
Масові шлунково-
кишкові та респіра-
торні захворюван-
ня великої рогатої 

худоби й телят досить поширені в 
усьому світі та завдають величез-
них економічних збитків країнам 
із розвиненим скотарством.

Пневмоентерити, як правило, 
протікають за участю декількох 
збудників (IBRv, BVDv, PI-3, BRSv), 
які призводять до посилення тяж-
кості інфекційного процесу. По-
ліетіологічна природа пневмоен-
теритів, широке розповсюдження 
збудників створюють передумови 
для розробки ефективних засобів 
специфічної профілактики.

Вакцинопрофілактика є найна-
дійнішим і перевіреним способом 
захисту тварин від інфекційних 
хвороб, ефективність якого оці-
нюється за допомогою контролю 
напруженості імунітету.

Комбінована вакцина проти ві-
русних пневмоентеритів великої 
рогатої худоби й телят – БОВІ-
МУН 4 – у своєму складі містить 
інактивовані віруси інфекційного 
ринотрахеїту, вірусної діареї, па-
рагрипу-3 великої рогатої худоби 
з ад'ювантом у вигляді суспензії та 
живий атенуйований респіраторно-
синцитіальний вірус великої рога-
тої худоби у вигляді ліофілізату.

Високий титр вірусної активнос-
ті (IBRv ≥ 107 ТЦД50 / дозу, PI-3 не 
менше 480 ГАО / дозу, BVDv ≥ 106 
ТЦД50 / дозу) дозволяє створити 
напружену імунну відповідь у ще-
плених тварин.

Для формування захисних ан-
титіл у вакцинованих тварин у до-
слідах, на лабораторних (кролі) та 
продуктивних (телята) тваринах 
визначено оптимальне співвідно-
шення антигенів у вакцині та спів-
відношення антигени-ад'ювант, 

яке становить 60 / 40 відповідно.
Для виготовлення вакцини ви-

користовуються штами чотирьох 
вірусів. Зазначені віруси накопи-
чують окремо в культурі клітин з 
відповідним титром інфекційної 
активності. Виробничі розплодки 
вірусів інфекційного ринотрахеї-
ту, вірусів діареї та парагрипу-3 
інактивують до повної втрати ін-
фекційності й об'єднують між 
собою, додають ад'ювант, розли-
вають у флакони. Культуральну 
розплодку респіраторно-синциті-
ального вірусу змішують зі стабі-
лізатором і ліофільно висушують 
для збереження властивостей ві-
русного антигену в процесі збері-
гання вакцини.

Науковими співробітниками 
ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» підібрані 
оптимальні умови культивуван-
ня (походження та вік культу-
ри клітин, спосіб вирощування 
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Бовімун 4 – 
надійний захист у боротьбі 

з інфекційними хворобами 
великої рогатої худоби
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клітин і вірусу, множинність за-
раження, тривалість інкубації, 
обробка інфікованої культури, 
зберігання вірусної сировини), 
які дають змогу досягти значного 
рівня накопичення вірусних ан-
тигенів. 

Вірусні штами, що входять до 
складу вакцини, депоновані в 
установленому порядку в Дер-
жавному науково-контрольному 
інституті біотехнології і штамів 
мікроорганізмів.

Відпрацьовано режими інакти-
вації кожного окремого вакцин-
ного вірусу, що дозволило макси-
мально зберегти їхні імуногенні 
властивості за повної втрати ін-
фекційної активності.

Дослідження вакцини БО-
ВІМУН 4, проведені спільно з 
комісією Державного науково- 
контрольного інституту біотех-
нології і штамів мікроорганізмів, 
свідчать про високу антигенну ак-
тивність та безпеку розробленої 
вакцини. На підставі отриманих 
результатів вакцина БОВІМУН 
4 зареєстрована в Україні й може 
бути використана для імунізації 
великої рогатої худоби.

Компанією ТОВ «БІОТЕСТ-
ЛАБ» приділяється особлива 
увага якості продукції, що випус-
кається. Розроблено та впрова-
джено у виробництво специфіка-
ції на всі технологічні етапи, які 
дозволяють випускати імунобі-
ологічні препарати на високому 
міжнародному рівні. Готові про-
дукти проходять ретельний кон-
троль за показниками якості.

Під час випуску БОВІМУН 4, 
кожну серію перевіряють на від-
повідність стерильності. Нешкід-
ливість та імуногенність кожної 
серії вакцини підтверджується 
тестами на тваринах.

Через 14 днів після імунізації 
від тварин беруть кров і дослі-
джують на присутність та рівень 

специфічних антитіл проти IBRv, 
BVDv, PI-3, BRSv, що дозволяє 
проводити якісний і надійний 
контроль продукту.

Ефективність вакцини вивчали 
у 2015–2018 рр. у господарствах 
центральних областей України, де 
серед тварин (корови, телята) діа-
гностували захворювання органів 
дихання й травлення.

Польовий досвід

На одному з господарств, яке 
спеціалізується на розведенні мо-
лочних корів і вирощуванні телят, 
із загальним поголів'ям 500 голів, 
зареєстрували тварин з клінічни-
ми ознаками пневмонії, яка су-
проводжувалася пригніченням, 
зниженням апетиту, утрудненим 
диханням, слизово-гнійними ви-
діленнями з носа, сухим та болю-
чим кашлем. Відзначали падіж 
телят.

Від хворих тварин відібрали 
зразки крові з метою точного 
встановлення діагнозу. У резуль-
таті серологічних досліджень ви-
явили гуморальні антитіла проти 
вірусу інфекційного ринотрахеїту 
великої рогатої худоби, парагри-
пу-3. Наявність антитіл свідчить 
про контакт досліджуваних тва-
рин з польовими вірусами ін-
фекційного ринотрахеїту великої 
рогатої худоби та парагрипу-3. 
Також були виявлені низькі рівні 
антитіл до вірусної діареї великої 
рогатої худоби (результат сумнів-
ний).

Зважаючи на результати се-
рологічних досліджень, для по-
ліпшення епізоотичної ситуації, 
тваринам у господарстві була за-
стосована вакцина БОВІМУН 4 
згідно з рекомендаціями виробни-
ка (3 мл на голову, ревакцинація 
через 21–30 днів, надалі ревакци-
націю проводити раз на рік).
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Рис.1. Рівень антитіл до IBRv
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Рис.2. Рівень антитіл до BVDv
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У поствакцинальний період від-
хилень від фізіологічної норми у 
тварин не спостерігали. 

Ефективність вакцинації ви-
значали протягом року за допо-
могою серологічних досліджень 
крові від вакцинованих тварин та 
їхнього клінічного статусу.

Серологічними методами вста-
новлено, що рівень специфічних 
антитіл до вірусів – збудників 
респіраторно-кишкових інфекцій 
ВРХ виріс уже після першого вве-
дення вакцини.

Під час проведення подальших 
досліджень протягом року піс-
ля застосування вакцини БОВІ-
МУН 4 у тварин зберігся високий 
та однорідний рівень гуморальних 
антитіл проти вірусу інфекційно-
го ринотрахеїту ВРХ. На момент 
ревакцинації (через 1 рік) від-
мічали незначне зниження рівня 
гуморального імунітету до вірусу 
IBRv, що характерно для поствак-
цинального імунітету за рекомен-
дованої схеми вакцинації (рис. 1). 

У сироватці крові корів про-
тягом 12 місяців не виявили гу-
моральних антитіл до збудників 
вірусної діареї, що вказує на від-
сутність інфікування тварин на 
фоні вакцинації (рис. 2).

Також протягом року рівні ан-
титіл до вірусу парагрипу-3 та рес-
піраторно-синцитіальної інфекції 
ВРХ були на достатньому рівні 
для захисту тварин від польового 
збудника (рис. 3–4). 

Отже, виходячи з даних про за-
стосування вакцини БОВІМУН 4, 
можемо зробити висновки, що 

вона формує імунітет у вакцино-
ваних тварин протягом декількох 
тижнів після вакцинації та за-
безпечує захист вакцинованого 
поголів'я протягом року від інфек-
ційного ринотрахеїту, вірусної діа-
реї, парагрипу-3, респіраторно-
синцитіальної інфекції.

Застосування вакцини БО-
ВІМУН 4 дозволило підвищити 
збереженість телят та припини-
ти падіж від респіраторних ін-
фекцій молодняка, що свідчить 
про ефективність вакцини. Вак-
цина забезпечила захист тварин 
з порушенням функцій органів 
дихання, викликаних поліінфек-
цією.

На підставі отриманих серо-
логічних і клінічних даних після 
застосування вакцини БОВІ-
МУН 4 керівництвом та фахів-
цями господарства прийнято 
рішення застосувати її на інших 
від діленнях господарства для 
підвищення збереження молод-
няка та продуктивності стада.
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Рис. 3. Рівень антитіл до PI-3
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Рис. 4. Рівень антитіл до BRSv




