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ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ

Протипаразитарні лікувально-профілактичні заходи в молочному ско-
тарстві часто вчасно не проводять через супротив менеджерів і власників 
господарств. Неприйняття необхідних обробок дійних корів пов’язано з 
вимушеною утилізацією значної кількості молока у період каренції того 
чи іншого препарату, під час котрого молоко містить залишки діючих ре-
човин та не може бути використане в їжу людям. Метою досліджень було 
визначити нематодо- й інсектицидну дію нового вітчизняного ендекто-
циду Еприн® (ТОВ «Бровафарма») під час лікувальних обробок великої 
рогатої худоби. Діюча речовина Еприну® – еприномектин (20 мг/мл) з гру-
пи авермектинів, не виводиться з молоком і не потребує навіть добової 
каренції. Було проведено два експерименти: у першому тестували анти-
гельмінтний ефект препарату, у другому – його вплив на іксодових клі-
щів і нашкірних паразитів. Дослідні групи складалися з корів чорно-рябої 
породи, віком 2–6 років, масою тіла – 450–550 кг. Препарат застосовували 
в дозі 1 см3/100 кг маси тіла, subcutaneous injection, одноразово. Лабора-
торні паразитологічні дослідження зразків проводили за стандартними 
методами копрологічної діагностики та ідентифікації нашкірних парази-
тів. Місцева реакція у тварин на введення препарату не спостерігалася. 
В результаті ін'єкції Еприну® п'яти коровам, в різному ступені уражених 
нематодами Bunostomum phlebotum, Trichostrongylus spp., Trichuris spp., 
Dictyocaulus viviparus, Nematodirus spathiger, яйця цих гельмінтів через  
10 діб були повністю еліміновані з фекалій тварин, що свідчить про 100 %  
інтенс- та екстенсефективність препарату. Аналогічно через три доби 
після обробки семи корів, на тілі яких початково були виявлені волосо-
їди (Bovicola bovis), воші (Haematopinus eurysternus) та іксодові кліщі 
(Dermacentor reticulatus/Ixodes ricinus), жодного членистоногого паразита 
знайдено не було. Отже, Еприн® летально діє на типових паразитів ве-
ликої рогатої худоби, зокрема: шлунково-кишкових і легеневих нематод, 
волосоїдів, вошей та іксодових кліщів, не зумовлюючи в організмі тварин 
жодних побічних реакцій.

Ключові слова: еприномектин, корови, гельмінти, кліщі, воші, воло-
соїди.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Макроциклічні лактони (МЛ) – 
одні з найбільш популярних і ефективних ре-
човин на ринку протипаразитарних препаратів 
України та світу. МЛ, як продукти синтезу мі-
кроорганізмів роду Streptomyces або їх синте-

тичні похідні, залежно від хімічної структури 
поділяють на дві групи: авермектини (абамек-
тин, дорамектин, еприномектин, івермектин, 
селамектин) і мільбеміцини. За типом дії на 
паразитів МЛ – це ендо- і ектоциди, оскіль-
ки можуть одночасно знищувати внутрішніх  
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(нематоди) і зовнішніх збудників (акариформні 
кліщі, воші, деякі личинки комах тощо) [1, 2].

Еприномектин (ЕП), як ендектоцид, має 
широкий спектр протипаразитарної дії щодо 
імагінальних і личинкових фаз розвитку нема-
тод шлунково-кишкового тракту (Bunostomum 
phlebotomum, Cooperia spp., Haemonchus placei, 
Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum 
spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., 
Trichocephalus spp., Trichuris spp.) та легень 
(Dictyocaulus viviparus) жуйних тварин. Також 
ЕП згубно діє на паразитних членистоногих 
– паразитиформних і акариформних кліщів, 
постійних ектопаразитів (волосоїдів, вошей), 
різних видів мух та гнусу [3]. 

Фармакодинаміка ЕП полягає у підвищен-
ні проникності та гіперполяризації нервових 
і м’язових клітин паразитів. Аналогічно усім 
МЛ молекули ЕП селективно сполучаються з 
рецепторами глутамат-чутливих йонних ка-
налів хлору, розміщених у клітинних мембра-
нах безхребетних організмів. Сполуки цього 
класу також взаємодіють з ліганд-залежними 
хлорними каналами, які контрольовані ней-
тротрансмітером ɣ-аміномасляною кислотою 
(ГАМК). У такий спосіб порушується провід-
ність нервових імпульсів, виникає параліч не-
матод і комах та їх подальша загибель [4]. 

У ссавців рецептори ГАМК наявні лише в 
центральній нервовій системі й захищені від 
екзовпливів гематоенцефалічним бар’єром, 
тому ЕП безпечний для свійських тварин на-
віть за високих концентрацій [5]. 

Перспективними комерційними перевага-
ми препаратів на основі ЕП є низька токсич-
ність за високої біодоступності діючої ре-
човини та відсутність періоду каренції на 
використання молока корів після обробки. Зо-
крема, на сьогодні в Канаді та країнах ЄС гра-
нично допустима концентрація залишкових 
кількостей ЕП в молоці становить 20 мкг/кг,  
у США – 12 мкг/кг. При цьому експеримен-
тальні радіометричні дослідження, проведені 
на лактуючих коровах після застосування ЕП 
pour-on в дозі 0,75 мг/кг маси тіла, встановили, 
що залишкова кількість ЕП упродовж 20 діб 
після обробки у 91 % проб молока варіювала 
від 1,45 до 5,36 мкг/кг (min 0,4–1,5 мкг/кг), із 
21 доби фіксували лише сліди ендектоциду в 
молоці [6, 7].

Наразі вітчизняних препаратів на основі 
ЕП на ринку України не було. Саме тому апро-
бація та виготовлення власних дженериків ЕП 
для потреб місцевого молочного скотарства 
– актуальне завдання сьогодення для ветери-
нарних лікарів, фармацевтичних компаній та 
науковців.

Метою роботи було вивчити протипара-
зитарну ефективність Еприну® щодо різних 
видів нематод, ектопаразитів та іксодових клі-
щів, типових для великої рогатої худоби.

Матеріал та методи дослідження. До-
слідження проведено у 2021 р. в два етапи:  
1) визначення нематодоцидної дії Еприну® 

(ТОВ «Бровафарма», Україна); 2) встановлен-
ня інсектоакарицидного впливу препарату. 

Для реалізації першого етапу досліджень 
в умовах мультиферми Поліського національ-
ного університету була сформована дослідна 
група корів, спонтанно уражених нематодами. 
Вона складалась з 5 тварин чорно-рябої поро-
ди, віком 4–6 років, масою тіла 500–550 кг. 

Діагностичні методики виконували в умо-
вах лабораторій кафедри паразитології, вете-
ринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 
означеного університету. Копроовоскопію 
здійснювали методом послідовних проми-
вань і за Фюллеборном, копроларвоскопію 
– за Берманом-Орловим. Личинок нематод, 
одержаних з фекалій, культивували за мето-
дом А. М. Петрова та В. Г. Гагаріна протягом 
10 діб [8, 9]. Упродовж цього періоду личин-
ки двічі линяли і досягали III стадії розвит-
ку, після чого за їх морфологічними ознаками 
проводили візуальну (за допомогою мікроско-
па Levenhuk MED 35 з цифровою камерою 
Levenhuk M Plus (Levenhuk Zoom & Joy, 
Russian Federation) та видову ідентифікацію з 
використанням атласів і визначників [10, 11].  
Під час мікроскопії для знерухомлення ли-
чинок застосували співвідношення реаген-
тів: 5 мл води, 5 крапель розчину Люголя,  
5 крапель рідини Барбагалло [12].

Другий етап досліджень був проведений 
на базі ПСП «Світоч» (с. Груд, Житомирська 
область). Для цього було сформовано дослід-
ну та контрольну (інтактну) групи корів чор-
но-рябої породи, віком 2–5 років, масою тіла 
450–550 кг, спонтанно уражених ектопарази-
тами різних видів. В кожній групі налічува-
лось по 7 тварин.

Виявлення волосоїдів і вошей на тілі ко-
рів здійснювали візуальним оглядом ділянок 
тулуба; підрахунок максимальної кількості 
ектопаразитів на шкірі проводили з викорис-
танням дерев’яної рамки 10×10 см2, яку накла-
дали на ділянку шиї, уздовж хребта, лопаток, 
грудної клітини. Для диференціації та іденти-
фікації виявлених паразитів з уражених місць 
відбирали зіскрібки [13], котрі мікроскопічно 
досліджували в лабораторіях зазначеної вище 
кафедри. 

Незалежно від етапу експерименту всім 
дослідним коровам препарат Еприн® було 
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застосовано у дозі 1 см3 на 100 кг маси тіла 
(еквівалентно 0,2 мг еприномектину/кг), 
subcutaneous injection, одноразово. Еприн® 
(розчин для ін’єкцій) – це прозора, безбарвна 
рідина; в 1 мл препарату міститься діюча речо-
вина (ДР) еприномектин (20 мг) та допоміжні 
речовини: диметилсульфоксид, бутилгідрок-
ситолуол, гліцеролформаль.

Критеріями оцінки ефективності протипа-
разитарної обробки дослідних тварин на дру-
гому етапі експерименту слугували екстенс- 
ефективність (ЕЕ) та інтенсефективність (ІЕ) 
препарату. 

Числові дані проаналізовано за допомогою 
програми Microsoft Excell 2017. Визначали  
середньоарифметичну величину (М) та її по-
хибку (m).

Результати дослідження. Нематодоцидна 
ефективність Еприну®. На початковому етапі 
у дослідних тварин з мультиферми Полісь-
кого університету була виключена наявність 
в організмі збудників трематодозів (Fasciola 
spp. та Paramphistomum spp.), але визначена 

наявність нематод (табл. 1). Місцевої реакції 
на введення засобу (шкірного набряку, підви-
щення локальної температури шкіри, почер-
воніння) протягом 3-добового спостереження 
відмічено не було.

На 10-ту добу після застосування Епри-
ну® жодних яєць нематод у фекаліях дослід-
них корів не виявлено. Отже, інстенс- та 
екстенсефективність Еприну® від нематод 
Trichostrongylus spp., Bunostomum phlebotum, 
Nematodirus spathiger, Oesophagostomum spp., 
Trichuris spp., Dictyocaulus viviparus становить 
100 %.

Акарицидна та інсектицидна дія Еприну®. 
На початковому етапі з-поміж корів господар-
ства «Світоч» було відібрано 14 тварин, спон-
танно уражених деякими видами постійних і 
тимчасових ектопаразитів (табл. 2). Інвазова-
них корів розподілили у 2 групи (дослідну та 
контрольну – по 7 тварин у кожній) та відокре-
мили у роздільні приміщення. Дослідну гру-
пу у подальшому обробили Еприном®, а кон-
трольних корів залишили інтактними. 

Таблиця 1 – Гельмінти, виявлені у корів дослідної групи

№ твари-
ни

Інтенсивність
інвазії Збудники

№ 1  
(вік 4 р.)

4 яйця/г підряд Strongylata
види, диференційовані після культивації личинок

Trichostrongylus spp., Bunostomum phlebotum, Nematodirus 
spathiger, Oesophagostomum spp.

8 яєць/г Trichuris spp.

8 личинок/г Dictyocaulus viviparus

№ 2  
(вік 5 р.)

11 яєць/г підряд Strongylata
види, диференційовані після культивації личинок

Bunostomum phlebotum, Trichostrongylus spp.

8 яєць/г Trichuris spp.

14 личинок/г Dictyocaulus viviparus

№ 3  
(вік 6 р.)

12 яєць/г підряд Strongylata
види, диференційовані після культивації личинок

Bunostomum phlebotum, Trichostrongylus spp.

10 яєць/г Trichuris spp.

9 личинок/г Dictyocaulus viviparus

№ 4  
(вік 4 р.)

12 яєць/г підряд Strongylata
види, диференційовані після культивації личинок

Nematodirus spathiger, Bunostomum phlebotum, Trichostron-
gylus spp.

8 яєць/г Trichuris spp.

12 личинок/г Dictyocaulus viviparus

№ 5  
(вік 5 р.)

15 яєць/г підряд Strongylata
види, диференційовані після культивації личинок

Bunostomum phlebotum, Trichostrongylus spp.

9 яєць/г Trichuris spp.
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На 3-тю добу після застосування Епри-
ну® наявності іксодових кліщів (Dermacentor 
reticulatus, Ixodes ricinus) та живих ектопа-
разитів (волосоїдів – Bovicola bovis і вошей 
– Haematopinus eurysternus) на тілі всіх тва-
рин дослідної групи не встановлено. У корів 
контрольної групи без застосування будь-яких 
інсектицидів зниження інтенсивності уражен-
ня ектопаразитами упродовж експерименту не 
спостерігалось. 

Отже, інтенс- та екстенсефективність 
Еприну® від нашкірних паразитів Bovicola 
bovis, Haematopinus eurysternus та кліщів 
Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus стано-
вить 100 %.

Обговорення. Очікувано, як і належить 
ендектоцидам групи МЛ, ЕП у складі препара-
ту Еприн® згубно подіяв на паразитів великої 
рогатої худоби, зокрема: шлунково-кишкових і 
легеневих нематод (зокрема стадії L4), іксодо-
вих кліщів, волосоїдів і вошей. 

У багатьох країнах світу з розвиненим 
скотарством дженерики на основі ЕП здобули 
широкого вжитку, що обумовлено високими 
показниками протипаразитарної дії зі знач-
ним спектром цільових видів нематод і комах 
[15, 16]. 

Вітчизняним молочним господарствам, 
які страждають від стаціонарних, виснажли-
вих гельмінтозів великої рогатої худоби [17], 
ендектоцид з ЕП стане вчасною допомогою у 
створенні інвазійно безпечного середовища в 
межах власного агропромислового простору.

Стандартно для лікування та профілактики 
нематодозів препарати ЕП застосовують перед 
постановкою худоби на стійлове утримання і 
навесні перед вигоном тварин на пасовища. 
З метою знешкодження личинок підшкірних 
оводів − після закінчення льоту оводів, не пі-
зніше листопада, а за арахноентомозів − за по-
треби (залежно від кліматичних умов) [18]. 

Крім того, перевагами ЕП над іншими МЛ 
є відсутність каренції на молоко після обробки 
дійної худоби, що дає значну економію коштів 
підприємцям [19]. 

Фармакокінетика ЕП відрізняється високим 
рівнем біодоступності речовини: за підшкірно-
го введення – 89 %. Максимальна концентрація 
ЕП у крові досягається впродовж 36–48 годин 
і становить близько 58 мкг/л, період напіввиве-
дення – 65–75 годин. До 99 % ЕП зв’язується 
з білками сироватки крові й виводиться з ор-
ганізму переважно з фекаліями і частково із 
сечею [20]. 

Таблиця 2 – Ураження корів ектопаразитами до застосування Еприну®

Група Інтенсивність інвазії Види паразитичних членистоногих

Д
ос

лі
д 

(n
=7

)

0-
ва

 д
об

а

max 18 особин на 10 см2 шкіри спини
Bovicola bovis

M±m 14,0±1,02 особин на 10 см2 шкіри спини

max 7 особин на 10 см2 шкіри шиї
Haematopinus eurysternus

M±m 5,0±0,58 особин на 10 см2 шкіри шиї

max 9/3 особини на тілі
Dermacentor reticulatus/ Ixodes ricinus

M±m 6,14±1,2/1,5 ±0,4 особини на тілі

Ко
нт

ро
ль

 (n
=7

)

0-
ва

 д
об

а

max 12 особин на 10 см2 шкіри спини
Bovicola bovis

M±m 11,7±0,18 особин на 10 см2 шкіри спини

max 4 особини на 10 см2 шкіри шиї
Haematopinus eurysternus

M±m 3,6±0,37 особин на 10 см2 шкіри шиї

max 19/5 особин на тілі
Dermacentor reticulatu/ Ixodes ricinus

M±m 10,4±1,8/2,0 ±0,6 особин на тілі

3-
тя

 д
об

а

max 17 особин на 10 см2 шкіри спини
Bovicola bovis

M±m 13,9±0,94 особин на 10 см2 шкіри спини

max 5 особин на 10 см2  шкіри шиї
Haematopinus eurysternus

M±m 3,14±0,51 особин на 10 см2 шкіри шиї

max 15/7 особин на тілі
Dermacentor reticulatus/ Ixodes ricinus

M±m 7,6±1,7/2,3 ±0,87 особин на тілі
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Одним з небагатьох застережень застосу-
вання ЕП у скотарстві є обмеження для забій-
них тварин: використання м’яса в їжу людям 
дозволено лише через 63 доби після останньої 
обробки худоби [21]. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень.

1. Нематодоцидна ефективність Еприну®  

(у дозі 1 см3/100 кг маси тіла, subcutaneous 
injection, одноразово) від буностомо-
зу (Bunostomum phlebotum), нематодірозу 
(Nematodirus spathiger), трихостронгілідозу 
(Trichostrongylus spp.), трихурозу (Trichuris 
spp.), диктіокаульозу (Dictyocaulus viviparus) та 
езофагостомозу (Oesophagostomum spp.) вели-
кої рогатої худоби становить 100 %. 

2. Інсектицидна (від Bovicola bovis, 
Haematopinus eurysternus) та акарицидна (від 
Dermacentor reticulatus та Ixodes ricinus) дія 
препарату також сягає 100 % на 3-тю добу піс-
ля застосування тваринам. 

3. Препарат безпечний для застосування 
великій рогатій худобі – побічних явищ або 
ускладнень під час застосування виявлено не 
було.

У подальшому буде досліджена можли-
вість застосування Еприну® великій рогатій 
худобі для профілактичних обробок від напа-
ду іксодових кліщів Boophilus spp., Amblyoma 
spp., ураження личинками підшкірних оводів 
(Hypoderma spp.), комарами (Aedes spp., Culex 
spp., Anopheles spp.) та кровосисними мухами 
(Stomoxys calcitrans, Haemotobia spp.).

Дотримання біоетичних норм. Дослі-
дження проводили відповідно до Європейської 
Конвенції захисту хребетних тварин, котрих 
використовують з експериментальною та ін-
шою науковою метою (Страсбург, 1986), «За-
гальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Київ, 2001) і Закону України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження» 
(2010).

Відповідність проведених досліджень 
принципам біоетики та захисту тварин від 
жорстокого поводження під час наукової робо-
ти підтверджено комісією з біоетичної експер-
тизи Поліського національного університету 
(протокол № 2 від 03.06.2021).

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 
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Эффективность эндектоцида Эприн® для при-
менения крупному рогатому скоту против нематод и 
членистоногих паразитов

Довгий Ю.Ю., Фещенко Д.В., Березовский А.В., Ба-
хур Т.И., Галат М.В., Приходько О.В., Пашинская О.И.

Противопаразитарные лечебно-профилактические 
мероприятия в молочном скотоводстве часто вовремя не 
проводят из-за сопротивления менеджеров и собствен-
ников хозяйств. Непринятие необходимых обработок 
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дойных коров вызвано вынужденной утилизацией зна-
чительного количества молока в период каренции того 
или иного препарата, во время которого молоко содер-
жит остатки действующих веществ и не может быть 
употреблено в пищу людям. Целью исследований было 
определить нематодо- и инсектицидное действие нового 
отечественного эндектоцида Эприн® (ООО «Бровафар-
ма») во время лечебных обработок крупного рогатого 
скота. Действующее вещество Эприна® – эприномектин 
(20 мг/мл) из рода авермектинов, не выводится с моло-
ком и не требует даже суточной каренции. Было прове-
дено два опыта: в первом тестировали антигельминтный 
эффект препарата, во втором – воздействие на иксодовых 
клещей и накожных паразитов. Опытные группы состо-
яли из коров черно-рябой породы, возрастом 2–6 лет, 
массой тела – 450–550 кг. Препарат применяли в дозе  
1 см3/100 кг массы тела, subcutaneous injection, однократ-
но. Лабораторные паразитологические исследования 
проводили стандартными методами копрологической 
диагностики и идентификации накожных паразитов. 
Местная реакция у животных на введение препарата 
не наблюдалась. В результате инъекции Эприна® пяти 
коровам, в разной степени пораженным нематодами 
Bunostomum phlebotum, Trichostrongylus spp., Trichuris 
spp., Dictyocaulus viviparus, Nematodirus spathiger, яйца 
этих гельминтов через 10 суток были полностью элими-
нированы из фекалий животных, что свидетельствует о 
100 % интенс- и экстенсэффективности препарата. Ана-
логично через трое суток после обработки семи коров, 
на теле которых первоначально были обнаружены вла-
соеды (Bovicola bovis), вши (Haematopinus eurysternus) 
и иксодовые клещи (Dermacentor reticulatus/Ixodes 
ricinus), ни одного членистоногого паразита более выяв-
лено не было. Следовательно, Эприн® летально дей-
ствует на типичных паразитов крупного рогатого скота,  
в часности: желудочно-кишечных и легочных нема-
тод, власоедов, вшей и иксодовых клещей, не вызывая  
при этом в организме животных никаких побочных  
реакций.

Ключевые слова: эприномектин, коровы, гель-
минты, клещи, вши, власоеды. 

Efficacy of Eprin® endectocide for use in cattle against 
nematodes and arthropod parasites

Dovhiy Yu., Feshchenko D., Berezovsky А., Bakhur T., 
Galat M., Prykhodko O., Pashynska O.

Antiparasitic treatment and prophylactic measures in 
dairy cattle breeding are often not carried out on time due to 
the opposition of managers and owners of farms. The rejection 
of the necessary treatments for dairy cows is caused by the 
forced disposal of a significant amount of milk during the with-
drawal period of a particular preparation, during which milk 
contains residues of active substances and cannot be eaten by 
humans. The research aimed to determine new native Eprin® 
endectocide's (Brovafarma LLC) nematode and insecticidal ef-
fect during the cattle treatment. The active ingredient of Eprin® 
is eprinomectin (20mg/ml) from the genus of avermectins, it 
is not excreted in milk and even requires a 1-day withdrawal. 
Two experiments were carried out: in the first, the anthelmintic 
effect of the drug was tested; in the second, the effect on ix-
odid ticks and cutaneous parasites. The experimental groups 
consisted of black-speckled cows, 2–6 years old, weighing 
450–550 kg. The drug was used at a dose of 1 cm3/100 kg of 
body weight, subcutaneous injection, once. Laboratory para-
sitological studies were carried out using standard methods of 
scatological diagnostics and identification of cutaneous para-
sites. No local reaction in animals to drug administration was 
observed. As a result of the injection of Eprin®, five cows, af-
fected to varying degrees by the nematodes Bunostomum phle-
botum, Trichostrongylus spp., Trichuris spp., Dictyocaulus 
viviparus, Nematodirus spathiger, the eggs of these helminths 
after 10 days were completely eliminated from animal faeces, 
which indicates 100 % intensity and the extensibility of the 
drug. Likewise, three days after the treatment of seven cows 
whose bodies were originally found to have lice (Bovicola bo-
vis), lice (Haematopinus eurysternus) and ticks (Dermacentor 
reticulatus/Ixodes ricinus), no more arthropod parasites were 
identified. Consequently, Eprin® has a lethal effect on typical 
bovine parasites, including gastrointestinal and pulmonary 
nematodes, lice, lice and ticks, without causing any side effects 
in the body of animals.

Key words: eprinomectin, cows, helminths, ticks, 
sucking lice, chewing lice.
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