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Постановка проблеми. Робота іподромів та 
племінних конегосподарств може значною мі-
рою ускладнюватися спалахами гострої контагі-
озної хвороби – грипу коней.  
За виникнення цього захворювання господар-

ство оголошується неблагополучним. У такому 
випадку вводяться обмеження, згідно з якими 
забороняється перегрупування поголів'я, введен-
ня і виведення коней за межі господарства.  
Для того, щоб ефективно боротися з цим гост-

рим висококонтагіозним захворюванням коней, 
необхідне ізольоване утримання та окреме об-
слуговування хворих і підозрілих на захворю-
вання тварин. Хворі коні можуть раптово заги-
нути від серцевої недостатності, що, в свою чер-
гу, вимагає припинення тренінгу та їх випробу-
вань. Останнє порушує плани роботи фахівців із 
підготовки тварин до виступу в призових скач-
ках і заїздах. 
Саме тому хворобу значно легше попередити, 

ніж потім ліквідувати її наслідки. Вибір ефекти-
вної схеми вакцинації – запорука здорового ко-
непоголів’я. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 

Швидкому розповсюдженню вірусу сприяє на-
явність у табуні неімунних коней. Перехворілі 
коні набувають імунітету до повторного зара-
ження гомологічним типом вірусу тривалістю не 
менше одного року. Мінливість вірусу та існу-
вання двох основних імунологічних підтипів – 
А/equine 1 та А/equine 2 – не виключають мож-
ливості повторного захворювання перехворілих 
коней [1, 2]. 
Мета і методи досліджень. Метою роботи 

було вивчення зареєстрованих в Україні вакцин 
проти грипу коней і визначення, якою з них 
краще проводити активну імунізацію тварин.  
У процесі дослідження нами використовувалися 
теоретичні методи, а саме збір та опис фактів із 
літературних першоджерел, їх аналіз (співстав-
лення, порівняння, класифікація). 
Результати досліджень. На сьогоднішні в 

Україні зареєстровано та використовується три 
імунобіологічні засоби проти грипу коней [3–6]: 

- вакцина рідка інактивована проти грипу ко-
ней та правця Дуваксін IE-T плюс (Duvaxin IE-T 
Plus) виробництва Форт додж Енімал Хелз 
(США); 

- Флюеквін, Fluequin – вакцина інактивована 
проти грипу коней виробництва АТ «Біовета» 
(Чехія); 

- Флюеквін Т, Fluequin Т – вакцина інактиво-
вана проти грипу та правцю коней виробництва 
АТ «Біовета» (Чехія). 
Антигенна структура вакцин, що зареєстрова-

ні в Україні, подана в таблиці. 
Із метою профілактики інфекції щепленню 

підлягають: 
- тварини, які належать кінним заводам, спор-

тивним товариствам, приватним підприємствам і 
циркам; 

- спортивні й племінні коні, які направляються 
за межі господарств. 
У разі загрози виникнення грипу все конепо-

голів'я (незалежно від форм власності) вакцину-
ють зазначеними вакцинами. 

____________________ 
* Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук С. Б. Передера  

Детально розглянуто зареєстровані в Україні вак-
цини, що використовуються для імунопрофілакти-
ки грипу коней. Було проведено порівняння їх анти-
генної структури та складу. Досліджено схеми 
вакцинацій, запропоновані виробниками даних іму-
нобіологічних препаратів (Форт додж Енімал 

Хелз, США; АТ «Біовета», Чехія). Розглянуто мо-
жливі причини прориву імунітету за вакцинацій. 
Згідно з цим даються рекомендації щодо застосу-
вання окремих вакцин проти грипу коней у конего-
сподарствах України. Виявлено, що для активної 
імунізації коней доцільно використовувати вакци-
ни з тим набором антигенів, що відповідає вірус-
ному пейзажу конкретного господарства, а та-
кож залежить від того, чи є необхідність вакци-

нувати коней проти правця кожен рік. 
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 Антигенна структура вакцин 
Вакцина Антигенний вміст Кількість антигену 

Інактивований вірус грипу  
A/equi-1/Prague/56 15 µg 

Інактивований вірус грипу  
A/equi-2/Miami/63 15 µg 

Інактивований вірус грипу  
A/equi-2/Suffolk/89 15 µg 

Дуваксін 
IE-T плюс 

Purified tetanus toxid 15 Lf 
Інактивований вірус грипу  

A/Equi 1/Прага 56 мінім. 160 HAU 

Інактивований вірус грипу  
A/Equi 2/Морава 95 (європейський тип) мінім. 320 HAU Флюеквін 

Інактивований вірус грипу  
A/Equi 2/Брно 97 (американський тип) мінім. 320 HAU 

Інактивований вірус грипу  
A/Equi 1/Прага 56 мінім. 160 HAU 

Інактивований вірус грипу  
A/Equi 2/Морава 95 (європейський тип) мінім. 320 HAU 

Інактивований вірус грипу  
A/Equi 2/Брно 97 (американський тип) мінім. 320 HAU 

Флюеквін Т 

Anatoxinum tetanicum purificatum мінім. 150 IU 
 
Обов'язковій вакцинації проти грипу підляга-

ють усі коні – учасники змагань, на іподромах, 
аукціонах, при відправленні за кордон [6]. 
Схема вакцинації для вакцин «Флюеквін Т» і 

«Флюеквін», а також для вакцини «Дуваксін IE-
T плюс» схожі: перша – головна вакцинація – 
проводиться в 3–6-місячному віці (для вакцини 
«Дуваксін IE-T плюс» – у 5–6-місячному віці), а 
через 4–6 тижнів проводиться ревакцинація. На-
ступна ревакцинація проти грипу проводиться 
через кожні 6–12 місяців у залежності від інфек-
ційної ситуації. Ревакцинація жеребих кобил 
проводиться в останньому триместрі жеребності, 
не пізніше ніж за місяць до планової вижеребки 
в дозі 1 мл глибоко внутрішньом’язово. Лошат, 
які народилися у кобил, вакцинованих перед ви-
жеребкою, рекомендовано вакцинувати у  
6-місячному віці у зв’язку з колостральним іму-
нітетом. 
Не рекомендується проводити щеплення хво-

рим тваринам. Побічної дії у вакцин не виявле-
но. 
Крім того необхідно пам'ятати і про те, що кі-

лькість щеплених коней в одному клубі або ко-
негосподарстві має становити не менше 80 %. 
Якщо цей відсоток менший, то окремо взятий, 
щеплений за всіма правилами, кінь має ризик 
захворіти в разі занесення інфекції в господарст-
во. Це відбувається внаслідок того, що хвора 
тварина виділяє в зовнішнє середовище величез-

ну кількість збудника, а імунна система не всти-
гає продукувати адекватну кількість антитіл. Та-
ка ситуація називається «прорив» імунітету.  
Вибір вакцини, яку необхідно використовува-

ти в даному конкретному конегосподарстві, за-
лежить від вірусного пейзажу господарства і від 
того, чи є необхідність вакцинувати коней проти 
правця кожен рік. Згідно з інструкцією, вакци-
нація коней проти правця проводиться раз у три 
роки. Тому, з нашого погляду, для щорічної вак-
цинації коней проти грипу краще надавати пере-
вагу вакцинам, що містять інактивований вірус 
грипу тих штамів, що відповідають вірусному 
пейзажу господарства, а раз на три роки викори-
стовувати вакцину, яка крім цього містить ще й 
правцевий анатоксин.  
Висновки: 
В Україні нині зареєстровано й використову-

ється три імунобіологічні засоби проти грипу 
коней: 

- вакцина рідка інактивована проти грипу ко-
ней та правця Дуваксін IE-T плюс (Duvaxin IE-T 
Plus) виробництва Форт додж Енімал Хелз 
(США); 

- Флюеквін, Fluequin – вакцина інактивована 
проти грипу коней виробництва АТ "Біовета" 
(Чехія); 

- Флюеквін Т, Fluequin Т – вакцина інактиво-
вана проти грипу та правцю коней виробництва 
АТ "Біовета" (Чехія). 
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Дві із запропонованих вакцин («Дуваксін IE-T 
плюс» і «Флюеквін Т») мають у своєму складі 
правцевий анатоксин. 
Вакцини відрізняються між собою за антиген-

ним складом штамів вірусу грипу. 

Для активної імунізації коней доцільно вико-
ристовувати вакцини з тим набором антигенів, 
що відповідає вірусному пейзажу конкретного 
господарства. 
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