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Вступ. Значних економічних збитків промислове свинарство зазнає від 

ентеропатогенних коронавірусів – трансмісивного гастроентериту (ТГС) та 

епідемічної діареї (ЕДС), які характеризуються гострою виснажливою діареєю 

та дегідратацією організму хворих тварин всіх статево-вікових груп. На 

теперішній час Україна є вільною від ТГС, тоді як ЕДС реєструється у окремих 

областях з початку весни 2014 року [1]. Тому метою роботи було встановити 

особливості діагностики ЕДС з використанням кількісного методу полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) у свиней різних технологічних груп.  

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для дослідження були 

об’єднані зразки фекалій і сироваток крові від свиноматок і поросят 14-, 60- та 

155- денного віку, відібрані через 6-12 годин після початку реєстрації у них 

характерних клінічних проявів. У біологічному матеріалі визначали 

концентрацію збуднику ЕДС реакцією ЗТ-ПЛР з гібридизаційно-

флуоресцентною детекцією в режимі «реального часу».  

Результати дослідження. За результатами дослідження встановлено, що 

сприйнятливими до ЕДС є всі технологічні групи свиней, інфекційний процес у 

яких характеризується віремією та екскрецією великої кількості збуднику з 

фекаліями. 

Досліджуючи біологічний матеріал від свиноматок було встановлено, що 

у тварин з клінічними проявами вірус виявляється у сироватці крові в 

концентрації 9,04×10
3
 геном-еквівалентів (г.е.) у 1 мл, а у фекаліях 1,9×10

7 
г.е. у 

1 грамі матеріалу. Дещо менша кількість вірусу ЕДС, по відношенню до 

свиноматок, відмічається у сироватці крові та фекаліях підсисних поросят 14 

денного віку і становить відповідно 0,16×10
3 

та 0,14×10
7
 г.е. Найбільш високий 



рівень віремії було виявлено у зразку сироватки крові отриманого від поросят 

віком 60 діб з технологічної групи дорощування. Концентрація РНК становить 

83,93×10
3 

г.е. вірусних часток у 1 мл, що більш ніж у 9 разів перевищує рівень 

зареєстрований у крові свиноматок та у 500 разів вище за концентрацію у крові 

підсисних поросят. У фекаліях поросят цієї групи концентрація збуднику ЕДС 

сягає 0,06×10
7
 г.е., що більш ніж у 30 разів є меншим за їх вміст у фекаліях 

свиноматок та у 2,3 рази менше за їх значення у фекаліях поросят 14 денного 

віку. Досліджуючи рівень віремії у свиней групи відгодівлі віком 155 діб було 

визначено, що 1 мл сироватки крові містить 0,18×10
3
 г.е. вірусних часток, що є 

у 50 разів менше за концентрацію у крові свиноматок, у 1,13 разів більше за 

значення у підсисних поросят та у 466 разів менше за вміст у крові поросят 60 

денного віку. У фекаліях концентрація вірусу ЕДС становить 0,02×10
7 
г.е. у 1 г., 

що у порівнянні з їх кількістю у фекаліях свиноматок і поросят підсисної групи 

та групи дорощування є меншою у 95, 7 і 3 рази відповідно. 

Таким чином, інфекційний процес, спричинений вірусом ЕДС, 

характеризується розвитком віремії через 6-12 годин після появи характерних 

клінічних проявів та екскрецією збуднику з фекаліями, що обумовлюється його 

тропізмом до ентероцитів нижньої частини ворсинок і крипт кишечнику [2].  

Висновок. Для діагностики та моніторингу персистенції інфекції ЕДС у 

стаді необхідним є проведення кількісного ЗТ-ПЛР дослідження фекалій від 

свиней всіх технологічних груп. 
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