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Характеристика препарату

«Еквіверм» (Equiverm) – протипаразитарний засіб широкого спектра дії для коней, що містить 
ефективну комбінацію івермектину (20 мг/мл) і празиквантела (100 мг/мл) у формі 
пероральної пасти з яблучно-коричним ароматом.  
Паста, обсяг якої становить 7 мл, призначена для коней вагою 700 кг. Практичний аплікатор 
забезпечує можливість точного дозування для коней меншої ваги, лошат, поні та мініатюрних 
коней.
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ІВЕРМЕКТИН
Івермектин (Ivermektin) належить до групи 
макроциклічних лактонів, які є продуктами 
ферментації ґрунтових бактерій Streptomyces 
avermitilis і Streptomyces cyanogriseus. Знищує 
паразитів шляхом впливу на їхню нервову систему. 
Потенціює звільнення інгібуючого нейротрансмітера 
(гамма-аміномасляна кислота, ГАМК) із 
пресинаптичних нервових закінчень, зв'язується з 
постсинаптичними рецепторами та відкриває хлоридні 
канали. Це призводить до гіперполяризації нейронів, 
їх дисфункції та наступного паралічу паразитів. 
Безпечність застосування цього протипаразитарного 
препарату в хребетних обумовлена тим, що в їхній 
периферичній системі, на відміну від безхребетних, 
рецепторів ГАМК немає. ГАМК-рецептори є лише в 
центральній нервовій системі, в яку івермектин 
завдяки гематоенцефалічному бар'єру в нормі не 
проникає. Проникнення в центральну нервову систему 
виявлялося тільки при використанні токсичних доз, що 
у кілька раз перевищуючих звичайну, і в особин з 
недостатністю транспортного Р-глікопротеїну.

СПЕКТР ДІЇ
Спосіб застосування не впливає на концентрацію 
препарату в легенях, травному тракті й шкірі, розподіл 
у організмі рівномірний. В 98 % івермектин 
ефективний щодо більшості проміжних стадій 
розвитку гельмінтів.

 Великі стронгіліди (дорослі особини, артеріальні 
личинкові стадії) 

 Малі стронгіліди (дорослі особини, частково 
проміжні стадії розвитку) 

 Strongyloides westeri (дорослі особини, проміжні 
стадії розвитку)

 Гостриці (дорослі особини, проміжні стадії 
розвитку)

 Аскариди (дорослі особини, проміжні стадії 
розвитку)

 Легеневі нематоди (дорослі особини, проміжні 
стадії розвитку)

 Філярії (дорослі особини)

 Шлункова нематода (дорослі особини)

 Мікрофілярії

 Ґедзі – підшкірні, оральна й шлункова стадії

ПРАЗИКВАНТЕЛ
Празиквантел (Praziquantel) є синтетичним 
ацилованим похідним піразинізохіноліну, ефективного 
щодо деяких видів трематод і плоских червів. Дія 
празиквантела полягає в підвищенні проникності 
клітинних мембран для іонів кальцію, що призводить 
до м'язових скорочень у паразита. Викликає параліч 
м'язів шляхом інгибування холінестерази й 
деполяризації нервово-м'язових синапсів. Крім того, 
викликає вакуолізацію та розпад тегументу; усе це 
призводить до загибелі паразита. При ушкодженні 
тегументу знижується інтенсивність транспорту 
глюкози, накопичується лактат, а метаболічні запаси 
виснажуються. Поступово пригнічується 
мітохондріальне дихання.

СПЕКТР ДІЇ
Стьожкові черви Anoplocephala magna, Anoplocephala 
perfoliata, Para ???? Anoplocephaloides mamillana 
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ФАРМАКОДИНАМІКА, 
ФАРМАКОКІНЕТИКА

ІВЕРМЕКТИН
При пероральному застосуванні в коней івермектин 
абсорбується краще, ніж при підшкірному введенні. 
Характерною рисою івермектину є його ліпофільність, 
– він депонується в жировій тканині незалежно від 
способу застосування. Організм тварин елімінує його 
поступово, що продовжує протипаразитарну дію цього 
препарату до 3 тижнів.
 Всмоктуваність препарату поступова, але дуже висока; 
у тварин з однокамерним шлунком вона становить 
близько 95 %. Висока концентрація івермектину у 
вмісті тонкого кишечнику вказує, що виділення з 
жовчю відіграє істотну роль у його кліренсі. 
Максимальний рівень івермектину у фекаліях 
виявлявся через 50 годин, причому в незміненій формі 
елімінується 90 % івермектину, лише невеликий 
відсоток виділяється з сечею.

 Протягом перших чотирьох днів виділяється до 90 % 
уведеної дози.
Максимальна концентрація в плазмі крові 
спостерігається в середньому через шість годин, 
причому середній діапазон значень становить від 21,4 
до 82,3 нг/мл. Ступінь біологічної доступності 
івермектину в коней дуже високий.

ПРАЗИКВАНТЕЛ  
Фармакокінетичні процеси, що відбуваються з 
празиквантелом в організмі коня, протікають швидко. 
При пероральному застосування препарат інтенсивно 
всмоктується. Абсорбція здійснюється в початкових 
відділах кишечнику або прямо в шлунку.  У крові він 
зв'язується з білками сироватки і по великому 
(системному) колу кровообігу розподіляється в 
органах і тканинах. Максимальна концентрація 
празиквантела в плазмі крові (1 мкг/мл) досягається 
швидко (протягом приблизно однієї години після 
введення). Найвища концентрація відзначається в 
печінці й нирках, невелика – у м'язах і жирової 
тканини. Празиквантел метаболізується головним 

чином у печінці, куди він потрапляє по 
системі ворітної вени прямо з кишечнику. З 
організму виділяється головним чином у 
вигляді метаболітів, у коней празиквантел 
виділяється з сечею (31 %) і фекаліями (24 %) 
з урахуванням отриманої дози. Елімінація 
відбувається швидко, більша частина 
введеної дози виводиться протягом 24 годин
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Безпечність і добра переносимість

Тестування на конях препарату, що містить 
празиквантел і івермектин, показало його високу 
переносимість при пероральному застосуванні.

Івермектин можна використовувати в коней і в період 
жеребності, зокрема в першому триместрі. 
Застосування в дозах, що перевищують терапевтичну, 
не має негативного впливу на здоров'я жеребних 
кобил або внутрішньоутробний розвиток плода. 
Токсична дія івермектину на якість сперми не 
виявлена. Крім випробувань на пероральну 
токсичність проводилися тести, що підтверджують 
мінімальну подразнюючу дію івермектину на очі й 
дихальні шляхи. 
Побічні ефекти після введення івермектину можуть 
з'явитися в коней, лікованих з приводу інвазування 
мікрофіляріями Onchocerca spp. В особин з 
підвищеною чутливістю можлива алергічна реакція у 
вигляді набряку й свербіння в ділянці передньої 
черевної стінки. Її прояви пов'язані з впливом 
токсинів, що звільняються з відмерлих паразитів. Цей 
стан тимчасовий, без лікування він зникає протягом 
7-10 днів або 3 тижнів (свербіння).

Празиквантел має загалом низьку токсичність. При 
дотриманні дозування й режиму застосування пасту 
можна вважати безпечною, ризик виникнення 
гострого отруєння мінімальний. Празиквантел не має 
токсичної дії на репродуктивну функцію. У період 
лактації в молоко надходить близько 25 % загальної 
кількості празиквантела, що міститься в крові матері, 
проте вплив на сисунців малоймовірний. Таким 
чином, його можна застосовувати в період жеребності 
й лактації. Празиквантел має широкий діапазон 
безпечності. Рекомендована терапевтична доза для 
коней становить 1 мг/кг маси тіла, що відповідає 
вмісту речовини в препараті «Еквіверм». У такому 

дозуванні коні переносять празиквантел добре. Вищі 
дози не тестувалися. До побічних ефектів у тварин 
після приймання празиквантела спостерігаються 
блювота, діарея, анорексія. Однак ці симптоми 
зустрічаються дуже рідко.

Пероральну пасту ЕКВІВЕРМ можна вважати 
безпечним препаратом, придатним для 
застосування в кобил у період жеребності й лактації, 
а також у племінних жеребців. 

Пероральна паста ЕКВІВЕРМ безпечна для лошат 
старше 2 місяців. Рішення про необхідність 
призначення препарату лошатам у віці до одного 
місяця приймає ветеринарний лікар після оцінки 
ризиків і показань до його застосування в цьому віці.  
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ОСНОВНІ ГРУПИ ПАРАЗИТІВ КОНЕЙ

Група Назва паразита Локалізація Клінічні ознаки

Аскариди Parascaris equorum Тонкий кишечник,  Лошата – пневмонія, 
  печінка схуднення, збільшення 
    живота, погіршення стану, 
   шерсті  

Стронгіліди Strongylus spp. Товстий кишечник,  Відмова від корму, 
  сліпа кишка анемія, схуднення,
   слабість, понос, кольки

Стронгілоїди Strongyloides westeri Тонкий кишечник Понос, дегідратація,   
   схуднення

Гостриці  Oxyuris equi Товстий кишечник,  Подразнення в області  
  анус ануса, свербіння

Філярії Onchocerca, Thelazia  Вийна зв'язка, очі Болючість, зміни шкіри, 
   зміни з боку очей 

Шлункові черви Trichostrongylus, Шлунок Личинки – ураження   
 Habronema  шкіри, гастрит, зрідка,
   розрив

Стьожкові черви Anoplocephala spp. Тонкий кишечник Схуднення, кольки, понос

Ґедзі Gastrophilus spp.  Порожнина рота, Занепокоєння,   
  шлунок, підшкірна  хворобливість, схуднення,  
  клітковина анемія   

Діюча  Аскариди  Мігруючі  Малі  Мігруючі  Великі   Філярії Легеневі Шлункові Ґедзі Стьожкові 
речовина  личинки  Великі  стадії  Великі   нематоди черви  черви
  аскарид Великі  великихст- Великі      
    ронгілід      

Івермектин + + + + + + + + + –

Празиквантел  + + + + + + + + + +
+ івермектин

Ефективність препарату «Еквіверм»
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Найчастіше паразитарні захворювання шлунково-
кишкового тракту коней викликають нематоди 
(стронгіліди, Parascaris equorum, Strongyloides westeri 
та Oxyuris equi тощо). Крім того, у травному тракті 
коней зустрічаються стьожкові черви (рід 
Anoplocephala і Paranoplocephala). Зрідка виявляють 
личинок ґедзів (Gasterophilus ssp.), зокрема, 
у імпортованих коней.

Нематода

Найбільш відомим паразитозом коней є, безперечно, 
параскаридоз коней, викликаний Parascaris equorum, 
кінською аскаридою. Цей паразит відомий, зокрема, 
міграцією своїх личинок на різних стадіях розвитку 
після зараження тварини яйцями. Личинки залишають 
травний тракт і по ворітній вені мігрують у печінку, 
серце, легені й бронхи, звідки потрапляють назад у 
шлунково-кишковий тракт. Дорослі аскариди живуть 
у тонкому кишечнику, де відкладають яйця, які є 
джерелом зараження нових хазяїв. Параскаридоз 
вражає головним чином молодих коней і проявляється 
відставанням у рості, рідше – респіраторними 
симптомами внаслідок міграції личинок. Патогенність 
дорослих особин у тонкому кишечнику не дуже 
велика, оскільки гельмінти не фіксовані до стінки; 
небезпека полягає, насамперед, в їх кількості. Велика 

кількість аскарид може викликати непрохідність 
тонкого кишечнику, рідше його розрив, що веде до 
розвитку перитоніту, що важко піддається лікуванню.

Великі стронгіліди через тривалий цикл розвитку 
(6-10 місяців) є найбільш патогенними паразитами 
коней. Під час свого циклу розвитку личинки 
залишають травний тракт і мігрують по організму. 
Дорослі особини в товстому кишечнику відкладають 
яйця, з яких на пасовищі за сприятливих кліматичних 
умов вилуплюються личинки. Через 8-20 днів (знову-
таки залежно від кліматичних умов) вони переходять 
в інвазійну стадію личинки, яка дуже стійка, здатна 
виживати й мігрувати по пасовищу протягом кількох 
місяців. Після проковтування новим хазяїном личинки 
проникають в стінки тонкого й товстого кишечнику. 

Найбільш патогенними є личинки Strongylus vulgaris, 
які проникають через стінку кишечнику в дрібні артерії 
й звідти проти току крові попадають у верхню брижову 
артерію й аорту. Личинки під час міграції ушкоджують 
ендотелій кровоносних судин, можуть викликати 
розвиток аневризм (випинання стінки артерії) і 
тромбів.  Через кілька місяців личинки з артеріальною 
кров'ю повертаються в кишечник, де дорослі особини 
копулюють і відкладають яйця. Дорослі особини 
досягають у довжину близько 2 сантиметрів. 
Наслідком міграції личинок S. vulgaris може бути 
розрив стінки великих артерій, стоншених 
аневризмами, з наступною внутрішньою кровотечею й 
загибеллю коня. Емболи, що відірвалися з тромбів, 
можуть викликати важкі тромбоемболічні кольки. 
У разі часткової тромбоемболії зовнішньої клубової 
артерії виникає кульгавість, яка проявляється в коней 
тільки при навантаженні.

Личинки S. equinus під час своєї міграції можуть стати 
причиною запалення сліпої кишки, очеревини, 
підшлункової залози й печінки. Дорослі особини 
досягають довжини 4-5 см і паразитують у товстому 
кишечнику.

яйце Parascaris equrom 
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Проміжні стадії S. edentatus потрапляють через 
портальну систему й печінку в очеревину, де можуть 
викликати утворення гематом і гнійних вузликів. 
Дорослі особини досягають таких самих розмірів, як і 
S. equinus.

Малі стронгіліди – численна група кишкових паразитів 
з прямим розвитком. Дорослі особини паразитують у 
товстому кишечнику, відкладають тонкостінні яйця, які 
з фекаліями розповсюджуються в навколишньому 
середовищі. З яєць виходять личинки, які двічі 
линяють і стають інвазійними. При проковтуванні 
личинок відбувається зараження нових хазяїв. 
Інвазійні личинки проходять гістотропну стадію 
розвитку в слизовій і підслизовій оболонках товстого 
кишечнику. Тут личинки знову линяють і повертаються 
в просвіт кишечнику, де й дозрівають. Від моменту 
проковтування інвазійних личинок до виділення яєць, 
проходить від 5 до 14 тижнів у окремих видів, а 
дорослі особини живуть у товстому кишечнику до 2,5 
років, не створюючи для хазяїна великих проблем. 
Личинки можуть перебувати в слизовій оболонці 
товстого кишечнику протягом декількох років, а потім 
продовжити свій розвиток. Ця важлива властивість 
називається гіпобіозом. Феномен гіпобіозу до кінця не 
пояснений; очевидно, він залежить від ряду факторів, 
до яких відносяться вірулентність окремих видів малих 
стронгілід, імунна реакція хазяїна, сезонні впливи. 
Важливим фактором є також застосування 
антигельмінтних препаратів, які знищують дорослі 
форми в кишечнику й таким чином, імовірно, 
сприяють звільненню гіпобіотичних личинок. Наступне 
синхронне продовження розвитку личинок вважається 
найвагомішою причиною виникнення клінічного 
захворювання.

Малі стронгіліди таксономично відносяться до 
підродини Cyathostominae і тому захворювання, яке 
вони викликають, називається ціатостоміноз. Клінічно 
він проявляється втратою кондиції, схудненням, 

колькоподібними болями, поганою переносимістю 
навантажень, у молодих коней описані випадки 
інвагінації товстої кишки. Найважчо формою є 
личинковий ціатостоміноз – захворювання, викликане 
одночасним виходом гіпобіотичних личинок у просвіт 
товстого кишечнику. Значне ушкодження слизової 
оболонки може призводити до розвитку гострої діареї, 
що важко піддається лікуванню та супроводжується 
дегідратацією, гіпопротеїнемією з наступним 
розвитком підшкірних набряків. Ця форма 
ціатостоміноза може вести до необоротного 
ушкодження кишечнику з подальшою хронічною 
діареєю. Клініка ціатостоміноза викликана личинками, 
а не дорослими формами й у більшості випадків 
потребує ветеринарної допомоги або госпіталізації. 

Рідко зустрічається сьогодні, особливо в лошат перших 
тижнів життя, гельмінтоз, викликаний Strongyloides 
westeri – дрібним червом, який паразитує в тонкому 
кишечнику й приводить до розвитку запальних змін. 
Лошата-сисунці заражаються через молоко кобили, в 
організм старших тварин личинки потрапляють через 
шкіру. Вони мігрують по лімфатичних і кровоносних 
судинах у легені й трахею, а звідти – у тонкий 
кишечник, де дозрівають. Якщо відбувається 
перкутанне зараження вже інвазованих коней, 
личинки в кишечнику не дозрівають, а мігрують у 

Hевеликі стронгілятa (личинки), послід 
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м'язову тканину, у кобил – у молочну залозу, що 
призводить до зараження лошат після народження. 
Інвазія в лошат клінічно проявляється на другому 
тижні життя, спостерігається понос, який може 
неправильно розцінюватися як викликаний тічкою 
кобил. 

Trichostrongylus axei – дрібний гельмінт, що 
паразитує в залозах шлунка й тонкого кишечнику 
жуйних тварин і коней. Хазяї заражаються 
личинками в більшості випадків на пасовищі. 
Захворювання звичайно протікає без клінічних ознак, 
при масивній інвазії можуть з'явитися порухи смаку 
(копрофагія) і схуднення внаслідок запалення слизової 
оболонки шлунка. Небезпечність цього паразитозу 
збільшується при спільному випасі коней і жуйних 
тварин.

На даний час у наших конярських господарствах рідко 
зустрічається гельмінтоз, викликаний Oxyuris equi 
(кінські гостриці), який проявляється, зокрема, 
свербінням в анальній області. Свербіння пов'язане з 
відкладанням самками яєць в області анального 
отвору. Коні чешуться об елементи будівлі стайні, що 
сприяє поширенню паразитів. Новий хазяїн 
заражається яйцями, дорослі форми живуть у товстому 
кишечнику, звідки самки мігрують до ануса, де в 
спокійний період, особливо вночі, відкладають яйця 
на шкіру в області анального отвору. Клінічні ознаки 
представлені, зокрема, саднами й дерматитом в 

області кореня хвоста, при масивній інвазії 
спостерігається схуднення.

Диктіокаульоз, інвазування легеневими нематодами 
(Dictyocaulus arnfieldi) – дуже рідке захворювання 
коней. Диктіокаульоз – захворювання ослів, які 
служать джерелом зараження коней, що спільно 
утримуються з ними. Весь цикл розвитку проходить в 
організмі осла, кінь не є для легеневих нематод 
типовим хазяїном, і цикл розвитку в них зупиняється у 
фазі личинок. Личинки викликають паразитарний 
бронхіт або пневмонію й ателектаз легенів, що 
супроводжуються кашлем, задишкою й втратою 
апетиту аж до анорексії. 
Дорослі Dictyocaulus arnfieldi відкладають у дихальних 
шляхах осла яйця з личинкою L1. Личинки виходять із 
яєць у легені і після відкашлювання й проковтування 
потрапляють через травний тракт у навколишнє 
середовище. Після проковтування на випасі інвазійні 
личинки по лімфатичних судинах проникають у легені, 
де приблизно через місяць дозрівають. 

Eквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм пастаEквіверм паста
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На території Чеської Республіки зрідка зустрічається 
гельмінтоз, викликаний філяріями Onchocerca 
cervicalis, що проявляється ушкодженням ока. Дорослі 
особини паразитують у вийній зв'язці й сполучній 
тканині коней, причому мігрують у підшкірну тканину 
не тільки в області шиї, але й грудної клітки й живота. 
Вони викликають свербіння й депігментацію уражених 
ділянок, алопецію й дерматити. Зараження 
відбувається через укус й насмоктуванні крові 
мошкою-мокрецем Culicoides spp., в організмі якого 
розвивається інвазивна форма. При подальшому укусі 
мокреця вона потрапляє в організм іншого коня.  

Цестоди (стьожкові черви)
В останні роки все частіше на перший план 
ветеринарної паразитології виступають цестодози 
(гельмінтози, викликувані стьожковими червами) 
коней. Їх значення зростає головним чином тому, що 
коней лікують антигельмінтиками, до яких цестоди 
стійкі (авермектини, бензімідазоли). Розвиток 
стьожкових червів непрямий, за допомогою ґрунтових 
кліщів (Oribatidae). Найбільш патогенними є 
Anoplocephala perfoliata, що паразитують в ділянці 
ілеоцекального клапана. Стьожкові черви у місці 

прикріплення до стінки кишки викликають запалення 
аж до утворення виразок, при масивній інвазії можуть 
спричиняти непрохідність кишечнику з 
колькоподібними болями.

Insecta (комахи)
В областях з надмірним розмноженням великої 
дичини або відсутністю регулярної дегельмінтизації 
зустрічається гіподерматоз, викликаний ґедзем 
Hypoderma diana. Дорослі особини підшкірного ґедзя з 
тілом, покритим волосками, досягають розмірів 11-16 
мм. Запліднені самки в період із травня по серпень у 
теплі, сонячні дні підлітають до тварин на пасовищі і 
відкладають яйця на їх нижніх частинах тіла. З яєць 
через 3-5 днів виходять личинки, довжиною 
приблизно 1 мм, які за допомогою ротових гачків і 
ферментів проникають під шкіру тварин. Личинки 
ґедзів, що паразитують на тваринах з родини оленячих 
(H. diana і H. acteon), мігрують до хребта лише у 
виняткових випадках і залишаються весь час у 
підшкірних тканинах у ділянці спини; тут вони 
переживають зиму. Наприкінці зими – на початку 
весни личинки дозрівають і утворюють т. зв. жовна, які 
являють собою сполучнотканинні вузли з дихальним 
отвором. В них личинки двічі линяють і досягають 
остаточних розмірів (до 30 мм). У березні-квітні за 
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допомогою ферментів вони руйнують шкірний покрив, 
активно виходять назовні й падають на землю, де 
перетворюється на лялечку. Через 40-60 днів з лялечок 
виходять зрілі мухи, які під час теплих днів збираються 
на сонячних місцях і спаровуються. У коней розвиток 
відбувається атипово, тому жовна найчастіше 
зустрічаються в зимові місяці (грудень, січень), а 
розвиток личинок у більшості випадків не 
завершується.

Личинки ґедзів також можуть уражати травний тракт 
коней. На території ЧР захворювань, викликаних 
шлунковим ґедзем, за останні десятиліття не 
спостерігалося. Однак у зв'язку з імпортом коней з-за 
кордону повернення цих паразитів на територію нашої 
республіки не можна повністю виключити. Личинки 
цієї двокрилої комахи паразитують у різних відділах 
травного тракту: Gasterophilus intestinalis проходить 
8-10 місячний цикл розвитку в шлунку, до слизової 
оболонки якого прикріплені личинки, найчастіше в 
ділянці кардії.

G. haemorrhoidalis також у більшості випадків 
проходить свій розвиток у шлунку, хоча його личинки 
можна зустріти й у глотці, стравоході й 
дванадцятипалій кишці. Розвиток личинок ґедзя 
G. inermis проходить у стравоході, шлунку й товстому 
кишечнику (прямій кишці). Личинки G. pecorum 
розвиваються в області кореня язика, глотки й шлунку. 

У більшості випадків інвазія шлункових ґедзів не 
супроводжується клінічними ознаками. 
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Методи боротьби з паразитарними 
захворюваннями коней

Профілактика паразитарних захворювань передбачає 
не тільки превентивне застосування 
протипаразитарних препаратів і копрологічне 
дослідження, але й низку інших заходів. Комплекс 
заходів включає протипаразитарну програму й 
організацію менеджменту у конярських господарствах.

Йдеться про догляд за пасовищами й вигонами, а 
також створення необхідних зоогігієнічних умов у 
стайнях з метою переривання циклу розвитку 
паразитів.

Догляд за пасовищами включає в себе збір фекалій з 
пасовищних територій, особливо в сиру погоду. Цей 
метод веде до значного зменшення кількості личинок 
на пасовищі. Ідеальним є збір екскрементів через 
день, тобто перед виходом яєць зі стронгілідів.  
Одночасно підвищується ефективність використання 
пасовищ, оскільки коні відмовляються пастися на 
місцях, забруднених фекаліями. Для безпечного 
використання у вигляді добрив вони повинні 
компостуватися протягом одного року. Це гарантує 
знищення проміжних стадій розвитку стронгілідів. 
Доцільність боронування пасовищ дискутується. 
Практичне значення воно має в суху погоду, тому що 
дозволяє знизити кількість личинок. Боронування в 
сиру погоду веде, скоріше, до рівномірного 
розповсюдження личинок по всій території пасовища.

Простим способом зменшення кількості личинок є 
випас по черзі з іншими видами травоїдних тварин. 
Якщо личинку проковтує нетиповий хазяїн, 
відбувається переривання циклу розвитку. 

На чисельності популяції паразитів негативно 
позначається поділ пасовищ на дрібні ділянки. 
Порційний випас коней приносить позитивні 
результати в теплий і сухий період. У холодну погоду 
личинки можуть виживати на пасовищі протягом 6 

місяців, тому слід одночасно застосовувати й інші 
заходи. 

Поточний догляд за пасовищами, що включає 
скошування нестравлених залишків, переміщення 
поїлок, огородження сирих місць, випас у суху погоду 
після висихання роси й чергування вікових категорій 
на пасовищах також знижує можливість поширення 
паразитів.

Основні принципи дотримання гігієни в стайні, до яких 
відносяться утримання в чистоті поїлок і жолобів, 
недопущення згодовування сіна, забрудненого 
фекаліями, і щоденне збирання екскрементів є 
важливими факторами, що порушують цикл розвитку 
паразитів. Запаси кормів і джерела води повинні бути 
розташовані на достатній відстані від гноєсховища, яке 
повинне бути недоступним для коней з пасовища.

Правила застосування антигельмінтиків
А. Дотримання дозування антигельмінтика, що 
виходить із рекомендацій виробника. Загальний 
принцип такий: краще трохи передозувати, ніж 
уводити недостатню дозу. Недостатнє дозування 
призводить до виживання деяких особин 
паразитів, які потім дають початок новій стійкій 
популяції.

Б. Має значення й лікарська форма 
антигельмінтика. На даний час застосовуються 
пероральні антигельмінтні препарати для коней, 
в основному у формі пасти або гелю. Перевага 
цих форм полягає у зручності застосування, 
легкості дозування й невеликих втратах. 
Порошкоподібні або гранульовані 
антигельмінтики вводяться разом з кормами, при 
цьому часто неможливо визначити, чи отримали 
коні необхідну кількість антигельмінтика.

В. Наступним заходом є прагнення скоротити 
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частоту дегельмінтизації до мінімуму. Завдяки 
цьому зменшується контакт паразитів з 
антигельмінтиком і можливість розвитку 
резистентності. Бажано застосовувати антигельмінтики 
на початку і у кінці пасовищного сезону для 
зменшення контамінації пасовищ яйцями паразита. 
Після дегельмінтизації фекалії містять велику кількість 
яєць, тому їх збір повинен бути особливо ретельний. 
Одночасно слід провести ретельне прибирання 
тваринницьких приміщень.

Г. Велике значення має регулярне чергування 
антигельмінтиків. Наприкінці пасовищного сезону 
рекомендується застосування авермектинів або 
моксидектина, оскільки вони ефективні щодо 
паразитів, які живуть поза травним трактом 
(наприклад, ґедзі). Навесні доцільно призначати 
препарати бензімідазола або похідні пірантела. В 
останні роки застосовується щорічне чергування 
антигельмінтиків (один рік бензімідазоли, другий рік – 
івермектин, моксидектин і їх комбінація з 
празиквантелом). Цей метод продовжує період між 
використанням окремих груп антигельмінтиків (тобто 
застосовується один вид антигельмінтика протягом 
усього року, в наступному році його заміняє інший 
вид). Завдяки цьому скорочується їхній контакт із 
паразитами й зменшується можливість формування 

резистентності. Повільне чергування 
антигельмінтиків не використовується, якщо 
в господарстві є підшкірні або шлункові 
ґедзі.

Швидке чергування антигельмінтних 
засобів протягом року сприяє розвитку 
стійкості до декількох антигельмінтиків 
одночасно. Застосування одного або 
декількох препаратів однієї групи 
антигельмінтиків також веде до розвитку 
резистентності.

Д. Проводити дегельмінтизацію всіх тварин 
у господарстві одночасно й однаковим 
препаратом.

Е. Велике значення має протипаразитарна 
обробка нових коней. Ці тварини можуть 
бути джерелом стійких паразитів, які в 
такий спосіб легко попадають у 
господарство. Тому таких коней необхідно 
ізолювати й допускати до інших тільки після 
дегельмінтизації, бажано препаратом, що 
викликає загибель личинок. 

Ж. Ефективність антигельмінтних заходів 
слід хоча б раз на рік контролювати, 
визначаючи наявність паразитів при 
копрологічному дослідженні. 

1414
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гостриць O. equi (81,4 %) (MARLEY, 2004).

Ефективність комбінації щодо широкого спектра 
паразитів показали також дослідження Rehbein і 
співавторів. Паста в дозуванні 0,2 мг івермектину й 1 
мг празиквантела на кілограм живої ваги тестувалася 
на тридцятьох поні. Тварини були заражені природним 
шляхом, утримувалися на вигоні в природних умовах. 
Лікування проводилося один раз в дослідній групі (15 
тварин), контрольна група без лікування. Ефективність 
відслідковувалася на підставі порівняння даних 
копрологічного дослідження до й після лікування та 
результатів розтинів. При копрологічному дослідженні 
виявлено 100%-не зменшення кількості яєць 
стронгілід і аскарид Parascaris spp. Розтин показав 
наявність філярії T. axei в стінці шлунка, у кишечнику 
були виявлені P. equorum, A. magna, P. mamillana, A. 
perfoliata і личинки ґедзя G. nasalis. Ефективність щодо 
цих паразитів була співставна з результатами розтинів 
контрольної й досвідченої груп і складала у всіх 
випадках 100 %. Дослідження підтверджують 
доцільність використання даної комбінації й 
дозування (REHBEIN, 2007).

Rehbein і співавтори опублікували результати 
масштабних досліджень на місцях, проведених у 
Північній Америці (16 господарств у США й Канаді) і 
Європі (9 господарств у Німеччині й Австрії). У цілому 
протестовано 149 коней в Америці й 142 коня в Європі. 
В європейських господарствах тварини в природних 
умовах були інфіковані стронгілідами й стьожковими 
червами роду Anoplocephala spp. і Paranoplocephala 
spp. Коням уводилася паста в разовому дозуванні 0,2 
мг івермектину й 1 мг празиквантела на кілограм 
живої ваги. Контрольна група не одержувала препарат 
або вводилося плацебо. Ефективність оцінювалася на 
підставі копрологічного дослідження, проведеного до 
та після лікування ( 7-й, 8-й, 9-й, 14-й, 15-й і 16-й 
день).účinnost (94.3 %) byla zjištěna u intestinálních 
stádií 

Результати клінічних досліджень

Результати опублікованих клінічних 
досліджень, що підтверджують 
ефективність комбінації празиквантела 
з івермектином 

Дослідження, проведені в коней з природним 
інвазуванням Anoplocephala perfoliata, підтвердили 
протицестодну дію комбінації празиквантела з 
івермектином. Результати пілотного дослідження й 
дослідження з метою визначення оптимальної дози 
підтверджують ефективність празиквантела щодо 
A. perfoliata у дозі 1 мг/кг живої ваги. Нижча доза 
(0,5 мг/кг ж. в.) мала менший ефект, а вища (2 мг/кг ж. 
в.) не приводила до істотного підвищення ефекту. 
Дослідження з метою визначення оптимальної дози 
показало ефективність празиквантела в комбінації з 
івермектином (0,2 мг/кг ж. в.). Підтверджена дія на 
стьожкові черви, комбінація празиквантела з 
івермектином у відношенні інших нематод мала ефект, 
подібний до ізольованого застосування івермектину. У 
той же час не виявлено інтерференції. Обидві 
речовини не виявляли взаємного впливу на 
ефективність, у комбінації вона була подібна із 
уведенням кожної речовини окремо. Використовувана 
комбінація й дозування добре переносилися 
тваринами. 

Дослідженнями була підтверджена більш ніж 99%-на 
ефективність щодо стьожкового черва A. perfoliata, 
малих стронгілід Coronocyclus spp., Cyathostomum spp., 
Cylicocylus spp., Cylicostphanus spp., Petrovinema spp., 
Poteriostomum spp., Craterostomum spp., виликих 
стронгілід роду Strongylus spp., Triodontophorus spp., 
аскариди P. equorum, гостриць O. equi (дорослі стадії) і 
личинкових стадій ґедзів G. intestinalis і G. nasalis. 
Знижена ефективність (94,3 %) виявлена в кишкових 
стадій L4 личинок ціатостом і личинкових стадій L4 
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Ефективність комбінації празиквантела й 
івермектину оцінюється як відмінна, причому 
щодо стронгілід вона становить більш ніж 99 % 
у Європі й Америці, щодо стьожкових червів – 
98–100 % в Америці й більш ніж 99 % у Європі. 
Ефективність була співставна у всіх тестованих 
регіонах, тобто не залежала від кліматичних і 
географічних умов. Вона не залежала також від 
статі, породи й організації менеджменту в 
господарстві. Крім ефективності, підтверджена 
добра переносимість, побічної дії у тварин не 
спостерігалося  (REHBEIN, 2003).

ЯК МОЖНА КОНТРОЛЮВАТИ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИБРАНОЇ 
ПРОТИПАРАЗИТАРНОЇ ПРОГРАМИ?

ІСНУЄ ДВА МЕТОДИ

1. Визначення кількості яєць у фекаліях коней (EPG). 
За допомогою цього простого дослідження можна 
запропонувати оптимальні інтервали введення 
протипаразитарного препарату. Дослідження фекалій 
слід проводити одночасно у всіх коней у господарстві. 

Кількість яєць у грамі фекалій більше ніж 500-1000 – 
дегельмінтизацію проводити з коротшим інтервалом. 

Кількість яєць у грамі фекалій менше 200 – помірна 
паразитарна інвазія, дегельмінтизація коня 
проводиться з необхідним інтервалом. 
У зв'язку з тим, що деякі паразити відкладають яйця 
послідовно, негативний результат дослідження не 
означає, що кінь вільний від паразитів!

O.equi, яйце 
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2. Тривалість дії використаного протипаразитарного 
препарату. 
Ступінь цієї дії визначається методом ERP (Egg 
Reappearance Period), що являє собою період часу від 
разового введення лікарського засобу до виявлення 
клінічно значущої кількості яєць у фекаліях (найчастіше 
200 яєць/грам). Значення ERP залежить від часу, 
протягом якого в організмі тварини підтримується 
ефективна концентрація лікарського засобу 
(залишковий період) і від циклу розвитку паразита 
(тривалості препатентного періоду). 

Пролонгований ефект івермектину був підтверджений 
результатами декількох досліджень, присвячених саме 
цьому. У дослідженні Dr. Mercier, який порівнював 
препарати авермектина, проводилося копрологічне 
дослідження в коней до лікування і повторно, 
з тижневим інтервалом, протягом 70 днів. Серед 
виявлених паразитів були малі стронгіліди (сем. 
Cyathostominae, Gylocephalus spp., Tridontophorus spp.). 
До 42-го дня в усіх групах зберігалася подібна 
ефективність вище 90 %. Після цього почали з'являтися 
відмінності в ефективності, а кількість яєць у деяких 
коней перевищила ліміт 200 яєць/грам. На підставі 
спостережень був установлений період 
пролонгованого дії з результатом 60 днів для 
препарату, що містить івермектин. 
Подібні результати отримали Demeulenaer і 
співавтори, у дослідженнях яких була декларована 
ефективність івермектину більш ніж 99 % протягом 
60 днів, причому пролонгований ефект івермектину 
щодо малих стронгілід становив 70-90 днів. Повторне 
зараження в лошат і молодих коней у порівнянні 
з дорослими тваринами траплялося частіше. 

Контролювати ефективність програми слід кожні 
6-12 місяців.

Часті питання і відповіді
Чому «Еквіверм»? Відносно яких паразитів він 
ефективний? 
Комбінація двох діючих речовин уже в одній дозі 
ефективна щодо більшості високопатогенних круглих 
червів і їх проміжних стадій розвитку, у разі великих 
стронгілід – і щодо артеріальних личинкових стадій.  
Доведена ефективність щодо трьох видів стьожкових 
червів, оральних і шлункових стадій ґедзів, причому 
щодо стьожкових червів ефект проявляється вже при 
разовому застосуванні. 

Чи безпечний препарат для лошат, вагітних і 
лактуючих кобил?
Проведені дослідження підтвердили безпечність 
пероральної пасти ЕКВІВЕРМ при застосуванні в 
кобил у період жеребності й лактації та у племінних 
жеребців. 

З якого віку кінь може одержувати препарат 
«Еквіверм»?
Пероральна паста ЕКВІВЕРМ безпечна для лошат 
з 2-місячного віку. Призначення лошатам у віці до 
одного місяця рекомендується на підставі висновку 
ветеринарного лікаря, який приймає рішення щодо 
доцільності й необхідності застосування препарату 
в лошат молодше двох місяців. 

 Як часто слід застосовувати препарат?
Дуже ефективним методом контролю програми 
дегельмінтизації є встановлення кількості яєць у 
фекаліях коня. Завдяки цьому методу можна 
визначити оптимальний інтервал уведення препарату 
«Еквіверм». 
В цілому цим препаратом можна проводити 
дегельмінтизацію коней два рази на рік – навесні й 
восени.  Особливу увагу слід приділяти кобилам, 
лошатам і однорічним коням. Контролювати 
ефективність програми слід кожні 6-12 місяців. 
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Чи впливає на ефективність препарату склад 
кормів? 

Немає необхідності міняти раціон до або після 
введення препарату «Еквіверм» або давати його 
натще. На ефективність івермектину або 
празиквантела не впливає жоден з компонентів корму.  

Чи існує резистентість до препарату 
«Еквіверм»? 
Комбінація обох речовин не збільшує ймовірність 
виникнення резистентності; кожне з речовин діє на 
різні видів паразитів. Поголовна резистентність на 
даний час не виявлена, дослідження підтвердили 
високу ефективність препарату при регулярному 
застосуванні.  

Як правильно застосовувати препарат?
При введенні кінь не повинен приймати корм, ротова 
порожнина повинна бути чистою. Залежно від маси 
доза встановлюється таким чином, щоб нижній край 
поворотного коліщати показував вагу коня в 
кілограмах. Тільки після цього слід зняти кришку 
аплікатора, який уводиться в міжзубний простір досить 
глибоко, щоб паста потрапила на корінь язика. Пасту 
не слід наносити на слизову оболонку щік. Необхідно 
почекати, доки кінь не проковтне всю дозу 
протипаразитарного препарату. Недостатнє дозування 
приводить до розвитку резистентності паразитів!! 

Коригування і фото Dr. Stepan Bodecek, VFU Brno, 
Чеська республіка
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ЕКВІВЕРМ пероральна паста
1 мл препарату містить:

Лікарські речовини:

Івермектин (Ivermectinum)   20 мг

Празиквантел (Praziquantelum)  100 мг

Однорідна паста оливково-зеленого кольору, 
призначена для коней.

Показання до застосування з уточненням цільових 
видів тварин 

Лікування паразитозів, викликаних такими видами:
Anoplocephala perfoliata
Великі стронгіліди:
Strongylus vulgaris (дорослі особини й артеріальні 
личинкові стадії)
Strongylus edentatus (дорослі особини й тканинні 
личинкові стадії)
Strongylus equinus (дорослі особини)
Triodontophorus spp. (дорослі особини)

 Triodontophorus brevicauda

 Triodontophorus serratus
Craterostomum acuticaudatum (дорослі особини)
Дорослі особини й проміжні стадії розвитку 
(внутрішньо просвітна четверта личинкова стадія) 
малих стронгілід або ціатостом, зокрема типи, стійкі 
до бензімідазолу:
Coronocyclus coronatus, Coronocyclus labiatus, 
Coronocyclus labratus
Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum
Cylicocyclus ashworthi, Cylicocyclus elongatus,Cylicocyclus 
insigne
Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus
Cylicodontophorus bicornatus
Cylicostephanus calicatus,Cylicostephanus goldi, 
Cylicostephanus longibursatus
Cylicostephanus minutus
Parapoteriostomum mettami
Petrovinema poculatum
Poteriostomum spp.

Філярії (дорослі особини): Trichostrongylus axei
Гостриці (дорослі особини й четверта проміжна 
стадія): Oxyuris equi
Дорослі особини, третя й четверта личинкова стадія 
аскарид: Parascaris equorum
Мікрофілярії: Onchocerca spp.
Кишкові стронгілоїди (дорослі особини): Кишкові 
стронгілоїди (дорослі особини): Habronema muscae
Кишкові й шлункові стадії личинок ґедзів: 
Gasterophilus spp.
Легеневі нематоди (дорослі особини й четверта 
стадія розвитку): Dictyocaulus arnfieldi

Дозування й спосіб застосування

Пероральне застосування. 
Рекомендована доза становить 200 мкг івермектину й 
1 мг празиквантела на кілограм живої ваги тварини, 
що відповідає разовій дозі 1 мл пасти на 100 кг живої 
ваги тварини.
Перед початком лікування необхідно точно визначити 
вагу коня й дозування. Вмісту одного аплікатора 
вистачить для введення коню вагою до 700 кг. Крок 
калібрування аплікатора становить 100 кг ваги. 
Аплікатор необхідно пристосувати до розрахованої 
дози шляхом встановлення кільця на відповідне місце 
поршня.

Термін придатності

Строк придатності лікарського препарату для 
ветеринарного застосування в непошкодженому 
пакованні: 2 роки

Строк придатності після першого відкривання 
внутрішнього паковання: 6 місяців.

Спеціальні запобіжні заходи при зберіганні

Зберігати при температурі до 25 C. Зберігати в щільно 
закритому аплікаторі. 

Вміст паковання: Паперова коробка, що містить 1 або 
10 аплікаторів. 7 мл 1 шт., 7 мл 10 шт.

На ринку можуть бути представлені не всі наведені 
паковання.
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vyschepan.mikolay@bioveta.cz

Розгонюк Сергій Дмитрович
Лікар ветеринарної медицини
Oфiцiйний представник
Тел.: +380 952 804 781  
e-mail: rozgonuck.sergey@bioveta.cz 

Слюсар Олександр Миколаєвич
Менеджер по продажам
Тел.: +380 503 828 926
e-mail: sljusar.alexandr@bioveta.cz

Павленко Максим Олегович
менеджер по рекламе
Тел.: +380 503 828 924
e-mail: Pavlenko.Maksym@bioveta.cz

З питань вiдносно продукцii компанii Бiовета, 
будь ласка звертайтесь до нашого офiсу в Києві:

BIOVETA UKRAINE
03186 Київ, б-р. Авіаконструктора 
Антонова 5-A
Тел.: +380 442 481 111, Тел.: +380 442 481 198
e-mail: bioveta.ukraine@gmail.com
www.bioveta.cz

03151, м. Київ,
вул. Народного Ополчення 26а, а/с 131

Тел./факс. (044) 246-20-05
Тел. (044) 246-20-10, 
(044) 229-77-55

e-mail: td_bu@i.com.ua
www.eurovet.com.ua

З питань відносно придбання 
продукції звертайтесь до нашого 
ексклюзивного дистриб'ютора 
в Україні – ТОВ «Евровет»


