
Інфекційна бурсальна хвороба 
(ІБХ) – одна з основних проблем, 
що постійно присутня у птахівни-
цтві та завдає галузі істотної шко-
ди. Це висококонтагіозне захво-
рювання курчат 2–15-тижневого 
віку, що характеризується діаре-
єю, апатією, ураженням травно-
го каналу та нирок, тремтінням, 
ураженням фабрицієвої сумки, 
внутрішньом’язовими кровови-
ливами, загибеллю. Крім того, 
захворювання часто перебігає в 
субклінічній формі. У будь-якому 
випадку воно спричиняє імуно-
супресію в птиці, що призводить 
до подальшого зниження вироб-

ничих показників у перехворілих 
стадах, де циркулює збудник. 

Історична довідка

Перший клінічний випадок було 
зафіксовано в 1957 році в містеч-
ку Гамборо (штат Делавер, США), 
звідки й походить назва захворю-
вання. А в 1991 році ІБХ зареє-
стровано на території України в 
Одеській області. У період з 1991 
до 2000 р. практично всі птахівничі 
господарства України потерпали 
від ІБХ. Для запобігання поширен-
ню захворювання в 1994 році було 
затверджено тимчасову інструк-

цію профілактики та ліквідації 
інфекційної бурсальної хвороби 
(хвороби Гамборо). Використання 
живих вакцин дало можливість 
конт ролювати ситуацію.

І хоча на даний момент Україна 
вважається благополучною щодо 
цього захворювання, питання на-
дійного захисту стад залишається 
відкритим.

Збудник

Однією з причин масового роз-
повсюдження збудника є його 
стійкість до умов навколишнього 
середовища.
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Збудник ІБХ – це безоболонко-
вий вірус, що належить до родини 
Birnaviridae, роду Avibirnavirus.

Вірус у своєму складі не міс-
тить ліпідів, тому не чутливий 
до дії ефіру та хлороформу, ви-
тримує зміни рН у межах 2–11. 
Обробка яєць низькою концен-
трацією формальдегіду не за-
безпечує якісної дезінфекції. У 
пилу, на стінах, обладнанні й у 
вентиляційній системі неблаго-
получних приміщень збудник 
може зберігатися більше 1 року, 
на поверхні різних предметів 
(скла, стін, поверхні вентилято-
рів тощо) – понад 30 днів, у ви-
сохлому посліді – понад 60 днів. 
Загалом у пташнику або на при-
леглій території він може зберіга-
тися 3–4 міс. Вірус стійкий до дії 
прямого сонячного опромінення. 
Інактивує вірус 0,5 %-й розчин 
хлораміну протягом 10 хв, 3 %-й 
формальдегід – 24 год. 

За 25 °С вірус не втрачає актив-
ності протягом 21 доби, гине за 
температури 56 °С протягом 5 год, 
за 60 °С витримує 30 хв. Збудник 
добре зберігається за низьких 
температур. 

Життєздатність вірусу експе-
риментально вдавалося відновити 
навіть після обробки ураженої ку-
рятини за 71 °С і 74 °С. Збудник був 
повністю інактивований в інфіко-
ваних тканинах через 14 днів ком-
постування. Гамма-опромінення 
за 3 kiloG-rays (максимальний рі-
вень, затверджений Управлінням 
харчових продуктів та лікарських 
засобів (FDA)) суттєво не впливає 
на патогенні штами вірусу. Без-
умовно, стійкість цього збудника є 
однією з причин його виживання в 
пташниках навіть у разі дотриман-
ня ретельних процедур очищення 
та дезінфекції. 

Цільовим органом вірусу є бур-
са Фабриціуса – центральний 
орган, що відповідає за форму-

вання імунної системи молодого 
курчати.

Джерело збудника

Захворювання є надзвичайно 
контагіозним. Основним джерелом 
інфекції є хворі кури, які виділя-
ють вірус у навколишнє середови-
ще з послідом. Важливо пам’ятати, 
що хвороба вражає тільки курей, 
проте інша домашня птиця може 
бути переносником цього захво-
рювання. Його можуть механічно 
передавати комахи, тому спалахи 
ІБХ найчастіше виникають у літній 
період. 

Збудник поширюється із за-
брудненими кормами, водою, 
підстилкою, інвентарем, шкара-
лупою яєць. Обслуговуючий пер-
сонал також може переносити ві-
рус. 

Шляхи передачі: аліментарний, 
аерогенний, контактний. Вер-
тикально (від батьків до курчати 
через яйце) захворювання не пе-
редається. 

Клінічні ознаки

Сьогодні виділяють переважно 
три форми прояву хвороби Гам-
боро:

1. Імуносупресивна форма. Ви-
кликана зараженням курчат віру-
сом ІБХ до 14-денного віку.

Саме перші два тижні життя 
критично важливі для курчати за 
рахунок розвитку бурси Фабриці-
уса – головного імунного органу 
організму птиці. Інфікування ві-
русом ІБХ викликає незворотні 
ураження фолікулярної тканини 
бурси, що супроводжується зна-
чним зменшенням розміру бурси 
Фабриціуса і як наслідок – розви-
тком імуносупресії організму. 

Такий прояв хвороби Гамборо 
пов’язаний з інфікуванням птиці 
варіантними штамами.

2. Клінічна форма – інфіку-
вання курчат після 2-тижневого 
віку. Як правило, захворюваність 
та смертність наростає з 3–4 дня 
після зараження, досягає піку та 
припиняється через 5–7 днів.

У даний час усі прояви клінічної 
форми пов’язані з інфікуванням 
птиці високовірулентними віруса-
ми хвороби Гамборо.

Рівень смертності та прояв клі-
нічних уражень вищий у курчат, 
що повільно зростають (ремонт-
ний молодняк несучок і батьків-
ських стад), проти бройлерів.

3. Субклінічна (або економічна) 
форма захворювання – інфіку-
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Рис. 1. Смугасті та точкові крововиливи на м’язах Рис. 1. Смугасті та точкові крововиливи на м’язах 
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вання курчат у віці 2–3 тижнів 
вірусом ІБХ без типових клінічних 
ознак.

Субклінічна форма в даний час є 
найпоширенішою та проявляєть-
ся такими ознаками:
¿ порушення однорідності стада;
¿ зниження набору ваги;
¿ збільшення конверсії корму;
¿ невелике збільшення середньо-

добової смертності без вираже-
ної пікової смертності.
Кожна з форм перебігу є по-

своєму небезпечною для здоров’я 
стада. 

Тяжкість симптомів залежить 
від вірулентності вірусу, типу пти-
ці, її імунного статусу, умов утри-
мання, наявності супутніх захво-
рювань.

За хвороби Гамборо проявля-
ються симптоми, характерні для 
секундарних інфекцій, що при-
зводить до труднощів у постановці 
діагнозу та необхідності прове-
дення додаткових лабораторних 
досліджень. Унаслідок імуносу-
пресії розвиваються секундарні 
інфекції, що призводить до зни-
ження приростів, погіршення еко-
номічних показників господарств, 
підвищення конверсії корму та 
низької продуктивності стада. 
Імуносупресія супроводжується 

зниженням імунореактивності, 
внаслідок чого вакцинація проти 
інших хвороб є недостатньо ефек-
тивною. 

Повторно птиця не хворіє.

Патологоанатомічні зміни

Під час розтину ураженої пти-
ці відзначається зневодненість та 
крововиливи на грудних і стегно-
вих м’язах внаслідок порушення 
згортання крові (рис. 1). У перші 
кілька днів після зараження за-
звичай спостерігається збільшен-
ня співвідношення маси бурси 
та маси тіла через набряк бурси. 

Іноді у випадку ураження висо-
ковірулентними штамами спосте-
рігаються масові крововиливи в 
бурсі (рис. 2). Як правило, гемора-
гічне запалення бурси є основною 
патологічною ознакою зараження 
вірулентним штамом, тоді як варі-
антні штами викликають швидку 
атрофію бурси, переважно без за-
пальної реакції (рис. 3).

Печінка бліда, з інфарктами; се-
лезінка збільшена, із сірими фоку-
сами; нирки світло-сірі або темно-
коричневі, мозаїчні та збільшені; 
cкупчення уратів у сечоводах.

В окремих випадках у серцево-
му м’язі виникає набряк епікарду, 
а також фібринозні відкладення 
на серозних оболонках серця, пе-
реважно на перикарді. Спосте-
рігаються ерозії та крововиливи 
на межі залозистого та м’язового 
шлунку, а також запалення стінок 
товстого і тонкого кишечника.

Боротьба із захворюванням

Збитки, спричинені захворю-
ванням, виражаються в прямій 
смертності та прояві вторинних 
інфекцій унаслідок ураження 
імунної системи.

Негативні наслідки ІБХ можна 
успішно контролювати за допомо-
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Рис. 2. Бурса Фабриціуса, уражена високовірулентним штамомРис. 2. Бурса Фабриціуса, уражена високовірулентним штамом

Рис. 3. Геморагічне запалення бурси ФабриціусаРис. 3. Геморагічне запалення бурси Фабриціуса
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гою вакцинації та впровадження 
надійних принципів біозахисту.

Станом на 2021 рік на ринку 
України зареєстровано 36 вак-
цин вітчизняного та іноземного 
виробництва, серед яких живі 
атенуйовані вакцини, інактиво-
вані, іммуно-комплексні, вектор-
ні. Основну кількість становлять 
живі вакцини.

Інактивовані вакцини містять 
інактивований вірус ІБХ у вигля-
ді емульсії з мінеральним маслом, 
яке виконує роль ад’юванта. У 
більшості випадків емульсії нале-
жать до типу «вода в маслі». Такий 
тип вакцин застосовують для іму-
нізації батьківських стад. 

Живі вакцини виготовлені на 
основі класичних та варіантних 
штамів вірусу у формі ліофілі-
зату. Вакцинний вірус репліку-
ється у фабрицієвій бурсі, тим 
самим імітуючи природну інфек-
цію. Залежно від рівня атенуації 
(ослаблення) штаму та здатнос-
ті долати материнські антитіла 
живі вакцини поділяють на м’які, 
проміжні, проміжні плюс, гарячі 
(табл. 1).

У разі застосування проміжних 
плюс вакцин ступінь виснаження 
бурси становить 40–50 %, а га-
рячих – 50–60 %. Період віднов-
лення бурс триває 3–4 тижні. 

Імунно-комплексні вакцини – 
це поєднання суспензії живого 
атенуйованого вірусу Гамборо 
(проміжний плюс штам) у чітко ви-
значених пропорціях з антитіла-
ми. Таким чином, вакцинний вірус 
укритий специфічними імуногло-

булінами, які захищають його та 
не дозволяють розпізнавати імун-
ній системі птахів. Вакцини за-
стосовують ін’єкційно (підшкірно 
в добовому віці) або in-ovo (на 18-й 
день інкубації) з використанням 
автоматизованого обладнання, 
яке можна регулярно калібрува-
ти та перевіряти на постійну дозу. 
Композиція імунно-комплексних 
вакцин дозволяє атенуйованому 
вакцинному вірусу не зазнавати 
втручання материнських антитіл 
проти вірусу хвороби Гамборо, а 
отже, доставка вакцини безпечна, 
незалежно від рівня материнських 
антитіл. В Україні зареєстровані 
такі імунно-комплексні вакцини: 
СЕВАК ТРАНСМУН, Gallivac BDA, 
Novamune, GUMBOHATCH.

Векторні вакцини побудовані 
з генно-інженерного вірусу (век-
тора), геном якого містить ген від 
конкретного IBDV (донора), що 
кодує білок капсиду VP2. Сьогод-
ні як вектор здебільшого вико-
ристовують вірус герпесу індиків. 
Незважаючи на те, що ці вакцини 
забезпечують належний захист 
від клінічних ознак ІБХ, вони мо-
жуть не повністю колонізувати 
бурсу. У такому випадку існує ри-
зик ураження польовим вірусом. 
Зареєстровано лише 2 препара-
ти: Vaxxitek HVT+IBD, Ultifend 
IBD. 

Для контролю захворювання в 
Україні переважно застосовують 
такі вакцини:

Для бройлерних стад: Poulvac 
Bursa F (Зоетіс Інк., CША), 
POLIMUN IBD (ТОВ «Біотест-

лаб», Україна), Cevac Transmun 
(Сева Санте Анімаль, Фран-
ція), Vaxxitek HVT+IBD (Берін-
гер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ, 
Німеччина), TAbic M.B. (АБІК 
Біолоджикал Лабораторіз Лтд, 
Ізраїль).

Для молодняка курей яєчного 
напряму: Nobilis Gumboro 228E 
(Інтервет Інтернешнл Б.В., 
Нідерланди), Poulvac Magniplex 
(Зоетіс Інк., CША), POLIMUN 
IBD light (ТОВ «Біотестлаб», 
Україна). 

Для батьківських стад: Nobilis 
Gumboro 228E (Інтервет Інтер-
нешнл Б.В., Нідерланди), Poulvac 
Magniplex (Зоетіс Інк., CША).

У випадку використання живих 
атенуйованих вакцин для роз-
рахунку оптимального часу вак-
цинації поголів’я необхідно про-
вести серологічні дослідження 
сироваток крові для визначення 
рівня материнських антитіл. Рі-
вень МАТ буде набагато вищим у 
курчат, отриманих від батьків, які 
щеплені інактивованою вакци-
ною, аніж у курчат, отриманих від 
батьків, які щеплені тільки живою 
вакциною. 

Без точного визначення рівня 
МАТ існують ризики несвоєчас-
ного проведення вакцинації. У 
разі раннього застосування вак-
цинний вірус нейтралізується ма-
теринськими антитілами й вакци-
на не зможе стимулювати захист. 
У випадку пізнього застосування 
вакцини польовий вірус може ко-
лонізувати бурсу раніше від вак-
цинного, що спричинить розвиток 
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Таблиця 1. Перелік живих вакцин проти хвороби Гамборо, зареєстрованих в Україні 
Тип вакцини Цільовий титр Вакцина

М’які 1:125 відсутні

Проміжні 1:250 Галлівак ІБХ, AviPro™ PRECISE 

Проміжні плюс 1:500–1:800
POLIMUN IBD, Нобіліс Гамборо 228Е, ХІПРА ГАМБОРО-GM97, Poulvac 
Bursa F, AviPro IBD XTREME, POLIMUN IBD light, Пулвак БурсаПлекс, 
ORNIBUR Intermediate Plus

Гарячі 1:1000 TAbic M.B., POLIMUN IBD+
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хвороби. Потреба у визначенні 
рівня МАТ зникає, коли в госпо-
дарстві застосовують векторні чи 
імунно-комплексні вакцини. Але 
потрібно враховувати, що фор-
мування імунітету відбувається 
повільніше, ніж у випадку засто-
сування живих атенуйованих вак-
цин. 

За неоднорідності МАТ у стаді 
(унаслідок неякісно проведеної 
вакцинації та/або закупівлі кур-
чат від різних постачальників) 
існує потреба у дво- або й трира-
зовому застосуванні живих ате-
нуйованих вакцин. З економічної 
точки зору вигідніше разове за-
стосування векторних чи імунно-
комплексних вакцин.

Однією з головних умов ефек-
тивної профілактики ІБХ є вико-
ристання вакцин, штами яких ма-
ють високу антигенну подібність 
із польовим ізолятом.

Шлях уведення, головним чи-
ном із питною водою, сам по собі 
має ризики. Його успіх залежить 
від якості води, успішної нейтра-
лізації хлору перед розчиненням 
вакцини, однорідності розподілу 
розчину вакцини серед усіх птахів 
та гарантії того, що кожна особина 
стада отримала повну дозу вакци-
ни. 

Порушення цих правил може 
бути причиною невдало проведе-
ної вакцинації.

Поради для птахівників

Основну увагу для профілакти-
ки та контролю має бути зосеред-
жено саме на захисті пташників 
від занесення збудника. Ретельне 
прибирання та дезінфекція між 
стадами необхідні для мінімізації 
потенційного поширення хвороби.

Під час закупівлі інкубаційних 

яєць або курчат постачальник має 
надати інформацію щодо програм 
профілактики захворювання та 
проведених тестувань стада.

Дії у випадку занесення збуд-
ника:
¿ обмежити доступ відвідувачів 

до пташників; 
¿ підстилку та ділянки, де пере-

бувала птиця, обробити дезін-
фекційним засобом у належній 
концентрації;

¿ підстилку згодом видалити з 
пташника (її можна спалити або 
поховати, щоб не було можли-
вого контакту з птицею чи інши-
ми тваринами);

¿ провести дезінфекцію всього 
обладнання та інвентаря;

¿ підлогу й нижню частину стін 
обробити мийним дезінфекцій-
ним засобом;

¿ використовувати дезінфекцій-
ний засіб із широким спектром 
дії, здатним знищувати всі наяв-
ні патогени;

¿ може бути доцільним зняття 
верхніх сантиметрів ґрунту на-
вколо сильно зараженої ділян-
ки;

¿ під’їзди до пташника обробити 
дезінфекційним засобом, пе-
редбачити прогини для ніг для 
персоналу та занурення коліс 
для транспортних засобів;

¿ дотримуватися принципу «усе 
пусто – усе зайнято» між по-
садкою стад; час простою має 
бути максимальним: між посад-
ками стад бройлерів – мінімум 
10 днів;

¿ зберігати гній щонайменше 
3 місяці перед розкиданням;

¿ уся заражена підстилка та туші 
заражених птахів мають бути 
належним чином утилізовані 
подалі від місця утримання пти-
ці;

¿ застосовувати ретельно спла-
нований режим дезінфекції.
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