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ІНТЕГРАЛЬНІ ІНДЕКСИ ІНТОКСИКАЦІЇ  
У СОБАК ЗА КОРОНАВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ 

 

За допомогою аналізу інтегральних лейкоцитарних індексів на основі формули крові, що відображають стан 
нейрогуморального гомеостазу та імунологічної реактивності організму вперше вивчені і встановлені порушення 
гуморальної та клітинної ланок імунної системи, мікро- та макрофагальної системи, зниження неспецифічного захи-
сту організму і виявлені зв'язки між інтегральними гематологічними показниками та показниками імунітету в собак 
за експериментального і природного інфікування коронавірусом. 

У тварин за природного перебігу коронавірусного ентериту відмічали зміни в індексах інтоксикації: достовірне збіль-
шення лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ), показника реактивності організму (РВН), індексу зсуву лейкоцитів крові 
(ІЗЛК) та показника інтоксикації (ПІ), достовірне зменшення ядерного індексу (ЯІ), загального індексу (ЗІ) і лейкоцитарно-
го індексу (ЛІ) в індексах неспецифічної реактивності, достовірне збільшення індексу співвідношення нейтрофілів і лім-
фоцитів (ІСНЛ), індексу співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), індексу співвідношення еозинофілів до лейко-
цитів (ІСЕЛ) та індексу співвідношення сегментоядерних нейтрофілів та паличкоядерних нейтрофілів (ІСНПН), достовірне 
зменшення індексу співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ), індексу співвідношення лімфоцитів і еозинофілів 
(ІСЛЄ), індексу Гаркаві (ІГ), індексу алергізації (ІА) та індексу імунореактивності (ІІР) в індексах активності запалення, 
достовірне зменшення індексу співвідношення лейкоцитів і ШОЕ (ІСЛШОЕ), лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу 
(ІЛГ) та індексу співвідношення лімфоцитів і моноцитів до ШОЕ (ІСЛМШОЕ). За експериментального інфікування відмі-
чали зміни в індексах інтоксикації: достовірне збільшення ЛІІ, ЯІ та ІЗЛК, достовірне зменшення РВН, ЗІ, ЛІ і ПІ в індек-
сах неспецифічної реактивності, достовірне збільшення ІСНЛ та ІСЕЛ, достовірне зменшення ІСЛМ, ІСЛЕ, ІГ, ІСНПН і 
ІІР в індексах активності, достовірне зменшення ІСШОЕ і ІЛГ. 

Доведено, інтегральні гематологічні показники периферичної крові підвищують інформативність загального 
аналізу крові у собак за інфекційних хвороб і дозволяють визначити не тільки ступінь реактивності організму, а й 
оцінити рівень ендогенної інтоксикації. 

Ключові слова: коронавірусний ентерит, природне зараження, експериментальне інфікування, гематологічні 
індекси. 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій.  Ендогенна інтоксика-
ція, здебільшого, настає при захворюваннях і ускладненнях, пов'язаних з посиленим розпадом 
тканин, підвищенням  процесів катаболізму, недостатністю функції печінки та нирок. Однак 
найчастіше доводиться зустрічатися з інтоксикацією, яка зумовлена інфекційними агентами. 
Для початкової фази інфекційного процесу характерно накопичення токсичних продуктів в 
тканинах первинного вогнища. Специфічними мішенями для ендотоксинів є клітини сполучної 
тканини, макрофаги, нейтрофільні лейкоцити, тромбоцити тощо [16,17]. 

Ендогенна інтоксикація, як і будь-який токсикоз ‒ це каскадний, стадійний, здатний до про-
гресування генералізований процес, зумовлений накопиченням у кров'яному руслі токсичних 
речовин в концентраціях, що перевищують функціональні можливості природних систем знеш-
кодження з наступним пригніченням морфофункціонального стану інших органів і систем ор-
ганізму. Ці явища, в свою чергу, суттєво модифікують структурно-функціональний стан клі-
тинних мембран, зумовлюючи другу хвилю інтоксикації і замикаючи складний процес цього 
критичного стану. Тяжкість ендогенної інтоксикації є непрямим критерієм оцінки загального 
стану хворих з різними патологічними процесами [7]. 

Відомо що патології, особливо інфекційної етіології, можуть призводити до порушень неспе-
цифічного імунітету (НІ). На сьогодні у гуманній медицині широко використовують розрахунок 
інтегральних лейкоцитарних індексів (ІЛІ) як показників змін НРО. Показники ІЛІ відображають 
стан нейрогуморального гомеостазу в організмі і дозволяють оцінити стан механізмів імунної від-
повіді, а також рівень імунологічної реактивності за ураження різних органів. Встановлено, що ана-
ліз ІЛІ є об’єктивним і своєчасним методом оцінки неспецифічного імунітету [14]. 

–––––––––– 
© Радзиховський М.Л., Горальський Л.П., Борисевич Б.В., Дишкант О.В., 2018. 
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У зв'язку з цим метою наших досліджень було встановити можливість оцінки ендогенної інток-
сикації у собак за коронавірусного ентериту на основі показників лейкоцитарних індексів їх крові. 

Матеріал і методи досліджень. Роботу виконували на факультеті ветеринарної медицини 
Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ), а також у ветеринар-
них клініках міста Житомир, Бердичів та Київ в період з 2013 до 2016 рр. на породних і безпо-
родних собаках. Було сформовано три групи тварин: перша – п’ять собак, яких експеримента-
льно заражали коронавірусом, друга – десять спонтанно хворих собак на коронавірусний енте-
рит і третя – референтні клінічно здорові собаки у кількості десять голів. 

Діагностичні дослідження на підтвердження коронавірусного ентериту проводили за допомо-
гою експрес-тестів VetExpert CCV/CPV-Ag та в приватній ветеринарній лабораторії методом ІФА 
(XEMA). Гематологічні методи дослідження проводили за загальноприйнятими методиками підра-
хунку у камері Горяєва. Підрахунок лейкоцитів, лейкограми  та швидкість осідання еритроцитів 
(ШОЕ) проводили електронно-автоматичним методом.  На основі отриманих даних розраховано 
інтегральні гематологічні показники, згідно з методичними рекомендаціями [4,5]. 

Рівень неспецифічного імунітету організму оцінювали на основі лейкоцитограми перифе-
рійної крові і показників ШОЕ за формулами, представлених у літературі [18]. 

Цифрові дані обробляли біометрично загальноприйнятими методами варіаційної статистики 
з використанням комп’ютерних програм Statistika 6.0 і Microsoft Exсel 2007, та методами стати-
стики за допомогою критерію Стьюдента [0]. 

Основні результати дослідження. Морфологічні зміни крові за коронавірусного ентериту 
вказують на патологічні та запальні процеси в кровотворних органах. В сукупності це зумов-
лює появу в крові токсичних продуктів (ендотоксинів), специфічними мішенями для яких є ма-
крофаги, нейтрофільні лейкоцити тощо. Було сформовано три дослідні групи: перша – показ-
ники п’яти собак експериментально заражених коронавірусом, друга – показники 10 тварин, що 
були природно інфіковані і третя група – показники десяти клінічно здорових собак до року. 
Для оцінки рівня ендогенної інтоксикації в організмі собак за коронавірусного ентериту ми ви-
користовували клінічні показники периферичної крові. На їх основі були розраховані інтегра-
льні індекси інтоксикації у собак за коронавірусного ентериту. 

 

Таблиця 1 – Лейкоцитарна формула у собак за коронавірусного ентериту (M±m) 

Показник 
Інфіковані CCV 

експериментально (n=5) 
Інфіковані CCV 
природно (n=10) 

Контроль 
Здорові тварини (n=10) 

ШОЕ   2,6±0,45*   7,0±1,41   4,4±0,45 
Лейкоцити   7,5±0,12***   4,6±0,98***   9,4±0,15 

Нейтрофіли 
паличкоядерні   3,2±0,23***   1,66±0,44   1,7±0,22 
сегментоядерні 58,6±0,45 73,6±5,77* 58,5±1,42 

Еозинофіли   7,6±0,84***   3,0±0,81   1,8±0,26 
Базофіли   0,4±0,28   1,1±0,12**   0,4±0,21 
Лімфоцити 28,2±0,74*** 18,4±4,22** 35±1,32 
Моноцити   2,4±0,28   1,75±0,95   3,0±0,22 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01;*** – р<0,001 – порівняно зі здоровими тваринами. 
 

У собак за експериментального інфікування коронавірусом було встановлено достовірне 
збільшення еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів, при цьому достовірне зменшення лей-
коцитів, лімфоцитів і ШОЕ відносно клінічно здорових собак. В групі тварин природно інфіко-
ваних коронавірусом реєстрували лейкопенію, лімфопенію та базофілію (табл. 1). 

 

Таблиця 2 – Інтегральні індекси інтоксикації у собак за коронавірусного  ентериту (M±m)  

Показник 
Інфіковані CCV 

експериментально (n=5) 
Інфіковані CCV природно 

(n=10) 
Контроль 

Здорові тварини (n=10) 
ЛІІ 1,9±0,08** 3,3±0,7* 1,6±0,04 
ЯІ 0,09±0,003*** 0,04±0,001*** 0,06±0,001 
РВН 0,8±0,05** 2,2±0,5* 1,1±0,08 
ІЗЛК 2,3±0,06*** 4±0,35*** 1,9±0,04 
ЗІ 4,3±0,12*** 2,5 ±0,06*** 5,8±0,16 
ЛІ 0,45±0,03* 0,2±0,02*** 0,54±0,01 
ПІ 0,035±0,003* 0,1±0,001*** 0,05±0,005 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01;*** – р<0,001 – порівняно зі здоровими тваринами. 
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При цьому лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ модифікований В.К. Островським зі 
співавт., 1983) [0] достовірно збільшується у собак двох дослідних груп (в першій – близько на 
18 %, в другій – вдвічі) відносно  тварин контрольної групи (табл. 2). ЛІІ на сьогодні є най-
більш достеменним індексом, який кількісно відображає зсув лейкоцитарної формули в бік 
нейтрофілів. Референтна величина ЛІІ коливається в межах 1,6±0,04 ум. од. Збільшення даного 
показника за коронавірусного ентериту свідчить про збільшення рівня ендогенної інтоксикації 
в організмі собак. Незважаючи на статистично достовірне збільшення ядерного індексу (ЯІ) 
Даштаянца Г.Д. (1978) у тварин першої групи близько на  50 %, та статистично достовірне його 
зниження близько на  35 % у собак другої дослідної групи, одержані цифрові показники свід-
чать про задовільний у цілому стан організму собак обох дослідних груп [2]. Показник реакти-
вності організму (Хабиров Т.Ш., 2000) у тварин другої дослідної групи достовірно збільшував-
ся вдвічі, що свідчить про компенсацію ендогенної інтоксикації – значення РВН до 2,5 ум. од., 
2,6–4,0 ум. од. – на субкомпенсацію, більше 4,0 ум. од. – на декомпенсацію [15]. РВН є доступ-
ним, досить інформативним, більш чутливим і менш схильним до похибок індексом, ніж ЛІІ, і 
дозволяє на підставі оцінки загального стану хворого, інструментальних та лабораторних пока-
зників правильно вибрати і своєчасно скоригувати тактику лікування [15]. Індекс зсуву лейко-
цитів крові (Яблучанский Н.І., 1983) є маркером реактивності організму за гострого запалення. 
Цей індекс не залежить від кількості лейкоцитів у крові. ІЗЛК більшою мірою відображає стан 
реактивності організму, на відміну від показника загальної кількості лейкоцитів, і відображає 
порушення імунореактивності і надходження в периферійну кров великої кількості «молодих» 
форм лейкоцитів. У собак за коронавірусного ентериту ІЗЛК достовірно збільшувався у двох 
дослідних групах (в першій близько на  20 %, в другій – вдвічі), це свідчить про активний запа-
льний процес в організмі і порушення імунологічної реактивності. Загальний індекс (ЗІ) досто-
вірно знижувався (в першій близько на  25 %, в другій близько на  60 %) у тварин за коронаві-
русного ентериту, що свідчить про наявність у них інтоксикації. Лейкоцитарний індекс (ЛІ), 
який відображає взаємозв’язок гуморального і клітинного імунітету, достовірно зменшувався 
(в першій близько на  17 %, в другій – близько на 60 %) у собак двох дослідних груп, що свід-
чить про домінування активації клітинної ланки системи імунітету. Показник інтоксикації (ПІ) 
у тварин при експериментальному зараженні достовірно знижувався, близько на  30 %, а за 
природного зараження достовірно зростав вдвічі (табл. 3). 

 
Таблиця 3 –  Інтегральні індекси неспецифічної реактивності у собак за коронавірусного ентериту (M±m) 

Показник 
Інфіковані CCV експериментально 

(n=5) 
Інфіковані CCV 
природно (n=10) 

Контроль 
Здорові тварини 

(n=10) 
ІСНЛ 2,2±0,05*** 4,2±0,4*** 1,9±0,03 
ІСНМ 25,8±2,2 42±4,1* 30,1±3,1 
ІСЛМ 11,8±1,1* 10±1,3* 16,06±1,6 
ІСЛЕ 3,7±0,1*** 6±0,2** 9,3±1,03 
ІСЕЛ 0,27±0,01*** 0,16±0,05 0,13±0,02 
ІГ 0,48±0,004*** 0,24±0,003*** 0,6±0,008 
ІА 1,8±0,07 0,7±0,005*** 1,7±0,05 
ІІР (Іванову) 14,9±1,35 11,6±0,9** 17,8±1,6 
ІІР (Шабалову) 38,2±3,9 23,15±2,5** 39,8±4,2 
ІСНПН 19,5±1,9** 44,3±3,5* 34,4±3,1 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01;*** – р<0,001 – порівняно зі здоровими тваринами. 
 

Індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ або індекс Кребса) відображає спів-
відношення неспецифічного і специфічного захисту організму [9]. Цей показник достовірно 
збільшується (в першій близько на 15 %, в другій – вдвічі) у собак двох дослідних груп, що сві-
дчить про перевагу неспецифічних захисних клітин. Індекс співвідношення нейтрофілів і моно-
цитів (ІСНМ) дозволяє судити про співвідношення компонентів мікро-макрофагальної системи 
і в тварин другої дослідної групи він достовірно збільшувався близько на 40 %, що свідчить про 
переважання нейтрофільної реакції. Індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ) ві-
дображає взаємовідношення афекторної й ефекторної ланок імунологічного процесу [3]. Цей 
показник достовірно зменшується в двох дослідних групах собак (в першій близько на 27 %, в 
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другій близько на 38 %), що свідчить про порушення взаємодії ефекторних і афекторних ланок 
імунної відповіді, а саме – про дефіцит лейкоцитів (лейкопенія), що призводить до супресії кіс-
ткового мозку і як наслідок, до пригнічення лейкоцитопоезу [3,13]. Індекс співвідношення лім-
фоцитів і еозинофілів (ІСЛЕ) достовірно знижувався в двох дослідних групах (в першій близь-
ко на  60 %, в другій близько на  40 %), що свідчить про домінування процесів гіперчутливості 
уповільненого типу. Індекс співвідношення еозинофілів до лейкоцитів (ІСЕЛ) при експеримен-
тальному відтворенні коронавірусного ентериту достовірно збільшувався вдвічі, що характерно 
для запалення, блокаторами якого є еозинофіли. 

Відомо, що лейкоцитарна формула є інтегральним показником балансу всіх гомеостатичних 
систем організму. Причиною лейкоцитарних перебудов часто є загальна мобілізація захисних 
механізмів організму, тому вона з часом використовується для оцінки неспецифічної реакції 
адаптації. Адаптаційний показник ми визначали за методом Л.Х. Гаркаві зі співавт. (1998). Він 
відображає взаємовідношення гуморальної і клітинної ланок імунітету, дає можливість оцінити 
стресовий стан організму та адаптаційні реакції. ІГ можна розглядати як показник збалансуван-
ня відповідної реакції клітин крові на активний запальний процес. За коронавірусного ентериту 
в двох дослідних групах відмічали достовірне зменшення цього показника (в першій близько на 
20 %, в другій – близько на 60 %). Зменшення ІГ є негативним моментом у разі запалення в 
зв'язку з наявністю тенденції до незавершеності імунних реакцій, як закономірне відображення 
наявної лімфопенії. Цей тип реакції адаптації визначають як «стресовий» [1]. Згідно з результа-
тами наших досліджень, індекс алергізації (ІА) зменшувався у разі природного інфікування ко-
ронавірусом близько на  60 %, що свідчить про ослаблення чутливості організму тварини до 
чужорідних, здебільшого білкової природи, речовин. Крім того, визначали індекс імунореакти-
вності (ІІР), запропонований Д.О. Івановим зі співавторами (2002), який відображає баланс лі-
мфокінів і монокінів [5]. Цей індекс може бути використаний для контролю за станом імунної 
системи. Зниження ІІР за природного інфікування коронавірусом близько на 40 %, пов'язано зі 
зменшенням відносного вмісту лімфоцитів, та свідчить про нестачу блокаторів запалення. 
Отже, дезінтоксикація компонента в спектрі медіаторів означає несприятливу динаміку імун-
них реакцій. Розрахунок індексу імунореактивності (ІІР) по Шабалову проводять для оцінки 
активності клітин продуцентів цитокінів (лімфоцитів і еозинофілів). Дефіцит одного із видів 
клітин може відображати зсув у спектрі цитокінів і факторах детоксикації. За коронавірусного 
ентериту він достовірно знижувався близько на 40 % у собак при природному зараженні, що 
свідчить про дефіцит цитокінів лімфоцитарного походження. Індекс співвідношення сегменто-
ядерних нейтрофілів та паличкоядерних нейтрофілів (ІСНПН) відображає морфофункціональ-
ний стан підшлункової залози і може характеризувати тяжкість гострого панкреатиту [0]. Цей 
показник у собак при експериментальному інфікуванні достовірно знижувався близько на 45 %, 
що свідчить про гіпофункцію підшлункової залози, а за природного ‒ достовірно збільшувався 
близько на 30 %, що свідчить про розвиток панкреатиту [12]. 

 
Таблиця 4 – Інтегральні індекси активності запалення у собак за коронавірусного ентериту (M±m) 

Показник 
Інфіковані CCV 

експериментально (n=5) 
Інфіковані CCV  
природно (n=10) 

Контроль 
Здорові тварини (n=10) 

ІСШОЕ 0,2±0,01 0,32±0,01 0,5±0,22 
ІЛГ 4,1±0,1*** 2,2±0,06*** 4,9±0,1 

ІСЛМШОЕ 11,8±1,1 2,9±0,07*** 9,9±0,25 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01;*** – р<0,001 – порівняно зі здоровими тваринами. 
 

Аналізуючи дані таблиці 4 відмічаємо, що індекс співвідношення лейкоцитів і ШОЕ 
(ІСШОЕ) був достовірно знижений у двох дослідних групах, що свідчить про інтоксикацію, 
пов’язану з інфекційним агентом. Лімфоцитарно-гранулоцитарний (ІЛГ) індекс у тварин пер-
шої та другої груп достовірно зменшувався (в першій близько на 17 %, в другій – близько на 
65 %), що характерно для інтоксикації інфекційного ґенезу [10]. Індекс співвідношення лімфо-
цитів і моноцитів до ШОЕ (ІСЛМШОЕ) достовірно знижувався близько на 80 % у собак при 
природному інфікуванні коронавірусом, що пов’язано з нейтропенією (пригнічення імунної 
відповіді) і збільшенням ШОЕ (запальний процес). 
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Діагностичні та прогностичні можливості розрахункових гематологічних лейкоцитарних 
індексів набувають наразі все більшої значимості, оскільки певні поєднання показників крові 
відображають інтегральні характеристики гомеостатичних систем організму, яка формує не-
специфічні адаптаційні реакції. 

Висновки. 1. Інтегральні гематологічні індекси за коронавірусного ентериту собак дозво-
ляють кількісно та своєчасно оцінити стан імунної системи організму хворих собак, що немож-
ливо достатньо повно й об’єктивно оцінити за результатами загального аналізу крові.  

2. Коронавірусний ентерит у собак супроводжується ендогенною інтоксикацією, ступінь якої 
можна встановити на основі розрахунку інтегральних гематологічних індексів. Рівень ендогенної 
інтоксикації був більш виражений у собак за природного інфікування коронавірусним ентеритом. 
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Интегральные индексы интоксикации у собак при коронавирусном энтерите 

Радзиховский Н.Л., Горальский Л.П., Борисевич Б.В., Дышкант О.В. 
Проведя анализ интегральных лейкоцитарных индексов на основе формулы крови, отражающих состояние ней-

рогуморального гомеостаза и иммунологической реактивности организма, впервые изучены и установлены наруше-
ния гуморального и клеточного звеньев иммунной системы, микро- и макрофагальной системы, снижение неспеци-
фической защиты организма и выявлены связи между интегральными гематологическими показателями и показате-
лями иммунитета у собак при экспериментальном и естественном инфицировании коронавирусом. 

У животных при естественном течении коронавирусного энтерита отмечали изменения в индексах интоксика-
ции: достоверное увеличение лейкоцитарного индекса интоксикации, показателя реактивности организма, индекса 
сдвига лейкоцитов крови и показателя интоксикации, достоверное уменьшение ядерного индекса, общего индекса и 
лейкоцитарного индекса в индексах неспецифической реактивности, достоверное увеличение индекса соотношения 
нейтрофилов и лимфоцитов, индекса соотношения нейтрофилов и моноцитов, индекса соотношения эозинофилов в 
лейкоцитов и индекса соотношения сегментоядерных нейтрофилов и палочкоядерных нейтрофилов, достоверное 
уменьшение индекса соотношения лимфоцитов и моноцитов, индекса соотношения лимфоцитов и эозинофилов, 
индекса Гаркави (ИГ), индекса аллергизации и индекса иммунореактивности в индексах активности воспаления, 
достоверное уменьшение индекса соотношения лейкоцитов и СОЭ, лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса и ин-
декса соотношения лимфоцитов и моноцитов к СОЭ. При экспериментальном инфицировании отмечали изменения в 
индексах интоксикации: достоверное увеличение ЛИИ, ЯИ и ИЗЛК, достоверное уменьшение РВН, ЛИ и ПИ в инде-
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ксах неспецифической реактивности, достоверное увеличение ИСНЛ и ИСЕЛ, достоверное уменьшение ИСЛМ, 
ИСЛЕ, ИГ, ИСНПН и ИИР в индексах активности, достоверное уменьшение ИСШОЕ и ИЛГ. 

Доказано, интегральные гематологические показатели периферической крови повышают информативность об-
щего анализа крови у собак при инфекционных болезнях и позволяют определить не только степень реактивности 
организма, но и оценить уровень эндогенной интоксикации. 

Ключевые слова: коронавирусный энтерит, природное заражение, экспериментальное инфицирование, гемато-
логические индексы. 

 

Integral indexes of intoxication in caninae coronaviridae enteritis  

Radsikhovskii N., Goralskii L., Borissevich B., Dyshkant О.  
In this article to be spoken about indicators of action of coronaviridae on an organism of animals – qualitative and quan-

titative characteristics of blood. These indicators change at many patological reactions and participate in ensuring nonspe-
cific and specific resistance of an organism. 

With the help of the analysis of integral leukocyte indices based on the formula of blood reflecting the state of neurohu-
moral homeostasis and immunological reactivity of the organism, the violations were first discovered and established humor-
al and cellular links of the immune system, micro- and macrophage system, reduction of nonspecific protection of the organ-
ism and revealed connections between integral hematological parameters and immunity indexes in dogs with experimental 
and natural infection with coronavirus. 

In animals in the natural course of coronavirus enteritis there were changes in the indexes of intoxication: a significant 
increase in the leukocyte index of intoxication, the indicator of reactivity of the organism, the index of leukocyte shift of 
blood and the index of intoxication, and significant decrease in the nuclear index, the general index and the leukocyte index 
in indices of nonspecific reactivity, a significant increase in the ratio of neutrophils and lymphocytes, the ratio of neutrophils 
and monocytes, the ratio of eosinophils to leukocytes and the ratio of segmental neutrophils and bands neutrophils, a signifi-
cant decrease in the ratio of lymphocytes and monocytes, the index of ratio of lymphocytes and eosinophils, the index of 
Garkavy, index allergy and immunoreactivity index in indexes of activity of inflammation, a significant decrease of the ratio 
of leukocytes and ЕSR, the lymphocytic granulocytic index and the ratio of lymphocytes and monocytes to the ESR. 

Experimental infection revealed changes in the indexes of intoxication: a significant increase in the leukocyte index of 
intoxication, the nuclear index and the index of blood leukocyte shift, a significant decrease in the indicator of reactivity of 
the organism, the general index, the leukocyte index and the indicator of intoxication in the indices of nonspecific reactivity, 
a significant increase in the ratio of neutrophils and lymphocytes to the index ratio of eosinophils to leukocytes, a significant 
decrease in the ratio of lymphocytes and monocytes, the index of ratio of lymphocytes and eosinophils, the Garkavy index, 
the ratio of segmental neutrophils and bands neutrophils and the index of immunoreactivity in the activity indices, a signifi-
cant decrease in the ratio of leukocytes and ESR and lymphocytic granulocytic index. 

Integral hematological parameters of peripheral blood have been proved to increase the informative value of the general 
analysis of blood in dogs with infectious diseases and allow to determine not only the degree of reactivity of the organism, 
but also to assess the level of endogenous intoxication. 

Key words: coronavirus enteritis, natural infection, experimental infection, hematological indices. 
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