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ПОШИРЕННЯ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ЗА ЗМІШАНИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ
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Встановлено поширення змішаних гельмінтозів шлунково-кишкового
каналу коней в ПСП “Колос” Рівненської області Здолбунівського району с.
Гільча 2. Проведено дослідження ефективності альбендазолу 7,5 % та
бровамектин-гелю при лікуванні коней, хворих на змішані гельмінтози
шлунково-кишкового каналу.
Змішані шлунково-кишкові гельмінтози, протипаразитарні
лікарські засоби, коні, Альбендазол 7,5 %, Бровамектин-гель.
Серед паразитарних хвороб коней широко розповсюджені кишкові
нематодози [1-5]. Вони представляють розповсюджену групу інвазійних хвороб
непарнокопитних тварин, які зустрічаються на всіх континентах земної кулі.
С. А. Аубакіров, Б. К. Ібраїв (1991), при дослідженні табунних коней у
Казахстані, встановили 100 % зараженість їх тріхонематидами [4-6].
За даними С. С. Шмаюна (1994), з кишкових нематодозів у коней в
центральній частині України значно розповсюджені параскароз та стронгілятози. Так, у 10 господарствах, обстежених ним, всі лошата від 4 до 6 місяців
були заражені параскарозом.Н. Т. Герасимова та С. А. Разводова (1994), при
дослідженні коней Омського іподрому, встановили 100 %стронгілятозну та
33 % параскарозну інвазію коней. За даними К. І. Скрябіна (1994), П. А. Величина (1997) у дорослих тварин ці хвороби перебігають без виражених
симптомів. Коні заражаються з раннього віку на пасовищах, левадах і в
стайнях. Масове зараження тварин на пасовищах відбувається в травні-червні
та на початку вересня. Інтенсивність інвазії залежить від умов утримання й
годівлі тварин[1, 2, 4-6].
Метою наших досліджень було встановлення поширення змішаних
гельмінтозів шлунково-кишкового каналу коней в ПСП “Колос”, Рівненської
області Здолбунівського району с. Гільча 2. Та дослідження ефективності
антигельмінтних лікарських препаратів (Бровамектин-гель, Альбендазол
7,5 %) за шлунково-кишкових гельмінтозів коней.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили на базі
навчально-наукової лабораторії кафедри паразитології та тропічної ветеринарії НУБіП України. Об’єктом досліджень були коні господарства ПСП “Колос”
та коні приватного сектру с. Гільча 2, Рівненської області Здолбунівського
району. Від тварин відбирали проби фекалій, в кількості 5 г з прямої кишки.
Дослідження проводили за методом послідовного промивання (з метою
виявлення яєць трематод та цестод) та методом Фюллеборна в модифікації
Трача (1992) (виявляли яйця нематод). Диференціацію личинок стронгілідного
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типу проводили після їх культивування в термостаті потягом 2-х тижнів
шляхом підрахунку кишкових клітин.
Для встановлення ефективності антигельмінтних препаратів нами було
сформовано дві дослідні та одну контрольну групи тварин по 6 коней в кожній.
Це були коні віком від двох до чотирнадцяти років
хворі на змішані
гельмінтози, у яких було встановлено враження збудниками, що належать до
родин Anoplocephalidae, Strongyloididae, Strongilidae та Cyathostomidae.
Тваринам першої дослідної групи, з лікувальною метою, застосовували
препарат Бровамектин-гель (фірма Бровафарма, діюча речовина івермектин)
в дозі 1 мг препарату на 20 кг маси тіла внутрішньо на корінь язика двічі, з
інтервалом 14 днів.
Коням другої дослідної групи проводили дегельмінтизацію препаратом
Альбендазол 7,5 %(фірма Укрзооветпромпостач, діюча речовина альбендазол
75 мг) в дозі 0,7 мг на 10 кг маси тіла з кормом, дворазово через з інтервалом
24 години.
Тваринам контрольної групи задавали фізіологічний розчин в дозі 10 мл
внутрішньо.
За тваринами було встановлено постійне спостереження. На 14, 21 та
28 день після проведеної дегельмінтизації, коням проводили гельмінтоовоскопічні дослідження проб фекалій. Використовували загальноприйняті
методики досліджень.
Результати власних досліджень. Дані з поширення змішаних
гельмінтозів шлунково-кишкового каналу коней ПСП “Колос”, с. Гільча 2,
Рівненської області Здолбунівського району наведено в таблиці 1.
1. Поширення змішаних гельмінтозів шлунково-кишкового каналу коней ПСП
“Колос”, n=16 , M±m
Назва хвороби
Стронгілоїдоз
Аноплоцефальоз
Параскароз
Стронгілідози

Інтенсивність інвазії
(ІІ), яєць в 1 г фекалій
24±7,0
2±0,5
3±0,2
61±12

Екстенсивність
Інвазії (ЕІ), %
94
19
6
94

Як видно з таблиці, у коней частіше реєстрували стронгілідози та стронгілоїдоз, ЕІ становила 94 %. Найменше було враження коней параскарозом –
ЕІ – 6 %.
Частіше збудників гельмінтозів виявляли у вигляді поліінвазії – 90 %
випадків, і лише 10 % – у вигляді моноінвазії.
Результати досліджень ефективності антигельмінтних препаратів за
змішаних гельмінтозів шлунково-кишкового каналу коней на 28 день після
проведення дегельмінтизації наведено в таблиці 2.
2. Ефективність Бровермектин-гелю та Альбендазолу 7,5 % за змішаних
гельмінтозів коней,n=6
Група тварин
Дослідна 1
Дослідна 2
Контрольна

Назва препарату
Бровамектин-гель
Альбендазол 7,5%
Фіз.розчин

ЕЕ, %
95
85
-

ІЕ, %
97
90
-

Як видно з таблиці 2, найбільш ефективним за змішаних гельмінтозів
коней виявився Бровамектин-гель: екстенсефективність 95 % та інтенсефективність 97 %. Альбендазол 7,5 % виявився менш ефективним.
Висновки
1. Змішані гельмінтози шлунково-кишкового каналу коней значно поширені
серед коней ПСП “Колос”, с. Гільча 2, Рівненської області Здолбунівського району.
2. Частіше гельмінтози у коней реєстрували у вигляді поліінвазії – 90 %. У
вигляді стронгілоїдозно-стронгілятозно-параскарозной інвазії.
3. Бровамектин-гель є високоефективним протипаразитарним лікарським
засобом для лікування коней за змішаних гельмінтозів шлунковокишкового каналу.
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Установлено распространение смешанных гельминтозов желудочнокишечного канала у лошадей в ПСП “Колос” Ровенской области Здолбуневского
района с. Гильча 2. Проведено исследование эффективности
препаратов
Альбендазол 7,5 % и Бровамектин-гель для лечения лошадей, пораженных
гельминтозами желудочно-кишечного канала.
Смешанные
желудочно-кишечные гельминтозы, противопаразитарные препараты, лошади, Альбендазол 7,5 %, Бровамектин-гель.
Distribution and prevention(не відповідає оригіналу тексту!)The spreading of
the mixed helminths of gastroenteric channel is set for horse in PSP “KOLOS” of the Rivne
area of Zdolbunivskiy district v. Gil'cha 2. Research of efficiency of preparations
(Al'bendazol 7,5 % and Brovamektin-gel) of antihelmint is conducted at treatment of horse
patient with the mixed helminthisms of gastroenteric channel.
Gastroenteric helminthоsеs, medicinal antiparasitics, vermin, horse, are
mixed, Albendazol 7,5 %, Brovamektin-gel.

