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The investigations of egg yolks in birds of 
tree-shrub habitats did not reveal antibodies 
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to Newcastle disease virus, but found antibodies to influenza A virus, namely: 
in Great Tits (“Vakalivshchyna” area) – to subtypes H1 (titer 33 log2), Н2 (4 
log2), Н8 (5 log2), in White Collared Flycatchers (“Vakalivshchyna” area) – 
to Н1 (4 log2), Song Thrushes (Haidary Village and  “Vakalivshchyna” area) 
to subtypes Н1, Н4, Н8 (titers 4 log2), Blackbirds (Heniivka Village) – Н1 (4 
log2), Jays (Zhuravlivskyi Hydropark) – Н1, Н8 (titers 4 log2). In samples of 
waterbirds, only antibodies to the subtype H14 was revealed. Antibodies to 
influenza A virus were found in the Black-headed Gull to the subtype H14 (4-6 
log2) and in the Bluethroat – to Н14 (4 log2).

Keywords: antibodies, influenza, Newcastle disease, birds of tree-shrub 
habitats, waterbirds.

Результаты иммунологических исследований некоторых фоновых 
птиц юго-восточной Украины относительно наличия антител к 
орто- и парамиксовирусам.  – Д.В. Музыка1, А.Б.Чаплыгина2. 1. Нацио-
нальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической 
ветеринарной медицины». 2.  Харковский национальный педагогический 
университет имени Г.С. Сковороды.
В результате исследований желтков яиц древесно-кустарниковых птиц 
не выявлено антител вируса болезни Ньюкасла, но обнаружены анти-
тела вируса гриппа А   у большой синицы (ур. Вакаливщина) подтипов 
Н1 (титр 3 log2), Н2 (4 log2), Н8 (5 log2), мухоловки-белошейки (ур. Ва-
каливщина) – Н1 (4 log2), певчего дрозда (с. Гайдары и ур. Вакаливщина) 
подтипы Н1, Н4, Н8 (титры 4 log2), черного дрозда (с. Гинеевка) – Н1 
(4 log2), сойки (Журавлевский гидропарк) – Н1, Н8 (титры 4 log2). В об-
разцах желтков водно-болотных птиц найдены антитела вирусов грип-
па только подтипа Н14. Антитела вируса гриппа А выявлены у чайки 
озерной подтипа Н14 (4-6 log2) и у варакушки – Н14 (4 log2).

Ключевые слова: антитела, грипп, болезнь Ньюкасла, древесно-
кустарниковые птицы, водно-болотные птицы.

Дотепер вірус грипу залишається непередбачуваною інфекцією для тварин та 
людей. Постійна поява нових штамів та варіантів з новими властивостями і патогенністю 
до нових хазяїв потребує постійного спостереження й ретельного дослідження нових 
вірусів. Враховуючи те, що головним і основним резервуаром вірусів грипу в природі 
є дикі птахи, особливо водоплавні та навколоводні, беззаперечною є необхідність 
проведення постійного епізоотологічного моніторингу в популяціях цих видів (Нецкий, 
1978).

Загалом відомо, що віруси грипу птахів виділені від диких особин, що на-
лежать до понад 100 видів 12 рядів. Від диких птахів виділені віруси грипу з усіма 
відомими підтипами гемаглютиніну (Н1-Н16) та підтипами нейрамінідази (N1- N9) 
(Suss et al. 1994; Olsen et al. 2006). Більшість видів, від яких ізольовано віруси грипу, 
належать до гусеподібних (Anseriformes) та сивкоподібних (Charadriiformes). З усього 
різноманіття Аnseriformes більшість вірусів грипу виділені у представників родини ка-
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чиних (Anatinae) (Otsuki et al., 1987; Ito et al., 1995; Hinshaw et al., 1986; Fouchier et al., 
2003; Pfi tzer et al., 2000; Suss et al., 1994; Stanislawek et al., 2002), а саме від крижня. Що 
стосується Сharadriiformes, то найбільша кількість вірусів грипу птахів була виділена у 
представників родин баранцеві (Scolopacidae) (Hanson et al., 2003; Isachenko et al., 1974), 
мартинові (Laridae) (Fouchier et al., 2003; Zakstelskaya et al., 1974) та невелика кількість 
від алькових (Alcidae) (Sazonov et al., 1977; Fouchier et al., 2003). Крім представників ви-
щеназваних рядів, віруси грипу були виділені також і від представників інших водних 
та навколоводних птахів рядів гагароподібних (Gaviiformes) (Iftimovici et al., 1980), 
пірникозоподібних (Podicipedifi rmes) (Boudreault et al., 1980), буревісникоподібних 
(Procellariiformes) (Mackenzie et al., 1984), пеліканоподібних (Pelecaniformes) 
(Iftimovici  et al., 1980; Suss et al., 1994; 1980), лелекоподібних (Ciconiiformes) (Pfi tzer et 
al., 2000), журавлеподібних (Gruiformes) (Romvary et al., 1976; Mackenzie et al., 1984), 
але кількість отриманих від них позитивних зразків загалом невелика. Крім того, є 
декілька повідомлень про виділення вірусів грипу від диких птахів ряду голубоподібних 
(Columbiformes) (Romvary and Tanyi, 1975), дятлоподібних (Piciformes) (Roslaya, 1975), 
горобцеподібних (Passeriformes) (Isachenko et al., 1974; Roslaya et al., 1974; Boudreault 
et al., 1980) та куроподібних (Galliformes) (Romvary et al., 1976), які відносяться до на-
земних птахів, але кількість таких повідомлень є дуже малою (Nettles et al., 1985).

Ньюкаслська хвороба – одна з найнебезпечніших вірусних хвороб 
сільськогосподарських та диких птахів в світі і  широко поширена в більшості країн 
світу з розвиненим птахівництвом. Спалахи захворювання постійно реєструються 
в Європі, Азії, Африці та Америці, а відносна стабільність цього захворювання 
спостерігається в країнах Океанії (Инфекционные болезни…,1987). 

Тобто на сьогоднішній день повністю доведено, що дикі птахи є природним 
резервуаром низькопатогенних вірусів грипу птахів, ньюкаслської хвороби, та їм на-
лежить значна роль в їх розповсюдженні. В той же час, залишається не вирішеним 
питання ролі в цьому диких птахів окремих рядів.  

Саме тому,  метою дослідження стало встановлення наявності антитіл до 
збудників грипу та ньюкаслської хвороби у жовтках яєць диких птахів. 

Матеріал та методи

Орнітологічний  матеріал зібрано у 2006-2007 рр. на території  Харківської області: 
в урбанізованій місцевості (Журавлівський гідропарк міста Харків, Новобаварське 
водосховище); у дібровах та лісових насадженнях поблизу заплави р. Сіверський 
Дінець (сел  Геніївка, Гайдари, Занки Зміївського району), а також у Сумській області 
в околицях ур. Вакалівщина (біля с. Вакалівщина Сумського району). 

Усього зібрано та проаналізовано 44 яйця 13 видів – фонових у дібровах мухо-
ловки білошийої (Ficedula albicollis Temm.), синиці великої (Parus major L.), дроздів 
співочого (Turdus philomelos Brehm.) та чорного (T. merula L. ), крутиголовки (Jynx 
torquilla L.), сорокопуда тернового (Lanius collurio L.), сойки (Garrulus glandarius L.), 
кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L. ), а у водно-болотних угіддях – бугай-
чика (Ixobrychus minutus L.), крижня (Anas platyrhynchos L.), лиски (Fulica atra L.), 
мартина звичайного (Larus ridibundus L.), синьошийки (Luscinia svecica L.).

Виявлення антитіл до вірусу грипу птахів та ньюкаслської хвороби в жовт-
ках яєць диких птахів в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА). В залежності 
від розміру кладки збирали 1-2 ненасиджених яйця з гнізда. Для досліджень вико-
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ристовували ненасиджені яйця. Підготовку зразків проводили за наступною методи-
кою, адаптованою для досліджень диких птахів та патентованою в Україні: жовток 
відокремлювали від білка та ретельно змішували з фізіологічним розчином (рН 7.2-7.4) 
в співвідношенні 1:1, до отриманої суміші додавали рівний об’єм хлороформу. Суміш 
ретельно струшували протягом 5-10 хвилин, і піддавали центрифугуванню при 3000 
об/хв. впродовж 15 хвилин. Після центрифугування супернатант використовували для 
досліджень,  як сироватку (Методы..., 1986).

Результати і обговорення

Досліджені деревно-чагарникові птахи є основним компонентом орнітофауни 
лісових екосистем. Більшість з них є мігруючими в Україні: крутиголовка, дрозди 
співочий та чорний, мухоловка білошия, кропив’янка чорноголова, сорокопуд терно-
вий. Сойка та синиця велика ведуть осілий, інколи кочовий спосіб життя, пов'язаний 
із антропогенним ландшафтом. Досліджені види є характерними для всіх типів лісу, 
а їх розподіл і чисельність в різних біотопах визначаються особливостями біології та 
пристосованістю видів до умов середовища. 

У результаті проведених досліджень антитіла до вірусу ньюкаслської хвороби 
у жовтках яєць деревно-чагарникових птахів не виявлені. Натомість було виявлено 
антитіла до вірусу грипу А: у синиці великої (ур. Вакалівщина,) до підтипів Н1 (титр 
3 log2), Н2 (4 log2), Н8 (5 log2), у мухоловки білошийої (ур. Вакалівщина) – Н1 (4 log2), 
у дрозда співочого (с. Гайдари та ур. Вакалівщина) - Н1, Н4, Н8 (титри 4 log2), у дрозда 
чорного (с. Гініївка) – Н1 (4 log2), у сойки (Журавлівський гідропарк) – Н1, Н8 (титри 
4 log2) (табл. 1).

Таблиця 1.  Антитіла до вірусу ньюкаслської хвороби та вірусу грипу, виявлені 
в жовтках деревно-чагарникових птахів у Харківській та Сумській 
областях.

Table 1.  Antibodies to Newcastle disease and influenza virus found in egg yolks of birds of 
tree-shrub habitats in Kharkiv and Sumy Regions.

Види птахів
Bird species

Район дослідження
Study area n

Титри антитіл / Antibody titers 
Антигени 
Antigens

Рівень АТ  
AB level

Ряд/order Piciformes, родина/family Picidae
Jynx torquilla ур. Вакалівщина

“Vakalivshchyna” area 1 Н1- Н9 -
Ряд/order Passeriformes, родина/family Laniidae

Lanius collurio с. Гайдари 
Haidary Vil. 1 Н1-Н9, НХ -

Ряд/order Passeriformes, родина/family Corvidae
Garrulus glandarius Гідропарк

Hydropark 1
Н2 - Н9 -
Н1 4 log2 – 1
Н8 4 log2 – 1
НХ -
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Види птахів
Bird species

Район дослідження
Study area n

Титри антитіл / Antibody titers 
Антигени 
Antigens

Рівень АТ  
AB level

Ряд/order Passeriformes, родина/family Sylviidae
Sylvia atricapilla ур. Вакалівщина

“Vakalivshchyna” area 2 Н1-Н9, НХ -
Ряд/order Passeriformes, родина/family Muscicapidae

Turdus philomelos Гайдари
Haidary Vil.

2 Н1 - Н9 -

Н1
АТ відсутні – 1 проба 

AB are absent  – 1 sample,
 4 log2 – 1

Н2
АТ відсутні – 1 проба 
AB are absent, 1 sample, 

4 log2 – 1
НХ -

1 Н1- Н9 -
НХ -

с. Занки
Zanky Vil.

1 Н1 – Н14, НХ АТ відсутні
AB are absent

с. Геніївка
Hеniivka Vil.

1 Н2 -  Н9 -
ур. Вакалівщина
“Vakalivshchyna” area

2 Н2 - Н9 -
Н1 4 log2 – 2
НХ -

Turdus merula с. Геніївка
Heniivka Vil.

1 Н2 - Н9 -
Н1 4 log2 – 1
НХ -

Гайдари
Haidary Vil.

1 Н1- Н9 -
НХ -

Ficedula albicollis с. Занки
Zanky Vil.

4 Н1 – Н14, НХ АТ відсутні
AB are absent

Гайдари
Haidary Vil.

2 Н1- Н9 -
НХ -

ур. Вакалівщина
“Vakalivshchyna” area

9 Н2 - Н9 -

Н1
АТ відсутні – 7 проб

AB are absent – 7 samples,
 4 log2 – 2

НХ -
Ряд/order Passeriformes, родина/family Paridae

Parus major ур. Вакалівщина
“Vakalivshchyna” area

2 Н3, Н4, Н5, 
Н6, Н7, Н9 -

Н1
АТ відсутні – 1 проба/ 

AB are absent, 1 sample, 
3 log2 – 1

Н2
АТ відсутні – 1 проба/ 

AB are absent, 1 sample, 
4 log2 – 1

Примітки: n - кількість проб. 
Notes: n - number of samples.

Продолжение таблицы.
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Таблиця 2.  Антитіла до вірусу ньюкаслської хвороби та вірусу грипу, виявлені в 
жовтках  водно-болотних птахів у Харківській області.

Table 2.  Antibodies to Newcastle disease and influenza virus found in egg yolks of waterbirds 
in Kharkiv Region.

Ряд, Родина
Order, Family

Вид птахів
Bird species n Антиген

Antigen
Титри антитіл
Antibody titers

Ciconiiformes
Ardeidae

Ixobrychus minutus 1 Н1 – Н14, НХ АТ відсутні
AB are absent

Anseriformes
Anatidae

Anas platyrhynchos 1 Н1 – Н14, НХ АТ відсутні
AB are absent

Gruiformes
Rallidae Fulica atra 3 Н1 – Н14, НХ АТ відсутні

AB are absent
Charadriiformes
Laridae

Larus ridibundus 

2

Н1 - Н4,  
Н6 - Н13, НХ

АТ відсутні
AB are absent

Н14 АТ відсутні – 20 проба 
AB are absent – 20 samples,

 4 log2 – 1, 6 log2 – 1
Passeriformes
Muscicapidae

Luscinia svecica
1

Н1 - Н4,  
Н6 - Н13, НХ

АТ відсутні
AB are absent

4 log2 – 1Н14

Примітки: n - кількість проб. 
Notes: n - number of samples.

Висновки

Рівень антитіл до вірусу грипу у досліджених видів є невисоким, але його 
наявність свідчить про можливу циркуляцію виявлених збудників в їх популяціях. Осо-
бливу увагу привертає той факт, що у фонових видів птахів було виявлено антитіла 
до вірусів грипу підтипів Н1, Н2, які здебільшого циркулюють в популяціях людей. 
Таким чином, фонові види птахів можуть відгравати певну роль в підтримці циркуляції 
вірусів грипу, особливо, так званих «людських» підтипів вірусу грипу. 

Досліджені бугайчик, крижень, лиска, мартин звичайний та синьошийка є зви-
чайними видами водно-болотних угідь Харківської області. Крижень та лиска часто 
зустрічаються взимку на водоймищах, які не вкриваються суцільним льодом. Всі інші 
види є суто перелітними, з яких мартини інколи можуть зимувати поблизу значних 
відкритих водойм, в районі водозабору Печенізького водосховища.

У жовтках яєць водно-болотних птахів у Харківській області виявлено антитіла 
до вірусів грипу тільки підтипу Н14. Антитіла до вірусу грипу А виявлені у мартина 
звичайного до підтипу Н14 (4-6 log2) та синьошийки – Н14 (4 log2) (табл. 2).

Таким чином, як у птахів водно-болотного комплексу, так і у деревно-
чагарникових птахів антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби не виявлено.
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