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У статті викладено результати експерименту з вивчення терапевтичної ефективності но-

вого антикокцидійного лікувального засобу для профілактики і боротьби з еймеріозами тварин 
«Толкокцид» за спонтанної еймеріозної інвазії курчат. Встановили, що в дослідній групі курчат піс-
ля застосування препарату встановлено поступове зниження інтенсивності еймеріозної інвазії з 
73,3±7,85 до 3±2,0 екземплярів ооцист в полі зору мікроскопа. У сироватці крові курчат, яким за-
стосовували «Толкокцид», достовірно підвищувався вміст загального білка з 38,3±0,74 до 
46,9±0,75 г/л на п’яту добу після застосування кокцидіостатику. 
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Постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Одним з найбільш 
поширених інвазійних захворювань птиці є ейме-
ріоз. Висока репродуктивна здатність еймерій, 
стійкість до дії різних факторів навколишнього 
середовища, тривалий час життєздатності та 
вірулентності екзогенних стадій розвитку значно 
ускладнюють боротьбу з цією хворобою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної про-
блеми У птиці еймеріоз у гострій формі захворю-
вання завдає птахівництву значних економічних 
збитків. На сучасному етапі практично немає 
птахогосподарств промислового типу, де не був 
би зареєстрований даний паразит [1]. Проблема 
профілактики еймеріозів сільськогосподарської 
птиці набуває особливо великого значення на 
новому етапі інтенсивного розвитку громадського 
присадибного птахівництва та м’ясного птахівни-
цтва на промисловій основі. 

Метою нашої роботи було визначення тера-
певтичної ефективності нового антикокцидійного 
лікувального засобу «Толкокцид» для профілак-
тики і боротьби з еймеріозами, тварин за умов 
спонтанної еймеріозної інвазії курчат. 

«Толкокцид» є розробкою Національного на-
укового центра «Інститут експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини», в основу якого 
входить діюча речовина толтразурил, диметил-
сульфаксид та допоміжні речовини. Апробацію 
нового засобу для лікування еймеріозної інвазії 
курчат проводили на базі лабораторії ветеринар-
ної медицини Державної установи Інститут сіль-
ського господарства степової зони НААН України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Матеріали і методи. Дослідження проводи-

ли у лабораторних умовах на спонтанно інвазо-
ваних еймеріями курчатах-бройлерах 55-
добового віку кросу «РОСС–308». За принципом 
аналогів формували дослідну (n=5) і контрольну 

(n=5) групи. Дослідній групі курчат перорально з 
питною водою застосовували «Толкокцид» два 
дні поспіль в дозі 1 см3 2,5 % розчину на 1 л пит-
ної води (7 мг ДР/кг маси тіла птиці). Контрольній 
– кокцидіостатик не задавали. 

Для визначення ефективності засобу «Тол-
кокцид» протягом досліду відбирали проби послі-
ду від птиці всіх груп, досліджували флотаційним 
методом на наявність ооцист еймерій та обчис-
лювали за формулою 1. 
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де: Еобр. –ефективність обробки в %; 
Обр.до – кількість ооцист еймерій до оброб-

ки; 
Обр.по – кількість ооцист еймерій після об-

робки; 
100 – коефіцієнт виразу результату в відсот-

ках. 
До застосування препарату, після застосу-

вання на 1 добу і через 5 діб у курчат відбирали 
кров для біохімічного дослідження за показника-
ми загального білка та його фракційного складу у 
сироватці крові [2]. В кінці досліду, після евтаназії 
птиці, досліджували вміст кишечнику та готували 
зскрібки зі слизової оболонки різних відділів ки-
шечнику (дванадцятипалої, порожньої, клубової, 
прямої і сліпих кишок) [3]. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили згідно рекомендацій по біометрії 
з використанням комп’ютерної програми Microsoft 
Excel [4]. 

Результати досліджень. За результатами 
наших досліджень в дослідній групі курчат після 
застосування препарату встановлено поступове 
зниження інтенсивності еймеріозної інвазії з 
73,3±7,85 до 3±2,0 екземплярів ооцист в полі 
зору мікроскопа. В контрольній групі спостерігали 
збільшення кількості ооцист з 82,45±9,6 на почат-
ку досліду до 271,3±21,6 екземплярів у полі зору 
мікроскопа в кінці досліду (табл.1). 



174 Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (34), 2014 

 

Таблиця 1 
Результати паразитологічних досліджень матеріалу від курчат-бройлерів,  

спонтанно інвазованих еймеріями після застосування «Толкокцид» (n=5, M±m) 

Перед застосуванням 
кокцидіостатика 

№ групи 

Проби посліду Кишечник, екз. ооцист в полі зору мікроскопа 
екз. ооцист в полі 
зору мікроскопа 

ефективність 
обробки, % 12-типала 

кишка 
порожня 
кишка 

сліпі  
відростки 

1 («Толкокцид») 73,3±7,85 – – – – 
2 (контрольна) 82,45±9,6 – – – – 

На 1 добу після 
застосування 
кокцидіостатика 

1 («Толкокцид») 153±24,4 – – – – 

2 (контрольна) 253±24,3 – – – – 

На 5 добу після 
застосування 
кокцидіостатика 

1 («Толкокцид») 3±2,0 95,9 відсутні відсутні 2,3±1,0 

2 (контрольна) 271,3±21,6 – 31,9±5,2 3,5±1,9 142,2±17,4 
 

За результатами проведених досліджень 
ефективність обробки курчат засобом «Толкок-
цид» за умов спонтанної еймеріозної інвазії скла-
ла 95,9 %, що доводить високу кокцидіостатичну 
ефективність засобу. 

У сироватці крові курчат, яким застосовували 
«Толкокцид», достовірно підвищувався вміст 
загального білка з 38,3±0,74 до 46,9±0,75 г/л на 

п’яту добу після застосування кокцидіостатику. 
Вірогідних змін відносної кількості фракцій білка 
не спостерігали. Серед птиці контрольної групи 
вірогідних змін щодо вмісту загального білка і 
його фракцій не відзначали. Результати біохіміч-
них досліджень сироватки крові курчат наведені в 
таблиці 2. 

Таблиця 2 
Результати біохімічних досліджень крові курчат-бройлерів,  

спонтанно інвазованих еймеріями після застосування кокцидіостатиків (n=5, M±m) 

Перед застосуванням 
кокцидіостатика 

№ групи Загальний 
білок, г % 

Білкові фракції, % 
глобуліни альбумін γ β α 

1 («Толкокцид») 3,83±0,74 43,3±7,67 15,9±3,62 18,5±3,97 22,2±6,48 
2 (контрольна) 4,04±0,96 42,4±4,97 15,05±4,2 18,7±2,4 23,8±4,87 

На 1 добу після засто-
сування кокцидіостати-
ка 

1 («Толкокцид») 4,01±0,13 43,34±8,4 13,39±5,9 13,07±1,79 30,2±8,9 

2 (контрольна) 4,12±0,63 35,74±7,9 7,43±3,14 25,18±2,27 31,65±5,7 

На 5 добу після засто-
сування кокцидіостати-
ка 

1 («Толкокцид») 4,69±0,75* 40,35±5,5 9,75±1,8 16,46±7,51 33,4±5,3 

2 (контрольна) 3,62±0,66 40,72±4,6 4,20±1,99 14,44±2,64 40,6±1,52 

Примітка: * — Р<0,01 – відносно початку досліду 
 

При патолого-анатомічному дослідженні 
птиці контрольної групи, по всій довжині кишеч-
нику з боку серозних оболонок спостерігали зна-
чну кількість вогнищевих геморагічних інфільтра-
тів, слизова оболонка була набрякла, вміст ки-
шечника водянистий зі слизом, що відповідало 
підгострому перебігу захворювання. У птиці дос-
лідної групи вказаних паталого-анатомічних змін 
кишечнику не реєстрували, що вказувало на пов-
не відновлення тканини кишечнику після лікуван-

ня птиці кокцидіостатиком. 
Висновок. Таким чином, для проведення 

обробки хворих на еймеріоз курчат рекомендова-
но застосовувати «Толкокцид» з питною водою 
два дні поспіль в дозі 7 мг толтразурила (ДР) на 
1 кг маси тіла птиці (28 см3 2,5 % розчину «Толко-
кцид» на 100 кг маси птиці), що еквівалентно 
1 см3 2,5 % розчину «Толкокцид» на 1 л питної 
води. 
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ВНОСТЬ НОВОГО ПРЕПАРАТА В УСЛОВИЯХ СПОНТАННОЙ ЭЙМЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ ЦЫПЛЯТ 

В статье приведены результаты эксперимента по изучению терапевтической эффективно-
сти нового антикокцидийного препарата «Толкокцид» при спонтанной эймериозной инвазии цып-
лят. Установили, что в опытной группе цыплят после скармливания препарата отмечено сниже-
ние интенсивности эймериозной инвазии с 73,3±7,85 до 3±2,0 экземпляров ооцист в поле зрения 
мікроскопа. В  сыворотке крови цыплят, которым применяли «Толкокцид», достоверно повішалось 
содержание общего белка с 38,3±0,74 до 46,9±0,75 г/л на п’яте сутки после использования  кокциді-
остатика. 
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У статті наведено результати еколого-епізоотичного обстеження підприємства ТОВ «Агра-

рний Холдинг Авангард»на предмет ураження поголів’я птиці та контамінації виробничих примі-
щень тимчасовими та постійними ектопаразитами. Встановлено високий ступінь інвазії червоним 
курячим кліщем Dermanyssus gallinae. Висвітлено основні аспекти проведення ветеринарно-
санітарних заходів в умовах птахогосподарства ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард», зокрема здійс-
нення дезакаризаційних обробок. Доведена висока ефективність у виробничих умовах вітчизняних 
препаратів, для використання як складових комплексу ветеринарно-санітарних заходів.  

Ключові слова: ветеринарно-санітарні заходи, дезінсекція, дезакаризація.  
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв’язок із важливими науковими 
завданнями. Впродовж останнього десятиліття 
галузь птахівництва не полишає своїх лідируючих 
позицій. Виробникам продукції птахівництва, в 
останні роки, вдалося вийти на євро-
американські ринки та експортувати свою проду-
кцію у близько 50-ти країн світу. Запорукою успі-
шного розвитку та економічного благополуччя 
галузі є ветеринарна безпека та благополуччя 
підприємств [1, 2].  

Проте, для птахівництва України є низка 
чинників, які призводять до дисбалансу епізооти-
чної стабільності в господарствах. Однією з про-
блем вітчизняних птахівників є паразитування на 
птиці та виробничих приміщеннях різноманітних 
ектопаразитів. Слід зазначити, що ектопаразито-
зи є повсюдно поширеними в птахівничих госпо-
дарствах України, незалежно від технологій 
утримання та виробничих характеристик [1, 2-4]. 
З огляду на постійно зростаючі вимоги до якості 
та безпеки не лише сировини тваринного похо-
дження, але і готової продукції, проблема арах-
ноентомозів у птахівництві не полишає своєї ак-
туальності, адже вони належать до переліку най-

небезпечніших біологічних агентів, які постійно є 
джерелом розповсюдження серед поголів’я птиці 
низки інфекцій та інвазій [1, 2, 5, 6]. Перебування 
птиці у контамінованому збудниками заразних 
захворювань навколишньому середовищі переш-
коджає отриманню біобезпечної продукції птахів-
ництва, яка в подальшому може слугувати дже-
релом виникнення токсикоінфекцій [2, 6, 7]. 

Хронічна персистенція серед поголів’я збуд-
ників заразних захворювань є причиною низьких 
та нерівномірних приростів, зниження конверсії 
корму, підвищення стресочутливості птиці, погір-
шення яйценосності птиці, зниження виводимості 
яєць та біологічної цінності ембріонів.  

Порушення та збої при проведенні санації 
птахівничих об’єктів сприяють зниженню загаль-
ної резистентності поголів’я та активізують умов-
но-патогенну мікрофлору, що надалі в рази 
ускладнює подальшу боротьба з інфекційними 
агентами [3, 4, 9, 10]. 

Одну з найбільших загроз серед арахноен-
томозів у птахогосподарствах України представ-
ляє собою тимчасовий ектопаразит червоний 
курячий кліщ Dermanyssus gallinae. Курячого клі-
ща віднесено також до переліку найнебезпечні-


