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П.А. Вершилова, Р.Г. Асланян, 1980, на підставі вивчення природних осередків бруцельозу, умовно поділяють тварин дикої 
фауни на дві основні групи відносно епізоотологічного та епідеміологічного значення. До першої групи віднесено більшість тварин 
дикої фауни, до яких збудник передається від основного виду сільськогосподарських тварин, серед яких він циркулює. Вогнище 
бруцельозу серед дикої фауни в таких осередках поступово зникає після ліквідації ураженого бруцельозом поголів’я сільськогоспо-
дарських  тварин. До другої групи ризику відносять диких тварин (кабани, зайці, олені, бізони), серед яких безпосередньо циркулює 
збудник бруцельозу різних видів. Вони є резервуаром збудника бруцельозу і можуть стати первинним джерелом збудника інфекції 
для сільськогосподарських тварин та людини [5].

В Україні епізоотичне значення мають популяції диких кабанів, особливо в південних регіонах, роль яких у підтриманні епізоо-
тичного процесу бруцельозу серед свійських свиней встановлена вітчизняними науковцями [1, 2, 6]. Ці ж тварини можуть слугувати 
джерелом інфекції і для людини, до групи ризику в цьому випадку попадають мисливці та люди, що споживають дичину.

Таким чином, не зважаючи на стабільне епізоотичне благополуччя щодо бруцельозу на території України існують потенційні 
ризики виникнення захворювання людей та сільськогосподарських тварин, джерелом інфекції в цих випадках можуть слугувати 
дикі та синантропні тварини, механічним переносником збудника – кровосисні комахи.
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The paper presents data on the characteristics of Brucellosis epizootic process in livestock to date. It is shown that in spite of the stable epizootic 

safely concerning Brucellosis in Ukraine there are potential risks of disease in humans and livestock, a source of infection in these cases can be wild and 
synanthropic animals, mechanical transmitting agents – blood-sucking insects.
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Бабезіоз коней – трансмісивна хвороба непарнокопитних тварин (коні, осли, мули), де збудниками є: Babesia caballi (Piroplasma 
caballi) та B. equi (Nuttalia equi). В організмі кліщів паразити розмножуються в гемолімфі і тканинах, а також в яйцях. У самок 
відбувається трансоваріальна передача збудника. Під час нападу кліщів на коней бабезії разом із слиною потрапляють в кров, 
і таким шляхом збудник передається від хворих сприйнятливим тваринам. В організмі коней, які хворіли на бабезіоз, паразити 
залишаються життєздатними до 2-3 років, а в кліщах переносниках – в декількох поколіннях. Джерелом інвазії є хворі на бабезіоз 
коні, також бабезіоносії. Лошата можуть заражатися в утробі. Сезон хвороби співпадає з активністю дорослих кліщів. Можливі 
спорадичні випадки бабезіозу й в інші сезони при заносі кліщів із сіном [1, 2].   

Діагностику бабезіозу та лептоспірозу у коней здійснюють на основі епізоотологічних даних, клінічних ознак, патолого-анато-
мічних змін і результатів дослідження сироватки крові в РМА та мазків крові на наявність бабезій. При мікроскопії мазків крові із 
вуха, капілярів внутрішніх органів, а також у мазках-відбитках м’язів серця, печінки, легень, нирок, селезінки, лімфатичних вузлів у 
великій кількості виявляють бабезій [3, 4, 5].   

Хворих на бабезіоз коней ізолюють, звільяють від усіх видів робіт. З лікувальною метою вводять азидин (бериніл) у вигляді 7 % 
водного розчину в дозі 3,5 мг/кг маси тіла, внутрішньом’язево; діамідин (імідокарб) вводять глибоко внутрішньом’язево в 10 % 
водному розчині по 2 мг/кг ваги тіла. При відсутності лікувального ефекту препарати застосовують повторно через одну добу. Для 
повного звільнення організму від збудників діамідин у вигляді 10 % розчину по 4 мг/кг маси тіла вводять двічі з інтервалом між 
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ін’єкціями в 24 години [1]. Клінічно хворим дорослим коням обов’язково додатково проводять симптоматичне лікування шляхом 
внутрішньовенного введення один раз на добу 200 см3 40 % – ї глюкози, 200 см3 10 % – го хлористого натрію, 20-30 см3   20 %-го 
кофеїну протягом 2-3 діб [4].

Для лікування лептоспірозу коней застосовують антибіотики: пеніцилін, стрептоміцин по 2-6 тис. ОД на 1 кг маси тварини, які 
вводять одночасно з підшкірною ін’єкцією, протилептоспірозну сироватку (100-120 см3). Курс лікування антибіотиками триває 4 дні, 
по дві ін’єкції на день [6]. Найбільш ефективними антибіотиками у лікуванні лептоспірозу виявились: фармазін-200, інтраміцин, 
пенбекс з розрахунку 4-5 мл на 100 кг маси внутрішньом’язово один раз на добу протягом 3-х діб [4, 2, 8].

Заходи профілактики бабезіозу коней мають бути спрямовані передусім на розрив ланцюга: інвазований кліщ-переносник 
– сприйнятлива тварина. З метою знищення іксодових кліщів на тваринах у період їх масового нападу коней один раз в тиждень 
обприскують або обтирають водними емульсіями акарицидів на основі піретроїдів. Норма витрат цих препаратів становить 0,5-
1,0 л на одну тварину [3]. 

У разі стабільного епізоотичного благополуччя господарства (стайні або клубу) щодо лептоспірозу та відсутності переміщення 
коней їх можна не вакцинувати, а контролювати епізоотичне благополуччя шляхом проведення щорічних моніторингових сероло-
гічних досліджень крові в акредитованій ДЛВМ [5]. 

Мета роботи – удосконалити методи профілактики та лікування сумісного перебігу бабезіїдозів та лептоспірозу у коней.
Матеріал та методи. Матеріал відбирали з господарства неблагополучного щодо бабезіїдозів коней. При патолого-анатомічному розтині у 

лошат відмічали дистрофічні зміни в печінці, значне збільшення селезінки. Матеріалом для досліджень служила стабілізована кров і сироватка 
крові від коней хворих бабезіозом. Мікроскопія мазків крові дозволила виявити, що 35-40 % еритроцитів були уражені бабезіями. При дослідженні 
проб сироватки крові в РМА від коней, хворих бабезіозом, було встановлено, що вони також хворіли і лептоспірозом. Титри антитіл в РМА були 
від 1:50 до 1:400.  

Із тварин, хворих сумісним перебігом бабезіозу та лептоспірозу, за принципом аналогів було сформовано три групи по 5 голів у кожній. У всіх 
трьох груп тварин до і після лікування (з інтервалом 14 діб) було відібрано кров і проведені гематологічні та біохімічні дослідження крові. Також 
з відібраної крові готували мазки, фарбували їх за методом Романовського-Гімза і досліджували під мікроскопом на наявність в еритроцитах 
бабезій. 

Тварини першої групи отримували лікування у вигляді внутрішньовенного введення беринілу (азидину) у дозі 3,5 мг/кг маси тіла разом з 5 %-
ним розчином глюкози в дозі 1 мл/кг маси тіла і 20 %-го розчину кофеїну натрію бензоату з розрахунку 1,5 мл/100 кг маси тіла тварини. Тваринам 
другої групи застосовували внутрішньовенно Діміна-кел плюс (3,5 мг диміназену диацетурату/кг маси тіла або 5 мл 7 % розчину/100 кг маси тіла) 
разом з препаратом СГЕП (до складу якого входять норсульфазол, глюкоза, етанол і прополіс) у дозі 0,5 мл/кг маси тварини. Тваринам третьої 
групи застосовували внутрішньовенно трипоніл у дозі 5 мл/100 кг маси тіла (2,36 г на 300 кг маси тіла) разом з препаратом СГЕП у дозі 0,5 мл/кг 
маси тіла тварини і розчин тетрацикліну оксі-100 у дозі 5 мл/100 кг маси тіла. Препарати вводили один раз на добу дві доби  поспіль.

Результати досліджень. Через 14 діб після проведення лікування у тварин повторно відбирали кров і проводили повторну 
мікроскопію мазків крові. Так, у тварин першої групи відмічали наявність до 15 % бабезій в еритроцитах. У тварин другої групи 
відмічали наявність бабезій у 8 % еритроцитів. А у тварин третьої групи бабезії були виявлені лише у 2 % еритроцитів.

У даному господарстві було вирішено провести лікувально-профілактичну обробку трипонілом з розрахунку 1 мл препарату на 
40 кг маси тіла, додатково вводили оксі-100 з розрахунку 5 мл/100 кг маси тіла та внутрішньовенно СГЕП у дозі 0,5 мл/кг маси тіла 
один раз на добу два дні поспіль.

Через 3 місяці після вакцинації дослідили 10 % маточного поголів’я (6 кобил), 1 жеребця-плідника. Усі вони виявились сероне-
гативними в РМА, однак у деяких виявляли 1-2 % уражених еритроцитами бабезій.

Висновки. 1. Найбільш ефективною схемою лікування коней з сумісним перебігом бабезіозу та лептоспірозу є застосування 
трипонілу, препарату СГЕП та тетрацикліну оксі-100. 

2. Проведення лікувально-профілактичних обробок коней трипонілом, препаратом СГЕП та тетрацикліном оксі-100 з подаль-
шою вакцинацією  проти лептоспірозу всього поголів’я сприяє оздоровленню стаціонарно-неблагополучних господарств щодо ба-
безіїдозів та лептоспірозу.
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Conducting of medical preventive treatment of horses with tryponil, SGEP preparation and tetracycline oxy-100, followed by vaccination against lepto-
spirosis of the whole population contributes to improvement of stationary-trouble farms concerning babesiidosis and leptospirosis




