
Ймовірно жодна тварина не контактує з лю-
диною, ближче, ніж домашній кіт, а тому, збу-
дники хвороб цих тварин, особливо генетично 
варіабельні, здатні потенційно обумовити за-
хворювання людини і безсумнівно становлять 
проблему соціального значення. Незважаючи 
на те, що хвороби котів різної етіології, в біль-
шості випадків не є економічно значущими, то 
опосередковані збитки, які витікають з мора-
льних втрат, що їх отримують власники цих 
тварин у зв’язку з хворобами і загибеллю їх 
улюбленців бувають практично безцінними. 
Разом з тим власники розплідників, (тварини 
належать до цінних порід), зоопарків, (дикі 
представники фауни належать до рідкісних 
видів), несуть окрім морального ще й значні 
матеріальні збитки. 

Започаткували вивчення інфекційної пато-
логії котів співробітники ВГНКІ ветеринарних 
препаратів Сулімов А.А. та Селіванов А.В. у 
1981 році [2]. Проблеми інфекційних хвороб 
котів в Україні, особливо тих, що перебувають 
в особистому утриманні громадян, вивчені не-
достатньо. 

За нашими спостереженнями у тварин цієї 
родини значно поширені масові респіраторні 
захворювання з клінічними ознаками, характе-
рними для каліцивірусної інфекції. За даними 
ряду вітчизняних та закордонних вчених калі-
ци- та герпесвірусна інфекції є найбільш час-
тою причиною інфекційних хвороб респірато-
рного тракту котів, так: не менше 50% випад-
ків респіраторних хвороб у світі обумовлені 
саме цими етіологічними чинниками [ 4,6 ]. 

Респіраторні хвороби, які викликаються різ-
номанітними збудниками, як правило перебі-
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гають зі схожою маніфестацією, а тому для їх 
діагностики (диференційної діагностики) не-
обхідні надійні лабораторні методи досліджен-
ня. 

Щороку в Україні реєструється значна кіль-
кість моно- і асоційованих вакцин, завезених з 
ряду країн західної Європи. Разом з тим здійс-
нити якісну оцінку препаратів, що надходять 
на ринок України, за параметрами імуногенно-
сті, не вдавалось можливим, зважаючи на від-
сутність специфічних сироваток до каліциві-
русу котів. 

Враховуючи частоту звернень до клінік ве-
теринарної медицини м. Києва власників ко-
тів, хворих на респіраторні захворювання з 
клінічними ознаками, характерними для калі-
цивірусної інфекції, нами було розпочато ро-
боту з вивчення епізоотологічних особливос-
тей зазначеної інфекції та засобів її специфіч-
ної профілактики. 

Мета дослідження – здійснити аналіз та 
узагальнення вітчизняної та зарубіжної, спеці-
альної літератури щодо епізоотичної ситуації з 
каліцивірусної інфекції котів; встановити міс-
це каліцивірусної інфекції в нозологічному 
профілі інфекційних хвороб котів. 

Матеріали і методи дослідження. Дослі-
дження проводили шляхом моніторингу літе-
ратурних джерел за використання методу тео-
ретичного аналізу отриманих даних та їх сис-
тематизації, індуктивні та дедуктивні методи 
узагальнення інформації, метод реферування 
даних, отриманих в процесі моніторингу. 

Результати дослідження: Вірус каліциві-
розу котів (ВКК) є важливим і досить пошире-
ним збудником. Каліцивірусна інфекція котів 
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(КВК), або каліцивіроз (feline calicivirus infec-
tion, calicivirosis), - висококонтагіозна хвороба 
м’ясоїдних родини Felidae, що клінічно прояв-
ляється кон’юнктивітом, виразковим стомати-
том, ринітом, трахеобронхітом, пневмонією й 
супроводжується значною летальністю.  

Передача збудника інфекції відбувається при 
прямому контакті котів через інфіковані виділен-
ня - оральні, назальні. КВК також може перебу-
вати в сечі й калі, хоча це не має суттєвого епі-
зоотологічнгого значення. Непряма передача 
відбувається, переважно, у розплідниках. Виді-
леннями забруднюються стінки кліток, обслуго-
вуючий персонал, харчовий і туалетний посуд. 
Цей спосіб передачі збудника інфекції не може 
бути тривалим у зв'язку з коротким терміном 
перебування життєздатного вірусу поза організ-
мом тварини. Повітряно-крапельний шлях пере-
дачі інфекції не являє серйозної небезпеки. 

Вірус відноситься до родини Caliciviridae, 
що включає інші патогени людини і тварин. 
Як і інші РНК-геномні віруси, FCV має високу 
пластичність генома, що дозволяє йому швид-
ко реагувати на різні екологічні зміни. Ця зда-
тність вірусу до мутаційної мінливості має 
суттєве значення для клінічного різноманіття 
проявів хвороби та її контролю.  

Вірус може викликати цілий ряд клінічних 
проявів від безсимптомної інфекції, уражень 
слизової оболонки ротової порожнини та очей, 
верхніх відділів органів дихання різного сту-
пеня тяжкості до системної інфекції, що закін-
чується загибеллю тварини. У більшості котів, 
інфікованих каліцивірусом, по закінченні гост-
рого перебігу захворювання вірус переходить у 
спеціалізовану перeносну фазу: він припиняє 
реплікуватися й накопичується в окремих клі-
тинах хазяїна, частіше всього - у нейронах ган-
гліїв трійчастого нерва. На цій стадії процесу 
вірус із організму котів не виділяється, і кліні-
чно більшість тварин здаються здоровими. Од-
нак, у деяких умовах (стрес, народження ко-
шенят, тpaнспортування тварин або застосу-
вання ряду ліків, зокрема, глюкокортикоїдів), 
реплікація вірусу відновляється. Перехворіли 
тварини залишаються носіями вірусу. В орга-
нізмі таких тварин вірус в процесі еволюції 
виробив здатність протистояти імунній систе-
мі. Таких персистентно інфікованих тварин 
може бути незначна кількість, але вони віді-

грають значну роль в епізоотології хвороби. 
Протягом багатьох років у більшості розплід-
ників, що спеціалізуються на розведенні висо-
копорідних тварин, проводиться вакцинація 
проти каліцивірозу котів. Вона дозволяє ефек-
тивно знизити тяжкість клінічних проявів хво-
роби серед популяції котів. Нажаль, вакцини 
не можуть повністю забезпечити вироблення 
специфічних антитіл і цим запобігти інфіку-
ванню тварини вірусом каліцивірозу. Крім то-
го, для цього вірусу характерна виражена шта-
мова мінливість, а застосовувані нині вакцини 
не здатні забезпечити однаковий захист від 
усіх існуючих антигенних варіантів вірусу. За 
літературними даними, більшість сучасних 
вакцин здатна захистити тварину від 50 - 70% 
варіантів штамів каліцивірозу. 

Дослідження, проведені A J. Coutts, S. 
Dawson та ін. показали, що широке викорис-
тання вакцин проти каліцивірозу котів упро-
довж 20 років не знизило рівень захворювано-
сті і не зменшило кількості вірусоносіїв. При 
цьому ризик зараження каліцивірусною інфек-
цією у котів значно вище, ніж герпесом, оскі-
льки на відміну від носіїв герпесу, носії калі-
цивірозу виділяють вірус постійно. Інкубацій-
ний період хвороби триває 4-7 діб. Основні 
симптоми каліцивірусної інфекції при спон-
танному і експериментальному зараженні ко-
тів ідентичні. Збудник каліцивірозу котів не є 
патогенним для овець і лабораторних тварин 
(кролів, морських свинок і білих мишей), але 
володіє антигенною активністю при підшкір-
ному, назальному та внутрішньовенному вве-
денні.  

Вакцинацію кошенят проти каліцивірусной 
інфекції в пунктах, благополучних щодо цієї 
хвороби, здійснюють в 2-2,5 - місячному віці, 
а ревакцинацію - у віці 3-3,5 і в 6-8 місяців. В 
пунктах, неблагополучних щодо каліцивірус-
ної інфекції, доцільно починати імунізацію 
кошенят з 1-1,5 місячного віку, а ревакцина-
цію проводити в 2-2,5; 3-3,5 і 6-8 місяців. До-
рослих котів слід щеплювати щорічно. Біль-
шість вживаних схем вакцинації котів заснова-
ні на первинній вакцинації кошенят у віці 9 
тижнів. Саме в цьому віці ефект антитіл, одер-
жаних з молоком матері, починає слабшати і 
антитіла, що виникають у результаті вакцина-
ції, не викликають інтерференції з тими, що 
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одержані від матері. Специфічні сироватки, 
глобуліни та інактивовані вакцини можуть бу-
ти використані для лікування хворих на калі-
цивіроз котів. 

У результаті проведеного моніторингу да-
них щодо каліцивірозу котів було встановлено, 
що найбільш схильними до ризику захворю-
вання є кошенята, нещеплені коти та коти з 
ослабленою імунною системою (наприклад, 
страждають від вірусу імунодефіциту і котячої 
лейкемії, мають при цьому інші хронічні за-
хворювання). 

На сьогоднішній день, існує декілька мето-
дів профілактики каліцивірусної інфекції у ко-
тів, до яких відноситься щорічне введення ко-
там вакцини. Для досягнення найвищого ефек-
ту вакцинації, рекомендується суворо дотри-
муватися графіка цих заходів. Також, ефектив-
ною є система прийняття в притулки і місця, 
де міститься велика кількість котів виключно 
щеплених тварин з дотриманням карантину. 
Важливим аспектом у попередженні поширен-
ня даного захворювання є дотримання правил 
дезінфекції (руки, посуд, підстилка і т.д.) з ви-
користанням гіпохлориту натрію, ефективність 
якого у знищенні вірусу каліцивірозу вважа-
ється вищою, ніж за використання інших засо-
бів дезінфекції. Виявлено, що побутові дезін-
фікуючі засоби не ефективні проти каліцивіру-
сної інфекції. Збудник каліцивірозу може існу-
вати від кількох днів до кількох тижнів у сухо-
му приміщенні і від кількох тижнів у вологому 
середовищі, тому поширення інфекції також 
можна знизити вживанням відповідних заходів 

по скороченню існування вірусу в навколишнім 
середовищі оптимальною температурою, низь-
кою відносною вологістю і вентиляцією (15-20 
обмінів повітря за годину). 

Карантин вважається найкращим методом 
контролю каліцивірозу в розплідниках і приту-
лках. Тим не менше, дане захворювання явля-
ється висококонтагіозним, при якому латентно 
інфіковані коти продовжують виділяти вірус. 
Саме через це важко забезпечити повний конт-
роль. 

Висновки. 1. Каліцивіроз залишається од-
нією з небезпечних інфекційних хвороб пред-
ставників родини котячих і набуває широкого 
поширення серед тварин в умовах мегаполісу. 

2. Передача збудника інфекції відбувається 
при прямому контакті котів через інфіковані ви-
ділення - оральні, назальні. 

3. В організмі хворих тварин вірус в процесі 
еволюції виробив здатність уникати взаємодії 
з імунною системою, таких персистентно інфі-
кованих тварин може бути незначна кількість, 
але вони відіграють значну роль в епізоотоло-
гії хвороби. 

4. Існуючі на сьогоднішній день вакцини на 
просторах України не гарантують суттєвого 
зменшення ризику захворювання котів на калі-
цивіроз. 

5. Важливим аспектом у профілактиці по-
ширення і захворювання котів на каліцивірус-
ну інфекцію є дотримання санітарно-
гігієнічних норм та правил утримання та роз-
ведення тварин.  
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КАЛИЦИВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КОШЕК: ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Гомзиков О.М., Cацька Л.В.  

Приведены данные о биологических особенностях возбудителя калицивирусной инфекции ко-

шек; определены пути ее распространения в условиях мегаполиса. Определено место калициви-

русной инфекции в нозологическом профиле инфекционных болезней и степень распространения 

возбудителя болезни среди домашних кошек 
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