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Найвищий відсоток захворюваності  на дерматомікози у собак спостерігався у 2017-
2018 рр., найнижчий – у 2019 році. 

У 2017 році захворіло 75 собак (64,1 %) віком до 12 місяців, у 2018 – 84 тварини (68,3 
%), а у 2019 – 43 гол. (64,2 %). Значно рідше хвороба реєструвалась у тварин старше 12 
місяців. Кількість захворівших собак віком старше 12 місяців у 2017 році становила 42 
голови (35,9 %), у  2018році – 39 гол. (31,7 %), а у 2019 році – 24 гол. (35,8 %). 

Частіше хвороба реєструється у молодих тварин віком до 12 місяців – 202 випадків, що 
становить 65,8 % від загальної кількості хворих собак (307 гол.). Рідше зустрічалися випадки 
захворювання на дерматомікози у собак старше 12-ти місяців – 105 випадків (34,2%). 

Висновки. 1. Дерматомікози небезпечні як для тварин так і для їх власників.  
2. З  2017 року  по 1.10. 2019  рік  в журналі реєстрації хворих тварин ветеринарної 

клініки “Doktor Vet”, м. Полтава зареєстровано 307 випадків захворювання собак на 
дерматомікози.  

3. Встановлено вікову динаміку дерматомікозів у собак, згідно якої хвороба частіше 
реєструється у молодих тварин віком до 12 місяців – 202 випадки, що становить 65,8 % від 
загальної кількості інфікованих собак (307 гол.), собаки старше 12-ти місячного віку 
хворіють рідше – 105 випадків (34,2%). 

4. Найбільшу кількість хворих на дерматомікози собак реєстрували у період з червня по 
вересень.  
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SARCOPTES CANIS ТА ІКСОДІД 
 
Постановка проблеми. Свійські собаки та коти часто уражаються кліщами ряду 

Аcariformis (Demodexcanis та D.cati, Cheyletidaejascuri та Ch.blakei, Sarcoptescanis та 
S.cati,Notoedrescati), котрі викликають захворювання шкіри за типом корости. Також дрібні 
м’ясоїдні тварини, переважно у весняно-осінній період,стають жертвами атаки 
паразитиформних кліщів ряду Ixodida, які виступають біологічними перенощиками 
збудників бабезіозу, бореліозу, анаплазмозу, риккетсіозу. Для ветеринарних лікарів 
вирішення цих проблем є щоденним питанням допомоги своїм пацієнтам, котре може 
здаватися рутинною справою [2, 3]. Однак, боротьба з членистоногими паразитами вимагає 
постійного оновлення арсеналу специфічних хіміопрепаратів, зважаючи на адаптаційні 
механізми розвитку резистентності у збудників до діючих речовин. 

Актуальність. На сучасному світовому ветеринарному фармацевтичному ринку 
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інсектоакарициди складають переважну більшість серед реалізованих споживачеві засобів. 
Це пов’язано з багатьма факторами: надзвичайним розмаїттям видів паразитичних 
членистоногих; поширеністю комах, зокрема кліщів, у різних кліматичних умовах; 
небезпекою хвороб, в життєвий цикл котрих задіяні ектопаразити; легкою візуалізацією 
власником збудників на тілі тварини [4]. Таким чином, саме серед інсектоакарицидів у 
останні роки спостерігається активні відкриття та розробка кардинально нових діючих 
речовин, а також тестування нестандартних способів застосування їх тваринам.  

Аналізостанніхдосліджень з теми. Будь-які речовини з інсектоакарицидною дією для 
застосування у певному географічному регіоні повинні бути протестовані в місцевих умовах, 
щоб визначити реакцію на них місцевих видів членистоногих, з урахуванням особливостей їх 
життєвого циклу в температурному режимі зовнішнього середовища (особливо стосовно 
іксодових кліщів). На даний час, трендовими інсектоакарицидами є препарати, що містять 
макроциклічні лактони (івермектин, дорамектин, аверсектин, епріномектин, селамектин, 
мільбеміцинаоксим, моксидектин), синтетичні піретроїди (перметрин, циперметрин, 
дельтаметрин), ізоксозаліни (флураланер, афоксоланер). Ці речовини відрізняються високою 
летальною дією на паразитичних членистоногих, низькою токсичністю для ссавців, а також 
варіабельністю способів застосування тваринам (нашийники, таблетки, spot-on) [1, 2, 5].  

Мета дослідження:з’ясувати лікувально-профілактичну дію таблеток Nexguard Spectra 
(Front Line Merial, Франція) щодо кліщів Demodexcanis, Sarcoptescanis та іксодід. 

Матеріали і методи дослідження. Для дослідження ми взяли собак, віком від 1 до 7 
років, яким на базі «Ветеринарної клініки доктора Медведєва» (м. Київ) у 2017 р. встановили 
діагноз «демодекоз» (n=20) і «саркоптоз» (n=8). Тваринам був проведений загальний 
клінічний огляд і дослідження глибоких зіскрібків шкіри з уражених ділянок тіла. 

Уражені собаки були поділені на 2 групи по 14 голів у кожній (20:2+8:2). Тваринам 
першої групи для лікування акарозів та сезонної профілактики застосували жувальні 
таблетки Nexguard (діюча речовина,ДР – афоксоланер 2,27 %) один раз на місяць згідно 
інструкції виробника: minдоза 2,5 мг / 1 кг маси тварини. 

Собакам другої групи для знищення Demodexcanis/Sarcoptescanisзастосували ін’єкції 
Баймек®(Bayer, Німеччина; ДР – 1 % івермектин) у дозі 0,6 мл / 25 кг маси тіла, який ми 
вводили підшкірно 6 раз з інтервалом тиждень. Подальші профілактичні обробки собак цієї 
групи проводились 1 раз на місяць в дозі 0,2 мл Баймек®/ 25 кг маси тіла. 

Запобіжні інсектоакарицидні обробки проводилися в період з середини квітня по 
середину жовтня 2018 року. В цей час на території Київської області зазвичай 
спостерігається підвищена активність кліщів ряду Ixodida. 

За добу до початку лікування, а також на 21-шу, 56-ту та 90-ту добу досліду з усіх 
тварин з місць первинно уражених ділянок шкіри (n=3) робили глибокі зіскрібки(~4 см2). 

Розрахунок ефективності препаратів обчислювали за формулою Аббота: 
Ефективність (Еп, %) = (Клдо- Клпісля) /Клдо× 100, де  
Клдо– середнє число кліщів у зіскрібкудо лікування; 
Клпісля – середнє число кліщів у зіскрібку після лікування. 
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою методу Фішера-Стьюдента. 
Результати дослідження. Застосування жувальних таблеток Nexguard Spectra вже на 

21-шу добу дозволило знизити середню кількість кліщів у зіскрібках шкіри собак на 98,9 %: 
до лікування їх число у зіскрібку відповідало 212,5±19,2кліщів, після лікування – 2,3±0,7, 
тобто ефективність препарату склала 98 %. На 56-ту і 90-ту добу в зіскрібках шкіри собак 
після лікування було виявлено 4,9±0,7 та 5,4±0,5 кліщів відповідно(Еп=96 %).  

Після введення собакам препарату Баймек® середня кількість кліщів зменшувалась 
менш інтенсивно: на 92 % на 21-шу добу та90 % на 56-ту і 90-ту добу. 

Щодо динаміки дерматологічних змін у собак з демодекозом і саркоптозом, після 
застосування препарату Nexguard Spectra спостерігали зменшення запальних реакцій 
уражених ділянок шкіри. Площа еритематозних плям на 21-шу добу знизилась на 88,9 % (1 із 
14 випадків), розповсюдження струпів знизилось на 100 %, сухість шкіри не реєстрували.  
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Поширення еритеми у собак, яким застосовували Баймек, на 21-шу добу знизилось з 
71,4 % (10 з 14 випадків) до 7,14 % (1 із 14 випадків). Ділянки тіла із лущенням шкіри були 
виявлені в 1 собаки (7,14 %). На 56-ту добу після лікування тварин препаратами 
NexguardSpectra і Баймек видимих дерматологічних змін у собак не спостерігали. Однак, на 
90-ту добу дослідження у 1 собаки з кожної дослідної групи (7,14 %) реєстрували лущення 
шкіри. 

Відновлення шерстного покриву у більшості собак в обох дослідних групах на 56-ту та 
90-ту добу від початку лікування зросло до 90 % порівняно з показником до лікування. 

За весь період експерименту в обох групах випадків інфестації собак кліщами ряду 
Ixodida не відмічалося. 

Висновки і пропозиції. Застосування Nexguard Spectra і Баймек® являється 
високоефективним методом лікування собак, уражених кліщами Demodexcanis, 
Sarcoptescanis та іксодідами. Препарати забезпечували значне зменшення дерматологічних 
уражень, запальних процесів шкіри і відновлення шерстного покриву до 90-тої доби після 
лікування. 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОЇ ДИНАМІКИ ТА ПОРІДНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ 

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА ТРИХУРОЗУ 
Вступ. Останніми роками в молочному скотарстві відбуваються позитивні зміни. 

Істотними змінами є зростання надоїв корів, поява в кожному регіоні молочних ферм [2]. 
Перешкодою на шляху розвитку сільського господарства є поширені інвазійні захворювання, 
зокрема трихуроз великої рогатої худоби [1,5]. Для розроблення ефективних планів 
профілактики та лікування поголів′я великої рогатої худоби за трихурозу, актуальним є 
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