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Rabbit psoroptic mange (common scab) is a widely spread acariform rabbit disease in Ukraine. The ani-

mals are diseased with it from the second month of life. The disease is caused by Acariformes of Psoroptes 

cuniculi species (Delafond, 1859), and it is manifested by the lesion of mainly internal surface of one or two 

concha, forming massive, solid scabs and plugs in them, which is accompanied by otitis of various character, 

scratching the diseased ears with limbs, spreading inflammatory process on the concha base skin, neck and 

limbs and its transition to the tympanum and internal ear with further meningitis complication. The research 

results concerning therapeutic effectiveness of vegetable oil with 10 % of garlic, ozonized olive oil and 2 % 

brovermectin (1 ml of the preparation contains 20 mg of ivermectin) and their effect on hematological indi-

ces of rabbits are presented in the article. To conduct the experiment on the private farm in the village of 

Bobrivnyk, Zinkiv district, Poltava region, three groups of Flandre breed rabbits were formed (n=6), 9−12 

months of age, which were spontaneously infected with P. cuniculi ear tick. Blood for hematological study 

was selected before treatment and on the 14th day. Vegetable oil with garlic and ozonized olive oil were used 

locally three times a day, and 2 % brovermectin was administered orally for 5 days. The effectiveness of cu-

rative treatments was estimated according to extense- and intense effectiveness (EE and IE) indices on the 

14th day from the beginning of treatment. Using oil and official preparation did not have any side effects, 

which was confirmed by clinical observations. In case of rabbits’ infestation with P. cuniculi ticks, the thera-

peutic effectiveness of vegetable oil with 10 % garlic, ozonized olive oil and 2 % brovermectin made 100 % 

on the 14th day. Rabbit psoroptic invasion is manifested by changing the indices of blood stream, and 

namely: erythrocytopenia, leukocytopenia, lymphocytopenia, decreasing hemoglobin content, and monocyto-

sis. After rabbits’ treatment, on the 14th day, the blood stream indices were gradually normalized, which was 

manifested by reliable increasing hemoglobin content, the number of erythrocytes, leukocytes, and lympho-

cytes (p<0.05) and decreasing the number of monocytes (p<0.05). 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АКАРИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА ПСОРОПТОЗ КРОЛІВ І ЇХ 
ВПЛИВ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

О. В. Кручиненко, М. О. Лісний, 
Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна 

Псороптоз кролів – надзвичайно поширене в Україні акариформне захворювання кролів. Хвороба 
вражає тварин, починаючи з 2-ох місячного віку, її збудником є акариформний кліщ виду Psoroptes 
cuniculi (Delafond, 1859). Хвороба проявляється ураженням переважно внутрішньої поверхні однієї 
чи обох вушних раковин, утворенням у них масивних, щільних кірок і пробок, що супроводжується 
виникненням різного характеру отиту, розчісуванням уражених вух кінцівками, поширенням запаль-
ного процесу на шкіру основи вушних раковин, на шию та кінцівки і переходом його на середнє і вну-
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трішнє вухо з подальшим ускладненням менінгітом. У статті наведені результати досліджень що-
до лікувальної ефективності олії з часником 10 %, озонованої оливкової олії й бровермектину 2 % 

(1 мл препарату містить 20 мг івермектину) та їхнього впливу на гематологічні показники у кролів. 
Для проведення досліду в умовах приватного господарства с. Бобрівник Зіньківського району Полта-
вської області було сформовано 3 групи кролів (n=6) віком 9‒12 міс. породи Фландр, спонтанно ура-
жених вушним кліщем P. cuniculi. Кров для гематологічних досліджень відбирали до початку ліку-
вання та на 14-ту добу. Олію з часником та озоновану оливкову олію застосовували місцево тричі 
через день, а бровермектин 2 % перорально впродовж 5-ти діб. Ефективність лікувальних обробок 
оцінювали за показниками екстенс- та інтенсефективності (ЕЕ та ІЕ) на 14-ту добу від початку 
лікування. Застосовані олії й офіцинальний препарат не мали побічних ефектів, що підтверджуєть-
ся клінічними спостереженнями. У разі ураження кролівв кліщами P. cuniculi лікувальна ефектив-
ність олії з часником 10 %, озонованої оливкової олії і бровермектину 2 % на 14-ту добу становить 
100 %. Псороптозна інвазія у кроликів проявляється змінами показників кровоносного русла, а саме: 
еритроцитопенією, лейкоцитопенією, лімфоцитопенією, зниженням вмісту гемоглобіну та моноци-
тозом. Після лікування кролів на 14-ту добу показники кров’яного русла поступово приходили до но-
рми, про що свідчило достовірне підвищення вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів 
і лімфоцитів (p<0,05) та зменшення кількості моноцитів (p<0,05). 

Ключові слова: P. cuniculi, бровермектин, олія з часником, озонована оливкова олія. 
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В статье приведены результаты исследований по лечебной эффективности масла с чесноком 
10 %, озонированного оливкового масла и бровермектина 2 %  и их влияния на гематологические по-
казатели у кроликов. В  условиях приватного хозяйства с. Бобривнык Зеньковского района было сфо-
рмировано 3 группы кроликов (n=6) в возрасте 9‒12 мес. породы Фландр, спонтанно инвазированных 
P. cuniculi. Кровь отбирали до начала лечения и на 14 сутки. Масло с чесноком и озонированное олив-
ковое масло применяли местно трижды через день, а бровермектин 2 % перорально на протяжении
5-ти суток. Препараты не имели побочных эффектов. При поражении кроликов клещами P. cuniculi

лечебный эффект масла с чесноком, озонированного масла и бровермектина 2 % на 14-е сутки сос-
тавляет 100 %. После лечения кроликов на 14-е сутки в крови достоверно повышается содержание
гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов (p<0,05) и уменьшается количе-
ство моноцитов (p<0,05).

Ключевые слова: P. cuniculi, бровермектин, масло с чесноком, озонированное оливковое масло. 

Вступ 

Кролівництво є однією з найперспективніших галузей тваринництва, яка швидко розвивається [8]. 
Кролі відрізняються високою інтенсивністю розмноження, тому в короткий термін можна отримати 
значну кількість дієтичного м’яса, дешевої хутрової сировини та пуху [10]. Однак паразитарні хворо-
би стримують розвиток кролівництва [4, 7, 13, 14]. 

Псороптоз кролів – надзвичайно поширене в Україні акариформне захворювання кролів з 2-ох мі-
сячного віку, яке спричинює кліщ Psoroptes cuniculi [11]. Хвороба характеризується ураженням пере-
важно внутрішньої поверхні однієї чи обох вушних раковин, утворенням у них масивних, щільних 
кірок і пробок, що супроводжується виникненням різного характеру отиту, розчісуванням уражених 
вух кінцівками, поширенням запального процесу на шкіру основи вушних раковин, на шию та кінців-
ки і переходом його на середнє і внутрішнє вухо, з подальшим ускладненням менінгітом [17, 19]. 

Клінічні ознаки псороптозу можуть спостерігатися у 1,5–2-х місячному віці [15]. 
За даними О. С. Клименка (2015), ураженість кролів Psoroptes cuniculi становила 37,68 % за інтен-

сивності 28,76 екземплярів з 1 см2 поверхні шкіри. Найвищі показники ЕІ у тварин псороптесами ре-
єстрували у Кременчуцькому, Миргородському та Диканському районах [10]. 

Дослідники у разі експериментального зараження кроликів кліщами Psoroptes cunicul, спостеріга-
ли зміни морфологічних показників крові. Зокрема, у кролів двох дослідних груп відмічали еритро-
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цитопенію, зниження вмісту гемоглобіну, моноцитоз та зростання паличкоядерних нейтрофілів [17]. 
У результаті досліджень виявлено, що високий рівень продуктів перекисного окислення ліпідів є 

одним із факторів, що провокують організм кролів до зараження Psoroptes cuniculi [18]. 

З’ясовано, що ефективність препарату «Профіверм 1 %» у разі псороптозу кролів становила 100 % 

(за умови системного застосування) й 96 % (за умови місцевого) [22]. 
Варто зазначити, що поряд з високими показниками лікувальної ефективності ін’єкційних форм 

івермектину, деякі дослідники вказують на один із важливих недоліків ін’єкційних форм препаратів, 
а саме больову реакцію при введенні [12]. Тому більшої популярності набувають безболісні методи 
обробки хворих тварин. Зокрема, автори використовували білкові екстракти зі штамів Bacillus 

thuringiensis [3].  

Після обробки 1 % та 5 % орегановою олією вух кроликів у разі псороптозу кліщів P. cuniculi в 
дослідних тварин не виявляли [16]. 

Метою дослідження було з’ясувати ефективність акарицидних препаратів у хворих на псороптоз 
кролів та їх вплив на гематологічні показники. 

Завданням досліджень стало встановити лікувальну ефективність бровермектину 2 %, озонованої 
оливкової олії та олії з часником і їхній вплив на гематологічні показники хворих на псороптоз кролів. 

Матеріали і методи досліджень 

Робота виконана в умовах неблагополучного щодо псороптозу господарства в с. Бобрівник Зінь-
ківського району Полтавської області. 

З метою виявлення кліщів – нашкірників Psoroptes  cuniculi, був проведений відбір матеріалу у хво-
рих кроликів. Для виявлення коростяних кліщів використали вітальний метод А. В. Алфімової [20]. 

Вісімнадцять кролів, уражених Psoroptes cuniculi, обох статей породи Фландр віком 9‒12 місяців 

поділили на три групи за принципом аналогів (n=6). Дослідних тварин ізолювали від основного стада, 
перемістивши їх в інші клітки. 

Першу групу дослідних кролів (G1) лікували олією з часником 10 %, другій (G2) застосовували 
озоновану оливкову олію, а третій (G3) задавали перорально Бровермектин 2 %. 10 % розчин олії з 
часником готували таким чином: до 36 см3 рослинної олії додавали 4 см3 соку часника й ретельно ро-
змішували. Потім поставили в темне місце, настоювали впродовж 24 годин і процідили через марлю. 
Олію з часником й озоновану оливкову олію застосовували так: за допомогою марлевого тампону 
змазували обидва уражених вуха один раз на добу тричі через день. Бровермектин 2 % застосовували 
таким чином: дозу препарату розділили на 5 частин і щодня розводили одну частину в 1/2 добової 
норми води. Препарат застосовували впродовж п’яти діб. Ефективність препаратів оцінювали за по-
казниками екстенс- та інтенсефективності (ЕЕ та ІЕ) на 14-ту добу від початку лікування. 

Гематологічні дослідження проводили на базі комунального підприємства «Обласна клінічна лі-
карня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім'ї та репродукції 
людини, медичної генетики Полтавської обласної ради» м. Полтава. Кров відбирали з вени вуха до 
годівлі від кожної тварини в окрему пробірку з гепарином. Підрахунок кількості еритроцитів та лей-
коцитів проводили за допомогою лічильної камери Горяєва. Вміст гемоглобіну визначали гемоглобі-
нціанідним методом. Лейкограму виводили методом підрахунку окремих лейкоцитів у фіксованих 
мазках крові, пофарбованих за методом Романовського-Гімза. Швидкість осідання еритроцитів ви-
значали за методом Т. П. Панченкова. Від кожної дослідної групи кров відбирали двічі до застосу-
вання препаратів й на 14-ту добу після. 

Статистично-математичну обробку отриманих результатів досліджень вираховували на персона-
льному комп’ютері з використанням програми Statistica 10 (StatSoft Inc., USA, 2011). Порівняння у 
групах відносно гематологічних показників у кролів до та після лікування здійснювали використову-
ючи критерій Уїлкоксона. Дані в таблицях представлені як середнє арифметичне та стандартна поми-
лка (x±SE). 

Результати досліджень та їх обговорення 

Результати досліджень свідчать, що до застосування препаратів у всіх трьох дослідних групах ЕІ 
становила 100 %, проте інтенсивність інвазії була різною (табл. 1). У першій групі вона становила 
10−14 екз. / 1 г кірочок, у другій 8−12, а у третій – 12−16. На 14-ту добу від початку застосування 
кролям олії з часником, озонованої оливкової олії й бровермектину 2 % у вушних раковинах не вияв-
лено жодного кліща. 
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Отже, екстенсефективність та інтенсефективність препаратів становила 100 %. 

1. Лікувальна ефективність препаратів у разі псороптозу кролів (n=6)

Групи 
тварин 

До лікування Через 14 діб після лікування ЕЕ, % ІЕ, % ІІ, екз. в 1г кірочок ЕІ, % ІІ, екз. в 1 г кірочок ЕІ, % 

G1 10-14 100 - - 100 100 

G2 8-12 100 - - 100 100 

G3 12-16 100 - - 100 100 

Примітки: ЕІ – екстенсивність інвазії, ІІ – інтенсивність інвазії, ЕЕ – екстенсефективність, 
ІЕ – інтенсефективність. 

У табл. 2 наведені дані щодо динаміки гематологічних показників у кроликів до та після лікування 
їх олією з часником (G1). На 14 добу після лікування у хворих тварин була відмічена позитивна ди-
наміка щодо гематологічних показників. Вміст гемоглобіну достовірно підвищувався (p<0,05), зрос-
тала кількість еритроцитів і лейкоцитів (p<0,05) та зменшувалася кількість моноцитів (p<0,05). Інші 
показники не мали вірогідної різниці. 

2. Вплив на гематологічні показники кролів олії з часником (x ± SE, n=6)

Показники До лікування 14 доба Реферативні норми 

Гемоглобін, г/л 68,33±3,12 81,5±2,03* 67,0–81,0 

Еритроцити, Т/л 2,65±0,13 3,65±0,17* 3,9-8,1 

Лейкоцити, Г/л 2,48±0,11 5,7±0,8* 3,52–7,32 

ШОЕ, мм/год 5,67±0,91 3,83±0,31 2,34–5,7 

Нейтрофіли 
п, % 1,17±0,41 1,0±0,1 5-9

с, % 38,5±2,36 32,0±0,89 33-39

Еозинофіли, % 0,17±0,17 1±0,1 1-3

Лімфоцити, % 50,83±2,39 59,5±1,06* 43-62

Моноцити, % 9,33±0,08 6,5±0,43* 1-4

Примітка: * – p < 0,05. 

Отже, лікування кролів у разі хвороби на псороптоз олією з часником нормалізувало гематологічні 
показники на 14 добу. 

У хворих тварин спостерігалася позитивна динаміка гематологічних показників після застосуван-
ня їм озонованої оливкової олії з часником (табл. 3). На 14 добу кількість лейкоцитів та лімфоцитів 
достовірно підвищувалися (p<0,05), та знижувалась кількість сегментоядерних нейтрофілів і моноци-
тів (p<0,05). Інші показники не мали вірогідної різниці. 

3. Вплив на гематологічні показники кролів озонованої оливкової олії (x ± SE, n=6)

Показники До лікування 14 доба Реферативні норми 

Гемоглобін, г/л 78,0±9,2 81,7±4,21 67,0–81,0 

Еритроцити, Т/л 3,3±0,21 3,43±0,11 3,9–8,1 

Лейкоцити, Г/л 2,83±0,16 4,6±0,5* 3,52–7,32 

ШОЕ, мм/год 4,3±0,49 4,33±0,49 2,34–5,7 

Нейтрофіли 
п, % 1,5±0,34 1,7±0,17 5–9 

с, % 39,7±1,17 29,0±0,93* 33–39 

Еозинофіли, % 0.33±0,21 1,0±0,26 1–3 

Лімфоцити, % 49,17±0,7 62,83±0,7* 43–62 

Моноцити, % 9,3±0,61 6,0±0,44* 1–4 

Примітка: * – p < 0,05. 

Отже, після лікування кролів, хворих на псороптоз, озонованою оливковою олією гематологічні 
показники на 14 добу наближалися до норми. 

Після застосування хворим на псороптоз кролям бровермектину 2 % відмічали покращення фізіо-
логічного стану тварин (табл. 4). На 14 добу експерименту вірогідно підвищувався вміст гемоглобіну, 
кількість еритроцитів і лейкоцитів (p<0,05). Також достовірно підвищувалися ШОЕ, кількість лімфо-
цитів і паличкоядерних нейтрофілів (p<0,05) та знижувалася кількість моноцитів (p<0,05). Інші пока-
зники не мали вірогідної різниці. 
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4. Вплив на гематологічні показники кролів бровермектину 2% (x ± SE, n=6)

Показники До лікування 14 доба 
Реферативні нор-

ми 

Гемоглобін, г/л 80,0±5,83 81,5±7,75* 67,0–81,0 

Еритроцити, Т/л 3,03±0,21 3,62±0,22* 3,9–8,1 

Лейкоцити, Г/л 2,81±0,13 4,37±0,46* 3,52–7,32 

ШОЕ, мм/год 1,33±0,21 3,67±0,42* 2,34–5,7 

Нейтрофіли 
п, % 1,33±0,33 1,83±0,48* 5–9 

с, % 37,17±1,01 29,83±1,64 33–39 

Еозинофіли, % 0,67±0,33 1,33±0,21* 1–3 

Лімфоцити, % 51,83±1,28 61,83±1,25* 43–62 

Моноцити, % 9,0±0,37 5,17±0,54* 1–4 

Примітка: * – p < 0,05. 

Отже, після застосування кролям, ураженим кліщами Psoroptes cuniculi, бровермектину 2 % гема-
тологічні показники на 14 добу нормалізувалися. 

Автори з’ясували, що оливкова олія з часником, майораном та озонована олія є дешевими, легки-
ми в застосуванні та безпечними альтернативами звичайним препаратам без побічних ефектів від ін-
вазії О. cynotis у кішок [21]. Результати наших досліджень збігаються з результатами інших науков-
ців, адже ефективність олії з часником та озонованої олії на 14-ту добу становила 100 %. Крім того, 
вказані засоби мали позитивний вплив на гематологічні показники у кролів. 

Інші дослідження свідчать, що використання 4 й 8 % розчинів артафідину забезпечувало високу те-
рапевтичну ефективність у разі легкого, середнього й тяжкого ступенях ураження P. cuniculi кролів [2]. 

Дослідники використовували 1 % та 5 % ореганову олію у разі псороптозу. Після лікування кліщів 
P. cuniculi у дослідних тварин не виявляли [16]. Ми також виявили високий терапевтичний ефект
бровермектину 2 %, олії з часником та озонованої оливкової олії на 14-ту добу експерименту.

Науковці застосували комплексні схеми лікування кролів, хворих на псороптоз. Встановлено, що 
ЕЕ та ІЕ бровермектину 2 % на 15 добу експерименту становили 100 % [5]. Наші дані подібні до да-
них інших авторів, ефективність бровермектину на 14 добу становила 100 %, також вірогідно підви-
щувалися вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, лейкоцитів, лімфоцитів та знижувалася кількість 
моноцитів (p<0,05). 

З’ясовано, що ефективність препарату «Профіверм 1 %» за псороптозу кролів становила 100 % (за 
умови системного застосування) й 96 % (за умови місцевого) [22]. Наші дані збігаються з даними до-
слідників, адже ефективність бровермектину також становила 100 %. 

У разі експериментального зараження кроликів кліщами P. cuniculi науковці спостерігали зміни 
гематологічних показників крові. Зокрема, у кролів двох дослідних груп відмічали еритроцитопенію, 
зниження вмісту гемоглобіну, моноцитоз та зростання паличкоядерних нейтрофілів [17]. Подібну ка-
ртину ми спостерігали у разі спонтанної інвазії кролів псороптесами. Завдяки проведеному лікуван-
ню гематологічні показники у кролів були в межах норми на 14 добу. 

Висновки 

У разі ураження кроликів кліщами P. cuniculi лікувальна ефективність олії з часником, озонованої 
оливкової олії та бровермектину 2 % становить 100 %. Застосовані препарати не мають побічних 
ефектів. Псороптозна інвазія у кролів проявляється еритроцитопенією, лейкоцитопенією, лімфоцито-
пенією, зниженням вмісту гемоглобіну та моноцитозом. На чотирнадцяту добу, після лікування кро-
лів, достовірно підвищувалися вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, лейкоцитів і лімфоцитів 
(p<0,05) та зменшувалася кількість моноцитів (p<0,05). 

Перспективи подальших досліджень. Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку 
нових безболісних і безпечних засобів лікування кролів, хворих на псороптоз. 
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