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CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

EQUIVERM, antiparazitární přípravek pro koně se širokým spektrem účinku, obsahuje účinnou 
kombinaci ivermektinu (20 mg/ml) a praziquantelu (100 mg/ml) ve formě perorální pasty 
s jablečno-skořicovou příchutí.  
Pasta o objemu 7 ml je určená pro koně o hmotnosti 700 kg. Praktický aplikátor umožňuje přesné 
dávkování pro koně nižší hmotnosti, hříbata, pony a miniaturní koně.  
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IVERMEKTIN
Ivermektin se řadí do skupiny makrocyklických 
laktonů, což jsou fermentační produkty plísní 
Streptomyces avermitilis a Streptomyces 
cyanogriseus. Ivermektin působí na nervový systém 
parazitů. Potencuje uvolňování inhibičního 
neurotransmiteru ( gama - aminomáselné kyseliny, 
GABA) z presynaptických nervových zakončení, váže 
se na postsynaptické receptory a otevírá chloridové 
kanály. To má za následek  hyperpolarizaci neuronů, 
jejich dysfunkci a následnou paralýzu parazitů. 
Podstatou bezpečné aplikace tohoto antiparazitika 
pro obratlovce je skutečnost, že se v jejich 
periferním systému, na rozdíl od bezobratlých, GABA 
receptory nenacházejí. GABA receptory jsou pouze 
v centrálním nervovém systému, kam se za 
normálních okolností díky hematoencefalické 
bariéře  ivermektin nedostává. Přestup do centrální 
nervové soustavy byl prokázán až při 
několikanásobně vyšších toxických dávkách 
a u jedinců s nedostatkem transportního 
P-glykoproteinu. 

SPEKTRUM ÚČINKU
Způsob aplikace ivermektinu nemá vliv na jeho 
koncentraci v plicích, trávicím traktu a v kůži, 
distribuce v těle je rovnoměrná. Ivermektin účinkuje 
proti většině vývojových stádií helmintů z 98 %.

 Velcí strongylidi (dospělí jedinci, arteriální 
larvální stadia) 

 Malí strongylidi (dospělí jedinci, částečně 
vývojová stádia) 

 Strongyloides westeri (dospělí jedinci, vývojová 
stádia)

 Roupy (dospělí jedinci, vývojová stadia)
 Škrkavky (dospělí jedinci, vývojová stadia)
 Plicnivky (dospělí jedinci, vývojová stadia)
 Vlasovci (dospělí jedinci)
 Žaludeční nematoda (dospělí jedinci)
 Mikrofilaria
 Střečci – subkutánní; orální a gastrická stádia.

PRAZIQUANTEL
Praziquantel je syntetický acylovaný izochinolino- 
pyrazin, který je účinný proti několika druhům 
motolic a plochých helmintů. Účinek praziquantelu 
spočívá ve zvýšené propustnosti buněčných 
membrán pro vápníkové ionty, v důsledku čehož 
dochází u parazita ke svalovým kontrakcím. Způsobí 
svalovou paralýzu tím, že depolarizuje inhibici 
cholinesterázy neuromuskulární destičky. Způsobí 
vakuolizaci a rozpad tegumentu a parazit odumírá. 
Je-li porušen tegument, snižuje se intenzita 
transportu glukózy, hromadí se laktát a metabolické 
rezervy se vyčerpávají.  Postupně dochází k útlumu 
mitochondriálního dýchání.  

SPEKTRUM ÚČINKU
Tasemnice Anoplocephala magna, Anoplocephala 
perfoliata, Para ???Anoplocephaloides mamillana 
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FARMAKODYNAMIKA, 

FARMAKOKINETIKA

IVERMEKTIN
Absorbce ivermektinu je u koní výraznější po 
perorálním než po subkutánním podání. 
Charakteristickou vlastností ivermektinu je jeho 
lipofilnost, deponuje se v tělesném tuku nezávisle 
na způsobu aplikace. Organismus zvířat ho eliminuje 
pozvolna, což prodlužuje antiparazitární účinek 
tohoto antiparazitika až na dobu 3 týdnů.
Vstřebatelnost je pozvolná, ale velmi vysoká; 
u monogastrů se pohybuje okolo 95 %. Jeho 
přítomnost ve vysoké koncentraci v zažitině tenkého 
střeva naznačuje, že vylučování žlučí hraje 
podstatnou roli v clearence. Maximální hladiny 
ivermektinu v trusu byly dosaženy za 50 hod, 
přičemž stolicí je eliminováno v nezměněné formě 
90% ivermektinu, pouze nízké procento je 
vylučováno močí.

Během prvních čtyř dnů se vylučuje 90 % z podané 
dávky.
Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo 
v průměru za šest hodin, přičemž průměrné 
hodnoty se pohybují v rozsahu 21,4 – 82,3 ng/ml. 
Míra dostupnosti ivermektinu u koní je vysoká, 
hodnoty plochy pod křivkou AUC v rozsahu 
4822 – 8726 ng/ml/hod. 

PRAZIQUANTEL 
Praziquantel má u koní rychlou farmakokinetiku. 
Po perorálním podání dochází k intenzivnímu 
vstřebávání. Absorbce probíhá v přední části střeva 
nebo přímo v žaludku.  V krvi je vázán na sérové 
proteiny a systémovou cirkulací distribuován 
do celého těla. Maximální plazmatické koncentrace 
praziquantelu (hladina 1 mikrogram/ml) je dosaženo 
rychle (přibližně během jedné hodiny po aplikaci. 
Nejvyšší koncentrace byly v játrech a ledvinách, 
málo ve svalech a tuku. Metabolizace praziquantelu 

probíhá především v játrech, kam je 
vstřebaný praziquantel odváděn přímo 
portálním oběhem ze střev. Z těla se 
vylučuje především formou metabolitů, 
u koní je praziquantel vylučován močí 
(31 %) a trusem (24 %), s přihlédnutím 
k podané dávce. Eliminace je rychlá, 
většina z podané dávky je vyloučena 
během 24 hod. 



EQUIVERMEQUIVERM  EQUIVERM EQUIVERM EQUIVERM EQUIVERM 
®

5

BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST

Testy přípravku s obsahem praziquantelu 
a ivermektinu na koních prokázaly po perorálním 
podání vysokou snášenlivost. 

Použití ivermektinu u koní je možné i během 
březosti včetně prvního trimestru. Podání dávek, 
které převyšují terapeutickou dávku v přípravku, 
nemá negativní vliv na zdraví březích klisen ani 
na intrauterinní vývoj mláďat. Nebyl zjištěn toxický 
vliv ivermektinu na kvalitu semene. Kromě testů 
perorální toxicity bylo zjištěno, že ivermektin má 
minimální dráždivý účinek na oko a dýchací cesty. 
Nežádoucí účinky po podání ivermektinu se mohou 
objevit u koní léčených na infestaci mikrofiláriemi 
Onchocerca spp. U citlivých jedinců se může projevit 
alergie za vzniku edému a pruritu na ventrální straně 
břicha. Projevy souvisí s reakcí na toxiny uvolněné 
z odumřelých parazitů. Stav je přechodný, pokud 
není terapeuticky řešen, odezní během 7 – 10 dní, 
resp. 3 týdnů (pruritus).

Praziquantel má obecně nízkou toxicitu. Použitá 
dávka je pro koně bezpečná. Při dodržení dávkování 
a dávkovacího režimu lze považovat podání pasty 
za bezpečné, riziko vzniku akutní otravy je 
minimální. Praziquantel nemá toxický účinek 
na reprodukci. Z hlediska laktace se praziquantel 
vylučuje do mléka v přibližně 25 % množství celkové 
koncentrace v séru matky. Přesto je toxický účinek 
na kojená mláďata nepravděpodobný. Použití je tedy 
možné i během březosti a laktace, praziquantel je 
látka s širokým rozsahem bezpečnosti. Doporučená 
terapeutická dávka pro koně je 1 mg /kg ž.hm., což 
odpovídá dávce v přípravku EQUIVERM. Mezi 

obecné nežádoucí účinky u zvířat po podání 
praziquantelu patří diarrhoea a/nebo anorexie. 
Výskyt těchto symptomů je však výjimečný.

EQUIVERM perorální pasta je bezpečná pro hříbata 
od 2 měsíců stáří. Podání hříbatům mladším 
jednoho měsíce je doporučováno po zvážení rizik 
spojených s aplikací přípravků a jeho indikací 
u hříběte tohoto věku na základě vyjádření 
veterinárního lékaře, který zváží nezbytnost jeho 
podání. 

Přípravek EQUIVERM perorální pasta lze hodnotit 
jako vhodný a bezpečný pro použití u chovných 
klisen během březosti a u plemenných hřebců, 
je bezpečný pro použití během laktace. 
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HLAVNÍ SKUPINY PARAZITŮ U KONÍ

Účinná látka Škrkavky  Migrující  Malí Migrující Velcí  Vlasovci Plicnivky Žaludeční Střečci Tasemnice
  larvy  stron- stádia stron-   červi  
  škrkavek gylidé velkých  gylidé     
    strongylidů      

Ivermektin + + + + + + + + + –

Praziquantel  + + + + + + + + + +
+ ivermektin

Účinnost přípravku EQUIVERM perorální pasta

Skupina Název parazitů Lokalizace Klinické příznaky

Škrkavky Parascaris equorum Tenké střevo, játra Hříbata – pneumonie, 
   hubnutí, zvětšený abdomen,
    nekvalitní srst

Strongylidé:  Strongylus spp. Tlusté střevo, caekum Nechutenství, anemie, 
   hubnutí, slabost, průjem, 
Malí   koliky, podkožní otoky.
   Hubnutí, vnitřní krvácení, 
Velcí    intermitentní kulhání, koliky

Strongyloidi Strongyloides westeri Tenké střevo Průjem, dehydratace, 
   hubnutí

Roupi  Oxyuris equi Tlusté střevo, anus Dráždění v okolí anu, 
   svědivost

Vlasovci Onchocerca, Thelazia  Ligamentum nuchae,  Bolestivost, kožní změny, 
  oči změny na očích 

Žaludeční helminti  Trichostrongylus ssp.,  Žaludek Larvy – kožní léze, zánět 
 Habronema ssp.  žaludku, vzácně ruptura

Tasemnice Anoplocephala spp. Tenké střevo Hubnutí, koliky 

Střečci Gastrophilus spp.  Dutina ústní, žaludek,  Hubnutí, anemie
 Hypoderma diana podkoží Neklid, bolestivost
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Nejčastější parazitární onemocnění trávicího traktu 
koní vyvolávají nematoda (strongylidé, Parascaris 
equorum, Strongyloides westeri a Oxyuris equi). 
Dále se v trávicím traktu koní vyskytují cestoda 
(rod Anoplocephala a Paranoplocephala). 
Výjimečný je nález larev střečků (Gasterophilus 
ssp.) zejména u importovaných koní.

Nematoda
Nejznámější parazitózou koní je bezesporu 
škrkavčitost koní, způsobená Parascaris equorum, 
škrkavkou koňskou. Tento parazit je znám zejména 
migrací svých vývojových stádií po infekci hostitele 
vajíčky. Larvy opouštějí trávicí trakt a vrátničnou 
žilou migrují do jater, srdce, plic a prudušnicí zpět 
do trávicího traktu. Dospělá stádia škrkavek žijí 
v tenkém střevě, kde produkují vajíčka, která jsou 
zdrojem infekce nových hostitelů. Škrkavčitost 
postihuje zejména mladé koně a projevuje se 
zaostáváním v růstu, výjimečně se můžeme setkat 
s respiračními příznaky jako následkem migrace 
larev. Patogenita dospělců v tenkém střevě není 
velká, protože helminti nejsou fixováni ke stěně, 
jejich nebezpečí spočívá především ve velikosti 
infekce. Velké množství škrkavek může vést 

k zneprůchodnění tenkých střev, výjimečně jejich 
rupturu vedoucí k rozvoji  terapeuticky 
nezvládnutelnému zánětu pobřišnice.

Velcí strongylidé jsou nejpatogennějšími parazity 
koní, z důvodu dlouhého vývojového cyklu 
(6–10 měsíců), během kterého larvy opouštějí 
trávicí trakt a migrují v organismu. Dospělci v 
tlustém střevě produkují vajíčka, z nichž se na 
pastvě v závislosti na klimatických podmínkách 
líhnou larvy. Tyto opět v závislosti na klimatu dospějí 
za 8–20 dní v infekční stádium larvy, které je velmi 
odolné a přežívá a migruje po pastvině i několik 
měsíců. Po požití novým hostitelem pronikají larvy 
přes stěnu tenkého a tlustého střeva. 

Nejpatogennější jsou larvy Strongylus vulgaris, které 
pronikají stěnou střeva do drobných arterií, odtud 
proti proudu krve až do arteria mesenterica cranialis 
a aorty. Larvy během migrace poškozují výstelku 
cév a jsou příčinou vzniku aneurysmat (výdutí) 
a trombů. Po několika měsících se larvy navrací 
arteriální krví do střeva, kde dospějí kopulují 
a produkují vajíčka. Dospělci dosahují délky okolo 
2 centimetrů. Následkem migrace larev S. vulgaris 
může být ruptura stěny velkých arterií ztenčených 
aneurysmaty s následným vnitřním krvácením 
a úhynem koně. Uvolněné emboly z trombů mohou 
způsobovat těžké tromboembolické koliky. 
Částečným trombotickým zneprůchodněním arteria 
iliaca externa dochází ke kulhání projevujícím se 
u koní pouze při zátěži.

Larvy S. equinus mohou být během své migrace 
příčinou zánětu stěny slepého střeva, pobřišnice, 
pankreatu a jater. Dospělci dosahují délky 4–5 cm 
a parazitují v tlustém střevě.

vajíčko Parascaris equorum 
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Vývojová stádia S. edentatus pronikají portálním 
systémem a játry na pobřišnici, kde mohou 
vyvolávat vznik hematomů až hnisavých uzlíků. 
Dospělci dosahují stejné velikosti jako S. equinus.

Malí strongylidé představují početnou skupinu 
střevních parazitů s přímým vývojem. Dospělci 
parazitují v tlustém střevě, produkují tenkostěnná 
vajíčka, která v trusu odcházejí do vnějšího 
prostředí. Z vajíček se líhnou larvy, které se dvakrát 
svlékají v infekční larvy. Požitím larev dochází 
k infekci nových hostitelů. Infekční larvy prodělávají 
histotropní fázi vývoje ve sliznici a podslizničí 
tlustého střeva. Zde se larvy opět svlékají a vracejí 
do dutiny střeva, kde dospějí. Doba od pozření 
infekčních larev po vylučování vajíček trvá 
u jednotlivých druhů od 5 do 14 týdnů a dospělci 
přežívají v tlustém střevě až 2,5 roku, aniž 
představují pro hostitele velkou zátěž. Larvy mohou 
přežívat ve sliznici tlustého střeva po dobu několika 
let a poté pokračovat ve vývoji. Tato významná 
vlastnost se označuje jako hypobióza. Fenomén 
hypobiózy není zcela objasněn, zřejmě je ovlivněn 
řadou faktorů, mezi které spadá virulence 
jednotlivých druhů malých strongylidů, imunitní 
reakce hostitele, sezónní vlivy. Významný faktor 
zřejmě představuje také aplikace anthelmintika, 
která vede k likvidaci dospělců ve střevě a 
pravděpodobně podněcuje uvolnění hypobiotických 
larev. Následné synchronní pokračování vývoje larev 
je považováno za nejzávažnější příčinu vzniku 
klinického onemocnění.
Malí strongylidé jsou taxonomicky řazeni do 
podčeledi Cyathostominae a onemocnění jimi 
vyvolané se proto nazývá cyatosthomóza. Klinické 
projevy představují ztrátu kondice, hubnutí, kolikové 

bolesti, intoleranci zátěže, u mladých koní byly 
popsány případy invaginace tlustého střeva. 
Nejzávažnější formu představuje larvální 
cyathostomóza, onemocnění vyvolané synchronním 
uvolněním hypobiotických larev do lumen tlustého 
střeva. Silné poškození sliznice může vést až k rozvoji 
akutního, těžce zvladatelného průjmu, 
doprovázeného dehydratací, hypoproteinemií 
s následným rozvojem podkožních edémů. Tato 
forma cyathostomózy může vést k ireverzibilnímu 
poškození střeva s následným chronickým průjmem. 
Klinicky se projevující cyathostomóza je vyvolána 
larvami, nikoli dospělci a ve většině případů 
vyžaduje veterinární ošetření nebo hospitalizaci. 

Dnes málo častou infekci zejména hříbat v prvních 
týdnech života vyvolává Strongyloides westeri, 
drobný helmint parazitující v tenkém střevě, kde 
vyvolává zánětlivé změny. Sající hříbata se infikují 
mlékem klisny, starší zvířata se nakazí migrací larev 
přes kůži hostitele, které migrují lymfatickými 
a krevními cestami z končetin, přes plíce a tracheu 
do tenkého střeva, kde dospějí. Pokud dojde 
k perkutánní infekci již infikovaných koní, larvy 
nedospějí ve střevě, ale migrují do svaloviny, u klisen 
do mléčné žlázy, což umožňuje infekci hříbat 

malí strongylidé (larvy) trus
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po porodu. Infekce je klinicky patrná u hříbat 
v druhém týdnu života, kdy můžeme pozorovat 
průjem, který může být nesprávně považován 
za říjí klisen vyvolaný průjem hříbat. 

Trichostrongylus axei je drobný helmint parazitující 
ve žlázách žaludku a tenkého střeva koní a 
přežvýkavců. Hostitelé se nakazí larvami, většinou 
na pastvě. Infekce obvykle probíhá bez klinických 
příznaků, při silné infekci se mohou objevit zvrácené 
chutě (koprofagie) a hubnutí, jako následek zánětu 
sliznice žaludku. Nebezpečí této parazitózy se 
zvyšuje při společné pastvě koní s přežvýkavci.

V dnešní době se málo vyskytuje v našich chovech 
koní infekce Oxyuris equi (roup koňský), která se 
projevuje zejména svěděním v anální oblasti. 
Svědění vzniká jako následek kladení vajíček 
samičkami v okolí řitního otvoru. Koně se následně 
drbou o vybavení stáje, čímž umožní šíření parazitů. 
Nový hostitel ve infikuje vajíčky, dospělci žijí 
v tlustém střevě, odtud samičky migrují k anu, kde 
v klidném období, zejména v noci, kladou vajíčka 
na kůži v okolí řitního otvoru. Klinické příznaky 

představují zejména odřeniny a dermatitidy v okolí 
kořene ocasu, při masivních infekcích lze pozorovat 
hubnutí.

Diktyokaulóza, infekce plicnivkami (Dictyocaulus 
arnfieldi) je naprosto ojeďinělým onemocněním 
koní Diktyokaulóza je onemocněním oslů, kteří jsou 
zdrojem infekce pro společně s nimi chované koně 
Vývojový cyklus probíhá celý pouze v těle osla, kůň 
není pro plicnivky typický hostitel a vývojový cyklus 
se zastavuje ve fázi larvy. Larvy vyvolávají parazitární 
bronchitidu, případně parazitární pneumonii 
a atelektázu plic, provázenou kašlem, dušností 
a inapetencí až anorexií. 

dospělec O. equi dospělec O. equi dospělec O. equi 
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Dospělý Dictyocaulus arnfieldi klade v dýchacích 
cestách osla vajíčka s larvou L1. Toto stádium se 
líhne v plicích a po vykašlání a spolknutí se trávicím 
traktem dostává z těla ven. Po pozření s pastvou 
dalším jedincem se mízními cestami dostávají 
infekční larvy během několika dní do plic, kde se 
přibližně za měsíc dospívají. 

Na našem území je ojedinělá infekce filárií 
Onchocerca cervicalis, která způsobuje onemocnění 
oka. Dospělci parazitují v šíjovém vazu a pojivové 
tkáni koni, přičemž migrují v podkoží nejen na krku, 
ale i na hrudníku a na břiše. Vyvolávají příznaky 
svědění a depigmentace postižené oblasti, alopecie 
a dermatitidy. K přenosu dochází po nasátí krve 
tiplíkem Culicoides spp. v jehož těle se vyvíjí infekční 
stádium, které je při dalším bodnutí přeneseno 
na dalšího koně. 

Cestoda (tasemnice)

V posledních letech stojí stále více v popředí zájmu 
veterinární parazitologie cestodózy (tasemnice) 
koní. Jejich význam vzrůstá zejména proto, že jsou 

koně ošetřováni anthelmintiky, ke kterým nejsou 
cestoda vnímavá (avermektiny, benzimidazoly). 
Vývoj tasemnic je nepřímý, přes půdní roztoče 
(Oribatidae). Nejpatogennější je Anoplocephala 
perfoliata, parazitující v okolí ileocekální chlopně. 
Tasemnice vyvolávají v okolí svého uchycení ke 
střevní stěně zánět, až tvorbu vředů, při masivní 
infekci mohou způsobit neprůchodnost střeva 
s následnými kolikovými bolestmi.

Insecta (hmyz)

V oblastech, kde je přemnožená vysoká zvěř anebo 
není pravidleně odčervována, se u koní můžeme 
setkat s podkoží střečkovitostí způsobenou střečkem 
Hypoderma diana. Dospělí jedinci podkožních 
střečků jsou 11–16 mm velké chlupaté mouchy. 
Oplozené samičky nalétávají v období od května 
do srpna za teplých a slunných dnů na pasoucí se 
zvířata, na jejichž spodní části těla kladou vajíčka. 
Z nich se během 3–5 dnů líhnou asi 1 mm velké 
larvy, které pomocí ústních háčků a enzymů 
pronikají pod kůži. Larvy střečků parazitujících 
na jelenovitých (H. diana a H. acteon) migrují 
k páteři zcela výjimečně a zůstávají celou dobu 

Diktyokaulóza, dospělecDiktyokaulóza, dospělecDiktyokaulóza, dospělec

A. perfoliata a hypobiotické larvy A. perfoliata a hypobiotické larvy 
malých strongylidů malých strongylidů 
A. perfoliata a hypobiotické larvy 
malých strongylidů 
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v podkoží v oblasti hřbetu; na těchto místech 
přečkají zimu. Koncem zimy a začátkem jara larvy 
v podkoží dozrávají a vytvářejí typické tzv. střečkové 
boule, což jsou vazivové uzly s dýchacím otvorem. 
V těch se larvy dvakrát svlékají a dosahují konečné 
velikosti až 30 mm. Poté během března a dubna 
pomocí enzymů narušují kůži, aktivně opouštějí 
hostitele a vypadávají na zem, kde se zakuklí. 
Po 40–60 dnech se z kukel líhnou dospělé mouchy, 
během teplých dnů se shromažďují na slunných 
místech a páří se. U koní probíhá vývoj atypicky 
a proto se setkáváme se střečkovými boulemi 
nejčastěji v zimních měsících (prosinec, leden) 
a larvy většinou svůj vývoj nedokončí.

Trávicí trakt koní může být napaden též larvami 
střečků. Na území ČR se žaludeční střečkovitost 
v posledních desetiletích nevyskytovala. 
V posledních letech je možný návrat těchto parazitů 
na naše území, díky importu koní ze zahraničí. Larvy 
tohoto dvoukřídlého hmyzu parazitují v různých 
částech trávicího traktu: Gasterophilus intestinalis 
prodělává 8 až 10 měsíců dlouhý vývoj v žaludku, 
zde jsou larvy uchyceny nejčastěji v pars cardiaca 
žaludeční sliznice. G. haemorrhoidalis prodělává svůj 

vývoj také převážně v žaludku, ačkoli se s jeho 
larvami setkáváme i v hltanu, jícnu a dvanáctníku. 
Uvolněné larvy se před vyloučením trusem 
zachytávají v oblasti rekta, kde zcela dozrávají. 
Vyvolávají zde záněty, někdy spojené i s výhřezem 
konečníku. Vývoj larev střečka G. inermis probíhá 
v jícnu, žaludku a v tlustém střevě (rektu). Larvy 
G. pecorum se vyvíjí v oblasti kořene jazyka, hltanu 
a žaludku. Larvy ostatních druhů se vyvíjí 
ve dvanáctníku. Larvy se pevně fixují do sliznice 
trávicího traktu a vyvolávají tak záněty, ulcerace 
až vyjímečně perforace. Převážně nebývá invaze 
žaludečních střečků provázena klinickými příznaky. 

Gasterophilus ssp. 
vajíčko s larvou

Gasterophilus, vajíčka na srstiGasterophilus, vajíčka na srstiGasterophilus, vajíčka na srsti
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Metody tlumení parazitárních 

onemocnění koní
Preventivní opatření vedoucí k omezení výskytu 
parazitů zahrnují, kromě preventivní aplikace 
antiparazitik a koprologického vyšetření trusu, 
řadu úkonů. Jedná se o komplex opatření skládající 
se z antiparazitárního programu a vypracovaného 
chovatelského managementu.

Ten zahrnuje péči o pastviny a výběhy, dále 
dodržování zoohygienických zásad ve stájích, 
s cílem přerušit vývojový cyklus parazitů.

Péče o pastviny zahrnuje sběr trusu z pastevních 
pozemků, zejména za vlhkého počasí. Tato metoda 
vede k výraznému snížení počtu larev na pastvině. 
Ideální by byl sběr trusu každý druhý den, tedy před 
vylíhnutím vajíček strongylidů.  Současně se zvýší 
využití pastviny, protože koně odmítají spásat místa 
znečištěna trusem. Aby se trus mohl bez rizika 
používat ke hnojení, musí být kompostován po dobu 
jednoho roku. To zaručuje likvidaci vývojových stádií 
strongylidů. Diskutovaným opatřením je vláčení 
pastvin. To má praktický význam za suchého počasí, 
které redukuje počet larev. Vláčení za vlhka vede 
k rovnoměrné distribuci larev po celé ploše pastviny.

Snadnou metodou redukce počtu larev je střídání 
pastvy s jinými druhy býložravců. Pokud je larva 
pozřena atypickým hostitelem dojde k přerušení 
vývojového cyklu. 

Negativní dopad na populaci parazitů má rozdělení 
pastvin na menší celky. Samotná rotace koní po 
pastvinách má výsledky v teplém a suchém období. 
Během chladného počasí přežijí larvy i 6 měsíců 
na pastvině, proto je nutné současně dodržovat 
další opatření. 

Běžná péče o pastvu, jako sečení nedopasků, 
přesunování napajedel, ohrazení vlhkých míst, 
pasení za sucha po oschnutí rosy a střídání věkových 
kategorií na pastvinách také snižují možnost šíření 
parazitů.

Základní zásady dodržování hygieny ve stáji, kam 
patří udržování čistoty napáječek a žlabů, 
nezkrmování sena znečištěného trusem a denní 
odklízení výkalů, jsou důležitými faktory 
narušujícími vývojový cyklus parazitů. Zásoby krmiva 
a zdroje vody musí být umístěny v dostatečné 
vzdálenosti od hnojiště, které by nemělo být 
přístupné pro koně z pastviny.

Pravidla aplikace anthelmintik
Respektování dávkování anthelmintika, které musí 
vycházet z doporučení výrobce. Obecně platí zásada 
raději mírně předávkovat, než aplikovat 
nedostatečnou dávku. Poddávkování umožňuje 
přežití některých jedinců parazitů, kteří pak stojí 
u zrodu nové rezistentní populace.
Svůj význam má i aplikační forma anthelmintika. 
V dnešní době jsou anthelmintika koním podávána 
perorálně, převážně ve formě pasty či gelu. Tato 
forma poskytuje výhodu snadné aplikace, určení 
dávky a malých ztrát. Práškové či granulované 
anthelmintika počítají s aplikací v krmivu, v tomto 
případě často nelze určit, zda koně přijali potřebné 
množství anthelmintika.

Dalším prosazovaným opatřením je snaha omezit 
četnost dehelmintizace na nejnutnější míru. Snižuje 
se tím kontakt parazitů s anthelmintikem a tím 
možnost vzniku rezistence. Vhodné je aplikovat 
anhelmintika na počátku a konci pastevního období, 
aby se omezila kontaminace pastvin vajíčky parazitů. 
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Trus po provedené dehelmintizaci obsahuje velké 
množství vajíček, proto by jejich sběr měl být 
obzvláště důkladný. Současně by se měla provést 
důkladná očista chovatelských prostor.

Za důležité se považuje pravidelné střídání 
anthelmintik. Doporučuje se aplikace avermektinů 
nebo moxidektinu na konci pastevní sezóny, jelikož 
působí i na parazity žijící mimo trávicí trakt (např. 
střečci). V jarních měsících jsou vhodné 
benzimidazolové preparáty. V posledních letech 
se prosazuje roční střídaní anhelmintik (jeden rok 
benzimidazoly, druhý rok ivermektin, moxidektin 
a jejich kombinace s praziquantelem). Tento způsob 
prodlužuje dobu mezi použitím jednotlivých skupin 
anthelmintik (tedy aplikace jednoho druhu 
anthelmintika po celý rok, další rok vystřídání 
druhým) a tím snižuje jejich kontakt s parazity a tak 
možnost vytvoření rezistence. Pomalé střídání 
anthelmintik nelze použít, pokud se v chovu 
vyskytují podkožní nebo žaludeční střečci.

Rychlé střídání anthelmintik během roku 
umožňuje rozvoj rezistence na více 
anthelmintik současně. Používání jednoho 
přípravku nebo více přípravků jedné 
skupiny athelmintik vede také k rozvoji 
rezistence.

Důležité je provádět anthelmintickou 
terapii u všech zvířat v chovu současně 
a stejným přípravkem.

Velký význam má antiparazitární ošetření 
nových koní. Tato zvířata mohou být 
zdrojem rezistentních parazitů, kteří se 
takto snadno zavlečou do chovu. Proto je 
nutné tyto jedince izolovat a do stáda 
vpustit až po dehelmintizaci, ideálně 
anthelmintikem s larvicidním efektem. 
Efektivnost anthelmintických opatření by 
se měla alespoň jednou ročně kontrolovat 
sledováním spektra parazitů při 
koprologickém vyšetření.
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L4 larev malých strongylidů a u larválních stádií L4 
O. equi (81.4 %) (MARLEY, 2004)

Účinnost kombinace proti širokému spektru parazitů 
prokázala také studie Rehbeina a kolektivu. Pastu 
s obsahem 0,2 mg ivermektinu + 1 mg praziquantelu 
na kg ž. hm. testoval u třiceti poníků. Zvířata byla 
opět přirozeně infikována, chována na pastvě 
v přirozeném prostředí. Terapie byla provedena 
jednorázově v testované skupině (15 zvířat), 
kontrolní skupina byla bez léčby. Účinnost byla 
sledována na základě porovnání koprologických 
nálezů před a po léčbě, a výsledků pitevních nálezů. 
Koprologicky byla zjištěna 100% redukce počtu 
vajíček strongylidů a Parascaris spp. Postmortálním 
vyšetřením kontrolní skupiny byla zjištěna 
přítomnost vlasovce T. axei ve stěně žaludku, 
ve střevech přítomnost P. equorum, A. magna, 
P. mamillana, A. perfoliata a larev střečků G. nasalis. 
Účinnost proti těmto parazitům byla porovnávána 
pitevním nálezem kontrolní a léčené skupiny, 
účinnost byla ve všech případech 100 %. Studie 
potvrzuje vhodnost použití dané kombinace a dávky. 
(REHBEIN, 2007)

Rehbein a kol. uveřejnil výsledky rozsáhlé terénní 
studie, provedené v Severní Americe (16 chovů 
v USA a Kanadě) a Evropě (9 chovů v Německu 
a Rakousku). Celkově bylo otestováno 149 koní 
v Americe a 142 koní v Evropě. Zvířata v evropských 
chovech byla v přirozeném prostředí infestována 
strongylidy a tasemnicemi rodu Anoplocephala spp. 
a Paranoplocephala spp. Koním se aplikovala pasta 
v jednorázové dávce 0,2 mg ivermektinu + 1 mg 
praziquantelu /kg ž. hm. Kontrolní skupina nebyla 
léčena nebo bylo podáno placebo. 

Výsledky klinických studií

Výsledky publikovaných klinických studií 
potvrzující účinnost kombinace 
praziquantel – ivermektin 

Studie u koní s přirozenou infestací Anoplocephala 
perfoliata potvrdila anticestodickou účinnost 
kombinace praziquantel + ivermektin. Výsledky 
pilotní a dávku určující studie potvrzují 
anticestodickou účinnost praziquantelu proti 
A. perfoliata v dávce 1 mg/kg ž. hm. Dávka nižší 
(0,5 mg/kg ž. hm.) měla nižší účinek, naopak dávka 
2 mg/kg ž.hm. efekt signifikantně nezvýšila. Studie 
dávku potvrzující ověřila účinnost praziquantelu 
v kombinaci s ivermektinem (0,2 µg/kg ž. hm.). 
Byl potvrzen účinek na tasemnice, kombinace 
praziquantel + ivermektin měla shodnou účinnost 
proti ostatním nematodám ve srovnání se 
samotným ivermektinem. Zároveň nebyla zjištěna 
vzájemná interference. Obě látky se vzájemně 
neovlivňovaly v účinnosti, v kombinaci byla účinnost 
shodná jako při použití jednolátkové aplikace. 
Použitá kombinace a dávka byla u zvířat dobře 
snášena. 
Studií byla potvrzena více než 99% účinnost proti 
tasemnici A. perfoliata, malým strongylidům rodu 
Coronocyclus spp., Cyathostomum spp., Cylicocylus 
spp., Cylicostphanus spp., Petrovinema spp., 
Poteriostomum spp., Craterostomum spp., proti 
velkým strongylidům rodu Strongylus spp., 
Triodontophorus spp., proti škrkavce P. equorum, 
proti roupu O. equi (adultní stádia) a larválním 
stádiím střečků G. intestinalis a G. nasalis. Snížená 
účinnost (94.3 %) byla zjištěna u intestinálních stádií 
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Účinnost byla hodnocena na základě 
koprologického vyšetření, prováděného před 
léčbou a opakovaně po léčbě (den 7., 8., 9., 14., 
15. a 16.). 
Účinnost kombinace praziquantel a ivermektinu je 
hodnocena jako výborná, přičemž proti 
strongylidům je vyšší než 99 % v Evropě i Americe, 
dosahuje 98 – 100 % proti tasemnicím v Americe, 
respektive vyšší než 99 % v Evropě. 
Účinnost byla srovnatelná ve všech testovaných 
lokalitách, nebyla tedy závislá na klimatických 
a geografických rozdílech. Byla efektivní bez ohledu 
na pohlaví, plemeno a management chovu. Kromě 
účinnosti byla potvrzena snášenlivost, u zvířat 
nebyly pozorovány nežádoucí účinky. (REHBEIN, 
2003)

JAK LZE KONTROLOVAT ÚČINNOST 

ZVOLENÉHO ANTIPARAZITÁRNÍHO 

PROGRAMU?

EXISTUJÍ DVĚ METODY

1. Stanovení počtu vajíček v trusu koně EPG. 
Pomocí tohoto snadného vyšetření lze navrhnout 
vhodné intervaly mezi aplikacemi antiparazitárního 
přípravku. Vyšetření trusu by se mělo provádět 
u všech chovaných koní současně. 

Počet vajíček v gramu trusu 500 – 1000 – znamená, 
že intervaly mezi odčervením je třeba zkrátit, změnit 
odčervovací program nebo zavést nová chovatelská 
opatření.
Počet vajíček v gramu trusu méně než 200 – 
znamená mírnou parazitární infekci a kůň je 
odčervován ve správných intervalech. Protože 
někteří parazité produkují vajíčka střídavě, nemusí 
negativní výsledek vyšetření znamenat, že je kůň 
prostý parazitů!  

Roup, vajíčko



EQUIVERMEQUIVERM  EQUIVERM EQUIVERM EQUIVERM EQUIVERM 
®

17

2. Délka účinku použitého antiparazitika. 
Míra tohoto účinku je zjišťována metodu ERP 
(Egg Reappearance Period), což je doba od 
jednorázové aplikace léčiva do překročení klinicky 
nevýznamného počtu vajíček v trusu (nejčastěji 
EPG = 200 vajíček/gram). Hodnota ERP je závislá 
na době, po kterou je v organismu zvířete udržována 
účinná koncentrace léčiva (remanentní perioda) 
a na vývojovém cyklu parazita, resp. na jeho 
prepatentní fázi. 
Právě průkazem prolongované účinnosti 
ivermektinu se zabývalo několik studií. Ve studii 
Dr. Merciera, který porovnával avermektinové 
přípravky, byli koně koprologicky vyšetřováni před 
léčbou a opakovaně v týdenních intervalech po 
dobu 70 dní. Parazitologický nález zahrnoval malé 
strongylidy (čel. Cyathostominae, Gylocephalus spp., 
Tridontophorus spp.). Do 42. dne se ve všech 
skupinách udržoval shodná účinnost > 90 %. Poté se 
začaly objevovat rozdíly v účinnosti a nález vajíček 
u některých koní přesáhl limit 200 vajíček/gram. 
Na základě sledování byla stanovena doba 
prolongovaného účinku s výsledkem 60 dní 
pro přípravek obsahující ivermektinu. 
Podobné výsledky měla studie Demeulenaera a kol, 
v níž byla deklarována účinnost ivermektinu po 
dobu šedesáti dní více než 99%., přičemž 
prolongovaný účinek na malé strongylidy byl 
u ivermektinu dokonce až mezi sedmdesáti až 
devadesáti dny. Návratnost reinfekce byla vyšší 
u hříbat a mladých koní v porovnání s dospělými 
zvířaty. 

Kontrola účinnosti programu by měla být 
prováděna jednou za 6–12 měsíců.

Nejčastější otázky a odpovědi

Proč EQUIVERM?
Protože kombinace ivermektinu a praziquantelu 
vykazuje vysoký účinek proti oblým červům, 
tasemnicím u i střečkům při jeho maximální 
snášenlivosti. Působí proti více než 40 druhům 
parazitů a jejich vývojovým stádiím. 

Proti kterým parazitům je účinný? 
Kombinace obou účinných látek je již v jedné dávce 
efektivní proti většině vysoce patogenních oblých 
červů a jejich vývojových stádiím, v případě velkých 
strongylidů i proti arteriálním larválním stadiím. 
Byl prokázán účinek proti třem druhům tasemnic 
a orálním a gastrickým stádiím střečků, přičemž 
proti tasemnicím je efektivní v jednorázové aplikaci. 

Je bezpečný pro hříbata a březí a laktující 
klisny?
Prováděné studie bezpečnosti potvrdily bezpečnost 
přípravku EQUIVERM perorální pasta pro použití 
u chovných klisen během březosti a u plemenných 
hřebců, je bezpečný pro použitý během laktace. 

Jaký je nejnižší věk pro aplikaci přípravku 
EQUIVERM?
EQUIVERM perorální pasta je bezpečný pro hříbata 
od 2 měsíců stáří. Podání hříbatům mladším 
jednoho měsíce se doporučuje na základě vyjádření 
veterinárního lékaře, který posoudí prospěšnost 
a nezbytnost jeho aplikace hříbatům mladším dvou 
měsíců. 

Jak často je třeba přípravek aplikovat?
Velmi účinnou metodou kontroly programu 
odčervování je stanovení počtu vajíček v trusu koně, 
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díky kterému lze určit optimální intervaly mezi 
aplikacemi Equivermu. Paušálně lze koně 
odčervovat přípravkem dvakrát ročně, na jaře 
a na podzim.  Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
klisnám, hříbatům a ročkům. Kontrola účinnosti 
programu by měla být prováděna jednou 
za 6–12 měsíců. 

Je účinek přípravku ovlivněn složením 
krmiva? 
Před nebo po aplikaci Equivermu není třeba měnit 
složení stravy ani podávat přípravek nalačno. 
Účinnost ivermektinu ani praziquantelu nesnižuje 
žádná ze složek krmiva.  

Vyskytla se rezistence proti přípravku 
EQUIVERM? 
Kombinace obou látek nezvyšuje pravděpodobnost 
vzniku rezistence; obě látky působí proti odlišným 
druhům parazitů. Plošná rezistence nebyla dosud 
prokázána, studie potvrdili efektivitu jeho 
pravidelné aplikace.  

Jak správně aplikovat?
Při aplikaci kůň nesmí přijímat krmivo, dutina ústní 
by měla být čistá. Na základě hmotnosti se nastaví 
dávka přípravku tak, aby spodní okraj otočného 
kolečka ukazoval hmotnost koně v kilogramech. 
Až poté sejměte kryt aplikátoru, který se zavádí do 
mezizubního prostoru dostatečně daleko, aby se 
pasta dostala až na kořen jazyka. Pasta by se neměla 
aplikovat na bukální sliznici. Je nutné vyčkat, zda kůň 
celou dávku antiparazitika dostal. Poddávkování 
vede k rezistenci parazitů!! 

Za korekturu textů a poskytnuté snímky děkujeme 
MVDr. Štěpánovi Bodečkovi, VFU Brno 
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EQUIVERM perorální pasta

1 ml přípravku obsahuje: Léčivé látky:
Ivermektin 20 mg, praziquantel 100 mg

Cílové druhy zvířat: Koně

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat 
Léčba parazitóz způsobených uvedenými druhy 
helmintů. Léčba střečkovitosti. 

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
U některých koní s těžkými infekcemi Onchocerca 
microfilariae se vyskytly po léčbě edémy a pruritus, 
pravděpodobně z důvodu usmrcení velkého počtu 
mikrofilárií. Tyto příznaky vymizely během několika dní, 
ale symptomatická léčba může být vhodná. V případě 
těžkých infestací tasemnicemi se mohou objevit 
známky mírné, přechodné koliky a řídký trus. Po 
podání léku byly ojediněle zaznamenány záněty pysků, 
dutiny ústní a jazyka, které měly za následek různé 
klinické příznaky jako jsou edémy, hypersalivace, 
erytém, choroby jazyka a stomatitida. Tyto reakce, 
které se dostaví během 1 hodiny a vymizí během 
24 až 48, mají přechodný charakter. Pokud se 
vyskytnou vážnější orální reakce, doporučuje se 
přistoupit k symptomatické léčbě. 

Použití v průběhu březosti nebo laktace 
Studie provedené na laboratorních zvířatech 
neprokázaly v průběhu léčby žádný teratogenní ani 
embryotoxický účinek ivermektinu ani praziquantelu 
podávaných v doporučených dávkách. Kombinaci 
ivermektinu a praziquantelu lze použít po prvních třech 
měsících březosti a během laktace. Z důvodu absence 
klinických dat z období brzké březosti lze přípravek 
použít v prvních třech měsících březosti pouze po 
zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným 
veterinárním lékařem. 

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání. 
Doporučená dávka je 200 µg ivermektinu a 1 mg 
praziqantelu na kilogram živé hmotnosti zvířete, což 
odpovídá jednorázové dávce 1 ml pasty na 100 kg živé 
hmotnosti zvířete. Před započetím léčby je třeba 
přesně určit hmotnost koně a dávkování. Obsah 
jednoho aplikátoru postačuje k ošetření koně až do 
700 kg hmotnosti. Kalibrace aplikátoru je po 100 kg 
hmotnosti. Aplikátor je třeba přizpůsobit vypočítané 
dávce nastavením kroužku na příslušné místo 
pístu.Držte píst stříkačky, otáčením rýhovaného kruhu 
ho posuňte po pístu tak, aby spodní hrana kruhu byla 
v zákrytu s ryskou požadované hmotnosti. Ujistěte se, 
že kůň nemá v tlamě žádné zbytky potravy. Odstraňte 
uzávěr aplikátoru, vložte jej do tlamy koně 
v mezizubním prostoru a naneste pastu na kořen 
jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte 
hlavu koně a ujistěte se, že kůň dávku spolkl.

Doba použitelnosti 
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku 
v neporušeném obalu: 2 roky. 
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního 
obalu: 6 měsíců.

Vnitřní obal:
Aplikátor: bílý HDPE aplikátor s HDPE pístem 
s vyznačenými ryskami dle tělesné hmotnosti opatřený 
HDPE krytkou a PP dávkovacím prstencem.

Vnější obal a velikost balení:
Papírová krabice s 1 nebo s 10 aplikátory. 
1×7 ml, 10×7 ml.



Bioveta, a. s.
Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané 

e-mail: comm@bioveta.cz
http://www.bioveta.cz


