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РозРобка та випРобування 
асоційованої вакцини 
вельшиколісан пРоти 
шлунково-кишкових 
бактеРіозів свиней

Мета. Розробити ефективну асоційовану 
вакцину проти найпоширеніших бактеріозів 
свиней. Методи. Мікробіологічний, біологічний, 
серологічний, статистичний. проведено 
мікроскопічні дослідження, вивчено особливості 
культурального росту ізолятів збудників 
бактеріальних хвороб. Результати. Дослідження 
засвідчили антигенну активність вакцини, 
оскільки у щеплених кролів вірогідно зростали 
титри специфічних антитіл. імуногенність 
препарату забезпечувала збереженість 83,3 % 
щеплених білих мишей після зараження 
збудниками C. рerfringens і E. coli. імунобіологічну 
перебудову в організмі щеплених свиней 
підтверджено титрами специфічних аглютинінів, 
а економічну ефективність — збереженими 
коштами в свиногосподарствах у розмірі 
240 – 320 тис. грн за рік. Висновки. Розроблено 
антигенноактивну, високоімуногенну, 
економічно ефективну асоційовану вакцину 
вельшиколісан проти анаеробної дизентерії, 
інфекційної ентеротоксемії, набрякової хвороби, 
колібактеріозу тварин.

Нині на території України через торгівель-
но-економічні зв’язки й транспортні потоки 
виникають ризики поширення біологічних за-
гроз, здебільшого захворювань бактеріаль-
ної етіології. Проблеми бактеріозів та їхнього 
асоційованого перебігу є актуальними, оскіль-
ки на організм тварин постійно впливають 
чинники, пов’язані з порушеннями технології 
вирощування, способом утримання, догляду 
і годівлі тварин, що діють як стреси й призво-
дять до зниження неспецифічної резистент-
ності й розвитку бактеріозів у свиней [1, 2]. 
Останніми роками бактеріологічний моніто-
ринг підтвердив особливу роль асоційованої 
мікрофлори в патогенезі бактеріозів тварин, 
оскільки в дослідженнях виділяють 2 – 3 і біль-
ше патогенів у мікробіоценозах і лише частко-
во — ізоляти одного збудника [3, 4]. 

Ключові слова: клостридіози, ешерихіоз, асоційована вакцина, імуногенність.

Для захисту тварин від захворювань 
бактеріальної етіології та їхнього усклад-
неного перебігу виникає нагальна потреба 
в розробці нових асоційованих вакцин [5, 6].  
Перевага цих вакцин полягає в тому, що 
вони здатні створювати напружений імуні-
тет в організмі щеплених тварин одночасно 
проти кількох видів патогенних збудників, 
що сприятиме поліпшенню та стабілізації 
епізоотичної ситуації щодо ряду інфекційних 
захворювань, викликаних бактеріальними 
збудниками [7].

Мета досліджень — розробити ефек-
тивну асоційовану вакцину проти найпо-
ширеніших бактеріозів свиней, провести 
лабораторний контроль якості дослідного 
препарату та виробничі випробування, ви-
значити економічну ефективність вакцини 
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після її застосування в господарствах.
Матеріали та методи. Дослідження про-

ведено на базі лабораторії анаеробних ін-
фекцій Інституту ветеринарної медицини 
НААН, експериментально-біологічної клініки 
ДУ Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска, 
у господарствах: корпорації «Украгротех» 
Христинівського р-ну Черкаської обл.; ПСП 
«Рекорд» Корюківського р-ну Чернігівської обл. 

Проведено мікроскопічні дослідження, 
вивчено особливості культурального рос-
ту ізолятів збудників бактеріальних хвороб, 
одержаних із біоматеріалу від загиблих тва-
рин, досліджено їх цукролітичні, протеолі-
тичні, гемолітичні властивості. Використано 
серологічний метод дослідження — реакцію 
аглютинації (РА). Проведено статистичну об-
робку результатів досліджень [8 – 10].

Результати досліджень. Експеримен-
таль ний зразок асоційованої вакцини вельши-
колісан проти анаеробної дизентерії молод-
няку, інфекційної ентеротоксемії, набрякової 
хвороби, колібактеріозу тварин є поєднанням 
антигенів відселекціонованих інактивованих 
епізоотичних штамів C. рerfringens і E. coli 
в оптимальних співвідношеннях та імуномо-
дулювальних засобів природного походжен-
ня. Дослідна вакцина пройшла лаборатор-
ний контроль якості. Інбредних білих мишей 
щепили дослідним зразком вакцинного пре-
парату з наступним їхнім зараженням підти-
трованими мінімальними летальними дозами 
збудників C. perfringens типів В і С та E. colі. 
Вакцина забезпечила збереженість 83,3% 
вакцинованих тварин, тоді як 90% невакци-
нованих білих мишей загинуло. Це свідчить 
про формування високого рівня специфічно-
го захисту проти збудників зазначених вище 
бактеріальних інфекцій (рис. 1).

Важливим показником якості вакцини є 

біосинтез специфічних антитіл, що характе-
ризує напруженість імунітету. У кролів, імуні-
зованих дослідним зразком вакцини, визна-
чено титри специфічних антитіл до антигенів 
C. perfringens тип В, C. рerfringens тип С та 
E. coli в сироватці крові тварин. Аналіз ре-
зультатів обліку РА засвідчив, що упродовж 
терміну експерименту кількість специфічних 
антитіл вірогідно зростала, порівняно з попе-
редніми та показниками в кролів контрольної 
групи. Максимальну концентрацію антитіл, 
специфічних до збудника C. perfringens тип 
В, спостерігали через 28 діб після повторно-
го щеплення, коли титри специфічних анти-
тіл на 51,8 % (Р<0,001) перевищували по-
казники, одержані через 7 діб після першого 
щеплення тварин (рис. 2).

Про активний імуногенез свідчили по-
казники аглютинінів, специфічних до анти-
генів E. coli, оскільки їхній рівень вірогідно 
зростав на 51,9% (Р<0,001), та до антигену 
C. рerfringens тип С, рівень якого вірогід-
но зростав у 30 разів (Р<0,001), порівняно 

83,3 %

16,7 %
10,0 %

90,0 %

                                       а                                                                                   б
Рис. 1. збереженість щеплених і нещеплених білих мишей після інфікування культурами збудників: 
а — щеплені;  — збереженість;  — загибель; б — нещеплені ;  — збереженість;  — загибель
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Рис. 2. Динаміка титрів антитіл, специфічних 
до C. perfringens тип в, за застосування вакци-
ни кролям: ***/▪▪▪ Р<0,001 (порівняно з початко-
вими та показниками у тварин контрольної гру-
пи);  — контрольна група;  — дослідна група
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з початковими й показниками у тварин конт-
ро льної групи через 7 діб після першої іму-
нізації.

Для поглибленого вивчення впливу дослід-
ного вакцинного препарату на організм ще-
плених свиней і доцільності його застосуван-
ня в умовах господарств проведено виробничі 
випробування експериментального зразка 
асоційованої вакцини вельшиколісан у гос-
подарствах: ПСП «Рекорд» (с. В. Слобода 
Корюківського р-ну Чернігівської обл.) та 
корпорації «Украгротех» (м. Христинівка 
Христинівського р-ну Черкаської обл.), де 
була висока захворюваність тварин. Перебіг 
хвороби — із симптомокомплексом діареї за 
ураження поросят різних вікових груп і ви-
соким рівнем смертності. Після щеплення 
свинопоголів’я проведено серологічні дослі-
дження сироваток крові за постановки РА 
з відповідними антигенами (таблиця). За 
обліком результатів установлено, що титри 

специфічних аглютинінів у свиноматок і по-
росят починали вірогідно зростати вже через 
14 діб після першого щеплення. Із закінчен-
ням експерименту у свиноматок, які належа-
ли корпорації «Украгротех» і ПСП «Рекорд», 
титри антитіл, специфічних до C. рerfringens 
тип В, були вірогідно вищими у 12,3 (Р<0,001) 
та 13,2 (Р<0,001) раза; у поросят 2 – 4-місяч-
ного віку — у 9,5 (Р<0,001) і 15,8 (Р<0,001) 
раза відповідно. Вірогідно зростали кіль-
кісні показники антитіл, специфічних до 
C. рerfringens тип С, оскільки у свинома-
ток із обох господарств їхні титри зростали 
більше ніж у 13,6 (Р<0,001), а в поросят — 
у 10,5 (Р<0,001) та 16,5 (Р<0,001) раза від-
повідно. Рівень аглютинінів, специфічних 
до E. coli, у свиноматок із обох господарств 
вірогідно зростав більше ніж у 7,2 (Р<0,001); 
у поросят — більше ніж 7,7 (Р<0,001) раза, 
порівняно з початковими показниками.

За аналізом епізоотичних обстежень 

титри специфічних антитіл у свиней за застосування експериментального зразка асоційованої 
вакцини вельшиколісан (М±m, log2, n=100)

Термін
досліджень

Діб після 
щеплень

Види антигенів

Корпорація «Украгротех» ПСП «Рекорд»

Свиноматки
Поросята
(2 – 4 міс.)

Свиноматки
Поросята
(2 – 4 міс.)

Кількість тварин у групі, гол. 35 25 20 20

Початкові дані C. perfringens тип В 0,5±0,03 0,4±0,04 0,6±0,05 0,6±0,02

C. perfringens тип С 0,5±0,03 0,4±0,04 0,5±0,05 0,6±0,08

E. coli 1,1±0,09 0,8±0,11 1,2±0,10 1,0±0,08

Після щеплень, через діб 14 C. perfringens тип В 4,1±0,16
***

3,9±0,20
***

4,4±0,10
***

4,1±0,13
***

C. perfringens тип С 4,4±0,14
***

4,1±0,17
***

4,7±0,10
***

4,1±0,30
***

E. coli 5,0±0,16
***

4,9±0,17
***

5,4±0,15
***

4,7±0,30
***

14 (28)* C. perfringens тип В 5,4±0,16
***

4,9±0,17
***

6,0±0,15
***

4,6±0,20
***

C. perfringens тип С 5,6±0,11
***

5,4±0,15
***

5,9±0,15
***

5,4±0,20
***

E. coli 6,6±0,13
***

6,3±0,17
***

7,2±0,20
***

6,0±0,06
***

28 (42) C. perfringens тип В 6,6±0,13
***

6,3±0,17
***

7,3±0,15
***

5,7±0,20
***

C. perfringens тип С 6,8±0,11
***

6,6±0,11
***

7,2±0,15
***

6,3±0,20
***

E. coli 8,2±0,15
***

8,1±0,15
***

8,6±0,25
***

7,7±0,20
***

  * Кількість діб після першого щеплення; *** Р<0,001 (порівняно з початковими показниками).
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Розроблено асоційовану інактивовану 
вакцину вельшиколісан проти анаеробної 
дизентерії, інфекційної ентеротоксемії, 
набрякової хвороби, колібактеріозу тва-
рин. Проведено лабораторний контроль її 
якості та встановлено антигенну актив-
ність і високу імуногенність препарату, 
оскільки він забезпечував збереженість 
83,3% щеплених білих мишей після їхнього 
зараження підтитрованими мінімальними 
летальними дозами (DLM) збудників за за-
гибелі 90% нещепленого поголів’я тварин. 
Підтверджено імунобіологічну перебудову 
в організмі щеплених свиноматок і молод-
няку свиней, оскільки застосування асоці-
йованої вакцини вельшиколісан свиномат-
кам сприяло зростанню в їхній крові рівня 

антитіл, специфічних до C. рerfringens тип 
В у 12,3 – 13,2 (Р<0,001); до C. рerfringens 
тип С — у 13,6 (Р<0,001) та E. coli — 
у 7,2 раза (Р<0,001). Після застосування 
вакцини поросятам 2 – 4-місячного віку 
зростали титри антитіл, специфічних 
до C. рerfringens тип В — у 9,5 (Р<0,001) 
і 15,8 (Р<0,001); до C. рerfringens тип С — 
у 10,5 (Р<0,001); до E. coli — у 7,7 (Р<0,001) 
раза відповідно, що свідчило про формуван-
ня специфічного захисту в щеплених сви-
ней від збудників перфрингіозів і ешерихій.

Перспективи подальших пошуків спря-
мовані на застосування наночастинок ме-
талів у біотехнології виготовлення асоці-
йованих вакцин з метою підвищення їхньої 
ефективності.
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та економічних показників, після вакцинації 
поголів’я в корпорації «Украгротех» показники 
захворюваності поросят у середньому зменши-
лися на 43%, їхня загибель скоротилася удвічі. 
Застосування дослідної вакцини сприяло зрос-
танню середньої маси тіла поросят на 21% і за-
гальний економічний ефект від застосування 

препарату становив близько 240 тис. грн за рік.
У ПСП «Рекорд» після застосування асо-

ційованої вакцини вельшиколісан показни-
ки захворюваності в поросят зменшилися 
вдвоє, смертності — на 38%; зросли серед-
ні прирости маси тіла на 15%, економічний 
ефект — близько 320 тис. грн за рік.


