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Вивчені породна та вікова чутливість, сезонність 
виникнення та динаміка прояву чуми собак в умовах 
ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» міста Полтава. 
Встановлено, що ензоотія чуми частіше проявляєть-
ся у весняно-літній період, більш схильні до заражен-
ня собаки породи німецька вівчарка. У випадку чуми 
собак нами розроблена та запропонована схема ліку-
вання кишкової форми, котра є значно ефективні-
шою за загальноприйняту базову методику. Обґрун-
тована важливість використання хіміотерапевтич-
них засобів на окремих стадіях розвитку інфекційно-
го процесу. Встановлено, що для профілактики чуми 
у собак найбільш ефективною виявилась вакцина 
«Нобівак DHPPI». 
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Постановка проблеми. Чума собак – гостра 
контагіозна хвороба, що характеризується гаряч-
кою, катаральним запаленням слизових оболо-
нок органів дихання, травлення та сечовиділен-
ня, а також ураженням центральної нервової сис-
теми, очей та шкіри [1, 2, 5]. 
Чума собак на сьогоднішній день є одним з 

найпоширеніших інфекційних захворювань со-
бак. Поряд зі значними матеріальними збитками, 
що заподіюються даним захворюванням, очевид-
ним є і моральний збиток, що наноситься власни-
кам хворих тварин.  
Загальні економічні збитки від чуми складають-

ся із затрат від загибелі та вибракування тварин у 
службовому собаківництві та витрат на проведен-
ня профілактичних, протиепізоотичних і лікуваль-
них заходів [1, 3, 6]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналізуючи дані журналів реєстрації хворих 
тварин у ветеринарних клініках ТОВ «Біоцентр» 
за 2010–2014 роки, можна зробити висновок, що 
м. Полтава є неблагополучним щодо чуми собак. 
Діагностика захворювання в основному про-

водиться на підставі епізоотологічних даних, 

клінічних ознак і результатів лабораторних до-
сліджень [2, 4, 5].  
У літературних джерелах зустрічається декіль-

ка схем лікування чуми собак, кожна з яких на-
правлена на різні патогенетичні процеси.  
Питання вакцинопрофілактики даного захво-

рювання також залишається відкритим у зв’язку 
з великою кількістю вакцин, що випускаються 
біологіч-ною промисловістю. 
Мета досліджень – вивчити епізоотологічні 

дані чуми собак в умовах ветеринарних клінік 
ТОВ «Біоцентр» міста Полтава.  
Завдання – розробити найбільш ефективну 

схему лікування чуми собак та визначити ефек-
тивність різних вакцин, які використовуються у 
ветеринарних клініках міста Полтави. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися в період 2010–2014 років на базі 
ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» міста Пол-
тава. У процесі вивчення чуми собак використо-
вували епізоотологічний, клінічний і статистич-
ний методи. 
Під час проведення епізоотологічних дослід-

жень, зокрема, з’ясовували: умови годівлі, утри-
мання й контакти тварин до появи і в період за-
хворювання, наявність інших інфекційних і не-
інфекційних хвороб у тварин, з якими відбулися 
контакти, тривалість і динаміку розвитку хвороби. 
Для визначення ефективності різних схем лі-

кування кишкової форми чуми в умовах ветери-
нарних клінік м. Полтава нами було сформовано 
три вікові групи по 5 тварин, хворих на кишкову 
форму чуми: 

- перша група – віком від 2 до 6 місяців;  
- друга група – віком від 6 місяців до 1 року;  
- третя група – віком від 1 року і старше. 
Лікування собак із застосуванням базової схе-

ми ґрунтувалося на застосуванні дієти, антибіо-
тикотерапії і регідратації організму. 
Проводячи лікування собак із використанням 

дослідної схеми, основну увагу звертали на регід-
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ратацію, стимуляцію імунітету, дотримання го-
лодної дієти.  
З цією метою застосовували біологічні та фар-

макологічні речовини (колоїдні кристалоподібні 
речовини, імуностимулятори, антибіотики та ін.) 
згідно з рекомендаціями і настановою по їх за-
стосуванню. 
Для поповнення втраченої рідини проводили 

крапельну інфузію сольових і декстранових роз-
чинів.  
Використовували розчин Рінгера, фізіологіч-

ний розчин натрію хлориду, реополіглюкін, 5% 
розчин глюкози – внутрішньовенно щодня, три 
дні поспіль (за тяжкого перебігу чуми краплинну 
інфузію проводили двічі на добу). 
З метою усунення блювоти і регуляції мотори-

ки кишечника вводили «Церукал» у дозі 1,0–2,0 мл 
внутрішньовенно до припинення блювання.  
Для підвищення опірності організму та по-

ліпшення процесів обміну речовин застосовува-
ли «Катозал» у дозі 1,0–2,0 мл та «Гамавіт» у 
дозі 1,0–1,5 мл внутрішньовенно один раз на до-
бу, щодня до одужання.  
Крім того вводили 5 % розчин аскорбінової 

кислоти в дозі 0,5–1,0 мл внутрішньовенно про-
тягом 3–5 діб. 
Внутрішньом’язево вводили полівалентну си-

роватку «Гіскан-5» проти чуми м’ясоїдних, пар-
вовірусного, коронавірусного ентеритів та аде-
новірусних інфекцій собак (згідно з настановою 
по застосуванню) два дні поспіль. 
Для попередження кров’яного проносу (або у 

разі його наявності) ми використовували «Етам-
зілат» у дозі 0,5–1,0 мл внутрішньом’язево до 
припинення кровотечі. 
Протягом лікування хворим тваринам засто-

совували очисну клізму з відваром трави ромаш-
ки та кори дуба 3–4 рази на добу в перші три дні 
захворювання, паралельно призначали голодну 
дієту. 

 Визначення ефективності профілактики чуми 
собак проводили в умовах ветеринарних клінік 
ТОВ «Біоцентр» м. Полтава.  
Для дослідження нами було використано три 

полівалентні вакцини від різних виробників: 
1. «Вангард плюс» – проти чуми собак, адено-

вірозу типу 2, парагрипу, парвовірозу собак та 
лептоспірозу. 

2. «Дурамун-8» – проти чуми, аденовірусної 
інфекції, коронавірусної інфекції, парагрипу, 
парвовірусного ентериту та лептоспірозу. 

3. «Нобівак DHPPI» – проти чуми, парвовіру-

сного ентериту, інфекційного гепатиту та параг-
рипу. 
Для визначення ефективності даних вакцин 

нами було створено 3 групи тварин (собак) по 10 
у кожній.  
Перед уведенням вакцини тваринам був про-

ведений клінічний огляд, термометрія, яка була в 
межах фізіологічної норми.  
Вакцину вводили внутрішньом’язево згідно з 

настановою по застосуванню.  
Результати дослідження. Для оцінки епізоо-

тичної ситуації щодо чуми собак у м. Полтава 
ми аналізували дані ветеринарної звітності по 
захворюваності собак у ветеринарних клініках 
ТОВ «Біоцентр».  
Нами відмічено, що захворювання частіше ре-

єструється серед таких порід, як німецька вівчар-
ка, ротвейлер, спанієль, а також безпорідні тва-
рини.  
Водночас до захворювання сприйнятливіші 

щенята у віці від 2 до 6 місяців. Значно менше 
сприйнятливі до хвороби такі породи, як амери-
канський стаффордширський терьєр, пітбуль, 
боксер, бультер’єр.  
Аналізуючи записи в журналах реєстрації 

хворих тварин можна зробити висновок, що чу-
ма собак має виражену сезонність.  
Максимальний підйом доводиться на весняно-

літній і літньо-осінній періоди.  
Очевидним є те, що швидкому поширенню за-

хворювання і широкому охопленню поголів’я 
собак чумою сприяє висока їх концентрація на 
одиницю площі міста, недостатня кількість ви-
гульних майданчиків, і, як наслідок, контакт 
здорових собак із хворими та перехворілими, які 
контамінують ґрунт, рослини.  
Крім того, одна з причин поширення чуми со-

бак, на наш погляд, є те, що далеко не всі госпо-
дарі тварин проводять вакцинацію проти інфек-
ційних хвороб, у тому числі і проти чуми 
м’ясоїдних.  
Результати вивчення порівняльної ефективно-

сті різних схем лікування кишкової форми чуми 
собак на базі ветеринарних клінік ТОВ «Біо-
центр» м. Полтава, представлені в таблиці 1. 
Отримані результати таблиці 1 свідчать, що 

запропонована нами дослідна схема лікування 
чуми собак наведена в таблиці 2. 
Як свідчать дані таблиці 2, найефективнішим 

методом профілактичної вакцинації проти чуми 
собак є використання «Нобівак DHPPI». Із 10 
тварин жодна не захворіла. 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2015 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 102

1. Терапевтична ефективність різних схем лікування кишкової форми чуми собак 

Терапевтична схема 
Базова Дослідна 

загинуло одужало загинуло одужало 

Гр
уп
а 
тв
ар
ин

 

В
ік

 т
ва
ри
н 

К
іл
ьк
іс
ть

  
тв
ар
ин

 
тварин % тварин % тварин % тварин % 

1 2-6 міс. 5 5 100,0 - - 2 40,0 3 60,0 

2 6 міс.– 
1 рік 5 3 60,0 2 40,0 1 20,0 4 80,0 

3 1 рік і 
старше 5 1 20,0 4 80,0 - - 5 100,0 

2. Порівняльна ефективність різних вакцин у разі профілактики чуми собак 

Не захворіло Захворіло 
Група тварин Кількість 

тварин Вакцини Абсолютне 
число % Абсолютне 

число % 

1 10 «Вангард 
плюс» 8 80,0 2 20,0 

2 10 «Дурамун – 8» 9 90,0 1 10,0 

3 10 «Нобівак 
DHPPI» 10 100,0 - - 

 

Висновки:  
1. Чума собак частіше проявляється у весняно-

літній період року та реєструється у собак різно-
го віку, але більш схильні до захворювання тва-
рини віком від двох до шести місяців. 

2. Розроблена нами схема лікування кишкової 

форми чуми собак є більш ефективною в порів-
нянні з базовою методикою, водночас збереже-
ність тварин значно вища.  

3. Для профілактики чуми у собак, найбільш 
ефективною виявилась вакцина виробництва Го-
ландії «Нобівак DHPPI».  
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