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Digestive tract strongylatoses are the most widely spread diseases in the nosological structure of parasit-

ic diseases of wild and domestic ruminants, including goats (Capra hircus Linnaeus, 1758). The representa-
tives of Strongylata sub-species (Railliet et Henri, 1913) in case of parasitizing in the organism can cause 
irreversible processes negatively affecting both the productivity and animal health on the whole. That is why 
the question of studying the effectiveness of anti-helminthic preparations available on the pharmaceutical 
market of our country is important. Despite a considerable number of anti-helminthic means, it is often diffi-
cult for practicing veterinary doctors to choose highly effective and not expensive preparation. In this con-
nection the aim of our study was to estimate anti-helminthic effectiveness of the preparations of benzimidazol 
chemical group (“Albendazol-250”, “10 % Albendazol suspension”, and “10 % Albendazol for injections”) 
for the treatment of goat digestive tract strongylatoses taking into account the way of their administration. 
For the experiments studying the indices of anti-helminthic effectiveness, 4 groups of goats (3 experimental 
and 1 control one) were formed at the average intensity of strongylatosis invasion from 59.33±9.38 to 
70.67±11.25 eggs/g of feces. The preparations used in the experiments were given to the diseased animals in 
accordance with recommendation in supplementary sheet. It was established that the studied preparations 
had anti-helminthic effect as to causative agents of goat digestive tract strongylatoses (ЕЕ – 50–100 %, ІЕ – 
87.53–100 %). It was proven that the preparations’ effectiveness depended on the way of their administra-
tion. “10 % Albendazol for injections” turned out to be the most effective (EE and IE 100 %); it was injected 
to animals intra-muscularly only one time at a dose of 0.5 ml / 10 kg of body weight. “10 % Albendazol sus-
pension” was less effective(ЕЕ – 83.33 %, ІЕ – 93.99 %); it was individually watered to the animals. Admin-
istering “Albendazol-250” in tablets to the diseased goats had the lowest indices of effectiveness (ЕЕ – 
50.00 %, ІЕ – 87.53 %). Thus, the data obtained by us have important theoretical and practical value as they 
enable practicing veterinary doctors to choose anti-helminthic preparation for the treatment goat digestive 
tract strongyladoses invasion taking into account the effectiveness of preparations.  
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ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ЗАСОБІВ ЗА СТРОНГІЛЯТОЗІВ 
ТРАВНОГО КАНАЛУ КІЗ 
 
В. В. Мельничук, І. В. Чубаров, 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна  

 
Стронгілятози травного каналу найбільш поширені захворювання в нозологічній структурі пара-

зитарних хвороб диких та домашніх жуйних тварин, зокрема й кіз (Capra hircus Linnaeus, 1758). 
Представники підряду Strongylata (Railliet et Henri, 1913) за умови паразитування в організмі здатні 
призводити до необоротних процесів, що негативно впливають як на продуктивність, так і на здо-
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ров’я тварин загалом. Саме тому важливим залишається питання вивчення ефективності антиге-
льмінтних засобів, наявних на фармацевтичному ринку ветеринарних препаратів нашої держави. 
Незважаючи на значний арсенал антигельмінтних засобів, практикуючим фахівцям ветеринарної 
медицини часто важко зорієнтуватися при виборі високоефективного та недорогого препарату. 
Зважаючи на вищенаведене, метою дослідження є оцінка антигельмінтної ефективності препара-
тів хімічної групи бензімідазолу («Альбендазол-250», «Альбендазол 10 % суспензія» та «Альбендазол 
ін’єкційний 10 %») за наявності стронгілятозів у травному каналі кіз, ураховуючи їх спосіб задаван-
ня. У дослідах з визначення показників антигельмінтної ефективності сформовано 4 групи кіз (3 до-
слідних та 1 контрольну) за умови середньої інтенсивності стронгілятозної інвазії від 59,33±9,38 до 
70,67±11,25 яєць /г фекалій. Використовувані в дослідах препарати застосовували хворим тваринам 
згідно з рекомендаціями наведеними в листівках-вкладках. Встановлено, що досліджувані препарати 
мають антигельмінтні властивості відносно збудників стронгілятозів травного каналу кіз (ЕЕ – 
50–100 %, ІЕ – 87,53–100 %). Доведено, що ефективність препаратів залежала від способу задаван-
ня. Найбільш ефективним (ЕЕ і ІЕ 100 %) виявився препарат «Альбендазол ін’єкційний 10 %», який 
застосовували тваринам шляхом внутрішньом’язевої ін’єкції в дозі 0,5 мл/10 кг маси тіла одноразо-
во. Менш ефективним виявилося застосування хворим тваринам препарату «Альбендазол 10 % су-
спензія» шляхом індивідуального випоювання (ЕЕ – 83,33 %, ІЕ – 93,99 %). Задавання хворим козам 
препарату «Альбендазол-250» у вигляді таблеток мало найнижчі показники ефективності (ЕЕ – 
50,00 %, ІЕ – 87,53 %). Отже, отримані дані мають важливе теоретичне та практичне значення, 
оскільки дають змогу практикуючим лікарям ветеринарної медицини здійснити обґрунтований під-
бір антигельмінтиків у разі інвазії кіз стронгілятозами травного каналу зважаючи на їх ефектив-
ність. 

Ключові слова: кози, стронгілятози травного каналу, лікування, антигельмінтні препарати, екс-
тенс- та інтенсефективність. 

 
ЛЕЧЕБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
СТРОНГИЛЯТОЗАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА КОЗ 
 
В. В. Мельничук, И. В. Чубаров, 
 
Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина 

 
Стронгилятозы пищеварительного канала ‒ наиболее распространенные заболевания в нозологи-

ческой структуре паразитарных болезней домашних коз (Capra hircus Linnaeus, 1758). Представи-
тели подряда Strongylata (Railliet et Henri, 1913) при паразитировании в организме хозяина способны 
вызвать необратимые процессы, негативно влияют как на производительность, так и на здоровье 
животных в целом. Поэтому важным остается вопрос изучения эффективности антигельминтных 
средств, присутствующих на рынке ветеринарных препаратов. В связи с вышеизложенным целью 
исследования было оценить эффективность антигельминтных препаратов химической группы бен-
зимидазола («Альбендазол-250», «Альбендазол 10 % суспензия» и «Альбендазол инъекционный 10 %») 
при стронгилятозах пищеварительного тракта коз. Установлено, что исследуемые препараты об-
ладают нематоцидными свойствами в отношении возбудителей стронгилятозов пищеварительного 
канала коз (ЭЭ – 50–100 %, ИЭ – 87,53–100 %). Наиболее эффективным (ЭЭ и ИЭ 100 %) оказался 
препарат «Альбендазол инъекционный 10 %».  

Ключевые слова: козы, стронгилятозы пищеварительного тракта, лечение, антигельминтные 
препараты, екстенс- и интенсефективнисть. 

 
Домашня коза (Capra hircus Linnaeus, 1758) – вид парнокопитних, одна з перших тварин, що була 

приручена людиною. Тривалий час цих тварин люди розводили з метою отримання молока, м’яса, 
вовни і шкіри [1–3]. Згідно з літературними даними, молоко, отримане від кіз, вважається дуже пожи-
вним і набагато кориснішим для людей, ніж коров’яче [4, 5]. 

І нині інтерес до козівництва невпинно зростає. Усе більше стає козиних ферм різної форми влас-
ності та різних потужностей, які пропагують здорове харчування на основі козиного молока. Варто 
зазначити, що окрім козиного молока також вагомим попитом як у світовому масштабі, так і в  
Україні користуються сири, виготовлені з козиного молока [6–8].  
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Водночас галузь має і свої проблеми у вигляді інвазійних захворювань кіз, зокрема на стронгіля-
този травного каналу. Стронгілятози травного тракту в домашніх та диких жуйних є найбільш поши-
реними гельмінтозами як на території України, так і світу загалом [9–16]. 

Загальновідомо, що всі гельмінтози завдають організму тварин значної шкоди, а саме: хворий мо-
лодняк відстає в рості та розвитку, у тварин реєструють розлади з боку травної системи, втрачаються 
племінні та господарські якості тварин, від самок недоотримують приплід, молодняк народжений від 
хворих тварин є ослабленим та подекуди гине [17–19]. 

За літературними даними відомо, що найбільш ефективними з метою боротьби з паразитарними 
інвазіями тварин, зокрема й кіз вважаються дегельмінтизаційні заходи. При цьому використовують 
антигельмінтні препарати на основі різних хімічних речовин та їх сполук [20, 21]. Також за даними 
науковців, наявні протипаразитарні препарати мають різний ступінь антигельмінтної ефективності 
щодо різних видів нематод [11, 19–23]. 

Зважаючи на вищенаведене, важливим залишається питання вивчення ефективності антигельмін-
тних препаратів щодо стронгілятозів травного каналу кіз та є актуальним напрямом роботи.  

Мета роботи полягала у з’ясуванні ефективності антигельмінтних препаратів з групи бензімідазо-
лу за наявності стронгілятозів у травному тракті кіз. Серед завдань досліджень: дослідним шляхом 
визначити лікувальну ефективність антигельмінтних препаратів за наявності стронгілятозів у трав-
ному тракті кіз залежно від способу задавання. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження проводили в літньо-осінній період 2019 р. на базі лабораторії кафедри паразитології 

та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. 
Експериментальні дослідження проводили в умовах одноосібних селянських господарств (ОСГ) 

Онуфріївського району Кіровоградської області на козах «місцевих» порід віком від 2 до 5 років, 
спонтанно інвазованих збудниками стронгілятозів травного каналу середньої інтенсивності інвазії – 
від 59,33±9,38 до 66,67±6,34 яєць у 1 г фекалій (ЯГФ). Інвазованість тварин визначали за кількісним 
методом В. Н. Трача (1992) [24]. 

Було сформовано три дослідні й одну контрольну групи тварин по шість голів у кожній: 
• Козам першої дослідної групи (ІІ − 66,67±6,34 ЯГФ) згодовували індивідуально таблетки 

«Альбендазол-250» / таблетка (1 г) містить діючу речовину: альбендазол – 250 мг / (ПрАТ «ВHП 
«Укрзооветпромпостач»», Україна) у дозі 0,2 г/10 кг маси тіла одноразово. 

• Козам другої дослідної групи (ІІ − 59,33±9,38 ЯГФ) випоювали індивідуально препарат 
«Альбендазол 10 % суспензія» / 1 мл препарату містить діючу речовину: альбендазол – 100 мг / (ПП 
«O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», Україна) з водою до початку вранішньої годівлі в дозі 0,5 мл / 10 кг 
маси тіла одноразово. 

• Козам третьої дослідної групи (ІІ − 61,33±10,05 ЯГФ) вводили внутрішньом’язево препарат 
«Альбендазол ин’єкційний 10 %» / 100 мл препарату містить діючу речовину: альбендазол – 10 г / 
(ВФ «Базальт», Україна) в дозі 0,5 мл/10 кг маси тіла шляхом одноразового внутрішньом’язевого 
введення. 

• Кіз контрольної групи (ІІ − 70,67±11,25 ЯГФ) під час досліду не лікували. 
Ефективність лікарських засобів з’ясовували на 7 та 14 добу після їх застосування. Головними по-

казниками дії препаратів були екстенсефективність (ЕЕ) та інтенсефективність (ІЕ). 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
За даними загальноклінічних спостережень встановлено, що після застосування антигельмінтних 

засобів побічних явищ у кіз упродовж досліду не виявлено. Дослідження свідчать, що всі використані 
в експерименті препарати мали протипаразитарні властивості відносно збудників стронгілятозів тра-
вного каналу кіз. Водночас їх ефективність залежала від шляху введення лікарського засобу (парен-
терально чи ентерально). 

Аналізуючи показники ефективності використовуваних у досліді препаратів, встановлено, що 
найдієвішим (ЕЕ, ІЕ – 100 %) виявилося використання препарату «Альбендазол ін’єкційний 10 %», 
який застосовували козам одноразово шляхом внутрішньом’язевого введення. 
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1. Терапевтична ефективність антигельмінтних засобів за наявності стронгілятозів  
у травному каналі кіз, n=6 

Групи кіз, препарат Показники ефективності, % Після обробки, доба 
7-ма 14-та 

Перша, 
Альбендазол-250 (таблетки) 

ЕЕ 50,00 50,00 
ІЕ 79,36 87,53 

Друга, 
Альбендазол 10 % суспензія 

ЕЕ 66,67 83,33 
ІЕ 86,56 93,99 

Третя,  
Альбендазол ін’єкційний 10 % розчин 

ЕЕ 83,33 100,00 
ІЕ 87,76 100,00 

 
На 7-му добу досліду ЕЕ препарату становила 83,33 % за ІЕ – 87,76 %, на 14-ту добу ці показники 

зросли до 100,00 % відповідно. 
Менш ефективним виявилося використання препарату «Альбендазол 10 % суспензія», який засто-

совували шляхом одноразового індивідуального випоювання з водою. ЕЕ препарату становила на 7-
му добу 66,67 %, за ІЕ 86,56 %, а на 14-ту добу досліду ЕЕ становила 83,33 %, за ІЕ 93,99 %. 

Застосування препарату «Альбендазол-250» у вигляді таблеток мало найнижчі показники лікува-
льної ефективності. Показник ЕЕ препарату залишався незмінним протягом періоду досліду та стано-
вив 50,00 %. Водночас ІЕ засобу на 14-ту добу досліду незначно зросла й становила 87,57 % порівня-
но з показником на 7-му добу (79,36 %). 

Аналізуючи показники екстенсивності стронгілятозної інвазії у процесі лікування кіз, встановле-
но, що в першій групі тварин на 7-му добу досліду ЕІ знизилася зі 100 % до 50 % й такою залишилася 
до кінця досліду. Кращі результати зареєстрували у другій дослідний групі кіз. Встановлено, що на 7-
му добу показник ЕІ знизився до 33,33 % й на 14-ту добу до 16,67 %. 

У третій групі кіз, починаючи з 7-ї доби, зафіксовано зниження показника ЕІ зі 100 % до 16,67 % й 
на 14-ту добу хворих тварин у дослідній групі виявлено не було. 

Показники інтенсивності стронгілятозної інвазії у процесі лікування хворих кіз значно різнилися 
по дослідних групах. 

У першій дослідній групі інтенсивність інвазії упродовж експерименту поступово знижувалася 
порівняно з показником до початку лікування (67,67±6,34 ЯГФ). На 7-му добу вона становила 
14,67±7,06 ЯГФ, а на 14-ту 9,33±1,33 ЯГФ.  

У другій дослідній групі кіз показник ІІ після задачі препарату знизився порівняно з показником 
до початку лікування (59,33±9,38 ЯГФ) та становив на 7-му добу – 8,50±0,50 ЯГФ, та на 14-ту добу – 
4,0 ЯГФ. 

У третій групі кіз показник ІІ на 7-му добу досліду знизився з 61,33±10,05 ЯГФ до 8 ЯГФ, на 14-ту 
добу яєць стронгілят у фекаліях дослідних тварин виявлено не було, що свідчило про повне звільнен-
ня організму тварин від збудників стронгілятозів травного каналу. 

Отже, можна зробити висновок, що найбільш ефективним антигельмінтиком за наявності стронгі-
лятозів у травному каналі кіз виявився «Альбендазол ін’єкційний 10 %» який, застосовували однора-
зово шляхом внутрішньом’язевого введення. 

Згідно з літературними даними, над дослідженням показників лікувальної ефективності антигель-
мінтних засобів щодо нематодозів кіз в Україні працювало багато вчених [11, 19, 25, 26]. Значна кіль-
кість праць свідчить про підвищений інтерес науковців до цієї проблеми, а також до перспективності 
козівництва як прибуткової галузі в нашій державі. Саме тому проведені дослідження безумовно є 
актуальними. Унікальність цих досліджень полягає в тому, що нами порівняно ефективність антиге-
льмінтних засобів з групи бензимідазолу залежно від способу задавання.  

Зафіксовано, що ефективність препаратів групи бензімідазолу залежала від шляху введення (паре-
нтерально чи ентерально). Варто звернути увагу на те, що використання ентерального шляху введен-
ня антигельмінтиків у наших дослідах мало найнижчий рівень ефективності. Такі ж дані щодо низь-
кого нематодоцидного ефекту препаратів цієї групи у разі застосування їх жуйним тваринам висвіт-
лені у працях українських науковців [27–29]. 

 
Висновки 
Встановлено, що досліджувані препарати «Альбендазол-250», «Альбендазол 10 % суспензія» та 

«Альбендазол ін’єкційний 10 %» мають антигельмінтні властивості за наявності стронгілятозів у тра-
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вному каналі кіз. Найвищий рівень антигельмінтної ефективності (ЕЕ, ІЕ – 100 %) зареєстровано у 
разі застосування хворим козам препарату «Альбендазол ін’єкційний 10 %» шляхом внутріш-
ньом’язевої ін’єкції в дозі 0,5 мл/10 кг маси тіла одноразово. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності антигельмінтних препа-
ратів хімічної групи макроциклічних лактонів за наявності стронгілятозів у травному каналі кіз. 
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