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Вивчено вікову й породну чутливість, сезонність 
виникнення та динаміку прояву панлейкопенії у котів 
в умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» 
м. Полтава. Запропоновано різні схеми лікування пан-
лейкопенії котів. Розроблено нову схему лікування  
панлейкопенії у котів. Встановлено, що панлейкопе-
нія частіше реєструється серед котів віком від двох 
місяців до одного року. Більш схильні до захворюван-
ня безпородні тварини. Хвороба має виражену сезон-
ність, що проявляється частішими випадками виник-
нення панлейкопенії у весняно-літньо-осінній період. 
Запропонована нами схема забезпечує стовідсоткову 
терапевтичну ефективність. 
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Постановка проблеми. Панлейкопенія котів 
(чума котів, парвовірусна інфекція котячих, ін-
фекційний ларинготрахеїт, котяча лихоманка, 
інфекційний ентерит) – висококонтагіозна інфек-
ційна хвороба домашніх котів, що клінічно про-
являється лейкопенією, лихоманкою, блювотою, 
сильною діареєю й крайнім зневодненням орга-
нізму [1, 4]. 
Панлейкопенія на сьогодні лишається одним 

із найпоширеніших інфекційних захворювань 
котів, що призводить до значних економічних і 
моральних втрат. Загальні економічні збитки від 
панлейкопенії складаються з затрат, пов’заних із 
загибеллю тварин та на проведення профілак-
тичних, протиепізоотичних і лікувальних заходів 
[2, 5]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналізуючи дані журналів реєстрації хворих 
тварин ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» за 
2010–2012 роки, можна зробити висновок, що 
місто Полтава є неблагополучним стосовно пан-

лейкопенії котів. Провідні лікарі ветеринарних 
клінік міста стверджують, що за останні роки 
почастішали випадки захворюваності кішок ін-
фекційними хворобами, у тому числі й панлей-
копенією. У зв’язку з цим виникає потреба в 
розробці нових ефективних схем лікування даної 
хвороби.  
Діагностика захворювання складна й прово-

диться комплексно на підставі епізоотологічних 
даних, клінічних ознак та результатів лабора-
торних досліджень [3, 6, 7]. 
Мета роботи – вивчити епізоотологічні дані 

панлейкопенії котів в умовах м. Полтава.  
Завдання – провести порівняльну оцінку схем 

лікування та розробити найбільш ефективну 
схему терапії тварин. 
Матеріали і методи досліджень. Дослідження 

проводилися в період 2010–2012 років на базі вете-
ринарних клінік ТОВ «Біоцентр» м. Полтава. 
Для вивчення порівняльної ефективності різ-

них схем лікування панлейкопенії у котів в умо-
вах зазначених ветеринарних клінік ТОВ «Біо-
центр» нами було відібрано три різні вікові гру-
пи тварин (по сім котів у кожній), хворих на гос-
тру форму панлейкопенії. Тварин відбирали за 
принципом аналогів. 
У процесі вивчення панлейкопенії кішок  

використовували епізоотологічний, клінічний 
методи дослідження, а також статистичний  
метод обробки отриманих результатів. 
Результати досліджень. Для оцінки епізоото-

логічної ситуації щодо панлейкопенії в м. Пол-
тава ми аналізували дані ветеринарної звітності 
щодо захворюваності котів у ветеринарних клі-
ніках ТОВ «Біоцентр». Результати аналізу  
породної сприйнятливості котів до панлейкопе-
нії представлені в таблиці 1. 
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1. Породна сприйнятливість кішок  
до панлейкопенії у ветеринарних клініках 

ТОВ «Біоцентр» за 2010–2012 роки 

Захворіло  
панлейкопенією Порода 

тварин % 
Персидська 8 15,1 
Бірманська 4 7,5 
Європейська  

короткошерстна 6 11,3 

Сіамська (малайська) 2 3,8 
Болінезійська 3 5,7 
Британська  

короткошерстна 5 9,4 

Безпородні 25 47,2 
Усього 53 100,0 

 
Із отриманих даних встановлено, що частіше 

панлейкопенія котів у м. Полтава реєструється 
серед безпородних тварин (47,2 % від загальної 
кількості хворих). 
Дані про вікову динаміку панлейкопенії у ко-

тів в умовах ветеринарних клінік м. Полтава на-
ведені в таблиці 2. 
Як свідчать дані, представлені в таблиці 2, 

найчастіше панлейкопенія реєструється серед 
котів у віці від шести місяців до одного року 
(45,3 %), а також із двох до шести місяців 
(39,6 %).  
Крім того необхідно звернути увагу на те, що 

кошенята до двох місяців не хворіють: це, на 
нашу думку, пов’язано з високим рівнем колост-
рального імунітету, який формується за рахунок 
молозива матері. 

2. Вікова сприйнятливість котів 
до панлейкопенії за 2010–2012 роки 

Кількість  
хворих тварин Вік хворих кішок абсолютне 
число % 

До 2 місяців – – 
Від 2 до 6 місяців 21 39,6 

Від 6 місяців до 1 року 24 45,3 
1–2 роки 5 9,4 
2–5 років 3 5,7 

Старше 5 років – – 
Усього 53 100,0 

Примітка: – захворювання не реєстрували 
 
Результати вивчення сезонності панлейкопенії 

в котів представлені в таблиці 3. 
Аналізуючи отримані дані, ми встановили, що 

для панлейкопенії котів характерна сезонність 
перебігу. Частіше дане захворювання реєстру-
ється у весняно-літньо-осінній перід, але пік 
припадає на літо. 
Із метою визначення ефективності різних схем 

терапії гострої форми панлейкопенії котів трьох 
сформованих груп лікували різними комплекса-
ми препаратів. Результати дослідження різних 
схем лікування котів у клініках ТОВ «Біоцентр» 
наведено в таблиці 4. 
Як свідчать дані таблиці 4, найбільшу ефек-

тивність лікувальних заходів отримали за вико-
ристання схеми, що включала: 5 % «Енро-
флокс», «Циклоферон», «Гамавіт», «Катозал» і 
«РБС-Кінг». Терапевтична ефективніть стано-
вить 100 %. 

3. Сезонність прояву панлейкопенії у кішок 

Захворіло Місяць тварин % 
січень – – 
лютий – – 
березень 3 5,7 
квітень 3 5,7 
травень 4 7,5 
червень 11 20,7 
липень 8 15,1 
серпень 9 17,0 
вересень 7 13,2 
жовтень 6 11,3 
листопад 2 3,8 
грудень – – 
Усього 53 100,0 

Примітка: – захворювання не реєстрували 
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4. Терапевтична ефективність різних схем лікування панлейкопенії котів (n = 7) 

 
Висновки: 
1. На панлейкопенію хворіють коти різних по-

рід, однак у більшості випадків дана патологія 
спостерігається серед безпорідних тварин (47,2 %). 

2. Ензоотія панлекопенії має виражену сезон-
ніть (частіше – у весняно-літньо-осінній період).  

3. Панлейкопенія реєструється в котів різного 

віку, але більш схильні до зараження тварини 
віком від двох місяців до одного року. 

4. Розроблена нами схема лікування, що 
включає 5%-й «Енрофлокс», «Циклоферон», 
«Гамавіт», «Катозал» і «РБС-Кінг» у дозах (від-
повідно до ваги тварини) має найвищу ефектив-
ність (100 %). 
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Одужало Загинуло Група 
тварин Схема лікування тварин % тварин % 

1 5 % «Енрофлокс» + «Гамавіт» + «Като-
зал» + «Циклоферон» + «РБС-Кінг»  7 100 − − 

2 
5 % «Енрофлокс» + «Гамавіт» +  

«Катозал» + «РБС-Кінг»  5 71,4 2 28,6 

3 5 % «Енрофлокс» + «Гамавіт» +  
«Катозал» 3 42,9 4 57,1 




