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У статті представлені результати наукових до-
сліджень щодо вивчення ефективності сучасних пре-
паратів за спонтанного езофагостомозу свиней, які 
дають змогу підвищити екстенсефективність та 
інтенсефективність антигельмінтиків за допомогою 
пробіотиків та пребіотиків. Встановлено, що засто-
сування кормових добавок у поєднанні з протипара-
зитарним засобом підвищує терапевтичну ефектив-
ність «Бровермектину» 2 % водорозчиного за езофа-
гостомозної інвазії свиней. Доведено, що ферментно-
пробіотичні препарати сприяють збільшенню серед-
ньодобових приростів маси тіла та впливають на 
збереженість поросят. 
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Постановка проблеми. Упродовж останніх 
років у багатьох країнах світу накопичено знач-
ний досвід застосування у практиці ветеринарної 
медицини різноманітних протипаразитарних лі-
кувальних засобів, які відносяться до різних кла-
сів сполук і використовуються для лікування 
гельмінтозів свиней, зокрема езофагостомозу.  
У структурі реалізації антигельмінтиків найбіль-

шим попитом користуються препарати групи 
макроциклічних лактонів (51,6 %) [1, 2, 12]. 
Гельмінти негативно впливають на нормальну 

мікрофлору організму хазяїна, викликаючи дис-
бактеріоз, який ускладнює перебіг паразитарно-
го захворювання і нерідко обумовлює тривалу 
дисфункцію кишечника.  
Одним із факторів, здатних активізувати 

вплив умовно-патогенних мікробів на організм 
тварин, є нематоди, зокрема збудник езофагос-
томозу [3]. 
На сьогодні використання кормових добавок 

із застосуванням пробіотиків та пребіотиків є 
найбільш ефективним засобом для лікування і 
профілактики хвороб шлунково-кишкового трак-
ту свиней, а дослідження ефективності сучасних 
препаратів у разі езофагостомозу за допомогою 
кормових добавок є перспективним напрямом 

наукових досліджень.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Езофагостомоз свиней – гельмінтозне захворю-
вання, що викликається паразитуванням в кишеч-
нику нематод роду Oesophagostomum, і характе-
ризується вузликовим ураженням товстого від-
ділу кишечника. Клінічно хвороба проявляється 
проносом, зниженням апетиту, схудненням тва-
рин [10, 11]. 
За даними науковців [5, 9], мікрофлора тонко-

го і товстого кишечника у поросят до 5–6-
місячного віку стабілізується. Вона представлена 
облігатною (лактобацили, біфідобактерії, бакте-
роїди, непатогенні кокові форми) і факультатив-
ною (умовно-патогенні стафілококи, стрептоко-
ки, патогенні серогрупи Е. coli, клостридії, про-
тей, гриби) мікрофлорою. Облігатна мікрофлора 
кишечника свиней становить 94–95,2 %, факуль-
тативна – 6–4,8 %. Доведено, що у період пара-
зитування езофагостом у товстому кишечнику 
поросят формується мікропаразитоценоз, пере-
важаючими співчленами якого є токсиноутво-
рюючі стафілококи, гемолітичні стрептококи, 
патогенні серогрупи Е. coli, клостридії, протей, 
гельмінти і гриби. Зазначені зміни складу мікро-
флори кишечника характерні для дисбактеріозу 
[6, 8]. 
Останнім часом науковці з метою нормалізації 

мікрофлори дегельмінтізованих тварин рекомен-
дують використовувати пробіотичні препарати, 
що дає можливість усунути явища дисбактеріо-
зу, який виникає за рахунок використання анти-
гельмінтиків, і сприяє якнайшвидшій нормаліза-
ції мікрофлори кишечника і його функціональної 
діяльності [4, 7]. 
На підставі вищевикладеного можна зробити 

висновок, що комплексний підхід до проблеми 
езофагостомозу і спричиненого ним дисбактері-
озу дає можливість більш успішно проводити 
заходи, спрямовані не тільки на ліквідацію інва-
зії, а й на нормалізацію мікрофлори кишечника 
хворих тварин. 
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Мета досліджень – визначити ефективність 
сучасних препаратів за езофагостомозу свиней. 
Основним завданням було встановлення ефек-

тивності «Бровермектину» 2 % водорозчинного 
та у поєднанні його з пробітиком і пребіотиком 
за спонтанного езофагостомозу свиней. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили впродовж 2015–2016 рр. на базі 
наукової лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи факультету 
ветеринарної медицини Полтавської державної 
аграрної академії. Експериментальні досліди ви-
конували в умовах ТОВ «Октан» Зіньківського 
району Полтавської області на супоросних сви-
номатках української білої породи, спонтанно 
інвазованих езофагостомами за інвазії середньої 
інтенсивності (від 876,8±19,93 до 889,6±28,44 яєць 
у 1 г фекалій). Гельмінтоовоскопію проб фекалій 
проводили за методом В. Н. Трача. 
Були сформовані три дослідні і дві контрольні 

(хворі та клінічно здорові) групи по п’ять голів у 
кожній. Препарати задавали за місяць до опоросу. 
Свиням першої дослідної групи випоювали 

груповим способом «Бровермектин» 2 % водо-
розчинний у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразо-
во. Розраховану для всього поголів’я дозу пре-
парату розводили в одній третині добової норми 
питної води та випоювали упродовж однієї доби. 
Свиням другої дослідної групи випоювали 

груповим способом «Бровермектин» 2 % водо-
розчинний у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово 
та одночасно застосовували пробіотик «Емпро-
біо», який задавали разом з питною водою у дозі 
40 мл на голову 15 діб поспіль.  
Свиням третьої дослідної групи випоювали 

груповим способом «Бровермектин» 2 % водо-
розчинний у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово 
та одночасно застосовували ферментно-

пробіотичний препарат «Вітацелл-Ф», який за-
давали разом з комбікормом у дозі 1 кг/т корму 
30 діб поспіль. 
Свиней контрольних груп не дегельмінтизува-

ли. Ефективність антигельмінтиків визначали на 
3, 7 та 14 добу після застосування препаратів за 
показниками екстенсивності та інтенсивності 
інвазії (ЕІ, ІІ). До та на 30 добу після опоросу 
свиноматок дослідних та контрольних груп ви-
значали: кількість поросят за опоросу, масу тіла, 
середньодобові прирости та збереженість поро-
сят. Головними показниками дії препаратів були 
екстенсефективність (ЕЕ) та інтенсефективність 
(ІЕ). 
Статистичну обробку результатів експеримен-

тальних досліджень проводили шляхом визна-
чення середнього арифметичного (М) та його 
похибки (m). 
Результати досліджень. За результатами про-

ведених досліджень встановлено, що терапевтич-
на ефективність «Бровермектину» 2 % водороз-
чинного за езофагостомозу свиней становила 
100 % (див. табл.). 
Разом із тим, найшвидше одужання свинома-

ток встановлювали в групі тварин, яким разом із 
«Бровермектином» 2 % водорозчинним задавали 
кормову добавку «Вітацелл-Ф». Так, на 3-тю до-
бу досліду ЕЕ та ІЕ дорівнювали відповідно 80 
та 99,52 %, на 7-му добу – 100 %.  
Застосування «Бровермектину» 2 % водороз-

чинного у поєднанні з пробіотиком «Емпробіо» 
також призводило до швидшого одужання, ніж 
застосування тільки протипаразитарного засобу і 
одночасно більш тривалого, ніж у випадку за-
стосування «Бровермектину» 2 % у поєднанні із 
«Вітацеллом-Ф». Так, ЕЕ та ІЕ дорівнювали від-
повідно: на 3-тю добу – 80 та 98,11 %, на 7-му – 
80 та 99,53 %, на 14-ту – 100 %. 

Терапевтична ефективність комплексного застосування протипаразитарного засобу з  
ферментно-пробіотичними препаратами за езофагостомозу свиней (n=5) 

Після обробки, доба Препарат, 
групи свиней 

Показники  
ефективності, 

% 3-тя 7-ма 14-та 
ЕЕ 80 80 100 «Бровермектин»  

2 % водорозчинний, № 1 ІЕ 97,72 99,18 100 
ЕЕ 80 80 100 «Бровермектин»  

2 % водорозчинний, 
«Емпробіо», № 2 ІЕ 98,11 99,53 100 

ЕЕ 80 100 100 «Бровермектин»  
2 % водорозчинний, 
«Вітацелл-Ф», № 3 ІЕ 99,52 100 100 
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Застосування «Бровермектину» 2 % водороз-
чинного хворим на езофагостомоз свиноматкам 
призводило до їх одужання тільки на 14-ту добу 
експерименту. Так, ЕЕ та ІЕ дорівнювали відпо-
відно: на 3-тю добу – 80 та 97,72 %, на 7-му – 80 
та 99,18 %, на 14-ту – 100 %. 
Одночасно встановлено, що ферментно-

пробіотичні препарати за одночасного застосу-
вання із протипаразитарним засобом сприяють 
збільшенню середньодобових приростів маси 
тіла та впливають на збереженість поросят, які 
отримані від пролікованих свиноматок. 

 

Висновки:  
1. «Бровермектин» 2 % водорозчинний є ефектив-
ним лікарським засобом (ЕЕ, ІЕ – 100 %) за езо-
фагостомозу свиней. 

2. Комплексне застосування антигельмінтика і 
ферментно-пробіотичних препаратів підвищує 
ефективність дегельмінтизації за езофагостомозу 
свиней. 
Перспективами подальших досліджень є ви-

вчення економічної ефективності комплексного 
застосування антигельмінтика і ферментно-
пробіотичних препаратів за езофагостомозу свиней. 
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