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Однією з причин недостатньої рентабельності молочного ско-
тарства є паразитарні захворювання, зокрема фасціольозна інвазія. 
Ця хвороба може завдати значних економічних збитків: зниження 
молочної продуктивності корів, зменшення приростів живої маси 
молодняку, негативний вплив на репродукцію.

На сьогодні ринок ветеринарних препаратів доволі насичений 
протитрематодними засобами зарубіжного і вітчизняного виробни-
цтва. Проте для власників тварин ключовою проблемою залишається 
ціна/ефективність антигельмінтиків. Специфічні препарати звільня-
ють організм від гельмінтів, не впливаючи на процеси відновлення 
після інвазії. Проте тривале застосування одних і тих же препаратів 
призводить до збільшення кількості випадків розвитку резистентно-
сті фасціол до антигельмінтиків.

Метою дослідження є апробація нових лікувальних комбінацій, 
які б  забезпечували звільнення організму великої рогатої худоби 
(ВРХ) від трематод і відновлення порушених фізіологічних функцій.

У роботі наведено результати апробації комбінації рафензол 
емульсії та настою трави звіробою за фасціольозу ВРХ в умовах мо-
лочно-товарної ферми Київщини.

Екстенс- та інтенсефективність монотерапії рафензол емульсією 
через 10 діб становила 40 %, а на 30-ту добу збільшилася до 80 %. 
Комплексне використання рафензол емульсії з настоєм трави звіро-
бою, згідно зі схемою, через 10 діб забезпечило 80 % екстенс- та 
інтенсефективності. Через 30 діб показник покращився до 100 %. 
Трава звіробою покращує регенерацію ушкоджених фасціолами тка-
нин, сприяє засвоюванню корму та відновленню продуктивності.

Комплексне лікування ВРХ з використанням етіотропної та па-
тогенетичної терапії є високоефективним. Засоби фітотерапії у по-
єднанні з трематодоцидними препаратами покращують порушену 
функцію тканин за ураження фасціолами. 

Ключові слова: рафензол емульсія, настій трави звіробою, фас-
ціольоз, інтенсивність та екстенсивність інвазії, екстенсефектив-
ність та інтенсефективність препаратів.
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Постановка проблеми. Фасціольоз – це 
один із небезпечних гельмінтозів, що завдає 
значних економічних збитків господарствам 
[1–3]. Важливою проблемою є розвиток ре-
зистентності до антигельмінтиків у збудника 
фасціольозу. Це визначає актуальність вивчен-

ня різних схем лікування та, зокрема, комплек-
сної терапії захворювання.

Хвороба має соціальне значення, пов’язане 
з його небезпекою для людини. Окремі автори 
[4–8], звертали увагу на реєстрацію випадків 
фасціольозу серед людей у 19 країнах Європи. 
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Наразі виявлено стійкість цієї трематоди до 
окремих препаратів. Так, науковці Чилі [9], 
вперше виявили фасціол, резистентних до три-
клабендазолу. Вони рекомендують проводити 
ротацію застосовуваних специфічних препа-
ратів за фасціольозу та періодично проводити 
тести на чутливість виявлених збудників до 
препаратів.

Аналіз останніх досліджень. У Велико-
британії серед 183 досліджених коней у 2,2 %
тварин у печінці були виявлені фaсціоли. 
Водночас серопозитивними було 8,7 % дослі-
джених коней. Оскільки у коней паразитує 
F. hepatica, подібно жуйним, автори рекомен-
дують за планування заходів із профілактики 
захворювання враховувати можливість ура-
ження коней [10]. 

May K. та співавт. [11] виявили негативний 
вплив  паразитування фасціол на репродуктив-
ний статус молочних корів. 

Це захворювання наносить щорічні збит-
ки молочній індустрії Великобританії біль-
ше як на 40 млн фунтів стерлінгів, Бразилії – 
210 млн доларів [12]. Встановлено, що більше 
50 % метацеркаріїв фасціол здатні зимувати на 
пасовищах. У звʼязку з цим потребує вивчення 
можливість зараження корів кормами, особли-
во силосом, які можуть бути ураженими адоле-
скаріями F. hepatica [13–16].

Через поширення хвороби майже на всіх 
континентах необхідний пошук нових схем 
лікування. Препарати мають знищувати збуд-
ника та усувати негативний вплив його на ор-
ганізм. 

Мета дослідження – вивчити ефектив-
ність комплексного лікування великої рогатої 
худоби за фасціольозу із застосуванням рафен-
зол емульсії та настою трави звіробою. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проведені в умовах ТОВ «Світанок 
Плюс» Обухівського району Київської області. 
Використовували епізоотологічні, клінічні та 
лабораторні методи досліджень. 

Епізоотологічні методи включали аналіз 
документів ветеринарної звітності, планів про-
ведення ветеринарно-профілактичних та про-
тиепізоотичних заходів за 2018–2019 роки. 

Вивчали стан тварин за загальноприйняти-
ми у клінічній практиці методами. Протягом 30 
діб спостерігали за тваринами. 

Для визначення уражених фасціольозом 
тварин досліджували велику рогату худобу  
(ВРХ) чорнорябої породи. Лабораторні дослі-
дження фекалій проводили методом седимен-
тації (осадження), що грунтується на принципі 
осадження яєць гельмінтів, що зависли в ріди-

ні, промиванні осаду і дослідженні останнього 
[17–19].

Для визначення ефективності дегельмінти-
зації було сформовано три групи телиць віком 
12–18 місяців за принципом аналогів, одна з 
яких була контрольною. У кожній групі було 
по 5 телят, яких зважували до постановки до-
сліду та на 30-ту добу після його закінчення.

Рафензол емульсію випускає німецько-
українська науково-виробнича фірма «Бро-
вафарма». В 1 мл препарату містяться діючі 
речовини: рафоксанід 110 мг, фенбендазол 75 
мг. Це препарат широкого спектра, який згуб-
но діє на статевозрілі та нестатевозрілі пара-
зити роду Fasciola і Dicrocoelia. Механізм дії 
рафоксаніду повʼязаний із порушенням енер-
гетичного обміну гельмінтів та розʼєднування 
окислювального фосфорилювання. Фенбен-
дазол пригнічує ферментну систему гельмін-
тів, що змінює енергетичний обмін та зумов-
лює загибель паразитів. Препарат має низьку 
токсичність та порівняно високу терапевтичну 
ефективність. Він стійкий у лікарській формі 
та тривалий час зберігає фармакологічні вла-
стивості. Виводиться із організму переважно 
шлунково-кишковим каналом. Період очіку-
вання для м’яса становить 14–28 діб, для мо-
лока − 10 діб.



48

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2019, № 2                                                                                  nvvm.btsau.edu.ua

Результати дослідження. Встановлено 
(табл. 1), що із 30 проб фекалій у 13 вияви-
ли яйця фасціол. Екстенсивність інвазії (ЕІ) 
при цьому склала 43,3 %. Інтенсивність ін-
вазії (ІІ) – 17 екземплярів яєць. Найбільш 
ураженими були тварини 2018–2019 рр.
народження. У них відповідно ЕІ 53 % та 
ІІ – 21 екземпляр яєць. Цю технологічну групу 
тварин використовували для подальшої експе-
риментальної роботи.

Для проведення досліду було відібрано 
п’ятнадцять 1–1,5-річних телиць, які мали клі-
нічні ознаки фасціольозу: порушення функції 
шлунково-кишкового тракту, відставання в ро-
сті та розвитку. В окремих тварин спостерігали 
жовтушність видимих слизових оболонок. Ре-
зультати гельмінтологічних досліджень висвіт-
лені у таблиці 2. 

Всі відібрані для дослідження тварини 
були уражені яйцями фасціол. При цьому 
екстенсивність інвазії (ЕЕ) = 100 %, за серед-
ньої інтенсивності інвазії (ІІ) 17,9 екземплярів 
яєць в одній краплині флотаційного розчину.

За тваринами спостерігали протягом 30 
діб, щоденно проводячи клінічні дослідження. 
Копрологічні дослідження проводили на 10- і 
30-ту добу (табл. 3, 4). 

На 30-ту добу дослідження показники по-
кращилися. Із таблиці 4 видно, що у другій гру-
пі уражених фасціолами тварин не виявили. Те-
рапевтична ефективність препарату становила 
100 %. Водночас, у першій дослідній групі одна 
тварина залишалась ураженою фасціолами. 
ЕЕ  препарату в цій групі дорівнювала 80 % та 
ІЕ – 71,1 %. В усіх дослідних тварин за цей час 
покращився загальний стан. Вони активніше 
вживали корм та були клінічно здоровими. По-
казники температури, дихання та серцебиття 
були в межах норми. 

Проведені дослідження засвідчили ефек-
тивність рафензол емульсії у досліді. Водночас 
вплив комплексу емульсії з настоєм трави зві-
робою був дещо вищим.

Телиці контрольної групи протягом усього 
періоду дослідження залишались ураженими, 

з проявами клінічних ознак фасціольозу. Вони 
були пригніченими, погано споживали корм. 
У них визначали відхилення від нормальних 
показників температури, частоти дихання та 
серцебиття. Після досліду їх обробили рафен-
зол емульсією за зазначеною вище методикою.

Поряд із вивченням ефективності препара-
ту, розглядали його вплив на зміну маси тіла. 
Зважували тварин до лікування і через 30 діб 
після дегельмінтизації (табл. 5). 

У таблиці представлено показники серед-
ньої маси тварин під час досліду. До лікування 
вони коливались у межах 234−240 кг. Через 30 діб 
проведення досліду маса тіла телиць 1-ї групи 
збільшилася в середньому на 18,6 кг (258,6 кг). 
У контрольній групі ці показники змінились 
незначно. При цьому у телиць 1-ї групи серед-
ньодобові прирости були 620 г, що на 253 г, або 
в 1,7 разів більше, порівняно з тваринами кон-
трольної групи (р<0,05). Застосування телицям 
2-ї групи комплексу препаратів більшою мі-
рою покращило їх стан. Про це свідчить при-
ріст маси тіла за добу – 0,416 кг або у 2,1 раза 
(р<0,01), та за 30 діб – 22,5 кг (р<0,01). 

Обговорення. Фасціольоз, як один із не-
безпечних гельмінтозів, завдає значних еко-
номічних збитків господарствам [1–3]. При 
цьому знижується молочна продуктивність ко-
рів та прирости маси тіла молодняку. Проявля-
ється негативний вплив на репродукцію стада. 
Важливою проблемою є розвиток резистент-
ності збудників фасціольозу до антигельмінти-
ків. Це визначає актуальність вивчення різних 
схем лікування та, зокрема, комплексної тера-
пії тварин за цієї інвазії.

У досліді вивчали комплексне лікування 
телиць великої рогатої худоби ТОВ «Світа-
нок Плюс» за фасціольозу із використанням 
рафензолу емульсії як етіотропної терапії та 
настою трави звіробою як патогенетичного лі-
кування.

Через десять діб після застосування рафен-
зол емульсії значно змінилась ураженість до-
слідних телиць. Екстенсивність фасціольозної 
інвазії знизилася до 40 % у тварин 1-ї групи і 
до 20 % – 2-ї групи. Інтенсивність інвазії віро-
гідно зменшилася до 8,3 і 7,6 екземплярів яєць 
(р <0,05) відповідно, порівняно з контрольною 
групою. Терапевтичну ефективність лікування 
визначали за показниками екстенс- та інтен-
сефективності. Було виявлено, що у 1-й групі 
ЕЕ дорівнювала 60 %, а ІЕ препарату – 51,3 %. 
У 2-й групі вони становили 80 та 56,1 % від-
повідно. 

На 30-ту добу терапевтична ефективність 
схем лікування була вищою. У тварин другої 
групи уражених фасціолами яєць не виявили. 
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Таблиця 1 − Ураження яйцями фасціол великої рогатої худоби господарства

Група
тварин

Кількість проб EІ, 
% ІІ, екз. яєць в 1 г фекалій

досліджено інвазовано
Корови 15 5 33,3 12,6 ±1,85
Телиці
С. маса 234 15 8 53,3 21,1±2,35

Всього/ в середньому 30 13 43,3 17,3±2,32

Таблиця 2 – Ураженість телиць яйцями фасціол до дегельмінтизації 

Група
тварин

Всього тварин
у групі

Всього уражених, 
гол. ЕІ, % ІІ, екз.

1-а дослідна 5 5 100 18,0±3,19
2-а дослідна 5 5 100 17,3±4,76
Контрольна 5 5 100 18,4±3,81

Таблиця 3 – Ураженість телиць на 10-ту добу після дегельмінтизації

Група
тварин

Досліджено
проб, гол.

Із них
інвазовано

ЕІ 
% ІІ, екз. ЕЕ,

%
ІЕ,
%

1-а дослідна 5 2 40 8,3±2,19* 60 51,3
2-а дослідна 5 1 20 7,6±3,29* 80 56,1
Контрольна 5 5 100 19,0±2,32 - -

            Примітка. значення р: * – <0,05; ** – <0,01; ***– <0,001; решта – >0,05, 
                                порівняно з контролем.

Таблиця 4 – Наявність яєць фасціол на 30-ту добу після дегельмінтизації

Група тварин Досліджено
проб

Із них
інвазовано,

гол.

ЕІ 
%

ІІ, 
екз.

ЕЕ,
%

ІЕ,
%

1-а дослідна 5 1 20 5,2±2,32* 80 71,1
2-а дослідна 5 0 0 0*** 100 100
Контрольна 10 10 100 21,4±4,18 - -

           Примітка: значення р: * – <0,05; ** – <0,01; ***– <0,001; решта – >0,05, 
                               порівняно з контролем.

Таблиця 5 – Динаміка маси тіла дослідних тварин

Група
тварин

n=5

Середня вага, кг Приріст маси тіла

до лікування після лікування за добу, кг + до контрольної групи 
за добу, кг

1-а дослідна 240,0±4,45 258,6 ±5,18 0,620±0,055* 0,253
2-а дослідна 234,0±5,70 267,5±4,67* 0,783±0,044** 0,416
Контрольна 238,0±4,56 249,0±4,45 0,367±0,085 -

Примітка: значення р: * – <0,05; ** – <0,01; ***– <0,001; решта – >0,05, 
                                 порівняно з контролем.
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ЕЕ та ІЕ дорівнювала 100 %. У першій дослід-
ній групі одна тварина залишалась ураженою 
фасціолами. ЕЕ становила 80 % та ІЕ – 71,1 %. 
Загальний стан усіх дослідних тварин за цей 
час покращився.

Телиці контрольної групи протягом усього 
періоду дослідження залишались ураженими 
яйцями трематод. У них спостерігали прояви 
клінічних ознак фасціольозу, загальне пригні-
чення та знижений апетит.

Показники середньої маси дослідних тва-
рин за період спостереження засвідчили ви-
дужування. У контрольній групі ці показники 
змінилися незначно. Середньодобові прирости 
у телиць 1-ї групи були на 253 г або у 1,7 разів 
вищими, порівняно з тваринами контрольної 
групи (р<0,05). Комплекс препаратів у 2-й гру-
пі більш достовірно збільшив масу тіла. Про це 
свідчить приріст маси за добу – 416 г, або у 2,1 
рази (р<0,01), та за 30 діб – 22,5 кг (р<0,01). 

Висновки. 1. Показники ефективності ра-
фензолу за фасціольозу великої рогатої худоби 
на 10-ту добу після застосування становили: 
ЕЕ – 60 та ІЕ – 51,6 %; на 30-ту добу – 80  та 
71,1 % відповідно. 

2. Комплексне використання рафензолу з 
настоєм трави звіробою забезпечує вищий те-
рапевтичний ефект, порівняно із застосуван-
ням лише рафензолу. За комплексного ліку-
вання на 10-ту добу після дегельмінтизації ЕЕ 
становила 60, ІЕ – 56,1 %; на 30-ту добу обидва 
показники складали 100 %.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Комплексное лечение крупного рогатого скота 
при фасциолезе

Авраменко Н.В., Козий Н.В., Шаганенко Р.В., Ша-
ганенко В.С.
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Avramenko N., Kozii N., Shaganenko R., Sha-
ganenko 

The domestic veterinary market is saturated with a 
large number of various anti-trematode drugs of both foreign 
and domestic production, however, the price/eff ectiveness 
of anthelmintics remains a key aspect for animal owners. 
However, against parasitic drugs, they only destroy the 
parasite in the body of sick animals, without pouring in on 
the processes of recovery of the body after invasion. Long-
term use of the same drugs, violation of the instructions for 
use of the latter leads to an increase in the number of reports 
of scientists from around the world about the increase in 
the number of cases of development of fasciol resistance 
in anthelmintics. That is why the search and testing of new 
therapeutic combinations that ensure the release of cattle 
from trematodes and helped restore disturbed physiological 
functions remain relevant today
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