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Вивчали вплив несприятливих умов 

утримання на формування антирабічного 
імунітету у морських свинок. Після вакцинації 
проти сказу різні групи тварин піддавали 
впливу високої температури, зниженої 
температури та аліментарному стресу. До 
вакцинації, через 7, 14, 21, 27, 41 добу в усіх 
тварин відбирали проби крові, отримували 
сироватки та встановлювали титри антитіл 
до вірусу сказу методом ТФ-ІФА. 

Дослідженнями встановлено, що 
найбільший вплив несприятливих умов 
утримання на формування антирабічного 
імунітету відбувався у групі морських свинок, 
яких піддавали аліментарному стресу. Його 
вплив за антирабічної імунізації тварин 
свідчив про низький рівень утворення 
специфічних антитіл, титр яких на 14-у добу 
був нижче мінімального захисного рівня, в той 
час як у тварин контрольної групи титри 
антитіл знаходились на даному рівні (0,5 
МО/см3). 

При утриманні тварин за зниженої та 
підвищеної температури спостерігалось 
утворення антирабічних антитіл, рівень яких 

на 41 добу був менше порівняно з показниками 
сироваток крові тварин контрольної групи на 
73 та 43 % відповідно. Однак, отримані 
результати засвідчують ефективність 
вакцинації на кінець досліду, оскільки титри 
антирабічних антитіл в усіх сироватках крові 
тварин були вищими мінімального захисного 
рівня. Таким чином, вакцина «Рабістар» 
забезпечує 100 % захист усіх вакцинованих 
тварин від зараження летальною дозою 
вуличного вірусу сказу.  

Отримані результати вказують на 
доцільність врахування несприятливих умов 
утримання тварин при проведенні 
профілактичних щеплень проти сказу. 
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It was studying the influence of adverse 

animal welfare on formation of rabies immunity in 
guinea pigs. After rabies vaccination different 
groups of animals were subjected to high and low  
temperatures and nutritional stress. Before 
vaccination in the term of 7, 14, 21, 27, 41 days 

all the animals were taken samples of blood, 
serum and established antibody titers to rabies 
virus by the method TF-IFA. 

The research has established that the 
highest influence of adverse animal welfare on 
formation of rabies immunity was in the group of 



Біологія тварин, 2013, т. 15, № 4 

The Animal Biology, 2013, vol. 15, no. 4 
81 

 

guinea pigs which were subjected to nutritional 
stress. Its influence due to rabies immunization of 
animals revealed low formation of specific 
antibodies which title was below the minimum 
protective level while the rabies titles of control 
group of animal were at this level (>0,5 MO/сm3). 

In keeping animals in low and high 
temperatures was observed the formation of 
rabies antibodies which level on the 41st day was 
lower compared with the blood serum of animals 
of the control group 73 and 43 % appropriately. 
However, the results confirm the effectiveness of 
vaccination at the end of the experiment, because 
rabies antibody titers in the blood serum of all 
animals was higher than the minimum protective 
level. So, the vaccine «Rabistar» provides 100 % 

protection of all vaccinated animals against 
infected lethal dose of street rabies virus. 

The results indicate the feasibility of 
incorporation of adverse animal welfare during 
rabies vaccination. 
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Изучали влияние неблагоприятных 
условий содержания на формирование 
антирабического иммунитета у морских 
свинок. После вакцинации против бешенства 
различные группы животных подвергали 
воздействию высокой температуры, 
пониженной температуры и алиментарного 
стресса. До вакцинации, через 7, 14, 21, 27, 41 
сутки у всех животных отбирали пробы 
крови, получали сыворотки и устанавливали 
титры антител к вирусу бешенства методом 
ТФ-ИФА. Исследованиями установлено, что 
наибольшее влияние неблагоприятных условий 
содержания на формирование 
антирабического иммунитета проходило в 
группе морских свинок, которых подвергали 
алиментарному стрессу. Его влияние при 
антирабической иммунизации животных 
свидетельствовало о низком уровне 
образования специфических антител, титр 
которых на 14-е сутки был ниже 
минимального защитного уровня, в то время 
как у животных контрольной группы титры 
антител находились на данном уровне (0,5 
МО/см3). При содержании животных в 
условиях пониженной и повышенной 
температур наблюдалось образование 
антирабических антител, уровень которых на 
41 сутки был меньше по сравнению с 
показателями сывороток крови животных 
контрольной группы на 73 и 43 % 

соответственно. Однако полученные 
результаты свидетельствуют об 
эффективности вакцинации на конец опыта, 
поскольку титры антирабических антител во 
всех сыворотках крови животных были выше 
минимального защитного уровня. Таким 
образом, вакцина «Рабистар» обеспечивает 
100 % защиту всех вакцинированных 
животных от заражения летальной дозой 
уличного вируса бешенства 

Полученные результаты указывают на 
целесообразность учета неблагоприятных 
условий содержания животных при 
проведении профилактических прививок 
против бешенства.  
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Зважаючи на летальність при 
захворюванні на сказ людей і тварин, 
питання профілактики інфекції набуває 
виняткового значення [1, 2]. Запорукою 
захисту імунізованих тварин від зараження 
вірусом сказу є напружений антирабічний 
імунітет із мінімальним протективним 
рівнем антирабічних антитіл 0,5 МО/см3. 
Оцінка рівня антирабічних антитіл є не 
лише необхідним заходом при визначенні 
ефективності проведеної антирабічної 
вакцинації, а й безсумнівним фактором 
при оцінці індивідуального імунітету. 

За даними Гришок Л. П. та ін. 
(2009), тільки 38–43 % домашніх тварин, 
вакцинованих парентеральними 
антирабічними вакцинами, мали 
специфічні антитіла в протективному 
титрі [3]. Ці дані свідчать про недостатній 
рівень популяційного імунітету у собак і 
котів та високий ризик виникнення сказу. 

До цього необхідно додати наукові 
результати, отримані співробітниками 
лабораторії сказу ІВМ НААН в умовах 
неконтрольованого експерименту із 
рабдомізованою вибіркою сироваток крові 
тварин для дослідження, які свідчать про 
35,9 % популяційний рівень захисту 
домашніх тварин у м. Києві після 
парентеральної імунізації [4]. Автори 
демонструють перманентно низький рівень 
протективної відповіді у домашніх тварин 
(собак і котів), які є головною загрозою 
для людей. Для виключення ролі 
низькоефективних вакцин було 
проаналізовано серії препаратів, які 
застосовувались, і показано, що всі вони 
відповідали вимогам ТУ У. 

З метою визначення ефективності 
антирабічної парентеральної імунізації 
нами був проведений аналіз 
епізоотологічної характеристики 
патологічних матеріалів, які надійшли до 
лабораторії сказу ІВМ НААН з Державних 
обласних лабораторій ветеринарної 
медицини та були визнані позитивними на 
сказ. У ході цих досліджень 
проаналізовано дані супровідних листів до 
769 патологічних матеріалів, у результаті 
чого виявлено 31 випадок (13 собак, 
12 котів, 2 ДРХ, 4 ВРХ) захворювання 

тварин після отримання антирабічної 
вакцинації. При цьому у 20 випадках 
(65 %) тварини отримували профілактичні 
щеплення за 4–14 місяців до контакту з 
хворою твариною, а 35 % протягом 4 
місяців. Контроль імуногенної активності 
використовуваних для вакцинації цих 
тварин серій вакцин, який здійснює в 
Україні Державний науково-контрольний 
інститут біотехнології і штамів 
мікроорганізмів, не викликає сумнівів їх 
активності (не менше 1 МО/доза). 

Тому логічним буде припущення, 
що однією з можливих причин невдалого 
щеплення було зниження імунного статусу 
у тварин, що є наслідком негативного 
впливу факторів навколишнього 
середовища. У практичних умовах це може 
бути вплив різного характеру: фізичного, 
радіоактивного, інфекційного тощо. 
Однак, усі вони викликають негативні 
зміни в організмі, які характеризуються 
порушенням гомеостазу, змінами 
показників крові, зниженням 
резистентності організму та ін. [5]. 

Мета роботи — з’ясувати вплив 
несприятливих умов утримання тварин 
(морські свинки) на формування 
антирабічного імунітету. 

 

Матеріали і методи 
 

Дослід проводили у 2013 р. в 
Інституті ветеринарної медицини НААН 
(м. Київ) на 16 безпородних морських 
свинках, віком 6–8 місяців, масою тіла 
600–700 г. Усіх тварин розділили на три 
дослідні групи та одну контрольну (по 
чотири тварини у кожній). 

Після формування груп, морських 
свинок вакцинували антирабічною 
вакциною «Рабістар» (виробник 
Укрветпромпостач), шляхом 
внутрішньом’язового введення в заднє 
праве стегно тварини, у дозі 0,25 см3. 

Упродовж 27 діб після вакцинації 
три дослідні групи тварин знаходились в 
умовах негативних факторів впливу: 
перша — вплив високої температури 
(32±2 °С), друга — вплив зниженої 
температури (12±2 °С), третя — 
аліментарний стрес, згідно з 
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методикою [6]. Тварини контрольної група 
знаходилась у комфортних умовах 
утримання. 

До вакцинації, через 7, 14, 21, 27 та 
41 добу після неї в усіх тварин 
досліджували титри антитіл у сироватці 
крові до вірусу сказу методом ТФ-ІФА. 
Дослідження проводили використовуючи 
тест-систему для виявлення антитіл до 
збудника сказу BIO RAD Platelia Rabies Kit 
II, що рекомендована референс-
лабораторією ЄС/ВООЗ/МЕБ (Франція, м. 
Нансі). Постановку реакції проводили 
згідно з настановою щодо використання 
тест-системи, а результати досліджень 
виражали у Міжнародних одиницях 
(МО/см3). 

Отримані результати досліджень 
обробляли з використанням 
загальноприйнятих статистичних методів, 
використовуючи комп’ютерну програму 
MS Excel. 

 

Результати й обговорення 
 

З метою визначення рівня імунного 
захисту та оцінки ефективності 
антирабічної парентеральної імунізації 
нами досліджено 96 зразків сироваток 
крові від морських свинок, що відбирались 
у різний період з моменту вакцинації. 
Результати досліджень представлені 
у таблиці.

Таблиця 
Рівень антирабічних антитіл у сироватках крові морських свинок після вакцинації,  

МО/см3 (M±m, n=4) 
 

Доба Групи тварин 
(умови утримання) 1 7 14 21 27 41 

I група (12±2 0С) 0 0,1±0,05 1,2±0,07°* 3,0±0,70°* 3,2±0,76* 3,3±0,97 
II група (32±2 0С) 0 ≤0,04 0,5±0,35° 3,1±1,12°* 3,5±0,79* 4,0±0,52 
III група (аліментарний стрес) 0 ≤0,04 0,2±0,12°* 0,7±0,19°* 0,8±0,25* 1,0±0,37* 
IV група (контроль) 0 ≤0,04 0,6±0,09° 6,2±0,83° 6,0±0,74 5,7±0,76 

 
Примітка: ° — різниця достовірна відносно результатів попередніх досліджень при р≤0,05; * — 

різниця достовірна відносно контролю (IV група) при р≤0,05 
 
У результаті проведених 

досліджень встановлено, що на 7 добу 
після імунізації в сироватках крові 
морських свинок усіх дослідних груп 
спостерігалась індукція антирабічних 
антитіл. 

На 14 добу досліду, у тварин I, II та 
IV груп титр специфічних антирабічних 
антитіл набув захисного рівня (більше 0,5 
МО/см3). Статистично достовірно 
встановлено, що при утриманні тварин за 
температури 12±2 °С (I група), індукція 
антирабічних антитіл відбувалась у вищих 
титрах, ніж у тварин контрольної групи (на 
100 %). Однак, у тварин III групи рівень 
антирабічних антитіл знаходився на рівні, 
що суттєво менше мінімального захисного 
рівня на 150 %. 

Результати, наведені в таблиці, 
свідчать, що на 21 добу після інокуляції 
вакцини спостерігалось підвищення титру 
антирабічних антитіл у тварин усіх 

дослідних груп та контролі. Проте їх 
рівень різко відрізнявся. Так, в сироватках 
крові тварин I групи титр антирабічних 
антитіл знаходився на рівні, що на 150 % 
більше за показник на 14 добу досліду. 
Однак, достовірно встановлено, що в 
тварин І групи титр антитіл був нижчим за 
показник контрольної групи тварин на 
107 %. У тварин II групи відбулося 
підвищення титру антитіл, що на 520 % 
більше порівняно з показником на 14 добу 
досліду. У тварин III групи титр антитіл 
набув протективного рівня, однак він був 
статистично достовірно нижчим за 
показник контрольної групи на 786 %. 

Як видно із отриманих результатів 
дослідження, на 27 добу досліду титр 
антитіл у тварин всіх дослідних груп 
знаходився на тому ж рівні, що й на 21 
добу. Максимальна антирабічна активність 
сироваток крові морських свинок була 
встановлена на 41 добу після імунізації (14 
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днів з моменту припинення впливу 
негативних факторів). 

Характеризуючи специфічну імунну 
відповідь у морських свинок, слід 
відмітити неоднорідність титрів 
антирабічних антитіл у сироватках крові 
дослідних груп, що вказує на порушення 
гомеостазу внаслідок впливу на тварин 
негативних факторів (високої та низької 
температур, аліментарного стресу). Так, 
усі сироватки крові піддослідних тварин, 
що знаходились під впливом негативних 
факторів (I, II та III група), містили 
антирабічні антитіла в титрі, що на 73, 43 
та 470 % відповідно менше показників 
рівня антитіл у сироватках крові тварин 
контрольної групи. 

Однак, враховуючи те, що на 41 
добу після вакцинації титри антирабічних 
антитіл в усіх сироватках крові були 
вищими мінімального захисного рівня, це 
свідчить про 100 % захист усіх 
вакцинованих тварин від зараження 
летальною дозою вуличного вірусу сказу. 

 

Висновки 
 

1. Вакцина «Рабістар» забезпечує 
утворення антирабічних антитіл у крові 
морських свинок з титром на 
протективному рівні вже на 14 добу 
досліду та максимальним титром на 
21 добу — 6,2±0,83 МО/см3. 

2. Вплив аліментарного стресу за 
імунізації тварин свідчить про низький 
рівень індукції антирабічних антитіл, титр 
яких на 14 добу становив 0,2±0,12 МО/см3, 
у той час як у тварин контрольної групи 
титр антитіл знаходився на рівні 0,6±0,09 
МО/см3. 

3. При утриманні тварин за 
зниженої (12±2 °С) та підвищеної 
(32±2 °С) температури спостерігалось 
утворення антирабічних антитіл, рівень 
яких на 41 добу був 3,3±0,97 та 4,0±0,52 
МО/см3 відповідно, що на 73 та 43 % 
відповідно менше порівняно з 
показниками контрольної групи тварин. 

Перспективи подальших 
досліджень. Встановлений вплив 
негативних факторів утримання тварин на 

формування антирабічного імунітету, 
вказує на необхідність проведення 
аналогічних досліджень на продуктивних 
тваринах та розробки уніфікованого тесту 
для оцінки ефективності антирабічних 
вакцин із врахуванням впливу природних 
негативних факторів утримання тварин за 
антирабічної вакцинації. 
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