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ВСТУП 

Актуальність теми. З реформуванням агропромислового комплексу 

України і переходом його на ринкову економіку, галузь конярства набуває 

інтенсивного розвитку і популярності [1, 2]. 

Висока ураженість коней гельмінтами – одна з найактуальніших проб-

лем, що стримує розвиток галузі конярства в Україні. Гельмінтози завдають 

значних економічних збитків, особливо внаслідок загибелі лошат, а також 

затримки їх росту і розвитку, зниження роботоздатності і приростів. 

Переважно, гельмінтози у коней, мають хронічний перебіг, без виражених 

клінічних ознак [3, 4]. Тому й лікувальні та профілактичні заходи у коней не 

завжди проводяться [5, 6]. Все це сприяє поширенню інвазійних захворювань 

і призводить до формування та розвитку стійких вогнищ інвазій в окремих 

господарствах та фермах [7]. 

Більше 3 500 років людство зіштовхується з необхідністю контролю-

вати паразитарні і, зокрема, нематодозні захворювання тварин. Ще на зорі 

розвитку тваринництва емпірично були розроблені протипаразитарні прийо-

ми, пов’язані зі зміною випасів і з використанням відварів глистогінних трав 

(полин, материнка, кореневище папороті та ін.) [8, 9]. 

Дослідження науковців-паразитологів України вказують на значне 

поширення гельмінтозів у коней [10, 11, 12]. 

Основний метод боротьби із цими хворобами – використання антигель-

мінтних препаратів. У ветеринарній паразитології був розроблений цілий ар-

сенал досить ефективних хімічних препаратів для боротьби з кишковими не-

матодозами (бензимідазоли, піримідини, тетрамізоли, антибіотики аверсекти-

нового ряду тощо). Були розроблені різні схеми застосування цих препаратів 

для свійських тварин.  

Сучасний фармацевтичний ринок антигельмінтних препаратів досить 

різноманітний [13]. У той же час вибрати найбільш ефективні препарати 
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складно. Оскільки, відомо, що тривале їх застосування призводить до появи 

лікоопірності у гельмінтів і, як наслідок, ‒ зниження ефективності [14]. 

Окрім того, відсутні препарати, що успішно діють проти інцистованих 

в стінці кишечнику паразитичних личинок нематод. Відсутність ефективних 

шляхів профілактики інвазій спричиняє розвиток хронічних ензоотій стронгі-

лідозів. Необхідно також зазначити, що сучасні стратегії антигельмінтного 

лікування тварин спрямовані на знищення паразитичних стадій нематод в ор-

ганізмі хазяїна. При цьому популяція вільноживучих личинок на пасовищах 

залишається поза дією програм боротьби з паразитами. З літературних дже-

рел відомо, що приблизно 95 % популяції гельмінтів знаходиться на пасови-

щі у вигляді личинкових стадій і лише біля 5 % популяції паразитує в орга-

нізмі тварини-хазяїна. 

В даний час у ветеринарній паразитології виникла гостра необхідність 

створення нових програм для контролю нематодозів з урахуванням недоліків 

попередніх стратегій контролю, тривалості й ефективності їхньої дії. На дум-

ку ряду авторів [14, 15] таким ефективним методом може стати програма ін-

тегрованого контролю паразитарних хвороб тварин. 

Мета та задачі дослідження. Мета роботи – встановити поширення 

змішаної наматодозної інвазії коней в умовах навчально-виробничого центру 

Білоцерківського національного аграрного університету, розробити ефектив-

ні науково обґрунтовані заходи боротьби за даною інвазією. 

Для досягнення мети вирішували такі задачі: 

– встановити поширення змішаної нематодозної інвазії в умовах гос-

подарства; 

– визначити видовий склад стронгілід у коней; 

– вивчити закономірності вікової та сезонної динаміки змішаної нема-

тодозної інвазії; 

– вивчити антигельмінтну ефективність бровермектин-гелю та фензолу 

22 % порошку за змішаної нематодозної інвазії; 
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– вивчити вплив змішаній нематодозної інвазії на приріст живої маси 

коней; 

– дослідити вплив змішаної нематодозної інвазії на морфологічні та 

біохімічні показники крові; 

– встановити економічну ефективність ветеринарних заходів по оздо-

ровленню поголів’я коней від змішаної нематодозної інвазії. 

Об’єкт дослідження – змішана нематодозна інвазія шлунково-киш-

кового каналу коней. 

Предмет дослідження – поширення змішаної нематодозної інвазії 

коней; морфологічні і біохімічні зміни в крові коней за спонтанної змішаної 

нематодозної інвазії; ефективність антигельмінтиків бровермектину гелю та 

фензолу 22 % порошку. 

Методи дослідження – епізоотологічні (дослідження вікової та сезон-

ної інвазованності), біохімічні (загального білку, альбумінів, глобулінів), 

морфологічні (визначення кількості еритроцитів, лейкоцитів, лейкограми, 

вмісту гемоглобіну, колірного показника, вмісту гемоглобіну в одному ерит-

роциті), паразитологічні (копроскопічні, визначення інтенсивності та екстен-

сивності інвазії, а також інтенс- та екстенсефективності препарату), статис-

тичні. 

Таким чином, результати досліджень дозволять запропонувати ефек-

тивний антигельмінтик за змішаної нематодозної інвазії коней як ефективний 

засіб терапії та профілактики у науково виробничому центрі Білоцерківсько-

го національного аграрного університету Київської області. 

Матеріали, які будуть отримані при проведенні досліджень направити 

на IV Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію „Вирішення 

сучасних проблем у ветеринарній медицині”, яка відбудиться 14–15 лютого 

2019 року у Полтавській державній аграрній академії (див. додаток 1), а та-

кож прийняти участь у квітні місяці 2019 року у державній студентській 

науково-практичній конференції „Наукові пошуки у третьому тисячилітті”, 

яка відбудиться у Білоцерківському національному аграрному університеті. 
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РОЗДІЛ І 

ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

1.1. Матеріали і методи дослідження 

Робота виконана упродовж 2017–2019 років на базі науково-дослідного 

центру (НДЦ) та наукової лабораторії кафедри паразитології та фармакології 

Білоцерківського національного аграрного університету. З метою виявлення 

яєць нематодозів шлунково-кишкового тракту коней було досліджено 359 проб 

фекалій від коней різних порід, вікових та виробничих груп. 

Дослідження виконували у шість етапів. 

Схема проведених досліджень наведена на рис. 1.1.(див. додаток 2). 

На першому етапі досліджень вивчали розповсюдження змішаної 

нематодозної інвазії серед коней. З цією метою було проаналізовано звіти 

лікаря ветеринарної медицини за 2014 – 2018 рр., а також ураження коней 

збудниками змішаної нематодозної інвазій реєстрували на підставі гельмін-

токопроовоскопічних досліджень тварин у господарстві. 

З цією метою в ранковий час від кожного коня індивідуально відбирали 

фекалії в окремі пакети, на них надписували кличку, час і дату взяття проби. 

Досліджували фекалій в лабораторії кафедри паразитології та фармакології 

комбінованим методом стандартизованим Г.О. Котельніковим та В.М. Хре-

новим [16, 17] з використанням насиченого розчину гранульованої аміачної 

селітри з щільністю 1,3. 

Для цього спочатку фекалії в кількості 2 г взважували у скляному ста-

канчику ємкістю 70 мл (див. додаток 3, рис. 1.2.), а потім при постійному по-

мішуванні (див. додаток 3, рис. 1.3.; додаток 4, рис. 1.4.) скляною паличкою 

додавали порціями воду до об’єму 50 мл. Суміш фільтрували через металеве 

сито з ячейками 0,5 х 0,5 мм в інший стаканчик (див. додаток 4, рис. 1.5.) і за-

лишали  в спокою  на  5 хвилин відстоятись. Потім верхній шар рідини злива-

ли, залишаючи осад з надосадовою рідиною  в такій кількості, щоб осад вміс-
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тився в звичайну центрифужну пробірку. Потім осад добре сколочували і пе-

реливали у центрифужну пробірку (див. додаток 5, рис. 1.6.). Центрифужну 

пробірку ставили у центрифугу (див. додаток 5, рис. 1.7.) і центрифугуємо 2 

хвилини зі швидкістю 1000 об/хв. Потім з центрифужної пробірки надосадо-

ву рідину зливаємо(див. додаток 6, рис. 1.8.) , а до осаду додаємо насичений 

розчин гранульованої аміачної селітри (див. додаток 6., рис. 1.9.) і вдруге 

центрифугуємо 2 хвилини зі швидкістю 1000 об/хв. Проби досліджували 

шляхом дотику дротяної петлі, діаметром 0,5 см, знімаючи 3 краплі в різних 

місцях флотаційної рідини. Всі петлі однакового діаметру перед та після 

взяття проб із пробірки промивали. Плівку з петлі переносили на предметне 

скельце (див. додаток 7, рис. 1.10.), підраховували всі яйця в трьох краплинах 

під  малим збільшенням мікроскопу (див. додаток 7, рис. 1.11.; додаток 8, 

рис. 1.12). В процесі підраховування яєць вивчали їх морфологію. 

З метою вивчення гельмінтологічної ситуації в господарстві щодо ок-

сіурозу було проведено копрологічне дослідження на наявність яєць гельмін-

тів. З цією метою проводили дослідження зскребків з періанальних складок, 

оскільки самки оксіур відкладають яйця навколо ануса тварин. З цією метою 

маленькою пластиковою паличкою з ватним тампоном, змоченим у 50 %-му 

розчині гліцерину робили зскрібок із періанальних складок, внутрішньої сто-

рони кореня хвоста та ділянки промежини, який переносили на предметне 

скельце в 23 краплі гліцерину, накривали покривним скельцем і досліджува-

ли під мікроскопом на наявність яєць оксіур. 

На другому етапі досліджень вивчали видовий склад стронгілід. З ці-

єю метою через 24 та 48 годин після дачі антигельмінтика (бровермектин-

гель та фензолу 22 %) проводили відбір фекалій. Кожну пробу фекалій у 

кількості 400 г поміщали в пакет і заливали розчином Барбагалло, якій скла-

дається з 970 мл води, 30 мл формаліну, 9 г натрію хлориду, з розрахунку 1 

кг фекалій до 1 кг розчину. Суміш ретельно перемішували. Потім в пакет з 

пробою клали етикетку, на якій вказували кличку коня, вагу, вік, дату та час 

відбору проби. Потім від кожної проби фекалій відбирали по 50 г та заливали 
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водою, збовтували та давали відстоятись. Надосадову рідину зливали та знов 

додавали воду і так доти, доки рідина над осадом не стала прозорою. Не-

великі порції осаду переносили у чашку Петрі та продивлялися на темному 

фоні. 

Зібрані гельмінти викладали на предметне скельце з краплиною фенолу 

та визначали видову належність за допомогою визначника [18, 19]. 

На третьому етапі роботи вивчали вікову та сезонну динаміки змі-

шаних нематодозів коней на конефермі господарства. Вікову динаміку виз-

начали за показниками ЕІ на конях 3-х вікових груп (по 5 голів у кожній віко-

вій групі). Перша група – коні до 1 року, друга група – від 1-го до 3-х років, 

третя група – тварини старші 3-х років. Коней утримували в звичайних для 

господарства умовах. Сезонні коливання інвазованності тварин реєстрували 

кожного кварталу впродовж року у період з лютого 2017 р. по січень 2018 р.  

Тестами для обліку ураженості коней змішаною нематодозною інвазією 

були екстенсивність інвазії (ЕІ) та інтенсивність інвазії (ІІ). 

Четвертий етап роботи базувався на вивченні терапевтичної ефектив-

ності антигельмінтиків бровермектин-гелю та фензолу 22 % порошку за зміша-

ною шлунко-кишковою нематодозною інвазією. Протипаразитарний препарат 

бровермектин гель виробляє німецько-українська науково-виробнича фірма 

„Бровафарма“, яка знаходиться за адресою: м. Бровари Київської області 

(див. додаток 8, рис. 1.13). 

Фензол 22 %-ний порошок (див. додаток 9, рис. 1.14) виробляє НВП 

„Укрзооветпромпостач”. 100 г фензолу містить: фенбендазол – 22 г; напов-

нювач (крохмаль, цукрова пудра, натрію бензоат, „сансет” жовтий) до 100 г. 

На  п ятому  етапі досліджували клінічний прояв та гематологічні змі-

ни за змішаної нематодозної інвазії коней. Дослідження крові проводили до 

дегельмінтизації, а також на 10-й, 30-й та 60-й дні після неї. 

Клінічний перебіг змішаної нематодозної інвазії вивчали на конях різ-

ного віку, з яких сформували 2 групи по 5 тварин у кожній (контрольну та 

дослідну) спонтанно уражених змішаною нематодозною інвазією. Клінічні 
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дослідження тварин (визначення температури тіла, частоти серцевих скоро-

чень, дихальних рухів) проводили за загальноприйнятими методиками. 

В крові, стабілізованій розчином гепарину (5000 ОД в 1 мл) з розрахунку 1 

краплина на 1 мл крові, за загальноприйнятими методами визначали загальну 

кількість еритроцитів і лейкоцитів (меланжерним методом у камері із сіткою Го-

ряєва), вміст гемоглобіну (гемоглобінціанідним методом), лейкограму виводи-

ли шляхом приготування мазків крові (фіксували рідиною Нікіфорова та фарбу-

вали за Романовським-Гімзою), розраховували вміст гемоглобіну в еритроциті 

(ВГЕ), середній об’єм еритроцитів (СОЕ) [20, 21]. 

У сироватці крові визначали вміст загального білка (рефрактометрич-

но), альбумінів (з бромкрезоловим зеленим), глобулінів (розрахунковим мето-

дом) [20, 21]. 

На шостому етапі досліджень вивчали вплив змішаної нематодозної ін-

вазії на приріст живої маси коней. З цією метою проводили зважування тварин, 

до дегельмінтизації, а також на 30 день після останньої дачі препарату і об-

числювали середньодобові прирости живої маси тварин. Економічну ефек-

тивність протигельмінтоз-них заходів розраховували згідно „Методичних ре-

комендацій до проведення розрахунків з визначення економічної ефектив-

ності ветеринарних заходів, для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магіст-

рів факультету ветеринарної медицини, а також слухачів ІПНКСВМ і прак-

тичних лікарів ветеринарної медицини” [22]. 
 

1.2. Схема проведення дослідження 

Дослід по вивченню антигельмінтної ефективності обробки коней бро-

вермектин гелем та фензолом 22 % порошком ми провели з вересня по листо-

пад місяці 2018 року на конях віком від 3 до 15 років спонтанно інвазованих 

змішаною нематодозною інвазією. З цією метою відібрали для досліду 15 ко-

ней, спонтанно інвазованих змішаною нематодозною інвазією і сформували 3 

групи тварин (по 5 голів) на основі дотримання принципу аналогів і розділи-

ли на дві піддослідні і одну контрольну групи. В період проведення досліду 
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(який тривав 60 днів) піддослідні і контрольні групи тварини знаходились в 

однакових умовах годівлі та утримання. 

Схема  застосування  антигельмінтиків  бровермектин гелю та фензолу 

22 % порошку за спонтанній змішаній нематодозній інвазії коней у господарстві 

наведено у таблиця 1.1. (див. додаток 9.). 

Як видно з даної таблиці тваринам першої дослідної групи ми застосо-

вували бровермектин-гель індивідуально в дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) 

або 1 см3 на 20 кг маси тіла (по лікарській формі). Препарат використовували 

одноразово, індивідуально на корінь язика. 

Тваринам другої дослідної групи ми застосовували фензол  22 % поро-

шок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лі-

карській формі). Препарат використовували одноразово, груповим методом з 

кормом у ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти. Для приготу-

вання суміші антигельмінтика з кормом відважену дозу препарату змішували 

ретельно з кормом (овес) і розкладали у корита. Після дегельмінтизації тва-

рини задовільно приймали корм, ускладнень протягом перших годин не від-

мічали. 

Тварини контрольної (третьої) групи антигельмінтик не отримували. В 

період проведення досліду всі дослідні і контрольні тварини знаходились в 

однакових умовах годівлі та утримання. 

Після дегельмінтизації за кіньми було встановлено клінічне спостере-

ження. До введення препарату та через 12 діб після останього застосування 

антигельмінтиків проводили копроскопічні дослідження фекалій комбінова-

ним методом стандартизованим Г.О. Котельниковим та В.М. Хреновим з 

використанням насиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щіль-

ністю 1,3. 

Отримані результати експериментальних досліджень обробляли ста-

тистично за допомогою комп’ютерної програми MS Excel 2003 шляхом виз-

начення середнього арифметичного (М), його похибки (m) та рівня вірогід-

ності (р) з використанням таблиці t-критеріїв Стьюдента [23]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

2.1. Зараженість коней змішаними нематодозами 
по господарству 

З метою вивчення гельмінтологічної ситуації серед коней було проведе-

но копрологічне дослідження З аналізу результатів досліджень у пробах фе-

калій були знайдені яйця чотирьох видів збудників нематодозів шлунково-

кишкового каналу, а саме: 

– яйця округлої форми, великих за розмірами, незрілі, вкриті товстою 

гладенькою оболонкою, переважно темно-коричневого кольору. Всі ці озна-

ки характерні для яєць параскарид (див. додаток 10, рис. 2.15.). 

– яйця овальної форми з тонкою та гладенькою оболонкою, світло-сірого 

кольору, в середині яких було видно шари дроблення. Всі ці ознаки харак-

терні для яєць стронгілідного типу (див. додаток 10, рис. 2.16.). 

– яйця середніх розмірів, асиметричні, жовтого кольору, нагадують 

зерна пшениці. Всередині яйця знаходиться майже сформована личинка, а на 

одному з полюсів – несправжня кришечка. Всі ці ознаки характерні для яєць 

оксіурисів (див. додаток 11, рис. 2.17.). 

– яйця стронгілоїдесів мали овальну форму з широкими плоскими полю-

сами та тонкою оболонкою, сірого кольору, середніх розмірів з сформованою 

личинкою (див. додаток 11, рис.2 18.). 

Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней різних віко-

вих та виробничих груп наведені у таблиці 2.2. (див. додаток 12.). 

З даної таблиці видно, що із 27 голів коней обстежених нами гельмінто-

копроовоскопічно параскарисами було уражено 13 коней, тобто екстенсив-

ність інвазії (ЕІ) склала 48,15 % при інтенсивності інвазії (ІІ) 19,5 екземпля-

рів яєць у середньому у 3-х краплинах флотаційної рідини, стронгілідами 20 

коней і ЕІ склала 74,07 % за ІІ – 108,6 екз яєць. Що стосується оксіурозу, то 

цим збудником було уражено 7 голів (ЕІ = 25,93 %), а стронгілоїдесами – 5 
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коней (ЕІ = 18,52 %, а ІІ = 8,6 екз яєць). 

За результатами проведених нами досліджень встановлено, що парас-

карозна, стронгілідозна, оксіурозна і стронгілоїдозна інвазії коней реєстру-

ється у вигляді мікстінвазії (100 %). За результатами гельмінтологічних 

досліджень найчастіше у коней виявляли двохкомпонентну мікстінвазію 

(77,78 %). Рідше виявляли у вигляді трьох- та чотирьохкомпонентних мікст-

інвазій (18,52 та 3,70 % відповідно). Основними співчленами встановлених 

паразитоценозів є стронгіліди шлунково-кишкового каналу. 

Таку складну епізоотичну ситуацію, щодо змішаної нематодозної інва-

зії ми пояснюємо тим, що коні різних вікових груп з ранньої весни до пізньої 

осені знаходяться на території конеферми, де поїдають траву з інвазованими 

личинками та інвазійними яйцями гельмінтів, так як основний шлях заражен-

ня – аліментарний. На наш погляд масове зараження тварин відбувається в 

травні – червні та на початку осені (вересень). У цей період відмічається най-

більший ріст зеленої маси. Джерелом інвазії є хворі тварини й паразитоносії, 

особливо коні старшого віку, які тривалий час виділяють у зовнішнє середо-

вище яйця гельмінтів. Інвазійні яйця, а також інвазійні личинки яких досить 

стійкі до високих і низьких температур повітря і можуть зберігати життєздат- 

ність упродовж 5–12 міс і навіть більше. А якщо враховувати те, що частина 

інвазійних личинок перезимовує на території конеферми то вони є причиною 

весняного зараження тварин. 

Отже, отримані результати наших досліджень свідчать, що змішана не-

матодозна інвазія є поширеною паразитарною інвазією коней у господарстві. 

Наші результати підтверджують і результати інших науковців. 

Так, В.І. Бирка, Ю.О. Приходько, О.В. Бирка [24] при вивченні епі-

зоотичної ситуації з інвазійних хвороб у конепідприємстві Харківської дер-

жавної зооветеринарної академії повідомляють, що найбільш поширеною се-

ред коней даного підприємства виявилася стронгілідозна інвазія: її екстен-

сивність склала в середньому 93,7 %, не суттєво коливаючись у межах 92,9–
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94,7 %. У 64,6 % інвазованих тварин рівень стронгілідозної інвазії був низь-

ким, у 31,5 % середнім, і лише у поодиноких випадках (3,9 %) високим. 

В.Я. Пономаренко, О.В. Федорова, А.М. Пономаренко [25] вивчали пи-

тання епізоотології основних нематодозів коней в умовах приватних госпо-

дарств Першотравневого району Харківської області і встановили, що пого-

лів’я коней трьох приватних господарств на 100 % інвазовано збудниками 

параскарозу і стронгілідозів у різному ступені. При цьому у окремих тварин 

мала місце як змішана, так і моноінвазія. Динаміка ураження гельмінтозами 

коливалась в залежності від сезону року та віку тварин. Так наприклад, ура-

ження коней с. Орелька параскарисами взимку склало 38,5 %, стронгілідами 

– 23,7 %, змішаною інвазією – 61,5 %. Ураження тварин с. Груніно склала 

36,4 %, 27,3 %, та 63,6 % відповідно. 

Про широке розповсюдження змішаної нематодозної інвазії коней у ін-

ших регіонах України повідомляють також ряд авторів [26–32]. 
 

2.2. Вивчення видового складу стронгілід 

Одним з завдань нашої роботи було дослідження видового складу та 

структури угрупування кишкових нематодозів коней родини Strongylidae у 

НВЦ БДАУ прижиттєвим методом діагностичної дельмінтизації після об-

робки препаратом бровермектин-гелем та фензолом 22 %-ним порошком. 

Дослідження проводили на 4 конях різного віку. На період експеримен-

та тварини знаходились в денниках та не оброблялись ніякими антигельмінт-

ними препаратами не менше 6 місяців. 

У результаті досліджень у коней було визначено 3 види паразитичних 

нематод, які відносяться до підряду Strongylata (див. додаток 13, рис. 1.19. та 

2.20.; див. додаток 14, рис. 2.21.) родини Strongylidae, а саме 2 види, які від-

носяться до підродини Cyatostominae: Cyliocyclys nassatus і Cylicostephanus 

minutus та 1 вид, який відносяться до підродини Strongylinae: Strongylus (De-

lafondia) vulgaris. 

Cyliocyclys nassatus. (Loss, 1900) Charees, 1930). Локалізація – товстий  
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відділ кишечнику. Ротова капсули циліндрична, ширина її у 2 рази більше 

глубини. Стінки ротової капсули тоненьки, булавоподібно розширюються 

біля основи, утворюючи характерне обручеподібне потовщення. Є дорсаль-

ний жолоб, який досягає половини глибини ротової капсули. Стравохідна во-

ронка слабо розвинута. Стравохід булавоподібної форми, розширенний в зад-

ній частині.  

Самці. Статева бурса широка. Дорсальне ребро розщеплено до місця 

відходження екстерно-дорсального ребра. Латеральні ребра майже однакові 

по довжині з вентральними. Вентральні ребра примикають одне до одного. 

Статевий конус конічний, незначно виступає. Рульок має форму жолоба з об-

ривистим поглибленням по середині довжини, а в проксимальному кінці від 

нього відходить рукоятка. Кінці спікул гачкоподібно загнуті. 

Самки. Хвостовий кінець прямий, конічний, злегка вигнутий дорсально. 

Cylicostephanus minutus (Yorke et Macfie, 1918). Один з самих дрібних ви-

дів ціастомін. Ротовий комірець прилеглий, латеральні головні сосочки ко-

роткі, дещо піднімаються над його поверхнею. Ротова капсула на повздовж-

ному розрізі кругла, циліндрична, дещо звужена у верхній частині, її глибина 

помітно перевищує ширину. Стінки ротової капсули відносно товсті, їх тов.-

щина поступово збільшується до нижнього краю. Дорсальний жолоб довгий, 

однай дещо не доходить до верхнього краю ротової капсули. Стравохідна во-

ронка добре розвинута, зубів нема. Стравохід вузький, дещо розширений в 

задній частині.  

Strongylus (Delafondia) vulgaris – має потовщене тіло завдовжки 1,5–2,5 

см. У ротовій капсулі можна легко виявити дорсальний стравохідний жолоб і 

два вушкоподібних вирости (зуби). Інвазійна личинка має 32 кишкові кліти-

ни. 

Видовий склад угрупування нематод коней підряду Strongylata НВЦ Бі-

лоцерківського національного аграрного університету Білоцерківського райо-

ну наведені у таблиці 2.3. (див. додаток 14.). 

Як видно з даних таблиці 2.3. найбільш розповсюдженими були два ви- 
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ди стронгілід, а саме: Cylicocyclus nassatus і Cylicostephanus minutes. Вони 

зустрічались у всіх досліджених коней (ЕІ=100 %), доля в угрупуванні строн-

гілід становила відповідно 65,94 та 25,39 %. Вид Strongylus vulgaris був за-

реєстрований у меншій кількості і доля в угрупуванні стронгілід становила 

8,67 %. 

Про широке розповсюдження та видовий склад стронгілід повідомляють 

також ряд вчених [33–40]. 
 

2.3.  Вікова динаміка змішаних нематодозів коней 

При вивченні вікової динаміки змішаних нематодозів коней у госпо-

дарствві ми встановили, що екстенсивність та інтенсивність параскарозної 

інвазії у коней віком до 2 років була набільшою і складала 100 % при інтен-

сивності інвазії від 25,0 до 31,0 екземплярів яєць, у середньому, у 3-х крапли-

нах флотаційної рідини (див. додаток 9, табл. 1.1.). Потім, з віком тварин екс-

тенсивність та інтенсивність параскарозної інвазії поступово зменшується і 

мінімально були уражені дорослі коні, тобто віком старше 5 років. У жеребця 

яйця параскарид ми не реєстрували. 

При аналізі зараження коней стронгілідозною інвазією ми встановили, 

(див. додаток 9, табл. 1.1.), що лошата до 1 року та лошаки до 2 років були 

вільні від цієї інвазії. Вперше яйця стронгілід ми реєстрували у коней віком 

до 3 років. Екстенсивність та інтенсивність інвазії становила, відповідно 

33,33 % і 46,0 екземплярів яєць, в середньому, у трьох краплинах флотаційної 

рідини. Потім екстенсивність та інтенсивність інвазії поступово наростала. 

Так, у коней віком від 3 до 5 років екстенсивність та інтенсивність інвазії від-

повідно, становила 80,0 % та 88,4 екземпляра яєць, в середньому, у трьох 

краплинах флотаційної рідини. Максимально були уражені дорослі коні. Екс-

тенсивність інвазії становила – 100 % при інтенсивності інвазії 125,3 екземп-

лярів яєць, в середньому, у трьох краплинах флотаційної рідини. 

Отже, показники екстенсивності та інтенсивності стронгілідозної інва-

зії з віком коней зростали, що свідчить, на наш погляд, про відсутність у них 
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вікового імунітету до зараження стронгілідами. Про відсутність вікового іму-

нітету у коней повідомляють також ряд авторів [41, 42]. 

Що стосується оксіурозної інвазії то ми встановили вперше яйця цього 

збудника у у коней у віці від 3 років. Максимально були уражені дорослі тва-

рини і екстенсивність інвазії становила 42,86 %. 

Нашими дослідженнями встановлено, що стронгілоїдоз уражає коней 

майже усіх вікових груп. При цьому спостерігається залежність екстенсив-

ності та інтенсивності інвазії від віку тварин (див. додаток 9, табл. 1.1.). 

Зараження строгілоїдозною інвазією відбувається з перших діб їхнього 

життя. Так, лошата до 1 року максимально були уражені стронгілоїдозною 

інвазією і ЕІ у них склала 100 %. З віком екстенсивність інвазії у тварин зни-

жувались і у молодняку від 1 до 2 років склала 66,7 %, у коней до 3-х років ЕІ 

складала 33,3 %. У коней старше 3 років відмічали найнижчий рівень ЕІ яка 

становила 20,0 %. 

Коливання інтенсивності інвазії за стронгілоїдозу коней були аналогіч-

ними змінам показників екстенсивності інвазії і з віком тварин знижувались 

(див. додаток 9, табл. 1.1.). Так, найвищий показник ІІ констатовано у лошат 

до 1 року – 18,0 екз яєць, найнижчий показник – у коней віз 3 років 2,0 екз 

яєць. 
 

2.4.  Сезонна динаміка змішаних нематодозів коней 

При вивченні сезонної динаміки змішаних шлунково-кишкових нема-

тодозів коней нами було встановлено, що показники екстенсивності та інтен-

сивності  інвазії  у різні пори року різнились і мали сезонні коливання (див. 

додаток 15, табл. 2.3.). 

Нами було відмічено, що найвищий показник екстенсивності і інтен-

сивності параскарозної інвазії припадав на осінь – 62,96 % та 45,4±3,7 ек-

земплярів яєць, у середньому, у 3-х краплинах флотаційної рідини. Потім ЕІ 

та ІІ поступово зменшувались і у зимовий період становила 40,74 % та 

20,3±3,4 екз яєць і найменшою ми відмічали у весняний період – 33,33 % та 
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14,3±2,1 екз яєць. Потім ЕІ та ІІ почали поступово підвищуватись і у літній 

період становила – 48,15 % та 22,4±4,1 екз яєць. 

Отримані дані ураженості коней стронгілідозною інвазією стосовно се-

зонної динаміки, свідчать про те, що відмічається зростання інвазії в осінньо-

зимовий період та зниження її у весняно-літній період року. 

Оксіурозною інвазією частіше були уражені тварини у стійловий період, 

а саме осінньо-весняний періоди. Максимально були тварини уражені у 

зимовий період і ЕІ становила 44,44 %. 

Максимальна кількість уражених коней стронгілоїдесами відмічалась у 

весняний період. При цьому ЕІ та ІІ становили 40,74 % та 23,2±3,6 екз яєць. 

Таким чином, за змішаної нематодозної шлунково-кишкової інвазії ко-

ней нами відмічено характерні зміни сезонної динаміки. 
 

2.5. Ефективність антигельмінтиків за змішаної 
нематодозної інвазії коней 

Дослід по вивченню антигельмінтної ефективності обробки коней за 

спонтанно  змішаної нематодозної інвазії бровермектин-гелем та фензолом 

22 % порошком провели у вересні та жовтні місяцях 2018 року на конях ві-

ком від 3 до 15 років. З цією метою відібрали для досліду 15 коней, спонтан-

но інвазованих змішаною нематодозною інвазією і сформували 3 групи тва-

рин (по 5 голів) на основі дотримання принципу аналогів і розділили на дві 

піддослідні і одну контрольну групи. В період проведення досліду (який три-

вав 60 днів) піддослідні і контрольні групи тварини знаходились в однакових 

умовах годівлі та утримання. 

Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней до дегель-

мінтизації у НВЦ БНАУ Білоцерківського району Київської області наведені 

у таблиці 2.5. (див. додаток 16.). 

Як видно з даної таблиці, всі коні, як дослідних так і контрольної груп 

були уражені на 100 % яйцями стронгілід, а інтенсивність інвазії коливалась 

від 136,2±9,4 до 153,4±11,4 екземплярів яєць, в середньому, у трьох крапли-
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нах флотаційної рідини. Ураженість коней параскаридами становила 80,0 %, 

а інтенсивність інвазії коливалась від 18,3±2,2 до 22,3±3,3 екз яєць. Зараже-

ність коней оксіурисами та стронгілоїдесами складала по 20,0 %. 

Тваринам дослідної групи ми застосовували бровермектин-гель, який 

задавали всередину у дозі 0,2 мг/кг маси тіла по (ДР), або 1 см3 на 20 кг маси 

тіла тварини. Препарат застосовували орально, видавлюючи пасту з шприц-

туби на корінь язика, який вводили в міжзубний простір ротової порожнини. 

Один шприц містить кількість івермектину розрахованого на дегельмінтиза-

цію коня живою вагою 600 кг. 

Тваринам другої дослідної групи яким ми застосовували фензол 22 % 

порошок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла 

(по лікарській формі) одноразово, груповим методом з кормом у ранішню го-

дівлю після 14-годинної голодної дієти. 

На 12-й день, після останньої дачі антигельмінтиків ми знову відібрали 

проби фекалій. Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней 

після дегельмінтизації наведені у таблиці 2.6. (див. додаток 17.). 

З даної таблиці видно, що антигельмінтик бровермектин гель у дозі 0,2 

мг діючої речовини на 1 кг маси тіла або 1 см3 на 20 кг маси тіла по лікарсь-

кій формі після орального застосування, одноразово показав 100 %-ну ефек-

тивність проти параскарид, стронгілід, оксіурисів та стронгілоїдесів. Після 

застосування фензолу 22 % порошку в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) 

або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, груповим 

методом з кормом у ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти яєць 

параскарид, оксіурисів та стронгілоїдесів не виявлено. Яйця стронгілід були 

знайдені у одного коня при цьому ЕІ склала 20 % при ІІ 18 екз яєць. 

Про високу антигельмінтну ефективність макроцикліних препаратів за 

нематодів коней повідомляють вчені [43, 44, 45]. 

Кулікова О.Л. і Енгашев С.В. [46] встановили, що антигельмінтна паста 

алезан на основі 2 %-го івермектину проявляє паразитоцидний ефект стосов-

но трихонем і стронгілят. Препарат діє не тільки на статевозрілих паразитів, 
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але і на личинок нематод шлунково-кишкового тракту, що підтверджується 

негативними результатами копроскопічних досліджень протягом 1–1,5 міся-

ця після однократного введення препарата. 

Таким чином, боротьба з гельмінтозами займає важливе місце в системі 

ветеринарних заходів. Успіх цих заходів залежить від наявності високоефек-

тивних, малотоксичних, недорогих та простих у застосуванні препаратів. Для 

дегельмінтизаціїконей за паразитозів шлунково-кишкового тракту запропо-

новано багато антигельмінтиків. Важливим моментом для ветеринарної прак-

тики є встановлення ефективності нових протипаразитарних препаратів у бо-

ротьбі з паразитозами тварин і розробка оптимальних схем їх застосування 
 

2.6.  Вплив змішаної нематодозної інвазії 
на приріст живої маси коней 

З метою вивчення впливу змішаної нематодозної інвазії на приріст живої 

маси коней на початку проведення досліду і через 30 днів були проведені 

зважування тварин. Результати цієї роботи наведені у таблиці 2.7. 
 

Таблиця 2.7  Результати зважування дослідних і контрольних тварин 
до та після лікування 

 

Групи 

тварин 

Жива маса 1 голови, 
кг 

Приріст 
живої 

маси за 
дослід, 

кг 

Серед-
ньодо-
бовий 

приріст, 
г 

+ – до 
контрольної 

групи 

до ліку-
вання 

після 
лікування кг у проц. 

Дослідна 
перша 

 
348,0 

 
357,63 

 
9,63 

 
321 

 
+ 0,90 

 
+ 10,31 

 
друга 

 
356,0 

 
365,15 

 
9,15 

 
305 

 
+ 0,42 

 
+ 9,54 

 

Контрольна 
 

351,0 
 

359,73 
 

8,73 
 

291 
 
– 

 
– 

 

З даної таблиці видно, що за період досліду, який тривав 30 днів, серед-

ньодобова жива маса коней першої дослідної групи була більшою, ніж у 
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контрольній групі на 0,90 кг або на 10,31 %, яким ми застосовували бровер-

мектин гель в дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 1 грам препарату на 20 

кг маси тіла (по лікарській формі), одноразово, індивідуально на корінь язи-

ка, а у другій – на 0,42 кг або 9,54 % яким ми застосовували фензол 22 % по-

рошок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по 

лікарській формі) одноразово, груповим методом з кормом у ранішню годів-

лю після 14-годинної голодної дієти. 

 

2.7. Вплив змішаної нематодозної інвазії 
на морфологічні показники крові коней 

Дані, отримані при дослідженні морфологічних показників крові коней, 

хворих на змішану нематодозну інвазію до застосування лікарського засобу, 

а потім через 30 та 60 діб, представлені у додатку 18, табл. 2.7. 

У хворих спостерігали пригнічення загального стану, схуднення, скуйовд-

ження волосяного покриву та облисіння, сонливість. У деяких тварин (зі слів 

обслуговуючого персоналу) виявляли коліки, що є характерною ознакою де-

ляфондіозу, Температура тіла у тварин була в нормі (37,7–38,3 °С), кон’юнкти-

ва-анемічна. Загальноклінічними методами видимих розладів зі сторони серце-

во-судинної та дихальної систем не виявляли. Ділянка печінки була неболюча, 

а її межі – в нормі. 

Кількість еритроцитів у дослідних тварин у середньому становила 

6,72±0,54 Т/л і практично не відрізнялася від показників у тварин контроль-

ної групи (див. додаток 18, табл. 2.7.). Проте у 21,4 % коней виявили оліго-

цитемію (5,14–5,9 Т/л). Це вказувало на порушення еритроцитопоезу вгаслі-

док токсичного впливу метаболітів гельмінтів. На 30 день після застосуван-

ня бровермектин гелю кількість еритроцитів поступово збільшувалось і 

становило 7,33±0,59 Т/л (р˂0,05). На 60-тий день після лікування кількість 

еритроцитів у дослідної групи складало 8,1±0,64 Т/л, а у контрольних тва-

рин цей показник був на нижній границі норми і становив 6,16±0,46 Т/л 

(р˂0,05). 
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Для вивчення стану системи гемопоезу організму коней важливе значення 

мають визначення кількості гемоглобіну в крові, а також насиченості ним еритро-

цитів, про що судили за вмістом гемоглобіну в одному еритроциті та рівнем колір-

ного показника. 

Проведені дослідження показали, що кількість гемоглобіну в крові тварин 

дослідної і контрольної груп до дегельмінтизації становила, відповідно, 82,6±10,41 і 

82,1±11,23 г/л, тобто у всіх тварин була нижще норми. Після лікування кількість 

гемоглобіну на 30-й день у дослідних тварин була у межах норми і складала 

95,4±9,86 г/л (р˂0,05), а на 60-й день – 110,7±10,12 г/л (р˂0,001). 

У хворих коней виявлялася низька спроможність еритроцитів зв’язува-

ти кисень, оскільки вміст гемоглобіну в еритроциті (ВГЕ) був значно зниже-

ним і становив 12,2±1,17 пг, що майже у півтора раза менше, порівняно з 

здоровими тваринами. Таким чином, основні морфологічні показники крові 

тварин вказували на погіршення стану коней при ураженні нематодами, що 

проявлялося анемією, еозинофілією та лімфоцитопенією, як наслідок токсин-

ного впливу гельмінтів на печінку. 

Що стосується лейкограми, то необхідно зробити висновок, що майже 

всі показники знаходились у межах фізіологічної норми окрім еозинофілів. 

Відсотковий вміст еозинофілів – перевищував фізіологічні параметри, як у 

тварин дослідної так і контрольній групі. Це є характерним клінічним проя-

вом перебігу інвазійних хвороб. На 60-й день досліду у дослідних тварин цей 

показник був у межах фізіологічної норми. 

Наші дані співпадають із даними авторів, які також вказують на збіль-

шення кількості лейкоцитів, зменшення вмісту гемоглобіну, кількості ерит-

роцитів [46, 47, 48, 49, 50, 51]. 
 

2.8.  Вплив змішаної нематодозної інвазії 
на біохімічні показники крові 

Змішана нематодозна інвазія призводить до порушень функціонального 

стану багатьох органів і систем, зокрема гепатобіліарної. У зв’язку з трудноща-
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ми ранньої діагностики гепатобіліарної патології в коней клінічними методами 

важливого значення набувають біохімічні дослідження, які дозволяють вия-

вити зміни найважливіших її функцій, передусім білоксинтезувальної. 

Встановлено, що у хворих тварин (84,6 %) спостерігається стійка гіпо-

протеїнемія: уміст загального білка в середньому становив 65,4±8,31 г/л і був 

значно  нижчим, ніж у здорових тварин (табл. 2.8.).  Звільнення організму ко-

ней від гельмінтів сприяло відновленнюїх імунобіологічної реактивності та 

функціонального стану печінки. Вміст загального білка у сироватці крові 

дослідних тварин зріс із 65,4±8,31 г/л до 74,0±7,38 г/л (р˂0,01) на 60-й день 

після дегельмінтизації. У контрольних тварин рівень цього показника був 

майже без змін. Порушується і якісний склад білка. Концентрація альбумінів 

у сироватці крові хворих була низькою і в середньому становила 25,8±1,48 г/л, 

що на 13,2 % менше, ніж у здорових тварин. У 58,3 % гіпоальбумінемія була 

критичною (24,8–17,6 г/л). Підтвердженням того, що дегельмінтизація бро-

вермектин гелем позитивно вплинула на функціональний стан печінки також 

була динаміка альбумінів. Їх кількість зросла у дослідних тварин із 25,8±1,48 

до 38,7±1,64 г/л (р˂0,001), а у контрольних тварин  знизилась із 26,1±1,65 до 

24,9±1,74 г/л. 

Таблиця 2.8 Вплив бровермектин гелю на біохімічні показники крові 
коней, хворих на змішану нематодозну інвазію (М±m) 

Показники 
До лікування 
бровермектин 

гелем 

Після застосування антигельмінтика 
На 

10-й день 
На 

30-й день 
На 

60-й день 
Загальний білок, 

г/л 
(норма 70,0–80,0) 

 

65,4±8,31 
66,5±8,56 

 

66,9±8,11 
66,4±8,49 

 

71,3±7,88* 
66,1±8,63 

 

74,0±7,38** 
65,6±8,12 

Альбуміни, 
г/л 

(норма 35–45) 

 

25,8±1,48 
26,1±1,65 

 

29,9±1,52 
25,8±1,69 

 

35,4±1,77** 
25,1±1,65 

 

38,7±1,64*** 
24,9±1,74 

Гамма-глобуліни, 
г/л 

(норма 18–24) 

 

6,6±0,61 
7,1±0,69 

 

7,3±0,68 
7,4±0,73 

 

10,7±0,75** 
7,2±0,78 

 

15,9±0,71*** 
7,9±0,81 

 

Примітки: Чисельник – дослідна група; знаменник – контрольна група. 
*р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, порівняно з контролем 
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Глобуліновий спектр крові змінювався за рахунок гамма-глобулі-

нів. Абсолютна кількість останніх у коней, хворих нематодозною інвазією, у 

середньому становила 6,6±0,61 г/л, що удвічі менше, порівняно з здоровими 

тваринами (табл. 2.8.). Зміни у біохімічному складі крові і підтверджують ряд 

науковців [47, 49, 50]. 
 

2.9. Заходи по боротьбі з змішаною 
нематодозною інвазією коней 

Проведені нами дослідження виявили складну епізоотичну ситуацію 

що-до змішаної нематодозної інвазії коней у НВЦ БНАУ Білоцерківського 

району Київської області. Складність її обумовлена не тільки високою інва-

зованістю, а також постійним забрудненням осередка, де утримуються твари-

ни. Все це від нас вимагало розробки комплексу заходів по боротьбі зі зміша-

ною нематодозною інвазією. Такий комплекс заходів був розроблений з 

участю спеціалістів ветеринарної медицини господарства. Цей комплекс 

заходів включав: 

1.  Організаційно-господарські заходи. 

2.  Ветеринарно-санітарні заходи. 

3.  Спеціальні  лікувально-профілактичні заходи. 

1. Організаційно-господарські заходи включали забезпечення пого-

лів’я коней повноцінними кормами, належними умовами годівля, водопою, 

утримання згідно вимог зоогігієни. 

Загальновідомо, що повноцінна, правильна організована годівля тварин 

сприяє нормальному функціонуванню і підвищенню резистентності їх орга-

нізму. При недостатньому і неповноцінному кормовому раціоні, особливо де-

фіцитному щодо білка, вітамінів і мінеральних речовин, порушується обмін 

речовин, в результаті чого різко знижується захисна функція організму проти 

збудників нематодозів. Тварини при недостачі їх організмі мінеральних со-

лей і вітамінів починають гризти і лизати, а іноді навіть поїдати землю, в ре-

зультаті чого перші інтенсивно заражаються нематодозами. 
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2. Ветеринарно-санатарні заходи. У тваринницькому приміщенні об-

ладнали побутову кімнату для обслуговуючого персоналу, а також дезкилим-

ки для дезінвазії та дезинфекції взуття при вході у приміщення. Встановили 

санітарні дні з виконанням усіх запланованих для цих днів заходів, система-

тично проводити дезінвазію та дезинфекцію. Утримували тварин у сухих 

приміщеннях, які добре вентилюються. 

3. Спеціальні лікувально-профілактичні заходи. Систематично вели 

спостереження за гельмінтозною ситуацією шляхом вибіркового гельмінто-

копроовоскопічного обстеження коней. Тварин неблагополучних груп під-

давати дегельмінтизації, ефективність якої контролювати гельмінтокопроло-

гічним обстеженням. Після дегельмінтизації їх протягом 5 днів утримували у 

станках до повного звільнення від гельмінтів. 

З метою профілактики та боротьби з нематодозною інвазією у госпо-

дарстві створити відповідні санітарно-гігієнічні умови утримання й годівлі 

тварин, а саме щодня прибирали гній з конюшень, періодично проводити 

дезінвазію приміщень та обладнання, заборонили згодовування кормів з під-

логи. Не випасали разом кобил та їхніх лошат. Проводили дезінвазію коню-

шень водними розчинами кристалу 900. 

Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней різних віко-

вих та виробничих груп у НВЦ БНАУ після проведення комплексу заходів по 

боротьбі та профілактики з змішаними нематодозами коней наведені у табли-

ці 2.9.(див. додаток 19.), а також додаємо акти про проведену роботу у НВЦ 

БНАУ (див. додаток 20.), а також у інших господарствах (див. додаток 21. та 

додаток 22.). 
 

2.10. Розрахунок економічної ефективності застосування 
антигельмінтних препаратів 

Аналіз літературних даних по економічним збиткам при змішаних нема-

тодозах коней [52, 53, 54, 55.] показує, що ці гельмінти наносять великі еко-

номічні збитки конярству. Економічні втрати складаються з зниження праце-

здатності тварин; затримки росту і розвитку молодняка; зниження вгодова-
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ності коней; можливих абортів; розвитку ускладнень при гельмінтозах різно-

го роду (хронічні катари шлунково-кишкового тракту); загибель тварин. 
 

Визначення економічних збитків 
заподіяних нематодозною інвазією 

Збиток від зниження приросту живої маси тварин визначали за формулою: 

З = Мз x (Пзд – Пхв) х Т х Ц,   де: 

Мз – кількість інвазованих тварин, гол.; 

Пзд – середньодобова кількість продукції, що отримали від 1 здорової 
тварини, кг/доб.; 

Пхв – середньодобова кількість продукції, що отримали від 1 хворої 
тварини, кг/доб.; 

Т – тривалість спостереження за зміною продуктивності тварин, днів; 

Ц – закупівельна ціна 1 кг живої маси, грн.. 
 

Збитки по групам тварин склали: 

– у контрольній групі: 

Зк = 5 x (0,340 – 0,291) х 60 х 28,50 = 418,95 грн. 

– у дослідних групах: 

Зд1 = 5 x (0,340 – 0,321) х 60 х 28,50 = 162,45 грн. 

Зд2 = 5 x (0,340 – 0,305) х 60 х 28,50 = 299,26 грн. 
 

Витрати на проведення дегельмінтизації. 

Заробітна плата головного лікаря ветеринарної медицини становить 5500 

гривень. Оплата праці головного лікаря ветеринарної медицини за 1 годину 

становить: 

5 500 грн. : 21 : 7 = 37,41 грн. 

Вартість праці спеціалістів ветеринарної медицини при проведенні дос-

ліду по кожній групі становила: 

37,41 грн. х 4 год. = 149,64 грн. 

Нарахування на зарплату: 

149,64 грн. х 37,2 : 100 = 55,67 грн. 
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Зарплата з нарахуваннями: 

74,82 грн. + 27,83 грн. = 205,31 грн. 

Затрати на проведення дегельмінтизації у лікаря ветеринарної медици-

ни склали 175,45 грн. 

Вартість 1 шприца-туби бровермектин-гель складає 63,0 грн. Для дос-

лідної групи всього було витрачено 3 шприца-туби на суму 189,00 грн. 

Вартість фензола 22 % порошку 100 г 8,0 грн. Для дослідної групи 

всього було витрачено 90 г на загальну суму 72,0 грн. 

Витрати на проведення дезінвазії кліток по кожній групі склали 75,10 

грн. 

Таким чином, затрати на ветеринарні заходи склали: 

– у дослідних групах: 

Зд1 = 205,31 + 175,45 + 189,00 + 75,10 = 644,86 грн. 

Зд2 = 205,31 + 175,45 + 72,00 + 75,10 = 527,86 грн. 

Визначення економічної ефективності лікувальних 
протигельмінтозних заходів: 

Запобіжний економічний збиток в господарстві, в результаті проведених 

протигельмінтозних заходів визначали за формулою: 

Зз = Мл х Кл х Ж х Ц – Σз, де: 

Мл – кількість тварин підданих лікуванню, гол.; 

Кл – коефіцієнт потенційної летальності; 

Ж – середня жива маса 1 тварини відповідної групи, кг.; 

Ц – середня закупівельна ціна одиниці продукції, грн.; 

Σз – фактичний економічний збиток в господарстві, грн. 

Таким чином, запобіжний економічний збиток в господарстві склал: 

– у контрольній групі: 

Ззк = 5 х 0,04 х 351,0 х 28,5 – 418,95 = 1581,75 грн. 

– у дослідних групах: 

Зз1 = 5 х 0,04 х 348,0 х 28,5 – 162,45 = 1821,15 грн. 

Зз2 = 5 х 0,04 х 356,0 х 28,5 – 299,26 = 1729,94 грн. 
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Економічний ефект отриманий в результаті лікувальних 
протигельмінтозних заходів визначали за формулою: 

Еф = Зз – Вз, де: 

Зз – запобіжні економічні збитки в результаті проведення протигельмін- 
тозних заходів, грн.; 

Вз – витрати на протигельмінтозні заходи, грн. 

Таким чином, економічний ефект по групам склал: 

– у дослідних групах: 

Зф1 = 1821,15 – 644,86 = 1176,29 грн. 

Зф2 = 1729,94 – 527,86 = 1202,08 грн. 

Економічний ефект від проведення лікування 
протигельмінтозних заходів на 1 гривню витрат 

визначали за формулою: 

Ер = Еф : Вз, де: 

Еф – економічний ефект отриманий в результаті проведення лікувальних 

протигельмінтозних заходів, грн.; 

Вз – витрати на протигельмінтозні заходи, грн. 

Таким чином, економічний ефект на 1 гривню витрат по групі склал: 

– у дослідних групах: 

Ер1 = 1176,29 : 644,86 = 1,82 грн. 

Ер2 = 1202,08 : 527,86 = 2,28 грн. 

Таким чином, аналізуючи отримані результати необхідно відмітити, що 

набільший економічний збиток від зниження приросту живої маси був у 

контрольній групі і він склав 418,95 гривні. Найбільший запобіжний еконо-

мічний збиток склав у другій дослідній групі, де застосовували фензол 22 % 

порошок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла 

(по лікарській формі) одноразово, груповим методом з кормом у ранішню го-

дівлю після 14-годинної голодної дієти і він склав 1202,08 гривні. Найбіль-

ший економічний ефект на 1 гривню витрат також був у другій дослідній 

групі де застосовували фензол 22 % порошок і він становив 2,28 гривні. 
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ВИСНОВКИ 

1. НВЦ БНАУ Білоцерківського району Київської області являється 

неблагополучним щодо змішаної нематодозної інвазії коней. Ураженість ко-

ней параскаридами склала 48,15 % при інтенсивності інвазії (ІІ) 19,5 екземп-

лярів яєць, у середньому, у 3-х краплинах флотаційної рідини, стронгілідами 

– ЕІ склала 74,07 % за ІІ – 108,6 екз яєць, оксіурисами було уражено 25,93 %, 

а стронгілоїдесами – 18,52 %, при ІІ 8,6 екз яєць). 

2. За результатами проведених досліджень встановлено, що параскароз-

на, стронгілідозна, оксіурозна і стронгілоїдозна інвазії коней реєструється у 

вигляді мікстінвазії (100 %). Найчастіше у коней виявляли двохкомпонентну 

мікстінвазію (77,78 %). Рідше виявляли у вигляді трьох- та чотирьохкомпо-

нентних мікстінвазій (18,52 та 3,70 % відповідно). Основними співчленами 

встановлених паразитоценозів є стронгіліди шлунково-кишкового каналу. 

3. Найбільш розповсюдженими видами стронгілід були Cylicocyclus 

nassatus і Cylicostephanus minutes. Вони зустрічались у всіх досліджених 

коней (ЕІ=100 %), доля в угрупуванні стронгілід становила відповідно 65,94 

та 25,39 %. Вид Strongylus vulgaris був зареєстрований у меншій кількості і 

доля в угрупуванні стронгілід становила 8,67 %. 

4. Змішана нематодозна інвазія у коней має добре виражену вікову ди-

наміку. Найбільша екстенсивність параскарозної інвазії відмічається у коней 

віком до 2 років і складала 100 % при ІІ від 25,0 до 31,0 екз яєць. Високий 

рівень стронгілідозної інвазії реєструвався у коней від 3 років і старше. ЕІ 

коливалась від 80,0 до 100 % при інтенсивності інвазії від 88,4 до 125,3 екз. 

яєць. 

5. За змішаної нематодозної інвазії коней нами відмічено характерні змі-

ни сезонної динаміки. Параскарозна та стронгілідозна інвазії реєструвались у 

осінній період (ЕІ = 62,96 та 96,30 %), оксіурозна у зимовий (стійловий) пе-

ріод (ЕІ = 44,44 %), а стронгілоїдозна інвазія максимально була зареєстрова-

на у весняний період (ЕІ = 40, 74 %). 
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6. Антигельмінтик бровермектин-гель у дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по 

ДР) або 1 мл на 20 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, індивіду-

ально на корінь язика являється високоефективними препаратом при зміша-

ній нематодозній інвазії (ЕЕ та ІЕ = 100 %). 

7. Найбільший приріст живої маси за 60-денний період був у тварин 

дослідної групи, де застосовували бровермектин-гель у дозі 0,2 мг на 1 кг ма-

си тіла (по ДР) або 1 мл на 20 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, 

індивідуально на корінь язика і він становив 9,63 кг або на 10,31 % в порів-

нянні з контрольною групою. 

8. Постдегельмінтизаційні зміни в організмі коней, що звільнилися від 

нематод характеризуються покращенням клінічного стану, функції печінки і 

систем гемопоезу. При цьому на 60-й день після дегельмінтизації у тварин 

збільшувалася кількість еритроцитів, гемоглобіну та зменшувалася кількість 

лейкоцитів. 

9. Звільнення організму коней від змішаних нематодозів позитивно поз-

начилося і на білковому обміні, а саме збільшилося загального білку до 

74,0±7,38 г/л, а також альбумінів і гамма-глобулінів. 

10. Найбільший економічний збиток від змішаної нематодозної інвазії 

коней був у коней контрольної групи і він становив 418,95 гривни. 

11. Найбільший запобіжний економічний збиток склав у другій дослід-

ній групі, де застосовували фензол 22 % порошок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси 

тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, 

груповим методом з кормом у ранішню го-дівлю після 14-годинної голодної 

дієти і він склав 1202,08 гривні. 

12. Найбільший економічний ефект на 1 гривню витрат був у другій 

дослідній групі де застосовували фензол 22 % порошок в дозі 7,5 мг на 1 кг 

маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській формі) однора-

зово, груповим методом з кормом у ранішню годівлю після 14-годинної 

голодної дієти і він становив 2,28 гривні. 
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ПРОПОЗИЦІЇ  ВИРОБНИЦТВУ 

Результати проведених досліджень свідчать, що змішана нематодозна 

інвазія зустрічається у всіх вікових груп. Пік цих захворювань припадає в ос-

новному на осінньо-зимовий період. Тому рекомендуємо діагностувати змі-

шану нематодозну інвазію у жовтні–листопаді, тобто в період, коли тварин 

поставили на стійло. 

Для діагностики змішаних нематодозів коней (параскароз, стронгілідоз, 

та стронгілоїдоз) доцільно використовувати комбінований метод стандарти-

зованим Г.О. Котельніковим та В.М. Хреновим з використанням насиченого 

розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю розчину 1,3, а для оксіу-

розу проводили дослідження зскребків з періанальних складок, оскільки сам-

ки оксіур відкладають яйця навколо ануса тварин. З цією метою маленькою 

пластиковою паличкою з ватним тампоном, змоченим у 50 %-му розчині глі-

церину робити зскрібок із періанальних складок, внутрішньої сторони кореня 

хвоста та ділянки промежини, який переносити на предметне скельце в 23 

краплі гліцерину. 

Для лікування та з профілактичною метою змішаної нематодозної інва-

зії коней використовувати антигельмінтик бровермектин-гель, який виробляє 

німецько-українська науково-виробнича фірма „Бровафарма“, яка знахо-

диться у місті Бровари Київської області. Бровермектин-гель представляє со-

бою однорідну гелієву масу білого кольору. В одному мл препарату містить-

ся 4 мг діючої речовини – івермектину. Застосовувати бровермектин-гель 

треба у дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 1 мл на 20 кг маси тіла (по 

лікарській формі) одноразово, індивідуально на корінь язика. 

Окрім бровермектин гелю можна рекомендувати для дегельмінтизації 

коней у господарствах фензол 22 % порошок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла 

(по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, групо-

вим методом з кормом у ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти. 
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ШШааннооввнніі  ккооллееггии!! 

14–15 лютого 2019 року відбудеться проведення IV Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції на базі кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської державної 
аграрної академії. 

ННаа  ккооннффееррееннццііюю  ппррииййммааююттььссяя  ммааттееррііааллии::  

Викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, 
аспірантів, докторантів, магістрантів, здобувачів вищої освіти, представників 
органів державного й місцевого самоврядування, пошукачів та спеціалістів, які 
мають відношення до тематики конференції. 

 
ТТееммааттииккии  ккооннффееррееннццііїї    

  
ССееккццііяя  ззааррааззннооїї  ппааттооллооггііїї  

 Паразитологія,  ентомологія, паразитоценологія 
 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія 
 Ветеринарно-санітарна  експертиза  
 Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія  

  
ССееккццііяя  ннееззааррааззннооїї  ппааттооллооггііїї  

 Патологія, онкологія і морфологія тварин  
 Ветеринарне акушерство, гінекологія  
 Ветеринарна хірургія  
 Ветеринарна фармакологія та токсикологія 
 Діагностика хвороб і терапія тварин  

ККооннттррооллььнніі  ддааттии  ккооннффееррееннццііїї  

Дата конференції 14.02.2019-15.02.2019  р. 

Останній термін подання 
матеріалів 14 січня 2019 року 

Терміни виходу з друку 
збірника 4 березня 2019 року 

  
Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені 

на web-сайті pdaa.edu.ua (вкладка Наука – Матеріали науково-практичної  
Інтернет-конференції). 

За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені 
збірник тез та сертифікат учасника. 

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції. 

ММааттееррііааллии    ттеезз    ннааппррааввлляяттии::  
на e-mail: leonid.korchan@pdaa.edu.ua 

http://conftiapv.at.ua/load/zbirniki_tez_konferencij/5
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УУммооввии  ууччаассттіі  вв  ккооннффееррееннццііїї  ттаа  ппууббллііккааццііїї  ттеезз  
1. Форма участі в конференції: заочна. 
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, російська. 
4. Не пізніше 14 січня 2019 року необхідно подати на електронну адресу 

оргкомітету: 
– заявку на участь;  
– матеріали доповіді;  
– копію квитанції про оплату матеріалів публікування. 
5. Файли назвати за прізвищем першого автора. 
6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх 

отримання. 
РРееккввііззииттии  ддлляя  ооппллааттии  ооррггввннеессккуу  

Корчан Леонід Миколайович карта Приватбанку 5168 7573 3774 8059. Обов’язково 
вказувати призначення платежу (за друк тез у збірнику) та своє прізвище (скановану 
копію квитанції додати до тез, про отримання платежу прохання переконатися за 
телефоном 0951588578).  

Внесок за одну повну чи неповну сторінку друкованого тексту:  30 грн. + 50 грн. за 
пересилку по пошті збірника, програми конференції та сертифікату учасника. 

ВВииммооггии  щщооддоо  ооффооррммллеенннняя  ммааттееррііаалліівв  
1.  Обсяг матеріалів – від 2-х сторінок, які не нумерувати. 
2. Формат – А4, гарнітура – MS Word 2003 (розширення - .doc). 
3. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 

1,15, абзац – 1,25 см. 
4.  Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
5. Якщо є науковий керівник, то вказувати його у тексті потрібно 

обов’язково у вигляді зноски в кінці сторінки. 
6. По центру рядка – назва доповіді, великими жирними літерами. 
7. Через пустий рядок – прізвище та ініціали авторів (жирним), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, e-mail. 
8. Нижче – через один пробіл – текст доповіді (тез). 
Тези повинні включати наступні розділи (їх назви подаються жирними 

літерами): 
● Актуальність проблеми. 
● Матеріали і методи досліджень. 
● Результати досліджень. 
● Висновки. 
9.  В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Література (жирним і по 

центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках 
відповідно до порядку згадування. 

10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути 
мінімальним. 

11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових 

доповідей. 
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не 

будуть. 
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ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище, ім’я та по батькові  
Наукова ступінь, вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада  
Назва доповіді  
Секція   
Поштова адреса:  
– вулиця, дім, квартира  

– населений пункт,  
– район, область  
– індекс  
Телефони (мобільний, домашній, робочий)  
E-mail  

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 
 

Контактні особи: 
● Голова організаційного комітету – Євстаф’єва Валентина Олександрівна 
(0501837878) 
● Відповідальний секретар – Корчан Леонід Миколайович (0951588578) 
● Відповідальний за сайт – Бородай Євгенія Олександрівна (0952440051) 
● Відповідальний за сектор заразної патології – Корчан Леонід Миколайович 
(0951588578), Кручиненко Олег Вікторович.  
● Відповідальний за сектор незаразної патології – Михайлютенко Світлана 
Миколаївна (0666305444). 

ПОШИРЕННЯ НЕМАТОДОЗІВ СВИНЕЙ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ  
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Іванов І. М.* 
к.вет.н., доцент, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 
e-mail: evstva@ukr.net 

Актуальність проблеми……. (з абзацу) 
Матеріали і методи досліджень. ……. (з абзацу) 
Результати досліджень. ……. (з абзацу) 
Висновки. ……. (з абзацу) 

Література 
(згідно ДСТУ 8302:2015) 

1. Березовський А. В. Основні паразитози свиней, особливості хіміотерапії та 
профілактики. Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний науковий. збірник. 
2006. № 86. С. 40–48. 

_____________________________________________________________________ 
* Науковий керівник – ………. 

mailto:evstva@ukr.net
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗМІШАНИХ НЕМАТОДОЗІВ КОНЕЙ 
Антіпов А.А. 

канд. вет. наук, доцент 
antipov_anatolii@ukr.net 

Ярова К.М. 
студентка 4 курсу ФВМ 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Актуальность теми. Висока ураженість коней гельмінтами – одна з 
найактуальніших проблем, що стримує розвиток галузі конярства в Україні 
[1]. Гельмінтози завдають значних економічних збитків, особливо внаслідок 
загибелі лошат, а також затримки їх росту і розвитку, зниження роботоздат-
ності і приростів. Переважно, гельмінтози у коней, мають хронічний перебіг, 
без виражених клінічних ознак [2, 3]. 

Дослідження науковцівпаразитологів України вказують на значне 
поширення гельмінтозів у коней [4, 5, 6]. 

Мета роботи – встановити поширення змішаної наматодозної інвазії 
коней в умовах навчально-виробничого центру Білоцерківського національ-
ного аграрного університету. 

Матеріал і методи досліджень. Робота виконана 2018 року на базі 
науково-дослідного центру (НДЦ) та наукової лабораторії кафедри 
паразитології та фармакології Білоцерківського національного аграрного 
університету. З метою виявлення яєць нематодозів шлунково-кишкового тракту 
коней було досліджено 27 проб фекалій від коней різних порід, вікових та 
виробничих груп. 

З цією метою в ранковий час від кожного коня індивідуально відбирали 
фекалії в окремі пакети, на них надписували кличку, час і дату взяття проби. 
Досліджували фекалій комбінованим методом стандартизованим Г.О. Ко-
тельніковим та В.М. Хреновим [7, 8] з використанням насиченого розчину 
гранульованої аміачної селітри з щільністю 1,3. 

З метою вивчення гельмінтологічної ситуації щодо оксіурозу проводи-
ли дослідження зскребків з періанальних складок. З цією метою маленькою 
пластиковою паличкою з ватним тампоном, змоченим у 50 %-му розчині 
гліцерину робили зскрібок із періанальних складок, внутрішньої сторони ко-
реня хвоста та ділянки промежини, який переносили на предметне скельце в 
23 краплі гліцерину, накривали покривним скельцем і досліджували під мік-
роскопом на наявність яєць оксіур. 



 44 

Результати досліджень. З аналізу результатів досліджень у пробах 
фекалій були знайдені яйця чотирьох видів збудників нематодозів шлунково-
кишкового каналу, а саме: 

– яйця округлої форми, великих за розмірами, незрілі, вкриті товстою 
гладенькою оболонкою, переважно темно-коричневого кольору. Всі ці озна-
ки характерні для яєць параскарид. 

– яйця овальної форми з тонкою та гладенькою оболонкою, світло-сірого 
кольору, в середині яких було видно шари дроблення. Всі ці ознаки харак-
терні для яєць стронгілідного типу. 

– яйця середніх розмірів, асиметричні, жовтого кольору, нагадують 
зерна пшениці. Всередині яйця знаходиться майже сформована личинка, а на 
одному з полюсів – несправжня кришечка. Всі ці ознаки характерні для яєць 
оксіурисів. 

– яйця стронгілоїдесів мали овальну форму з широкими плоскими полю-
сами та тонкою оболонкою, сірого кольору, середніх розмірів з сформованою 
личинкою. 

Таким чином, із 27 голів коней обстежених нами овоскопічно параска-
рисами було уражено 13 тварин, тобто екстенсивність інвазії (ЕІ) склала 
48,15 % при інтенсивності інвазії (ІІ) 19,5 екземплярів яєць у середньому у 3 
краплинах флотаційної рідини, стронгілідами 20 коней і ЕІ склала 74,07 % за 
ІІ – 108,6 екз яєць. Що стосується оксіурозу, то цим збудником було уражено 
7 голів (ЕІ = 25,93 %), а стронгілоїдесами – 5 коней (ЕІ = 18,52 %, а ІІ = 8,6 
екз яєць). 

За результатами проведених нами досліджень встановлено, що парас-
карозна, стронгілідозна, оксіурозна і стронгілоїдозна інвазії коней реєстру-
ється у вигляді мікстінвазії (100 %). За результатами гельмінтологічних 
досліджень найчастіше у коней виявляли двохкомпонентну мікстінвазію 
(77,78 %). Рідше виявляли у вигляді трьох- та чотирьохкомпонентних мікст-
інвазій (18,52 та 3,70 % відповідно). Основними співчленами встановлених 
паразитоценозів є стронгіліди шлунково-кишкового каналу. 

Таку складну епізоотичну ситуацію, щодо змішаної нематодозної інва-
зії ми пояснюємо тим, що коні різних вікових груп з ранньої весни до пізньої 
осені знаходяться на території конеферми, де поїдають траву з інвазованими 
личинками та інвазійними яйцями гельмінтів, так як основний шлях заражен-
ня – аліментарний. 

Висновки. 
1. НВЦ БНАУ Білоцерківського району Київської області являється 

неблагополучним щодо змішаної нематодозної інвазії коней. Ураженість ко-
ней параскаридами склала 48,15 % при інтенсивності інвазії (ІІ) 19,5 екземп-
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лярів яєць, у середньому, у 3-х краплинах флотаційної рідини, стронгілідами 
– ЕІ склала 74,07 % за ІІ – 108,6 екз яєць, оксіурисами було уражено 25,93 %, 
а стронгілоїдесами – 18,52 %, при ІІ 8,6 екз яєць). 

2. За результатами проведених досліджень встановлено, що параскароз-
на, стронгілідозна, оксіурозна і стронгілоїдозна інвазії коней реєструється у 
вигляді мікстінвазії (100 %). Найчастіше у коней виявляли двохкомпонентну 
мікстінвазію (77,78 %). Рідше виявляли у вигляді трьох- та чотирьохкомпо-
нентних мікстінвазій (18,52 та 3,70 % відповідно). Основними співчленами 
встановлених паразитоценозів є стронгіліди шлунково-кишкового каналу. 
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Актуальность теми. З реформуванням агропромислового комплексу 
України і переходом його на ринкову економіку, галузь конярства набуває 
інтенсивного розвитку і популярності [1, 2]. Висока ураженість коней гель-
мінтами – одна з найактуальніших проблем, що стримує розвиток галузі ко-
нярства в Україні. 

Основний метод боротьби із цими хворобами – використання антигель-
мінтних препаратів. У ветеринарній паразитології був розроблений цілий ар-
сенал досить ефективних хімічних препаратів для боротьби з кишковими не-
матодозами (бензимідазоли, піримідини, тетрамізоли, антибіотики аверсекти-
нового ряду тощо). Були розроблені різні схеми застосування цих препаратів 
для свійських тварин. 

Сучасний фармацевтичний ринок антигельмінтних препаратів досить 
різноманітний [3]. У той же час вибрати найбільш ефективні препарати 
складно. Оскільки, відомо, що тривале їх застосування призводить до появи 
лікоопірності у гельмінтів і, як наслідок, ‒ зниження ефективності [4]. 

В даний час у ветеринарній паразитології виникла гостра необхідність 
створення нових програм для контролю нематодозів з урахуванням недоліків 
попередніх стратегій контролю, тривалості й ефективності їхньої дії. На дум-
ку ряду авторів [5, 6] таким ефективним методом може стати програма ін-
тегрованого контролю паразитарних хвороб тварин. 

Мета роботи – вивчити антигельмінтну ефективність бровермектин-
гелю та фензолу 22 % порошку за змішаної нематодозної інвазії. 

Матеріал і методи досліджень. Робота виконана 2018 років на базі нау-
ково-дослідного центру (НДЦ) та наукової лабораторії кафедри паразитології 
та фармакології Білоцерківського національного аграрного університету. З ме-
тою виявлення яєць нематодозів шлунково-кишкового тракту в ранковий час 
від кожного коня індивідуально відбирали фекалії і досліджували в лабора-
торії кафедри паразитології та фармакології комбінованим методом стандар-
тизованим Г.О. Котельніковим та В.М. Хре-новим [7, 8] з використанням на-
сиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю 1,3. 
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Дослід по вивченню антигельмінтної ефективності обробки коней бро-
вермектин гелем та фензолом 22 % порошком ми провели з вересня по листо-
пад місяці 2018 року на конях віком від 3 до 15 років спонтанно інвазованих 
змішаною нематодозною інвазією. З цією метою відібрали для досліду 15 ко-
ней, спонтанно інвазованих змішаною нематодозною інвазією і сформували 3 
групи тварин (по 5 голів) на основі дотримання принципу аналогів і розділи-
ли на дві піддослідні і одну контрольну групи. В період проведення досліду 
(який тривав 60 днів) піддослідні і контрольні групи тварини знаходились в 
однакових умовах годівлі та утримання. 

Тваринам першої дослідної групи ми застосовували бровермектин-гель 
індивідуально в дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 1 см3 на 20 кг маси 
тіла (по лікарській формі). Препарат використовували одноразово, індиві-
дуально на корінь язика. 

Тваринам другої дослідної групи ми застосовували фензол 22 % поро-
шок в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лі-
карській формі). Препарат використовували одноразово, груповим методом з 
кормом у ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти. Для приготу-
вання суміші антигельмінтика з кормом відважену дозу препарату змішували 
ретельно з кормом (овес) і розкладали у корита. Після дегельмінтизації тва-
рини задовільно приймали корм, ускладнень протягом перших годин не від-
мічали. 

Тварини контрольної (третьої) групи антигельмінтик не отримували. В 
період проведення досліду всі дослідні і контрольні тварини знаходились в 
однакових умовах годівлі та утримання. 

Після дегельмінтизації за кіньми було встановлено клінічне спостере-
ження. До введення препарату та через 12 діб після останього застосування 
антигельмінтиків проводили копроскопічні дослідження фекалій комбінова-
ним методом стандартизованим Г.О. Котельниковим та В.М. Хреновим з 
використанням насиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щіль-
ністю 1,3. 

Результати досліджень. Перед постановкою досліду всі коні, як дослід-
них так і контрольної груп були уражені на 100 % яйцями стронгілід, а інтен-
сивність інвазії коливалась від 136,2±9,4 до 153,4±11,4 екземплярів яєць, в се-
редньому, у трьох краплинах флотаційної рідини. Ураженість коней параска-
ридами становила 80,0 %, а інтенсивність інвазії коливалась від 18,3±2,2 до 
22,3±3,3 екз яєць. Зараженість коней оксіурисами та стронгілоїдесами скла-
дала по 20,0 %. 

На 12-й день, після останньої дачі антигельмінтиків ми знову відібрали 
проби фекалій. Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней 
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після дегельмінтизації показали, що антигельмінтик бровермектин гель у дозі 
0,2 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла або 1 см3 на 20 кг маси тіла по 
лікарській формі після орального застосування, одноразово показав 100 %-ну 
ефективність проти параскарид, стронгілід, оксіурисів та стронгілоїдесів. 
Після застосування фензолу 22 % порошку в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по 
ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, груповим 
методом з кормом у ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти яєць 
параскарид, оксіурисів та стронгілоїдесів не виявлено. Яйця стронгілід були 
знайдені у одного коня при цьому ЕІ склала 20 % при ІІ 18 екз яєць. 

Висновки. 
1. Антигельмінтик бровермектин-гель у дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по 

ДР) або 1 мл на 20 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, індивіду-
ально на корінь язика являється високоефективними препаратом при зміша-
ній нематодозній інвазії (ЕЕ та ІЕ = 100 %). 
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Додаток 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.1.1. Схема проведення досліджень 
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Додаток 3. 

 
Рисунок 1.2. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 

 
Рисунок 1.3. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 
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Додаток 4. 

 
Рисунок 1.4. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 

 
Рисунок 1.5. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 
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Додаток 5. 

 
Рисунок 1.6. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 

 
Рисунок 1.7. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 
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Додаток 6. 

 
Рисунок 1.8. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 

 
Рисунок 1.9. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 
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Додаток 7. 

 
Рисунок 1.10. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 

 
Рисунок 1.11. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 
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Додаток 8. 

 
Рисунок 1.12. Автор роботи під час лабораторних досліджень фекалій 

 

 

 
Рис. 1.13 – Зовнішній вигляд упаковки антигельмінтика 

бровермектин-гель 
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Додаток 9. 

 
Рис. 1.14 Зовнішній вигляд упаковки антигельмінтика 

фензол 22 % 
 
 
 
 
 
Таблиця 1.1. – Схема використання антигельмінтиків за змішаною 

нематодозною інвазією у НВЦ БНАУ 

Групи 
тварин 

Назва 
препарату 

Форма 
препарату 

Спосіб 
введення 

Крат-
ність 

Доза 
по ДР 

Доза по 
лік. 

формі 

Досліднi: 
перша 

Бровермек-
тин-гель паста Індивідуально 

на корінь язика 
Одно-
разово 

0,2 мг/кг 
маси тіла 

5 см3
/100 

кг м.т. 

друга Фензол 
22 % порошок Індивідуально 

з кормом 
Одно-
разово 

7,5 мг/кг 
маси тіла 

3,4 г/100 
кг м.т. 

Контрольна – – не отримували 
препаратів – – – 
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Додаток 10. 

 
Рис. 2.15. Зовнішній вигляд яєць параскарид 

 
Рис. 2.16. Зовнішній вигляд яєць стронгілід 
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Додаток 11. 

 
Рис. 2.17. Зовнішній вигляд яєць стронгілід 

 
Рис. 2.18. Зовнішній вигляд яєць стронгілоїдесів 
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Додаток 12. 
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Додаток 13. 

 
Рисунок 2.19. Зовнішній вигляд фекалій від коня 

з гельмінтами підряду Strongylata 

 
Рисунок 2.20. Зовнішній вигляд фекалій від коня 

з гельмінтами підряду Strongylata 
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Додаток 14. 

 
Рисунок 2.21. Зовнішній вигляд фекалій від коня 

з гельмінтами підряду Strongylata 
 
 
 
 
 
Таблиця 2.3. Видовий склад угрупування нематод коней підряду 

Strongylata НВЦ БНАУ 

№ 
п/п 

Вид 
стронгілід 

Кількість нематод, 
екз. 

Доля в угру-
пуванні, у проц. 

 
1. 

 
Cylicocyclus nassatus 

 
1475 

 
65,94 

 
2. 

 
Cylicostephanus minutus 

 
568 

 
25,39 

 
3. 

 
Strongylus vulgaris 

 
194 

 
8,67 

 
Всього 

 
2 237 

 
100 
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Додаток 15. 
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Додаток 16 
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Додаток 17 
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Додаток 18 

Таблиця 2.7   Вплив бровермектин гелю на морфологічні показники 
крові коней, інвазованих змішаною нематодозною інвазією (М±m) 

Показники 
До лікування 

бровермектин- 
гелем 

Після застосування антигельмінтика 

На 
10-й день 

На 
30-й день 

На 
60-й день 

Еритроцити, 
Т/л 

(норма 6,0–9,0) 

 

6,72±0,54 
6,54±0,48 

 

6,68±0,51 
6,41±0,39 

 

7,33±0,59* 
6,40±0,43 

 

8,1±0,64** 
6,16±0,46 

Гемоглобін, 
г/л 

(норма 90–140) 

 

82,6±10,41 
82,1±11,23 

 

82,9±10,36 
82,4±11,52 

 

95,4±9,86* 
80,1±11,10 

 

110,7±10,12*** 
76,9±11,32 

КП 
(норма 0,8–1,2)  

0,63±0,11 
0,67±0,15 

0,65±0,10 
0,64±0,13 

0,74±0,09* 
0,64±0,10 

0,99±0,12** 
0,59±0,09 

ВГЕ, пг 
(норма 17–20)  

12,2±1,17 
12,6±1,22 

12,4±1,19 
12,9±1,25 

13,1±1,22 
12,6±1,29 

13,7±1,15* 
12,5±1,21 

Лейкоцити, 
Г/л 

(норма 7,0–12,0) 

 

19,7±1,34 
18,5±1,25 

 

18,3±1,44 
19,3±1,29 

 

13,1±1,18* 
19,7±1,21 

 

12,3±1,21** 
19,3±1,19 

Базофіли, % 
(норма 0–1) 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

Еозинофіли, % 
(норма 1–5) 

6,71±0,48 
6,44±0,41 

6,04±0,51 
6,51±0,39 

5,24±0,47* 
6,71±0,50 

4,0±0,60** 
7,43±0,52 

Н
ей

тр
оф

іл
и,

 %
 Ю 

(0) 
0,0±0,0 
0,0±0,0 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

0,0±0,0 
0,0±0,0 

П 
(2–6) 

2,43±0,60 
2,30±0,39 

3,15±0,71 
3,16±0,43 

3,39±0,47 
3,18±0,45 

3,44±0,52 
3,20±0,48 

С 
(45–65) 

52,43±1,03 
54,44±0,62 

50,18±0,86* 

53,80±0,69 
46,80±0,87** 
53,30±0,75 

46,44±1,04** 
52,14±1,00 

Лімфоцити, % 
(норма 25–45) 

34,15±0,99 
32,74±0,65 

38,30±0,84* 
34,10±0,68 

42,30±0,69*** 
34,29±0,64 

44,68±0,89** 
34,41±0,56 

Моноцити, % 
(норма 0–4) 

4,28±0,35 
4,08±0,46 

2,35±0,38 
2,43±0,41 

2,27±0,52 
2,52±0,39 

1,44±0,44** 
2,85±0,51 

 

Примітки: Чисельник – дослідна група; знаменник – контрольна група. 
*р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, порівняно з контролем 
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Додаток 19 
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Додаток 20 
 

 



 68 

Продовження додатку 20 
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Продовження додатку 20 
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Додаток 21. 
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Додаток 22. 

 




