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Викладено результати лікування домашніх котів, хворих на брон-

хіт, яким із метою підвищення загальної резистентності організму у 

загальноприйняту схему включали комплексний препарат «Гамавіт». 

Встановлено, що застосування препарату «Гамавіт» у дозі 0,1 мл/кг 

упродовж семи днів сприяло покращенню загального стану хворих тва-

рин та скороченню термінів перебігу захворювання. Це підтверджува-

лось відповідними результатами клінічного дослідження та нормаліза-

цією показників морфологічного складу крові хворих домашніх котів, для 

лікування яких застосовуються все більш сучасні підходи. 

Ключові слова: домашні коти, бронхіт, морфологічні показники, пре-

парат «Гамавіт». 

Постановка проблеми. Догляд за дрібними домашніми тваринами ви-

магає від власника певного досвіду, часу та матеріальних витрат. Зі зміною 

природних умов, існування котів у міських квартирах з обмеженим моціоном 

та незбалансованою годівлею призводить до виникнення різноманітних па-

тологій незаразної етіології [3, 4]. У сучасних умовах постійно зростає рівень 

ветеринарного обслуговування домашніх котів, застосовуються все більш су-

часні підходи до лікування внутрішніх патологій у даного виду тварин. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. В літературних джерелах гуманної та ветери-

нарної медицини дуже добре висвітлені питання етіології, патогенезу та лі-

кування бронхітів у людей та сільськогосподарських тварин. Що стосується 
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даної патології у кішок, то зустрічаються поодинокі повідомлення, присвяче-

ні даному питанню [4, 6]. 

Бронхіт – запалення слизової оболонки і підслизової тканини бронхів. 

Хворіють тварини всіх видів та всіх вікових груп, але частіше хвороба реєст-

рується у молодих, ослаблених і старих тварин [3, 4]. 

Бронхіт виникає за переохолодження тварин, вдихання шкідливих газів, 

пилу, диму, гарячого і холодного повітря, нестачі в раціоні вітамінів А і С. Вто-

ринні бронхіти є наслідком інфекційних та інших захворювань. Хронічний пе-

ребіг бронхіту є, як правило, продовженням гострого, якщо не усунені причини 

і не проводиться ефективне лікування. Завжди захворювання супроводжується 

зниженням імунного захисту організму [1, 3-6]. Тому лікування патологій орга-

нів дихальної системи має бути комплексним, спрямованим не лише на ство-

рення оптимальних умов утримання, призначення дієтичної годівлі, застосу-

вання антибактеріальних препаратів та засобів, що сприяють відновленню фун-

кції слизової оболонки бронхів та виведенню мокротиння, але спрямованим та-

кож на підвищення загальної резистентності організму [2, 4, 5]. 

Мета і завдання досліджень. Метою нашої роботи було встановлення 

терапевтичної ефективності препарату «Гамавіт» за бронхіту у домашніх котів. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводилось в умовах 

клініки ветеринарної медицини та наукової лабораторії кафедри терапії Пол-

тавської державної аграрної академії. 

В процесі досліджень за тваринами вели клінічний нагляд та проводи-

ли морфологічні дослідження крові на 1 і 7-му добу. 

Схема лікування хворих тварин включала антибіотикотерапію, відхар-

кувальні засоби та комплексний препарат «Гамавіт». 

«Гамавіт» – комплексний препарат, основними діючими речовинами 

якого є плацента денатурована та нуклеїнат натрію. Препарат містить ком-

плекс біологічно активних речовин, які оптимізують обмінні процеси в орга-

нізмі. Він підвищує бактерицидну активність сироватки крові, виявляє іму-

номоделюючу й загальну біотонізуючу дію. 
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Препарат «Гамавіт» призначали хворим на бронхіт домашнім котам 

внутрішньом’язево у дозі 0,1 мл/кг маси тіла тварини один раз на добу. Три-

валість лікування становила 7 днів. 

Результати досліджень. При клінічному дослідженні хворих домашніх 

котів у 60% тварин відмічали пригнічення загального стану організму. У 70% 

випадків спостерігалося зниження апетиту та незначне підвищення темпера-

тури тіла. При проведенні аускультації грудної клітки у всіх котів виявляли 

жорстке везикулярне дихання, а 60% тварин – сухі хрипи. Частий сухий ка-

шель реєстрували у 80% хворих. 

1. Результати клінічного дослідження домашніх котів за бронхіту (n=10) 
Клінічні ознаки Кількість тварин % 

Пригнічення загального стану 6 60 
Зниження апетиту 7 70 

Підвищення температури тіла 7 70 
Кашель 8 80 

Жорстке везикулярне дихання 10 100 
Сухі хрипи 6 60 

Виділення з носових отворів 4 40 

При дослідженні крові хворих тварин встановлено, що бронхіт у домаш-

ніх котів супроводжувався: еритроцитопенією (6,06±0,09 Т/л), лейкоцитозом 

(26,86±0,29 Г/л) та гіпогемоглобінемією (98,22±0,51 г/л). Суттєві зміни спосте-

рігали з боку лейкограми. При цьому відмічали незначну еозинопенію та зсув 

лейкограми вліво, за рахунок підвищення паличкоядерних форм нейтрофілів. 

Проводячи повторний аналіз крові, на сьомий день встановили, що кі-

лькість еритроцитів підвищувалась і становила 8,2±0,05 Т/л.  

Призначене лікування сприяло послабленню запального процесу, що 

підтверджувалося нормалізацією кількості лейкоцитів до 16,7±0,02 Г/л. Про 

нормалізацію однієї з буферних систем організму – гемоглобінової – свідчить 

той факт, що рівень гемоглобіну на сьомий день становив 121,02±1,01 г/л, 

тобто зростав на 23,2% порівняно з вихідними даними. Кількість паличко-

ядерних форм нейтрофілів зменшувалася і складала 7,6±0,05%. 

При проведенні аускультації грудної клітки на третю добу досліджень 

прослуховували дрібнопухирчасті вологі хрипи. На п’ятий день хрипи става-
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ли великопухирчастими і до сьомого дня зникали. 

В результаті проведеного лікування загальний стан тварин суттєво по-

кращився вже на третю добу. Температура тіла знаходилася в межах фізіоло-

гічної норми. Напади кашлю зникали на п’ятий день. 

Висновки: 

1. Включення в схему лікування бронхіту препарату «Гамавіт» внутрі-

шньом’язово у дозі 0,1 мл/кг один раз на добу впродовж 7 днів сприяло по-

кращенню загального стану тварин та затуханню симптомів захворювання і 

скороченню терміну перебігу хвороби. 

2. Застосування препарату «Гамавіт» при захворюванні домашніх котів 

на бронхіт покращує еритропоез і профілактує розвиток анемічного синдрому. 
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