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5.2.2.	 СТАДА	КУРЕЙ,	ЯКІ	ВІЛЬНІ	
ВІД	ПАТОГЕННОЇ	МІКРОФЛОРИ,	
ДЛЯ	ВИРОБНИЦТВА	ТА	КОНТРОЛЮ	
ЯКОСТІ	ВАКЦИН

Курей, ембріони або культури клітин, які викорис-
товують під час виробництва та для контролю якості 
вакцин, де зазначено, одержують із яєць від курей 
зі стад, які вільні від патогенної мікрофлори (ВПФ, 
SPF). ВПФ-статус стада забезпечується комплексом 
заходів, зазначених нижче. Наведений перелік мі-
кроорганізмів ґрунтується на сучасних знаннях і за 
потреби може бути доповнений. 

Стадом називають групу птиці, яку утримують на 
одній ділянці, за якою доглядають особи, які не кон-
тактують із не ВПФ-стадами. У сформовані стада не 
вводять нових не ВПФ-птиць.

Кожне стадо утримують в умовах, що дозволяють мі-
німізувати ризик контамінації (забруднення). ВПФ-
стада не мають розміщуватися поряд з не ВПФ-
птицею, окрім тих випадків, коли суміжне стадо 
перебуває в процесі встановлення ВПФ-статусу та 
утримується в аналогічних із ВПФ-стадом примі-
щеннях та умовах. ВПФ-стада утримують в ізолято-
рах або в приміщеннях, забезпечених обладнанням, 
що здатне фільтрувати та регулювати атмосферний 
тиск. Вживають відповідних заходів для запобігання 
проникненню нештатного (невповноваженого) пер-
соналу, а також гризунів, диких птахів та комах.

Уповноважений персонал, що має доступ до при-
міщення, не має контактувати з іншою птицею або 
іншими потенційно інфекційними для стада аген-
тами. Персоналу рекомендується приймати душ, 
змінювати одяг або одягати спеціальний одяг перед 
входом до контрольованих приміщень.

Матеріали, які вносять до приміщень, якщо можли-
во, стерилізують. Зокрема, рекомендується відповід-
ним чином обробляти корм, щоб уникнути проник-
нення небажаних мікроорганізмів. Вода принаймні 
має бути питною із хлорованого джерела. У стадах 
птиці не застосовують жодних ліків, які можуть пе-
решкоджати виявленню будь-яких захворювань.

Постійно документують загальні спостереження за 
станом здоров'я стада та досліджують появу будь-
яких аномальних ознак. Контролюють такі факто-
ри: захворюваність, смертність, загальний фізичний 
стан, споживання корму, щоденне виробництво 
яєць та якість яєць, плодючість і висиджування. За-
писи зберігають протягом не менш ніж 5 років. Про 
будь-які відхилення від установлених параметрів 
або у разі виявлення будь-яких інфекцій якомога 
оперативніше інформують споживачів яєць. 

Випробування або комбінація випробувань, наве-
дених нижче, повинні мати придатну специфічність 
і чутливість до характерних для серотипів вірусів. 
Випадково відбирають випробовувані зразки.

Виявлення вірусу інфекційної анемії курей (ІНАК, 
САV) не завжди веде до виключення матеріалу, 
отриманого зі стад, але живі вакцини, призначе-
ні для вакцинації птиці, вік якої менше 7 діб, ма-
ють бути одержані тільки з САV-негативних стад. 
Інактивовані вакцини, призначені для вакцинації 
птиці, вік якої менше 7 діб, можуть бути отримані з 
використанням матеріалів зі стад, для яких не під-
тверджена відсутність САV, але продемонстровано, 
що процесами обробки інактивується САV.

СТВОРЕННЯ ВПФ-СТАДА

ВПФ-стада формують із курей, вільних від спадково 
переданих інфекцій, зазначених у Табл. 5.2.2.-1. Це 
досягається випробуванням двох поколінь, переду-
ючих формуванню ВПФ-стад. Загальна схема про-
цедур, що проводяться для створення та підтримки 
ВПФ-стад, наведена в Табл. 5.2.2.-2. Для створення 
нового ВПФ-стада має бути проведена серія випро-
бувань на трьох поколіннях птиці. Уся птиця першо-
го покоління (до віку 20 тижнів), як мінімум один 
раз, має бути перевірена на відсутність групового 
антигена лейкозу птиці та на відсутність антитіл до 
вірусів лейкозу птиці субтипів А, В і J за допомо-
гою методу імуноферментного аналізу (ІФА, EIA) 
або реакції вірус-нейтралізації (ВН, VN). Уся птиця 
також має бути перевірена на відсутність антитіл до 
спадкових агентів, зазначених у Табл. 5.2.2.-1. Почи-
наючи з 8-тижневого віку, стада перевіряють на від-
сутність Salmonella. Клінічні випробування у стадах 
проводять, починаючи з 8-тижневого віку; у птиці 
не має бути жодних ознак інфекційних захворю-
вань. Методи випробувань, що використовуються, 
наведені в таблиці та нижче, в розділі «Рутинні ви-
пробування ВПФ-стад». Із 20-тижневого віку птицю 
стада перевіряють, як зазначено в розділі «Рутинні 
випробування ВПФ-стад». Усі стадії цієї програми 
випробувань застосовують для подальших двох по-
колінь, окрім випробування кожної птиці на аген-
ти, що передаються спадково до висиджування. Для 
присвоєння третьому поколінню випробовуваної 
птиці ВПФ-статусу всі результати випробувань ма-
ють вказувати на відсутність патогенів у стаді птиці 
усіх трьох поколінь.

Можуть бути використані ВПФ-ембріони, одержа-
ні з іншого ВПФ-стада, яке утримують в окремому 
приміщенні цієї ж ділянки. З 8-тижневого віку це 
поповнення птиці розглядається як стадо та випро-
бовується відповідно до процедур випробувань, які 
наведені вище.

ПОЧАТКОВІ ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАННЯ 
ПОДАЛЬШИХ ПОКОЛІНЬ ВПФ-СТАД

Для присвоєння ВПФ-статусу новому стаду, яке 
формується виключно із ВПФ-стада, попередньо 
перевіряють нове покоління. Там, де поповнення 
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Таблиця 5.2.2.-1

Інфекційний	агент Метод	дослідження** Спадкова	інфекція Розповсюдження	швидко/повільно

Аденовіруси птиці групи 1 РДП, ІФА (AGP, EIA) так повільно
Вірус енцефаломієліту птиці РДП, ІФА (AGP, EIA) так швидко
Вірус інфекційного бронхіту 
курей

РЗГА, ІФА (HI, EIA) ні швидко

Вірус інфекційного 
ларинготрахеїту птиці

ВН, ІФА (VN, EIA) ні повільно

Віруси лейкозу птиці ІФА (EIA) — для вірусів
ВН, ІФА (VN, EIA) — для 

антитіл

так повільно

Вірус нефриту птиці РІФ (IS) ні повільно
Ортореовіруси птиці РІФ, ІФА (IS, EIA) так повільно
Вірус ретикулоендотеліозу птиці РДП, РІФ, ІФА (AGP, IS, 

EIA)
так повільно

Вірус інфекційної анемії курей РІФ, ІФА, ВН (IS, EIA, VN) так повільно
Вірус синдрому зниження 
яйценосності

РЗГА, ІФА (HI, EIA) так повільно

Вірус інфекційної бурсальної 
хвороби

Серотип 1: РДП, ІФА, ВН 
(AGP, EIA, VN)

Серотип 2: ВН (VN)

ні швидко

Вірус грипу птиці типу А РДП, ІФА, РЗГА 
(AGP, EIA, HI)

ні швидко

Вірус хвороби Марека РДП (AGP) ні швидко
Вірус ньюкасльської хвороби РЗГА, ІФА (HI, EIA) ні швидко
Вірус ринотрахеїту індиків ІФА (EIA) ні повільно
Mycoplasma gallisepticum РА, РЗГА (Agg та HI) для 

підтвердження позитивного 
тесту, ІФА, РЗГА (EIA, HI)

так повільно

Mycoplasma synoviae РА, РЗГА (Agg та HI) для 
підтвердження позитивного 
тесту, ІФА, РЗГА (EIA, HI)

так швидко

Salmonella pullorum РА (Agg) так повільно

РА/Agg — реакція аглютинації;

РДП/AGP — реакція дифузної преципітації в агаровому гелі; ця методика придатна для проведення випробувань 
щотижня

ІФА/EIA — імуноферментний аналіз;

РЗГА/HI — реакція затримки гемаглютинації;

РІФ/IS — імунофарбування;

ВН/VN — реакція вірус-нейтралізації.

стада відбувається виключно з повністю створеного 
ВПФ-стада, нове покоління випробовують перед 
тим, як позначити як ВПФ. 

Для птиці, вік якої дорівнює або перевищує 8 тижнів, 
разом із випробуваннями на відсутність Salmonella, 
моніторингом загального здоров'я та відтворюванос-
ті стада проводиться ряд специфічних випробувань. 
Випробування проводять у двох повторностях на 
вибірці, що становить 5 % стада птиці (не менше 10, 
але не більше 200), відібраної з інтервалом не менше 
4 тижнів у віці 12–16 тижнів та 16–20 тижнів.

Усі зразки відбирають і випробовують окремо. Від-
повідні зразки крові відбирають для випробувань на 
антитіла та антиген лейкозу. Методи випробувань, 
які використовуються, наведені в розділі «Рутинні 
випробування ВПФ-стад». Тільки підтвердження 

відсутності інфекцій у всіх випробуваннях дає під-
стави новому поколінню називатися ВПФ-стадом. 

РУТИННІ ВИПРОБУВАННЯ ВПФ-СТАД

Загальні спостереження та аутопсія. Клінічні ви-
пробування з метою підтвердження відсутності віру-
су віспи птиці та відсутності ознак будь-яких інших 
інфекцій проводять не рідше одного разу на тиждень 
протягом усього життя стада. У разі загибелі більше 
0.2 % птиці стада за тиждень проводять аутопсію 
всіх наявних тушок для підтвердження відсутності 
інфекції. Де доречно, для підтвердження діагнозу 
проводять відповідні гістопатологічні та/або мікро-
біологічні/вірусологічні випробування. Проводять 
специфічні випробування з виявлення туберкульоз-
них заражень, а також за будь-яких сумнівних ура-
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жень підтверджують відсутність Mycobacterium avium 
за допомогою спеціального фарбування гістологіч-
них зразків. Проводять мікробіологічне визначення 
наявності Salmonella spp. у вмісті сліпої кишки всіх 
наявних тушок наведеним нижче методом. Де до-
речно, можуть бути об'єднані зразки вмісту сліпої 
кишки від 5 голів птиці.

Випробування на Salmonella spp. Випробування на 
Salmonella spp. проводять із використанням зразків 
посліду або мазків клоаки, або мазків, приготованих 
свабами. У разі досліджень посліду та мазків клоаки 
випробування проводиться на 60 зразках через кож-
ні 4 тижні протягом усього життя стада. Кількість 
зразків для випробувань має становити не менше 
10. Випробування мазків препаратів проводять через 
кожні 4 тижні протягом усього життя стада з ви-
користанням не менше двох зразків випробовува-
ного препарату. Визначення Salmonella spp. у цих 
зразках проводять шляхом попереднього збагачення 
цих зразків з подальшим культивуванням на серед-
овищах, селективних для Salmonella.

Випробування на антиген лейкозу птиці. До початку 
періоду відкладання яєць мазки клоаки та зразки 
крові тестують методом культивування лейкоцитар-
ної плівки на наявність групо-специфічних анти-
генів лейкозу. Загалом досліджують 5 % стада птиці 
(не менше 10 голів, але не більше 200 голів) через 
кожні 4 тижні. Під час відкладання яєць випробову-
ють зразки білка 5 % яєць (не менше 10 голів, але не 
більше 200 голів) через кожні 4 тижні. Випробування 
проводять методом ІФА (EIA) на групо-специфічний 
антиген, використовуючи методи, здатні визначати 
антигени вірусу птиці субтипів А, В та J. 

Випробування на антитіла до інших агентів. Ви-
пробування на антитіла до всіх агентів, наведені в 

Табл. 5.2.2.-1, проводять протягом періоду відкла-
дання яєць. Через кожні 4 тижні відбирають зразки 
у 5 % стада птиці (не менше 10 голів, але не більше 
200 голів). Оскільки випробування на деякі інфек-
ції необхідно проводити щотижня, рекомендуєть-
ся кожного тижня досліджувати 1.25 % птиці стада. 
Класифікацію агентів за швидкістю розповсюджен-
ня серед птиці стада та перелік агентів, які можуть 
бути неінфекційними для усього стада, наведено 
в Табл. 5.2.2.-1. Зразки для випробування на аген-
ти, що повільно розповсюджуються, випробовують 
окремо. Для агентів, що швидко розповсюджуються, 
не менше 20 % зразків відбирають кожні 4 тижні 
та випробовують окремо. У разі використання ме-
тоду вірус-нейтралізації (ВН, VN) або методу ІФА 
(ELISA) зразки можуть випробовуватись окремо або 
сукупно 5 одночасно відібраних зразків.

Придатні методи визначення агентів наведені в 
Табл. 5.2.2.-1. З дозволу уповноваженого органу 
можуть бути використані інші методи випробувань, 
якщо підтверджено, що вони принаймні не менш 
чутливі та підхожої специфічності, ніж зазначені.

ВИПРОБУВАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ПРОВОДИТИ В КІНЦІ ПЕРІОДУ 
ВІДКЛАДАННЯ ЯЄЦЬ

Після останнього збору яєць проводять завершаль-
не випробовування, що підтверджує відсутність 
агентів, що передаються спадково, зазначених у 
Табл. 5.2.2.-1. Після останнього збору яєць не мен-
ше 5 % стада (не менше 10 голів, але не більше 200 
голів) утримують протягом не менше 4 тижнів. Про-
тягом 4 тижнів збирають зразки крові кожної птиці 
цієї групи, водночас не менше 1.25 % птиці (25 % 

Таблиця 5.2.2.-2
Схематичний опис створення та утримування ВПФ-стада

НОВА ГРУПА Установлюють відсутність спадкових інфекцій
Усю птицю віком до 20 тижнів випробовують на антиген й антитіла до лейкозу птиці
Проводять випробування на Salmonella spp. і загальні клінічні спостереження, починаючи 
з 8-тижневого віку
Проводять рутинні випробування на специфічні інфекції з 20-тижневого віку

ДРУГЕ ПОКОЛІННЯ Усю птицю віком до 20 тижнів випробовують на антиген й антитіла до лейкозу птиці
Проводять випробування на Salmonella spp. і загальні клінічні спостереження, починаючи 
з 8-тижневого віку
Проводять рутинні випробування на специфічні інфекції з 20-тижневого віку

ТРЕТЄ ПОКОЛІННЯ Усю птицю до 20-тижневого віку випробовують на антиген й антитіла до лейкозу птиці
Проводять випробування на Salmonella spp. і загальні клінічні спостереження, починаючи 
з 8-тижневого віку

СТАДУ ПРИСВОЮЮТЬ ВПФ-СТАТУС, ЯКЩО ВСІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ВИМОГИ
ТРЕТЄ ПОКОЛІННЯ Проводять рутинні випробування на специфічні інфекції з 20-тижневого віку

Після відкладання яєць проводять випробування на спадкові інфекції 
ПОДАЛЬШІ 
ПОКОЛІННЯ

Випробовують у двох повторностях 5 % зразків у віці від 12 до 20 тижнів на антиген до 
лейкозу птиці та антитіла до характерних агентів
Проводять випробування на Salmonella spp. і загальні клінічні спостереження, починаючи 
з 8-тижневого віку
Проводять рутинні випробування на специфічні агенти з 20-тижневого віку
Після відкладання яєць проводять випробування на спадкові інфекції
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зразків) мають забиватися не раніше 4 тижнів після 
останнього збору яєць. Зразки сироватки випробо-
вують, використовуючи зазначені методи, на агенти, 
що передаються спадково (див. Табл. 5.2.2.-1). Як-
що відбір зразків проводиться щотижня, не менше 
1.25 % птиці (25 % зразків) випробовують щотижня 
протягом усього цього періоду. Альтернативно про-
тягом 4 тижнів останнього збору яєць у не менше 
5 % птиці стада відбирають кров і/або інші придат-
ні зразки матеріалів та випробовують на наявність 
агентів, що передаються спадково, використовуючи 
валідовану методику ампліфікації нуклеїнових кис-
лот (2.6.21).

ЗАХОДИ, ЯКИХ НЕОБХІДНО ВЖИВАТИ У 
РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ АГЕНТІВ

У разі виявлення забруднення стада агента-
ми, що повільно розповсюджуються (наведені в 
Табл. 5.2.2.-1), усі матеріали, одержані зі стада про-
тягом 4 тижнів, що безпосередньо передують даті 
виявлення позитивного зразка, вважають незадо-
вільної якості. У разі виявлення забруднення стада 
агентами, що швидко розповсюджуються (наведені 
в Табл. 5.2.2.-1), усі матеріали, одержані зі стада про-
тягом 2 тижнів, що безпосередньо передують даті 
виявлення позитивного зразка, так само вважають 
недоброякісними. Будь-які продукти, вироблені з 
використанням таких матеріалів і для яких потрібне 
використання ВПФ-матеріалів, вважаються недо-
броякісними та мають бути знищені. Будь-які ви-
пробування з контролю якості, проведені з викорис-
танням таких матеріалів, вважають недійсними.

Виробники мають якнайшвидше повідомити всім 
споживачам яєць про підтвердження забруднення.

Будь-яке стадо, в якому підтверджений спалах спе-
цифічної інфекції, не може далі називатися ВПФ-
стадом. Усе потомство, отримане з цього стада у 
4-тижневий період після або перед останнім збором 
негативного зразка, не може мати ВПФ-статусу.


