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Trichurosis belongs to a widespread animal helminthiasis. This disease in cattle is caused by two species 

of nematodes of Trichuris: T. ovis and T. skrjabini genus, which parasitize, mainly in the blind gut and the 

colon. Trichuryses penetrating into the intestinal mucosa cause inflammation, edema, and irreversible 

changes in the places of infestation.  At a high degree of invasion, trichurosis is clinically manifested in the 

form of diarrhea, exhaustion, intoxication, and death. The article presents the results of studies on changes 

in hematological parameters of heifer’s blood suffering from trichurosis after administering preparations 

according to different treatment schemes. For conducting the experiment on the private farm “RVD-Agro”, 

5 groups of heifers 6−18 months of age were formed, which were prescribed Promectin 1 % and Albentabs 

360 preparations according to different schemes. The blood was taken before giving the medicines, on the 5th 

and 10th day after the last administration of the preparations. Prior to conducting the research a reduced 

number of erythrocytes, hemoglobin and hematocrit content was recorded in heifers of all experimental 

groups, which was a sign of anemia. According to the study results it was established that the injection prep-

aration Promectin 1 % was effective enough for both single and double administration. On the 10th day after 

injecting the last dose of the preparation, the number of erythrocytes in the animals increased to the level of 

physiological limits, and the content of hemoglobin increased by 15 % at single preparation administration 

and by 6 % at using Promectin for 2 days. Albentabs 360 proved to be effective only at double using. Name-

ly, on the 10th day after the last preparation administration, the number of erythrocytes increased by 11 %, 

reaching the level of physiological limits, hemoglobin content increased by 7 % in the experimental animals 

and at the end of the treatment the indices remained outside the physiological norm. At single administering, 

Albentabs 360 turned out to be ineffective: the number of erythrocytes had decreased by the end of the exper-

iment by 8 %, and hemoglobin content − by 7 %, as compared with the corresponding indices before the 

treatment. 
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ХУДОБИ ВІДПОВІДНО ДО РІЗНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ 
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Трихуроз належить до поширених гельмінтозів тварин. Захворювання у великої рогатої худоби 
спричиняють два види нематод роду Trichuris: Т. ovis і Т. skrjabini, що паразитують, здебільшого, у 
сліпий і ободовій кишках. Трихуриси, проникаючи у слизову оболонку кишечника, спричиняють запа-
лення, набряки, незворотні зміни в місцях ураження. При високому ступені інвазованості трихуроз 
проявляється клінічно у вигляді діареї, виснаження, інтоксикації та загибелі. У статті наведені ре-
зультати досліджень змін гематологічних показників крові хворих на трихуроз телиць після засто-
сування препаратів з різними схемами лікування. Для проведення досліду в умовах СПП «РВД-Агро» 

було сформовано 5 груп телиць 6‒18-ти місячного віку, яким задавали препарати Промектин 1 % та 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

139



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 

№ 3 • 2019 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

Альбентабс 360 за різними схемами. Кров відбирали до задавання препаратів на 5-ту та 10-ту добу 

після останнього застосування лікарського засобу. До проведення досліджень у хворих телиць усіх 
дослідних груп спостерігали знижену кількість еритроцитів, вмісту гемоглобіну та гематокриту, 
що є ознакою анемії. За результатами досліджень встановлено, що ін’єкційний препарат Промек-
тин 1 % є достатньо ефективним як за одно-, так і за дворазового застосування. На 10-ту добу піс-
ля останнього прийому препарату тваринами кількість еритроцитів підвищувалася до рівня фізіо-
логічних меж, а вміст гемоглобіну збільшився на 15 % за умови одноразової дачі препарату і на 6 % 

при застосуванні промектину 2 дні поспіль. Альбентабс 360 виявився ефективним тільки за умови 
дворазового застосування. А саме, на 10-ту добу після останнього застосування препарату в дослід-
них тварин кількість еритроцитів підвищилася на 11 %, досягнувши рівня фізіологічних меж, а 
вміст гемоглобіну підвищився на 7 % та у всіх групах на кінець лікування залишався за межами фізі-
ологічної норми. За умови одноразового застосування Альбентабс 360 виявився неефективним – кіль-
кість еритроцитів знизилася на кінець досліду на 8 %, а гемоглобіну на 7 % порівняно з показниками 
до лікування.  

Ключові слова: трихуроз, Промектин, Альбентабс 360, гематологічні показники. 
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Трихуроз относится к числу распространенных гельминтозов животных. Заболевание у крупного 
рогатого скота вызывается двумя видами нематод рода Trichuris: Т. ovis и Т. skrjabini, которые па-
разитируют в основном в слепой и ободочной кишках. Трихурисы, проникая в слизистую оболочку 
кишечника, вызывают воспаление, отеки, необратимые изменения в местах поражения. При высо-
кой степени инвазии трихуроз проявляется клинически в виде диареи, истощения, интоксикации и 
гибели. В статье приведены результаты исследований изменений гематологических показателей 
крови больных трихурозом телок после применения препаратов при различных схемах лечения. Для 
проведения опыта в условиях СПП «РВД-Агро» было сформировано 5 групп телок 6‒18-ти месячного 
возраста, которым применяли препараты Промектин 1 % и Альбентабс 360 по разным схемам. 
Кровь отбирали до дачи препаратов на 5-й и 10-й день после последнего применения лекарственного 
средства. К проведению исследований у больных телок всех исследуемых групп отмечали понижен-
ное количество эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, что является признаком анемии. По ре-
зультатам исследований доказано, что инъекционный препарат Промектин 1 %является достато-
чно эффективным как с одно-, так и в случае двукратного применения. На 10-й день после последне-
го приема препарата животными количество эритроцитов повышалось до уровня физиологических 
норм, а количество гемоглобина увеличилось на 15 % при однократном приеме препарата и на 6 % 

при применении промектина 2 дня подряд. Альбендазол 360 оказался эффективным только при 
двукратном применении. В частности, на 10 день после последнего применения препарата у подо-
пытных животных количество эритроцитов повысилось на 11 %, достигнув уровня физиологиче-
ских норм, а гемоглобин повысился на 7 %, и во всех группах на конец лечения оставался вне физиоло-
гической нормы. При однократном применении Альбентабс 360 оказался неэффективным ‒ количе-
ство эритроцитов снизилось на конец опыта на 8 %, а гемоглобина на 7 % по сравнению с показате-
лями до  
лечения.  

Ключевые слова: трихуроз, Промектин, Альбентабс 360, гематологические показатели. 
 

Вступ 

У структурі валової продукції сільського господарства тваринництво становить понад 38 %. Пер-
ше місце у структурі тваринництва займає скотарство м'ясо-молочного напряму, але у приміських 
зонах переважає молочно-м’ясний напрям. Молочний напрям скотарства розвинуто лише в окремих 
районах, орієнтованих на великі молокопереробні підприємства й міста. Наступний важливий напрям 
у структурі скотарства – це виробництво яловичини [20, 21]. Лідерами з виробництва м’яса є Карпа-
ти, далі йде Полісся, Лісостеп і Степ. Найвища концентрація поголів’я великої рогатої худоби у Пра-
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вобережному Лісостепу і на заході Поліської зони.  В Україні м’ясо яловичини переважно одержують 
за рахунок забою поголів’я молодняку та вибракуваного поголів’я дорослої худоби молочних і моло-
чно-м’ясних порід [7]. Перешкодою на шляху отримання якісної продукції скотарства у більшості 
господарств є захворювання великої рогатої худоби на гельмінтози [11]. Одним з поширених захво-
рювань, яке сприяє недоотриманню приростів молодняку великої рогатої худоби та зниженню кіль-
кості й якості молочної сировини, є трихуроз [10]. 

Найбільш часто реєструється трихуроз, що викликається Т. ovis і Т. skrjabini [3].  

Захворювання трапляється в Московській області у 33 % великої рогатої худоби, Смоленській об-
ласті у 7,1 % корів, 32,7 % поголів'я великої рогатої худоби в Гірському Алтаї, 35,7 % тварин Бурятії 
[1, 6]. Трихуриси виявлені у великої рогатої худоби в Казахстані [8], Узбекистані, Киргизстані [4, 19], 

а також в Індії, Бразилії, Австралії [22, 23], Канаді, США і в інших країнах [2, 14, 16]. В Україні три-
хуроз великої рогатої худоби є недостатньо вивченим і наукових даних з цієї теми обмаль. 

Дослідники інших країн [12, 15] вивчали зміни показників крові хворих тварин, інвазованих три-
хурисами, оскільки «картина крові» дає повноцінні дані щодо стану здоров'я та резистентності живо-
го організму. Вчені відмічали зменшення кількості еритроцитів та гемоглобіну у хворих на трихуроз 
овець та великої рогатої худоби. Тому для підтвердження даних інших дослідників та для виявлення 
динаміки лікування доцільним є визначення оптимальних доз антгельмінтика за наявності трихурозу 
великої рогатої худоби та визначення змін гематологічних показників крові під впливом лікарських 
засобів. Виявлення таких даних має вирішальне значення для отримання в результаті якісної продук-
ції тваринництва [5, 18]. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу вітчизняних терапевтичних препаратів на гемато-
логічні показники крові великої рогатої худоби за наявності трихурозу.  

Завдання досліджень: визначити динаміку змін гематологічних показників крові хворих на триху-
роз телиць протягом лікування, застосовуючи різні схеми використання лікарських засобів. 

 

Матеріали і методи досліджень 

Досліди проводилися в осінньо-зимовий період 2017‒2018 років на базі наукової лабораторії пара-
зитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграр-
ної академії. В умовах сільськогосподарського приватного підприємства «РВД-Агро» с. Червона 
Слобода Черкаської області було відібрано 25 голів хворих на трихуроз телиць 6‒12-ти місячного 
віку. Діагноз на трихуроз був поставлений попередньо за допомогою гельмінтоовоскопічних методів 
згідно з методикою В. Н. Трача [17]. З метою виключення порушень обміну речовин у результаті алі-
ментарних причин для діагностики та порівняння була відібрана кров від 5 здорових телиць 6‒12-ти 
місячного віку, які знаходилися в однакових умовах утримання та годівлі з групами хворих тварин. 
Дослідних хворих на трихуроз тварин було розділено на 5 груп, по 5 голів у кожній. Першій групі, у 
якій інтенсивність інвазії становила 16,8±8,33 ЯГФ, задавали препарат Промектин 1 % підшкірно од-
норазово у дозі 1 мл / 50 кг маси тіла. Другу групу сформовано з хворих на трихуроз тварин за інтен-
сивністі інвазії 16,0±9,03 ЯГФ. Телицям цієї групи задавали цей же препарат дворазово з інтервалом 
24 год. у такій самій дозі. Третій групі застосовували препарат Альбентабс 360 внутрішньо одноразо-
во в дозі 1 табл. / 50 кг маси тіла (інтенсивність інвазії ‒ 27,2±11,30 ЯГФ). Четверта група з інтенси-
вністю трихурозної інвазії 27,2±10,46 ЯГФ, отримувала Альбентабс 360 дворазово з інтервалом 
24 год. внутрішньо в однаковій дозі. П’ята група була контрольною. Дослідження крові телиць про-
водили до задавання препаратів та на 5-ту і 10-ту добу після останньої дачі препарату. Зразки крові 
стабілізувалися 2 % ЕДТА та були направлені на дослідження в Науково-дослідний центр біобезпеки 
та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного уні-
верситету. Визначали рівень у крові гемоглобіну, гематокрит, середній об’єм еритроцита (МСV), се-
редню масу гемоглобіна в еритроциті (МСНС), кольоровий показник, ШОЕ, кількість еритроцитів, 
тромбоцитів, лейкоцитів, еозинофілів, базофілів, паличкоядерних, сегментоядерних, лімфоцитів та 
моноцитів. 

Розрахунок середньостатистичних даних та рівень вірогідності проводився за допомогою 
комп’ютерної програми MS Excel та таблиці критеріїв Ст’юдента [13].  

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Гематологічні показники крові хворих на трихуроз та клінічно здорових телиць до початку ліку-
вання представлені в таблиці 1. 
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1. Гематологічні показники крові хворих на трихуроз та клінічно здорових телиць  
до задавання препаратів M±m (n=5) 

Показники 

Клінічно 
здорові 
телиці 

Групи тварин (хворі телиці) 
Фізіол. 
межі Контрольна 

Дослідні групи 

1 2 3 4 

Еритроцити, Т/л 5,9±0,29 4,5±0,51* 4,2±0,39** 4,5±0,80 4,8±0,59 4,7±0,65 5‒7,5 

Лейкоцити, Г/л 6,9±0,69 7,9±0,98 8,1±0,55 6,6±0,93 7,3±0,88 7,3±1,30 6‒12 

Гемоглобін, г/л 99,4±1,63 92,0±1,78 73,7±3,38*** 81,0±8,0* 81,7±2,33*** 81,3±8,29 92‒125 

Гематокрит, % 36,4±1,59 22,2±2,53** 24,0±4,04* 24,3±4,48* 23,7 ±2,19** 25,0±3,51* 35‒45 

MCV, фл 
(10‒15/л) 51,6±1,32 49,3±1,81 56,1±4,38 53,9±3,45 49,7±1,61 53,4±1,9 40‒60 

MCH, пг 
(10‒12 г) 16,9±0,19 16,0±0,29 17,7±1,4 18,6±2,70 17,4±1,53 17,6±1,6 15‒20 

MCHC,% 33,8±0,83 31,2±0,23 32,2±5,0 35,3±7,10 34,9±2,09 33,2±4,1 26‒34 

Кол. пок, од. 1,0±0,02 0,96±0,03 1,28±0,41 0,94±0,05 1,01±0,01 1,03±0,04 0,85‒1,15 

ШОЕ, мм/ч 1,8±0,37 1,6±0,24 2,7±0,33 2,0±0,58 2,7±0,88 2,0±0,58 0,5‒1,5 

Тромбоцити, Г/л 256±9,87 245±10,49 358±22,43** 524±60,48** 431±59,08* 
475±29,94

*** 
250‒800 

Базофіли 0 0 0 0 0 0 0‒2 

Еозинофіли 5,2±0,73 5,6±0,67 4,0±0,58 5,0±0,58 4,7±0,33 4,3±0,67 3‒8 

Паличкоядерні 3,4±0,4 3,0±0,31 3,7±0,33 3,3±0,88 4,3±0,33 4,0±0,58 2‒5 

Сегментоядерні 29,4±0,67 30,4±1,03 29,7±1,86 31,3±1,76 28,7±1,45 28,7±1,45 20‒35 

Лімфоцити 57,2±1,06 56,6±0,93 57,3±1,45 58,7±1,86 56,7±2,03 57,3±1,45 40‒75 

Моноцити 4,8±0,73 4,4±0,75 4,0±0,58 4,0±0,58 4,7±0,33 5,0±0,58 2‒7 

Примітки: *‒ Р>0,95, **‒ Р>0,99, ***‒ Р>0,999 – відносно показників клінічно здорових тварин. 
 

2. Гематологічні показники хворих на трихуроз телиць на 5-ту добу після лікування M±m (n=5) 

Показники 

Групи тварин (хворі телиці) 
Фізіологіч-

ні межі Контроль-
на 

Дослідні групи 

1 2 3 4 

Еритроцити, Г/л 4,4±0,44 3,7±0,71 4,3±0,48 4,5±0,44 4,8±0,12 5‒7,5 

Лейкоцити, 109/л 7,8±0,89 6,7±0,35 7,6±2,19 6,1±1,73 7,9±0,7 6‒12 

Гемоглобін, г/л 85,5±1,75 66,3±10,36 75,7±4,33 78,0±3,46 79,7±1,76 92‒125 

Гематокрит, % 28,6±1,5 17,8±2,02* 20,1±3,13 19,7±1,87* 22,4±1,16* 35‒45 

MCV, фл (10‒15/л) 66,3±5,08 45,9±2,19* 46,7±3,49* 44,1±0,30* 45,1±1,47* 40‒60 

MCH, пг (10‒12 г) 20,8±1,27 17,1±0,51 17,9±0,99 17,6±0,93 16,9±0,58 15‒20 

MCHC, % 30,2±1,24 34,5±1,52 38,9±4,27 39,9±1,97* 37,6±0,33* 26‒34 

Кольор. пок, од. 0,91±0,06 0,81±0,09 0,97±0,05 0,96±0,05 0,93±0,03 0,85‒1,15 

ШОЕ, мм/ч 1,6±0,40 2,0±0,58 2,33±0,67 1,67±0,33 2,17±0,44* 0,5‒1,5 

Тромбоцити, Г/л 
245±11,13 407±110,00 

554±20,07 

*** 
498±67,10* 488±142,06 250‒800 

Базофіли 0 0 0 0 0 0‒2 

Еозинофіли 5,6±0,60 1,7±0,67* 1,0±0** 1,7±0,88* 1,3±0,33** 3‒8 

Паличкоядерні 2,6±0,24 3,7±1,2 3,7±1,33 2,7±1,2 3,0±0,58 2‒5 

Сегментоядерні 29,6±1,25 24,7±1,76 33,3±1,86 28,7±4,63 32, 3±1,86 20‒35 

Лімфоцити 56,4±0,51 61,0±1,52* 59,7±2,60 62,3±6,49 60,0±1,0* 40‒75 

Моноцити 5,2±0,37 5,0±0,57 4,3±0,88 4,7±0,88 3,3±0,33* 2‒7 

Примітки: *‒ Р>0,95, **‒ Р>0,99, ***‒ Р>0,999 – відносно показників тварин контрольної групи. 
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Згідно з отриманими даними в контрольної та дослідних групах до лікування відмічали ознаки за-
лізодефіцитної анемії, що супроводжувалася зниженням кількості еритроцитів на 19–29 %, гемогло-
біну на 6,4‒9,7 %, та гематокриту на 31‒39 %, порівняно з показниками клінічно здорових тварин. 
Такий стан організму у хворих тварин пояснюється порушенням засвоювання поживних речовин у 
результаті подразнення слизової оболонки кишечнику гельмінтами роду Trichuris. 

Результати гематологічних досліджень крові дослідних та контрольної груп тварин на 5-ту та 10-

ту добу після останнього прийому препарату представлені в таблиці 2 та 3. 
 

3. Гематологічні показники хворих на трихуроз телиць на 10-ту добу після лікування M±m (n=5) 

Показники 

Групи тварин (хворі телиці) Фізіо-
логічні 
межі 

Контро-
льна 

Дослідні групи 

1 2 3 4 

Еритроцити, Т/л 4,2±0,39 5,2±0,5 5,3±0,15 4,4±0,23 5,2±0,23 5‒7,5 

Лейкоцити, Г/л 7,6±0,87 4,9±0,21* 8,6±1,3 7,9±1,25 6,4±0,20 6‒12 

Гемоглобін, г/л 80,0±3,5 86,7±2,72 86,3±1,45 75,7±0,88 86,7±1,76 92‒125 

Гематокрит,% 27,2±2,33 23,7±1,2 24,2±0,58 20,1±0,37* 23,6±1,15 35‒45 

MCV, фл (10‒15/л) 65,3±5,01 49,9±3,14 46,1±1,59* 46,0±0,64* 45,0±0,53* 40‒60 

MCH, пг (10‒12 г) 19,4±1,15 15,2±2,57 16,4±0,40 17,3±0,71 16,6±0,42 15‒20 

MCHC, % 30,1±2,06 35,9±1,59 35,7±1,37 37,6±0,89* 36,9±1,01* 26‒34 

Кольор. пок, од. 1,04±0,05 0,94±0,03 0,89±0,02* 0,94±0,04 0,9±0,02 0,85‒1,15 

ШОЕ, мм/ч 3,0±0,95 2,0±0,29 2,33±0,67 2,0±0,58 2,67±1,2 0,5‒1,5 

Тромбоцити, 109/л 234±13,43 537±92,14* 246±13,77 592±28,91*** 234±148,31 250‒800 

Базофіли 0 0 0 0 0,33±0,33 0‒2 

Еозинофіли 5,8±0,58 0,3±0,33** 0,7±0,33** 2,0±1,53 1,0±0,58** 3‒8 

Паличкоядерні 3,0±0,55 3,7±1,45 2,7±0,88 3,7±0,88 3,0±0,58 2‒5 

Сегментоядерні 29,6±1,43 30,0±4,51 31,0±0,58 31,7±1,45 42,3±10,5 20‒35 

Лімфоцити 55,6±0,87 53,3±2,73 63,0±1,73* 58,7±1,45 42,7±20,41 40‒75 

Моноцити 5,4±0,81 3,3±0,67 2,7±0,33* 4,0±0,58 1,3±0,33** 2‒7 

Примітки: *‒ Р>0,95, **‒ Р>0,99, ***‒ Р>0,999 – відносно показників тварин контрольної групи. 
 

Аналізуючи дані таблиці 2 та 3, на 5-ту добу лікування у тварин 1-ї, 2-ї та 3-ї дослідних груп від-
мічали зниження кількості еритроцитів на 12,4 та 6 % відповідно відносно показників цих груп до 
лікування. У 4-й групі спостерігалося незначне підвищення кількості еритроцитів на 2 % відносно 
показників до лікування. Та на 10-ту добу після застосування препаратів у 1-й, 2-й та 4-й групі кіль-
кість еритроцитів зросла на 24, 18 та 11 % і досягла показників фізіологічних меж, а у 3-й групі рівень 
еритроцитів знизився на 8 % порівняно з показниками до лікування. 

Вміст гемоглобіну на 5-ту добу лікування знизився у всіх дослідних групах на 10, 6, 4 та 2 % від-
повідно, а на 10-ту добу після застосування препаратів зріс у 1-й, 2-й та 4-й групі на 15,6 та 7 % від-
повідно, та показники не досягли фізіологічних меж; а у 3 групі показник знизився на 7 % порівняно з 
показниками до задавання препаратів.  

Рівень гематокриту на 5-ту добу після останнього застосування препарату у всіх дослідних групах 
знизився на 10‒20 %, тоді як на 10-й день лікування показники були нижчими від початкових значень 
у 1-й та 2-й групі на 1 %, у 3-й – на 15 %, у 4-й – на 5 %, не досягаючи фізіологічних меж. 

Позитивна динаміка кількісних показників еритроцитів та гемоглобіну в 1-й, 2-й та 4-й дослідних 
групах пояснюється тим, що в цих групах застосування лікарських засобів за встановленими методи-
ками проявило 100 % терапевтичну ефективність, тоді як у 3-й групі застосування таблеток Альбен-
табс 360 одноразово не дало бажаного терапевтичного ефекту і тільки 40 % тварин цієї групи звіль-
нилися від паразитів. 

Водночас на 5-ту добу відмічали достовірне зниження кількості еозинофілів у всіх дослідних гру-
пах, що пояснюється зменшенням запальних процесів у внутрішніх органах. У 1-й групі рівень еози-
нофілів знизився на 57 % (Р>0,95), у 2-й групі на 80 % (Р>0,99), у 3-й – на 64 % (Р>0,95), у 4-й – на 
70 % (Р>0,99). На 10-й день після лікування кількість еозинофілів залишалася в межах попередніх 
значень. 

На 5-й день досліджень спостерігалося у всіх дослідних групах підвищення рівня MCHC на 10, 20, 
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25 та 30 % (Р>0,95). На 10-ту добу рівень МСНС залишався підвищеним, перебуваючи за межами фі-
зіологічної норми. 

Усі інші гематологічні показники в дослідних телиць протягом експерименту були в межах фізіо-
логічної норми. 

Отримані дані підтверджують результати досліджень інших науковців, які вивчали проблему три-
хурозу жуйних тварин. Зокрема, Пігіна С. Ю. на 15-ту добу після експериментального зараження те-
лят Т. ovis, відмічала зниження кількості еритроцитів на 14,3 %, рівня гемоглобіну на 14,5 % та під-
вищення кількості лейкоцитів на 8,6 % [15]. Гареєв А. Г., вивчаючи трихуроз овець, також спостері-
гав у хворих тварин зниження кількості еритроцитів і гемоглобіну, а також нейтрофільний лейкоци-
тоз зі зміщенням ядра вліво [9]. 

Крючкова О. М. на 60-й день після експериментального зараження овець Т. ovis відмічала у хво-
рих тварин зниження кількості гемоглобіну на 28,2‒32,1 %, еритроцитів на 31‒22,1 %, підвищення 
рівня лейкоцитів на 10,8‒29,9 % та ШОЕ на 15,91−27,27 %. Через 30 діб після лікування хворих овець 
фенуром спостерігалося підвищення гемоглобіну на 17 %, еритроцитів на 19 % та зниження кількості 
лейкоцитів та ШОЕ на 16 та 25 % відповідно [12]. 

 

Висновки 

У тварин, хворих на трихуроз, згідно з гематологічним аналізом крові спостерігаються ознаки за-
лізодефіцитної анемії. На це вказують зниження кількості еритроцитів, гемоглобіну та гематокриту у 
крові всіх дослідних груп. Методи лікування, які були застосовані в 1-й, 2-й та 4-й дослідних групах, 
проявляють 100 %-у ефективність і позитивно впливають на показники гематологічного аналізу кро-
ві. При застосуванні Промектину 1 % одноразово (1 група) на 10-ту добу після останнього застосу-
вання лікарських засобів, кількість еритроцитів збільшувалася на 24 %, вміст гемоглобіну – на 15 %. 

При застосуванні промектину 2 дні поспіль (2-га група) у тварин на 10-ту добу після останнього при-
йому препарату відмічали достовірне підвищення кількості еритроцитів на 18 % та рівень гемоглобі-
ну зростав на 6 %. Після застосування альбентабсу дворазово відмічали підвищення кількості ерит-
роцитів на 11 % та підвищення рівня гемоглобіну на 7 %. Неефективним є застосування Альбентаб-
су 360 одноразово (3 група) за наявності трихурозу ВРХ. На кінець експерименту у тварин спостері-
галося зниження кількості еритроцитів на 8 % та рівня гемоглобіну на 7 % порівняно з показниками 
до задавання препарату. 

По закінченню досліду у тварин усіх дослідних груп відмічалося зниження кількості еозинофілів 
на 57, 80, 64 та 70 % відповідно, що є ознакою звільнення організму від паразитів, та достовірне під-
вищення значення МСНС на 10, 20, 25 та 30 %, показники яких були за межами фізіологічних норм. 

Перспективи подальших досліджень. Виявити зміни біохімічних показників крові хворої на три-
хуроз великої рогатої худоби відповідно до схем лікування. 
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