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Постановка проблеми. Однією з проблем 
свинарських господарств, особливо великих, є 
запалення легень (пневмонії). Вони, власне, є 
збірним поняттям для групи захворювань свиней 
різної етіології, які в патологоанатомічному від-
ношенні проявляються подібно – ураженням ле-
гень серозно-катаральним запаленням. У числі 
первинних збудників захворювання (первинних 
пневмоній) можуть бути мікоплазми, віруси, 
хламідії. На наступних етапах до інфекційного 
процесу долучається бактеріальна флора (пасте-
рели, бордетели, стафілококи, стрептококи, ко-
ренебактерії тощо). На розтині у легенях тварин 
виявляють уже гнійне запалення (вторинні пне-
вмонії). Автори, які починають досліджувати 
захворювання із цієї кінцевої фази, вважають, 
що в основі його етіології – змішана інфекція [1, 
2, 6, 7, 9]. 
Частка мікоплазм в етіологічній структурі пе-

рвинних пневмоній може становити близько  
75,5 % випадків від числа свиней, які загинули 
та були вимушено дорізані через захворювання 
на пневмонію [2]. Для боротьби з мікоплазмозом 
тварин і птиці застосовують антибіотики [2, 8], 
однак вони не можуть проникнути під мембрани 
клітин хворої тварини, де знаходиться значна 
кількість мікроструктурних частин мікоплазм 
[3]. Тому з їх допомогою одержують лише част-

ковий і тимчасовий лікувальний ефект. Виходя-
чи з цього, сьогодні в науці панує думка, що мі-
коплазмоз можна взяти під контроль лише шля-
хом застосування специфічних засобів [4, 5, 10].  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
трьох лабораторних дослідах на 81 поросяті із 9 
пометів та двох – на 343 поросятах в умовах гос-
подарства, неблагополучного із мікоплазмозу 
свиней, випробувані варіанти вакцини із темпе-
ратурочутливого мутанту (тч-мутанту) М-60 
Mycoplasma (M. arginini й атенуйованих штамів 
Ч-2 М. hyorhinis, ЕР-29 М. hyosynoviae,  
J. М. hyopneumoniae та В-1 Acholeplasma (A.) 
laidlawii. Вакцину готували із кожного штаму 
окремо та в різних варіантах поєднань. У пер-
ших дослідах її вводили поросятам у носову по-
рожнину. Вона викликала у поросят-сисунів пе-
ребудову клінічних, біохімічних та імуно-
логічних показників як до генетично чужого фа-
ктора. 
Вакцина мала залишкову вірулентність, яка 

суттєво не вплинула на загальний стан і фізіоло-
гічні показники організму поросят. У частини 
щеплених поросят спостерігали пневмонію після 
контрольного зараження епізоотичними культу-
рами мікоплазм чи суспензією з уражених серо-
зно-катаральним запаленням легень поросят, 
хворих на мікоплазмоз, але її інтенсивність, по-
рівняно з контролями, була меншою (в межах  
6-26 та 1,5-2,5 разів відповідно).  
Із бронхіальних лімфовузлів та легень поро-

сят, щеплених вакциною чи заражених культу-
рами мікоплазм, виділені гомологічні культури 
молікутів, що підтверджує їх можливість пере-
живати в названих органах. Одночасно зменши-
лася до 7,1% частота виділення із цих органів 
бактерій після контрольного зараження епізоо-
тичними культурами мікоплазм, проти 83,3% 
випадків серед заражених суспезією патологіч-
ного матеріалу (2, 4, 5). 
В умовах господарства із 5 випробуваних схем 

У трьох дослідах на поросятах свинарського ком-
плексу, неблагополучного з мікоплазмозу, випробу-
вана вакцина із атенуйованих «місцевих штамів» 
М. hyorhinis, М. arginini та A. laidlawii. Всього ще-
пили 2891 порося. В контролях було 3437 поросят. 

Перший та другий рази вакцину вводили 
 поросятам із 7-10- добового віку із інтервалом у 

7 діб у носову порожнину, а третій раз через 35-40 
діб – у м’язи. У щеплених поросят були кращими 
збереженість, середня жива маса тіла та більша 
кількість переданих на відгодівлю у терміни,  

передбачені технологією.  



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2010 104 

кращі результати одержали при щепленні вакци-
ни, починаючи з 31-32-добового віку двічі з  
7-добовим інтервалом у носову порожнину і 
один раз, через 38 діб, – у м’язи та із 19-20-
добового за аналогічною схемою, але з інтерва-
лом 7 та 49 діб. Порівняно із контролями, поро-
сята мали достовірно вищі показники середньої 
живої маси тіла, збереженості й технологічності 
на 2,78 кг, 9,4 та 28,4 % та на 3,3 кг, 5,6 та 31,3 % 
відповідно. Загальна доза складала 1,2-2,2 .10 х 9 
КОЕ мікоплазм [5].  
Мета досліджень та методика їх проведення. 

Мета роботи – приготувати і випробувати на поро-
сятах вакцину з «місцевих штамів» молікутів.  
Дослідження проведені в свинарському госпо-

дарстві на 108 тисяч річного оборотного поголів’я, 
неблагополучному щодо мікоплазмозу, в три етапи.  
На першому етапі провели клініко-епізоото-

логічне обстеження ферми. Від 62 поросят 3-5-
місячного віку, убитих із діагностичною метою чи 
свіжих трупів (не більше двох годин після смерті), 
відібрали проби легень, уражених серозно-
катаральним запаленням, та бронхіальних лімфа-
тичних вузлів, серця, печінки, селезінки, нирок, 
трубчасту кістку). Їх дослідили із застосуванням 
мікоплазмологічного методу [2]. Від 39 (62,9%) 
поросят виділили культури молікутів.  
На другому етапі за описаною методикою [2] 

із них одержали 43 чисті культури. З допомогою 
проби затримки росту (ПЗР) 35 (81,4 %) культур 
типували як М. hyorhinis, 6 (14,0 %) – М. arginini 
і 2 (4,6 %) – А. laidlawii. З урахуванням характе-
ру й інтенсивності росту в селективному рідкому 
та на щільному живильному середовищах, а та-
кож діаметрів зони в ПЗР відібрали по дві-три 
культури (по два-три штами) кожного із трьох 
видів молікутів. Із метою ослаблення вірулент-
ності (атенуації) їх пересівали в рідкому живи-
льному середовищі не менше 10 разів.  
На третьому етапі із відібраних штамів РУ-34, 

РУ-127 та РУ-140 M. hyorhinis (10-18 пересівів); 

РУ-18 і РУ-76 M. arginini (11-18 пересівів); РУ-
55 та РУ-58 A. laidlawii (17-39 пересівів) готува-
ли вакцину за описаною методикою [2]. Всього 
приготували 3 серії вакцини – з одного виду  
(M. hyorhinis), двох (M. arginini, A. laidlawii) та 
всіх трьох названих видів молікутів. Їх випробу-
вали згідно зі схемою, наведеною в табл. 1. Пе-
рший і другий рази вакцину вводили в носову 
порожнину, а третій – в м’язи в дозах 3 мл, 4 та  
5 мл відповідно.  
Поросят відняли від свиноматок у 30-

добовому віці. Тому перші два рази вакцину ще-
пили їм до відлучення на дільниці 3, а втретє – 
після відлучення і переведення для дорощування 
на дільницю 4. У кожному з дослідів у якості 
конрольних були поросята ідентичного віку, які 
знаходилися в сусідніх секторах із подібними 
умовами утримання. В досліді 3 був ще один ко-
нтроль – не вакциновані поросята однієї полови-
ни сектора, а іншої – вакциновані. 
Результати досліджень. Результати визначення 

технологічних показників поросят дослідів 1-3 на-
ведені в табл. 2 та 3. Із табл. 2 видно, що (порівня-
но з контролями) щеплених поросят дослідів 1 та 2 
загинуло і вимушено дорізано менше на 8,0-8,1% 
та не прийнято на відгодівлю через низьку масу 
тіла – на 4,4-4,8%. І, навпаки, була вищою на 12,5-
13,0% кількість свиней, переданих на відгодівлю у 
технологічні терміни і з вищою на 7,2-8,5 кг сере-
дньою живою масою тіла.  
У досліді 2 за перші 30 із 45 діб на дільниці  

4 загинуло 52 (7,1%) щеплених поросят і за на-
ступні 10 діб – 27 (3,7 %) та 212 (15,3%) і 49 (3,5 
%) контрольних – відповідно. Таким чином, за 
перші 30 діб загинуло на 8,2 % більше контроль-
них поросят, аніж щеплених вакциною. За на-
ступні 15 діб утримання на дільниці 4 рівні втрат 
щеплених і контрольних поросят уже не мали 
суттєвої різниці. Отже, третє щеплення треба 
проводити не пізніше, як під кінець 30-добового 
терміну утримання поросят на дільниці 4. 

1. Схеми випробування вакцини на поросятах 

Дослід, 
№ 

Кількість 
поросят, 
голів 

Вік поросят,  
щеплених  

перший раз, діб 

Види мікоплазм, із яких 
готували серії вакцини 

Інтервали 
між щеплен-
нями, діб 

Загальна доза 
молікутів, КУО

1 480 
653к 13-15 M. hyorhinis 7 і 42 1,12.10х9 

2 731 
1387к 11-18 M. arginini, 

A. laidlawii 7 і 49 1,00.10х9 

3 1680 
1397к 7-10 

M. hyorhinis, 
M. arginini, 
A. laidlawii 

7 і 35-36 1,00.10х9 

Примітка: к – контрольна група поросят 
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2. Динаміка руху поросят дослідів 1 та 2 на дільницях 4 та 5 
Дослід 1 Дослід 2 Технологічні показники 1 2 1 2 

Поставлено на дільницю 4, гол. 
Середня жива маса тіла поросяти при постановці  

на дільницю 4, кг 
Загинуло та вимушено дорізаних, голів 

Також % 
Залишилося на дільниці 4, голів 

Також % 

480 
 

6,2 
53 

11,0 
45 
9,4 

653 
 

6,1 
125 
19,1 
93 

14,2 

731 
 

7,6 
79 

10,8 
71 
9,7 

1387 
 

7,6 
261 
18,8 
196 
14,1 

Передано на дільницю 5, голів 
Також % 

Середня жива маса тіла поросяти при переведенні  
на дільницю 5, кг 

382 
79,6 

 
54,9 

435 
66,6 

 
46,4 

581 
79,5 

 
54,1 

930 
67,0 

 
46,9 

 Примітки: 1. У заголовку таблиці 1 – щеплені поросята, 2 – контрольні; 2. На дільниці 4 поросята 
були 45 діб. 

3. Динаміка руху поросят досліду 3 на дільницях 3 та 4 
 Кількість поросят  

всього  у т.ч. в одному секторі 
1.5.4. Технологічні показники 

1 2 1 2 
Кількість поросят дільниці 3 при 1-му щепленні 

вакцини, голів 
Середня жива маса тіла поросяти, кг 

Кількість поросят при відлученні в 30 діб, голів 
Також % 

Загинуло голів 
Також % 

 
1680 
5,4 

1616 96,2 
64 
3,8 

 

 
1397 
5,4 

1320 
94,5 
77 
5,5 

 
150 
5,4 
145 
96,7 

5 
3,3 

 
169 
5,5 
160 
94,7 

9 
5,3 

Передано на дільницю 4, голів 
Також % 

Середня жива маса тіла поросяти при постановці 
на дільницю 4, кг 

Загинуло та вимушено дорізаних, голів 
Також % 

Залишилося на дільниці 4, голів 
Також % 

1616 
96,2 

 
7,4 
128 
7,6 
171 
10,2 

1320 
94,5 

 
7,5 
199 
14,2 
196 
14,0 

145 
96,7 

 
7,7 
8 

5,3 
14 
9,3 

160 
94,7 

 
7,8 
22 

13,0 
19 

11,2 
Передано на дільницю 5, голів 

Також  % 
Середня жива маса тіла поросяти, кг 

1317 
78,4 
53,7 

925 
66,2 
49,6 

123 
82,0 
54,5 

119 
70,4 
49,8 

Загинуло та дорізано всього, голів 
Також % 

192 
11,4 

276 
19,7 

13 
8,7 

31 
18,3 

 
Як видно із даних табл. 3, з-поміж поросят 

усіх секторів та одного сектора 1.5.4. динаміка 
показників була схожою. Порівняно з контроль-
ними, у щеплених поросят були нижчими на 1,7-
2,0 % частота загибелі поросят на дільниці 3 та 
на 6,6-7,7% – на дільниці 4. На дільницю 5 (від-
годівлю) їх передали більше на 11,6-12, 2 % і з 
вищою живою масою тіла на 4,1-4,7 кг. Таким 
чином, за період досліду на кожному щепленому 
поросяті одержано приріст живої маси тіла на 

суму 123,0-141,0 гривню [2].  
Результати клінічних, патологоанатомічних, 

імунологічних, мікоплазмологічних та бактеріо-
логічних досліджень поросят дослідів 1-3 були, в 
основновному, аналогічними тим, які ми вже 
одержували в попередніх дослідах, проведених 
на поросятах в умовах лабораторії та госпо-
дарств [2, 4, 5, 10].  
Висновки: 1. Поросята, щеплені вакциною з 

атенуйованих «місцевих штамів» М. hyorhinis, 
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М. arginini та A. laidlawii, мали, порівняно із  
контрольними, значно кращі технологічні та 
економічні показники на дільниці 4 (дорощуван-
ні): вищу на 6,6-7,7% збереженість та на 4,1-4,7 
кг – середню живу масу тіла й на 11,6-12,2% бі-
льшу кількість переданих на відгодівлю в техно-
логічний термін.  

2. Для технології господарства сприйнятли-

вою є схема, при якій перший та другий рази ва-
кцину вводять поросятам 7-18-добового віку із 
інтервалом у 7 діб у носову порожнину, а третій 
раз – через 35-49 діб (або під кінець 30-добового 
терміну утримання на дільниці дорощування) в 
м’язи. Загальна доза мікоплазм – близько 1,00.10 
х 9 КУО. 
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