
Постановка проблеми. Проблема парвові-

русної інфекції займає провідне місце в інфек-

ційній патології собак і котів.  Вона є широко 

розповсюдженою вірусною хворобою серед 

домашніх та безпритульних собак та котів. Па-

рвовірусна інфекція часто реєструється лікаря-

ми ветеринарної медицини на території Украї-

ни та є досить поширеною у всьому світі.  

Панлейкопенія кішок (ПЛК, FPV, парвові-

русна інфекція котячих, чума кішок, інфекцій-

ний ентерит кішок) – висококонтагіозна хво-

роба, що клінічно виявляється панлейкопені-

єю, лихоманкою, блювотою, сильною діареєю 

і зневодненням організму. При клінічно вира-

женій хворобі гине близько 65 – 90% кішок. 

Для панлейкопенії характерна сезонність, що 

зумовлено репродуктивним циклом кішок 

[13]. 

П а р в о в і р у с н а  і н ф е к ц і я  с о б а к  
(парвовірусний ентерит собак, ПВС,  CPV- 2 ) 

– контагіозна хвороба, що характеризується 

блювотою, геморагічним гастроентеритом, мі-

окардитом, лейкопенією, дегідратацією і заги-

беллю щенят молодше 6-місячного віку. Ура-

ження локалізуються в тонкому кишечнику, 

лімфоїдних тканинах. Для парвовірусної інфе-

кції не характерна сезонність. Спалахи відбу-

ваються в будь-який час року при досягненні 

критичної щільності популяції сприйнятливих 

тварин [1]. 
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Парвовірусна інфекція м’ясоїдних вперше почала реєструватись у котів, починаючи ще з 1928 

року отримавши назву панлейкопенія кішок, дещо пізніше еволюційно в 1976-78 роках відбулося 

переродження вірусу панлейкопенії з виникненням нової хвороби, яка почала вражати собак і 

отримала назву — парвовірусний ентерит собак, який з часом розповсюдився по всьому світу. 

До недавнього часу вважалось, що вірус парвовірусного ентериту собак не приносить ніякої 

шкоди котам, проте, протягом декількох останніх років, знову відбулося переродження вірусу, 

який проявляє здатність інфікувати кішок 
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парвовірусної інфекції 

Існує декілька гіпотез стосовно виникнення 

вірусу парвовірусної інфекції у собак, хоча на 

сьогоднішній день немає достатніх і достовір-

них даних, щоб віддати перевагу якійсь одній. 

Окремими дослідниками було встановлено 

припущення про зміну чутливості вірусу пан-

лейкопенії котів  відносно собак, і в результаті 

спонтанної мутації сформувався антигенний 

варіант вірусу який вражає котів [1].  

Не виключена також можливість утворення 

збудника даної інфекції від інших парвовірусів 

завдяки процесу мутації, що могла відбутися в 

культурах тканин при створенні та виготов-

ленні вакцин. При цьому ця інфекція могла 

набути настільки швидке поширення тільки 

завдяки контамінації деяких вакцин зміненим 

вірусом. Саме таким чином новий, трансфор-

мований вірус, що знаходився у біопрепаратах 

проти інших хвороб, зміг надзвичайно швидко 

поширитись на всі континенти [1,11]. 

Першою, встановленою як окрема нозооди-

ниця, парвовірусною хворобою м'ясоїдних бу-

ла панлейкопенія кішок. До 1928 року збудни-

ком хвороби вважалась кишкова паличка, про-

те згодом Віржем і Христофором (Франція) 

була доведена вірусна етіологія, пізніше в 

1933 році, збудник виділили Хіндл і Файн 

(Англія), а в 1938 році – Лоуренс і Сайверт 

(США). Тоді як парвовірусну інфекцію саме у 

собак вперше зареєстрував Сігл (Бельгія) у 
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1976 році, в 1978 р. – в США, а потім в 1978 - 

1981 рр. хвороба почала реєструватись в Авст-

ралії, Канаді, Англії, Італії, Франції [1,5,10].  

Починаючи ще з 1967 року в фекаліях кліні-

чно здорових собак доктор Бінн з колегами 

виявили агент морфологічно ідентичний віру-

су панлейкопенії кішок. Вважалося, що ці ви-

падки являють собою латентне носійство віру-

су ПЛК собаками. При подальшому дослі-

дженні виявилося, що даний вірус відрізняєть-

ся від вірусу ПЛК, він отримав назву minute 

virus of canines (MVC). Після того, як було 

встановлено істотна відмінність між MCV і 

штамами собачих парвовірусів, MCV був пе-

рейменований в CPV-1 (собачий парвовірус 

першого типу ПВС-1), а новий вірус отримав 

назву CPV-2 (ПВC- 2). При вивченні антиген-

них властивостей CPV-2 було встановлено, що 

він ближчий до вірусу ПЛК, ніж до вірусу 

CPV-1[1, 4, 10]. 

Ще два штами парвовірусного ентериту со-

бак CPV-2а і CPV-2b були відкриті в 1979 і в 

1984 роках відповідно. Оригінальний ПВС-2 

був повністю замінений новими антигенними 

варіантами на CPV-2а і CPV-2b які виникли в 

результаті мутації, оригінального вірусу немає 

в популяції собак він є тільки у вакцинних 

препаратах [1, 5, 10, 13].  

ПВС-2 є найбільш поширеним серед решти 

парвовірусів м'ясоїдів. Цей вірус викликає клі-

нічно виражену патологію у всіх представни-

ків сімейства собачих. Деякі штами патогенні 

для куничих і котячих. При інфікуванні дорос-

лих тварин на імунному фоні розвивається 

субклінічне перехворювання, на не імунному 

фоні – клінічно виражений гастроентерит. При 

інфікуванні новонароджених тварин на імун-

ному фоні розвиваються важкі гастроентери-

ти, на не імунному – міокардити і гастроенте-

рити. Внутрішньоматкове інфікування плоду 

призводить до абортів, загибелі плоду з пода-

льшими резорбцією або муміфікацією [1, 2, 

10]. 

Ще один штам ПВС-2с вперше було вияв-

лено у 2000 році в Італії завдяки крос-

нейтралізації, він став домінантним протягом 

декількох років. Надалі його виявляли і в ін-

ших європейських країнах, а також на азіатсь-

ких та американських континентах [1]. 

У 2014 рік угорськими вченими було прове-

дене філогенетичне дослідження та виявлено 

«Новий» CPV-2а штам, який істотно відрізня-

ється від вакцинних штамів, що використову-

ються в Угорщині [3]. 

З 2008 по 2012 роки в північній, централь-

ній та південій Тайвані  проводився філогене-

тичний аналіз антигенних варіантів парвовіру-

сів собак, за допомогою якого було встановле-

но, що CPV-2а штам найбільш розповсюдже-

ний [7].  

У 2014 році в Португалії Miranda та Parrish 

встановили випадок захворювання домашньої 

кішки на собачий парвовірус CPV-2с. Отрима-

ні дані свідчать, що все більше необхідно зна-

ти та проводити дослідження для встановлен-

ня справжньої поширеності і значення кішок в 

CPV-2 епідеміології по всьому світу [ 8 ]. 

В 2015 році у Туреччині Timurkan провів 

молекулярне дослідження на основі часткових 

послідовностей генів СPV-2 вірусу. Ним вста-

новлено, що саме СPV-2а та СPV-2b штами 

циркулюють серед домашніх собак [12]. 

У 2015 році Pedroza-Roldan зі співавторами 

встановили, що домінуючим вірусним варіан-

том штаму СPV-2 серед собак в Мексиці є 

СPV-2с [9]. 

В Південній Африці та Нігерії за допомо-

гою генетичного аналізу показано наявність 

парвовірусної інфекції у собак, а саме штаму 

CPV-2a та 2b у Південній Африці, а в Нігерії 

— CPV-2a. Порівняльним аналізом генетич-

них послідовностей отриманих з GenBank, 

встановлено певні генетичні зміни в амінокис-

лотних зв'язках, що свідчить про певну генети-

чну мутацію вірусу [4]. 

У Болгарії протягом 10 років Filipov зі спів-

авторами проводив дослідження та відбирав 

проби від собак, котів та хижих м’ясоїдних на 

наявність парвовірусної інфекції. Після чого 

було отримано такі дані: серед парвовірусних 

інфекцій зустрічаються СPV-2а, що складає 

79,17% та СPV-2b 18,52% , СPV-2с - 2,31%, 

при цьому серед котів – циркулював типовий 

для них штам FPV та виявлено один випадок 

захворювання кота на СPV- 2а. Серед диких 

м'ясоїдних зустрічались одиничні позитивні 

результати парвовірусної інфекції собак у вов-

ка (Canis lupus) та у червоної лисиці (Vulpes 

vulpes), в яких був встановлений штам СPV- 2а 

[6]. 

В Пекіні протягом 2010— 2013 років прово-

дили філогенетичний аналіз парвовірусної ін-
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фекції в домашніх собак та кішок. Встановле-

но декілька синонімічних та не синонімічних 

мутацій, які зафіксовані вперше. В результаті 

показано, що домінуючим є СPV-2а.  У зраз-

ках отриманих від котів, визначено новий 

СПВ-2а, який мав 100% ідентичність нуклео-

тидних послідовностей, таких як і в собак. Зра-

зки, які отримані від повністю імунізованих 

собак, містили СПВ-2а, що доводить неспро-

можність вакцинних штамів СПВ-2 забезпечи-

ти достатній захист від епідемічних штамів 

[14]. 

У наших дослідженнях ми акцентували ува-

гу на генетичних дослідженнях та аналізу під 

час якого, встановлювалось типування цирку-

люючих на певній території штамів вірусу па-

рвовірусної інфекції. Парвовірусні інфекції 

собак та котів поширені повсюдно і реєстру-

ється в багатьох країнах світу. 

Отримані дані свідчать, що все більше не-

обхідно знати та проводити дослідження для 

встановлення справжньої поширеності і зна-

чення кішок в  парвовірусній епідеміології по 

всьому світу.  

Висновок. Існує велика кількість літератур-

них джерел, але на даний час залишається не-

вирішеним питання щодо парвовірусної інфек-

ції собак та котів, його поширення, еволюції 

виникнення та розвитку. Метою нашої роботи 

буде з’ясування цих питань. 
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАРВОВИРУСНЫЙ 
ИНФЕКЦИИ СОБАК И КОШЕК 
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Парвовирусная инфекция плотоядных впервые начала регистрироваться у котов, начиная еще 

с 1928 года получив название панлейкопения кошек, несколько позже эволюционно в 1976-78 го-

дах произошло перерождение вируса панлейкопении с возникновением новой болезни, которая 

начала поражать собак и получила название – парвовирусный энтерит собак, который со време-

нем распространился по всему миру. До недавнего времени считалось, что вирус парвовирусного 

энтерита собак не приносит никакого вреда котам, однако, в течение нескольких последних 

лет, снова произошло перерождение вируса, который проявляет способность инфицировать ко-

шек 

Парвовирусная инфекция, панлейкопения кошек, парвовирусный энтерит собак, распро-

странение парвовирусной инфекции 

ANALYSIS OF THE EVOLUTION AND SPREAD PARVOVIRUS INFECTION  IN 
DOGS AND CATS 

V. Nedosіekov, O. Sereda  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Parvovirus infection of carnivorous began register first  in cats, starting from 1928 received the title 

feline panleukopenia, later in 1976-78 there was a rebirth of the panleukopenia virus with the emer-

gence of a new disease, which began hitting the dog and named - parvovirus enteritis of dogs which 

eventually has spread around the world. Until recently it was thought that the virus of parvovirus enteri-

tis in dogs does not bring any harm to cats, but over the last few years, there was new degeneration of 

the virus, which exhibits the ability to infect cats. 

In this article we analyzed the evolutionary aspects of development and dissemination of parvovirus 

infection in dogs and cats. Parvovirus infection is widespread viral disease of domestic and stray dogs 

and cats. The disease is relevant at this time, as it is one of the leading viral diseases of dogs and cats. 

The disease is often registered by doctors of veterinary medicine in Ukraine and is quite common 

around world. 

Thus parvovirus infection of domestic carnivorous is represented by three groups of viruses - virus 

PLF, CPV-1 and CPV-2. In turn CPV-2 shows the original and three mutant forms of CPV-2 a, b, c.  

It was analyzed the evolutionary aspects of development and dissemination of parvovirus infection in 

dogs and cats. Collected and summarized native and foreign literature with discussing the issue of phy-

logenetic analysis, studies in which established the strains of parvovirus infection dogs that are most 

common in the area. Now cats begin to get sick on parvovirus disease of dogs, it is evidence of genetic 

instability and the ability of the virus to mutation. The findings suggest that more needs to know and 

carry out research to establish the true prevalence and importance of cats in the CPV epidemiology 

worldwide, and also to develop more advanced vaccines for dogs and cats in order to protect them from 

the epidemic strains. 

It may be noted that the current vaccine does not provide 100% protection because there is degenera-

tion of the virus, and further it is require to development of new, more advanced vaccines that would 

give cross protection, and to protect animals against all new strains and mutations that will arise in the 

future 
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