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Вивчено вікову та породну чутливість, сезонність 
виникнення та динаміку прояву інфекційного рино 
трахеїту у котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ 
«Біоцентр» міста Полтава. Запропоновано різні 
схеми лікування інфекційного ринотрахеїту котів. 
Встановлено, що інфекційний ринотрахеїт частіше 
реєструється серед котів віком від двох місяців до 
одного року. Більш схильні до захворювання безпоро-
дні тварини. Хвороба має виражену сезонність, що 
проявляється частішими випадками виникнення ін-
фекційного ринотрахеїту у весняно-літньо-осінній 
періоди. Запропонована нами схема лікування інфек-
ційного ринотрахеїту котів забезпечує високу тера-
певтичну ефективність.  
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Постановка проблеми. Інфекційний ринот-
рахеїт (англ. Feline viral rhinotracheitis – FVR) – 
високо контагіозна вірусна гостропротікаюча 
хвороба, яка характеризується різким підвищен-
ням температури, ринітом, кон’юнктивітом, ка-
таральним запаленням верхніх дихальних шляхів 
[1, 3]. 
Інфекційний ринотрахеїт на сьогодні лишає-

ться одним із найпоширеніших вірусних інфек-
ційних захворювань котів, що призводить до 
значних економічних і моральних втрат. Загаль-
ні економічні збитки від даної хвороби склада-
ються із затрат, пов’язаних із загибеллю тварин 
та на проведення профілактичних, протиепізоо-
тичних і лікувальних заходів [2, 4–6]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналізуючи дані журналів реєстрації хворих 
тварин ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» за 
2013–2015 роки, можна зробити висновок, що 
місто Полтава є неблагополучним стосовно ін-
фекційного ринотрахеїту котів. Провідні лікарі 
ветеринарних клінік міста стверджують, що за 
останні роки почастішали випадки захворювано-
сті котів інфекційними хворобами, зокрема й 

інфекційним ринотрахеїтом. У зв’язку з цим ви-
никає потреба в розробці нових ефективних схем 
лікування та профілактики даної хвороби.  
Діагностика захворювання складна й прово-

диться комплексно на підставі епізоотологічних 
даних, клінічних ознак та результатів лаборато-
рних досліджень [7, 8]. 
Метою наших досліджень є аналіз епізооти-

чного процесу інфекційного ринотрахеїту котів в 
умовах ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» 
міста Полтава.  
Завдання – провести порівняльну оцінку схем 

лікування інфекційного ринотрахеїту у котів і 
розробити найбільш ефективну схему терапії та 
профілактики у тварин.  
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися в період 2013–2015 років на базі 
ветеринарних клінік ТОВ «Біоцентр» міста Пол-
тава. 
Для вивчення порівняльної ефективності різ-

них схем лікування інфекційного ринотрахеїту у 
котів в умовах зазначених ветеринарних клінік 
ТОВ «Біоцентр» нами було відібрано три різні 
вікові групи тварин (по 7 котів у кожній), хворих 
на гостру форму. Тварин відбирали за принци-
пом аналогів.  
На базі приватного заводчика британської ко-

роткошерстої породи кішок О. О. Зуєвої, яка 
проживає в зоні діяльності ветеринарних клінік 
ТОВ «Біоцентр» міста Полтава, з метою порів-
няльної оцінки ефективності різних вакцин про-
ти інфекційного ринотрахеїту нами був постав-
лений дослід. За період із липня по грудень 2015 
року в розпліднику окотилися 5 кішок. У цілому 
від них було одержано 30 кошенят британської 
породи. З народжених кошенят було сформовано 
3 дослідні групи (по 10 тварин у кожній). 
Для профілактики інфекційного ринотрахеїту 

котів використовували наступні вакцини: «Біо-
фел», «Пуревакс», «Нобівак трикет». 
Результати дослідження. Для оцінки епізоо-

тичної ситуації щодо інфекційного ринотрахеїту 
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в місті Полтава ми аналізували дані ветеринар-
ної звітності по захворюваності котів у ветери-
нарних клініках ТОВ «Біоцентр». 
Результати аналізу породної сприйнятливості 

котів до інфекційного ринотрахеїту свідчать про 
те, що частіше ця хвороба у місті Полтава реєст-
рується серед безпородних тварин. 
Найчастіше інфекційний ринотрахеїт реєстру-

вали у кішок у віці від двох місяців до одного 
року. 
Крім того слід звернути увагу на те, що коше-

нята до двох місяців не хворіють, що з нашого 
погляду, є наслідком вищого імунного захисту 
кошенят, які одержують антитіла з молозивом 
матері. 
Аналізуючи отримані дані, ми встановили, що 

для інфекційного ринотрахеїту котів характерна 
сезонність перебігу: частіше дане захворювання 
реєструється у зимово-весняно-осінній період. 
З метою визначення ефективності різних схем 

терапії гострої форми інфекційного ринотрахеїту 
котів трьох сформованих груп лікували різними 
комплексами препаратів. Результати досліджен-
ня різних схем лікування котів у клініках ТОВ 
«Біоцентр» наведені в таблиці 1. 
Як свідчать дані таблиці 1, найбільшу ефекти-

вність лікувальних заходів отримали за викорис-
тання схеми, що включала 5 % розчин «Енроф-
локсу», «Фоспреніл», «Ронколейкін», «Гамавіт», 

«Катозал», РБС. Терапевтична ефективність ста-
новить 100 %. 
Результати проведеного досліду з вивчення 

ефективності вакцинації проти інфекційного ри-
нотрахеїту у кішок відображені у таблиці 2. 
Аналізуючи отримані дані таблиці 2, ми вста-

новили, що найефективнішим виявився третій 
метод профілактичної вакцинації («Пуревакс»). 
Із 10-ти тварин жодна не захворіла. 
Висновки:  
1. Інфекційним ринотрахеїтом хворіють кішки 

різних порід, проте частіше дане захворювання 
реєструється серед безпородних тварин. 

2. Ензоотія інфекційного ринотрахеїту у кішок 
має виражену сезонність (частіше проявляється 
у зимово-весняно-осінній період). 

3. Інфекційний ринотрахеїт реєструється у кі-
шок різного віку, але більш схильні до заражен-
ня тварини віком від двох місяців до одного ро-
ку. 

4. Розроблена нами схема лікування, що 
включає 5 % розчин «Енрофлокса», «Фоспре-
ніл», «Ронколейкін», «Гамавіт», «Катозал» і РБС 
у дозах відповідно до ваги тварини має найвищу 
ефективність (100 %). 

5. Для профілактики інфекційного ринотрахеї-
ту котів найбільш ефективною виявилася вакци-
на «Пуревакс».  

1. Терапевтична ефективність різних схем лікування інфекційного ринотрахеїту котів (n=7) 

Одужало Загинуло Група 
тварин Схема лікування тварин % тварин % 

1 
5 % розчин «Енрофлоксу» +  

«Гамавіт» + «Катозал» + РБС + 
«Ронколейкін» + «Фоспреніл» 

7 100,0 - - 

2 
5 % розчин «Енрофлоксу» +  

«Гамавіт» + «Катозал» + РБС + 
«Фоспреніл» 

5 71,43 2 28,57 

3 5 % розчин «Енрофлоксу» +  
«Гамавіт» + «Катозал» + РБС 4 57,14 3 42,86 

 

Примітка: n – кількість тварин у групі 

2. Порівняльна ефективність різних вакцин за профілактичної імунізації кішок (n=10) 

Не захворіло Захворіло Група 
тварин Вакцини абсолютне  

число % абсолютне  
число % 

1 «Біофел» 8 80,0 2 20,0 
2 «Нобівак трикет» 9 90,0 1 10,0 
3 «Пуревакс» 10 100,0 - - 

 

Примітка: n – кількість тварин у групі 
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