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Заняття №1 

 
ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ТРАНCПОРТУВАННЯ 

ВІРУСОВМІСНОГО МАТЕРІАЛУ. 
 

1. Правила відбору патологічного матеріалу. 
2. Упаковка та транспортування вірусовмістного матеріалу. 
3. Консервація відібраних вірусовмісних матеріалів. 
 

Правила відбору патологічного матеріалу 
 

Патологічний матеріал необхідно відібрати при появі чітких ознак 

хвороби або не пізніше, ніж через 2 годин після загибелі чи вимушеного 

забою тварини (рис.1.1).  

Зміна терміну відбору зразків призведе до: 
 

Контамінації патматеріалу 
кишечною мікрофлорою 

 Зменшення кількості або 
інактивації вірусу в пат матеріалі 

 

Причина – зменшення бар’єрної 
ролі кишечника 

 Причина - дія захисних механізмів 
у хворої, посмертна 

аутостерилізація у мертвої тварини.  
 
 

Неможливості накопичення вірусу  в лабораторних дослідженнях 
 

Неможливості остаточної ідентифікації збудника 
 

Неможливості постановки точного діагнозу 
 

Рис. 1.1. Наслідки зміни  термінів відбору вірусвмістних зразків. 
 

Ветеринарному лікарю, який має відбирає патологічний матеріал, 

необхідно звертати увагу не тільки на час відбору зразка, але й на інші 

обставини, зв’язані із тропізмом збудника (табл.1.1): 

 вхідні ворота інфекції;  

 шляхи розповсюдження вірусу в організмі тварини;  

 місця найбільш інтенсивного розмноження вірусу в організмі 

тварини; 

 шляхи виділення збудника в навколишнє середовище. 
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Табл. 1.1. Місця відбору патологічного матеріалу при різних типах 
вірусних інфекцій. 
 

Тип вірусної 
інфекції 

Патологічний матеріал 

Респіраторна Мазки та змиви з носу та глотки, соскоби трахеї, 
носоких перегородок, шматки легенів від трупів та 
вимушено забитих тварин. 

Ентеровірусна 
(вісцеротропна) 

Кал, слизова оболонка тонкого кишечнику 

Нейротропна Шматки головного або спинного мозку 
Дермотропна Шматки ураженої шкіри 

Антропна Кров, паренхіматозні органи 
 

Упаковка та транспортування вірусовмісного матеріалу  
 

Біологічні особливості вірусів є причиною того, що будь-який 

вірусовмісний матеріал вважається небезпечним. Тому упаковка 

патологічного матеріалу завжди робиться багатошаровою (рис1. 2). 

1  5 
2         6 
3 
4 

 

                                                     7  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рис 1.2. Упаковка вірусвмістного матеріалу. 
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1. Вірусовмісний матеріал відбирають в стерильний, скляний, 

герметично закритий флакон (№1). Обідок герметизують парафіном, воском, 

плівкою “Парафілм”. Кожен флакон маркірують за допомогою етикетки, 

напис на який роблять простим олівцем по лейкопластирю або водостійким 

маркером. 

Зміст напису на етикетці  
Господарство____________________________________________ 
Дата                ____________________________________________ 
Вид тварини   ____________________________________________ 
Вид матеріалу____________________________________________ 
 

2. Флакони упаковують у матеріал (№2), що поглинає вологу в випадку 

пошкодження флакону (вата, цигарковий папір). 

3. Склянку, обгорнуту ватою пакують у поліетиленовий пакет, який для 

герметизації заклеюють лейкопластирем (№3).  

4. Пакет ставлять у твердий водонепроникний контейнер (метал, 

пластик – №5), всередині якого знаходиться протиударний матеріал (вата, 

папір, тирса – №4). 

5. Флакони ставлять в металевий, пластиковий або пенопластовий 

термос, залитий охолоджуючою рідиною (№6). На термосі є бірка з 

лейкопластиру, картону, фанери (№7). Напис на ній  виконується простим 

олівцем або стійким до води маркером, а зміст – співпадає з текстом 

етикетки.  

Охолодження потрібно тому, що при температурах нижче 0оС віруси 

зберігаються (консервуються), а супутні мікроорганізми (бактерії, гриби, 

актиноміцети та ін. з місця відбору зразка) значно уповільнюють 

розмноження або гинуть. Охолоджувальними агентами є:  

 рідкий азот  (Т = -1960С),  

 рідкий водень (Т = -2030С),  

 суміш сухого льоду та етанолу в рівних пропорціях  (Т = -710С),  

 сухий лід (Т= -700 С),  
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 суміш трьох  вагових частин льоду або снігу з однією частиною солі 

(Т = -200С). 

До патматеріалу обов’язково додається супровідний документ. На 

основі даного документу співробітники лабораторії вибирають напрямок та 

методи досліджень патматеріалу. Якщо на думку ветеринарного лікаря 

збудником хвороби може бути як вірус, так і патогенні мікроорганізми 

(бактерії або гриби), відібраний патологічний матеріал поділяють на декілька 

частин (для проведення вірусологічних, бактеріологічних та мікологічних 

досліджень). 

Зміст напису на супровідному документі 
Вид тварини   _________________ 
Вік тварини    _________________ 
Вид матеріалу _________________ 
Господарство  _________________ 
Інформація про епізотологічні дані  господарства  
Попередній діагноз  
Прізвище лікаря      ______________ 
Дата відбору   ___________________ 
Особистий підпис   ______________ 
 

Консервація відібраних вірусовмісних матеріалів. 
На місці відбору часто виникає потреба додавання у флакон із зразком 

додаткових речовин (антибіотики, консерванти), призначення яких 

відображено на рис.1.3.  
 

Додаткові речовини 
 

Антибіотики  Консервуючі речовини. 
 
 

Допомагають знищити або значно 
уповільнити розвиток супутніх мікробів 

(бактерії, гриби та ін.) під час 
транспортування зразка в лабораторію) 

 Певним чином відтворюють умови, які 
були в макроорганізмі і допомагають 

зберігти вірус 

 
 

Пеніцилін, стрептоміцин, тетрациклінм 
для бактерій  

(від  100 до 1000  од/мл матеріалу), 
ністатин –для грибів (20 од/мл). 

 Сольові розчини Хенкса та Ерла, 
розчини желатини (     %),  

альбуміну (            %),  
гліцерин (           % )  

 

Рис.1.3. Консервування вірусовмісних зразків. 
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Додавання антибіотиків є необхідним, особливо коли вірусвмістний 

матеріал одночасно може містити величезну кількість мікроорганізмів іншіх 

груп (фекалії, вміст кишечника, частинки ураженої шкіри). Потрубно не 

перевищувати стандартних концентрацій антибіотику, оскільки це вплине на 

живі клітини лабораторних середовищ, в яких буде розвиватись вірус, і не 

дасть можливості накопичити його. 

Рідина для консервації зразка обов’язково наливається у флакон з 

пробами носового слизу, змивів із статевих органів тварин та клоаки птиці 

(відбір проводиться за допомогою тампона, який занурюють у консервант).  

Такий консервант як гліцерин не дає можливості мікроскопіювати 

патматеріал. Тому при його використанні разом з патматеріалом в 

лабораторію потрібно надсилати мазки-відбитки (при потребі мікроскопі. як 

одної із стадій лабораторних досліджень) 

 
Завдання: 
 
Вибрати з підготованого обладнання все необхідне для пакування 

умовного патологічного матеріалу та запакувати його. 

1. кров від інфікованих тварин; 

2. тампони із носовим слизом; 

3. вміст і шматки афт; 

4. труп дрібної тварин; 

5. головний мозок (голова тварини); 

6. тампони із вагінальним слизом; 

7. шматки паренхіматозних органів; 

8. петля кишковика із вмістом; 

9. фекалії; 

10. лімфовузли. 
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Заняття №2 

ПРАВИЛА РОБОТИ  
З ВІРУСОВМІСНИМИ МАТЕРІАЛАМИ У ЛАБОРАТОРІЇ  

 
1. Загальна характеристика підрозділів вірусологічної лабораторії. 
2. Техніка безпеки при роботі з інфекційним матеріалом в 
лабораторії. 

 
Загальна характеристика підрозділів вірусологічної лабораторії 

 
Кількість робочих приміщень у вірусологічних лабораторіях залежить 

від масштабів та складності робіт (табл. 2.1).  

 
Табл. 2.1. Характеристика підрозділів вірусологічної лабораторії 

Назва  Призначення Обладнання 
Прийомна Прийом, 

реєстрація патматеріалу 
Оцинковані столи, 

Бачок з дезрозчином 

Підготовча 
Розтин трупів,  

огляд і відбирання 
патматеріалу для дослідження 

Стерильний посуд, дезрозчини,  
бокс для відбирання проб і фіксації 

мазків 

Відділ 
культивування 

Культивування клітин, 
 тканин і вірусів, виділених з 

патматеріалу  

Настільні бокси, посуд та 
інструменти для культивування, 
дезрозчини, газові або спиртові 
пальники, бактерицидні лампи, 

термостати 

Серологічний 
відділ 

Проведення серологічних 
реакцій для ідентифікації 

вірусів 

Посуд, інструменти, набори 
діагностикумів. 

Мийна 
Миття посуду, апаратури и 

приладів. 
Кислотостійкі баки, емальовані 

відра, каструлі для замочування  та 
кип’ятіння посуду, сушильні шафи. 

Автоклавна 
Стерилізація посуду, 

інструментів, поживних 
середовищ і розчинів, 

відпрацьованого матеріалу 

2 автоклави, столи для прийому 
посуду та обладнання, сушильні 
шафи, дистилятори, шафи для 

стерильного посуду 

Дезинфекційна 
Знезаражування посуду, 
інструментів, поживних 
середовищ і розчинів, 

відпрацьованого матеріалу 

Столи для прийому забрудненого 
посуду, сушильні шафи, 

дистилятори, шафи для стерильного 
посуду 

Віварій 
Утримання здорових та 

заражених лабораторних 
тварин 

Обладнання для утримання тварин 

 

В сучасних лабораторіях окремі приміщення відводяться для 

виконання молекулярно-біологічних методів дослідження, таких як 
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імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція. Але обладнання 

для постановки таких реакцій в разі необхідності може розміщуватись і в 

серологічному відділі. 

 

Техніка безпеки при роботі з інфекційним матеріалом 
 

При плануванні та обладнанні вірусологічних лабораторій необхідно 

звертати увагу на питання техніки безпеки. Вони можуть бути зведені до 3-х 

основних правил (рис.2.1). 

 
Три основні  правила 

 
Забезпечення безпеки 
праці співробітників 

 Запобігання виносу 
інфекції за межі 

лабораторії 

 Зручне розміщення 
приміщень та 

апаратури 
 

Рис.2.1. Основні завдання техніки безпеки у вірусологічній лабораторії. 
 

Весь матеріал, який надходить в лабораторію, вважається 

інфекційним. В лабораторії всі операції, які проводяться з патматеріалом, 

реєструються в таких документах як: 

1. Журнал вірусологічних досліджень. 

2. Журнал обліку виявлених вірусів та  терміну їх знищення. 

3. Журнал обліку  руху виробничих або музейних штамів вірусів. 

 
При роботі з вірусовмісними матеріалами потрібно: 

1. Забезпечити власну безпеку. 

2. Не допускати розсіювання вірусів в навколишньому середовищі. 

3. Попередити забруднення (контамінацію) вірусовмістного 

матеріалу сторонньою мікрофлорою 

 
При роботі із збудниками інфекцій, в першу чергу, страждає людина, яка 

відбирає, доставляє заразний матеріал або проводить дослідження. 

Статистичні дані, зібрані в лабораторіях, свідчать, що тільки в 25-50% 
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випадках зараження можна встановити його причину. Випадки хвороби 

персоналу під час проведення лабораторних досліджень розподіляються 

таким чином: 

 прокол спецодягу голкою (≈ 22%); 

 контакт з аерозольним чи розлитим матеріалом (≈ 22%); 

 пошкодження склом або іншим гострим предметом (≈ 20%); 

 неправильне користування піпетками (≈ 18%); 

 зараження через необроблений скляний посуд (≈ 2%); 

 зараження від лабораторної тварини під час розтину (≈ 3%) 

  укуси заражених лабораторних тварин (≈ 1%). 
 

Безпечна робота можлива при виконанні таких правил  
 

1. Тримати двері лабораторій зачиненими. Всі роботи із патологічним або 

клінічним матеріалом проводити в спеціальних боксах. 

2. Надівати лабораторну білизну, спецодяг (халат, шапочка, марлева 

пов’язка, бахіли та ін.). За межи вірусологічного боксу в спецодязі не 

виходити, спецодяг через певний термін стерилізувати. 

3. При роботі користуватись тільки стерильним посудом та інструментами. 

Використаний інструментарій обов’язково знезаражувати в 

дезинфекційних розчинах та автоклавах. 

4. Користуватись тільки механічними приладами для набору рідини в 

піпетки. Мінімально використовувати голки та шприци. 

5.  Всі процедури проводити обережно, запобігати утворенню аерозолів із 

збудниками інфекції. Робочі поверхні дезінфікувати кожен день і – 

обов’язково – після розлиття вірусовмісного матеріалу. 

6. Для збереження патогенного матеріалу мати окремі холодильними, 

морозильними та а ін. 

7. Не виливати рідкі відходи в каналізацію та не викидати тверді у відро   

для сміття. Всі види відходів збирати в спеціальні контейнери для 

обов’язкового знезараження. 
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8. Підтримувати належний санітарний стан на робочому місці. Не палити, 

не вживати їжу. 

 

ЗАВДАННЯ. 

Перегляньте фрагмент відеофільму „Вірус”, дайте відповіді на 

запитання. 

1. Помилки лікарів при роботі у вогнищі вірусної інфекції. 

2. Можливі шляхи передачі збудника інфекції 

3. Спецодяг при роботі у вогнищі вірусної інфекції. 

4. Порядок виходу чи виїзду із вогнища вірусної інфекції. 

5. Можливі варіанти обробки території, приміщень та ін. при ліквідації 

наслідків вірусної інфекції. 
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Заняття №3 

МЕТОДИ ЗНИЩЕННЯ ТА ІНАКТИВАЦІЇ ВІРУСІВ 
 

1. Дезинфекція у вірусологічній лабораторії 
2. Методи обробки посуду для вірусологічних досліджень. 
 

Дезинфекція у вірусологічній лабораторії 
 

Обов’язковому знезараженню підлягають всі види скляного та пластикового 

посуду, обладнання лабораторії, трупи лабораторних тварин, предмети 

догляду за ними (клітки, скляні банки, годівниці тощо), підстилка. Також 

знезараженню підлягають використані мийні та дезинфікуючі розчини. 

Нові посуд та обладнання перед проведенням досліджень необхідно 

тільки промити та стерилізувати. Для використаного (забрудненого 

вірусами) обладнання, приміщень боксів та віварію першим і обов’язковим 

етапом обробки є проведення дезинфекції.  

Дезинфекція  допомагає: 

- знищити вегетативні форми мікроорганізмів (бактерій, грибів) в повітрі, 

стінах, підлозі боксу, на лабораторних столах 

- запобігає рознесенню вірусної інфекції за межі лабораторії після 

закінчення дослідів; 

-  запобігає вторинному інфікуванню систем клітин, в яких вирощують 

віруси (курячі ембріони, культури клітин). 
 

Найуживанішими дезінфектантами у вірусологічній лабораторії є 

хлорамін, лізол, формальдегід, три етиленгліколь, йодоформ, етиловий, 

пропіловий, ізопропіловий спирти, четвертинні аміни. Термін дії 

дезінфектанту залежить від хімічного складу даного вірусу, механізму дії 

дезінфектанту та інших факторів. 5% хлорамін можна вживати у 

вірусологічних лабораторіях для дезинфекції всіх видів обладнання:  

1. До проведення дослідів (марля, якою накривають робочий стіл, 

металеві інструменти для розтину тварин, прибирання віварію, боксу та 

ін приміщень); 
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2. Після дослідів (робочий стіл, гумові рукавички, інфіковані курячі 

ембріони (10% розчин), взуття на дезинфекційному килимку, металеві 

інструменти для розтину лабораторних тварин, трупи лабораторних 

тварин перед автоклавуванням, клітки та банки, в яких знаходились 

заражені тварини). 

 

Крім хлораміну, оболонки вірусів ефективно руйнують інші органічні 

та неорганічні сполуки ( рис. 3.1). 

Додаткові розчини для дезинфекції вірусовмісних матеріалів 
 

Спиртові  розчини 
(80% етиловий, 50% 

пропіловий,  
60% ізопропіловий) 

2% розчин  
лізолу 

2%  розчин  
лугу 

1.Протирають робочий 
стіл перед роботою. 
2.Окуляри після дослідів. 
3.Інструменти та шприци 
(тільки для 
респіраторних вірусів). 
 

Сміття від тварин (перед 
автоклавуванням) 
 

1.Трупи лабораторних 
тварин. 
2. Інфіковані предмети 
догляду. 
3. Сміття від тварин. 
4. Трупи та сміття 
заливають дезрозчином 
перед автоклавуванням. 

 

Рис. 3.1. Використання дезінфектантів різних типів при проведенні 
вірусологічних досліджень. 
 

Після проведення дезинфекції в боксі (10-12 годин) посуд та 

обладнання обробляються за відповідними схемами.  

 
Методи обробки посуду для вірусологічних досліджень 

 

Все обладнання вірусологічної лабораторії розділяють на 5 груп: 

1. Флакони, пробірки, колби для культивування, флакони для поживних 

середовищ, центрифужні пробірки. 

2. Піпетки. 

3. Шприци. 

4. Фільтри. 

5. Гумові предмети. 
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Обробка посуду кожної групи передбачає кип’ятіння в лужних 

розчинах, обробку кислотами і остаточну стерилізацію, яка включає 

автоклавування або стерилізацію сухим жаром (табл..3.2). Деяка видозміна 

схем обробки може бути зв’язана з матеріалом, з якого виготовлене 

відповідне обладнання ( термостійкі або нетермостійкі пластики та гуми). 
 

Табл.3.2. Методика обробок лабораторного посуду та обладнання 

№ 
п/п 

Назва  Методика обробки 

1 
Флакони, 
пробірки, 

колби 

1. Кип’ятити 15 хв.в синтетичному миючому 
засобі  
2. Обробити абразивом або ферментним 
препаратом (в разі потреби) 
3. Промити 3 рази проточною водою 
4. Витримати 2 години в 15-20% сірчаній кислоті 
5. Промити 10-15 разів проточною і 5 разів 
дистильованою водою 
6. Висушити при 100-110оС.  
7. Закрити фольгою і стерилізувати в сушильній 
шафі при 170оС. 

2 Піпетки 

1. Кип’ятити 15 хв. в синтетичному миючому засобі 
2. Промити теплою водою 
3. Витримати в 15-20% H2SO4 (2 год) або в 4% HCl (10-
12 год) 
4. Промивати 1 годину проточною водою (в апараті для 
піпеток) 
5. Витримати 2 години  в дистильованій воді 
6. Висушити при 100-110оС.  
7. Стерилізувати в сушильній шафі при 170оС. 

3 Шприци 
1. Промити дистильованою водою  
2. Загорнути в марлю 
3. Покласти в чашку Петрі  
4. Стерилізувати в паровому котлі 

4 Фільтри 
1. Залити сірчаною кислотою 
2. Промити водою до нейтральної реакції 
3. Висушити, загорнути в папір 
4. Стерилізувати в автоклаві  

5 

Гумові 
предмети 
(пробки, 
шланги) 

1. Кип’ятити 10-15 хв. в синтетичному миючому засобі 
2. Промити теплою водою 
3. Кип’ятити  10 хв. в 0,2% розчині соляної кислоти 
4. Витримати 1 годину в теплій воді 
5. Багаторазово промивати дистильованою водою. 
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Порожній лабораторний посуд після всіх обробок стерилізується сухим 

жаром (сушильна шафа). Режим роботи приладу – температура 165оС, 

півтори години або 180оС, 30 хв. – необхідно контролювати (внутрішній 

термометр або папірці для перевірки якості стерилізації). 

Ще одним з методів стерилізації посуду та обладнання є 

автоклавування. Даним методом стерилізують: 

 спецодяг (до і після дослідів),  

 сміття із кліток лабораторних тварин, трупи тварин (в баках, залитих 

лужним розчином),  

 всі живильні середовища та сольові розчини,  

 всі миючі розчини (содові, мильні та ін.), в яких після обробки рук, 

інструментів, посуду та ін. лабораторного обладнання може знаходитись 

вірус  

 порожній скляний посуд перед початком роботи; 

 шприци, 

 предмети з термостійкої гуми або пластмаси. 

Обробка насиченою водяною парою в автоклаві здійснюється при 

різних температурних режимах. Якість автоклавування (температуру) також 

можна перевірити за допомогою спеціальних паперових папірців. Значення 

температури визначається додатковим тиском, який встановлюють в 

автоклаві: 

 111-116 о С; додатковий тиск 0,5-0,75 атм (40-60 хв.). Знищуються 

віруси та вегетативні форми клітинних мікробів, спори бацил 

залишаються неушкодженими. 

 121-126 о С; додатковий тиск 1-1,5 атм (30-45 хв.) Знищуються і всі 

віруси, і всі форми клітинних мікроорганізмів 

 134-138 о С, додатковий тиск 2-2,5 атм (10-15 хв). Знищуються і всі 

віруси, і всі форми клітинних мікроорганізмів. 
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При неможливості проведення автоклавування, використовують такий 

метод знищення вірусів, як кип’ятіння Справа в тому, що віріони 

руйнуються, починаючи з температури 80 о С.  Тому посуд від лабораторних 

тварин після попередньої дезинфекції, гумові рукавички, металеві 

інструменти до початку роботи можна обробляти при 105оС 15-20 хв. 

На утилізаційних майданчиках після дезинфекції, автоклавування (в 

залежності від об’єкту знезаражування) спалюють сміття із кліток, в яких 

утримувались заражені тварини, трупи тварин, інфікований 

пластиковий посуд та обладнання, вату, марлю тощо. 

 
ЗАВДАННЯ: 

Складіть схему обробки матеріалів або обладнання, обґрунтуйте 

необхідність кожної стадії обробки: 

1. спецодяг; 

2. металеві інструменти до і після розтину інфікованих лабораторних тварин; 

3. трупи лабораторних тварин; 

4. посуд, який використовується для годівлі лабораторних тварин та сміття з 

їх кліток; 

5. поверхня робочого столу до і після проведення вірусологічних досліджень; 

6. інфіковані курячі ембріони; 

7. рідкі відходи (миючий розчин, живильні середовища); 

8. інфіковані піпетки і флакони; 

9. скляний лабораторний посуд перед початком роботи (порожній та з 

живильними середовищами); 

10. використані дезинфікуючі розчини. 
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Заняття №4 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  ПАТОЛОГІЧНОГО  
МАТЕРІАЛУ У ВІРУСОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ 

 
1. Методи долабораторної діагностики вірусовмісного матеріалу. 
2. Загальна схема діагностики  вірусовмісних матеріалів 

 
Методи долабораторної діагностики  

вірусовмісного матеріалу 
 

Встановлення діагнозу хвороби складається з двох етапів – до 
лабораторна діагностика і лабораторна діагностика: 

 До лабораторна діагностика – це інформація про клінічні 
ознаки хвороби, епізоотичні дані про спалах хвороби та 
виявлення патологічних змін в органах і тканинах при наявності 
загиблих тварин (табл.. 4.1). 

 Лабораторна діагностика – це інформація, зібрана в результаті 
досліджень патологічного матеріалу різними методами 
(вірусологічний, серологічний, мікроскопічний, гістологічний 
тощо) 

 
Табл.. 4.1. Методи до лабораторної діагностики вірусних хвороб  

 

Показники  Методика вивчення 
Епізоотичні 

дані  
Збирання інформації про видове і кількісне охоплення 

хворобою поголів’я тварин в хазяйстві, швидкість і 

територіальне розповсюдження хвороби. 
Клінічні 

симптоми  

 

Реєстрація зміни температури тіла, частоти і форми 

дихання, частоти пульсу (все – в порівнянні з нормою), 

порушення апетиту, поведінки, стану шкіряних покривів, 

слизових оболонок, характер функціонування органів 

травлення, виділення тощо 
Патанатомічні 

зміни в органах  

(встановлюють 
при розтині 

загиблих або 
вимушено 

забитих тварин) 

Макроскопічні зміни: форма, розмір, колір, консистенція, 

положення органів тварин, поява крововиливів, вузликів, 

везикул та інших утворень. 

Мікроскопічні зміни в тканинах і клітинах виявляють 

гістологічними методами.. 
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Загальна схема діагностики вірусовмісних матеріалів 

 

Аналіз патологічного матеріалу у вірусологічній лабораторії 

проводиться в певній послідовності. Вибір того чи іншого методу 

дослідження залежить від біологічних особливостей вірусу, можливостей 

лабораторії, кваліфікації персоналу і ґрунтується на чинних ветеринарних 

інструкціях та лабораторних настановах (рис. 4.1.). 
 

П А Т М А Т Е Р І А Л  
  

 
                                                                             Підготовка  патматеріалу,  
                                                                    отримання вірусовмісної суспензії 

 
 
 
 
 
Підготовка нової порції вірусовмісного матеріалу 
 

Рис.4.1 Загальна схема дослідження вірусовмісних матеріалів. 
 

При можливості реалізації використовують 
експрес - методи виявлення: 
1.тілець-включень (гістологічні і мікроскопічні 
дослідження) 
2. віріонів (електронна мікроскопія) 
3. антигенів (імунофлюоресценція,)  

Виявлення в отриманій 
суспензії: 
1. антигенів (серологічна  
діагностика, імуноферментний 
аналіз) 
2. специфічних нуклеотидних 
послідовностей (ланцюгова 
полімеразна реакція) 

Накопичення збудника інфекції 
Культивування в курячих 
ембріонах, культурах  клітин, 
організмі лабораторних  тварин 

Аналіз 
клінічних та патоморфологічних 

ознак хвороби, цитопатичних змін 
в культурах клітин 
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Безпосередньо у патологічного матеріалу вірус виявити важко. По-

перше, характерні тільця-включення, тобто – скупчення вірусів в клітинах, 

утворює незначна кількість збудників. По-друге, концентрація вірусу в 

ураженій тканині може бути такою, яка не дасть можливості виявити віріони 

навіть в електронному мікроскопі. Тому необхідною стадією роботи є 

накопичення збудника в придатній для цього системі. Це може бути як 

цілісний організм (лабораторна тварина), так і модельні системи (курячі 

ембріони або культури клітин). У випадку використання тварин разом із 

накопиченням збудника ми можемо спостерігати за проявами клінічних 

ознак хвороби, тобто – поставити біологічну пробу. Після накопичення 

збудника у будь-якій із зазначених систем, проводяться додаткові тести, які 

підтверджують наявність вірусу.  

 

Табл. 4.2. Загальна характеристика методів лабораторної діагностики  

Назва методу Характеристика методу 
1 2 
 

Мікроскопічні 
методи 

(люмінесцентна, 
світлова, фазово-

контрастна, 
електронна 

мікроскопія) 

 

Виявлення віріонів у вихідному пат матеріалі найчастіше 

проводиться за допомогою люмінесцентної та електронної 

мікроскопії. Дослідження з використанням світлового 

мікроскопу проводяться для характеристики змін в 

інфікованих культурах клітин. 

 

Вірусологічні 
методи 

(культивування 
збудника інфекції в 

курячих ембріонах, в 
організмах 

лабораторних тварин 
або в культурах 

клітин) 

Збудник інфекції накопичується шляхом культивування 

його в 7-14-денних курячих ембріонах, в первинних  та 

перевивних культурах клітин, в організмі лабораторних 

тварин – кролів, морських свинок, мишей, голубів. 

Результатом дії вірусу є зміни в зараженому об’єкті (пат 

анатомічні, цитопатичні). Крім того, перевіряють 

чутливість вірусу до ефіру та інших органічних 

розчинників, здатність вірусу до адсорбції на еритроцитах  
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Серологічні методи Серологічна діагностика (реакція нейтралізації, реакція 

пасивної гемаглютинації, реакція гальмування 

гемаглютинації, реакція преципітації та ін.) проводиться і 

для вихідного патматеріалу, і  для визначення вірусу, який 

культивується на живих тест-об’єктах. Постановка 

серологічних реакція різних типів залежить від 

біологічних особливостей вірусу, наявність якого 

очікується: 

Біологічна         
проба 

Зараження здорових тварин виділеним вірусом 

проводиться для доведення етіологічної ролі збудника. 

Введення вірусовмісного матеріалу лабораторним 

тваринам практикується при підозрі на сказ, хворобу 

Ауескі, віспу овець, ящур, везикулярний стоматит, 

інфекційний ларинготрахеїт тощо. 

Експрес-методи  
 

Дозволяють зібрати певну інформацію про збудника 

інфекції через 2-8 годин після одержання навіть незначної 

кількості патологічного матеріалу.  

 

Вибір того чи іншого напрямку і методу досліджень (табл..4.2) 

залежить від небезпечності хвороби, біологічних властивостей збудника та 

інших обставин.  

В останні десятиріччя 20-го століття були зроблені видатні відкриття в 

області генетики і молекулярної біології (розшифровка вірусних геномів, 

методика постановки ланцюгової полімеразної реакції). Саме ці методи 

дозволяють у випадку окремих вірусних хвороб при постановці діагнозу 

користуватись тільки експрес-методами (експрес-діагностика хвороб). 

Але використання окремих експрес-методів (реакція імунофлуоресценції, 

виявлення віріонів методом електронної мікроскопії, імуноферментний 

аналіз, ланцюгова полімеразна реакція) іноді не може замінити всю схему 

вірусологічного дослідження. 
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ЗАВДАННЯ. 
 
Користуючись схемами, виданими викладачем, дати відповіді на 
питання: 
 

1. Які види патологічного матеріалу використовують для прижиттєвої, 

посмертної, ретроспективної діагностики? 

2. Які ознаки вірусу дозволяють виявити збудника безпосередньо в 

патологічному матеріалі? 

3. Для проведення яких досліджень не потрібно отримувати вірусовмісну 

суспензію? 

4. Назвіть експрес-методи, які потребують твердого патологічного 

матеріалу. 

5. Назвіть експрес-методи, які потребують підготовки патологічного 

матеріалу. 

6. Види досліджень, за допомогою яких здійснюють ретроспективну 

діагностику. 

7. Яким чином можна накопичити віруси, якщо їх кількість в 

патологічному матеріалу недостатня? 

8. Способи перевірки дії вірусів в тест-об’єктах. 

9. Переваги і недоліки тест-об’єктів різних типів. 

10. Значення серологічних реакцій при проведення діагностики вірусних 

хвороб. 

11.  Значення мікроскопії при проведення діагностики вірусних хвороб. 

12.  Використання світлової, люмінесцентної та електронної мікроскопії 

при вірусологічних дослідженнях. 

13.  Які напрямки діагностики можна  провести одночасно при 

використанні лабораторних тварин? 

14.  Від чого залежить використання тих чи інших методів або напрямків 

дослідження при постановці діагнозу у випадку вірусної хвороби? 

15.  На яких етапах діагностики проводять гістологічні та гематологічні  

дослідження? 
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Заняття №5 

Підготовка вірусовмісного матеріалу для досліджень. 
 

1. Строки відбору патологічного матеріалу при вірусних інфекціях. 
2. Порядок роботи з патологічним матеріалом. 
3. Загальна схема підготовки патологічного матеріалу до роботи. 
4. Характеристика основних етапів підготовки патологічного матеріалу. 

 
Строки відбору патологічного матеріалу при вірусних інфекціях 

 

Матеріал, який відібрано із порушенням методики та строків відбору, 

не дозволить провести повноцінне вірусологічне дослідження і дати 

заключення щодо виду і типу збудника. Нормативні строки відбору зразків 

наведено в табл.5.1.  
 

Табл.5.1. Строки відбору патологічного матеріалу при вірусних інфекціях 
 

Назва хвороби Досліджуваний 
матеріал 

Строки відбору 

Сказ Голова, мозок Одразу після загибелі 
Хвороба Тешена Фекалії, мозок, тонкий 

відділ кишечнику 
Одразу після загибелі 

Хвороба Марека труп, кров, печінка, легені, 
селезінка 

Одразу після загибелі 

Хвороба Ауескі Головний, спинний мозок, 
легені, селезінка 

Одразу після загибелі 

Ящур Стінки  та вміст аорт з 1-го дня 
Ньюкаслська хвороба Кров, фекалії, селезінка, 

легені 
1 – 3 день 

Інфекційний 
ларінготрахеїт 

Носові виділення, легені, 
трахея 

1 – 3 день 

Везикулярна хвороба 
свиней 

Ткань та вміст везикул, 
слина 

1 – 3 день 

Парагрип – 3 Носові виділення, легені, 
трахея, бронхи 

1 – 7 день 

Ротавірусна інфекція Тонкий кишечник 2-3 день 
Класична чума свиней Кров, печінка, селезінка, 

легені, нирки, лімфовузли 
4-5 день 

Інфекційний рінотрахеїт Носові та очні виділення 5 – 7 день 
 
Для проведення досліджень беруть тільки частину патматеріалу, що 

надійшов до лабораторії. Залишок зберігають (впродовж 1-2 діб) в 

холодильнику на випадок проведення додаткових досліджень. Перед 



 24 
початком роботи обов’язково складають план проведення вірусологічного 

дослідження.  

Порядок роботи з патологічним матеріалом: 
 

1. Зовнішню сторону банки з патматеріалом обробляють дезінфікуючим 

розчином.  

2. Флакони з патматеріалом ставлять на лоток, поверхня якого закрита 

декількома шарами марлі, обробленої 5% розчином хлораміну. 

3. Вірусовмісну рідину переливають тільки над кюветою з дезрозчином. 

4. Після використання патматеріалу порожній скляний посуд обов’язково 

знезаражують шляхом занурення в дезрозчин. 

5. Винос посуду та обладнання за межі лабораторії проводиться тільки 

після  їх обов’язкової дезинфекції в пароформаліновій камері ! 

6. Після закінчення роботи приміщення та робоче місце ретельно 

дезінфікують. 

7. Вірусовмісний матеріал здають під охорону та опечатують. 
 

Загальна схема підготовки патологічного матеріалу до роботи 
 

Патологічний матеріал 
 

Рідкий 
(кров, носовий слиз, сеча 

тощо) 

Напіврідкий 
(фекалії) 

Твердий 
(шматки ураженої шкіри, 

шматки органів тощо) 
 

Розведення сольовим розчином  Подрібнення, розтирання із стерильним 
піском або склом (вивільнення вірусу) 

 
Центрифугування  

(осідання залишків тканин, сторонніх частинок і вивільнення вірусу в надосадову рідину) 
 

Додавання антибіотиків 
(для остаточного знищення сторонніх мікробів – бактерій, грибів, актиноміцетів, 
мікоплазм) 

 
Проведення досліджень за 

основною схемою 
Мікробіологічний контроль 

Висів суспензії на агарові середовища для виявлення 
клітинних мікробів, здатних до розвитку (утворення колоній) 

 
Рис.5.1. Порядок підготовки патологічних матеріалів різних видів. 



 25 
Підготовка матеріалу включає декілька стандартних стадій: 

розведення, центрифугування, додавання антибіотиків і перевірка 

ефективності їх дії (рис 5.1.). Додатковою стадією є подрібнення твердих та 

напіврідких матеріалів. 

 
Характеристика основних етапів підготовки матеріалу 

 

1. Розведення патологічного матеріалу. 

Проводиться при використанні фосфатного буферу, сольових розчинів 

Хенксу та Ерла. Дані розчини використовують при роботі з: 

- подрібненими органами та тканинами (10% суспензія); 

- згустками крові (розведення в рівних пропорціях або 1:2); 

- вмістом пустул, папул, шматками ураженої шкіри (розведення 1:5-1:10); 

- фекаліями (1 г на 10 мл розчину). 

Готові сольові розчини стерилізують в автоклаві при температурі 130оС 

впродовж 15 хвилин. 

 

Фосфатний буфер: в 1000 мл розчиняють 8,0 г NaCl, 2,83 г Na2HPO4 

•12 H2O та 0,2 г KH2PO4. 

Сольовий розчин Хенкса: в 1000 мл розчиняють 8,0 г NaCl; 0,4 г KCl; 

0,2 г MgSO4•7 H2O; 0,276 г CaCl2 •12 H2O; 0,153 г Na2HPO4 •12 H2O; 0,06 г 

KH2PO4, 1,0 г глюкози та 0,012 г фенолроту. 

Сольовий розчин Ерла: в 1000 мл розчиняють 6,8 г NaCl; 0,4 г KCl; 

0,1 г MgSO4•7 H2O; 0,39 г CaCl2 •12 H2O; 0,125 г Na2HPO4 •12 H2O; 1,0 г 

глюкози та 5 мл 0,4% фенолроту. 

 
2. Центрифугування. 

Розведені фізіологічним розчином зразки органів та тканин, змиви з 

носоглотки, кров, сечу та гомогенізовані фекалії центрифугують при 1500 – 

3000 обертах /хв. 15–30 хвилин (в залежності від виду матеріалу). Віріони та 

їх частинки  переходять в рідину над осадом. Останній представляє собою 
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залишки органів або тканин. Після центрифугування рідину над осадом 

обережно відсмоктують і направляють на обробку антибіотиками. 

 
3.Обробка антибіотиками. 

Обробка підготованої рідини антибіотиками широкого спектру дії 

проводиться для того, щоб звільнити її від сторонньої мікрофлори, яка 

потрапила у флакон на місці відбору зразка і не була знищена під час 

транспортування. Доза антибіотика залежить від виду патологічного 

матеріалу та можливостей його контамінації, а експозиція продовжується 30 

– 60 хвилин при температурі 20 – 25 о С (табл.5.2). 
 

Табл..5.2. Дози антибіотиків при роботі з вірусовмісними матеріалами. 

Назва  матеріалу Антибіотики Доза антибіотиків, 
одиниці / мл 

Суспензія             
органів та тканин 

Пеніцилін, стрептоміцин 

тетрациклін, канаміцин для 

бактерій, ністатин – для грибів 

100 - 2000 

Гомогенізовані 
фекалії 

Пеніцилін, стрептоміцин 

тетрациклін, канаміцин для 

бактерій, ністатин – для грибів 

30 – 1000 

Суспензія 
з ураженої шкіри 

Пеніцилін, стрептоміцин 200 – 500 

Кров Пеніцилін, стрептоміцин 100 – 200 

Сеча Пеніцилін, стрептоміцин 500 – 1000 
 

Внесення надмірних концентрацій антибіотиків в патологічний 

матеріал може викликати неспецифічну дегенерацію культури клітин, в 

який надалі буде вирощуватись вірус. 
 

4. Бактеріологічне дослідження одержаної суспензії. 

Наявність супутньої мікрофлори (бактерій, грибів, актиноміцетів, 

мікоплазм) в обробленому матеріалі перевіряється шляхом висіву рідини в 

певному розведенні на тверді або рідкі живильні середовища (рис.5.2). 
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Висів вірусовмістної суспензії після дії антибіотиків 

 

Позитивний контроль  Негативний контроль 

 

Відсутність росту 
мікроорганізмів 

 Наявність росту  мікроорганізмів 

   

Мікробіологічна стерильність 
матеріалу 

 Мала дозаантибіотику, мікроби мало- 
або нечутливі до використаних  

препаратів 
 

 Повторна обробка антибіотиками, 
проведення мікробіологічного 

контролю  
 

Рис.5.2. Наслідки дії антибіотиків на супутню мікрофлору в пат матеріалі. 

 

В патологічному матеріалі можуть зустрічатись мікроорганізми різних 

морфологічних груп. Тому для їх культивування використовують 

різноманітні поживні середовища (м’ясо-пептонний агар, м’ясо-пептонний 

бульйон, м’ясо-пептонний печінковий бульйон, середовище Сабуро та ін.). 

Для отримання точних результатів доцільним є використання і загальних, і 

спеціальних поживних середовищ, на які висів робиться в 2-х або 3-х 

повтореннях. Вибір посуду для висіву (чашки Петрі або пробірки із 

скошеним агаром) та методу висіву (глибинний або поверхневий) залежить 

від різноманітних обставин. 

Якщо з поважних причин дослідження не проводиться, патологічний 

матеріал найкраще заморожувати, тобто - зберігати при температурі від –20 

до –70 оС. Холодильник або морозильна камера повинні використовуватись 

тільки для збереження інфікованих матеріалів. Сумісне зберігання поживних 

середовищ, фізіологічних розчинів та матеріалів від хворих тварин не 

допускається. 
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ЗАВДАННЯ:  

1. Скласти схему підготовки вірусовмісного матеріалу до дослідження  і  

провести її в боксі для таких видів  патологічного матеріалу: 
 

1.  кров;  

2.  виділення з носоглотки; 

3. тонкий кишечник; 

4. слина; 

5. шматки спинного мозоку; 

6.  шматки ураженої шкіри 

7. вміст пустул 

8. фекалії  
 

2.Скласти схему обробки приміщень або матеріалів і продемонструвати 

її : 

1. підготувати бокс до роботи; 

2. підготувати флакони або пробірки з патологічним матеріалом  

3. провести обробку боксу після закінчення досліджень; 

4. провести обробку залишків вірусного матеріалу після закінчення 

досліджень. 
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Заняття №6 

ЖИВИЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТУР КЛІТИН 
 

1. Загальна характеристика середовищ для вирощування культур 
клітин. 
2. Характеристика складових частин поживних середовищ. 

 
Загальна характеристика середовищ для вирощування культур клітин 
 

Середовища на яких, ростуть і розмножуються культури тваринних 

клітин постачають їм необхідні поживні речовини, забезпечують певний 

рівень кисню, кислотність та інші показники. Перелік компонентів 

середовищ та їх призначення наведено на рис.6.1. 
 

Поживне середовище для культур клітин 
 

Підготована 
вода 

Суміш 
неорганічних 

солей 

Окремі 
компоненти у 

певних 
кількостях 

(амінокислоти, 
вітаміни) 

Сироватка 
Крові 

Інші 
речовини 

природного 
походження 

(гормони, 
ліпіди) 

 
Синтетичне середовище   
 

Напівсинтетичне середовище 
 

Середовища з мінімальною кількістю 
компонентів 

 

 

 Підтримуюче середовище Ростове середовище 
  

Короткочасна підтримка клітин, 
забезпечити розмноження не можуть 

За властивостями наближаються до 
до тканинної рідини, що оточує 

клітини в макроорганізмі. 
Забезпечують довготривале 

розмноження клітин. 
 

Рис. 6.1. Призначення і компонентний склад середовищ для культур клітин. 
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Середовища готуються на основі хімічних реактивів з максимальним 

ступенем очищення. Певний відсоток домішок може знаходитись не тільки в 

неорганічних солях, в цукрах, але  й в біологічних компонентах середовищ 

(амінокислоти, вітаміни, гормони тощо). Неорганічні компоненти поживних 

середовищ є досить стабільними. Виключенням є кристалогідрати (сульфати 

магнію, фосфати натрію), які здатні поглинати вологу з атмосфери. 

Органічні кислоти (аскорбінову, глютамінову) краще зберігати в 

сухому вигляді, тому що в розчинах вони швидко руйнуються. Певні 

вітаміни, гормони та фактори росту зберігають у замороженому вигляді. 

Таким чином, поживні середовища для росту і розвитку культур 

клітин: 

 повинні бути стерильним,  

 не містити токсичних для клітин речовин; 

 мати кислотність на рівні 6,9-7,4 (оптимальне рН=7,2). Зміни рН в 

кислу чи лужну сторону повинні контролюватись буферними речовинами, 

присутніми в складі середовища (карбонати, фосфати, органічні кислоти та 

їх солі та ін.). 

 
Характеристика складових частин поживних середовищ 

 

Підготовка води. Якість води та її стандартність дуже важливі при 

роботі sз середовищами будь-якого типу. Для культур клітин потрібно 

використовувати щойно підготовлену воду (рис. 6.2). 
 

Варіанти підготовки води для роботи з культурами клітин 
   

Варіант №1  Варіант №2 
Вода  водопроводу  Вода  водопроводу 

   
Дистилят  Ультрафільтрація 

   
Бідистилят  Іонний обмін або дистиляція 

   
Іонообмінні смоли  Збереження при 80 оС 
 
Рис.6.2. Варіанти підготовки води для культур клітин. 
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Підготовану в запас воду можна зберігати впродовж певного часу. При 

тривалому збереженні води в ній здатні накопичуватись іони металів, 

молекули скла, пластмаси, тобто – матеріали тари. Вуглекислий газ з повітря 

накопичується у воді в разі використання незакритих бутилів. 
 

Сольові розчини. Неорганічні солі використовують для виготовлення 

сольових розчинів, які імітують іонний склад сироватки крові (розчин 

Хенксу, розчин Ерла). Вміст іонів в цих розчинах наближений до їх 

фізіологічних концентрацій в рідинах макроорганізму, а сумарна 

концентрація – забезпечує необхідний осмотичний тиск та кислотність 

(табл..6.1.). 

Табл.6.1. Склад сольових розчинів для вирощування культур клітин. 

Вид розчину Компоненти, г/л 
Розчин Ерла Розчин Хенкса 

Глюкоза 1,0 1,0 
Феноловий червоний 0,02 0,02 

NaCl 6,8 8,0 
KCl 0,4 0,4 

CaCl2 0,2 0,14 
MgSO4*7H2O 0,2 0,2 

NaH2PO4*2H2O 0,14 - 
Na2HPO4*H2O - 0,06 

KH2PO4 - 0,06 
NaHCO3 2,2 0,35 

 

Розчин Ерла містить набагато більше бікарбонату натрію, ніж розчин 

Хенксу, і тому має властивості сильного буферу. Перед фільтруванням крізь 

розчин Ерлу пропускають вуглекислий газ, а крізь розчин Хенксу – повітря. 

Остання обставина є недоліком, характерним для розчину Ерла. Крім того, 

для певних видів клітин бікарбонат є токсичною речовиною. Тому зараз при 

роботі з первинними та вторинними культурами найчастіше користуються 

розчином Хенкса. Розчином Ерла користуються, коли працюють із 

культурами, для яких характерна висока концентрація клітин та значна 

швидкість їх росту.  
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Білкові та небілкові компоненти. Існує мінімальний набір 

компонентів, який дозволяє вирощувати культури клітин. Саме такий набір 

компонентів знаходиться в мінімальному середовищі Ігла (МЕМ), яке 

містить 13 амінокислот, 8 вітамінів, глюкозу та 6 неорганічних солей. Крім 

середовища Ігла, на практиці традиційно широко використовують 

середовища 199, ДМЕМ та інші. 

Більшість дослідників використовує мінімальні середовища, додаючи 

до них природні інгредієнти. Ними є: 

 сироватка крові великої рогатої худоби (в тому числі , і телят , і 

ембріонів корів), свиней, коней. Даний продукт містить приблизно 1000 

різних речовин; пептидних факторів росту і гормонів. Недоліками сироватки 

є варіабельність складу, контамінація супутньою мікрофлорою, наявність 

антитіл. Для інактивації останніх сироватку прогрівають (30 хв. при 

температурі 56оС). 

 гідролізат лактоальбуміну (отримують при гідролізі білків 

молока); 

 гемогідролізат – продукт ферментативного гідролізу згустків 

крові ВРХ або людини, які є відходами при виробництві γ–глобуліну; 

 ферментативний гідролізат м’язової тканини ВРХ. 

Сучасний напрямок розробки нових середовищ для культур клітин 

передбачає заміну сироватки іншими – більш дешевими і менш дефіцитними  

компонентами.  В середовища без сироватки додають альбумін, фібронектин, 

інсулін, глюкагон, гідрокортизон, прогестерон та інші гормони, ліпіди, 

молозиво тощо. 

Антибіотики. Дані речовини захищають культури від забруднення 

клітинними мікроорганізмами. При масовому культивуванні тваринних 

клітин найчастіше використовують антибіотики, рекомендовані концентрації 

яких наведено в таблиці 6.2. Від використання антибіотиків під час 

культивування тваринних клітин неможливо відмовитись, хоча їх додавання 

до середовищ супроводжується певними труднощами: 



 33 
 деякі антибіотики в розчинах нестабільні (пеніцилін втрачає 50% 

активності в першу добу).  

 практично всі антибіотики у вищезазначених концентраціях 

діють на супутні мікроби не цидно, а статично. Тому при тривалому 

культивуванні доводиться іноді припиняти додавання антибіотиків. Такий 

метод дозволяє перевірити наявність чи відсутність супутніх мікроорганізмів 

в культурі. 

 збільшення концентрації різних антибіотиків  та їх ефективна дія 

проти мікробів може призвести до загибелі культури (ефективні концентрації 

антибіотика токсичні для тваринних клітин).  

Таблиця 6.2. Антибіотики для культур клітин. 

Діє на мікроорганізми  
Назва антибіотика Концентрація 

антибіотика,  
мкг/мл середовища  

Грампозитивні прокаріоти Пеніцилін 100 
Грамнегативні прокаріоти Стрептоміцин 50-100 

Грамнегативні та грам-
позитивні прокаріоти 

Полі міксин 50 

Мікоплазми Тилозин 10 
Мікоплазми і грам-

негативні прокаріоти 
Гентаміцин 
Канаміцин 

50-100 
50-100 

Гриби і дріжджі Нистатін 
Амфотерицин В 

25-50 
25 

 

Таким чином, вибір антибіотику впливає і на тривалість розвитку 

стерильної  культури клітин, і на саму можливість розмноження клітин в 

живильному середовищі. 
 

ЗАВДАННЯ: 

1. Охарактеризуйте складові частини мінімальних, сироваткових та 

безсироваткових середовищ для культур клітин. 

2. Методи стерилізації середовищ для вирощування культур клітин. 

3. Обладнання для поживних середовищ, в яких вирощують тваринні 

клітини.  
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Заняття №7 

 
МЕТОДИКИ РОБОТИ З КУЛЬТУРАМИ КЛІТИН. 

 
1. Загальні відомості про культури клітин. 
2. Переваги і недоліки культур клітин. 
3. Тривалість використання культур клітин різних типів. 
4. Підготовка культур до роботи. 
 

Загальні відомості про культури клітин. 
 

Культуру клітин як метод вирощування вірусів винайшли в 40-50-х 

роках 20 сторіччя. В 1943 р. Хуанг та в 1949 р. Ендерс відкрили 

цитопатичний ефект (здатність різних вірусів специфічним способом 

пошкоджувати культури клітин). Наслідки розмноження вірусів в культурі, 

виявлені за допомогою світлового мікроскопу, дали можливість проводити 

індикацію збудників. В 1952 році Фогт та Дульбекко запропонували 

методику трипсинізації тканин для отримання одношарових культур. 

Методика отримання культури клітин складається із таких стадій 

роботи: 

 Ізоляція живих клітин із свіжих тканин за допомогою 

ферментативного гідролізу; 

 Експлантація цих клітин в спеціальні флакони для культитування; 

При вирощування клітин на стінках культуральних флаконів, таких як 

скляні або пластикові матраси, ролерні пробірки та ін., ми маємо справу із 

моношаровою культурою. В матрасах та флаконах клітини ростуть на склі 

тільки із одної сторони посудини. В ролерних пробірках (за рахунок 

обертання) клітини займають більшу площу і ростуть по всій внутрішній 

поверхні пробірки. Швидкість обертання пробірок складає від 0,25 до 0,5 

обертів /хв (культура на початкових стадіях росту) або 1 оберт /хв (зріла 

культура). 

При вирощуванні культури у реакторі з перемішуванням, коли клітини 

рівномірно розподілені у всьому шарі рідкого живильного середовища, 
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працюють із суспензійною культурою. До розвитку в суспензійній культурі 

здатні лімфобласти та мієломні клітини. 

 
Переваги і недоліки культур клітин. 

 

Вирощування облігатних паразитів в культурах тваринних клітин 

певною мірою замінило використання тварин в лабораторній практиці. 

Культури клітин мають однорідний генетичний матеріал, оскільки вони - 

нащадки однотипних клітин. Вони набагато менше забруднені сторонньою 

мікрофлорою, оскільки всі роботи з ними проводяться в стерильних умовах. 

Хоча тваринні клітині і потребують недешевих, багатокомпонентних 

поживних середовищ, на їх виготовлення витрачається менше коштів, ніж на 

утримання лабораторних тварин. Під час роботи ці об’єкти не рухаються, не 

кусають експериментатора. В культурах вірус накопичується в рідині 

навколо клітин, і тому вірусовмісний матеріал відбирати зручно. І головний 

плюс даного методу культивування: практично всі віруси можна 

накопичувати в культурі клітин 

Але клітини в культурі (особливо в тих, що належать до типу 

постійних ) не зовсім ідентичні клітинам тваринного організму. Зміни, які 

відбуваються в них, не завжди співпадають з тими, які реєструються в 

цілісному організмі. Робота із культурами клітин дозволяє розмножити, 

накопичити вірус і за допомогою непрямих ознак спостерігати його дію на 

клітину-хазяїна. Працюючи із культурами клітин, ми кожен раз трохи 

модифікуємо сам вірус (зміна хімічного складу та вірулентності). Тому при 

роботі із зараженими культурами необхідно чітко дотримуватись всіх правил 

техніки безпеки.  

 
Тривалість використання культур клітин різних типів. 

 

В наш час отримують і використовують різні типи культур, які за 

часом життя, кількістю пересівів можна розділити на декілька видів. 
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Первинні культури. Можна отримати з будь-якого органу чи тканини, 

взятих безпосередньо з організму. Найкращі культури клітин отримують з 

ембріональних органів та тканин, так як вони характеризуються 

максимальною швидкістю росту. Для цього використовують трипсинізовані 

тканини курячих ембріонів, клітини нирок, легенів, печінки, тестікул та ін. 

Вік організму, з якого було взято клітини та їх тип визначає 

життєздатність клітин (рис.7.1).  

 

Орган чи тканина, взяті безпосередньо з макроорганізму 
 

“Старі“ за віком 
організми 

 “Молоді“ за віком 
організми, ембріональні 

тканини 
 

Короткий термін життя в 
культурі (клітини розвиваються 

декілька діб). Пересівів не 
витримують, гинуть 

Термін життя сягає декількох 
тижнів або місяців. Ростуть при пересівах 
без втрати біохімічних та морфологічних 
властивостей. 

Техніка пересіву: клітини 
первинної культури знімають зі стінок 
флакону, промивають і пересівають в 
свіже поживне середовище. Можлива 
кількість пересівів 2-5 разів. Є дані, що 
звичайні клітини витримують 20 
пересівів, а ембріональні – 50. 

  
Первинна культура Вторинна культура, 

субкультура, 
клітинна лінія 

 

Рис. 7.1. Характеристики первинних та вторинних культур клітин. 
 
Позитивними рисами вторинних або субкультур є: 

 Можна отримати практично з усіх видів клітин, які 

використовуються у вірусології (крім курячих фібробластів).  

 Мають таку ж чутливість до вірусів, як і первинні.  

 При пересівах виключаються мертві або ненормальні клітини. 
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Перещеплювані культури. Одною з головних особливостей вторинної 

культури є зміна генетичного матеріалу. Вона клітини з генотипами, які 

трохи або значно відрізняються від генотипу вихідних клітин. Найчастіше у 

вторинних культурах менше 75% клітин зберігають вихідний генотип. Тому 

субкультура може  або загинути, або завдяки зміні генотипу (мутації) 

принципово змінити строки життя клітин.  

Зміни генотипу у вторинній культурі можуть бути спонтанними 

(найчастіше відбуваються з клітинами тканин мишей та щурів) або 

індукованими. В останньому випадку дослідники опромінюють клітини 

вторинної культури або обробляють їх хімічними мутагенами. В результаті 

природної або штучної трансформації утворюються клітини, що здатні 

витримувати сотні пересівів без втрати морфологічних та фізіологічних 

властивостей.  

Коли клітини вторинної лінії витримують 70 пересівів з інтервалом в 3 

дні, вважають, що перетворились на постійну, перевивну або 

перещеплювану лінію. Американська колекція типових культур налічує 400 

штук від 40 видів тварин. Всі трансформовані клітини мають необоротні 

генетичні зміни, здатність до безсмертя, знижені харчові потреби, тому і 

розмножуються в умовах, несприятливих для клітин первинних культур. 

У вірусологічній практиці широко використовують культури клітин 

будь-якого типу (табл.7.1.). 
 

Табл..7.1. Розмноження збудників вірусних хвороб в культурах клітин. 

Тип культури 
клітин 

Назва хвороби Звідки отримано культуру. 

Ящур Нирка теляти або ембріона 
Везикулярний стоматит Тканини курячих ембріонів 
Ньюкаслська хвороба Тканини курячих ембріонів 

Первинні 
культури 

Гастроентерит свиней Нирка або щитовидна залоза свиней 
Сказ Нирка новонародженого хомяка 
Ротавірусні хвороби тварин Нирка ембріона макаки-резуса 
Корона віруси ВРХ Аденокарцинома прямої кишки 

людини 

Перещеплювані 
культури 

Епізоотична діарея свиней Нирка зеленої мавпочки 
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Підготовка культур до роботи 

 
Спочатку проводять ізоляцію живих клітин із свіжих тканин та 

подрібнення (дезагрегацію) тканини. Остання операція здійснюється 

переважно за допомогою ферментів. Ферментативний гідроліз речовин 

міжклітинного простору проводять за допомогою трипсину, колагенази, 

пронази, елазстази, панкреатину, гіалуронідаз тощо. Крім ферментів для 

дезагрегації тканин використовують такі речовини як версен, цитрат або 

гліцерофосфат натрію. Температура, при якій проводять дезагрегацію, а 

також – концентрація і набір компонентів розчину залежать від типу тканини 

та багатьох інших обставин. 

Після подрібнення проводять експлантацію клітин, тобто – висів в 

спеціальні флакони на рідкі живильні середовища.Оптимальна засівна 

концентрація клітин знаходиться в інтервалі 200 000 – 500 000 клітин на мл 

середовища. Після засіву клітини адаптуються до середовища, 

прикріплюються до скла або пластику, розподіляються по поверхні 

субстрату. Надалі вони діляться (логарифмічна фаза розвитку культури), 

розміщуються в один шар поп поверхні субстрату. При щільному заповнені 

вони контактуються між собою і культура переходить в стаціонарну фазу 

розвитку. Термін утворення моно шару залежить від виду і типу культури, 

складу середовища і визначається за допомогою світлового мікроскопу.  

У випадку роботи із вторинними або постійними культурами після 

отримання моношару флакони можна використовувати не тільки для 

досліджень, але й для розмноження (пересівів) культури. Клітини моно шару 

зберігають життєздатність впродовж 20 діб, потім настає загибель культури.  

Підготований вірусовмісний матеріал вносять у флакони в кількості 

0,1-0,25 мл. Оптимальна кислотність для розвитку вірусів знаходиться в 

інтервалі 7,2-7,4. Температура вирощування може коливатись  в межах від 27 

до 36о С, хоча найкраща температура 34-36 о С. Про накопичення вірусу 

свідчать зміни морфології клітин в культурі (цитопатична дія вірусу, 

цитопатичний ефект, цитопатичні зміни культури). 
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Такі зміни проводять, порівнюючи зовнішній вигляд окремих клітин 

та їх скупчень в заражених флаконах та в контролі (флакони без вірусу) 

Зміни можна розділити на декілька видів і всі вони добре реєструються за 

допомогою світлового мікроскопу. Найчастіше дія вірусу призводить до: 

утворення величезних клітин кулястої форми, фрагментації клітин, 

утворення ділянок мертвих клітин в шарі живих (бляшки), утворення 

симпластів, появи тілець-включень в цитоплазмі та ядрі. 

В перших пасажах вірусів в культурі клітин морфологічні зміни 

можуть і не реєструватись. Існують віруси, розмноження яких ніколи не 

призводить до виявлення цитопатичних змін в культурі. Виявлення таких 

вірусів проводять, вивчаючи зміни фізіології культури (поява здатності до 

адсорбції еритроцитів – гемадсорбція, неможливість розмноження в 

зараженій культурі іншого вірусу – інтерференція, постановка серологічних 

реакцій). 

Вид пошкодження і спосіб виявлення вірусу залежить, в основному, 

від типу збудника. Але навіть при вивченні одного і того ж вірусу, заміна 

одної культури клітин на другу, зміна температури культивування  можуть 

призвести до змін типу пошкодження тваринних клітин. 
 

ЗАВДАННЯ. 
1. Охарактеризуйте спільні риси і відмінності культур клітин (визначення 

культур, особливості їх росту, вимоги до поживних середовищ, частота пересіву, 

економічна ефективність  тощо): 

 вторинна і постійна культури; 

 первинна і вторинна культури; 

 первинна і постійна; 

 моно шарова і суспензійна. 

2. Ви отримали моношарову постійну культуру в 3-х флаконах. Які види робіт 

ви можете провести із кожним флаконом? 

3. Що трапиться із постійною культурою клітин, залишеною після засіву 

флакона на три тижні в термостаті? Яким чином можна зберігати дану 

культуру? 
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Заняття 8 

РЕАКЦІЯ ДИФУЗНОЇ ПРЕЦИПІТАЦІЇ 
 

1.Загальна характеристика реакції дифузної преципітації. 
2. Підготовка компонентів РДП. 
3. Методика постановки РДП. Постановка РДП на предметному склі.  
 

Загальна характеристика реакції дифузної преципітації 
 

РДП – один з найважливіших методів ідентифікації багатьох вірусів 

(сказ, африканська чума свиней, чума собак, рінотрахеїт ВРХ, діарея ВРХ, 

аденовіруси та ін. ). 

До дифузії в гелі здатні і розчинні вірусні антигени (вірусні білки, 

гліколіпіди, ліпопротеїни та ін.), і антитіла. При взаємодії специфічних 

(гомологічних) антигенів і антитіл в прозорому гелі утворюється осад у 

вигляді ліній преципітації. Якщо антиген і антитіло не гомологічні, то лінії 

преципітації не утворюється. Для підвищення чутливості РДП її ставлять з 

позитивним контролем – готовими антигенами або позитивними 

сироватками, взятими від імунізованих тварин. Вибір діагностикуму для 

постановки позитивного контролю (фабричні антигени або антитіла) 

визначається метою дослідження. 
 

Підготовка компонентів РДП. 
 

1. Виготовлення 1 - 1,5 % агарового гелю. 

Використовують агар фірми Діфко або агар вітчизняного виробництва. 

Водною основою для агарового гелю є боратний буфер на гіпертонічному 

розчині хлористого натрію: натрій їдкий - 2 г; кислота борна – 9 г; натрій 

хлористий – 70 г; мертіолят – 0,05 г;  вода дистильована – долити до 1л. 

В випадку непрозорого агарового гелю необхідно провести його 

освітлення розведеним з дистильованою водою (1:2) яєчним білком, 

целюлозною пульпою, м’ясним фаршем, азидом натрію та ін. 
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2. Виготовлення вірусного антигену для РДП. 

Дослідні антигени готують шляхом очищення та концентрування 

вірусовмісного патматеріалу або інфікованої культури клітин. 
 

3. Виготовлення сироваток для РДП. 

Неспецифічну сироватку (негативний контроль) отримують від 

клінічно здорових лабораторних тварин. Специфічну преципітуючу 

сироватку (позитивний контроль) – під час гіперімунізації лабораторних 

тварин концентрованим антигеном. Дослідну сироватку готують (в 

залежності від хвороби та мети дослідження ) із крові хворих тварин та 

тварин-реконвалесцентів. 
 

Методика постановки РДП  
 

Реакцію дифузної преципітації можна виконати в чашці Петрі, на 

предметному склі та в скляному капілярі. У вірусологічній практиці 

найчастіше використовують дві перші модифікації РДП (табл.8.1). 
 

Табл.8.1. Порівняльна характеристика витрат реагентів та часу в різних 
модифікаціях РДП. 
 

Модифікація РДП № 
п/п 

Показники 
Чашка Петрі Предметне скло 

1. Компоненти агарового 
гелю: 

 

вода для гелю агару; 
боратний буфер; 
агар Діфко або  
інший 

вода для гелю агару; 
боратний буфер; 
агар Діфко або  
інший 

2. Об’єм агарового гелю 20-25 см3 1,5–2 см 3 
3. Товщина гелю 1,5–2 мм 1,5–2 мм 
4. Загальна кількість 

лунок діаметром 4 мм 
(5-7 шт.)* 6 або 7 

штампів (5-7 шт.)*2 штампа 

5. Відстань між лунками 4 мм 4 мм 
6.  Облік результатів 

реакції 
через 5-7 діб через 1-2 доби 

 
Постановка РДП на предметному склі 

Знежирене предметне скло кладуть на холодну поверхню. Піпеткою 

набирають агаровий гель (температура 60оС) і виливають його спочатку по 
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периметру скла, а потім – заповнюють його середину. Шар агару, товщиною 

1,5 – 2 мм загусає через 3 – 10 хвилин. Після цього в агарі спеціальним 

штампом або скляною трубочкою вирізають лунки діаметром 4-5 мм. 

Кількість лунок та їх розміщення залежить від мети постановки РДП 

(рис.8.1- 8.3).  
 

Ідентифікації віруса в 
патологічному матеріалі 

Лунка штампу Проведенні 
ретроспективної 

діагностики 
АТ ф, позитивна 

сироватка від 
імунізованих даним 

збудником лабораторних 
тварин, діагностичний 

набір 

Лунка в центрі штампу 

АГф,  
фабричний антиген з 

діагностичного набору 

АГф+, позитивний 
контроль,  

фабричний антиген з 
діагностичного набору, 

збудник імовірної 
хвороби 

Лунки на периферії 
штампа. Максимальна 
кількість контролів - 2 

лунки на чашку Петрі, 1 
лунка – на скло. 

К+, позитивний 
контроль, позитивна 

сироватка від 
імунізованих даним 

збудником лабораторних 
тварин, діагностичний 

набір  
АГф -, негативний 

контроль, 
фабричний антиген з 

діагностичного набору, 
збудник іншої хвороби  

Лунки на периферії 
штампа. Максимальна 
кількість контролів - 2 

лунки на чашку Петрі, 1 
лунка – на скло. 

К -, негативний 
контроль, негативна 

сироватка від 
імунізованих іншим 

вірусом лабораторних 
тварин, діагностичний 

набір 
ПМ,  

суспензія патологічного 
матеріалу 

всі вільні лунки на 
периферії штампа 

АТд, дослідні антитіла,  
сироватка від хворих 

тварин або 
реконвалесцентів 

 
Рис.8.1 Розміщення компонентів реакції при ідентифікації вірусу в 

патологічному матеріалі і при проведенні ретроспективної діагностики 
 

Агар з лунок відбирають голкою, учнівським пером і т.п. Лунки 

необхідно додатково залити невеликою кількістю агару для того, щоб 

компоненти реакції (сироватка або антиген) не підтікали під скло. Для цього 

в лунку пастерівською піпеткою (мікро піпеткою) вносять гарячий агар і 
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одразу же відсмоктують його. Це робиться для того, щоб гель встиг тонким 

шаром покрити дно та стінки лунки. 

 
ПМ,  
суспензія патологічного матеріалу 
всі вільні лунки на периферії штампа 
                                                                                       АГф+, 

позитивний контроль,  
фабричний антиген,  

збудник імовірної хвороби,  
діагностичний набір 

2 лунки на чашку Петрі,  
1 лунка – на скло. 

 
 

АГф -, 
негативний контроль, 

фабричний антиген  
збудник іншої хвороби 

діагностичний набір 
2 лунки на чашку Петрі,  

1 лунка – на скло. 
АТ ф, 
позитивна сироватка від імунізованих даним збудником 
лабораторних тварин, діагностичний набір 
 

Рис.8.2 Розміщення компонентів реакції під час проведення ідентифікації 
вірусу з патологічного матеріалу від хворих і мертвих тварин. 
 
АТд,  
дослідні антитіла,  
сироватка від хворих тварин або реконвалесцентів 
всі вільні лунки на периферії штампа 
                                                                                       К+, 

позитивний контроль,  
фабрична сироватка від 

імунізованих тварин,  
діагностичний набір 

2 лунки на чашку Петрі,  
1 лунка – на скло. 

 
 

К -, 
негативний контроль, 

фабрична сироватка від тварин 
 імунізованих іншим збудником, 

діагностичний набір 
2 лунки на чашку Петрі,  

1 лунка – на скло. 
АГ ф, 
фабричний антиген, діагностичний набір 
 

Рис.8.3 Розміщення компонентів реакції під час проведення ретроспективної 
діагностики (відбір сироватки крові від вакцинованих, хворих або 
інфікованих тварин). 
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В підготовані лунки по схемі, маленькими краплями заливають 

компоненти реакції. Потім предметне скло кладуть в вологу камеру, для якої  

використовують ексикатор або чашку Петрі з вологою ватою або папером. 

Вологу камеру залишають при кімнатній температурі або ставлять в 

термостат. Після необхідного терміну (1-2 доби) проводять облік результатів 

реакції. 

 

ЗАВДАННЯ. 

1. Показати розміщення реагентів і результати РДП при проведенні: 

 ідентифікації вірусу із патологічного матеріалу на предметному 

склі 

 ідентифікації вірусу із патологічного матеріалу в чашці Петрі 

 проведення ретроспективної діагностики на предметному склі 

 проведення ретроспективної діагностики в чашці Петрі 

2. Виготовлення агару для РДП. 

3. Очищення агару для РДП. 

4. Підготовка посуду для РДП. 

5. Переваги і недоліки РДП. 
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Заняття №9 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ТИТРУ ВІРУСІВ.  

 
1. Поняття про титр вірусів. 
2. Одиниці виміру титру і типи пошкоджень тест-об’єктів. 
3. Методики визначення титру вірусів. 
 
 

Поняття про титр вірусів 
 

Схема дослідження патологічного або клінічного матеріалу 

передбачає проведення не тільки якісних аналізів (світлова мікроскопія, 

реакція імунофлюоресценції, певні види серологічних реакцій). Більшість 

схем діагностики передбачає використання кількісних аналізів. При 

проведенні останніх велике значення має концентрація повноцінних вірусів, 

внесених із досліджуваним матеріалом. Тому визначення кількості активних 

вірусів в матеріалі (визначення титру вірусу) обов’язково виникає при: 

 експериментальному зараженні культур клітин, курячих ембріонів та 

лабораторних тварин;  

 здійсненні різних етапів лабораторної діагностики (реакція 

нейтралізації, реакція гемаглютинації, імуноферментний аналіз, 

полімеразна ланцюгова реакція тощо). 

Крім того, відомості про кількість активних вірусів в матеріалі 

необхідні при виготовленні живих та інактивованих вірусних вакцин, 

діагностичних препаратів (сирі та очищені антигени, імунні сироватки та ін.). 

Підрахунки маси, об’єму, загальної кількості вірусів у виготовленій 

суспензії (навіть при можливості проведення таких вимірів) не дали б 

відповіді на головне питання: скільки активних вірусних агентів, здатних 

до розмноження в клітині-хазяїні, знаходиться в даному матеріалі? 

Питання про активні віруси є таким важливим, тому що  тільки вони 

активні або повноцінні віруси здатні викликати інфекційний процес, за 

проявами якого і спостерігає дослідник. В процесі даної взаємодії в 

зараженій системі можна спостерігати: 
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1. специфічні зміни. Ними є – помітні пошкодження систем клітин 

(віспини в хоріоналантоїсній оболонці курячих ембріонів, бляшки в 

моношарі культур клітин, взаємодія вірусу з ерітроцитами); 

2. прояви інфекційного процесу. В такому випадку це – загибель курячих 

ембріонів, клінічні ознаки хвороби або загибель лабораторних тварин, 

цитопатичні зміни в культурах клітин. 

 
Одиниці виміру титру вірусів 

 

Для визначення дії вірусу необхідно забезпечити його контакт із 

живою системою: лабораторною, сільськогосподарською, свійською 

твариною, культурою клітин, курячим ембріоном, що призводить до певних 

змін в життєдіяльності зазначених об’єктів (табл.9.1). Вважається, що кожне 

таке порушення відбувається внаслідок розмноження в тест-об’єкт активних 

віріонів, які знаходились в певному об’ємі (дозі) патматеріалу. Тому 

кількість вірусу вимірюють по його  титру – кількості одиниць 

активності вірусу в 1 см3 вірусовмісного матеріалу. 
  

Табл.9.1 Типи пошкоджень тест-об’єктів при дії вірусів. 
 

Об’єкт 
дослідження 

Результат 
 дії вірусу 

Метод визначення 
активності вірусу 

Загибель Одиниці 50% дії: (летальна), ЛД 50 Лабораторна 
тварина 

 
Клінічні ознаки хвороби, потім -  

патанатомічні зміни в органах 
Одиниці 50% дії: 

(інфекційна), ІД 50 
Загибель Одиниці 50% дії: (ембріональна  

Летальна), ЕЛД 50 
Патанатомічні зміни після розтину Одиниці 50%  дії:  

(ембріональна інфекційна), ЕІД 50 

Курячий 
ембріон 

Некротичні вузли (віспини) на 
хоріоналантоісній оболонці 

Одиниці локальних пошкоджень 

Зміни  в життєдіяльності 
(цитопатичні зміни) 

Одиниці 50% дії: 
(цитопатична), ЦПД 50 

Культура 
клітин 

Особливий вид цитопатичних 
змін: ділянки мертвих клітин 

округлої форми (бляшки) 

Одиниці локальних пошкоджень 

Еритроцити 
тварин певних 

видів 

Взаємодія між вірусом та 
ерітроцитом (аглютинація) 

Гемаглютинуючі одиниці 
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ОДИНИЦІ ВИМІРУ ТИТРУ. 

      
 
 Інфекційні одиниці                                       Гемаглютинуючі одиниці 

 
 
 локальних пошкоджень                50% дії вірусів 

 
Рис. 9.1 Одиниці виміру активності вірусної суспензії. 

 

 
Визначення титру в одиницях  локальних пошкоджень. 

 
Титр в одиницях локальних пошкоджень вираховують, звертаючи 

увагу на такі специфічні пошкодження штучних систем, як кількість бляшок* 

в культурі клітин або віспин* в курячому ембріоні. Тому одиницями 

активності є бляшкоутворюючі (БУО) або віспиноутворюючі (ВУО) 

одиниці. 

* Примітка. Віспина – некротичний вузол в ХАО курячих ембріонів.       

                          Бляшка – ділянка мертвих клітин в шарі живих (культура клітин). 
 

Одиниця БУО або ВУО – це доза вірусовмісного матеріалу в мл, яка 

викликає утворення одної віспини або бляшки. 

Для розрахунків (в залежності від кількості пошкоджень в ембріоні або у 

флаконі з культурою клітин) використовуються такі формули: 

а) в випадку 50 пошкоджень на флакон або ембріон, тобто – для 

малоактивних вірусовмісних суспензій –  

Тв =  n / V • а 

де  n – кількість пошкоджень (середнє арифметичне) на один флакон або 

курячий ембріон, V – об’єм  вірусовмісного матеріалу, використаного для 

зараження (мл),  а – використане розведення вірусовмісного матеріалу; 
 

б) при наявності високоактивних вірусовмісних матеріалів, готують 

декілька 10-кратних розведень вихідної суспензії (1:10; 1:100; 1:1000). 

Кожним розведенням в 3-5 повторностях заражають ембріони або флакони з 

культурою клітин. Тоді розрахунки проводять по формулі: 
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Тв =  (n1 + n2+ n3 +…+n n ) / V • (а1 + а2 + а3 +… +а n) 

де  n1, n2, n3, n n – кількість пошкоджень (середнє арифметичне для кожного 

розведення) на один флакон або курячий ембріон, V – об’єм  вірусовмісного 

матеріалу, використаного для зараження (мл), а1,а2;,а3,а n – використані 

розведення вірусовмісного матеріалу, записані у вигляді 0,1 або 0,01 і т.п. 

 
ЗАВДАННЯ 

 

1. Поясніть, активність яких вірусів можна визначити в одиницях ВУО. 
Вкажіть види та кількість лабораторного обладнання, методи його підготовки 
для проведення титрування вірусовмісного патологічного матеріалу  в 
одиницях ВУО 
 

2. Поясніть, активність яких вірусів можна визначити в одиницях БУО. 
Вкажіть види та кількість лабораторного обладнання, методи його підготовки 
для проведення титрування вірусовмісного патологічного матеріалу  в 
одиницях БУО. 
 

3. До 1мл вихідної вірусовмісної суспензії додали 9 мл розчину Хенкса. По 
1мл розведення внесли в 5 матрасів з культурою клітин. Після інкубації 
підрахували кількість бляшок в кожному матрасі. 
Результати: №1 – 30шт., №2 – 35 шт., №3 – 12 шт., №4 – 28 шт., №5 – 32 шт. 
Необхідно визначити  активність вірусу у вихідній суспензії. в одиницях 
локальних пошкоджень. 
 

4. Вкажіть всі можливі помилки лаборанта при проведенні титрування 
вірусовмісного патматеріалу в гемаглютинуючих одиницях. Поясніть, до 
яких наслідків може призвести кожна помилка. 
 

5. Внесіть в таблицю експериментальні дані про використані матеріали для 
визначення титру вірусу. На основі даних таблиці визначте  кількість 
матеріалів,  які  необхідно знезаразити після проведення досліду. 
 

Культура .клітин гр.№1 Культура .клітин 
гр.№2 

Культура .клітин 
гр.№3 

Показники 

Конт.1 Конт.2 конт.1 конт.2 конт.1 Конт.2 
К-ть вірусовмісної 

суспензії 
Для виготовлення  першого з трьох розведеннь було використано 

1 мл суспензії патматеріалу 
К-ть фізрозчину Для  першого з трьох  розведеннь використано 9 мл фізрозчину. 
Розведення п/ м.       
К-ть розведеної 

суспензії на 1 матрас 
1 мл 1мл 1мл 1мл 1мл 1мл 

Використано в кожній 
серії досліду 
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6. 4,5 мл одержаної з патматеріалу вірусовмісної суспензии  було 
використано для виготовлення першого розведення і визначення титру вірусу 
по методу 50-% інфекційної дії. Назвіть кількість і види об’єктів, які 
необхідно буде знезаразити після  визначення титру. 
 

7. Порівняльна характеристика методів визначення активності вірусного 
патологічного матеріалу. (Які з методів вимагають мінімальних  та 
максимальних затрат, їх переваги та обмеження).  
 

8. Поясніть, активність яких вірусів можна визначити в одиницях ВУО. 
Вкажіть види та кількість лабораторного обладнання, методи його підготовки 
для проведення титрування вірусовмісного патологічного матеріалу  в 
одиницях ВУО 
 

9. Поясніть, активність яких вірусів можна визначити в одиницях БУО. 
Вкажіть види та кількість лабораторного обладнання, методи його підготовки 
для проведення титрування вірусовмісного патологічного матеріалу  в 
одиницях БУО. 
 

10. Вкажіть, в яких методах визначення титру вірусів, для чого і яким 
шляхом використовуються живі тест-об’єкти.  
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ЗАНЯТТЯ №10 

 
МЕТОДИКИ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦІЇ 

ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ 
 

1. Використання реакції гемаглютинації у вірусології. 
2. Реакції затримки гемаглютинації (РЗГА) та непрямої 
гемаглютинації (РНГА). 
 

Використання реакції гемаглютинації у вірусології 

Віруси – це антигени. В зараженому організмі у відповідь на їх появу 

утворюються специфічні білки, які мають назву антитіла (імуноглобуліни). 

Антитіла реагують із підходящим (комплементарним) антигеном, 

нейтралізують його, не даючи йому можливості реагувати з речовинами 

клітин макроорганізму.  

Певна кількість вірусів, таких як збудники грипу, парагрипу, кіру, 

аденовірусних інфекцій, інфекційного рінотрахеїту, ньюкаслської хвороби 

тощо здатні проникати в кров і взаємодіяти там з еритроцитами (рис.10.1).  
 

Проникнення вірусу в кров 

 
 

Рецептори віріонів (білки капсиду або пепломери) приєднуються до 
мембрани еритроцитів. Такі поверхневі білки-рецептори називаються 

гемаглютиніни. 
 

Через певний час еритроцит клітина “набирає” значну кількість 
вірусних частинок 

 
Важкий комплекс віруси-еритроцит випадає в осад   

(зсідання еритроцитів або аглютинація) 
 

Рис.10.1 Взаємодія вірусів з еритроцитами. 
 
Здатність вірусів взаємодіяти з еритроцитами не тільки в 

макроорганізмі, але й в штучних системах (in vitro) дозволяє проводити такий 

вид серологічних реакцій як реакції гемаглютинації. Вперше проведена 

Херстом (1941р.) для вірусу грипу. Еритроцити осідають при безпосередній 

взаємодії з вірусами. Така взаємодія дозволяє визначити титр вірусу або 



 51 
кількість активних віріонів в суспензії, виготовленій з патологічного 

матеріалу. 

Реакції затримки гемаглютинації (РЗГА) та  
непрямої гемаглютинації (РНГА) 

 
У вірусологічній практиці існує декілька варіантів постановки реакцій 

гемаглютинації. Вибір того чи іншого варіанту залежить від біологічних 

особливостей вірусу, наявності реагентів в лабораторії та інших причин 

(рис.10.2).  
 

Варіанти реакції гемаглютинації 
 

Реакція затримки 
гемаглютинації (РЗГА) 

Дозволяє ідентифікувати вірус 
або визначити титр (кількість 

специфічних) антитіл в 
сироватці крові 

Реакція непрямої(пасивної) 
гемаглютинації (РНГА або РПГА) 

Розроблена Бернетом і Андерсоном 
(1946р.), доповнена Бойденом (1946 р.) 

Дозволяє ідентифікувати вірус або 
визначити наявність антитіл у тварини. 

 
Сироватку із 

специфічними антитілами 
додають до вірусної суспензії. 
Утворюється комплекс 
антиген-антитіло. При 
додавання еритроцитів не 
спостерігається їх осідання 
(затримка гемаглютинації) 

1. Еритроцити, навантажені вірусами 
(сенсибілізовані АГ еритроцити), додають 
до сироватки крові тварин. 
Комплементарні антитіла сироватки  
взаємодіють з вірусними АГ, закріпленими 
на еритроциті. Утворений комплекс 
випадає в осад. 
2. Еритроцити з приєднаними антитілами 
(сенсибілізовані АТ еритроцити), додають 
до вірусовмісної суспензії. Утворюється 
комплекс Вірус + (АТ)– Еритроцит, що 
осідає.  

 
Рис. 10.2  Варіанти реакцій гемаглютинації. 

 
Методика постановки реакцій непрямої гемаглютинації (РНГА) 

 
Обов’язковим компонентом РНГА є спеціально підготовані еритроцити 

(еритроцитарний діагностикум), методику підготовки якого наведено в 

табл.10.1. Взаємодія  даного діагностикуму з вірусами дозволяє виявити 
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ящур, аденовірусну інфекцію ВРХ, інфекційний ларінготрахеїт та інші 

хвороби. 

Табл.10.1 Підготовка сенсибілізованих антигенами еритроцитів 
 

№ 
Етапу 

Назва етапу Суть роботи 

1 Відбір крові барана або птиці 
(кури, індики) 

Дефібринізація 

2 Фіксація еритроцитів 
формальдегідом, глутаровим 

або акриловим альдегідом 

Взаємодія 2 год. при 37 о С , 
відмивка фізіологічним розчином. 

Еритроцити зберігаються без 
гемолізу. 

3 Взаємодія еритроцитів з 
таніном. 10-15 хв. при 37 о С, 
центрифугування, триразова 

промивка фосфатним буфером 

Еритроцити здатні адсорбувати 
велику кількість білків 

4. Сенсибілізація еритроцитів 
вірусами. 60 хв. при 37 о С, 
центрифугування, триразова 

промивка фосфатним буфером 

Поверхня еритроцитів “вкрита” 
величезною кількістю вірусів 

 

Методика постановки головного досліду РНГА. 
 

Реакцію можна провести в пробірках або плексигласових плашках на 

72 або 96 лунок. В останньому випадку досягається економія реактивів (в 

лунки заливається значно менша кількість кожного реактиву, ніж в 

пробірки). Методика постановки досліду в плашках на 72 лунки., тобто – 

послідовність внесення реагентів представлено в таблиці 10.2. 
 

Табл.10.2  Методика постановки реакції непрямої гемаглютинації  
Компонент 

реакції 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Фізрозчин 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 
Сироватка 0,2 мл Після змішування 2-х компонентів по 0,2 мл суміші 

з попередньої пробірки переноситься в наступну 
Розведення 
(двократні) 

1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 

Ерітроцити 
з вірусом 

0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 0,2 мл 

Суміш витримується 2-3 год. При 20 оС для взаємодії компонентів 
реакції 

Результат +++ +++ +++ +++ ++ + - - 
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Останнє розведення, яке ще дає можливість зв’язуватись антигену 

(вірус на еритроцитах) з антитілом (сироватка)  в кількості 50% приймається 

за титр антитіл. В даному випадку, титр антитіл 1:160. Вищезазначена схема 

дає можливість визначити кількість антитіл у вакцинованих тварин або 

тварин, приховано хворих.  

Для перевірки якості РНГА потрібно одночасно із розкапуванням 

компонентів реакції поставити контролі різних типів (табл.10.3). 

 
Таблиця 10.3 Контролі реакції непрямої гемаглютинації. 
 

№ 
п/п 

Компоненти, що змішуються Необхідність контролю 

1 Сенсибілізовані еритроцити з 
фізіологічним розчином 

Перевіряється можливість 
спонтанної аглютинації 
діагностикуму 

2 Досліджувана сироватка, до якої 
додаються еритроцити без вірусів. 

Перевіряється можливість 
присутності в сироватках 
неспецифічних аглютинінів 

3 Сенсибілізовані еритроцити, до 
яких додається позитивна 
фабрична сироватка (містить 
антитіла саме до даного збудника). 

Контролюється вигляд осаду, який 
повинен утворитись в реакції 

4 Сенсибілізовані еритроцити, до 
яких додається негативна 
фабрична сироватка (містить 
антитіла до збудника іншої 
хвороби) 

Осад не повинен утворюватись. 

 
Дану реакцію можна провести і в тому випадку, коли на еритроцитах 

адсорбовано такі білки, як антитіла. Тоді еритроцитарний діагностикум може 

утворити комплекс з вірусними антигенами, отриманими з патологічного 

матеріалу. Реакцію можна використовувати для ідентифікації вірусу та 

індикації вірусу після розвитку збудника в культурах клітин та курячих 

ембріонах. 
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Методика постановки реакції затримки гемаглютинації (РЗГА) 

 
Одною з обов’язкових умов РЗГА є те, що до сироватки додають 

вірусну суспензію з певною концентрацією (титром) активних вірусів. 

Реакцію проводили за загальноприйнятими методиками у плексигласових 

панелях за схемою ,  представленою  в таблиці 10.4. 
 

Табл.10.4. Методика постановки РЗГА. Визначення  титру  вірусу в РГА і  

перевірка робочої дози  вірусу  4 ГАО 

номер лунки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Компонент, 

Мл розбавлення вірусу 
ряд Ф: РГА 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 Кер 
фізрозчин 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

вірусовмісний 
матеріал 0,2 послідовне перенесення по 0,2 мл до десятої лунки,  

з десятої лунки – в дезрозчин 
1%-ві 

еритроцити 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

експозиція 20-40 хвилин за кімнатної температури 
результат +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + - - - 

ряд В: 
контроль 

ГАО вірусу 

2 
ГАО 

1 
ГАО 

0,5 
ГАО 

0,25 
ГАО        

фізрозчин 0,2 0,2 0,2 0,2        
вірусовмісний 
матеріал, Т=4 

ГАО 
0,2 

послідовне 
перенесення по 

0,2 мл 
       

експозиція 20-40 хвилин за кімнатної температури 
Результат +++ ++ + -        

 
В лунки вносять по 0,2 мл фізіологічного розчину, далі – 0,2 мл 

вірусовмісного матеріалу в першу лунку. Шляхом послідовного переносу  

вірусовмісного матеріалу у наступні лунки готують дворазові розбавлення 

вірусу (від 1:2 до 1:1024). В усі лунки додають по 0,2 мл 1% суспензії 

еритроцитів, панелі струшують. Після 20-30 – хвилинної експозиції за 

кімнатної температури враховують результат. Якщо вірус зовсім не 

аглютинує еритроцити  (реакція негативна –), вони осідають на дні лунки у 

вигляді „гудзика”. Якщо вірус аглютинує 100% доданих еритроцитів, в 

лунках утворюється „парасолька” (реакція позитивна, оцінюється трьома 

плюсами, +++). За аглютинації вірусом 50% еритроцитів у лунках 
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утворюється „парасолька” з „гудзиком” (реакція на два плюси, ++). Це 

відповідає 1 ЕД50, яку у реакції гемаглютинації приймають за 1 ГАО.  

На другому етапі перевіряють правильність робочої дози вірусу (рис. 

10.3). Якщо після 20-30 хвилин експозиції результат оцінюється у першій і 

другій лунках не менш як на два плюси, а далі гемаглютинації не 

відбувається, це означає, що виготовлене розведення вірусу справді дорівнює 

4 ГАО. 

 
 
 

Рис. 10.3 Перевірка робочої дози вірусу при постановці РЗГА 
 

 

На третьому етапі визначають титр АТ в сироватках крові тварин за 

схемою реакції затримки гемаглютинації. Після постановки реакції та 30-40- 

хвилинної експозиції панелей, вірус, не зв’язаний  з антитілами сироватки, 

аглютинує еритроцити, утворюючи „парасольки”. Вірус, зв’язаний з 

антитілами, нездатний до аглютинації еритроцитів і вони осідають у центрі 

лунки („гудзик”). Отримані значення титрів антитіл порівнюють із 

діагностичними, після чого роблять висновок про активність досліджуваного 

вірусу в організмах тварин, у яких було відібрано кров.  

1
:4 
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ЗАВДАННЯ 

 
1. Поясніть, активність яких вірусів можна визначити в одиницях ГАО. 

Вкажіть види та кількість лабораторного обладнання, методи його підготовки 

для проведення титрування вірусовмісного патологічного матеріалу  в 

одиницях ГАО. 
 

2. Дайте визначення різним одиницям, що використовуються для виміру 

активності вірусу (БУО, ВУО, ГАО, ЕД50). Поясніть, в яких випадках 

використовують ту чи іншу одиницю. 
 

3. Схема постановки РНГА у випадку взяття крові у дослідних тварин 

(ретроспективна діагностика). 
 

4. Схема постановки РЗГА у випадку взяття крові у дослідних тварин 

(ретроспективна діагностика). 
 

5. Схема постановки РНГА у випадку роботи з патологічним матеріалом або 

зараженою вірусом культурою клітин (серологічна ідентифікація). 
 

6. Схема постановки РЗГА у випадку роботи з патологічним матеріалом або 

зараженою вірусом культурою клітин (серологічна ідентифікація). 
 

7. Визначення робочої дози вірусу в РЗГА. 
 

8. Можливі помилки при постановці РНГА. 
 

9. Можливі помилки при постановці РЗГА. 
 

10. Можливі помилки при титруванні вірусовмісного матеріалу на першому 

етапі РЗГА. 
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