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Сальмонельоз – інфекційне за-
хворювання, що викликається 
грамнегативними бактеріями 

роду Salmonella, яких, в залежності від 
антигенної структури, налічують де-
кілька тисяч сероварів. 

Найбільш розповсюдженими се-
ред свиней є S. сholeraesuis, S. typhimu-
rium, S. typhisuis, S. dublin і S. enteritidis. 
У інфікованих тварин ці мікроорга-
нізми викликають респіраторну та 
кишкову патології, які, у більшості ви-
падків, мають хронічний перебіг, що 
обумовлює тривалу екскрецію збуд-
ника в зовнішнє середовище і сприяє 
його подальшому розповсюдженню 
серед тварин. Все це сприяє форму-
ванню значних економічних збитків 
від зниження продуктивності, загибе-
лі свиней, тощо.  

На теперішній час найбільш роз-
повсюдженими методами контролю 
сальмонельозу свиней є специфічна 
імунопрофілактика та метафілактика. 
Суть першої полягає у формуванні 
групового імунітету до збудника за-
хворювання, а іншої - у попередженні 
розвитку бактеріальних інфекцій шля-
хом профілактичного застосування 
антибактеріальних препаратів. 

Все це сприяє експансії захворю-
вання з хронічним перебігом, утво-
ренню атипових за морфологічними і 
культуральними властивостями форм 
збудника, що ускладнює діагностику, 
лікування і профілактику сальмоне-
льозу у свиней [1].

На сьогоднішній день, згідно ве-
теринарного законодавства, для діаг-
ностики сальмонельозу свиней в 
Україні використовують лише метод 
класичної бактеріології з типізацією у 
реакції аглютинації з О- та Н- аглютину-
ючими сироватками (ДСТУ 4769:2007). 
Згідно з сучасними рекомендаціями 
Міжнародного Епізоотичного Бюро 
(МЕБ) основними діагностичними інст-
рументами сальмонельозу є імуно-
магнітна сепарація (IMS), полімераз-

но-ланцюгова реакція (PCR) та імуно-
ферментний аналіз (ELISA).

ELISA-тест є одним з найбільш 
розповсюджених методів лаборатор-
ної діагностики інфекційних хвороб 
тварин у всьому світі. Його викорис-
товують для індикації антигенів або 
специфічних до них імуноглобулінів. 
Цей метод базується на специфічній 
взаємодії комплексу антиген-антиті-
ло та дозволяє виявити інфікованих 
тварин або реконвалесцентів, вста-
новити серологічний профіль тварин, 
визначити рівень серопревалентності 
інфекції, тощо. На теперішній час ме-
тод ELISA широко використовується 
у ветеринарній медицині з метою діа-
гностики та контролю ефективності 
вакцинації інфекційних хвороб тва-
рин, та майже не застосовується для 
контролю серопревалентності тварин 
у стаді за лікувально-профілактичних 
заходів без застосування специфічної 
імунопрофілактики. 

Дослідження проводились у два 
етапи. Спочатку визначали наявність 
циркуляції збудника сальмонельозу 
серед свинопоголів’я господарства. 
Для цього відбирали для досліджен-
ня сироватку крові від свиней на 25, 
39, 53, 67, 81, 95, 109, 123, 137, 151 та 
165 доби життя. Зразки відбирали від 
5-ти тварин з кожної вікової групи. 
Всього, для скринінгу сальмонельозу 
було проаналізовано зразки крові від 
55 свиней різних вікових груп. 

На другому етапі відслідковува-
ли ефективність лікувально-профі-
лактичних заходів. Для цього зразки 
крові відбирали повторно через 3-и 
місяці після проведення маніпуляцій, 
направлених на оздоровлення гос-
подарства від сальмонельозу свиней. 
Кров від свиней відбирали за вище на-
веденою схемою. 

Дослідження проводили у BIOSA-
FETY-CENTER Дніпровського держав-
ного аграрно-економічного універси-
тету на аналізаторі-фотометрі BioTek 

ELx800 (США) із використанням тест-
системи «Swine Salmonella» («IDEXX» 
США). Специфічні антитіла до анти-
гену LPS Salmonella sр. серогруп В, 
С1 та D виявляли у титрі 1:20. Згідно 
інструкції до набору, зразок вважали 
позитивним при значенні показника 
S/P, який є більшим або дорівнює 10%. 

Схему лікувально-профілактичних 
заходів, яку використовували в гос-
подарстві, розробляли з урахуванням 
результатів серологічного досліджен-
ня, отриманих на першому етапі.

Результати першого етапу дослі-
джень сироваток крові від свиней ме-
тодом ELISA вказують на циркуляцію 
у стаді еукаріот роду Salmonella (див. 
Рисунок 1). Встановлено, що поросята 
всіх груп містять специфічні антитіла 
до антигенів збудника сальмонельо-
зу свиней (Salmonella sp.). Це свідчить 
про позитивний імунний статус стада 
за вище зазначеним захворюванням.

Аналізуючи результати ІФА до-
сліджень встановлено, що всі зразки 
від поросят 25 денного віку та 80% 
зразків від поросят 39-денного віку є 
серопозитивними, що, імовірно, обу-
мовлено антитілами колострального 
походження. Відсутність вакцинації 
маточного поголів’я проти сальмоне-
льозу, на тлі наявності специфічних 
молозивних антитіл у підсисних по-
росят, вказує на контакт свиноматок з 
антигенами Salmonella sр. [2]

Порівнюючи значення показнику 
S/P між групами поросят 25, 39 і 53 
діб життя відзначається поступове 
зниження з віком рівня імунітету, що 
більш за все обумовлено природним 
катаболізмом колостральних антитіл.

Досліджуючи зразки крові від по-
росят старших груп встановлено, що 
80% тварин 53-денного віку та 60% – 
67-денного віку не мають антитіл до 
збудника сальмонельозу. Це вказує 
на формування «серологічного вікна» 
(window period), яке обумовлює ви-
никнення ризику інфікування тварин 

Автори: К.О. Крутій, Д.М. Масюк, А.В. Кокарєв, С.Г. Коляда, Ю.В. Густова, Н.Ю. Неверковець
Biosafety Center, НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК ДДАЕУ 

Серологічний контроль 
сальмонельозу свиней 
у господарстві



32

http://agro.pressЗдоров’я свиней

еукаріотами роду Salmonella. Почи-
наючи з 67 доби життя відбувається 
збільшення ступеню розповсюдження 
сальмонельозу серед свиней. Серед 
поросят цієї групи виявлено 40% імун-
них тварин, а у групі 81-денного віку –
80%. Починаючи з 95 доби життя серо-
превалентність серед поголів’я скла-
дає 100%, що вказує на активацію ін-
фекції, яка може відбуватись у наслідок 
розвитку імуносупресії на тлі техно-
логічних та антропогенних стресів [3].

Ці зміни супроводжуються посту-
повим збільшенням імуноглобулінів, 
на що вказує зростання показнику S/Р. 
За даними B. Leerdam та P. Kuhne [4] це 
може вказувати на активацію у стаді 
епізоотичного штаму збудника.

Таким чином, серопревалентність 
за сальмонельозом серед свиней 
становить більш ніж 85%. Зниження 
колострального імунітету формує «се-
рологічне вікно» у віці 53-67 діб, піс-
ля чого реєструється сероконверсія 
специфічних антитіл, яка відбувається 
упродовж відгодівельного періоду.

За результатами серологічного 
моніторингу у господарстві було роз-
роблено та впроваджено комплекс лі-
кувально-профілактичних заходів, що
включав в себе тотальну дезінфекцію, 
дератизацію та дезінсекцію. Хворих 
свиноматок і поросят поміщали в ка-

рантин та лікували. З метою пригні-
чення бактеріальної інфекції засто-
совували метафілактичні заходи. До 
основного раціону свиней всіх віко-
вих груп додавали комплекс вітамінів 
та органічних кислот. Ретроспективні 
дослідження проводили через 3 мі-
сяці після лікувально-профілактичних 
заходів. Отримані результати сероло-
гічного дослідження вказують на ви-
соку ефективність проведених захо-
дів, але не забезпечують повної ера-
дикації збуднику сальмонельозу зі ста-
да. Встановлено, що майже 16% тварин 
мають специфічні антитіла до антиге-
нів роду Salmonella (див. Рисунок 2). 

Слід відзначити, що майже всі тва-
рини з 25 по 137, а також на 165 до-
бу життя є серонегативними, про що 
свідчить рівень показнику S/Р (менше 
10%). У зразках крові від поросят на 
151 добу життя серопревалентність 
складає 60%. Виявлені позитивно реа-
гуючі тварини мають низький рівень 
специфічних антитіл, відносно свиней 
до лікувально-профілактичних захо-
дів, що може вказувати на спорадичні 
випадки сальмонельозу серед тварин 
цих вікових груп переважно латент-
ного перебігу. Такі поодинокі прояви 
захворювання можуть реєструватися 
протягом року у тварин в наслідок 
інфікування та/або бактеріоносійства 

збудником сальмонельозу.
Таким чином, серопревалентність 

за сальмонельозом серед свиней 
після проведення лікувально-профі-
лактичних заходів зменшилась майже 
на 70% і становить 16%, що вказує на 
високу ефективність застосованої лі-
кувально-профілактичної схеми ера-
дикації сальмонельозу, сформованої з 
урахуванням результатів серологічно-
го моніторингу.

Підсумовуючи вище викладене, 
можна зробити висновок, що дослід-
жуване господарство є серопозитив-
ним за сальмонельозом, поширеність 
якого серед свинопоголів’я складає 
85%. Пасивний імунітет у поросят до 
антигенів Salmonella sр зберігається 
упродовж перших 39 діб життя, після 
чого з 53 по 67 добу утворюється «се-
рологічне вікно», яке сприяє актива-
ції інфекції у тварин старших вікових 
груп. Проведення лікувально-про-
філактичних заходів сальмонельозу, 
сформованих з урахуванням резуль-
татів серологічного моніторингу, 
сприяє зниженню розповсюдженості 
захворювання в стаді у 5,3 рази. 
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Рисунок 1. Рівень антитіл до антигену LPS Salmonella sp. 
серогруп В, С1 та D у сироватці крові різних вікових груп 
свиней до проведення лікувально-профілактичних заходів
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Рисунок 2. Рівень антитіл до антигену LPS Salmonella 
sp. серогруп В, С1 та D у сироватці крові різних вікових 
груп свиней через 3 місяці після проведення лікувально-
профілактичних заходів
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