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Інфекційний бронхіт курей: 
огляд епізоотичної ситуації та 
сучасні тенденції в діагностиці
Інфекційний бронхіт курей (ІБК) – це висококонтагіозна інфекційна хвороба, яка 
супроводжується економічними збитками в індустрії птахівництва усього світу. 
До ІБК сприйнятливі кури всіх вікових груп. У молодняка хвороба проявляється 
респіраторним і уремічним синдромами, у дорослого поголів’я – ураженням 
гермінативних органів, що веде до тривалого зниження несучості.
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Biosafety Center, НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАЕУ

ІБК є однією з найнебезпечніших 
хвороб у птахівництві. На його частку 
припадає близько 20% всіх хвороб ор-
ганів дихання птиці. Економічні збит-
ки складаються з втрати вгодованості 
птиці, її загибелі, зниження несучості 
та в окремих випадках можуть сягати 
до 90% та ембріональної смертності. 
Також збитки птахівництву ІБК завдає 
шляхом вибракування значного від-
сотку яйця внаслідок його вад – не-
правильна форма, сильне забруднен-
ня шкаралупи, «красюк», виливання. 

Епізоотичні  особливості

Вперше хвороба була зареєстрова-
на Шалком і Хауном у 1931 році в США 
(Штат Північна Дакота) і називалася 

високозаразною хворобою у моло-
дих курчат з респіраторними симпто-
мами (Schalk & Hawn, 1931). Завдяки 
яскраво вираженим змінам у верхніх 
дихальних шляхах птиці захворюван-
ню дали назву «інфекційний бронхіт 
молодих пташенят». Через п’ять років 
було показано, що збудником цього 
захворювання є РНК геномний вірус 
з сімейства Coronaviridae (Beach & 
Schalm, 1936). 

З того часу хвороба поширилась на 
всі континенти повсюдно, де є промис-
лове птахівництво. В подальшому і на 
сьогоднішній день у всьому світі було 
виявлено широкий спектр різних серо-
типів і генотипів збуднику ІБК (Jackwood 
et al., 1997; de Wit et al., 2011).

Популяція вірусу ІБК не є постій-
ною. В період кінця 70-х і початку 80-х 
років серотип D274 був домінуючим у 
Нідерландах, Франції та Англії. Пізні-
ше, цей тип був заміщений «новим» 
сероваріантом, 793В або 4/91 – його 
Британський ізолят, CR88 – Фран-
цузький ізолят. В Англії цей варіант 
вірусу був вперше виявлений взимку 
1990-1991років і асоціювався з незви-
чайною патологією, яка супроводжу-
валась міопатією грудного м’язу.  На 
теперішній час в Англії виділяють 3 ос-
новні типи вірусу ІБК – 793В (який ін-
фікує близько 80% бройлерів) та D274 
і D1466.

Починаючи з середини і до кінця 
1980-х років у Бельгії, панував інший 
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серотип – В1648, який був причиною 
загибелі птиці з патологією нирок. В 
Італії виявили 793В, 624I і штами, які 
ідентифікували, як варіанти сероти-
пу В1648. Таким чином, збудник ІБК 
володіє високомутагенним потенціа-
лом, у результаті чого виникають нові 
штами вірусу, які синергічно зі стари-
ми серотипами уражують птицю, що 
сприяє циркуляції одразу декількох 
варіантів вірусу та ускладнюють пе-
ребіг захворювання.

Характеристика збудника

Збудником ІБК є надзвичайно мін-
ливий РНК-геномний вірус. 

У самостійну групу коронавірус був 
виділений в 1970 р, а в 1997 р сімей-
ства коронавірусів і артерівірусів були 
об’єднані в загальну групу нідовірусів 
Nidovirales. У 2008 році вірус ІБК, коро-
навіруси індиків, качок, гусей, фазанів 
і пінгвінів на підставі ідентичності ге-
номів (до 90%) були об’єднані в один 
вид – коронавіруси птиці.

Спадкова інформація збуднику ІБК 
закодована у РНК, яка складається з 
27000-32000 нуклеотидів, з яких фор-
мується 5 генів вірусу. Останні коду-
ють 4 структурні та більше 16 неструк-
турних білків (рис.1).

S білок, або пепломерні утворен-
ня, які виступають на поверхні віруса 
формують корону, звідки і виникла 
назва «коронавіруси». Цей білок скла-
дається з двох фрагментів: S1 та S2. 

S1 фрагмент відповідає за адгезію 
вірусу на поверхні клітини, тоді як S2 
регулює механізми злиття вірусу з 
клітиною. Слід відзначити, що S1 фраг-
мент є гіперваріабельною структу-
рою, зміна якої на 2-3%, що відповідає 
10-15 амінокинетичним залишкам, 
сприяє виникненню нового серотипу 
вірусу.

M і Е – це структурні білки мем-
брани, які відповідають за збирання 
вірусу. Одночасно з S-білком вони ін-
дукують в організмі інфікованої птиці 
сероконверсію віруснейтралізуючих 
антитіл.

N – білок, який знаходиться у ком-
плексі з РНК, утворює рибонуклеопро-
теїн. Останній індукує імунну відповідь 
в організмі птиці на клітинному рівні.

Неструктурні білки забезпечують 
високу вірулентність вірусу, регулю-
ють механізми реплікації та збирання 
віріону. Таким чином, завдяки високій 
варіабельності генотипу вірусу ІБК 
на теперішній час виділено більше 
65 його різних варіантів, які відрізня-
ються не лише послідовністю генів, а 
й тропізмом, що впливає на характер 
клінічних та патолого-анатомічних 
проявів.

Згідно класифікації МЕБ вірус ІБК 
є широко розповсюдженим у всьому 
світі (табл.1). 

Під час дослідження польових 
штамів ІБК на території Польщі у 
2017 році було виділено такі серо-
варіанти: Var 2, 793 В, QX, Mass, B, D 
207, DQ, NGA, V 1397, Cal.

Результати досліджень в Україні, 
впродовж 2018 року, вказують на 
циркуляцію різних серотипів вірусу 
ІБК, серед яких найбільш розповсюд-
женими варіантами є 793В, QX, Var 2, 
Q1, SU, Kor 349, Kor 426. Крім цього, 
виділяють ензоотичні для нашої краї-
ни ізоляти, що мають більше 20% від-
мінностей від всіх представлених в 
GenВank.

Розповсюдження 
захворювання

Джерелом інфекції є хворі та пе-
рехворілі курчата і кури, які виділя-
ють вірус у зовнішнє середовище. Ці 
тварини залишаються вірусоносія-
ми до 39-105 діб. З організму хворої 
птиці вірус виділяється з трахеаль-
но-бронхіальним ексудатом, секре-

Рис. 1 – Будова вірусу інфекційного бронхіту кур

Таблиця 1. Штами ІБК зареєстровані у світі

Америка Європа Азія Австралія Нова 
Зеландія
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Mass Mass Mass A-Vac1 A

Conn D207 Conn B-Vic S B

Florida D212 Gray C-N1/62 C

Clark 333 D3128 Ark 99 D-N9/74 D

Ark 99 D3896 QX E-Q1/73

SE 17 D1466 N1/62-T F-V2/71

JMK QX Kb8523-Japan G-V1/75

Iowa 97 PL-84084-
France 793/B-India H-N1/75

Iowa 609 AZ23.74/Italy NRZ-China I-N2/75

Holte B1648-Belgium HV-China J-N3/63

Gray UK/918/67 SAIB3-China K-T1/82

Main 209 UK6/82 KM-91-Korea L-N1/88

DE/072/92 UK/142/86 EJ95-Korea M-Q3/88

Chile 14 UK/793/B A1121-Taivan O-NT2/89

50/96-Brazile UK/624/Italy P-N1/81

22/79-Honduras Q-V18/91

S
E

M

N

RNA



www.poultry.com.ua12

Здоров’я

том сльозних залоз, слиною та послі-
дом. Горизонтальне розповсюдження 
вірусу серед птиці відбувається аеро-
зольно та/або аліментарно. Швид-
кість поширення вірусу залежить від 
його вірулентності та імунокомпе-
тентності стада. Якщо вірус є висо-
ковірулентним, в природних умовах 
респіраторні ознаки розвиваються у 
контактної птиці впродовж 36 годин. 
Поширення захворювання від пташ-
ника до пташника може відбуватися 
за 1-2 доби, між фермами за 3-4 доби.

Зважаючи на те, що вірус інфекцій-
ного бронхіту здатний до реплікації 
в тканинах респіраторно-дихальних 
шляхів, кишкового тракту, нирок і 
яйцепроводу, періодичне виділення 
вірусу з організму птиці може відбува-
тися у складі носових виділень і послі-
ду впродовж 20 тижнів після клінічно-
го одужання.

Значення вертикальної передачі 
вірусу в епізоотології інфекційного 
бронхіту курей до кінця не з’ясова-
на, оскільки вважається, що збудник 
ІБК не передається по вертикалі, але 
можливе його поширення через реш-
тки посліду на поверхні шкаралупи. 
Дослідним шляхом було з’ясовано, 
що експериментально заражена пти-
ця несе контаміновані яйця впродовж 
1-6 тижнів після зараження. Вірус ІБК 
також було виділено зі сперми півнів 
до двох тижнів після зараження, що 
вказує на можливість того, що яйцевід 
у чутливої несучки, а також яйце в 
яйцеводі можуть бути інфіковані кон-
тамінованою спермою.

Контаміновані послід, обладнан-
ня, матеріали та персонал також є по-
тенційним джерелом розповсюджен-
ня інфекції. 

Патогенез і клінічні ознаки

Первинним і основним місцем 
реплікації вірусу є епітелій трахеї. З 
цього місця вірус поширюється в інші 
органи: легені, селезінку, печінку, 
нирки, яйцеводи, яєчники, сім’яники 
та кишечник. У трахеї, нирках, фабри-
цієвій сумці вірус виявляють вже че-
рез 24 год. після інфікування. Збудник 
ІБК тривалий час може зберігатися 
у лімфатичних вузлах сліпої кишки 
(до 14 тижнів). Інкубаційний період 
ІБК залежить від інфікуючої дози та 
шляхів зараження і триває від 18 (при 

інфікуванні інтратрахеально) до 36 го-
дин (інтраокулярно).

Відзначають три основні клінічні 
синдроми: респіраторний, нефро-
зо-нефритний і репродуктивний. У 
яєчних порід курей основною озна-
кою захворювання є зниження про-
дуктивності. Хворі на ІБК кури несуть 
яйця круглої форми, з м’якою, блідою 
шкаралупою. Може спостерігатися 
зміна кольору шкаралупи.

Прояв клінічних ознак також зале-
жить від віку птиці, вірулентності шта-
му вірусу та рівня імунокомпетент-
ності тварин. Більш сприйнятливими є 
курчата до 2-6-тижневого віку.

Респіраторний синдром прояв-
ляється у молодняка і характеризуєть-
ся кашлем, трахеальними хрипами, 
носовими виділеннями, затрудне-
ним диханням, іноді кон’юнктивітом, 
ринітом та синуситом. Також можуть 
спостерігатися зволожені очі та запа-
лені носові пазухи. Курчата пригнічені, 
скупчені біля джерела тепла, значно 
втрачають у живій масі, споживання 
корму знижується. Відхід, в основ-
ному, викликаний вторинними бак-
теріальними інфекціями. Тривалість 
захворювання може бути до 10 діб, і 
навіть довше за наявності гострої бак-
теріальної інфекції. 

У стаді батьківського поголів’я, за-
раженого в ранньому віці, що вражає 
нирки, можуть з часом зникнути ре-
спіраторні ознаки, але з’явиться про-
блема скуйовдженого брудного пір’я 
і намокання підстилки, як наслідок 
збільшення споживання води.

Нефрозо-нефритний синдром ін-
фекційного бронхіту курей найбільш 
описаний у бройлерів. На початку 
захворювання у них відзначаються 
респіраторні ознаки, які швидко зни-
кають, а з’являються інші: депресія, 
скуйовджене оперення, зниження 
маси тіла, рідкий послід, підвищуєть-
ся споживання води і збільшується 
смертність. У хворої птиці відзначають 
діарею з домішками уратів. 

У молодняка, ураженого нефри-
том, смертність сягає 25%. З цією фор-
мою найбільш часто ідентифікують 
штами Gray, Holte, Cal99, а також ав-
стралійські (VicS, NT2/84) та китайські 
(QX) штами.

Репродуктивний синдром. Реєст-
рується зазвичай у курей старше 6 мі- 
сяців. Захворювання інфекційним 
бронхітом у курей протікає безсим-
птомно або з незначним ураженням 
органів дихання. Єдиним проявом 
хвороби в цих випадках є тривале 
зниження несучості на 30-80%. Хворі 
кури несуть яйця неправильної фор-
ми з деформованою шкаралупою, а 
перехворілі кури – довгий час несуть 
дрібні яйця неправильної форми з 
тонкою шкаралупою. При перегляді 
внутрішнього вмісту яйця виявляють 
водянистий білок без межі між щіль-
ною та рідкою його частинами.

Патологоанатомічні 
ознаки

За респіраторного синдрому в го-
стрих випадках відмічають набряк і 
гіперемію легень, наявність сероз-
но-слизового ексудату в носовій по-
рожнині, трахеї, бронхах, скупчення 
фібрину в області біфуркації трахеї у 
вигляді пробок. При патологоанатоміч-
ному розтині виявляють серозний, ка-
таральний або фібринозний ексудат в 
трахеї або бронхах. Просвіти окремих 
бронхів повністю заповнені щільною 
фибринозной масою. У легенях мо-
жуть спостерігатися уражені ділянки, 
які розташовані зачасту навколо пер-
винних бронхів та мають темно-чер-
воний колір і незначно ущільнені. У 
порожнині повітроносних мішків піни-
стий ексудат з пластівцями фібрину. У 
маленьких курчат – катаральний риніт 
і синусит. При ускладненні інфекцією 
E.coli спостерігається аеросакуліт, пе-
рикардит і перигепатит.

За нефрозо-нефритного синдро-
му нирки збільшені, набряклі, в’ялі, 
мають строкатий малюнок внаслідок 
скупчення в канальцях уратів. Уражен-
ня легень не реєструється. У дорослої 
птиці виявляється інволюція яєчника, 
атрезія зрілих фолікулів, жовткові пе-
ритоніти, зменшення довжини і маси 
яйцеводу, скупчення уратів у каналь-
цях нирок, а також атрофія каудальної 
частини нирок. В деяких випадках мо-
жуть виявлятися ознаки вісцеральної 
подагри або сечокам’яної хвороби, 
кісти різної величини. ІБК завжди су-
проводжується ознаками ураження 
секундарною мікрофлорою.

За репродуктивного синдрому у 
дорослих курей відмічається атрофія 
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яйцевих фолікулів, кісти яєчників. У 
яйцеводі – перетяжки, кісти, ознаки 
сальпінгіту. Зрілі фолікули мають де-
фекти, жовток, просочуючись крізь 
теку, накопичується в грудочеревній 
порожнини, внаслідок чого може 
розвиватися жовтковий перитоніт. У 
деяких несучок просвіт яйцеводу за-
ростає, це сприяє появі тварин з ефек-
том «хибна несучка». Овуляція у них 
відбувається в порожнину тіла.

Можливе утворення великих кіст 
у репродуктивних органах з водяни-
стим вмістом до 1 літра (Рис.2). Стінка 
яйцеводу стає тонкою і прозорою.

Важливо відзначити, що клінічні 
та патолого-анатомічні ознаки часто 
є показником присутності захворю-
вання, але при лабораторних дослід-
женнях не вдається виявити збудни-
ка ІБК. Тому для підтвердження ІБК 
необхідно виключити захворювання, 
що мають подібну клінічну картину та 
підтвердити діагноз на ІБК за допом-
огою серологічних, вірусологічних і 
молекулярно-біологічних методів до-
сліджень. 

Діагностика

Подібність клінічних ознак і пато-
морфологічних змін, що розвивають-
ся при респіраторній формі ІБК і ряді 
інших хвороб птиці (хвороба Нью-
касла, інфекційний ларинготрахеїт, 
грип, респіраторний мікоплазмоз та 
ін.) ускладнюють встановлення. Саме 
тому діагностика ІБК має бути ком-
плексною і враховувати результати 

клінічних, патолого-анатомічних, епі-
зоотичних досліджень та підтверджу-
ватись лабораторними досліджен-
нями, спрямованими на ізоляцію 
збудника хвороби з патологічного 
матеріалу або виявлення його геному. 

Моніторинг типів вірусу ІБК, що 
циркулюють в польових умовах, є 
вкрай важливим елементом успішних 
стратегій контролю захворювання. 
Діагностика ІБК можлива методами 
виділення вірусу, виявлення вірусної 
РНК або антитіл до вірусу. Виділення 
вірусу зазвичай здійснюють у 9-11 до-
бових курячих ембріонах. Даний про-
цес трудоємкий і може зайняти багато 
часу, якщо для росту вірусу будуть по-
трібні численні пасажі. 

Слід відзначити, що широке за-
стосування вакцин проти ІБК, що 
проводиться з метою мінімізації еко-
номічних збитків значно ускладнює 
діагностику цього захворювання. 
Проблемою може стати більш інтен-
сивний ріст вакцинних вірусів порівня-
но з польовими, оскільки вони краще 
адаптовані для росту в ембріонах. 
Також вірусну РНК виявляють мето-
дом полімеразної ланцюгової реакції 
(ПЛР). На теперішній час розроблено 
діагностикуми для одночасного вияв-
лення всіх типів вірусу ІБК. Тому для 
визначення типу вірусу уподальшому 
необхідно проводити секвенування 
або генотипування.

Для ізоляція або індикації та гне-
нотипізації вірусу ІБК необхідно відби-
рати від хворої птиці – змиви з трахеї, 

гортані та прямої кишки. Від загиблої 
птиці – легені, нирки, трахею, гортань, 
бронхи, нирки, яєчники та яйцеводи. 

Специфічні антитіла до антигенів 
вірусу в сироватці крові дозволяє 
виявити метод імуноферментного 
аналізу (ІФА). Складнощі у серологіч-
ній діагностиці обумовлені наявністю 
антитіл у щепленої і зараженої епі-
зоотичними штамами птиці, а також 
персистенції вакцинних штамів в ор-
ганізмі щеплених тварин. Все це обу-
мовлює необхідність систематичного 
серологічного моніторингу ІБК, завдя-
ки якому, на тлі проведення ретро-
спективного аналізу, опосередковано 
можна діагностувати захворювання, 
яке буде супроводжуватися виявлен-
ням птиці зі значно розрізненим рів-
нем титрів антитіл до антигенів вірусу 
ІБК. Такі результати досить гарно ві-
дображаються на гістограмах резуль-
татів ІФА дослідження.

Для серологічного дослідження 
ІБК використовують сироватку крові. 
Варто зазначити, що для отримання 
вірогідної інформації стосовно серо-
логічного профілю вибірка проб має 
буті репрезентативною, тобто відо-
бражати стан всієї групи птиці. Проби 
необхідно відбирати не менш як че-
рез 2-3 тижня після інокуляції вірусу 
або його антигенів.

Підсумовуючи вище наведене 
слід відзначити, що ІБК є широко 
розповсюдженим висококонтагіоз-
ним захворюванням домашньої, 
промислової та синантропної птиці, 
яке спричинює значних економічних 
збитків галузі птахівництва у всьому 
світі. Результати генетичних дослід-
жень свідчать про те, що на теперіш-
ній час в Україні найбільш розповсюд-
женими є варіанти вірусу ІБК 793В, 
QX, Var 2 та Q1. 

Основними методами діагностики 
ІБК є ПЛР та ІФА. За їх систематичного 
використання діагностувати пробле-
му, індуковану вірусом ІБК, можливо 
на самому початку, коли захворюван-
ня ще не спровокувало формування 
значних економічних збитків. Також 
за допомогою цих методів можна 
ідентифікувати циркулюючий у госпо-
дарстві варіант збуднику ІБК, що є 
визначним у формуванні або корегу-
ванні схеми лікувально-профілактич-
них заходів. 

Рис. 2 – Полікістоз за інфекційного бронхіту курей


