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At present, preparations based on imidocarb (Imidosan, Pyrosan, Pyrostop, Forticarb, etc.), which are 
more effective and convenient to use than others, are widely used in the treatment of dogs for babesiosis. The 
Ukrainian analogue of the above-mentioned antiprotozoan veterinary preparations is Imkar-120, with the 
active substance of imidocarb dipropionate, has recently been introduced in the market, It provides a wide 
range of antiprotozoan effects on the causal agents of pyroplasmoses of Babesia, Theileria, Nuttallia and 
Anaplasma genera with their mono- or mixed infestations. The studies of pharmaco-kinetics of imidocarb 
was conducted in 2018 on the basis of the Veterinary clinic "Fauna-Service" in the town of Kamianets-
Podilskyi on 5 non-pedigree dogs, weighing from 14 to17 kg. Before beginning the experiment, the animals 
were clinically examined; their biochemical and general blood tests were made. According to the results of 
the examination, no pathologies were detected. Imkar-120 was administered to animals once, intramuscular-
ly at the dose of 4.5 mg/kg. During and after the preparation administration no one of the dogs, had pain 
reaction, swelling of the injection site or any other side effects. While studying the general condition of the 
animals we observed a slight increase in clinical indices. So, after administering the preparation, the aver-
age heart rate was 138 beats per minute, the number of respiratory movements per minute was 27, and the 
rectal temperature was 38.5 0C. The peak concentration of Imkar-120 in the animal blood was observed one 
hour after the injection, and averaged 3.60 μg/ml. Starting from 15 minutes after administering, the concen-
tration in the blood already averaged 0.76 μg/ml and during an hour it increased, reaching the maximum of 
3.98 μg/ml in one dog.  After that the period of elimination began. In 12 hours, the level of the active sub-
stance in the blood was greatly reduced and within 24 hours after the injection it was detected in very low 
concentrations, on the average 0.30 μg/ml. On the 7th day after administering the preparation it was not de-
tected in the blood. The absorption of Imkar-120 after its intramuscular administration at the dose of 4.5 
mg/kg was quite rapid. After administering the preparation no side reactions were observed, therefore, Im-
kar-120 is recommended for using at the treatment of babesiosis and other blood-parasitic diseases of dogs. 

Key words: pharmacology of imidocarb propionate, Imkar-120, babesiosis, transmissive diseases, 
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Нині ветеринарні фахівці широко використовують для лікування собак при бабезіозі препарати 
на основі імідокарбу (імідосан, піросан, піростоп, фортікарб тощо), що є більш ефективними і зруч-
ними в застосуванні, ніж інші засоби. Вітчизняним аналогом вищеописаних антипротозойних вете-
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ринарних препаратів є нещодавно представлений на ринку Імкар-120, активнодіючою речовиною 
якого є імідокарбу дипропіонату. Він забезпечує широкий спектр антипротозойного впливу щодо 
збудників піроплазмідозів з роду бабезій, тейлерій, нуталій та анаплазмів при їх моно- чи змішаному 
перебігу інвазій. Дослідження фармакокінетики імідокарбу проводили в 2018 році на базі  клініки 
«Фауна-Сервіс» м. Кам’янець-Подільського на 5 безпородних собаках масою 14‒17 кг. Перед прове-
денням досліду тварини були клінічно обстежені, проведені біохімічний і загальний аналіз крові. За 
результатами досліджень патологій виявлено не було. Імкар-120 тваринам вводили одноразово, 
внутрішньом'язово в дозі 4,5 мг/кг. Під час і після введення препарату в жодної з собак не спостері-
галося больової реакції, набряку місця ін’єкції чи будь-яких побічних ефектів. При дослідженні зага-
льного стану тварин ми спостерігали незначне підвищення клінічних показників. Після введення пре-
парату середня частота серцевих скорочень становила – 138 ударів за хвилину, кількість дихальних 
руків за хвилину – 27, ректальна температура – 38,5 0С. Пік концентрації препарату Імкар-120 в ор-
ганізмі тварин спостерігався через годину після ін’єкції, і в середньому становив 3,60 мкг/мл. Почи-
наючи з 15 хвилини після введення, концентрація в крові вже становила в середньому 0,76 мкг/мл і 
протягом години наростала, досягнувши максимуму 3,98 мкг/мл у однієї собаки. Після цього почина-
вся період елімінації. Через 12 годин рівень діючої речовини в крові дуже знижувався і вже через 24 
годин після ін’єкції виявлений  у вкрай низькій концентрації, в середньому 0,30 мкг/мл. На 7-му добу 
після введення препарату в крові його не виявляли. Абсорбція Імкар-120 після його внутріш-
ньом’язового введення в дозі 4,5 мг/кг є досить швидкою. Після введення препарату побічних реакцій 
не спостерігали, тому Імкар-120 рекомендовано до використання при бабезіозі та інших кровопара-
зитарних захворюваннях собак. 

Ключові слова: фармакологія імідокарбу пропіонату, імкар-120, бабезіоз, трансмісивні хвороби, 
кліщі. 
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В настоящее время ветеринарные специалисты широко используют для лечения собак при бабе-
зиозе препараты на основе имидокарба. Отечественным производителем недавно представлен на 
рынке Имкар-120, активнодействующим веществом которого является имидокарба дипропионат. 
Он обеспечивает широкий спектр антипротозойного воздействия в отношении возбудителей крово-
паразитарных болезней. Исследования фармакокинетики имидокарба проводили в 2018 году на 5 бе-
спородных собаках массой 14‒17 кг. Имкар-120 животным вводили однократно, внутримышечно в 
дозе 4,5 мг/кг. Пик концентрации препарата в организме животных наблюдался через час после ин-
ъекции, и в среднем составлял 3,60 мкг/мл. Начиная с 15 минуты после введения, концентрация в 
крови уже составляла в среднем 0,76 мкг/мл и в течение часа увеличивалась. Далее начинался период 
элиминации. После введения препарата побочных реакций не наблюдалось, поэтому Имкар-120 ре-
комендуется к использованию при бабезиозе и других кровепаразитарных заболеваниях собак. 

Ключевые слова: фармакология имидокарба пропионата, Имкар-120, бабезиоз, трансми-
ссивные болезни, клещи. 

Вступ 
Нины ветеринарні фахівці широко використовують для лікування собак при бабезіозі препарати 

на основі імідокарбу (імідосан, піросан, піростоп, фортікарб тощо), що є більш ефективними і зруч-
ними в застосуванні, порівняно з іншими засобами [4, 12]. Препарати, що містять імідокарбу дипро-
піонат, представлені невеликою кількістю комерційних назв. Незважаючи на відносно невелику істо-
рію використання, ці препарати зарекомендували себе як безпечні для собак засоби. Відомий 
ін’єкційний препарат Імізол (Intervet Schering-Plough Animal Health, Нідерланди) на основі імідокарбу 
дипропіонату містить 120 мг імодокарбу дипропіонату, який представляє собою ін’єкційний розчин 
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для внутрішньом’язового і внутрішньовенного введення і призначається для лікування кровопарази-
тарних захворювань (бабезіозу, зокрема, піроплазмозу, тейлеріозу, трипаносомозу, нутталіозу, анап-
лазмозу і змішаних інвазій) великої та дрібної рогатої худоби, коней і собак [2]. Препаратом європей-
ської якості також є Діпрокарб (Invesa, Іспанія), що містить в 1 мл розчину 120 мг імідокарбу дипро-
піонат. Однак вартість цих лікарських засобів є досить високою. 

Вітчизняним аналогом вищеописаних антипротозойних ветеринарних препаратів є нещодавно 
представлений на ринку Імкар-120, активнодіючою речовиною якого являється імідокарбу дипропі-
онату. Він забезпечує широкий спектр антипротозойного впливу щодо збудників піроплазмідозів з 
роду бабезій (Babesia bovis, B. ovis, B. bigemina, B. colchica, B. equi, B. divergens, B. canis, B. caballi, 
B. gibsonii i Francaiella colchica); роду тейлерій (Theileria annulata, T. sergenti, T. mutans, T. orientalis, 
T. ovis, T. recondita, T. tarandirangiferis); роду нуталій (Nuttalliaequi) та роду анаплазмів (Anaplasma 
marginale, A. ovis, Ehrlichia canis) при їх моно- чи змішаному перебігу інвазій. 

Імідокарб є похідним карбаніліду з антипротозойною активністю. Його звичайно вводять як ди-
пропіонатну сіль [11]. Механізм антипротозойної дії імідокарбу базується на блокуванні проникнення 
інозитолу в еритроцити, які містять Babesia, що призводить до голодування паразита; втручання у 
синтез або використання поліамінів паразитами, як виявлено у Trypanosoma brucei, або комбінація з 
ДНК у сприйнятливих видів бабезій, що викликає пошкодження нуклеїнових кислот та інгібування 
клітинного відновлення і реплікації [15]. 

За кордоном при кровопаразитарних хворобах тварин з позитивними результатами застосовують 
препарати на основі імідокарбу [14]. Фармакодинаміка імідокарбу вивчалась на різних видах тварин. 
Препарат застосовують парнокопитним жуйним тваринам (велика рогата худоба, буйволи, вівці, ко-
зи, зебу, муфлони, лані, верблюди) для лікування і профілактики бабезіозу, тейлеріозу чи анаплазмо-
зу, а також їх змішаних інвазій. Непарнокопитним сільськогосподарським тваринам (коні, віслюки, 
мули) для лікування і профілактики бабезіозу, нутталліозу, анаплазмозу, а також їх змішаних інвазій. 
Собакам – для лікування гострого, хронічного і субклінічного бабезіозу та його профілактики.  

Імкар-120 вводять тваринам один раз на добу в дозуваннях, що різняться як для видів тварин, так і 
збудників наявних паразитозів. Велика рогата худоба, буйволи, зебу, верблюди, при бабезіозі для лі-
кування – 2,4 мг/кг маси тіла, що відповідає 2 мл/100 кг маси тіла, підшкірно, разово; при анаплазмозі 
для лікування – 3 мг/кг маси тіла, підшкірно, разово; для профілактики обох хвороб – 2,4 мг/кг маси 
тіла, підшкірно, разово. 

Вівці, кози, муфлони, лані. При бабезіозі для лікування 2,4 мг/кг маси тіла, що відповідає 
0,2 мл/10 кг маси тіла, внутрішньом’язово, разово. 

Коні. При виявленні Babesia caballi – 2,4 мг/кг внутрішньом’язово двічі з добовим інтервалом. 
При виявленні Babesia equi – 3,6 мг/кг, курсом 4 рази із 3-х добовим інтервалом. 

Собаки. При бабезіозі для лікування – 3,6‒6 мг/кг маси тіла, що відповідає 0,3‒0,5 мл/10 кг маси 
тіла, за необхідності повторно через 14 діб у дозі 2,4 мг/кг – разово. 

При груповому утриманні тварин у разі появи кровопаразитарних захворювань, усьому поголів’ю 
тварин уводять Імкар-120 у профілактичній дозі та повторюють введення: великій рогатій худобі – 
через 6 тижнів, іншим видам тварин – через 4 тижні. 

Дослідженнями встановлено, що існує можливість появи побічних реакцій, опосередкованих веге-
тативною нервовою системою, що пов’язано з антихолінестеразними механізмами. Клінічні дослі-
дження у собак виявили, що при терапевтичних дозах менших, ніж 10 мг/кг маси тіла при внутріш-
ньом’язовому або підшкірному введені, виникають побічні реакції, а саме: слиновиділення, блювота, 
а іноді і діарея. Біль у місці ін’єкції і холінергічні побічні ефекти при введенні імідокарбу запобіга-
ються премедикацією атропіном у дозі 0,05 мг/кг за 20‒30 хвилин до ін’єкції імідокарбу [6]. 

Фармакокінетичні дослідження імідокарбу дипропіонату продемонстрували, що він має тривалий 
час активності, в результаті його зв’язування з плазмою та тканинним білком. Тепер імідокарб вклю-
чений у додаток I до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90 щодо визначення максимально допустимих 
рівнів залишкових кількостей дозволених речовин (ветеринарних препаратів тощо) у харчових про-
дуктах тваринного походження. 

Імідокарб є єдиним ліцензованим препаратом для лікування бабезіозу в США і має пряму дію на 
ДНК бабезій, викликаючи її розкручування і денатурацію. Здебільшого інвазії В. canis ефективно ліку-
ються імідокарбом у дозі 5-6,6 мг/кг внутрішньом’язово або підшкірно з повтором через 2 тижні. Бабе-
зіоз, викликаний B. gibsoni піддається терапії імідокарбом набагато гірше, а часто терапія є просто нее-
фективною [4]. Переважно B. gibsoni не ілімінуються з організму собаки і вона залишається носієм да-
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ного паразита, захворювання в цьому випадку переходить в хронічну або субклінічну форму.  
Важливо зазначити, що імідокарб ефективний також при інвазії, спричиненій Ehrlichia canis і може ви-

користовуватися при мікст-інвазії [3, 5]. 
У літературних джерелах є дані, що ця діюча речовина може бути використана для лікування бабезіозу 

кішок. Одноразове введення імідокарбу в рекомендованих дозах найчастіше призводить до повного позбав-
лення організму від збудника [9].  

Імідокарбу дипропіонат володіє профілактичними властивостями. Його концентрація зберігається три-
валий час, а профілактичний ефект може зберігатися від двох до шести тижнів [10, 17].  

Після парентерального введення імідокарб швидко всмоктується з місця застосування та з током 
крові проникає до більшості органів й тканин організму. При цьому його максимальна концентрація у 
крові формується впродовж 30 хвилин, а в подальшому – утримується на піроплазмостатичному рівні 
впродовж 4‒6 тижнів. Імідокарб накопичується переважно в нирках та печінці й практично не підда-
ється метаболізму. А з часом виводиться з організму переважно з сечею. Одна профілактична ін’єкція 
забезпечує стійку несприйнятливість великої рогатої худоби до захворювання протягом 6 тижнів; ко-
ней, собак – протягом 4 тижнів. При звільненні від бабезіозу великої рогатої худоби в господарствах 
обробку тварин можна проводити спільно з інтенсивною дезакаризацією. 

При вивченні фармакокінетики 5 % ін’єкційної форми імідокарбу на собаках, хворих на бабезіоз, 
через 15 хв. після введення препарату діюча речовина виявлялась у плазмі крові (0,514 мкг/мл), а че-
рез одну годину спостерігали його максимальну кількість (0,774 мкг/мл). Імідокарб утримувувався у 
тканинах тварин на терапевтичному рівні протягом 24‒28 годин (0,196‒0,180 мкг/мл) [10].  

Були проведені фармакологічні дослідження також на мишах. Їм уводили підшкірно імідокарб і 
спостерігали міоз при використанні дози 50 мг/кг маси тіла, а також мідріаз – при 150 мг/кг маси тіла. 
У кішок і собак після внутрішньовенного введення дигідрохлориду в результаті дослідження спосте-
рігалися серцево-судинні та нервово-м’язові порушення, які були частково пов'язані з антихолінесте-
разним ефектом імідокарбу [8]. 

Поглинання, розподіл та екскрецію імідокарбу досліджували на мишах, щурах, собаках, мавпах та 
інших видах. Авторадіографічні дослідження на щурах з використанням 14С-імідокарбу показали, що 
як дипропіонат, так і солі дигідрохлориду погано абсорбуються після перорального введення щурам, 
але неможливо було оцінити ступінь біодоступності пероральної форми. Після щоденного перораль-
ного введення імідокарбу 5 мг/кг маси щоденно собакам та мавпам залишки в м’язах та мозку не бу-
ли виявлені через 24 години після останньої дози, але значні рівні залишків були виявлені в печінці та 
нирках [1]. 

Поряд із зазначеним важливим є те, що існують різноманітні дані щодо дії цієї речовини на орга-
нізм здорових і хворих тварин. 

Тому метою роботи було вивчення впливу нового препарату на організм клінічно здорових тварин. Зад-
ля досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні завдання: дослідити фармакокінетику 
препарату Імкар-120 на основі імідокарбу дипропіонату в організмі собак. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження фармакокінетики імідокарбу проводили у 2018 році на базі клініки «Фауна-Сервіс» 

м. Кам’янець-Подільського на 5 безпородних собаках масою 14‒17 кг. Перед проведенням досліду 
тварини були клінічно обстежені, проведені біохімічний і загальний аналіз крові. За результатами 
досліджень патологій виявлено не було. Імідокарб тваринам уводили одноразово внутрішньом'язово 
в дозі 4,5 мг/кг.  

Забір крові проводили з периферичних вен у заздалегідь визначені терміни (15, 30, 45 хвилин і да-
лі по годинах 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 18; 24; 48; 72; 168) [8]. Кров центрифугували і зберігали при -20 0C 
до проведення аналізу. 

У подальшому кількісні визначення вмісту імідокарбу дипропіонату в плазмі крові собак прово-
дили методом високоефективної рідинної хроматографії з ультрафіолетовим детектуванням у лабора-
торії НВФ «Бровафарма» за відомою методикою [13, 16]. Дослідження проводили відповідно до За-
кону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 2010 р. № 1585 «Про затвердження переліку нормативно-правових актів з пи-
тань захисту тварин від жорстокого поводження». 
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Результати досліджень та їх обговорення 
Під час і після введення препарату в жодної із собак не спостерігалось больової реакції, набряку 

місця ін’єкції чи будь-яких побічних ефектів. 
При дослідженні загального стану тварин ми спостерігали незначне підвищення клінічних показ-

ників. Після введення препарату середня частота серцевих скорочень становила – 138 ударів за хви-
лину, кількість дихальних рухів за хвилину – 27, ректальна температура – 38,5 0С.  

Пік концентрації препарату Імкар-120 в організмі тварин спостерігався через годину після ін’єкції, 
і в середньому становив 3,60 мкг/мл. Починаючи з 15 хвилини після введення, концентрація у крові 
вже становила в середньому 0,76 мкг/мл і протягом години збільшувалася, досягнувши максимуму 
3,98 мкг/мл у однієї собаки. Після цього починався період елімінації. Через 12 годин рівень діючої 
речовини у крові надто знижувався і вже через 24 годин після ін’єкції виявлявся у вкрай низькій кон-
центрації, в середньому 0,30 мкг/мл. На 7-му добу після введення препарату в крові його не виявляли.  

Отримані результати представлені у графікові, який відображає динаміку концентрації імідокарбу 
дипропіонату в плазмі крові собак після внутрішньом'язового введення (рис. 1). 

Також варто зазначити, що усі показники клінічного стану в середньому через дві години після 
введення препарату знижувалися і були в межах норми: середня частота серцевих скорочень стано-
вила – 123 ударів за хвилину, кількість дихальних руків за хвилину – 21, ректальна температура – 
38,5 0С.  
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Рис. 1 Концентрація імідокарбу дипропіонату в плазмі крові собак після внутрішньом’язового 

введення в дозі 4,5 мг/кг 
 

Відповідно до проведених досліджень експериментальний препарат позбавлений важких побічних 
реакцій, однак інколи може спостерігатися біль у місці введення, холенергічні ефекти: слюно-, сльо-
зотеча, а вкрай рідко – блювота і поліурія, тахікардія, тремор, що розвиваваються через 10–15 хвилин 
після введення. Ці реакції зникають самі собою, проте їх можна легко усунути або попередити шля-
хом введення атропіну (0,02–0,04 мг/кг).  

З огляду на відсутність важких побічних реакцій уведення засобу може здійснюватися після вияв-
лення кліщів на тваринах, коли очікування і спостереження за твариною неможливо для власника 
тварини. 

2012 року імідокарб був рекомендований Європейською науковою радою по паразитам тварин-
компаньйонів (ESCCAP) для лікування бабезіозу собак у загальних інструкціях щодо лікування кро-
вопаразитарних хвороб у собак і котів [7].  

Імідокарб у 2001 році був оцінений Комітетом ветеринарних лікарських засобів (CVMP). Було 
встановлено щоденну допустимо дозу 0,010 мг/кг маси тіла, застосовуючи індекс безпеки 500 до най-
нижчої дози, що спричиняє ефект – 5 мг/кг/добу, який спостерігався при 90-денному дослідженні то-
ксичності повторних доз на собаках. Такий індекс безпеки був застосований щоб урахувати викорис-
тання найнижчої дози, що спричиняє ефект, та компенсувати обмеженість патолого-анатомічних та 
клініко-біохімічних досліджень. Цей показник щоденно допустимої дози був таким же, як і запропо-
нований Спільним експертним комітетом ВООЗ з харчових добавок (JECFA). 
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Після парентерального введення імідокарб швидко всмоктується з місця введення та з током крові 
проникає до більшості органів і тканин організму. При цьому його максимальна концентрація у крові 
формується впродовж перших 30 хвилин, а в подальшому – утримується на піроплазмостатичному 
рівні впродовж 4‒6 тижнів. Імідокарб накопичується насамперед у нирках та печінці й практично не 
піддається метаболізму. А з часом виводиться з організму переважно з сечею [1].  

При масовій загибелі кровопаразитів і руйнуванні еритроцитів після застосування Імкар-120 у 
тварин можливий розвиток інтоксикації. В цьому випадку необхідно проведення інтенсивної терапії, 
що включає внутрішньовенне введення розчинів електролітів і гепатопротекторів. 

У тварин з клінічними ознаками бабезіозу до введення Імкар-120 доцільно застосовувати антигіс-
тамінні лікарські препарати. 

Забороняється застосування лікарського препарату Імкар-120 одночасно з хлорорганічними, фос-
форорганічними препаратами й іншими інгібіторами холінестерази. 

Задля профілактики Імкар-120 потрібно вводити, коли клінічні ознаки захворювання спостеріга-
ються у однієї або двох голів худоби у групі або під час переміщення сприйнятливих тварин у зону, 
де реєструють бабезіоз. Тварин неохідно обробляти поголівно, щоб забезпечити захист від захворю-
вання. Препарат дає захист протягом 4 тижнів залежно від важкості захворювання.  

 
Висновки 
Абсорбція Імкар-120 після його внутрішньом’язового введення в дозі 4,5 мг/кг є досить швидкою. 

Після введення препарату побічних реакцій не спостерігали, тому Імкар-120 рекомендовано до вико-
ристання при бабезіозі та інших кровопаразитарних захворюваннях собак. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчити терапевтичну дію та ефективність Імкар-120 за 
умови спонтанного бабезіозу собак. 
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