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жався до норми і склав 0,9 в обох групах. Саме в 
цей період зареєстровано суттєве зниження ЦІК 
до 0,10±0,002 мг/см3 та серомукоїдів до 
0,11±0,001 мг/см3.  

На 30 добу досліду біохімічні показники си-
роватки крові овець, яким застосовували Толкок-
цид та Байкокс 5 % концентрації наблизились до 
норми. Так, вміст загального білку в першій групі 
склав 64,2±1,2 г/л, а в другій групі – 64,1±0,8 г/л. 
Зростання кількості альбумінів та відповідно 
нормалізація глобулінових фракцій вплинули на 
формування А/Г коефіцієнту, який склав 1,0 в 
обох групах. 

Висновки. 1. За спонтанної еймеріозної ін-

вазії овець екстенсефективність 2,5 % концент-
рації препаратів Толкокцид та Байкокс склала 
80 %, а Толкокцид 5 % і Байкокс 5 % проявили 
100 % ефективність.  

2. При застосувані Толкокциду 2,5 % на 15 
добу досліду біохімічні показники сироватки крові 
наблизились до норми, а при застосуванні Бай-
косу 2,5 % – лише на 20 добу на що вказує А/Г 
коефіцієнт 1,0. 

3. Толкокцид 5 % та Байкокс 5 % мають 
імуносупресивну дію, яка проявляється упродовж 
трьох тижнів після їх застосування і лише на 30 
добу досліду біохімічні показники сироватки крові 
овець наблизились до норми.    
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
НА ОСНОВІ ІВЕРМЕКТИНУ ЗА ТРИХУРОЗУ СВИНЕЙ 

 
В.В. Мельничук, асистент, Полтавська державна аграрна академія 
 
У статті наведено результати експериментальних досліджень визначення терапевтичної 

та економічної ефективності препаратів групи макроциклічних лактонів вітчизняного виробницт-
ва (бровермектин ін’єкційний, бровермектин-гранулят та бровермектин 2 % розчин для орального 
застосування) за трихурозної інвазії свиней. Основними показниками ураження тварин гельмінтами 
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були екстенсивність та інтенсивність інвазії. Доведено високу екстенс- та інтенсефективність 
бровермектину 2 % впродовж 35 діб (80 та 99,4 % відповідно). Лікарські засоби бровермектин 
ін’єкційний та бровермектин-гранулят не володіли трихуриселімінаційним ефектом. 

Ключові слова: свині, трихуроз, лікарські засоби, терапевтична й економічна ефективність. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. За останні роки в нашій державі зареєст-
ровано тенденцію до стабільного зростання ви-
робництва продуктів тваринництва, зокрема, сви-
нарства. Серед причин, що стримують розвиток 
галузі – паразитарні хвороби, які набули значного 
поширення і завдають значних економічних збит-
ків [8]. В Україні, за даними дослідників [1-3, 10], 
трихуроз є найбільш поширеною інвазією серед 
кишкових нематодозів свиней.Збудник захворю-
вання спричинює механічну, інокуляторну, трофі-
чну, токсичну та алергічну дії на організм тварин 
[6, 7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Трихуроз ‒ поширене інвазійне захворювання 
свиней, яке реєструється в усіх областях України 
[1]. Внаслідок цієї інвазії господарства несуть 
колосальні економічні збитки. З літературних 
джерел відомо, що трихуроз знижує загальну 
резистентність організму свиней. Це, в свою чер-
гу, сприяє виникненню різних супутніх захворю-
вань заразної та незаразної етіології. Науковцями 
встановлено, що молодняк свиней на відгодівлі у 
разі трихурозної інвазії втрачає від 20 до 60 % 
добових приростів. Одночасно зростають затрати 
кормових одиниць на приріст маси тіла, а термін 
відгодівлі подовжується на 2–2,5 місяці [4-7]. 

У зв’язку з напруженою ситуацією щодо 
трихурозу свиней на території України проблема 
лікування та профілактики інвазії залишається 
актуальною. Розробка та впровадження сучасних 
препаратів вітчизняного виробництва у ветери-
нарну практику дозволить проводити ефективну 
боротьбу з гельмінтозами тварин. 

Метою роботи було вивчення терапевтич-
ної та економічної ефективності препаратів на 
основі івермектину вітчизняного виробництва за 
трихурозу свиней. 

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводилися упродовж 2014–2015 років 
на базі наукової лабораторії паразитології факу-
льтету ветеринарної медицини Полтавської дер-
жавної аграрної академії. Експериментальні дос-
лідження виконували на базі фермерського гос-
подарства СФГ «ЧОБ-99» Гребінківського району 
Полтавської області. Для дослідів використову-
вали поросят великої білої породи віком 4-
6 місяців, спонтанно уражених трихурисами. Коп-
роовоскопічні дослідження проводили за мето-
дом В.Н. Трача [9]. Основними показниками ура-
ження свиней були показники екстенсивності та 
інтенсивності інвазії (ЕІ, ІІ).  

З метою визначення терапевтичної ефекти-
вності антигельмінтиків вітчизняного виробництва 
НВФ «Бровафарма» за трихурозу свиней були 

сформовані чотири групи поросят по 10 голів у 
кожній (три дослідних і одна контрольна).  

Поросятам першої групи внутріш-
ньом’язово вводили бровермектин ін’єкційний у 
дозі 0,3 см

3
/10 кг маси тіла одноразово.Тваринам 

другої групи згодовували бровермектин-гранулят 
у вигляді лікувально-кормової суміші у дозі 
2 г/10 кгмаси тіла сім діб підряд відповідно до 
режимугодівлі. Тваринам третьої групи випоюва-
ли бровермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг маси тіла 
одноразово. Розраховану для всього поголів’я 
дозу препарату розводилив одній третині добової 
нормипитної води та випоювали упродовж однієї 
доби. Поросят контрольної групи не дегельмінти-
зували. 

Ефективність лікарських засобів визначали 
на 7-му, 14-ту, 21-шу, 28-му та 35-ту доби після 
останнього застосування препаратів за показни-
ками екстенс- та інтенсефективності (ЕЕ та ІЕ). 
До та на 30-ту добу після застосування лікарсь-
ких засобів проводили контрольні зважування 
поросят дослідних і контрольної груп з метою 
визначення приростів маси тіла. Дослідні та кон-
трольні тварини протягом періоду досліджень 
перебували в аналогічних умовах годівлі й утри-
мання. 

Статистичну обробку результатів експери-
ментальних досліджень проводили шляхом ви-
значення середнього арифметичного (М), його 
похибки (m) та рівня вірогідності (р) з викорис-
танням таблиці t-критеріїв Стьюдента. 

Результати власних досліджень та їх 
обговорення. За даними загальноклінічних спо-
стережень, після застосування лікарських засобів 
побічних явищ у тварин упродовж експерименту 
не виявлено. 

Встановлено, що найбільш ефективним ан-
тигельмінтиком на основі івермектину за триху-
розної інвазії свиней виявився бровермектин 2 % 
для перорального застосування (ЕЕ=80 %, 
ІЕ=99,4 %). Лікарські засоби бровермектин-
гранулят та бровермектин ін’єкційний призводили 
до зниження інтенсивності інвазії (ЕЕ=10 %, 
ІЕ=73,1 % та ЕЕ=10 %, ІЕ=54,1 % відповідно) у 
хворих тварин. 

Одночасно оцінку ефективності випробува-
них препаратів здійснювали за рівнем середньо-
добових приростів поросят дослідних і контроль-
ної груп. На початку експерименту маса свиней у 
кожній групі становила, в середньому, 
24,87±0,93–27,04±0,96 кг, у тому числі в контро-
льній – 24,87±0,93 кг, першій дослідній – 
26,58±0,88 кг, другій – 25,97±0,76 кг, третій – 
27,04±0,96 кг (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники середньодобового приросту маси тіла свиней  

після застосування антигельмінтиків у СФГ «ЧОБ-99» Полтавської області (М±m, n=10) 
Групи свиней 

(препарат) 
Початкова маса поросят, 

кг 
Маса поросят після обробки 

(на 30-й день), кг 
Середньодобовий приріст 

маси тіла, г 
№ 1 (Бровермектин ін’єкційний) 26,58±0,88 29,01±1,27 80,94±7,18 
№ 2 (Бровермектин-гранулят) 25,97±0,76 28,5±1,04 84,33±6,41 
№ 3 (Бровермектин 2%) 27,04±0,96 32,6±1,47 185,33±7,72 
№ 4 Контрольна 24,87±0,93 26,09±0,88 40,66±5,96 

 

Як видно з таблиці 1, максимальні показни-
ки середньодобових приростів живої ваги на одне 
порося реєстрували в третій групі (185,33±7,72 г), 
де з лікувальною метою застосовували бровер-
мектин 2 %. Середньодобові прирости тварин 
другої та третьої груп, яким задавали бровермек-
тин-гранулят та бровермектин ін’єкційний, були 
нижчими і становили 84,33±6,41 г та 80,94±7,18 г 

відповідно.Хворі поросята контрольної групи ма-
ли низькі середньодобові прирости маси тіла 
(40,66±5,96 г), що вказує на негативний вплив 
трихурисів на ріст та розвиток молодняку. 

Економічні показники аналізу ефективності 
антигельмінтиків на основі івермектину за триху-
розу свиней наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Порівняльна економічна ефективність застосування антигельмінтиків  

на основі івермектину за трихурозу свиней (М±m, n=10) 

Показники 
Препарати 

бровермектин 
ін’єкційний 

бровермектин-
гранулят бровермектин 2 % 

Кількість тварин у досліді, гол. 10 10 10 
Кількість тварин, що одужали,гол. 1 1 8 
Середня вага тварин у досліді до обробки, кг 26,58±0,88 25,97±0,76 27,04±0,96 
Середня вага тварин у досліді на 30-ту добу 
після обробки, кг 29,01±1,27 28,5±1,04 32,6±1,47 

Середньодобовий приріст маси тіла поросят, г 80,94±7,18 84,33±6,41 185,33±7,72 
Вартість препарату, грн. (форма випуску) 48,56 (флакон 50 мл) 185 (пакет 1000 г) 115 (флакон 100 мл) 
Використано препарату на 1 тварину 0,81 мл 5,19 г 0,54 мл 
Затрати на лікування на 1 тварину, грн. 0,79 0,96 0,62 
Попереджений економічний збиток внаслідок 
проведеного лікування, грн. 626,62 615,60 704,16 

Економічний ефект, отриманий в результаті 
лікування, грн. 618,72 606,00 697,96 

Економічна ефективність на 1 грн. витрат, грн. 78,32 63,13 112,57 
 

Найвищі показники економічної ефективно-
сті на 1 грн. витрат (112,57 грн.) у результаті про-
ведення лікувальних заходів за трихурозу свиней 
отримали за використання бровермектину 2 % 
розчину для орального застосування. Це підтве-
рджується і показниками терапевтичної ефектив-
ності вищезазначеного препарату.  

Економічна ефективність бровермектину 
ін’єкційного за трихурозної інвазії свиней була 
дещо нижчою і становила на 1 грн. витрат 
78,32 грн., що на 34,25 грн. менше, ніж за викори-
стання в якості лікувального засобу бровермек-
тину 2 %. Найменші показники економічної ефек-
тивності від проведеного лікування (63,13 грн.) 
показав бровермектин-гранулят, який згодовува-
ли хворим тваринам у вигляді лікувально-
кормової суміші сім діб підряд. Порівняно із зна-
ченнями економічної ефективності бровермекти-
ну 2 % та бровермектину ін’єкційного останній 
був нижчим на 49,44 та 15,19 грн. відповідно. 

Таким чином, за результатами експеримен-
тальних досліджень встановлено, що найбільшу 

терапевтичну (ЕЕ=80, ІІ=99,4 %), економічну 
(112,57 грн.) ефективність та максимальні прирості 
маси тіла поросят (185,33±7,72 г) у процесі їх ліку-
вання за трихурозної інвазії показав препарат 
бровермектин 2 %. Менш ефективним за показни-
ками ЕЕ і ІЕ (10 і 73,1 % відповідно), економічної 
доцільності (63,13 грн.) та середньодобових при-
ростів маси тіла тварин (84,33±6,41 г) виявився 
бровермектин-гранулят. Бровермектин ін’єкційний 
за трихурозу свиней призводив, переважно, до 
зниження інтенсивності інвазії (ЕЕ=10, ІЕ=54,1 %), 
внаслідок чого поросята мали низькі середньодо-
бові прирости маси тіла (80,94±7,18 г.). Разом з 
тим, показники економічної ефективності препарату 
були незначно вищими, ніж бровермектину 
ін’єкційного, і становили 78,32 грн. на 1 грн. витрат. 

Висновки. 1. Встановлено, що бровермек-
тин 2 % розчин для орального застосування ви-
явився найбільш ефективним (ЕЕ=80 %, 
ІЕ=99,4 %) за трихурозної інвазії свиней та приз-
водив до отримання максимальних середньодо-
бових приростів маси тіла (185,33±7,72 г) деге-
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льмінтизованих поросят. 
2. Найвищі показники економічної ефектив-

ності (112,57 грн. на одну грн. витрат) лікуваль-
них заходів за трихурозу свиней встановлені вна-
слідок застосування бровермектину 2 %. 

3. Препарати бровермектин ін’єкційний та 
бровермектин-гранулят володіють менш вираже-

ними терапевтичними та економічними показни-
ками. 

Перспективи подальших досліджень. 
Метою наших подальших досліджень є вивчення 
дезінвазійних властивостей дезінфікуючих пре-
паратів вітчизняного виробництва щодо яєць 
трихурисів. 
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Мельничук В. В. Экономическая эффективность лечебных средств на основе ивер-

мектина при трихурозе свиней 
В статье приведены результаты экспериментальных исследований определения терапев-

тической и экономической эффективности препаратов группы макроциклических лактонов оте-
чественного производства (бровермектин инъекционный, бровермектин-гранулят и бровермек-
тин 2 % раствор для орального применения) при трихурозной инвазии свиней. Основными показа-
телями поражения животных гельминтами были экстенсивность и интенсивность инвазии. Дока-
зана высокая экстенс- и интенсэффективность бровермектина 2 % в течение 35 суток (80 и 
99,4 % соответственно). Лекарственные средства бровермектин инъекционный и бровермектин-
гранулят не обладали трихурисэлиминационным эффектом. 

Ключевые слова: свиньи, трихуроз, лекарственные средства, терапевтическая и экономи-
ческая эффективность. 

 
Melnychuk V. Economic efficacy of medicinal prodocts on the basis ivermectin at trichurosis of 

pigs 
The results of experimental studies determining the therapeutic and economic efficacy of macrocyclic 

lactones domestic production (brovermektin injection, brovermektin-granulated and brovermektin 2 % solu-
tion for oral administration) for trichurosic infestation of pigs. 

The main indicators of lesions animals by helminths were extensity and intensity of infestation. Proved 
highly extens- and intensefficacy of brovermektin 2 % for 35 days (80 and 99,4 %, respectively). Medicinal 
products brovermektin injection and brovermektin-granulated did not release animals from trichurises. 

Keywords: pigs, trichurosis, medicinal products, therapeutic and economic efficacy. 
 
Дата надходження до редакції: 18.03.2015 р. 
Рецензент: к.вет.н., професор Зон Г.А. 
 

  


