
Не секрет, що саме вакцинація 
в тваринництві та птахівництві 
є необхідним запобіжним захо-
дом, націленим на забезпечення 
здоров’я поголів’я, його збережен-
ня, продуктивність. 

У кролівництві актуальною є вак-
цинація проти геморагічної хвороби 
та міксоматозу. Геморагічна хворо-
ба (ГХК або вГХК) є найнебезпечні-
шим інфекційним захворюванням 
кролів, оскільки не піддається лі-
куванню. ГХК за інфікування шта-
мами другого серотипу найчастіше 
перебігає в гострій та блискавичній 
формах. За таких умов загибель 
настає через 8–12 годин з моменту 
інфікування. За щільного утриман-
ня тварини заражаються швидко, 
за ланцюговим принципом. Таким 
чином, ГХК може призвести до за-
гибелі 50–80 % поголів’я. 

Небезпечність хвороби полягає 
ще й у тому, що за загрози тоталь-

ного зараження невакцинованого 
поголів’я екстрена вакцинація 
може не допомогти: початковий 
ефект з’являється не раніше 7-го 
дня з моменту щеплення. А стій-
кий імунітет формується на 21–
28-й день після вакцинації. Така 
особливість формування захис-
ту – у пізні терміни – пов’язана з 
тим, що всі вакцини проти гемора-
гічної хвороби кролів є інактиво-
ваними (неживими). 

Міксоматоз кролів за рівнем за-
грози «посідає» друге місце після 
геморагічної хвороби, і небезпеч-
ність цього захворювання не слід 
ігнорувати. Міксоматоз також є 
вірусним захворюванням, яке ха-
рактеризується тривалим інкуба-
ційним періодом (9–14 діб), сезон-
ний прояв – у період активізації 
кровосисних комах. 

Хоча міксоматоз кролів, порів-
няно з геморагічною хворобою, 

є виліковним, усе ж цей фактор 
докорінно не змінює різниці еко-
номічних збитків між цими захво-
рюваннями: витрати на лікування 
хворого на міксоматоз кроля мо-
жуть становити від 50 до 100 % 
вартості тварини. Окрім цього, 
слід враховувати те, що кролі, які 
одужали після міксоматозу, часто 
втрачають репродуктивну здат-
ність. Доповнює невтішний пере-
лік факт різкої та значної втрати 
маси кроля, який перебуває в 
стадії загострення захворювання, 
за рахунок впливу інфекційного 
агента на ріст тварини, і не менш 
значущий фактор – ураження сли-
зових оболонок носової та ротової 
порожнин, що робить споживан-
ня твариною корму болісним, іно-
ді неможливим. Одночасно така 
патологія слизової носових ходів 
ускладнює процес дихання й може 
призводити до гіпоксії, задухи, 
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кисневого голодування і, як наслі-
док, – до загибелі кроля.

Єдиним способом уберегти 
поголів’я від цих небезпечних за-
хворювань є вакцинація. На сьо-
годні на ринку представлена низка 
вакцин проти ГХК, а також міксо-
матозу, зокрема комплексних, що 
поєднують в одній дозі два штами, 
а з появою на ринку вакцини «Ла-
пімун Гемікс-3» – три штами.

Зроблено в Україні

Вакцина «Лапімун Гемікс-3» 
розроблена та освоєна у виробни-
цтві українською компанією «БІ-
ОТЕСТЛАБ». Препарат містить 
ізольований на території нашої 
країни штам геморагічної хворо-
би «БГ-04», виділений в Україні 
штам другого серотипу «ГБК-2», 
а також штам міксоматозу MAV/
RK-13/20.

Необхідність пошуку серед ізо-
лятів вірусу ГХК другого серотипу 
була продиктована частими звер-
неннями промислових виробників 
та власників з приводу загибелі 
кролів та скаргами на неефектив-
ність багатьох вакцин різних ви-
робників. В окремих господарствах 
на момент звернення залишалося 
15–20 % поголів’я. В Україну по-
чали нелегально завозити аутоген-
ні вакцини виробництва зарубіж-
них лабораторій з надією зупинити 
поширення ГХК в Україні.

Співробітники компанії «БІО-
ТЕСТЛАБ», досліджуючи патмате-
ріал від загиблих кролів, оцінювали 
та порівнювали виділені вірусні ізо-
ляти геморагічної хвороби й у ре-
зультаті ізолювали, охарактеризу-
вали й описали найбільш придатний 
за генетичною варіабельністю штам 
ГХК, що отримав назву «ГБК-2». У 
реакції вірусної нейтралізації як 
щодо відомих вакцинних штамів, 
так і щодо циркулюючих ізолятів 
вірусу геморагічної хвороби кролів 

штам «ГБК-2» з’явився найбільш 
оптимальним, а антитіла, виробле-
ні на штам «ГБК-2», блокували ак-
тивність усіх виділених у лаборато-
рії «БІОТЕСТЛАБ» ізолятів вірусу 
ГХК. Клінічні дослідження довели 
абсолютне домінування та пере-
вагу штаму «ГБК-2» над відоми-
ми штамами й ізолятами стосовно 
формування якісного та тривалого 
імунітету проти вірусу геморагічної 
хвороби.

Інший вірусний штам ГХК – 
«БГ-04» – уже тривалий час 
успішно застосовується компа-
нією «БІОТЕСТЛАБ» у складі 
вакцин лінійки «Лапімун» у гос-
подарствах із високою культурою 
технології вакцинації. Досвід 
показав, що за його регулярного 
використання на 100 % поголів’я 
(за планової вакцинації вакци-
нами «Лапімун ГЕМ» і «Лапі-
мун Гемікс») захворюваності на 
геморагічну хворобу не виникає. 
Тому застосування інших вакцин 
є необов’язковим. 

Захист в одній дозі

Нова вакцина проти геморагіч-
ної хвороби та міксоматозу кролів 

«Лапімун Гемікс-3» є унікаль-
ним профілактичним засобом для 
швидкого та ефективного захисту 
кролів в українських господар-
ствах різних рівнів епізоотичної 
ситуації. Кожна доза вакцини 
«Лапімун Гемікс-3» містить по 
500 і 100 протективних доз до ГХК 
і міксоматозу кролів відповідно 
(протективна доза – це мінімаль-
на кількість імунізуючого засобу 
(антигену або вакцини), яка здат-
на захистити тварину від захворю-
вання, проти якого зазначена вак-
цина застосовується). Усі штами, 
як зазначалося вище, виділені на 
території України.

Перевагою вакцини є також 
можливість її застосування кро-
ленятам з 28-денного віку, тобто 
є шанс сформувати імунітет на 
ранніх термінах, а отже, виклю-
чити явище «імунної ями» в піс-
лявідлучний період у молодняка. 
Одночасна вакцинація кролів 
від геморагічної хвороби та від 
міксоматозу дає можливість не 
лише забезпечити ефективну іму-
нізацію від двох хвороб однією 
ін’єкцією, а й скоротити терміни 
формування захисту від цих двох 
найнебезпечніших для кролів за-
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Рис. 1. Титр антитіл до вГКХ у кролематок за дев’ятимісячний період спосте-
реження

Схема відображає середнє значення рівня напруженості імунітету в кролематок у разі їхньої вакцинації проти вірусу 
геморагічної хвороби кролів через кожні шість місяців.
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хворювань і водночас зменшити 
витрати, пов’язані із дворазовим 
залученням людських ресурсів на 
великих фермах.

Нова вакцина засвідчила високу 
ефективність для відновлення ста-
тусу здоров’я поголів’я. Нехтуван-
ня імунізацією проти ГХК певний 
період часу, вибіркове щеплення 
тварин, неповноцінна вакцинація 
(вакцинація половиною, четвер-
тиною дози, через 3–6 місяців) 
призводять до проникнення вірусу 
геморагічної хвороби кролів у гос-
подарства. Вірус ГХК активно роз-
вивається, передається від одного 
кроля до іншого, досягає високої 
активності й набуває більших па-
тогенних властивостей, порівняно 
з початковим періодом занесення 
штаму на ферму. Щоби протисто-
яти такому ланцюговому процесу, 
найкращим засобом профілактики 
щодо захворювання є вакцина «Ла-
пімун Гемікс-3». Препарат легко 

розриває епізоотичний ланцюг на 
стадії переведення сприйнятливого 
до вірусу геморагічної хвороби ор-
ганізму кроля в статус несприйнят-
ливого, що зупиняє розвиток захво-
рювання через 5–7 днів.

Вакцинувати правильно

Ефективність застосування 
вакцинних препаратів залежить 
не лише від якості вакцини. Не 
менш важливо правильно та сво-
єчасно обробити кролів антигель-
мінтиками, кокцидіостатиками 
та інсектицидними препаратами. 
За високого ступеня інвазії, коли 
організм кролів перевантажений 
паразитами, які провокують по-
рушення фізіологічних процесів 
в основних органах і системах, 
ефективність формування імуні-
тету після застосування вакцин 
проходить не повною мірою, а ін-
коли й зовсім блокується.

Крім того, варто пам’ятати пра-
вила, нехтування якими призво-
дить до нерезультативності вак-
цинації.
¿ Забезпечення холодового лан-

цюга доставки вакцини від ви-
робника до споживача. Вакцина 
має перебувати від моменту ви-
готовлення до моменту застосу-
вання в температурних межах 
2–8 °С. Відхилення від зазна-
ченої норми може призводити до 
часткового зниження або повної 
втрати імуногенних властивос-
тей вакцини.

¿ Зберігання вакцини згідно з ін-
струкцією виробника. Перебу-
вання флаконів на відкритому 
сонячному світлі тривалий час 
робить препарат неефектив-
ним.

¿ Підготовка вакцини до засто-
сування. Температура вакцини 
перед введенням тварині має 
бути доведена до 25–30 °С. На-
слідок дії холодної вакцини – 
температурний шок. Після чого 
на місці ін’єкції часто утворю-
ється асептичний абсцес. У разі 
утворення такого абсцесу вак-
цина не розсмоктується, не по-
трапляє з капсульованої зони в 
організм і в результаті не може 
сприяти формуванню імунітету 
від збудника, проти якого спря-
мована дія препарату.

¿ Контроль здоров’я тварин. Не-
задовільний стан або невідпо-
відний період для формування 
імунної відповіді у вакцинова-
ної тварини на введення вакци-
ни (тварина ослаблена умовами 
утримання, тривалим транспор-
туванням, застосуванням лі-
карських засобів протягом три-
валого періоду тощо) знижує 
ефективність вакцинації.

¿ Системне застосування вакцин 
на поголів’ї, вакцинація всіх 
тварин у групі, використання 
повної дози.

Рис.2. Розвиток імунного захисту від ГКХ у кроленят залежно від терміну пер-
шої вакцинації

Титр антитіл до вГХК визначали в реакції затримки гемаглютинації РЗГА. На графіку він виражений у розведенні сироватки. 
Кратність розведень: 1/32. Імунна яма чітко спостерігається на синьому графіку після вакцинації на 60-й день, оскільки до 60-го 
дня життя у кроленят знижується рівень материнських антитіл, а вакцинальні починають зростати лише через 21–28 днів 
після вакцинації. Одночасно кроленята, імунізовані на 28-й день, у цей же період уже добре захищені від інфікування вірусом ГХК. 
Іншими словами – за своєчасної та регулярної профілактики вірусної геморагічної хвороби кролів методом вакцинації вак-
цинами «Лапімун Гемікс-3», а також «Лапімун Гем», «Лапімун Гемікс», а за необхідності – вакцинами «Лапімун Гем-2», ризик за-
хворюваності на ГХК близький до нульового. У вакцинованому поголів’ї можуть захворіти або дуже слабкі тварини, які мають 
хронічні вади та патології, або кролі, яких не вакцинували під час загальної вакцинації через людський фактор. Навіть після 
захворювання однієї чи двох тварин на геморагічну хворобу інфекція не поширюється на інших кролів стада, оскільки загальний 
високий рівень антитіл до вірусу ГХК не дає можливості вірусу розвиватися в організмі кроля й, виходячи з організму, заражати 
тварин, які перебувають поруч.
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