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Таблиця 4 – Результати випробування препарату «Даран» при трихурозі свиней за різних схем застосування

Групи тварин Кількість
тварин

Доза мг/кг  
за ДР

Кратність
введення

Звільнилось 
від інвазії, 
тварин

Середня кількість яєць в грамі фекалій ЕЕ, %
до лікування після лікування

1 13 4,0 3 доби поспіль 7 87,7±11,4 12,0±6,9 53,85
2 13 2,0 6 діб поспіль 11 97,4±9,3 5,7±3,5 84,61
3 13 1,2 10 діб поспіль 13 65,8±10,5 0 100
контроль 10 – – 0 89,5±10,2 94,8±9,4 –

Застосування препарату «Даран» у дозі 2,0 мг/кг та 4,0 мг/кг за ДР впродовж 3 та 6 діб поспіль за трихурозу свиней мало низьку 
екстенсефективність (84,61–53,85 % відповідно).

Висновки. 1. Встановлена висока 100 % ефективність лікування свиней новим антгельмінтним препаратом «Даран» при 
застосуванні за новою схемою (подрібнення основної дози 60 мг/кг (3,7 мг/кг за ДР) маси тіла впродовж 10 діб (0,37 мг/кг за добу) 
при основних ендопаразитозах свиней.

2. Найбільш ефективною схемою застосування препарату «Даран» за трихурозу свиней є введення у дозі 1,2 мг/кг за ДР про-
тягом 10 діб. Екстенсефективність при цьому складала 100 %.

3. Лікарський засіб «Даран» у дозі 1,2 мг/кг за ДР упродовж 5 діб забезпечив 97,5–100 % екстенсефективність за умов аскарозу 
та езофагостомозу свиней.
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The article presents the results of research on drug anthelminthic activity of “Daran” at the main helminths of pigs under commercial conditions. 

It was established 100 % extenseffectivity of the drug in doses of 0.37 mg / kg ET for 10 days, 1.2 mg / kg ET for fi ve days, and 1.2 mg / kg ET for 10 days. 
Preparation dose was dependent on the age of animal and species of helminths.
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Данко М.М., Тішин О.Л., Хом’як Р.В.
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів

Важливою проблемою свинарства є діареї у новонароджених і відлучених поросят. Вони є причиною значних втрат серед мо-
лодняку свиней. Патогенними чинниками діареї у поросят можуть бути віруси, бактерії, а також найпростіші. Серед останніх значна 
роль належить кокцидіям роду Isospora, що спричиняють захворювання поросят переважно одно-тритижневого віку, яке супрово-
джується діареєю, дегідратацією, виснаженням, відставанням у рості та характеризується високою захворюваністю (90–100 %), а 
також смертністю, яка за високого ступеня інвазії може досягати 20 % [1, 2].

Встановлено, що збудник Isospora suis є патогеном, який успішно конкурує в кишечнику поросят-сисунів з бактеріями та віру-
сами. Driesen S.J. (1993), досліджуючи понад 1000 проб фекалій за діареї поросят, виявив ооцисти I. suis у 53 % поросят-сисунів, 
натомість збудники E. сoli та ротавірусних інфекцій лише у 18,2 % та 16,9 % поросят [3].

Важливою ланкою у комплексі профілактичних заходів ізоспорозу поросят є дезінвазія приміщень та обладнання, що дозволяє 
значно знизити ступінь інвазованості тварин. Ізоспори володіють рядом біологічних особливостей, найважливішими з яких є над-
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звичайна стійкість ооцист до фізичних та хімічних чинників довкілля, яка досягається завдяки специфічній будові їхньої захисної 
оболонки – зовнішнього ліпідного шару, що виконує основну бар’єрну захисну функцію та внутрішньої – глікопротеїнової оболонки, 
тому більшість дезінфікуючих речовин є неефективними [4]. 

Мета досліджень. На сьогоднішній день асортимент дезінфектантів, що застосовуються з метою елімінації екзогенних стадій 
кокцидій свиней є обмежений [5–7], тому проблема пошуку ефективних дезінвазійних засобів є надзвичайно актуальною.

Матеріали та методи досліджень. Проведено вивчення дезінвазійних властивостей вітчизняного дезінфектанту «Кристал-1000» у різних 
розведеннях та експозиціях на процес споруляції ооцист Isospora suis. 

«Кристал-1000» розроблений ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок спільно з ТзОВ «ІнтерСинтез», містить у своєму складі четвертинні 
амонієві сполуки (ЧАС), полігексаметилен-бігуанідин, глутаровий та гліоксалевий альдегіди. Дія ЧАС полягає у їх здатності проникати в цитоплаз-
матичну мембрану мікроорганізмів, що супроводжується незворотними змінами властивостей і структури нейтральних та кислих мембранних 
ліпідів, їх вимиванням, і, як наслідок, руйнуванням цитоплазматичної мембрани кислих мембранних ліпідів. До складу дезінфікуючого засобу 
«Кристал-1000» вперше введено бігуанідин, що дало можливість зменшити бактерицидну концентрацію робочого розчину та здешевити вартість 
обробки 1 мІ площі дезінфекції. Альдегіди виявляють сильну бактерицидну, туберкулоцидну, віруцидну, фунгіцидну та спороцидну дію. Їх актив-
ність зумовлена алкілюванням меркапто-, гідроксі-, карбоксі- та аміногруп РНК, ДНК та білків, що призводить до загибелі мікроорганізмів. Уве-
дення в рецептуру полігексаметиленбігуанідину значно підсилило ефективність діючих речовин – концентрація робочих розчинів профілактичної  
та  вимушеної  дезінфекції становить всього 0,3 % за препаратом, а туберкулоцидну та спороцидну мають 2 %-ві робочі розчини. Для дезінвазії 
після дегельмінтизації та знезаражування місць утримання хворих тварин використовують 0,5 %-вий водний розчин препарату з двогодинної екс-
позицією. Низька токсичність робочих розчинів дозволяє використовувати препарат у присутності тварин. Крім того, 

«Кристал -1000» має пролонговану дію за рахунок утворення на обробленій поверхні полімерної плівки, яка легко змивається водою. Великою 
перевагою дезінфікуючого засобу «Кристал-1000» є універсальність, як щодо об’єктів застосування, так і щодо збудників інфекції. Такий препарат 
розроблений і виготовлений вперше в країнах СНД [8–10].

Для встановлення оптимальної концентрації засобу для припинення спорогонії I. suis досліджували розведення препарату 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 та 
2,0 % з різними експозиціями: одна, дві та три години.

Вивчення впливу препарату «Кристал-1000» на процес споруляції ооцист I. suis проводили за методикою [11]. Неспорульовані ооцисти отри-
мували з свіжих фекалій поросят, природно інвазованих ізоспорами. Після накопичення та чотириразового відмивання з флотаційного розчину 
5000 ооцист розподіляли рівномірно у 16 лунок культурального планшету. Культивування ооцист здійснювали з додаванням препарату «Крис-
тал-1000» у різних концентраціях (0,1 %, 0,3 %, 0,5 %, 1,0 %, 2 %) та різної експозиції (одна, дві, три години) за кімнатної температури (20±3 єC). 
Необроблений контроль (дистильована вода) експонували три години. Після відповідної експозиції культуру ооцист чотириразово відмивали 
в дистильованій воді. Для подальшої споруляції ооцист отриману суспензію культивували впродовж семи діб у 2,5 %-му розчині двохромово-
кислого калію, періодично збагачуючи її повітрям кімнатної температури. Кожне інкубування ооцист у відповідних концентраціях та експозиціях 
проводили з двома повторностями. Після культивування по 100 ооцист з кожної лунки планшету розглядали під мікроскопом (×  100), визначали 
ступінь їх розвитку або пошкодження, встановлюючи відсоток неспорульованих та спорульованих ооцист. Інтенсефективність (ІЕ) дезінфектанту 
визначали за формулою:

100
2

12 ×−=
N

NN²Å , %
де: N1 – кількість спорульованих ооцист у розчині дезінфектанту;

N2 – кількість спорульованих ооцист у контролі.
Статистично-математичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою комп’ютерної програми MS Excel 2003. Визначали серед-

нє арифметичне (М), похибку (m) та рівень достовірності (р), використовуючи таблицю Т-критеріїв Ст’юдента.
Результати досліджень. За результатами проведених досліджень встановлено, що застосування препарату «Кристал-1000» у 

0,1 % концентрації за експозиції одна-три години призводило до припинення споруляції менше 50 % ооцист I. suis (таблиця).

Таблиця – Вплив дезінфектанту «Кристал-1000» на спорогонію Isospora suis (n=100)

Концентрація розчину 
дезінфектанту, %

Кількість спорульованих ооцист на 7-у добу досліду ІЕ препарату, %
Експозиція, год. Експозиція, год.

1 2 3 1 2 3
0,1 62,5±5,46 51,4±5,62 47,6±4,82 32,4 44,4 48,5
0,3 22,8±2,45** 19,6±2,68** 17,3±1,98** 75,3 78,8 81,3
0,5 9,1±2,01** 3,4±1,12*** 2,2±0,96*** 90,2 96,3 97,6
1,0 3,7±1,22*** 2,6±0,85*** 4,5±1,32*** 96,0 97,2 95,1
2,0 2,1±0,86*** 2,3±0,92*** 3,1±1,24*** 97,7 97,5 96,6
Контроль 92,5±9,67 –

Примітки:  – Р <0,05; ** – Р <0,01; *** – Р <0,001

Достатньо високу ооцистоцидну дію (75,3–81,3 %) виявлено у 0,3 % розчину дезінфектанту за різних експозицій.
Концентрації препарату 0,5 %, 1,0 %, 2,0 % за експозиції одна, дві, три години спричиняли загибель більше 90 % ооцист ізоспор. 

Наближені до максимальних значень показники ооцистоцидної ефективності деззасобу досягнуто за 0,5 % концентрації розчину та 
дво-тригодинної експозиції – 96,3–97,6 %. Більш високі концентрації препарату (1,0 % та 2,0 %) за різних експозицій не призводили 
до суттєвого зниження кількості спорульованих ооцист I. suis.

Отже, за отриманими результатами можна стверджувати, що для дезінвазії довкілля з метою профілактики ізоспорозу поросят 
оптимальним є застосування дезінфектанту «Кристал-1000» у концентрації 0,5 % за експозиції дві-три години. 

Висновки. 1. Дезінфектант «Кристал-1000» у розведеннях 0,5 %, 1,0 % та 2,0 % і експозиціях одна, дві та три години припиняє 
процес споруляції 90,2–97,7 % ооцист Isospora suis. 

2. Для дезінвазії довкілля з метою профілактики ізоспорозу поросят доцільно застосовувати дезінфектант «Кристал-1000» у 
концентрації 0,5 % за експозиції дві–три години. 
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THE INFLUENCE OF DISINFECTANT «CRYSTAL-1000» ON SPOROGONY OF ISOSPORA SUIS
Stybel V.V.
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Danko M.M., Tishyn O.L., Khomyak R.V.
State Scientifi c-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Lviv

Research on the effect of the disinfectant “Crystal-1000” in various dilutions (0,1, 0,3, 0,5, 1,0, 2,0 %) and exposure (one, two, three hours) on the 
process of sporulation of Isospora suis oocysts. Use of the drug in a 0,1% concentration for the exposure from one to three hours leads to the cessation 
of sporulation less than 50% I. suis of oocysts. High enough damaging effect on oocysts (75,3–81,3 %) were detected in 0,3 % disinfectant solution at 
different exposures. The high effi ciency (90,2–97,7 %) were detected in 0,5, 1,0, 2,0 % disinfectant solution. Close to the maximum value of effective 
disinfectant damaging effect on oocysts were reached for 0,5 % concentration of the solution and two or three hours of exposure. Higher concentrations 
of the drug (1,0 and 2,0 %) at different exposures did not result in a signifi cant reduction in the number of sporulated I. suis oocysts. Disinfestation of the 
environment in order to prevent pigs isosporosis recommended disinfectant «Crystal-1000» at 0,5 % for two or three hours of exposure.
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЙМЕРІОЗУ КРОЛІВ У ГОСПОДАРСТВАХ АР КРИМ
Трофімов М.М., Оніщенко Н.Г., Пасунькіна М.О.

Кримська дослідна станція ННЦ «ІЕКВМ», м. Сімферополь

Еймеріоз кролів являється одним з найбільш розповсюджених протозоозів у світі, про що свідчать чисельні дані іноземних [1, 2] 
і вітчизняних дослідників [3, 4]. Не виключенням є і АР Крим. Так, за даними фундаментальних досліджень, що були проведені в 
різні роки Пономаренко А.М. та Пономаренко В.Я. встановлено видовий склад збудників еймеріозу та визначено, що на кролефер-
мах тварини до 4-х місяців на 100 % уражена еймеріями [5].

Джерелом інвазії є дорослі кролі, або кроленята старшого віку, які виконують роль паразитоносіїв і виділяють велику кількість 
ооцист у навколишнє середовище. Резервуаром збудників еймеріозу є забруднені ооцистами корми, вода, підстилка.

Як вказують Колабський М. А., Пашкін П. І., одна хвора тварина щодоби виділяє у зовнішнє середовище від 9 до 980 мільйонів 
ооцист еймерій, при цьому в організмі кроля гине понад 500 мільйонів епітеліальних клітин кишечника. У зруйновані ділянки стінки 
кишечника масово проникає мікрофлора, що призводить до загострення та ускладнення хвороби [3]. 

Висока чутливість кроленят до цих збудників і високий рівень стійкості збудників до лікарських засобів у поєднанні з неналеж-
ними умовами утримання та годування спричиняють масову загибель тварин. 

Тому розвиток епізоотії при еймеріозно-бактеріальних асоціаціях дуже стрімкий з високим рівнем летальності, особливо серед 
молодняку після відлучення. У господарствах, де дезінфекційні заходи проводяться на неналежному рівні, після такого спалаху, 
захворювання переходить у хронічний стан, сприяє появі тварин-носіїв, які в свою чергу стають джерелом наступної епізоотії.

Метою роботи було проведення епізоотологічного моніторингу та встановлення основних агентів у еймеріозно-бактеріальних 
асоціаціях, що спричиняють масову загибель кроленят у господарствах.

Матеріали та методи досліджень. Досліджено матеріал від 56 кролів різного віку (48 голів молоді до 3-х місячного віку) з п’яти господарств 
різної форми власності. Проведено епізоотологічні, клінічні, патологоанатомічні,  паразитологічні та бактеріологічні дослідження.  

Бактеріологічні дослідження проводили за загальновизнаними схемами на штучних поживних середовищах (МПА, МПБ, Ендо, вісмутсуль-
фітне середовище). Для бактеріологічних досліджень використовували уражені ділянки легень на межі зі здоровою тканиною, кров з серця, 
селезінку, нирки, печінку та лімфовузли. Патологічний матеріал досліджували одразу після його відбору. Посіви інкубували за температури 37 оС, 
облік росту проводили на середовищі Ендо за добу, на вісмутсульфітному агарі перший раз за добу, другий – через 48 годин. Ідентифікацію виді-
лених культур здійснювали на підставі дослідження їх культуральних, морфологічних та біохімічних властивостей [6]. Виділені культури мікроор-
ганізмів досліджували на чутливість до антибіотиків. Від 3–5 ізольованих колоній бактеріальною петлею переносили культуру в пробірки з рідким 
живильним середовищем (м’ясопептонним бульйоном). Пробірки інкубували за температури 37 оС упродовж 6 годин, доки мутність бульйону не 
сягала 0,5 ОД (стандарт мутності за Мак-Фарландом). Після визначення мутності бактеріальну суспензію наносили у чашку Петрі в об’ємі 1 мл та 
рівномірно розподіляли по поверхні агарового середовища [7]. На інокульовані культурою мікроорганізмів агарові пластини викладали стандартні 
диски з антибіотиками виробництва ООО «Аспект» та НІЦФ. У дослідженні використовували наступні антимікробні препарати: бензилпеніцилін, 
поліміксін, ампіцилін, оксацилін, амоксицилін, тілозін, гентаміцин, окситетрациклін, стрептоміцин, неоміцин, цефтріаксон, цефазолін і цефалек-
сін. Після інкубації у термостаті протягом 16–18 годин візуально оцінювали отримані результати. Антимікробну чутливість ізолятів оцінювали за 
діаметром зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків, ураховуючи діаметр самого диска. За розміром зони затримки росту мікроорганізми 
зараховували до однієї з категорій: чутливі, помірно чутливі, резистентні.

Також від кожної тварини, для визначення ступеня зараження  ендопаразитами, брали проби фекалій вагою 2–3 г та досліджували гельмін-
тоовоскопічним  комбінованим методом з аміачною селітрою у модифікації Г.А. Котельникова-Хренова [8]. Дослідження проводились на базі 
лабораторії діагностики інфекційних хвороб тварин Кримської дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ».

Результати досліджень. Проведені спостереження, за особливостями епізоотологічного процесу на кролячих фермах АР Крим, 
свідчать, що поширенню та клінічному прояву кокцидіозу з ускладненнями сприяють порушення зоогігієнічних і ветеринарно-сані-
тарних заходів: скупчене утримання кролів, неповноцінна годівля, порушення параметрів мікроклімату, утримання в одних кролят-


