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ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ

У статті представлено дослідження щодо фармакотерапевтичної ефектив-
ності препаратів етіотропної дії Івермікол краплі та Аверсектинова мазь за кне-
мідокоптозу в хвилястих папуг. 

Лікування було спрямовано на забезпечення етіотропної терапії акари-
цидних препаратів щодо збудників інвазії у хворих птахів та у зовнішньому 
середовищі. Екстенсефективність та інтенсефективність (ЕЕ та ІЕ) препара-
тів оцінювали на 6-у, 22-у та 36-у добу після проведеної обробки відповідно 
до циклу розвитку кнемідокоптесів. Дослідній групі хвилястих папуг, хворих 
на кнемідокоптоз, застосовували наступну схему лікування: івермікол краплі, 
хлоргексидин та мультивітамізована зернова суміш Perlen для харчування. 
Згідно з проведеним лікуванням, на 6-у добу у хвилястих папуг екстенсефек-
тивність була відсутньою. На 22-у добу лікування за мікроскопічного дослі-
дження зішкрібів з уражених ділянок було виявлено кнемідокоптесів у 4-х 
папуг, екстенсефективність івермікол крапель становила 33,3 %. На 36-у добу 
екстенсефективність лікування краплями івермікол папуг становила 100 %. 
Отже, отримані результати дозволяють рекомендувати зазначену схему до-
слідної групи для лікування декоративних птахів за кнемідокоптозу. 

Застосування препаратів за іншою схемою (аверсектинова мазь, хлоргек-
сидин та мультивітамізована зернова суміш Perlen для харчування) хвилястим 
папугам за кнемідокоптозу також виявилося ефективним. Однак, на 22-у добу 
лікування за мікроскопічного дослідження зішкребів з уражених ділянок було 
виявлено кнемідокоптесів у 5-и папуг, екстенсефективність аверсектинової 
мазі становила 16,7 %. На 36-у добу лікування у папуг контрольної групи, яким 
застосовували аверсектинову мазь ЕЕ лікування становила 66 %, оскільки хво-
рими залишалися 2-є папуг із 6-и, які потребували подальшого лікування.

Динаміка показників ЕЕ та ІЕ івермікол крапель та аверсектинової 
мазі на 6-у, 22-у та 36-у добу досліджень свідчить про вищу терапевтичну 
ефективність івермікол крапель. Отже, використання івермікол крапель, як 
засобу етіотропної дії за кнемідокоптозу папуг є ефективним.

Ключові слова: зуднева хвороба, лікування, кнемідокоптоз, папуги, 
кліщ Cnemidocoptes pilae, акарицидні препарати, івермікол краплі, аверсек-
тинова мазь.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. За даними літературних дже-
рел, кнемідокоптоз є одним з найпоширені-
ших паразитарних захворювань серед птахів 
різних видів. Хворобу зумовлюють кліщі ро- 
ду Knemidocoptes, родини Sarcoptidae, що зу-
стрічається у багатьох свійських і декоратив-
них птахів. Серед декоративних птахів осо-
бливо часто уражуються хвилясті папуги та 
канарки [1–6].

Кнемідокоптоз (зуднева короста, «вапняна 
нога», короста лап) – паразитарне захворюван-
ня птахів здебільшого хронічного перебігу, яке 
супроводжується пошкодженням дзьоба, воско-
виці, лап, шкіри навколо очей, клоаки. Характе-
ризується появою на них губчастих розростань, 
свербежем шкіри, дерматитом, некрозами фа-
ланг, зниженням продуктивності [7–9]. 

Збудник захворювання – коростяний кліщ 
Кnemidocoptes pilae, має тіло округлої форми 
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розміром 0,3–0,4 мм сірого кольору з жовтува-
тим відтінком, хоботок гризучого типу, 4 пари 
ніг. Кліщі живляться клітинами епідермісу і 
тканинною рідиною. Коростяний кліщ може 
роками жити на птиці у «дрімаючому стані». 
Якщо птах здоровий, його організм має захис-
ні властивості, які не дають змоги паразиту 
розмножуватися, тому він не завдає господа-
реві жодної шкоди, і клінічні ознаки захворю-
вання не виявляються. У разі зниження резис-
тентності організму папуг, за порушення умов 
утримання, годівлі, за розвитку інших захво-
рювань, особливо за наявності стресу, кліщі 
починають безперешкодно розмножуватися і 
спричинювати патологічні зміни на тілі папуг 
[7, 8, 10, 11]. 

Захворювання у хвилястих папуг перебігає 
у кілька стадій, від легкої – на початку хвороби 
до важкої ‒ за відсутності своєчасної ветери-
нарної допомоги. Спричиняє значні порушен-
ня у здоров’ї хворого пернатого пацієнта і, 
нерідко, може бути причиною загибелі домаш-
нього улюбленця. 

Найчастіше зараження папуг відбуваєть-
ся через інвентар для догляду та утримання 
папуг: клітки, жердинки, годівниці, гніздові 
будиночки тощо. Джерелом збудника кнемі-
докоптозу можна вважати зоомагазини та інші 
пункти продажу, де порушуються належний 
догляд, годівля та гігієна декоративної птиці. 
Через клітки для птиці у пунктах продажу про-
ходить великий потік птахів із різних місць. 
Здебільшого, не завжди перед заселенням про-
водять дезінфекцію та дезакаризацію кліток.  
У випадку появи кліщів у клітці, відбувається 
їх миттєве поширення, залишаючись в клітці 
на довгі роки. Тому, переважна більшість пта-
хів в зоомагазинах чи ринках вже хворі або 
знаходяться в початковій (прихованій) стадії 
кнемідокоптозу [12–14].

Часто власники папуг звертаються по допо-
могу на стадії значного ураження птиці, коли 
вже є структурні зміни похідних шкіри та вира-
жені клінічні симптоми, що створює певні про-
блеми у проведенні лікування. Вивчення пи-
тань, що стосуються проведення лікувальних 
заходів за кнемідокоптозу, зокрема хвилястих 
папуг, є необхідним та актуальним [15,16]. 

За даними літератури, розроблені методи 
лікування птахів хворих на кнемідокоптоз не 
завжди дають 100 % терапевтичний ефект, що 
потребує подальшого дослідження та підбору 
ефективних засобів лікування [17–19].

На ринку сучасних ветеринарних препара-
тів представлена значна кількість інсекто-ака-
рицидних препаратів. Водночас, науковці та, 
особливо, спеціалісти ветеринарної медицини, 

які обслуговують декоративну птицю зазнача-
ють, що більшість акарицидів є токсичними 
для птиці і можуть бути причиною алергічних 
реакцій чи отруєння [20]. Вивчення ефектив-
ності етіотропних засобів, особливо у їх поєд-
нанні із засобами патогенетичної чи симптома-
тичної дії за кнемідокоптозу хвилястих папуг 
вважаємо актуальним. 

Мета дослідження – провести комплек-
сну діагностику кнемідокоптозу у хвилястих 
папуг, порівняти та обґрунтувати фармакоте-
рапевтичну ефективність препаратів Івермікол 
краплі та Аверсектинова мазь.

Матеріал і методи досліджень. Матері-
алом для виконання досліджень були 12 хви-
лястих папуг, хворих на кнемідокоптоз, віком 
від 6 міс. до 5 років протягом 2020 року, що 
надходили на лікування до міжкафедральної 
клініки факультету ветеринарної медицини 
Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету.

Діагноз встановлювали на основі анамнезу, 
клінічного огляду шкірного покриву папуг та 
лабораторного дослідження зішкрібів ушко-
джених ділянок тіла.

За клінічного обстеження папуг застосову-
вали загальноприйняті у ветеринарній практи-
ці методи дослідження – огляд, пальпацію. 

Для підтвердження діагнозу та дослі-
дження ефективності препаратів застосували 
акароскопічне дослідження глибоких зішкрі-
бів ушкоджених ділянок тіла компресорним 
методом [21]. Для цього від кожного папуги 
відбирали 3–4 зішкріби із лап, дзьоба та шкі-
ри. Відібраний матеріал поміщали на пред-
метне скло, додавали 1–2 краплі 10 % розчину 
NaOH і накривали іншим предметним склом. 
Під впливом лугу кірки розм’якшувались,  
що давало змогу кращій візуалізації кліщів, 
яких виявляли за малого збільшення мі-
кроскопа (10×8). 

З метою вивчення ефективності акарицид-
них препаратів було сформовано дві групи хви-
лястих папуг із середнім ступенем ураження: 
дослідну та контрольну по 6 птахів у кожній. 

Хвилястим папугам дослідної групи за-
стосовували івермікол краплі одноразово по 
1 краплі на неушкоджену ділянку спини між 
крилами, контрольної ‒ аверсектинову мазь на 
ушкоджені ділянки тіла 4-разово із інтервалом 
5 діб. Крім того, птиці обох груп згодовували 
вітамінізований корм упродовж 30 діб (до кор-
му додавали по 0,5 чайної ложки мультивітамі-
нізованої зернової суміші Perlen) та обробляли 
уражені ділянки антисептиком – хлоргекси-
дином з метою знищення патогенної та умов-
но-патогенної мікрофлори (табл. 1).
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Формування груп птахів відбувалося у міру 
їх надходження на прийом у клініку. Клітки 
та інвентар до та після лікування обробляли 
дезакаризаційним препаратом Неостомазан, 
дезінфікуючим препаратом Екоцид С згідно з 
інструкцією.

За дослідження відібраних зразків (зішкре-
би уражених ділянок тіла від хворих папуг) 
підраховували кількість кліщів у 20 полях зору 
під мікроскопом. 

Критерієм оцінки ефективності лікування 
були клінічні зміни стану папуг, показників 
екстенс- та інтенсефективності препаратів, які 
досліджували на 6-у, 22-у та 36-у добу від по-
чатку лікування. 

Результати дослідження. Діагноз стави-
ли на основі анамнестичних даних зібраних у 
власника папуги, загального огляду пацієнта 
та виявлення кліщів К. pilae у біоматеріалі, ві-
дібраному із уражених ділянок тіла пацієнтів 
за дослідження під мікроскопом.

Під час збору анамнезу зі слів власників, 
було встановлено, що зміну поведінки, при-
гнічення загального стану, зниження апетиту, 
випадіння пірʼя, зміни на шкірі здебільшого 
відмічали після зміни корму, контакту з інши-
ми птахами, зміни навколишнього середовища 
для птиці, прогулянки за межами квартири, 
придбання предметів для розваг папуги. Ча-
сто власники не відмічали проявів свербежу 
або він був слабко виражений. Деякі власни-
ки папуг не могли відмітити події, які б вони 
пов’язували із змінами стану здоров’я їх улю-
бленців.

У більшості хворих хвилястих папуг від-
мічали пошкодження на поверхні восковиці, 
дзьоба та лап різного ступеня (рис. 1, 2, 3).

За ураження лап помічали наявність вузли-
ків-папул. У таких місцях були горбики із тов-
стими сіро-жовтими лусками та кірками. 

У окремих птахів, уражених коростяними 
кліщами, відмічали зміни у поведінці: підви-
щення збудливості, втрата апетиту, неспокій, 
общипування пір’я. 

У глибоких зіскрібках із шкiри лап та дзьо-
ба виявляли незначну кількість яєць та до-
рослих особин кліщів Knemidocoptes pilae на 
різних стадіях біологічного циклу (рис. 3, 4). 
Кліщі невеликого розміру 0,2–0,5 мм округлої 
форми, з коротким хоботком, чотирма парами 
коротких конусоподібних  лапок, що розміщені 
в передній частині тіла та закінчуються кігти-
ками. Knemidocoptes pilae паразитують на пти-
ці декоративних видів, зокрема на папугах.

Хворих папуг у міру надходження у клініку 
комплектували у групи та проводили лікування 
відповідно до схеми. У результаті проведеного 
лікування папуг обох груп на 6-у, 22-у та 36-у 
добу реєстрували наступні дані (табл. 2).

За мікроскопії зішкребів з уражених ділянок 
тіла папуг обох груп кількість кліщів у 20-ти по-
лях зору коливалася від 13 до 16 екземплярів. 
Інтенсивність інвазії у птиці дослідної групи 
становила 15,2 екземплярів, контрольної ‒ 14,6.

За лікування папуг відповідно до схеми, на 
6-у добу після обробки відмітили, що екстенс- 
ефективність етіотропних препаратів в обох 
групах була відсутньою, однак кількість ек-
земплярів кліщів у зішкрібах папуг контроль-
ної групи була нижчою, порівняно із дослід-
ною групою.

На 22-у добу досліджень у 4-х папуг до-
слідної групи за мікроскопічного дослідження 
зішкребів з уражених ділянок було виявлено у 
середньому 4 екземпляри кліщів. Тимчасом у 
контрольній групі хворими залишалися 5 па-
пуг із ІЕ – 6 екземплярів кліщів. Отже екстенс- 
ефективність івермікол крапель становила  
33,3 %, аверсектинової мазі – 16,7 %. 

На 36-у добу досліджень папуги дослідної 
групи були вільні від кліщів. Показник екстенс- 
ефективності івермікол крапель становив  
100 %. За проведення досліджень у контроль-
ній групі наявність кліщів відмітили у 2-х із 
6-ти папуг, інтенсефективність інвазії яких ста-
новила 3,5 екземплярів кліщів. Тому, екстенс- 
ефективність аверсектинової мазі становила 
лише 66 %. 

Таблиця 1 ‒ Схема лiкування хвилястих папуг за кнемідокоптозу

Група Препарати Застосування

Контрольна
(n = 6)

Аверсектинова мазь На уражені ділянки тіла, 4-разово з інтервалом 5 діб 
Хлоргексидин На уражені ділянки тіла, один раз на добу протягом 3-х тижнів
Мультивітамінізована зернова 
суміш Perlen По 0,5 чайної ложки з кормом, щоденно протягом 30 діб

Дослідна
(n = 6)

Івермікол краплі На неушкоджену шкіру спини між крилами  по 1 краплі одно-
разово

Хлоргексидин На уражені ділянки тіла, один раз на добу протягом 3-х тижнів
Мультивітамінізована зернова 
суміш Perlen По 0,5 чайної ложки з кормом, щоденно протягом 30 діб
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Таблиця 2 ‒ Динаміка показників ЕЕ та ІЕ препаратів за кнемідокоптозу хвилястих папуг

Показник Контрольна група, n=6 Дослідна група, n=6

До лікування ЕІ, % 100 100

ІІ, екз. 14,6 15,2

6-а доба лікування ЕЕ, % 0 0

ІЕ, екз. 8,0 11,0

22-а доба лікування ЕЕ, % 16,7 33,3

ІЕ, екз. 6,0 4,0

36-а доба лікування ЕЕ, % 66,0 100

ІЕ, екз. 3,5 0

Рис. 3, 4. Самки кліща Knemidocoptes pilae.

Рис. 1, 2, 3. Вигляд дзьоба та лап хвилястих папуг, уражених кліщами Knemidocoptes pilae. 
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Обговорення. За вивчення поширення 
кнемідокоптозу у декоративних птахів А. Ша-
хабпур та співавт. [5] встановили, що хворобу 
частіше реєструють у 1,5–10-річному віці, пе-
реважно у теплий період року. Автори вияви-
ли, що серед хвилястих папуг екстенсивність 
інвазії становила 40,14 %, і мала спонтанний 
прояв. Тому важливими питаннями залиша-
ються лікування та профілактика за кнемідо-
коптозу папуг.   

Як етіотропні засоби за екзопаразитів па-
пуг використовують препарати, що мають ін-
сектицидну дію, зокрема макроциклічні лакто-
ни [16–17]. На фармацевтичному ринку, серед 
останніх, запропоновано ряд препаратів цієї 
групи різних виробників, у різних лікарських 
формах, із різними методами використання. 

Результати досліджень вказують на нижчу 
ефективність аверсектинової мазі порівняно 
до івермікол краплями за кнемідокоптозу хви-
лястих папуг. На нашу думку, це може бути 
пов’язано із відмінністю у методах введення 
цих препаратів. Зокрема, аверсектин у формі 
мазі повільніше проникатиме  через уражену 
та згрубілу шкіру лапок папуг, оскільки в ура-
жених ділянках порушуються процеси мікро-
циркуляції. Також, слід звернути увагу на по-
відомлення  М. Фішера та співавт. [22], які від-
мічають вищу фармакологічну ефективність та 
менший негативний вплив на макроорганізм 
івермектину серед авермектинів.

Висновки. 1. Динаміка показників ЕЕ та 
ІЕ івермікол крапель та аверсектинової мазі на 
6-у, 22-у та 36-у добу досліджень свідчить про 
вищу фармакотерапевтичну ефективність івер-
мікол крапель, порівняно із аверсектиновою 
маззю.

2. Використання івермікол крапель, як  
засобу етіотропної дії за кнемідокоптозу па-
пуг є ефективним та забезпечує 100 % акари-
цидну дію. 

Подальшим напрямом дослідження вважа-
ємо порівняння фармакотерапевтичної ефек-
тивності інсекто-акарацидних засобів інших 
груп за кнемідокоптозу у птиці інших видів.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Експериментальні дослідження прово-
дили із дотриманням вимог Закону України  
№ 3447 – IV від 21.02.06 р. “Про захист тварин 
від жорстокого поводження” та відповідно до 
основних принципів “Європейської конвенції 
з захисту хребетних тварин, що використо-
вуються для експериментальних та наукових 
цілей” (Страсбург, 1986), декларації “Про гу-
манне ставлення до тварин” (Гельсінкі, 2000) 
і Національного конгресу з біоетики “Загальні 
етичні принципи експериментів на тваринах” 

(Київ, 2001). Протокол № 5 біоетичної комісії 
Білоцерківського НАУ від 20 серпня 2019 року, 
висновок № 9/19.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Фармакотерапия волнистых попугаев при кне-
мидокоптозе

Козий Н.В., Шаганенко В.С., Шаганенко Р.В.,  
Рубленко С.В., Авраменко Н.В.

В статье представлено исследование фармакотера-
певтической эффективности препаратов этиотропного 
действия Ивермикол капли и Аверсектиновая мазь при 
кнемидокоптозе у волнистых попугаев.

Лечение было направлено на обеспечение эти от-
ропной терапии акарицидных препаратов относительно 

возбудителей инвазии у больных птиц и во внешней сре-
де. Экстенсэффективность и интенсэффективность (ЭЭ 
и ИЭ) препаратов оценивали на 6-е, 22-е и 36-е сутки 
после проведенной обработки в соответствии с циклом 
развития кнемидокоптесов. Исследовательской группе 
волнистых попугаев, больных кнемидокоптозом, при-
меняли следующую схему лечения: ивермикол капли, 
хлоргексидин и мультивитамизированая зерновая смесь 
Perlen в пищу. Согласно лечения, на 6-е сутки у волни-
стых попугаев экстенсэффективность составила 0 %. На 
22-е сутки лечения при микроскопическом исследовании 
соскобов с пораженных участков было обнаружено кле-
щей кнемидокоптесов в 4-х попугаев, экстенсэффектив-
ность ивермикол капель составляла 33,3 %. На 36-е сутки 
экстенсэффективность лечения попугаев каплями ивер-
микол составляла 100 %. Таким образом, полученные ре-
зультаты позволяют рекомендовать указанную схему для 
лечения декоративних птиц по кнемидокоптозу.

Применение лечения больных волнистых попугаев 
по другой схеме (аверсектиновая мазь, хлоргексидин и 
мультивитамизированная зерновая смесь Perlen для пи-
тания) также оказалось эффективным. Однако, на 22-е 
сутки лечения при микроскопическом исследовании 
соскобов с пораженных участков было обнаружено кле-
щи кнемидокоптесов в 5-и попугаев,  экстенсэффектив-
ность аверсектиновой мази составила 16,7 %. На 36-е 
сутки лечения у попугаев контрольной группы, которым 
применяли аверсектиновую мазь ЭЭ лечения составляла 
66 %, поскольку больными оставались 2-е попугаев из 
6-и, которые требо вали дальнейшего лечения.

Динамика показателей ЭЭ и ИЭ ивермикол капель 
и аверсектиновой мази на 6-е, 22-е и 36-е сутки иссле-
дований свидетельствует о высшей терапевтической эф-
фективности ивермикол капель. Таким образом, исполь-
зование ивермикол капель, как средства этиотропного 
действия при кнемидокоптозе волнистых попугаев яв-
ляется эффективным.

Ключевые слова: чесоточная болезнь, лечение, 
кнемидокоптоз, попугаи, клещ Cnemidocoptes pilae, ака-
рицидные препараты, ивермикол капли, аверсектиновая 
мазь.

Pharmacotherapy of knemidocoptosis in budgerigars
Kozii N., Shahanenko V., Shahanenko R., Rublen- 

ko S., Avramenko N.
The article presents a study of the pharmacotherapeutic 

efficacy of drugs of etiotropic action Ivermikol drops and 
Aversectin ointment for cnemidocoptosis in budgerigars.

Treatment was directed to the study of etiotropic therapy 
of acaricidal drugs in relation to the causative agents of inva-
sion in sick birds and in the environment. Extensibility and 
intensity (EE and IE) of the drugs were assessed on the 6th, 
22nd and 36th days after the treatment. A study group of bud-
gies suffering from knemidocoptosis was given the following 
treatment regimen: ivermicol drops, chlorhexidine and Perlen 
multivitamized grain mixture for food. According to the treat-
ment, on the 6th day in budgies, the extensibility was 0 %. On 
the 22nd day of treatment in 4 parrots during microscopic ex-
amination of scrapings from the affected areas, Knemidocopt-
es mites were found. Thus, the extensibility of ivermicol drops 
was 33.3 %. On the 36th day, the extensibility of the treatment 
of parrots with ivermicol drops was 100 %. Thus, the results 
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obtained make it possible to recommend the indicated scheme 
for the treatment of ornamental birds for knemidocoptosis.

Thuse of the treatment of sick budgerigars according 
to a different scheme (aversectin ointment, chlorhexidine 
and multivitamized Perlen grain mixture for nutrition) also 
proved to be effective. However, on the 22nd day of treatment, 
microscopic examination of scrapings from the affected 
areas revealed Knemidokoptes mites in 5 parrots, thus, the 
extensibility of aversectin ointment was 16.7 %. On the 36th 
day of treatment in parrots of the control group, which were 
treated with aversectin ointment, the EE of treatment was  

66 %, since 2 out of 6 parrots remained sick, which required 
further treatment.

The dynamics of the EE and IE of ivermicol drops and 
avesectin ointments on the 6th, 22nd, and 36th days of the 
study indicate the highest therapeutic efficacy of ivermicol 
drops. Thus, the use of ivermicol drops as a means of 
etiotropic action in the cinemidocoptosis of budgerigars is 
effective.

Key words: scabies, treatment, knemidocoptosis, 
parrots, Cnemidocoptes pilae, acaricidalpreparations, 
ivermicoldrops, aversectinointment.
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