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Представлені результати наукових досліджень 
щодо вивчення ефективності застосування сучасних 
ферментно-пробіотичних засобів у поєднанні із ан-
тигельмінтним препаратом за спонтанного езофа-
гостомозу свиней. Встановлено, що використання 
пробіотика та ферменто-пробіотичного засобу у 
процесі проведення дегельмінтизації підвищує інтен-
сефективність антигельмінтики «Бровермекти-
на 2 % водорозчинного», скорочує терміни одужання 
інвазованих свиноматок та сприяє підвищенню сере-
дньодобових приростів маси тіла поросят і збере-
женості поголів’я молодняку. 
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Постановка проблеми. Пріоритетними за-
вданнями розвитку агропромислового комплексу 
України є забезпечення населення високоякіс-
ними продуктами харчування тваринного похо-
дження, підвищення конкурентоспроможності 
тваринницької галузі та гарантування продово-
льчої безпеки держави. Аналіз сучасного стану 
свинарства свідчить, що важливими перешкода-
ми на шляху розвитку цієї галузі є кишкові нема-
тодози. З них провідне місце займає езофагостомоз 
– захворювання, що має значне поширення як на 
території України, так і за її межами [2, 3, 4]. 
Тривале паразитування нематод у свиней 

викликає порушення обмінних процесів, імуно-
супресію, відставання в рості й розвитку, втрату 
маси тіла [7]. Все це призводить до зростання 
виробничих витрат: збільшення періоду відго-
дівлі, зменшення середньодобових приростів, 
зростання конверсії корму, витрати на закупівлю 
ветеринарних препаратів [5]. 
На сьогодні використання кормових добавок 

із застосуванням пробіотиків та пребіотиків є 
найбільш ефективним засобом для лікування і 
профілактики хвороб шлунково-кишкового тра-
кту свиней, а дослідження ефективності сучас-
них препаратів у разі езофагостомозу за допомо-
гою кормових добавок є перспективним напря-
мом наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Езофагостомоз відносять до числа найбільш 
розповсюджених кишкових нематодозів свиней 
[6]. Патогенний вплив езофагостом на організм 
свиней складається з місцевої механічної і ток-
сичної дій личинок цих паразитів на стінки товс-
тих кишок. Одночасно на пошкоджені личинка-
ми тканини впливають і продукти життєдіяльно-
сті мікроорганізмів, яких інокулюють личинки 
езофагостом із просвіту кишечника в товщу його 
стінки [9].  
Доведено, що гельмінти негативно впливають 

на нормальну мікрофлору організму хазяїна, ви-
кликаючи дисбактеріоз, який ускладнює перебіг 
паразитарного захворювання і нерідко обумов-
лює тривалу дисфункцію кишечника. Одним із 
факторів, здатних активізувати вплив умовно-
патогенних мікробів на організм тварин, є нема-
тоди, зокрема збудник езофагостомозу [1]. 
Нормалізація складу мікрофлори кишечника 

сприяє звільненню свиней від нематод. Однак 
процес відновлення мікрофлори шлунково-
кишкового тракту тривалий. Тому окремі науко-
вці для скорочення термінів відновлення мікро-
флори шлунково-кишкового тракту тварин про-
понують застосовувати пробіотики – природні 
ад’юванти, живі мікроорганізми, введення яких 
в організм тварини та людини сприяє підтри-
манню і відновленню біологічного балансу його 
нормофлори та має позитивний ефект. Вони та-
кож дають можливість усунути явища дисбакте-
ріозу, який виникає за рахунок використання 
антигельмінтиків, і сприяють якнайшвидшій но-
рмалізації мікрофлори кишечника та його функ-
ціональної діяльності [8].  
На підставі вищевикладеного можна зробити 

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

збереженості та продуктивності поросят у випа-
дку лікування свиноматок, хворих на езофагос-
томоз із застосуванням антигельмінтних препа-
ратів та ферментно-пробіотичних засобів. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили впродовж 2015–2016 рр. в умовах 
ТОВ «Октан» Зіньківського району Полтавської 
області на супоросних свиноматках української 
білої породи, спонтанно інвазованих езофагос-
томами (ІІ – від 876,8±19,93 до 889,6± 
28,44 ЯГФ). 
Були сформовані три дослідні і дві контрольні 

(хворі та клінічно здорові свині) групи по п’ять 
голів у кожній. Свиноматкам 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 гру-

повим способом «Бровермектин 2 % водороз-
чинний» 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 одноразо-
во та одночасно застосовували ферментно-про-
біотичний препарат «Вітацелл-Ф», який задава-
ли разом з комбікормом у дозі 1 кг/т корму 
30 діб поспіль. 
Свиней контрольних груп не дегельмінтизували. 
Ефективність антигельмінтика та у комплекс-

ному його застосуванні з пробіотиком і пребіо-
тиком визначали на першу та 30 добу після опо-
росу в дослідних та контрольних групах свиней 
визначали: кількість поросят під час опоросу, 
масу тіла, середньодобові прирости та збереже-
ність поросят. 
Статистичну обробку результатів експеримен-

тальних досліджень проводили шляхом визна-
чення середнього арифметичного (М), його по-
хибки (m) та рівня вірогідності (р) з використан-
ням таблиці t-критеріїв Стьюдента (С. Н. Лапач 
та ін., 2001). 
Результати досліджень. З метою визначення 

ефективності випробуваних препаратів одночас-
но на першу та 30 добу після опоросу в дослід-

них та контрольних групах свиней враховували 
наступні показники: кількість поросят під час 
опоросу, масу тіла, середньодобові прирости та 
збереженість поросят (див. табл.).  
За результатами проведених досліджень вста-

новлено, що препарат «Бровермектин 2 % водо-
розчинний» виявився високоефективним антиге-
льмінтиком за езофагостомозу свиней (ЕЕ, ІЕ – 
100 %), повне одужання свиней встановлювали 
на 14-ту добу експерименту. Отримані результа-
ти терапевтичної ефективності підтверджували-
ся і за показниками кількості поросят під час 
опоросу, маси тіла, середньодобових приростів 
та збереженості поросят, отриманих від свино-
маток дослідних та контрольних груп.  
Так, хоча і застосування «Бровермектину 2 % 

водорозчинного» хворим на езофагостомоз су-
поросним свиноматкам призводило до підви-
щення вищезазначених показників на 20,69–
26,75 % (р<0,05–0,01) порівняно з хворими сви-
нями, яких не дегельмінтизували, водночас ці 
показники були нижчими на 3,33–28,92 %, 12,50 
(р<0,05–0,001) порівняно з клінічно здоровими 
свинями. Такі дані ще раз підтверджують те, що 
відновлення організму дегельмінтизованих тва-
рин відбувається тривало і потребує комплекс-
ного лікування. За одночасного застосування 
хворим свиноматкам антигельмінтика і пробіо-
тика «Емпробіо» показники кількості поросят 
під час опоросу, маси тіла, середньодобових 
приростів та збереженості поросят були вищими 
на 1,69–24,76 % порівняно з аналогічними пока-
зниками у свиноматок, яким застосовували тіль-
ки «Бровермектин 2 % водорозчинний».  
За одночасного застосування хворим свинома-

ткам антигельмінтика та ферментно-
пробіотичного засобу «Вітацелл-Ф» показники, 
що визначалися, також були вищими, ніж у пер-
шій (на 6,37–36,86 %) та другій (на 4,84–
27,11 %) дослідних групах і виходили на рівень 
показників у клінічно здорових свиноматок. Кі-
лькість поросят на одну свиноматку за наро-
дження становила 12,4 гол., на 30-ту добу – 
12 гол., збереженість поросят становила відпові-
дно 96,8 %. Загальна маса гнізда у свиноматок 
третьої дослідної групи становила 16,86 кг, на 
30-ту добу – 170,9 кг. Жива маса поросят у сви-
номаток третьої дослідної групи становила за 
народження 1,34 кг, на 30-ту добу – 14,24 кг.  
Середньодобові прирости поросят, отриманих 
від свиноматок після комплексного застосування 
антигельмінтика та ферментно-пробіотичного 
засобу, дорівнювали 430 г.  
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Показники ефективності застосування сучасних препаратів у процесі лікування свиней,  
хворих на езофагостомоз 

Групи тварин 
Дослідні Контрольні 

№ 1 № 2 № 3 Показники 
ефективності 

«Броверме-
ктин 2 %»  

«Броверме-
ктин 2 %» + 
«Емпробіо» 

«Броверме-
ктин 2 %» + 

«Вітацелл-Ф»

хворі клінічно 
здорові 

Кількість поросят на од-
ну свиноматку, гол.:      

за народження 11,6±0,50 
* 

11,8±0,37 
** 

12,4±0,24 
** 9,2±0,66 12,0±0,44 

на 30-ту добу 9,8±0,48 
* ■ 

10,8±0,37 
*** 

12,0±0,31 
*** 7,6±0,50 11,2±0,2 

Збереженість, % 84,71±4,00 91,48±0,26 
** 

96,79±1,96 
*** 82,83±1,99 93,71±2,89 

Загальна маса гнізда, кг:      

за народження 13,82±0,53 
* 

14,58±0,36 
** 

16,86±0,48 
*** 10,92±0,92 15,16±0,82 

на 30-ту добу 107,9±2,67 
** ■■■ 

143,4±2,04 
*** 

170,9±4,82 
*** ■ 79,04±7,73 151,8±6,74 

Жива маса поросят, кг:      

за народження 1,19±0,06 1,22±0,04 1,34±0,02 
** ■ 1,16±0,04 1,24±0,04 

на 30-ту добу 11,22±0,45 
■■ 

13,3±0,49 
** 

14,24±0,14 
*** 10,38±0,57 13,54±0,51 

Середньодобові прирос-
ти, г 

335,66±12,99
■ 

402,6±15,39 
* 

430,0±5,05 
** 314,68±25,19 418,6±23,13 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – відносно показників контрольної групи хворих тварин; 
■ – р<0,05; ■■ – р<0,01; ■■■ – р<0,001 – відносно показників контрольної групи клінічно здорових тварин. 
 
Висновки:  
1. «Бровермектин 2 % водорозчинний» є ефек-

тивним лікарським засобом за езофагостомозу 
свиней, водночас комплексне застосування анти-
гельмінтика і ферментно-пробіотичних препара-
тів підвищує ефективність дегельмінтизації. 

2. Ферментно-пробіотичний засіб «Вітацелл-
Ф» та пробіотик «Емпробіо» за дегельмінтизації 
хворих свиноматок призводили до підвищення 
показників середньодобових приростів та збере-
женості поросят. 
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