
Постановка проблеми. Каліцивірусна ін-

фекція кішок – feline calicivirus infection, 

(каліцивіроз, calicivirosis) висококонтагіозна 

хвороба тварин родини котячих (Felidae) [1, 

2]. Паразитуючи в організмі тварин, каліциві-

рус викликає широкий спектр клінічних про-

явів, зокрема, кон’юнктивіт, виразковий сто-

матит, риніт, трахеобронхіт, пневмонію. Часто 

це захворювання супроводжується летальніс-

тю [3, 4, 5]. 

В останні десятиріччя каліцивірозу котів 

приділяється досить значна увага серед науко-

вців ветеринарної медицини, проте, окремі ас-

пекти цього захворювання і до сьогодні зали-

шаються не з’ясованими [4, 5]. Нажаль прак-

тично не вивчені залишаються питання  поши-

рення каліцивірозу котів, циркуляція збудника 

каліцивірозу, різноманіття форм прояву захво-

рювання у тварин та імунобіологічні властиво-

сті циркулюючих ізолятів. 

У системі проведення ветеринарно-

санітарних заходів, що стосуються своєчасної 

специфічної профілактики, а також лікування 

каліцивірозу важливе значення має своєчасна, 

достовірна лабораторна діагностика [1, 3]. Ла-

бораторні методи досліджень каліцивірозу да-

ють можливість виявити каліцивірус в патоло-

гічному матеріалі, але за допомогою їх немож-
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ливо оцінити такі біологічні властивості  віру-

су, як рівень накопичення в чутливій системі, 

патогенність та вірулентність. Найбільш до-

стовірним та специфічним в цьому плані є ви-

ділення каліцивірусу на різних лабораторних 

моделях. [2, 4] 

Найбільш перспективними моделями для 

культивування каліцивірусу є перещеплювані 

культури клітин, такі як: CrFK, FS, СС-81, Fc/

Tg, А-72, Vero, MDCK, MDBK, ПСГК [1, 2].  

Таким чином, виходячи з необхідності ви-

вчення біологічних властивостей збудника ка-

ліцивірозу котів, з метою проведення моніто-

рингу та розробки засобів діагностики, та вра-

ховуючи вище сказане, метою наших дослі-

джень було виділити ізоляти каліцивірусу кі-

шок, вивчити культуральні та імунобіологічні 

властивості збудника каліцивірозу котів.  

Матеріал і методи досліджень. Матеріа-

лом для лабораторного дослідження слугували 

назальні, кон’юнктивальні і ротоглоткові зми-

ви, зіскоби з виразкових ділянок слизових обо-

лонок ротової порожнини, кров від хворих 

тварин. 

Отримані проби використовували для зара-

ження культур клітин CrFK (нирки кошеня) і 

FS (селезінки кота). Використовували стаціо-

нарний метод культивування – клітинну су-
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спензію вносили в культуральні матраци об’-

ємом 100 – 1500 см3 і вирощували без перемі-

шування. 

Використовували метод зараження на моно-

шар: вірус вносили у складі ростового середо-

вища на повністю сформований клітинний мо-

ношар 3-4-добових – перещеплюваних куль-

тур клітин.  

Інфекційну активність одержаних проб та 

вірусного сировини визначали шляхом титру-

вання його в культурах клітин нирки кошеня 

(CrFK). При цьому використовували  96-

лункові культуральні мікропанелі 

(мікрометод). 

Для титрування вірусу готували десятикрат-

ні його розведення (від 10 –1 до 10-12 ) на під-

тримуючому середовищі. Кожним розведен-

ням заражали культуру клітин в 4 лунках - по 

0,2 см3. В якості контролю використовували 

культуру клітин в 4 лунках з підтримуючим 

середовищем. мікропанелі витримували в СО2-

інкубаторі при 37 °С і 5 % СО2. Результати 

враховували щодня по 7 добу включно. Інфек-

ційну активність вірусу оцінювали при світло-

вій мікроскопіі за проявом характерної цито-

патичної дії.  

Результати досліджень. У період з 2012 по 

2014 р були отримані і досліджені понад 60 

ізолятів каліцивірусу. В результаті аналізу да-

них про джерела отримання матеріалу, його 

кількості, можливостях культивування були 

відібрані 5 ізолятів КВК. Всі вони були отри-

мані в різні роки від кішок, які мали вікові та 

породні відмінності, а також специфічні особ-

ливості перебігу та клінічного прояву хвороби.  

Походження ізолятів каліцивірусу кішок, 

відібраних нами для подальших досліджень, 

представлено в таблиці 1.  

В дослідах по вивченню чутливості культур 

клітин до каліцивірусу кішок використовували 

перещеплювані культури клітин: CrFK (нирки 

кошеня), FS (селезінки кота). Перераховані 

культури клітин заражали 5-ма вище названи-

ми ізолятами каліцивіруса. Використовували 

стаціонарний метод культивування, зараження 

проводили на моношар. Результати дослі-

джень представлені в таблиці 2.  

Встановлено, що репродукція вірусу в куль-

турах клітин “котячого” походження (CrFK, 

FS,) носила закономірний характер для всіх 

досліджених ізолятів вірусу. Статистично до-

стовірних відмінностей, що стосуються біль-

шої чутливості якійсь із перелічених культур 

клітин котячого походження до досліджува-

них нами ізолятів КВК, також не зазначено: 

при однакових умовах культивування і зара-

ження відмінність за цим показником не пере-

вищило 1,0 lg ЦПД 50/см3.  

Репродукція каліцивірусу супроводжувала-

ся проявом ЦПД. Вона спостерігалася з пер-

шого пасажу вірусу і була однотипною в чут-

ливих культурах клітин у всіх 5-ти ізолятів 

КВК. 

Перші ознаки ЦПД відзначали через 7-12 
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Номер ізоляту 

КВК (№) 

Дані про тварину (стать, порода, 

вік) 

Перебіг захворю-

вання 
Клінічні ознаки хвороби 

К-1 кішка, безпородна, 6 міс. Підгострий конюнктивіт, риніт, артрит. 

К-2 кішка, персидська, 4 міс. Гострий 
конюнктивіт, риніт, виразко-

вий стоматит 

К-3 кіт, сфінкс, 2 роки Хронічний 
кон’юнктивіт, риніт, сечока-

м’яна хвороба 

К-4 кішка, безпородна, 3 роки Гострий ларинготрахеїт, плеврит 

К-5 кіт, безпородний, 1,5  міс. Гострий 
гнійний кон’юнктивіт і риніт, 

бронхопневмонія 

Таблиця 1. Походження ізолятів каліцивірусу кішок  



годин після зараження. Вона виражалася в на-

буханні і округленні клітин. Далі, протягом 10 

- 48 годин, відбувалася швидко прогресуюча 

деструкція моношару, що супроводжувалася 

поступовим відторгненням клітин і утворен-

ням пустот. Клітини ще збереженого моноша-

ру виглядали на цій стадії набряклими і світ-

лопереломлюваними. Через 48-72 годин після 

зараження майже всі вони відторгалися від 

скла.  

Для вивчення динаміки накопичення вірусу 

в культурах клітин “котячого походження” 

визначали титр культуральної рідини відразу 

після внесення вірусу і далі з інтервалом 12 

годин протягом 3 -7 діб.  

Результати досліджень показали, що макси-

мальне накопичення КВК реєстрували в пері-

од 60 ± 12 годин після зараження. 

Вивчення впливу множинності зараження 

показало, що оптимальна вихідна активність 

культуральної рідини після внесення вірусу 

повинна складати 2,0 lg ЦПД50/см3.  

При великих інфікуючих дозах ЦПД прояв-

лялася вже через 12-24 години, менших - через 

96 годин і пізніше, накопичення вірусу в обох 

випадках не перевищувало 5 lg ЦПД50/см3.  

Важливим аспектом при культивуванні ка-

ліцивірусу кішок є збереження його репродук-

тивних властивостей на високих рівнях паса-

жів. З ціллю вивчення цих параметрів нами 

було проведено 10 послідовних пасажів ізоля-

ту К-2 в культурі клітин CrFК, яку заражали на 

моношар в умовах стаціонарного культивуван-

ня. 

У таблиці 3 показані результати цього до-

сліду, що не виявляють очевидних змін актив-

ності вірусу  у процесі проведення 10 пасажів.  

Таким чином, встановлено, що каліцівіруси 

в межах 10 пасажів в культурі клітин CrFK  не 

втрачає репродуктивних властивостей. 

Для вивчення імуногенних властивостей 
каліцивірусу кішок для лабораторних тварин 

проводили експериментальне зараження мор-

ських свинок. Для зараження використовували 

перераховані ізоляти каліцивірусу. Морським 

свинкам підшкірно вводили культуральну су-

спензію вірусу, активністю 8,5 lg ЦПД 50/см3, в 

дозі 1,0 см3. Титр антитіл визначали на 21 день 

після введеня вірусної суспензії.  Результати 

показані в таблиці 4.  

У процесі досліду було встановлено, що 

морські свинки не сприйнятливі до захворю-

вання каліцивірозом: у жодного з заражених 

тваринах не зареєстровано будь-яких клініч-

них ознак хвороби. Проте, введення лаборато-

рним тваринам ізолятів каліцивірусу кішок 

викликало у них вироблення гуморальних ан-

титіл в титрах 5,3 – 6,6 log2 (РН, середні показ-

ники). 

Встановлено, що максимальною антиген-

ною активністю для всіх видів лабораторних 

тварин володів ізолят К-2. При введенні якого 
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Таблиця 2. Накопичення каліцивірусу кішок у культурах клітин  

Культура 
клітин 

Накопичення каліцивірусу кішок в культурах клітин 

(lg ЦПД 50/см3) 

К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 

CrFK 8,2±1,0 8,5±1,0 8,0±0 8,0±0,8 8,0±0,8 

FS 8,2±0,5 8,2±0,5 7,7±1,0 8,2±0,5 8,2±0,5 

Культура клі-
тин 

Накопичення каліцівірусу  кішок 

( lg ЦПД 50/см3 ) 

1 пасаж 3 пасаж 5 пасаж 7 пасаж 10 пасаж 

CrFK 8,0±0,8 8,2±0,6 8,5±0,5 8,2±0,5 8,2±0,6 

Таблиця 3. Накопичення каліцивірусу кішок у культурах клітин  



рівень антитіл у лабораторних тварин склав 

(РН): 6,6±0,6 log2 

Таким чином, встановлено, що каліцивірус 

не патогенний для лабораторних тварин, але 

володіє імуногенними властивостями.  

Для подальшої роботи нами було обрано 

ізолят К-2, який за результатами досліджень 

показав найкращі імуногенні та репродуктивні 

властивості. Ізолят пройшов 10 пасажів в 

культурі клітин CrFК та накопичувався в  тит-

рах 8,0 – 8,5 lg ЦПД 50/см3. 

Висновки:  
1. Усі виділені ізоляти каліцівірусу кішок 

проявляли аналогічні культуральні властивос-

ті: максимальне накопичення вірусу вдалося 

досягти при культивуванні ізоляту FS, що ста-

новило 8,5 ± 0,5 ЦПД50/см3; 

2. З’ясовано, що каліцівіруси в межах 10 

пасажів у культурі клітин  CrFK (нирки коше-

ня) не втрачають своїх репродуктивних влас-

тивостей. 

3. Введення лабораторним тваринам ізоля-

тів каліцивірусу кішок викликало у них синтез 

гуморальних антитіл у титрах 5,3 – 6,6 log2 

(РН, середні показники).  

4. Встановлено, що максимальною антиген-

ною активністю для усіх видів лабораторних 

тварин володів ізолят К-2, при введенні якого, 

рівень антитіл у лабораторних тварин склав 

(РН): 6,6±0,6 log2.  Ізолят пройшов 10 пасажів 

в культурі клітин CrFК та накопичувався в  

титрах 8,0 – 8,5 lg ЦПД 50/см3.  
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Ізолят 
Титр антитіл у лаб. тварин (log2) 

До ін’єкції На 21 день після ін’єкції 

К-1 ≤ 2 5,6±0,6 

К-2 ≤ 2 6,6±0,6 

К-3 ≤ 2 5,5±0,5 

К-4 ≤ 2 6,3±0,6 

К-5 ≤ 2 5,3±0,6 

Контроль ≤ 2 ≤ 2 

Таблиця 4. Титр антитіл у лабораторних тварин  
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Приведены результаты изучения культуральных свойств возбудителя калицивироза. Показа-

ны оптимальные схемы репродукции калицивируса и определены параметры его культивирова-

ния. Установлено, что перевиваемые культуры клеток CrFK (почки котенка) и FS (селезенки ко-

та), в равной степени чувствительны к калицивирусу кошек, где он реплицируется с проявлением 

выраженного ЦПД (8,2 ± 1,0 lg ЦПД50/см3, средний показатель). Изучение иммуногенных свойств 

калицивируса кошек для лабораторных животных показало, что калицивирус не патогенный для 

лабораторных животных, но обладает иммуногенными свойствами – введение лабораторным 

животным изолятов калицивируса кошек вызвало у них выработку гуморальных антител в тит-

рах 5,3 - 6,6 log2 
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