
Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (42), 2018 
123 

 

doslidženʹ u biolohiï, tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk], Lviv: Spolom, 761 p. (in Ukrainian) 
 

Стибель В. В., Данко Н. Н., Прийма О. Б., Данко Н. Н. Динамика биохимических показателей сыворотки крови инвазиро-
ванных нематодами желудочно-кишечного тракта свиней после применения различных форм препаративных форм ивер-
мектина. 

В статье приведены данные о влиянии различныхпрепаративных форм ивермектина (бровермектин 1 % - раствор для инъ-
екций и бровермектин-гранулят) на биохимические показатели сыворотки крови свиней, инвазированных нематодами желудочно-
кишечного тракта. Доказано, что ассоциативная инвазия свиней нематодами Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum и Trichuris suis 
характеризуется достоверным ростом активности ферментов АлАТ и АсАТ и снижением активности холинэстеразы, что указыва-
ет на расстройства функционального состояния печени. Применение препаратов на основе ивермектина – бровермектина 1 % и 
бровермектин-гранулята способствовало нормализации биохимических показателей крови инвазированных нематодами желудочно-
кишечного тракта свиней на 21 сутки после их введения. 

Ключевые слова: свиньи, нематоды, пищеварительный канал, ивермектин, биохимические показатели крови. 
 

Stybel V. V., Danko M. M., Priyma O. B., Danko M. M. Dynamics of biochemical parameters in blood serum of infested with nema-
todes of the digestive tract pigs after application of various forms of ivermectin. 

The article presents data on the influence of various forms of ivermectin (brovermectin 1 % - solution for injections and brovermectin-
granulates) on the biochemical parameters of blood serum of pigs infected with nematodes of the digestive canal. It has been proved that associa-
tive invasion of pigs by nematodes Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum and Trichuris suis is characterized by a possible increase in the 
activity of the enzymes ALT and AST and a decrease in the activity of cholinesterase, indicating a disorder of the functional state of the liver. The 
use of preparations based on ivermectin – brovermectin 1 % and brovermectin-granulates contributed to the normalization of biochemical parame-
ters of blood of infested with nematodes of the digestive tract of pigs at 21 days after their introduction. 
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У статті висвітлено результати використання антигельмінтних препаратів широкого спектру дії БрованолТМ і 
ЕнвайрТМ для дегельмінтизації собак різного віку. За результатами клінічних та копроовоскопічних досліджень встанов-
лено, що собаки найчастіше вражаються гельмінтами Toxocaracanis, Toxascarisleonina, Dipylidiumcaninum. Інтенсефек-
тивність Брованолу-МТМ проти збудників змішаної інвазії у цуценят складала 99,9 %, ЕнвайруТМ – 99,4 %. За порівняння 
антигельмінтної дії препаратів ЕнвайруТМ і Брованолу-плюсТМ для молодих і дорослих собак вищою ефективністю воло-
дів останній (ІЕ = 99 %). 

Ключові слова: Брованол, Енвайр, собаки, Toxocaracanis, Toxascarisleonina, Dipylidiumcaninum, Trichurisspp., інтен-
сефективність, дегельмінтизація, цуценята. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок з важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Щорічне безконтрольне збільшення кількості 
безпритульних собак на вулицях міст і сіл сучасної України 
перетворилося у величезну проблему для громадян та вла-
дних структур. Для людини безпритульні собаки – це джере-
ло поширення зоонозів, а також є вірогідність постраждати 
від їхньої агресії. Суспільство не може байдуже ставитися 
до таких тварин, тому населення зазвичай поділяється на 
дві непримиренні групи – захисників і противників покинутих 
собак. Наслідком є постійні конфлікти між протилежними 
сторонами, що в цілому негативно позначається на мораль-
но-етичній сфері життя людей [1, 2]. 

Проблеми домашніх собак і наявність безпритульних 
особин у населених пунктах України надзвичайно взаємо-
пов‘язані. Зоонози м‘ясоїдних значно поширені, але зрідка 
складають проблему для тварин, які отримують належний 
догляд. Зрозуміло, що поширення інвазійних хвороб не мо-
же бути вирішено, якщо всі заходи діагностики, боротьби та 
профілактики будуть направлені лише на домашніх улюбле-
нців. Без комплексного епізоотичного аналізу, діагностичних 

і лікувальних заходів питання змішаних інвазій собак зали-
шатиметься відкритим ще довгі десятиріччя [1-3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Серед інва-
зійних хвороб у собак найчастіше реєструються змішані 
гельмінтози шлунково-кишкового тракту – токсокароз, токса-
скароз, дипілідіоз та [4].  

Успіх боротьби з гельмінтозами дрібних домашніх 
тварин залежить від наукового обґрунтування комплексу 
заходів на основі детального вивчення і врахування всіх 
аспектів взаємовідносин в системі «паразит-хазяїн». Дійсно, 
значну епізоотичну небезпеку нині в Україні становить вели-
чезна популяція безпритульних собак, але й утримання 
свійських тварин також має свої нюанси, оскільки у більшос-
ті населених пунктів немає обладнаних окультурених місць 
для вигулу [4].  

Не зважаючи на значну кількість наукових дослі-
джень, присвячених інвазійним хворобам собак, надійна 
терапія змішаних форм захворювань ще не забезпечена, 
оскільки лікування цуценят і дорослих тварин вимагає не-
шаблонних рішень. Також для практичної ветеринарії окрім 
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високої гельмінтоцидної ефективності важливе значення 
має собівартість препаратів та їхня безпечність (низька ток-
сичність), особливо для молодих тварин. 

Для дегельмінтизації хворих собак за токсокарозу, 
токсаскарозу та дипілідіозу запропонована значна кількість 
препаратів різних хімічних груп [2, 4]. Ми вирішили провести 
виробниче випробування сучасних засобів комбінованої дії 
на цуценятах і дорослих тваринах, уражених нематодами та 
цестодами. 

Мета дослідження – випробувати у виробничих 
умовах антигельмінтну ефективність препаратів Брованол-
М™, Брованол-Плюс™ та Енвайр™ для лікування собак, 
уражених нематодами і цестодами. 

Матеріали і методи досліджень. Для проведення 
клінічних досліджень було відібрано 60собак зі спонтанним 
паразитарним ураженням, які надходили на лікування до 

ветеринарної клініки Житомирського національного агроеко-
логічного університету. В зазначене число входили собаки 
різного способу утримання, породи, віку та статі. 

Усіх дослідних тварин ми розділили на 2 категорії: І 
група (n=30) – цуценята віком 1-6 місяців, ІІ група (n=30) – 
молоді та дорослі собаки віком 6-36 місяців. Диференціація 
за віковою ознакою проводилася на основі особливостей 
ураження тварин гельмінтами різних видів. Так, до інвазу-
вання нематодою Toxocaracanis( Werner, 1782) сприйнятливі 
саме цуценята, починаючи з пренатального періоду їх роз-
витку. Для дорослих собак токсокароз вже не є критично 
небезпечним гельмінтозом. 

В ході експериментів тварини обох зазначених віко-
вих категорій були розподілені ще на дві групи кожна залеж-
но від препарату, який використовували для дегельмінтиза-
ції: 

 

Група І-1 (n=15) І-2 (n=15) ІІ-1 (n=15) ІІ-2 (n=15) 

Антигельмінтик Брованол-М™ Енвайр™ Брованол-Плюс™ Енвайр™ 

Доза 1 таблетка на 4 кг маси тіла  1 таблетка на 10 кг маси тіла 1 таблетка на 10 кг маси тіла 1 таблетка на 10 кг маси тіла 
 

Для експериментів ми підібрали сучасні препарати 
провідних українських фірм, які найчастіше використовують-
ся власниками тварин: Енвайр™ для собак (АТ «Галич-
фарм», корпорація «Артеріум», Україна) та Брованол™ 
(НВФ ТОВ «Бровафарма», Україна). Це комплексні комбіно-
вані препарати широкого спектру впливу.  

Оцінку ефективності препаратів проводили через 7 
та 14 діб після проведення дегельмінтизації, розраховуючи 
інтенс- та екстенсефективність засобів.  

Собак обстежували клінічно, дослідження фекалій 
проводили копроовоскопічно за методами Фюллеборна та 
послідовних промивань. 

Статистичну обробку отриманих даних виконували з 
використанням пакету прикладних програм MSExcel 2013. 
Достовірність даних оцінювали за t-критерієм Ст‘юдента на 
5%-му рівні значущості. 

Результати власних досліджень. Паразитуючи в 
організмі собак, гельмінти можуть уражувати практично всі 
органи і системи з проявом захворювань різного ступеня 
важкості. Надто небезпечними, особливо у цуценят, вияв-

ляються нематоди T. canis, що зумовлено їх шляхом міграції 
в організмі хазяїна. У дорослих собак ці нематоди виступа-
ють фактором небезпеки: можливий розвиток синдрому 
«блукаючої личинки» або ураження плодів у вагітних сук під 
дією«дрімаючих» тканинних формличинок токсокар [1-3]. 

Надзвичайне поширення нематод підряду Ascaridata 
в природі, стійкість до екстремальних умов довкілля та осо-
бливості біологічного циклу [5, 6] роблять їх лідерами у ге-
льмінтофауні собак всіх вікових категорій, що було підтвер-
джено й нашими дослідженнями (рис. 1). 

Як видно з наведених даних, у цуценят представники 
аскаридат займають 75 % від усіх знайдених гельмінтів, а у 
молодих та дорослих собак – лише 52 %. 

Досить значна частина тварин була уражена цесто-
дою Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758) – відповідно 21 та 
43 % по групам. Проміжним хазяїном цього гельмінта висту-
пають блохи та пухоїди [2, 4], які надзвичайно інтенсивно 
уражують собак. Саме з їх паразитуванням і пов‘язана пов-
сюдна дипілідіозна інвазія м‘ясоїдних тварин. 

 

 
 

А. Б. 
Рис. 1. Видовий розподіл гельмінофауни у дослідних собак:  

А. – цуценята віком 1–6 місяців, Б. – молоді та дорослі собаки віком 6–36місяців. 
 

Виходячи з вищенаведеного, очевидною є необхід-
ність застосування для більшості інвазованих собак компле-

ксних антигельмінтиків, до складу яких повинні входити ре-
човини нематодоцидного і цестодоцидного впливу. 
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Основною ознакою гельмінтозів у інвазованихцуце-
нят булазнижена маса тіла. Також спостерігалися: порушен-
ня акту дефекації (діарея або закрепи), зниження апетиту, 
блювота, депресія, напруженість та хворобливість стінки 
черева при пальпації, зневоднення внаслідок тривалих діа-

рей, нервові розлади (судоми, тремтіння у м‘язах, ступор). 
Оскільки перераховані клінічні ознаки не є специфічними, 
підставою для діагностики гельмінтозів була лабораторна 
індикація та ідентифікація гельмінтів копроовоскопічними 
методами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інтенсивність інвазії (ІІ) у цуценят та інтенсефективність (ІЕ) застосування Брованолу-М™ і Енвайру™ 

Вид гельмінта 
ІІ, екз./г фек. до 

лікування 

ІІ (екз./г фек.) / ІЕ (%) за дегельмінтизації 

Група І – 1 (Брованол-М™) Група І – 2 (Енвайр™) 

7 діб 14 діб 7 діб 14 діб 

Toxocara canis 
124,3 ± 21,1 

16,9 ± 3,6  
86,4 

0  
100 

27 ± 4,8 
78,3 

0,6 ± 0,01 
99,5 

Toxascaris leonina 
29,6 ± 3,8 

2,7 ± 0,6 
91 

0 
100 

 0 
100 

 0 
100 

Dipylidium caninum 
45,6 ± 7,2 

3,6 ± 0,7 
92,3 

 0 
100 

4,7 ± 1 
89,6 

0,3 ± 0,01 
99,3 

Інші 7,2 ± 1,6 
1,3 ± 0,4 

84,2 
0,3 ± 0,02 

96,2 
0,7 ± 0,04 

90,2 
0,1 ± 0,02 

98,6 

В с ь о г о 204,8 ± 15,2 
25,3 ± 4,7 

87,7 
0,3 ± 0,02 

99,9 
32,4 ± 5,1 

84,2 
1,2 ± 0,07 

99,4 
Примітка: усі зміни показників є достовірними відносно початкових значень, р<0,001 
 

Загальна інтенсефективність Брованолу-М™ (проти 
всіх видів збудників змішаної інвазії у цуценят) становила 
99,9 %, а Енвайру™ – 99,4 %. Отже, обидва препарати є 
ефективними у боротьбі з токсокарозом, токсаскарозом і 
дипілідіозом цуценят.  

Проте, Брованол-М™ на 7-у добу має вищу ефекти-
вність проти токсокар та дипілідій, а Енвайр™ – проти ток-
саскарисів та інших гельмінтів, до яких належали представ-
ники підряду стронгілят, рабдитат, трихурат, зокрема, Capil-
laria aerophila (Creplin, 1839), Trichuris vulpis (Froelich, 1789). 

На нашу думку, зазначені особливості інтенсефекти-
вності препаратів зумовлені складом цих антигельмінтиків. 
Так, одна таблетка Брованол-М™ складається з ніклозаміду 
(92 мг), оксибендазолу (12 мг) та левамізолу гідрохлориду 
(16 мг). 

Ніклозамід має виражений цестодоцидний ефект, що 
приводить до ослаблення та швидкої загибелі сколексів і 
сегментів стьожкових гельмінтів. 

Оксибендазол належить до групи бензімідазолів, але 
на відміну від інших препаратів цієї групи добре всмоктуєть-
ся кишечником, тому йому властиве тканинне проникнення. 
Також він має виражений нематодоцидний та цестодоцид-
ний вплив. 

Левамізол – це нематодоцид, який добре всмокту-
ється тканинами та здатний знищувати тканинні мігруючі 
форми токсокар. Окрім того, левамізол має імуномодулюючі 
властивості. 

Таким чином, підбір компонентів у препараті Брова-
нол-М™ є найбільш оптимальним для боротьби з основними 
гельмінтозами у цуценят. Співвідношення «ціна – якість» 
робить цей антигельмінтик популярним для проведення 
дегельмінтизації тварин. 

Комбінація діючих речовин в препараті Енвайр™ (для 
собак) включає такі компоненти: фебантел (150 мг), піранте-
ла памоат (144 мг), празіквантел (50 мг) в одній таблетці. 

Фебантел належить до групи пробензімідазолів та є 
активним відносно нематод, добре всмоктується у кишечни-
ку, може знищувати мігруючі форми гельмінтів. 

Пірантел активний відносно нематод, але він майже 
не всмоктується в кишечнику, тому знищує лише кишкові 

форми гельмінтів. 
Цестодоцидним компонентом у складі препарату є 

празіквантел, який викликає параліч та загибель цестод. 
В наших дослідженнях Енвайр™ виявився більш 

ефективним у боротьбі з Toxascaris leoninа (Linstow, 1902), 
Capillaria aerophila та Trichuris vulpis. Отже, його можна ре-
комендувати для дегельмінтизації цуценят після проведення 
копроовоскопічних досліджень і встановлення переваги са-
ме означених видів гельмінтів. 

Резюмуючи вищевикладене, можна зробити підсу-
мок, що проти найбільш небезпечних та поширених гельмін-
тів у цуценят (T. canisта D. caninum), більш ефективним є 
антигельмінтик Брованол-М™, тому його можна рекоменду-
вати для дегельмінтизацій тварин, що перебувають у групі 
ризику зараження на ці інвазії.  

Використання препарату Енвайр™ у цуценят реко-
мендовано після проведення копроовоскопічних досліджень 
і встановлення переваги таких гельмінтів, як Toxascaris le-
oninа, а також наявності представників підряду Strongylata, 
Trichurata, Rhabditata тощо, доля яких в гельмінтофауні тва-
рин звичайно не перевищує 4 %. 

Для дегельмінтизації молодих і дорослих собак, що 
складали дослідну групу ІІ, порівняльну оцінку проводили 
між антигельмінтиками Брованол-Плюс™ та Енвайр™.  

Клінічні ознаки у дорослих тварин майже не прояв-
лялися, лише періодично реєструвалися ознаки розладу 
травлення у вигляді діарей або закрепів, інколи – блювоти у 
вранішній час. Підставою для діагностики гельмінтозів також 
були копроовоскопічні дослідження (табл. 2). 

З отриманих даних видно, що Брованол-Плюс™ на 
7-у добу показав дещо більшу загальну інтенсефективність, 
але стосовно T. Leonine та групи інших гельмінтів він був 
незначно слабшим у порівнянні з Енвайром™, а відносно T. 
canis та D. Caninum – сильнішим. 

На 14-у добу Брованол-Плюс™ мав ІЕ на рівні 99%, 
Енвайр™ – 98,9%.  

У Енвайра™ був зафіксований дещо знижений ефект 
проти D. Caninum (97,5 проти 100 % у Брованолу-Плюс™). 
Ми вважаємо, що причиною таких відмінностей може бути 
склад препаратів. Компоненти Енвайру™ описані вище. 
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Таблиця 2.  
Інтенсивність інвазії (ІІ) у молодих і дорослих собак та інтенсефективність (ІЕ)  

застосування Брованолу-Плюс™ та Енвайру™ 

Вид гельмінта 
ІІ, екз./г фек. до 

лікування 

ІІ (екз./г фек.) / ІЕ (%) за дегельмінтизації 

ІІ – 1 (Брованол-Плюс™) ІІ – 2 (Енвайр™) 

7 діб 14 діб 7 діб 14 діб 

Toxocara canis 
5,2 ± 1,3 

0,44 ± 0,02 
91,6 

0  
100 

0,61 ± 0,02 
89,3 

 0 
100 

Toxascaris leonina 
54,2 ± 6,2 

5,5 ± 0,1 
90 

 0 
100 

4,71 ± 0,3 
91,3 

 0 
100 

Dipylidium caninum 
49,6 ± 7,7 

6,65 ± 1,0 
86,4 

 0 
100 

8,1 ± 1,2 
84 

1,26 ± 0,2 
97,5 

Інші 6,3 ± 1,4 
0,36 ± 0,02 

94,3 
0,13 ± 0,008 

98 
0,24 ± 0,06 

96 
 0 

100 

В с ь о г о 115,4 ± 8,3 
13,5 ± 2,1 

88,3 
0,13 ± 0,008 

99,9 
14,1 ± 2,6 

87,8 
1,26 ± 0,2 

98,9 
Примітка: усі зміни показників є достовірними відносно початкових значень, р<0,001. 

 

До складу 1 таблетки Брованол-Плюс™ входять такі 
речовини: празіквантел (50 мг), івермектин (2 мг), левамізо-
лу гідрохлорид (38 мг). 

Обидва препарати у якості цестодоцидного препара-
ту містять празіквантел в кількості 50 мг. На нашу думку, 
кращий ефект Брованолу-Плюс™ у боротьбі з Dipylidium 
caninum пов‘язаний з наявністю у його складі макроциклічно-
го лактону івермектину, який просочує тканини хазяїна і 
сприяє загибель ектопаразитів, які виступають проміжними 
хазяями цестод. 

Боротьба з аскаридатами була ефективною в обох 
групах. 

Кращий вплив на гельмінтів інших груп, основними з 
яких були Trichuris spp., препарату Енвайр™ може бути 
пов‘язаний з дією фебантелу. В організмі тварини він тран-
сформується у фенбендазол – це один з бензімідазолів, 
який виводиться з фекаліями майже в незміненому вигляді, 
тому він здатний «дістати» трихуриси, що локалізуються у 
товстому відділі кишечника. 

Узагальнюючи отримані результаті дегельмінтизації 
молодих і дорослих собак, ми можемо стверджувати, що 
більш ефективним виявилося застосування Брованолу-
Плюс™. Співвідношення «ціна – якість» дозволяє рекомен-
дувати його для широкого практичного застосування.  

Якщо ж за результатами копроовоскопічних дослі-
джень у собак виявлені Trichurisspp., то тут перевагу потріб-
но надавати препарату Енвайр™. 

Висновки.1. Гельмінтофауна собак у віці від 1 до 36 
місяців представлена видами: Toxocara canis (ЕІ у дорослих 
6 %, цуценят – 60 %), Toxascaris leonina (ЕІ у дорослих 46 %, 
цуценят – 15%), Dipylidium caninum (ЕІ у дорослих 43 %, 
цуценят – 21 %) та представниками підрядів Trichurata, 
Rhabditata, Strongylata (ЕІ до 5% у тварин різного віку). 

2. Застосування Енвайру™ для собак і Брованолу-
М™для дегельмінтизації цуценят характеризується високою 
ефективністю (на 14-ту добу ІЕ≥99,4 %) проти Toxocara ca-
nis, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum та інших видів 
нематод.  

3. Антигельмінтик Брованол-Плюс™ рекомендуємо 
для дегельмінтизації собак віком від 6-36 місяців проти Tox-
ocara canisта Dipylidium caninum (на 14-ту добу ІЕ=100 %). 
Препарат Енвайр™ для собак доцільно застосовувати тва-
ринам означеної вікової групи з метою знищення гельмінтів 
з підряду Trichurata (на 14-ту добу ІЕ=100 %). 

Перспективи подальших досліджень. Перспективи 
подальших досліджень полягають у вивченні змін картини 
крові собак за застосування антигельмінтиків і порівняльна 
оцінка їх впливу. 
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Дубовая О. А., Фещенко Д. В., Згозинская О. А., Романишина Т. А. Сравнительная оценка использования препаратов 
БрованолТМ и ЭнвайрТМ для дегельминтизации собак разного возраста. 

В статье отражены результаты использования антигельминтных препаратов широкого спектра действия БрованолТМ и 
ЭнвайрТМ для дегельминтизации собак разного возраста. По результатам клинических и копроовоскопических исследований установ-
лено, что собаки чаще всего поражаются гельминтами Toxocaracanis, Toxascarisleonina, Dipylidiumcaninum. Интенсэффективность 
Брованола-МТМ против возбудителей смешанной инвазии у щенков составляла 99,9 %, Энвайра – 99,4 %. При сравнении антигель-
минтного действия препаратов ЭнвайрТМ и Брованола-плюсТМ для молодых и взрослых собак более высокой эффективностью обла-
дал последний (ИЭ = 99 %). 

Ключевые слова: БрованолТМ, ЭнвайрТМ, собаки, Toxocaracanis, Toxascarisleonina, Dipylidiumcaninum, Trichurisspp., интенсэф-
фективность, дегельминтизация, щенки. 

 

Dubova O. A., Feshchenko D. V., Zgozinska O. A., Romanishina T. O. The comparative assessment of the use of drugs 
BrovanolТМ and EnvireТМ for deworming of dogs of different age. 

The article reflects the results of the use of anthelmintic drugs with broad spectrum of action BrovanolТМ and EnvireТМ for deworming of 
dogs of different age. According to the results of clinical and coproovoscopic studies we have found that dogs most often affected by helminths 
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum. Intensefficiency of Brovanol-MТМ against the causative agents of mixed infestations in 
puppies amounted 99.9 %, EnvireТМ 99.4 %. When comparing the anthelmintic action of drugs EnvireТМ and Brovanol-plusТМ for young and adult 
dogs the last had more effectively (IE = 99 %). 

Keywords: BrovanolТМ, EnvireТМ, dog, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum, Trichuris spp., intensefficiency, deworm-
ing, puppies. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГЕЛЬМІНТОЗНО-ПРОТОЗОЙНІЙ ІНВАЗІЇ У КУРЕЙ 
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О. В. Рудік, аспірант 
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У статті наведені дані результатів наукових досліджень, якими встановлено, що кишкові інвазії у курей реєстру-
ються в асоціації з еймеріями. Інтенсивність інвазії за гетеракозу склала – 8 яєць, аскаридіозу – 17 яєць, сингамозу – 6 
яєць, а ооцист E. tenella 1,4 тис., E. necatriх 1,1 тис. 

Відновлення морфологічних та біохімічних показників у крові курей до фізіологічних меж, дозволило суттєво змен-
шити вплив токсинів гельмінтів та еймерій на тканини і органи, що свідчить про високу ефективність комбінованої 
терапії. 

ЕЕ та ІЕ інвазії при гельмінтозах склала 100 %, а протозоозах призвело до зниження кількості ооцист еймерій з 
1,4 тис. до 266 ооцист E. tenella, а з 1,1 тис. до 184 E. necatrix. Покращення в організмі птахів гемопоезу, свідчило підви-
щення вмісту гемоглобіну. Застосування екстракту личинок воскової молі 25 % в комплексі з бровермектином гранулят 
для лікування курей хворих на гельмінтозно-протозойні інвазії, дозволили суттєво знизити вплив токсинів гельмінтів та 
еймерій на тканини і органи в період одужання. 

Ключові слова: кишкові інвазії, кури, еймерії, асоціації, токсини, збудники. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними про-
блемами. Найбільш поширеними ендопаразитарними хво-
робами сільськогосподарської птиці є гельмінтози та ей-
меріози. Кишкові інвазії завдають птахівництву значної шко-
ди: птиця відстає у рості і розвитку, зростають витрати 
кормів на одиницю продукції. Гельмінти та еймерії зумо-
влюють виникнення гіповітамінозів, ослаблюють загальну 
резистентність організму, сприяють проникненню в органи і 
тканини збудників інфекційних захворювань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких 
заплановано розв’язання даної проблеми. Часто має 
місце загибель птиці від інтоксикації продуктами метаболіз-
му паразитів за змішаної кишкової інвазії [1]. У перехворілої 
на гельмінтозно-протозойні хвороби у, птиці несучість почи-
нається на 30-60 діб пізніше, інтенсивність її в 1,2-2,0 рази 

нижча порівняно з показниками здорової птиці [2, 3, 4]. 
Багаторічний досвід боротьби з ендопаразитами 

сільськогосподарської птиці та їх профілактики показав, що 
успішна ліквідація паразитарної патології можлива лише при 
виконанні комплексу організаційно-господарських, ветери-
нарно-санітарних і спеціальних протипаразитарних заходів 
[5, 6]. 

Мета дослідження. Метою роботи було вивчити 
ефективність бровермектину гранулят в поєднанні з екс-
трактом личинок воскової молі 25%-вою та вплив на гемато-
логічні показники крові. 

Матеріали і методи досліджень. Для визначення 
ступеня ураження птиці відбирали проби посліду і до-
сліджували в лабораторних умовах за методом Фюллеборна 
та ―Способом копрологічної діагностики гельмінтозів і ей-
меріозів‖ (патент на корисну модель ғ 66145, Ю. Ю. Довгій 


