
ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Н ині в практичних ветеринарних 
спеціалістів виникаю ть труд
нощі при виборі найефективнішого ант- 

гельмінтика для лікування тварин, хво
рих на фасціольоз.

Для підвищення терапевтичної ефек
тивності будь-яких препаратів важливо 
знати стан неспецифічної резистентності 
хворих тварин, вплив антгельмінтиків на її 
показники з тим, щоб за необхідності за
стосовувати не лише препарати етіотропної 
терапії (антгельмінтики), а й імунокоректо- 
ри. Тому ми вивчали терапевтичну ефек
тивність комплексного методу лікування 
худоби, хворої на фасціольоз, визначали 
імуномодулюючі властивості препаратів.

Досліди проводили в 1997—1998 pp. у 
КСП «Колос» Овруцького району Ж ито
мирської області. Гамма-фон на тери
торії господарства в середньому стано
вив 39 мк P/год, а щільність радіоактивно
го забруднення території коливалась у ме
жах 5—10 Кі/км2. Досліджували три групи 
корів віком 4—6 років по 15 голів у кожній: 
в одній були клінічно здорові (контрольні) 
і в двох — хворі тварини (дослідні). Фаго
цитарну активність, фагоцитарний індекс, 
абсолютний фагоцитоз нейтрофілів крові, 
бактерицидну і лізоцимну активність си
роватки крові досліджували за загально
прийнятими методиками, модифіковани
ми Ю.М.Марковим і В.Ю.Чумаченком.

Для постановки опсоно-фагоцитарної 
реакції лейкоцитів використовували добову 
2-мільярдну тест-культуру St. aureus 209 P. 
Для оцінки фагоцитозу визначали його ак
тивність та індекс і абсолютний фагоцитоз.

Для вивчення бактерицидної актив
ності сироватки крові брали добову 
бульйонну культуру Е.соїі, серовар 026  
на бульйоні Хотінгера.

Щільність культури визначали фото- 
нефелометричним методом на ФЕК-56 
(світлофільтр №6); лізоцимну активність 
сироватки крові —фотоелектрокалори- 
метричним методом, використовуючи 
тест-культуру M.lysodeikticus, штам 2665.

Для діагностики хвороби застосовували 
метод послідовного промивання фекалій. 
Підраховували кількість яєць фасціол у 1г.

Показники неспецифічної резистент
ності досліджували до, а потім через 7, 15 
і ЗО днів після застосування препаратів.

Результати досліджень свідчать про 
зміни показників гуморальних і клітин
них факторів при одночасному введенні 
бровальзену в дозі 1,0 г на 10 кг живої 
маси перорально і 10%-го розчину ле- 
вомізолу внутрішньом’язово в дозі 75 мг 
АДР на 100 кг живої маси хворим та здо
ровим тваринам.

На початку досліджень інтенсивність 
інвазії у хворих тварин становила 12,9 яєць 
фасціол. Через 7 днів після введення хво
рим тваринам бровальзену і левомізолу

інтенсивність інвазії дорівнювала 9,8 яєць 
фасціол, а фагоцитарна активність (ФА) 
лейкоцитів крові щодо вихідних даних 
збільшувалась з 45,3+0,5% до 47,4±0,4% (на 
4,5%), фагоцитарний індекс (ФІ) з 
10,8+0,07 до 11,9±0,08 (на 9,9%), абсолют
ний фагоцитоз (АФ) з 14,4+0,05 до 
15,7±0,05 (на 8,5%), бактерицидна ак
тивність (БА) сироватки крові з 57,8+3,5% 
до 59,9±3,7% (на 3,6%), лізоцимна ак
тивність (ЛА) — з 28,6+1,3% до 31,5± 1,1% 
(на 9,3%, Р<0,01). У лейкограмі відмічено 
зменшення еозинофілів на 2%, показники 
зменшення моноцитів і збільшення сег- 
ментоядерних нейтрофілів не відрізнялися.

Через 15 днів після введення препара
ту яєць фасціол не було виявлено. Щодо 
вихідних даних (до введення препарату) 
ФА лейкоцитів крові збільшувалась до

52,5+0,2% (на 8,2%), ФІ -  до 49,3±0,4 
(на 16,3%), АФ — до 16,8±0,07 (на 
14,3%), БА сироватки крові — до 
62,6+4,0% (на 9,7%), ЛА сироватки крові 
-  до 33,9±0,9% (на 15,7%, Р<0,001). Лей- 
кограма відповідала фізіологічним по
казникам. Гуморальні та клітинні показ
ники захисту організму продовжували 
збільшуватись стосовно вихідних даних 
(див. таблицю).

При одночасному введенні клінічно 
здоровим тваринам бровальзену і л е 
вомізолу відмічено лише тенденцію до 
збільшення показників неспецифічної 
резистентності (ФА, ФІ, АФ, БА, ЛА). У 
лейкограмі змін щодо початкових даних 
не спостерігалось.

Б ровал ьзен  і л евом ізол  (при  одн о
часном у введ ен н і) вияви ли  100% -ну 
еф екти вн ість  при  л ік у в ан н і хворої на 
ф асц іо л ьо з худоби. П ри к о м п лек с
ном у л ік у в ан н і у хворих твари н  ч е 
рез 15 дн ів  і до к ін ц я  досл ідж ень (90 
дн ів ) я єц ь  ф асц іол  не виявлен о .

РЕЗЮМЕ
Эффективность комплексной тера

пии при фасциолёзе крупного рогато
го скота в зоне радиоактивного за
грязнения. Ю.Ю.Довгий

Изложены материалы морфологичес
ких, иммунологических и копрологичес- 
ких исследований. В зоне радиоактив
ного загрязнения у крупного рогатого 
скота, больного фасциолезом, установ
лено сниж ение показателей неспеци
ф ической резистентности.

При одновременном пероральном 
введении бровальзена в дозе 1,0 г на 10 кг 
живой массы и 10%-го раствора АДВ в 
дозе 75 мг на 100 кг массы получен 
100%-й эффект в лечении фасциолёза 
скота.

Complex therapy effectiveness in case 
of cattle fasciolosis in the radionuclide 
contaminated zone. Y.Dovgy

In the contaminated zone fasciolosis cattle 
show lowered indices o f unspecific resistance.

Simultaneous administration o f brovalzen 
(1,0 g per 10 kg of live weight, orally) and 10 
per cent solution of levamizole (75 mg of 
active matter per 100 kg of live weight, intra
muscular injection) has proved to be the most 
effective medication of fasciolosis cattle. ■

Гуморальні та клітинні показники дослідних тварин (Р < 0,01)

Показники

Бровальзен + левомізол

до дегельмінтизації 
(М ± т ,  п=15)

через ЗО днів після 
дегельмінтизації 
(М ± т , п=15)

Фагоцитарна активність лейкоцитів крові, % 45,3 ± 0,5 51,9 ±0,3

Фагоцитарний індекс 10,9 ± 0,07 13,7 ±0,09

Абсолютний фагоцитоз, тис.мікр. кл/мкл крові 14,4 ± 0,05 17,8 ±0,07

Бактерицидна активність сироватки крові, % 57,8 ± 3,5 64,6 ±4,1

Лізоцимна активність сироватки крові, % 28,6 ± 1,3 36,6 ± 0,8
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