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АНОТАЦІЯ 

 

Скальчук В. В. Еймеріозно-криптоспоридіозна інвазія телят 

(поширення, патогенез, лікування). На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». Національний університет 

біоресурсів і природокористування Україн. Київ, 2021. 

У дисертації викладені матеріали досліджень щодо поширення 

еймеріозу і криптоспоридіозу телят в умовах господарств Одеської і 

Вінницької областей України. 

У шести господарствах південної частини Одеської області, із                         

392 обстежених телят, ооцисти найпростіших та яйця гельмінтів виявляли у 

235 (59,9 %) тварин. Найвища екстенсивність інвазії за криптоспоридіозу 

була у телят різних вікових груп і становила 60,9 % при середній 

інтенсивності інвазії – 29,5±1,2 ооцист у 10 полях зору мікроскопа. Значно 

нижчою була екстенсивність інвазії за еймеріозу і становила 17,4 % при 

інтенсивності інвазії – 26,1±1,4 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, а 

змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу склав 17,9 % при 

інтенсивності інвазії – 32,4±0,9 ооцист у 10 полях зору мікроскопа.  

У п’яти господарствах північної частини Одеської області, з                        

407 обстежених телят у 279 (68,6 %) зареєстровано інвазії. Найвищою була 

екстенсивність інвазії за криптоспоридіозу ‒ 43,4 % при інтенсивності інвазії 

– 19,7±0,8 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, дещо нижчою за еймеріозу ‒ 

24,4 % при інтенсивності інвазії – 28,5±1,2 ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа, а за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу ‒ 30,5 % 

при інтенсивності інвазії – 34,1±0,5 ооцист у 10 полях зору мікроскопа.  

У п’яти господарствах Вінницької області, з 425 досліджених телят у                

304 (71,5 %) реєстрували інвазії. Найвищою була екстенсивність інвазії за 

криптоспоридіозу і становила 45,1 % при інтенсивності інвазії –                     

22,3±1,4 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, за еймеріозу – 23,7 % при 



інтенсивності інвазії – 19,8±1,1 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, а за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу – 29,3 % при інтенсивності 

інвазії – 29,7±0,6 ооцист у 10 полях зору мікроскопа. 

При утриманні телят в індивідуальних будиночках поширення 

паразитозів склало 59,4 %, а при утриманні групами по 6-8 голів ‒ 72,3 %. 

В індивідуальних будиночках 55,7 % телят були інвазовані 

Cryptosporidium parvum з інтенсивністю інвазії 18,6±0,2 ооцист в 10 полях 

зору мікроскопа, тоді як при утриманні групами інвазованість склала 33,4 % 

за інтенсивності 24,6±1,3 ооцист в 10 полях зору мікроскопа. Еймеріями в 

індивідуальних будиночках були інвазовані 19,1 % телят, тоді як при 

утриманні групами екстенсивність склала 20,2 %. Змішаний перебіг 

еймеріозу і криптоспоридіозу реєстрували в 22,9 % телят з індивідуальних 

будиночків і в 44,6 % телят при утриманні групами. 

Вперше ооцисти криптоспоридій виявляли у фекаліях телят, 

починаючи з 3-х добового віку, а ооцисти еймерій – з 25-ти добового. 

Найвищу інвазованість за еймеріозу реєстрували у телят з 45-добового 

віку; за криптоспоридіозу – з 3–30-добового віку з тенденцією до зниження у 

46‒60-добовому віці; за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу – з 

46‒60 добового віку. 

Криптоспоридіоз у вигляді моноінвазії найбільш поширений серед 

телят 3-30-добового віку (77,8 %) з тенденцією до зниження екстенсивності 

інвазії на 58,4 % у телят 46-60-добового віку (19,4 %). Серед 80 телят 61‒75-

добового віку криптоспоридіоз реєстрували лише у 2 (2,5 %). 

Найвища екстенсивність еймеріозу (30,6 %), у вигляді моноінвазії, 

реєстрували у телят 45-добового віку. У телят 3‒30-добового віку 

інвазованість еймеріями склала 8,3 %. Екстенсивність змішаної еймеріозно-

криптоспоридіозної інвазії у телят віком від 46 до 75 діб склала 50 % і 45,6 % 

відповідно. 



Пік екстенсивності криптоспоридіозу реєстрували взимку – 69,5 %, 

тоді як екстенсивність еймеріозу і змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу була найнижчою і склала 8,3 % та 22,2 % відповідно. 

Навесні екстенсивність криптоспоридіозу була досить високою ‒                       

50 %, дещо нижче змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу –               

30,6 %, а моноінвазованість телят еймеріями склала 19,4 %. 

Влітку екстенсивність криптоспоридіозу була найнижчою ‒ 15,8 %, 

тоді як екстенсивність еймеріозу зросла до 36,8 % і відповідно змішаний 

перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу серед телят склав 47,4 %. 

Восени інвазованість телят криптоспоридіями і змішаний перебіг 

еймеріозу і криптоспоридіозу дещо зросли до 23,8 % та 47,6 % відповідно, а 

ураження еймеріями знизилось до 28,6 %.  

Сезонна динаміка криптоспоридіозу характеризується підвищенням 

екстенсивності в зимово-весняний період (69,5‒50 %), моноінвазованість 

еймеріями (36,8‒29,6 %) і змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу ‒ в 

літньо-осінній (47,4‒ 47,6 %). 

У телят 35-добововго віку, за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу в організмі телят патологічні зміни характеризуються 

проносом і дегідратацією організму, катаральним запаленням тонкого відділу 

кишечнику, розвитком загальних судинних розладів, дистрофічними змінами 

в паренхіматозних органах, поступовим виснаженням та загибеллю тварин.    

Патологічні зміни локалізуються в тонкому відділі кишечника при яких 

слизова оболонка голодної кишки в стані набряку, гіперемійована та вкрита 

значною кількістю слизу бурого кольору, а слизова оболонка клубової кишки 

зазвичай потовщена та гіперемійована з геморагіями і виразками. 

Реєстрували венозний застій у печінці та селезінці. 

Морфологічні показники крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу характеризувалися зменшенням вмісту гемоглобіну на  

15,6 % (р˂0,001), кількості еритроцитів на 32,4 % (р˂0,001) і збільшенням 

кількості лейкоцитів на 67,7 % (р˂0,001). Збільшення лейкоцитарного 



індексу інтоксикації вказувало на тяжкість запального процесу в організмі 

телят. Кількість сегментоядерних нейтрофілів збільшилася на 45,4 %, а 

кількість моноцитів та лімфоцитів зменшилась на 50 % та 1,6 % відповідно, 

порівняно до контролю. 

З розвитком інвазії у телят спостерігали зміни біохімічних показників 

крові. Реєстрували зменшення вмісту загального білка на 9,3 % (р˂0,001), 

альбумінів на 26,1 % (р˂0,001) і підвищення вмісту β-глобулінів на 21,2 % 

(р˂0,05), активності ферменту АлАТ на 30,9 % (р˂0,001), концентрації ЦІК 

на 23,5 % (р˂0,001) і серомукоїдів на 35,7 % (р˂0,05). 

Створено і запатентовано препарат ампролев-плюс (ННЦ «ІЕКВМ») із 

широким спектром дії для лікування телят і молодняка великої та дрібної 

рогатої худоби за еймеріозу і криптоспоридіозу. Встановлено, що ЛД50 

ампролев-плюс для білих мишей становить 1614,3 мг/кг маси тіла. 

Розроблений препарат ампролев-плюс для лікування еймеріозу і 

криптоспоридіозу за класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпеки 

(ДСТ 12.1.007-76) відповідає третьому класу небезпеки, відповідно до 

класифікації речовин за токсичністю ‒ IV класу і ступеня токсичності ‒ 

«помірно токсичні речовини». 

Вперше визначено ефективність бровітакокциду, толкокциду 2,5 % і 

експериментальної серії препарату ампролев-плюс за змішаного еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят та з’ясовано їх вплив на морфологічні і біохімічні 

показники крові.  

За змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят екстенс- і 

інтенсефективність бровітакокциду склала 100 % за еймеріозу і 80 % і 88 % 

за криптоспоридіозу, а показники ефективності препарату ампролев-плюс 

склали 100 % за криптоспоридіозу та 90 % і 99 % за еймеріозу. 

Після застосування препарату ампролев-плюс морфологічні та 

біохімічні показники крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу наблизилися до показників контролю на 15 добу, тоді як 

при застосуванні бровітакокциду ‒ на 15‒25 добу. Суттєво збільшилися вміст 



гемоглобіну на 17 %, кількість еритроцитів – на 39,3 % та знизилась кількість 

лейкоцитів на 28,9 %. У лейкограмі реєстрували підвищення кількості 

еозинофілів на 41,8 %, паличкоядерних нейтрофілів – на 2,8 %, 

сегментоядерних нейтрофілів – на 16,5 % та зниження кількості лімфоцитів і 

моноцитів на 10,5 %.  

У біохімічному складі сироватки крові дослідних телят відмічали 

збільшення вмісту загального білка на 5,2 %  та альбумінів на 24 %. 

Активність ферментів АлАТ і АсАТ була у межах фізіологічних показників. 

Концентрація циркулюючих імунних комплексів та серомукоїдів поступово 

знижувалася, що свідчило про відновлення організму після токсичного 

впливу еймерій і криптоспоридій та підтверджувало ефективність 

проведеного  лікування. 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено деклараційним 

патентом України на корисну модель: Препарат для лікування еймеріозу та 

криптоспоридіозу тварин «Ампролев-плюс» (№ 119843 Україна: МПК А 61К 

31/00 u 2017 04014). 

Встановлено, високу дезінвазійну здатність дезінфектанту Бровадез-

плюс in vitro на ооцисти еймерій телят, що дозволяє його рекомендувати для 

дезінвазії кліток та приміщень в тваринницьких господарствах. 

Експериментальними дослідженнями in vitro встановлено, що препарат 

бровадез-плюс в 3 та 3,5 % концентраціях за експозиції 5 і 8 годин володіє 

високим рівнем дезінвазійної властивості щодо ооцист еймерій телят. При 

застосуванні розчину бровадез-плюс у 3,5 % концентрації за експозиції 3 

години спорогонія ооцист еймерій не відбувалася у 78,5±1,1 %, за експозиції 

5 годин – у 96,8±2,1 %, за експозиції 8 годин – у 99,1±2,4 %. В той же час, 

споруляція ооцист проходила із затримкою за експозиції 3 години у               

9,8±0,2 % і лише в 1,9±0,2 % вона завершилася. 

Ключові слова: еймеріоз, криптоспоридіоз, телята, поширення, 

патогенез, лікування, бровітакокцид, ампролев-плюс, дезінвазія, бровадез-

плюс. 



ANNOTATION  

 

Skalchuk V. V. Eimeriosis and cryptosporidiosis invasion of calves 

(spread, pathogenesis, treatment). ‒ The Manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of veterinary sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 16.00.11 «Parasitology». National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation presents research materials on the spread of 

cryptosporidiosis and eimeriosis of calves in the farms of Odessa and Vinnytsia 

regions of Ukraine. 

In six farms of the southern part of Odessa region, out of 392 examined 

calves, protozoan oocysts and helminth eggs were found in 235 (59.9 %). The 

highest extent of invasion cryptosporidiosis was in calves of different age groups 

and was 60.9% with an average intensity of invasion ‒ 29.5±1.2 oocysts in                      

10 fields of view of the microscope. Significantly lower was the extent of invasion 

by eimeriosis and was 17.4 % at the intensity of the invasion ‒ 26.1±1.4 oocysts in 

10 fields of view of the microscope, and the mixed course of eimeriosis and 

cryptosporidiosis was 17.9 % at the intensity of the invasion ‒ 32.4±0.9 oocysts in 

10 fields of view of the microscope. 

In five farms in the northern part of Odessa region, out of 407 examined 

calves, 279 (68.6 %) animals were infected. The highest was the extent of invasion 

for cryptosporidiosis ‒ 43.4 % with an intensity of invasion ‒ 19.7±0.8 oocysts in 

10 fields of view of the microscope, slightly lower for eimeriosis ‒ 24.4 % with an 

intensity of invasion ‒ 28.5±1.2 oocysts in 10 fields of view of the microscope, and 

in the mixed course of eimeriosis and cryptosporidiosis ‒ 30.5 % at the intensity of 

the invasion ‒ 34.1±0.5 oocysts in 10 fields of view of the microscope. 

In five farms of Vinnytsia region, out of 425 examined calves, 304 (71.5 %) 

animals were infected. The highest was the extent of invasion in cryptosporidiosis 

and was 45.1 % at the intensity of the invasion ‒ 22.3±1.4 oocysts in 10 fields of 

view of the microscope, at eimeriosis ‒ 23.7 % at the intensity of the invasion ‒ 



19.8±1.1 oocysts in 10 fields of view of the microscope, and in the mixed course of 

eimeriosis and cryptosporidiosis ‒ 29.3 % at the intensity of the invasion ‒ 

29.7±0.6 oocysts in 10 fields of view of the microscope. 

When keeping dairy calves in individual houses, the prevalence of parasites 

was 59.4 %, and when keeping groups of 6‒8 heads ‒ 72.3 %. 

In individual houses, 55.7 % of calves were infested with Cryptosporidium 

parvum with an invasion intensity of 18.6±0.2 oocysts in 10 fields of view of the 

microscope, while when kept in groups, the invasiveness was 33.4 % at an 

intensity of 24.6±1.3 oocysts. in 10 fields of view of the microscope. Eimeria spp.  

in individual houses were infested with 19.1 % of calves, while when kept in 

groups 20.2 % of animals. The mixed course of cryptosporidiosis and eimeriosis 

was registered in 22.9 % of calves from individual houses and in 44.6 % of calves 

kept in groups. 

Cryptosporidius oocysts were first detected in the feces of calves from                 

3 days of age, and eimerias oocysts were detected from 25 days of age. 

The highest invasiveness of eimeriosis was recorded in calves from 45 days 

of age; for cryptosporidiosis - from 3-30 days of age with a tendency to decrease at 

46-60 days of age; with a mixed course of eimeriosis and cryptosporidiosis - from 

46-60 days of age. 

Cryptosporidiosis in the form of monoinvasion is most common among 

calves 3-30 days of age (77.8 %) with a tendency to reduce the extent of the 

invasion by 58.4 % in calves 46-60 days of age (19.4 %). Among 80 calves aged 

61-75 days, cryptosporidiosis was registered in only 2 (2.5%). 

The highest extent of eimeriosis (30.6 %) in the form of monoinvasion was 

recorded in 45-days calves. In calves 3–30 days of age, the incidence of eimeriosis 

was 8.3 %. The mixed course of cryptosporidiosis and eimeriosis in calves aged 46 

to 75 days was 50.0 % and 45.6 %, respectively. 

The peak of cryptosporidiosis extensiveness was registered in winter ‒              

69.5 %, while the extensiveness of eimeriosis and mixed course of eimeriosis and 

cryptosporidiosis was the lowest and amounted to 8.3 % and 22.2 %, respectively. 



In the spring, the extent of cryptosporidiosis was quite high ‒ 50 %, slightly 

below the mixed course of eimeriosis and cryptosporidiosis ‒ 30.6 %, and the 

monoinvasiveness of calves with eimeria was 19.4 %. 

In summer, the extent of cryptosporidiosis was the lowest ‒ 15.8 %, while 

the extent of eimeriosis increased to 36.8 % and, accordingly, the mixed course of 

eimeriosis and cryptosporidiosis among calves was 47.4 %. 

In autumn, the infestation of calves with cryptosporidium and the mixed 

course of eimeriosis and cryptosporidiosis increased slightly to 23.8 % and 47.6 %, 

respectively, and the lesion of eimeria decreased to 28.6 %. 

Seasonal dynamics of cryptosporidiosis is characterized by an increase in 

extensiveness in the winter-spring period (69.5‒50 %), monoinvasive eimeria 

(36.8‒29.6 %) and a mixed course of cryptosporidiosis and eimeriosis - in the 

summer-autumn 47.6 %). 

In calves 35 days of age, with a mixed course of eimeriosis and 

cryptosporidiosis in calves, pathological changes are characterized by diarrhea and 

dehydration, catarrhal inflammation of the small intestine, the development of 

general vascular disorders, dystrophic changes in parenchymal organs, gradual 

death. 

Pathological changes are localized in the small intestine in which the 

mucous membrane of the hungry intestine is swollen, hyperemic and covered with 

a significant amount of brown mucus, and the mucous membrane of the ileum is 

usually thickened and hyperemic with hemorrhages and ulcers. Venous stasis in 

the liver and spleen was recorded. 

Morphological parameters of calves' blood in the mixed course of eimeriosis 

and cryptosporidiosis were characterized by a decrease in hemoglobin by 15.6 % 

(p˂0,001), erythrocytes by 32.4 % (p˂0,001) and an increase in the number of 

leukocytes by 67.7 % (p˂0,001). The increase in the leukocyte index of 

intoxication indicated the severity of the inflammatory process in the body of 

calves. The number of segmental neutrophils increased by 45.4 %, and the number 



of monocytes and lymphocytes decreased by 50 % and 1.6 %, respectively, 

compared to the control. 

With the development of invasion in calves, changes in blood biochemical 

parameters were observed. There was a decrease in the content of total protein by 

9.3 % (p˂0.001), albumin by 26.1 % (p˂0.001) and an increase in the content of β-

globulins by 21.2 % (p˂0.05), the enzyme ALT by 30.9 % (p˂0.001), CEC by     

23.5 % (p˂0.001) and seromucoid by 35.7 % (p˂0.05). 

The drug amprolev-plus (National Scientific Center «Institute of 

Experimental and Clinical Veterinary Medicine») with a wide range of action for 

the treatment of calves and young cattle for eimeriosis and cryptosporidiosis was 

created and patented. The LD50 of amprolev-plus for white mice was found to be 

1614.3 mg/kg body weight. 

The developed drug amprolev-plus for the treatment of cryptosporidiosis and 

eimeriosis according to the classification of chemicals by degree of danger (GOST 

12.1.007-76) corresponds to the third class of danger, according to the 

classification of substances by toxicity ‒ class IV and toxicity ‒ "moderately toxic 

substances" . 

For the first time, the effectiveness of brovitacoccid, tolcoccid 2.5 % and the 

experimental series of the drug "Amprolev-plus" in mixed cryptosporidiosis and 

eimeriosis of calves was determined and their influence on morphological and 

biochemical parameters of blood was clarified. 

In the mixed course of cryptosporidiosis and eimeriosis of calves, the 

efficacy and intensefficacy of brovitacoccid was 100.0 % for eimeriosis and                 

80.0 % and 88.0 % for cryptosporidiosis, and the efficacy of the drug "Amprolev-

plus" was 100.0 % for cryptosporidiosis and 90,0 % and 99.0 % for eimeriosis. 

After the use of the drug "Amprolev-plus" morphological and biochemical 

parameters of the blood of calves in a mixed course of cryptosporidiosis and 

eimeriosis approached the control values at 15 days, while with the use of 

brovitacoccid ‒ at 15-25 days. The hemoglobin content increased significantly by 

17 %, the number of erythrocytes ‒ by 39.3 % and the number of leukocytes 



decreased by 28.9 %. The leukogram showed an increase in the number of 

eosinophils by 41.8 %, rod-shaped neutrophils ‒ by 2.8 %, segmental neutrophils ‒ 

by 16.5 % and a decrease in the number of lymphocytes and monocytes by 10.5 %. 

In the serum biochemical composition of experimental calves there was an 

increase in total protein content by 5.2 % and albumin by 24 %. The activity of the 

enzymes ALT and AST was within physiological parameters. The concentration of 

circulating immune complexes and seromucoids gradually decreased, which 

indicated the recovery of the body after the toxic effects of eimeria and 

cryptosporidium and confirmed the effectiveness of treatment. 

The scientific novelty of the work performed is confirmed by the declaratory 

patent of Ukraine for a utility model: Drug for the treatment of eimeriosis and 

cryptosporidiosis of animals amprolev-plus (№ 119843 Ukraine: IPC A 61K 31/00 

u 2017 04014). 

The high disinvasion ability of brovadez-plus disinfectant in vitro on of 

calves oocysts  eimerias has been established, which allows to recommend it for 

disinfection of cages and premises in livestock farms. 

In vitro experimental studies have shown that brovadez-plus in 3 and 3.5 % 

concentrations at 5 and 8 hours of exposure has a high level of disinvasive 

properties against of calves oocysts eimerias. When using a solution of brovadez-

plus in 3.5 % concentration at an exposure of 3 hours sporogonia oocyst eimeria 

did not occur in 78.5±1.1%, at an exposure of 5 hours ‒ at 96.8±2.1%, at an 

exposure of 8 hours ‒ in 99.1±2.4%. At the same time, sporulation of oocysts took 

place with a delay of 3 hours in 9.8 ± 0.2% and only in 1.9 ± 0.2% it was 

completed. 

Key words: eimeriosis, cryptosporidiosis, calves, spread, pathogenesis, 

treatment, brovitacoccid, amprolev-plus, disinvasion, brovadez-plus. 

 

 

 

 



СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Богач М. В., Скальчук В. В. Терапевтична ефективність 

еймеріостатиків за криптоспоридіозу. Аграрний вісник Причорномор`я : зб. 

наук. праць. Одеса, 2017. Вип. 83. С. 25–27. (Дисертант брав участь в 

аналізі одержаних результатів, оформленні висновків). 

2. Богач М. В., Бондаренко Л. В., Скальчук В. В. Визначення 

параметрів гострої токсичності препарату «Ампроев-плюс» на білих мишах. 

Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і 

Інституту біології тварин. Львів, 2017. Вип. 18. № 2. С. 281‒285. 

((Дисертант брав участь у проведенні досліджень, аналізі їх результатів і 

написанні статті). 

3. Богач  М. В., Скальчук В. В. Біохімічні показники сироватки крові 

телят за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу. Ветеринарна 

біотехнологія : бюлетень. Київ, 2018. Вип. 32(2). С. 46‒51. (Дисертант 

узагальнив одержані результати, підготував матеріал до друку). 

4. Скальчук В. В., Богач М. В., Чорний В. А. Дезінвазійна дія розчину 

Бі-дез на ооцисти еймерій телят. Аграрний вісник Причорномор’я : зб. наук. 

праць. Ветеринарні науки. Одеса, 2019. Вип. 93. С. 293‒297. (Дисертант 

брав участь в аналізі одержаних результатів, оформленні висновків). 

5.  Богач М. В., Скальчук В. В., Кущак І. А. Вплив дезінфектанту 

«Бровадез-плюс» у різних концентраціях на ооцисти еймерій телят. 

Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2019. № 105. С. 

99‒101. DOI: 10.36016/VM-2019-105-20. (Дисертант брав участь в аналізі 

одержаних результатів, оформленні висновків). 

6.  Скальчук В. В., Богач М. В., Пивоварова І. В. Вплив 

еймеріостатиків на біохімічні та імунологічні показники сироватки крові 

телят за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу. Науково-

технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту 

https://doi.org/10.36016/VM-2019-105-20


біології тварин. Львів, 2019. Вип. 20. № 2. С. 276‒282. DOI: 

10.36359/scivp.2019-20-2.35. (Дисертант брав участь у дослідженнях, 

узагальнив отримані дані, підготував статтю до друку). 

7.  Богач М. В., Скальчук В. В., Бондаренко Л. В. Вплив препаратів на 

морфологічні показники крові телят за змішаного криптоспоридіозу та 

еймеріозу. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2020. № 

106. – С. 99‒101. (Дисертант провів дослідження та підготував матеріали 

для статті).  

 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

8. Богач М. В., Скальчук В. В. Вікова та сезонна динаміка 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят в господарствах Одеської і Вінницької 

областей. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2016. Вип. 32. 

Ч.2. С. 143–146. (Дисертант спланував роботу, виконав дослідження, 

написав статтю). 

9.  Скальчук В. В., Богач М. В. Морфологічні показники крові телят 

за змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу. Проблеми 

зооінженерії та ветеринарної медицини. 2018. Вип. 35. Ч.2. Т.3. Ветеринарні 

науки. С. 74–77. (Дисертант спланував роботу, виконав дослідження, 

написав статтю). 

10.  Скальчук В. В., Богач  М. В. Порівняльна оцінка ефективності 

бровітакокциду та засобу «Ампроев-плюс» за змішаного перебігу 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят. Вісник Сумського НАУ. Суми, 2018. 

Вип. 1 (42). С. 133‒135. (Дисертант виконав дослідження, узагальнив 

отримані дані, підготував статтю до друку).  

 

Стаття у науковому виданні іншої держави: 

11.  Богач Н. В., Скальчук В. В. Распространение и лечение 

криптоспоридиоза и эймериоза у телят в хозяйствах юга Украины. Научно-



практический журнал. Ученые записки УО ВГАВМ. Витебск, 2020.  Т. 56. 

Вып. 4. С. 8‒11. (Дисертант провів дослідження та підготував матеріали 

для статті). 

 

Патент України на корисну модель: 

12.  Богач М. В,  Стегній Б. Т., Бондаренко Л. В., Скальчук В. В. 

Патент України на корисну модель № 119843. МПК А 61К 31/00 u 2017 

04014. Препарат для лікування еймеріозу та криптоспоридіозу тварин 

«Ампролев-плюс».  Заявник і правовласник Національний науковий центр 

«Інститут експериментальної і кілнічної ветеринарної медицини»; заявл. 

24.04.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19. 4 с. (Дисертант провів частину 

експериментальних досліджень, підготував матеріали до патентування).  

 

Методичні рекомендації: 

13.  Богач М. В., Скальчук В. В., Пивоварова І. В. Методичні 

рекомендації з діагностики, лікування  та заходів профілактики 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят. Одеса, 2020. 22 с. (Затверджено на 

засіданні методичної комісії Національного наукового центру «ІЕКВМ» 

НААН України 18 листопада 2019 р., протокол № 3. Дисертанту належить 

ідея, проаналізовано літературні джерела, доповнено власним матеріалом 

та підготовлено матеріал до друку). 

 

Тези наукових доповідей: 

14.  Богач М. В., Скальчук В. В. Методи діагностики криптоспоридіозу 

телят. Вісник державного агроекологічного університету: наук.-темат. зб. 

Житомир, 2016. С. 20‒24. (Дисертант провів дослідження та підготував 

матеріали для статті). 

 

 

 



ЗМІСТ 

 

                                                                                                                        Стор.  

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів  

 

18 

Вступ 19 

Розділ 1  

Огляд літератури  

 

25 

1.1 Поширення криптоспоридіозу та еймеріозу телят 25 

1.2 Патогенний вплив збудників криптоспоридіозу та 

еймеріозу на організм тварин 

 

38 

1.3 Клінічні ознаки і патологоанатомічні зміни за 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят  

 

42 

1.4 Лікування і профілактика за криптоспоридіозу та 

еймеріозу телят 

 

44 

1.5 Висновок до Розділу 1 50 

Розділ 2  

Загальна методика та основні методи досліджень  

 

52 

Розділ 3  

Результати досліджень  

 

58 

3.1 Поширення інвазій телят у господарствах Одеської і 

Вінницької областей  

 

58 

3.2 Вікова та сезонна динаміка еймеріозу і криптоспоридіозу 

телят у господарствах Одеської і Вінницької областей 

 

67 

3.3 Клінічні ознаки у телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу 

 

70 

3.4 Морфологічні показники крові телят 35-добового віку за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

 

74 

 



3.5 Біохімічні та імунологічні показники сироватки крові 

телят 35-добового віку за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу 

 

 

78 

3.6. Визначення параметрів гострої токсичності препарату 

ампролев-плюс на білих мишах 

 

81 

3.7 Ефективність бровітакокциду, толкокциду 2,5 % та 

ампролев-плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

телят 

 

85 

3.8 Вплив лікувальних препаратів на морфологічні показники 

крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

 

90 

3.8.1 Морфологічні показники крові телят при лікуванні 

бровітакокцидом 

 

90 

3.8.2 Морфологічні показники крові телят при лікуванні 

толкокцидом 2,5 % 

 

92 

3.8.3 Морфологічні показники крові телят при лікуванні 

препаратом «Ампролев-плюс» 

 

95 

3.9 Вплив лікувальних препаратів на на біохімічні показники 

сироватки крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу 

 

97 

3.9.1 Біохімічні показники сироватки крові телят при 

лікуванні бровітакокцидом 

 

97 

3.9.2 Біохімічні показники сироватки крові телят при 

лікуванні толкокцидом 2,5 % 

 

99 

3.9.3 Біохімічні показники сироватки крові телят при 

лікуванні препаратом «Ампролев-плюс» 

 

102 

3.10 Дезінвазійна дія розчину Бі-дез in vitro на ооцисти 

еймерій телят  

 

104 

3.11 Дезінвазійна дія розчину Бровадез-плюс in vitro на 

ооцисти еймерій телят 

 

109 

 



Розділ 4  

Аналіз та узагальнення результатів досліджень  

 

112 

Висновки  128 

Пропозиції виробництву  131 

Список використаних джерел  132 

Додатки  159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

А/Г ‒ альбуміно-глобуліновий коефіцієнт 

АлАт – аланінамінотрансфераза  

АсАт – аспартатамінотрансфераза 

ЕІ – екстенсивність інвазії  

ЕЕ – екстенсефективність  

ДП ДГ ‒ державне підприємство дослідне господарство 

ІІ – інтенсивність інвазії  

ІЕ – інтенсефективність 

ПП ‒ приватне підприємство 

СФГ ‒ сільськогосподарське фермерське господарство 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю  

ЦІК ‒ циркулюючі імунні комплекси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ВСТУП 

Актуальність теми. Паразитарні хвороби телят, спричинені 

найпростішими, завжди були і залишаються складним питанням для фахівців 

ветеринарної медицини [1]. До таких хвороб телят належать еймеріоз і 

криптоспоридіоз [2, 3]. 

В той же час в організмі телят, як і інших тварин, часто формуються 

стійкі паразитоценози, викликані найпростішими і гельмінтами [4‒7]. 

Відмічено, що ці паразитоценози посідають перше місце в період 

постнатального розвитку телят та завдають значних економічних збитків 

тваринницьким господарствам [8]. 

За ураження телят еймеріями і криптоспоридіями відмічається 

запалення тонких і особливо товстих кишок, значна втрата крові та сильна 

дегідратація організму [9, 10]. Такі зміни в організмі телят проявляються 

діареєю, анемією, гіпопротеінемією, виснаженням та загибеллю [11]. 

Відмічено, що ураження молодняка на окремій фермі може мати характер 

генералізованої або локальної епізоотії, а загибель телят досягати 18–20 % 

[12]. 

Крім того, для таких епізоотій характерна певна сезонність – з піком у 

теплу пору року і проявляється вона лише за умови наявності 

імунодефіцитного стану в організмі тварин [13, 14].  

Для лікування телят за інвазій, спричинених найпростішими, 

використовують чимало специфічних засобів, які зареєстровані на ринку 

ветеринарних препаратів. Проте, їх застосування не завжди дає бажаний 

ефект, а саме за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу [15]. 

Практикуючі лікарі ветеринарної медицини віддають перевагу тим 

протипаразитарним препаратам, які окрім лікувальних властивостей, мають 

ще й імуностимулюючу дію на організм тварин [16‒18].  

У зв’язку з цим, одним із важливих критеріїв оцінки сучасних 

протипаразитарних препаратів є їх властивість не викликати у найпростіших  

звикання за тривалого використання [19]. 
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Також слід відмітити, що ооцисти еймерій і криптоспоридій є відносно 

стійкими до більшості високоефективних дезінфектантів, у тому числі і, 

хлорвмісних [20‒24]. 

Таким чином, не зважаючи на проведені певні наукові дослідження, 

еймеріоз і криптоспоридіоз телят і нині не втрачає своєї актуальності. Так не 

в повній мірі встановлено поширення змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят у господарствах південних областей України. Не 

повністю з’ясовані вікова і сезонна динаміка інвазій, особливості патогенезу 

за їх змішаного перебігу та ефективність лікувальних препаратів і 

дезінвазійних засобів. Тому все це й обумовлює необхідність подальших 

наукових досліджень з вивчення інвазій, а також пошуку нових, більш 

ефективних лікувальних препаратів і засобів дезінвазії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною одного із напрямів науково-

дослідної роботи кафедри епізоотології та паразитології факультету 

ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету 

«Вивчити епізоотологічні закономірності перебігу та окремі питання 

патогенезу паразитарних хвороб тварин і птиці в господарствах Півдня 

України» (номер державної реєстрації 0115U004787, 2015–2020 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи ‒ 

встановити поширення змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

телят в умовах господарств південних областей України, дослідити патогенез 

та визначити ефективність лікувальних препаратів і дезінвазійних засобів. 

Для досягнення мети поставлено такі задачі: 

- встановити поширення інвазій телят у залежності від системи 

утримання в окремих господарствах Одеської і Вінницької областей; 

- з’ясувати вікову та сезонну динаміку змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят; 

- дослідити морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові 

телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу; 
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- визначити параметри гострої токсичності розробленого препарату 

ампролев-плюс на білих мишах; 

- встановити ефективність бровітакокциду, толкокциду 2,5 % і 

ампролев-плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят та 

їх вплив на морфологічні і біохімічні показники крові;   

- дослідити in vitro вплив бі-дез та бровадез-плюс у різних 

концентраціях на процес споруляції ооцист еймерій телят. 

Об’єкт дослідження – еймеріоз і криптоспоридіоз телят. 

Предмет дослідження – телята, хворі на еймеріоз і криптоспоридіоз; 

екстенсивність і інтенсивність інвазії; клінічні ознаки; морфологічні, 

біохімічні, імунологічні показники крові телят; ефективність бровітакокциду, 

толкокциду 2,5 %, ампролев-плюс; дезінфектанти бі-дез, бровадез-плюс. 

Методи дослідження: паразитологічні (мікроскопічні, копроскопічні, 

визначення екстенсефективності та інтенсефективності препаратів); 

епізоотологічні (визначення екстенсивності і інтенсивності інвазії, вікової та 

сезонної динаміки); загальні клінічні; гематологічні (морфологічні, 

біохімічні, імунологічні), методи випробування й оцінки дезінвазійної 

ефективності дезінфектантів і статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано нові дані щодо 

поширення змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу в залежності 

від системи утримання телят у господарствах Одеської та Вінницької 

областей України. У господарствах на півдні Одеської області реєструється 

криптоспоридіоз, екстенсивність інвазії (ЕІ) становить 60,9 %. На півночі 

Одеської і у Вінницькій областях у телят домінує криптоспоридіоз, 

екстенсивність інвазії становить 30,5 % та змішаний перебіг еймеріозу і 

криптоспоридіозу, ЕІ ‒ 29,3 %. За гуртового утримання телят домінує 

змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу (ЕІ – 44,6 %), а за утримання 

телят в індивідуальних будиночках – криптоспоридіоз (ЕІ – 55,7 %). 

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу зареєстровано у телят 

46‒60-добового віку з найвищою екстенсивністю інвазії – 50 %. 
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З’ясовано зміни морфологічних, біохімічних та імунологічних 

показників крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу. 

Розроблено препарат ампролев-плюс та визначено параметри гострої 

токсичності на білих мишах. Встановлено, що ампролев-плюс згідно із 

класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності (ДСТ 12.1.007–

76) відповідає третьому класу небезпечності; відповідно до класифікації 

речовин за токсичністю – ІV класу; ступеню токсичності – «помірно токсичні 

речовини». 

Отримано нові дані щодо ефективності та впливу на організм телят 

сучасних лікарських препаратів за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу. Ефективність бровітакокциду за еймеріозу становить               

100 %, криптоспоридіозу ‒ 80 %, а ампролев-плюс за криптоспоридіозу –   

100 %, еймеріозу – 90 %. 

Визначено in vitro дезінвазійну ефективність бі-дез та бровадез-плюс на 

процес споруляції ооцист еймерій телят. 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено деклараційним 

патентом України на корисну модель «Препарат для лікування еймеріозу та 

криптоспоридіозу тварин Ампролев-плюс», № 119843, 2017, Україна. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

дозволили встановити поширення еймеріозу і криптоспоридіозу в залежності 

від системи утримання телят у господарствах південної та північної частини 

Одеської та Вінницької областей. Дослідити вплив еймерій і криптоспоридій 

на організм телят і, тим самим, обґрунтувати вибір ефективних препаратів 

для їх лікування і профілактики. Ці результати можуть бути використані на 

виробництві при розробці, плануванні й організації науково обґрунтованих 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів за еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят.  

Запропоновано «Методичні рекомендації з діагностики, лікування та 

заходів профілактики криптоспоридіозу та еймеріозу телят» (затверджено 
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на засіданні методичної комісії Національного наукового центру «ІЕКВМ» 

НААН України, протокол № 3 від 18 листопада 2019 року).  

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у науково-

дослідній роботі та навчальному процесі на факультетах ветеринарної 

медицини вищих навчальних закладів: на кафедрі епізоотології, паразитології 

та мікробіології імені професора В. Я. Атамася Одеського державного 

аграрного університету; на кафедрі паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни Поліського національного університету; на кафедрі 

паразитології і фармакології Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно провів аналіз 

наукової літератури, підібрав і сформував групи телят; виконав 

експериментальні і лабораторні дослідження; проаналізував та узагальнив 

результати досліджень; сформулював висновки і пропозиції для 

виробництва; зробив статистичну обробку результатів досліджень. 

Морфологічні, біохімічні та імунологічні дослідження крові телят здійснив 

разом із кандидатом біологічних наук Л. В. Коваленко (Національний 

науковий центр «ІЕКВМ»). Вибір теми роботи, формулювання мети та задач, 

обговорення результатів досліджень, а також визначення in vitro впливу бі-

дез та бровадез-плюс різних концентрацій на процес споруляції ооцист 

еймерій телят провів спільно із науковим керівником в Одеській дослідній 

станції ННЦ «ІЕКВМ». 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях 

професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів 

Одеського державного аграрного університету (Одеса, 2014–2019); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 10-річчю 

кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни 

«Проблеми заразної та незаразної патології тварин» (Житомир, 2016); другій 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 
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виробництва і використання хіміотерапевтичних засобів для тварин», 

присвяченій 25 річниці початку виробничої діяльності НВФ «Бровафарма» 

(Суми, 2018); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування» (Львів 

2019); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

епізоотології та заразних хвороб тварин», присвяченій 80-річчю від дня 

народження професора В. Я. Атамася (Одеса, 2019). 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в                        

14 наукових працях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях України,                    

3 статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому виданні іншої держави, 1  

патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації та 1 тизи 

наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на                    

165 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 24 таблицями,                             

14 рисунками і складається із вступу, огляду літератури, вибору напрямів 

досліджень, матеріалів і методів досліджень, результатів досліджень, аналізу 

і узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву та 

додатків. Список використаних джерел включає 234 найменувань, з них 124 – 

латиницею. 
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

1.1 Поширення криптоспоридіозу та еймеріозу телят 

Серед вагомих причин, що стримують розвиток молодняка тварин та 

новонароджених телят є паразитарні хвороби, до яких належать і кишкові 

протозоози – еймеріоз і криптоспоридіоз [25‒28]. 

Роль криптоспоридій у патології шлунково-кишкових захворювань 

тварин і людини тривалий час була і є предметом дискусій. 

Крипстоспоридіоз реєструють у вигляді латентного паразитоносійства, у 

маніфестних формах або гострого запалення з клінічним проявом діареї 

різного ступеня тяжкості, наявності алергічних та невротичних явищ [29, 30]. 

Нині ВООЗ та більшість країн світу (у тому числі ‒ із високим, 

середнім та низьким рівнем соціально-економічного розвитку) 

криптоспоридіоз визнають глобальною, транснаціональною проблемою, яка 

характеризується значним негативним впливом на соціально-медичну, 

ветеринарну, економічну та екологічну сфери діяльності людей [31‒33]. 

Потенційно патогенними для людини видами є Cryptosoridium parvum 

та Cryptosoridium felis, які виявлені у ВІЛ-інфікованих. Збудник 

криптоспоридіозу, за даними ВООЗ, віднесено до агентів біотероризму 

«category B» [34, 35]. 

Нині криптоспоридіоз визнано ендемічним захворюванням великої 

рогатої худоби у всьому світі, який є однією з основних причин 

неонатального ентериту телят [36‒38]. 

Еймеріоз та криптоспоридіоз ‒ це широко поширені протозойні 

хвороби багатьох видів тварин і людини. Збудниками є найпростіші типу 

Sporozoa, класу Coccidia, родини Eimeriidae і Criptosporiididae. В даний час, 

за літературними даними, описано 22 види роду Eimeria і понад 20 видів роду 

Criptosporidia [39, 40]. 

За ступенем чутливості до зараження криптоспоридіями всіх тварин 

вчені умовно розділили на дві групи: до першої групи сприйнятливості 
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віднесли тварин, у яких після зараження клінічні ознаки відсутні (собаки, 

коти, миші, щури, кролі, мурчаки), представниками другої групи є телята, 

ягнята, поросята, молодняк птиці (курчата, індичата), які після зараження 

можуть хворіти з певними клінічними ознаками: діарея різного ступеню 

тяжкості, анорексія, ексікоз [8, 41, 42]. 

Вже давно відомо про широку «хазяїнну» специфічність 

криптоспоридій та еймерій [43, 44].  

Зараження еймеріями та криптоспоридіями здійснюється аліментарним 

шляхом при контакті телят один з одним, з гноєм від інвазованих тварин. 

Криптоспоридії виявляються практично повсюдно, як і еймерії, але 

захворювання з клінічними ознаками частіше спостерігається у телят в 

господарствах з інтенсивним веденням скотарства, де тварини утримуються 

скупчено, також при відсутності або недостатньому випоюванні молозива, 

при наявності в приміщенні джерел збудника (щурів, мишей, кішок) і 

низькому рівні ветеринарно-санітарного стану [45, 46]. 

Внутрішньоклітинний паразитизм криптоспоридій характеризується 

своєрідністю паразито-хазяїнних відносин, які забезпечують проникнення та 

співіснування клітини хазяїна і паразита. Паразитофорна вакуоля ‒ результат 

першої захисної реакції організму хазяїна на проникнення паразита, так звана 

«буферна зона» між двома різнорідними клітинами [47]. 

Формування спорозоїтів у ооцисті криптоспоридій відбувається в 

період внутрішньоклітинної локалізації, тому в навколишнє середовище 

ооцисти виділяються вже інвазійними, здатними відразу інвазувати тварин 

[48, 49]. 

Препатентний період Cryptosporidium spp. (час від моменту інвазування 

до виділення перших ооцист) у телят складає від 3 до 7 діб, а патентний 

(масове виділення ооцист) ‒ 8‒12 діб [50]. 

З літературних джерел відомо, що найбільша кількість наукових робіт 

присвячена вивченню поширенню, діагностики та лікування 
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криптоспоридіозу та еймеріозу телят у вигляді моноінвазії, тоді як даних 

щодо змішаного перебігу інвазії обмаль. 

Існують літературні дані щодо епізоотології криптоспоридіозу великої 

рогатої худоби у різних областях України, зокрема Чернігівській, Черкаській, 

Хмельницькій [51], Харківській, Луганській, Львівській [52], Полтавській, 

Сумській [53], Київській та Житомирській [54].  

В Україні питанням поширення, діагностики, лікування та 

профілактики еймеріозу великої рогатої худоби у вигляді моноінвазії 

присвячено окремі публікації в господарствах Харківської області [55], 

Сумської та Полтавської, причому збудників еймеріозу часто виявляли в 

асоціації з гельмінтами та різними видами одноклітинних організмів  [56].  

Слободян Р. О. (2007) зазначає, що у господарствах північно-західного 

регіону України еймеріоз телят набув значного поширення. Виявлено дев’ять 

видів збудників еймеріозу телят, що належать до роду Eimeria (Еimeria bovis, 

Е. еllipsoidalis, Е. zuernii, Е. cylindrica, Е. сanadensis, Е. аuburnensis,                          

Е. вrasiliensis, Е. wyomingensis і Е. bucidnonensis). Види Е. сanadensis,                         

Е. аuburnensis, Е. вrasiliensis, Е. wyomingensis і Е. bucidnonensis на території 

України зареєстровано вперше [57].  

Досить ґрунтовні роботи щодо поширення криптоспоридіозу у телят та 

вікову динаміку хвороби на території РФ упродовж декількох років провели 

Лабинов А. В. та Никиктин В. Ф. (2001). В тваринницьких господарствах 

Московської області інвазованість телят в окремі місяці року (травень-

серпень) може досягати 66‒86 %, а при утриманні в літніх таборах 

зменшується до 33 % [58]. 

Небайкина Л. А. (2001) зазначає, що телята, які заразились 

Criptosporidium parvum залишаються носіями інвазії до 8-ми місячного віку, а 

джерелом інвазії можуть бути як дорослі корови, так і інші фактори та 

переносники, контаміновані збудниками [59]. 

Абдулмагомедов С. Ш. (2014) визначив поширення і видовий склад 

криптоспоридій у великої рогатої худоби в гірській зоні Дагестану. 
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Криптоспоридіозна інвазія зареєстрована у великої рогатої худоби в усіх 

обстежених господарствах гірської зони республіки. Інвазованість тварин 

склала, в середньому, 40,0 %. Зараженість телят у віці від 7 днів до місячного 

віку склала 68,3 %, від 6 місяців до двох років 35,2 % і у дорослого поголів'я 

16,4 %. Визначено два види криптоспоридий ‒ Cryptosporidium parvum і                  

C. muris [60]. 

За даними Никитина В. Ф. (2004), у двох господарствах Московської 

області і в індивідуальних господарствах телята були заражені 

криптоспоридіями на 40‒85 %. У телят з розладом травлення в господарствах 

молочного напряму в Вологодській області збудників криптоспоридіозу в 

фекаліях виявляли у 11,7‒92 %, а в окремих клітках вони були інвазовані  на 

100 %. Спалахи криптоспоридіозу реєстрували в усі пори року, але 

найчастіше у весняно-літній період і в період масових отелень [61]. 

За даними Кряжева А. Л. (2005), найбільш високе поширення 

криптоспоридіозу реєструють серед телят в господарствах Північно-Східного 

та Південно-Західного регіонів Вологодської області (ЕІ ‒ 53,7 і 50,4 %) і 

рідше ‒ Північно-Західного і Південно-Східного (ЕІ ‒ 37,9 і 22,2 %). 

Зараження телят криптоспоридіями в різні пори року ‒ зимово-весняний і 

літньо-осінній має невеликі відмінності в межах 2,3‒6,1 % [62]. 

В ході проведених досліджень Прокопенко А. В. (2015) встановив, що 

криптоспоридіоз широко поширений протозооз в господарствах 

Акмолинської області. Середня екстенсивність інвазії склала 14,0 %. При 

цьому спостерігаються два піки інвазії залежно від утримання тварин. За 

гуртового утримання телят 1-ий пік інвазії реєструється на 6‒10 добу життя 

(36,8 %), при індивідуальному ж ‒ на 21‒25 добу (35,2 %). У 30-добовому 

віці ЕІ була в межах 20,0 %, а у двомісячних тварин вона значно знижувалася 

і складала 1,92 % [63]. 

В Прикаспійському регіоні РФ екстенсивність криптоспоридіозу у 

телят склала 56,4 % за інтенсивності від 520 до 2000 і більше ооцист в                  

20 полях зору мікроскопа. У рівнинній зоні захворювання реєстрували з 
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кінця лютого по жовтень з максимумом хворих телят в квітні, травні і червні. 

У передгірській зоні захворювання реєстрували з квітня по вересень з 

максимумом хворих в квітні і травні. У гірській зоні захворювання 

реєстрували дещо пізніше ‒ з травня по вересень, з максимумом хворих в 

травні [64].  

В республіці Дагестан у зимовий період зараженість телят еймеріями в 

середньому склала 57 %, навесні збільшилась до 82,6 %, влітку 

екстенсивність інвазії  не перевищувала 70,3 %, а восени ‒ 69,3 %. У 

молодняку від року до двох років інвазованість взимку становила 55,6 %, 

навесні зараженість зростала до 76 %, влітку ‒ 67,6 %, восени ‒ 63 %. 

Доросле поголів'я великої рогатої худоби взимку заражене з екстенсивністю 

54,3 %, у весняний період ‒ 67 %, влітку ‒ 60,3 %, восени ‒ 59,6 % [65]. 

Андрушко Е. А. (2015) вивчав інвазування великої рогатої худоби 

еймеріями в господарствах Іванівської області РФ. Екстенсивність інвазії 

молодняку великої рогатої худоби в регіоні коливалась від 13 до 95 % при 

інтенсивності від 1 до 193 екз. ооцист в полі зору мікроскопа. Встановлено 

паразитування у молодняку великої рогатої худоби еймерій трьох видів: 

Eimeria zuerni, E. bovis, E. ellipsoidalis. Екстенсивність еймеріозу телят у віці 

1‒2 міс. склала 31 %, 2‒3 міс. ‒ 88 %, молодняку 3‒4 міс. ‒ 63 %, 4‒5 міс. –      

43 %, 5‒6 міс. ‒ 27 %. Найбільш часто телята були уражені в осінній (39 %) і 

весняний (47 %) періоди, тоді як у зимовий період екстенсивність інвазії 

склала 23 %, літній – 10 % [66]. 

За даними Сафиуллина Н. Т. (2018) в господарствах Ставропольського, 

Краснодарського краю і Ростовської області еймеріоз великої рогатої худоби 

реєстрували незалежно від типу господарства. Середня інвазованість тварин 

по всіх досліджуваних господарствах склала 47,43 % з інтенсивністю 

80,5±8,3 екз. Ооцист в 1 г фекалій. Зараженість молодняку великої рогатої 

худоби по господарствам коливалася від 0 до 100 % з максимальним 

показником інтенсивності інвазії 362,3±9,7 екз. ооцист в 1 г фекалій. 

Найбільше еймеріями були уражені телята 3-4 міс. віку (ЕІ 70,73 %) 
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Максимальну ураженість тварин реєстрували навесні і восени ‒ 53,49 % і 

61,81 % відповідно. Встановлено, що з підвищенням щільності поголів'я 

телят в клітках зараженість їх еймеріями істотно підвищується. Мінімальною 

була інвазованість телят при утриманні в індивідуальних будиночках [67]. 

За даними Слободян Р. О. (2015) у господарствах північно-західного 

регіону України сезонна динаміка еймеріозу характеризувалася підвищенням 

екстенсивності інвазії у зимово-весняний період (59,1–78,7 %) та її 

зниженням у літньо-осінній (7,55–13,8 %). Вікова динаміка 

характеризувалась високою екстенсивністю інвазії у тварин 2–4-місячного 

віку (39,1 %) з максимумом у 2,5–5-місячному віці (51,9 %) і зниженням у 5–

6-місячному віці (3,3 %). Екстенсивність інвазії упродовж року істотно 

коливалася від 7,55 до 78,7 %. Середня екстенсивність інвазії у телят від 3-

тижневого до 6-місячного віку становила 31,78±5,51 % [68].   

У господарствах Полтавської області телята молочного періоду 

уражені криптоспоридіями, еймеріями і неоаскарисами. Одночасне 

паразитування криптоспоридій та еймерій реєструється у 22,9 % тварин, 

криптоспоридій і неоаскарисів – у 6,6 %, криптоспоридій, еймерій і 

неоаскарисів – у 12,4 %, а моноінвазія криптоспоридіями – у 42,9 % [69].  

Автор зазначає, що криптоспоридіоз має виражену сезонно-вікову 

динаміку. Максимальний прояв інвазії реєструється у весняний період (ЕІ – 

78,1%), мінімальний – у літній період (ЕІ – 8,3 %). У віковому аспекті пік 

інвазії спостерігається у телят 8–12-денного віку (ЕІ – 100 %) [70]. 

У телят молочного віку у тваринницьких господарствах Польщі 

екстенсивність криптоспоридіозу реєстрували  у 34,5 % тварин. У телят віком 

від 2 до 4 тижнів криптоспоридіоз реєстрували з екстенсивністю 6,6 %, а у 

молодняка старших вікових груп ‒ 4,9 % [71].   

Artur Rzeżutka (2013) реєстрував ооцисти Cryptosporidium в 17 % 

досліджених фекаліях великої рогатої худоби. Більша частина позитивних 

зразків ‒ 19,7 % була отримана від молодих тварин у віці 1‒4 тижні. 

Збудниками інвазії були Cryptosporidium bovis, C. parvum, C. andersoni і                 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rze%C5%BCutka+A&cauthor_id=23566407
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C. ryanae. У телят віком до 1 місяця основним збудником була C. parvum, 

тоді як у тварин старшого віку ‒ C. andersoni [72].  

За даними Tomczuk K. (2015) у скотарських господарствах Польщі 

загальна інвазованість Eimeria spp. досягла 52,8 % і в значній мірі залежала 

від віку тварин, з найбільшим поширенням у тварин віком 3‒10 місяців. 

Найбільш поширеними видами були E. bovis (37,4 %), E. zuernii (19,9 %) і              

E. canadensis (12,1 %) [73].  

Копрологічними дослідженнями європейських зубрів Bison bonasus 

(Linnaeus, 1758) в Польщі виявили 11 видів еймерій з яких спільними для 

домашньої худоби є Eimeria bovis, Eimeria brasiliensis, Eimeria cylindrica, 

Eimeria ellipsoidalis і Eimeria zuernii. Найбільш поширеною була E. bovis 

(29,7 %), а E. brasiliensis реєстрували лише у 0,5 % тварин [74]. 

Науковцями з Румунії з᾽ясвано, що у 9 молочних ферм великої рогатої 

худоби 25 % телят віком 8‒14 днів уражені криптоспоридіями. У телят більш 

старшого віку інвазованість зменшувалась майже у 2‒2,5 разів [75]. 

За даними  Vieira P. M. (2015), найбільш поширеним видом серед телят 

у районі Тимиш, Румунія є Cryptosporidium parvum (Tyzzer, 1912) [76]. 

У Чеській республіці поширення Cryptosporidium parvum серед телят 

молочного віку коливається від 1,4 % до 56,5 %, тоді як C. andersoni 

реєструють у межах 35,5 % на молочнотоварних фермах і 61,7 % на фермах 

по розведенню м᾽ясної худоби. Автори зазначають, що у телят, які упродовж 

року утримуються на пасовищі реєстрували більш низьку інвазованість 

криптоспоридіями (25,5 %), ніж у телят, які утримувались у корівниках 

упродовж зимового періоду (61,7 %). Худоба м᾽ясних порід більш схильна до 

інвазування криптоспоридіями, ніж молочних порід [77, 78]. 

В Південній Німеччині у фекаліях телят з ознаками діареї реєстрували 

змішаний перебіг Cryptosporidium spp. та Eimeria spp.у 7,3 % тварин, тоді як 

моноінвазованість криптоспоридіями була у 60,2 % телят, а еймеріями ‒                  

29,7 % [79].  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tomczuk+K&cauthor_id=26455571
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vieira+PM&cauthor_id=25960546
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Автор зазначає, що у телят старших вікових груп ооцисти 

криптоспоридій та еймерій виявляли вже в 41,3 % тварин. Найбільш 

сприйнятливими до зараження Cryptosporidium spp. були телята 10-добового 

віку, тоді як до Eimeria spp. ‒ у віці 20‒60 діб [80].   

В Німеччині, у інвазованих криптоспоридіями телят основним видом 

збудника був C. parvum  21,5 % ‒ 44,0 %, тоді як C. bovis реєстрували значно 

рідше [81, 82]. 

На Заході Франції, на молочнотоварних фермах телята до 21-добового 

віку були інвазовані криптоспоридіями на 41,5 %, а у 45-добовому віці у 

телят з ознаками діареї окрім ооцист Cryptosporidium parvum реєстрували 

цисти Giardia duodenalis ‒ 16 % та ооцисти Eimeria spp. ‒ 26,2 %. Автори 

зазначають, що основним патогеном у розвитку діареї телят був 

Cryptosporidium parvum [83, 84].   

В Австрії одноклітинні паразити Cryptosporidium є найбільш 

поширеними збудниками, що викликають у телят молочного віку діарею і є 

причиною близько 50 % виникнення діареї. Cryptosporidium parvum 

описують як причину діареї у телят 7‒21-добового віку, переважно у м᾽ясних 

порід худоби [85, 86]. 

При дослідженні великої рогатої худоби молочних порід з ознаками 

діареї виділено криптоспоридії. За молекулярною характеристикою було 

секвеновано 110 зразків з яких найпоширенішим був C. bovis ‒ 75,4 %,                    

C. parvum ‒ 13,6 %, C. ryanae ‒ 9,0 % та C. andersoni ‒ 1,8 %.  C. bovis був 

найпоширенішим видом, який ідентифікували в 74 % зразків від телят 

молочного віку, 77 % зразків від молодняка і в 100 % зразків від корів [87, 

88]. 

При дослідженні молочних телят з провінції Кафр-еш-Шейх, Єгипет, 

криптоспоридіоз реєстрували у 30,2 % тварин. З 26 відібраних зразків і 

секвенованих за геном ДНК встановлено, що 24 (92,3 %) ізоляти були                        

C. parvum і 2 (7,7 %) зразки C. andersoni [89]. 
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У великої рогатої худоби молочних порід в провінціях дельти річки 

Ніл, Єгипет криптоспоридіоз реєстрували у різних вікових групах тварин: 

інвазованість телят молочного віку склала 12,5 %, у телят після відлучення ‒ 

10,4 %, у молодняку на дорощуванні ‒ 22,1 %, у дорослих тварин ‒ 10,7 %. 

Найбільш поширеним видом був C. parvum ‒ 43, 5 %, а C. bovis ‒ 10,2 %. 

Змішані інвазії, спричинені криптоспоридіями та еймеріями реєстрували у 

17,4 % молодняка [90].    

В господарствах Іспанії екстенсивність криптоспоридіозу серед телят з 

ознаками діареї склала 47,9 %, виділення ооцист реєстрували з 3 доби [91]. 

На півночі Англії ооцисти криптоспоридій були виявлені у 12,2 % 

тварин, при цьому частіше були уражені телята 7‒30-добового віку (24,8 %), 

рідше ‒ телята старші 30‒60-добововго віку (12,5 %). Моноінвазованість була 

у 55,0 %, змішаний перебіг реєстрували у 17,9 % тварин [92, 93].  

За даними Smith R. P. (2014), поширення криптоспоридіозу на 

молочних фермах в Англії і Уельсі становила 10,2 %, а найбільше 

реєстрували серед молодняка до 1-міс. віку – 45,1 % [94]. 

За даними дослідників з Норвегії, з᾽ясовано, що у телят від молочного 

віку до 6-ти місяців реєстрували криптоспоридіоз, гіардіоз та еймеріоз. 

Екстенсивність криптоспоридіозу становила 53 %, гіардіозу – 22 %, 

еймеріозу ‒ 12,4 %, змішаний перебіг у 12,6 % тварин. Автори зазначають, 

що змішаний перебіг реєстрували у молодняка 2‒3 міс. віку і в зразках 

фекалій, отриманих взимку, тоді як в літній період інвазованість була 

нижчою. Більш ураженим був молодняк при гуртовому утриманні [95]. 

За повідомленнями вчених із Фінляндії, криптоспоридіоз є поширеним 

серед телят. Препатентний  період за експериментального криптоспоридіозу 

телят становив 3‒4 доби, а тривалість виділення ооцист паразитів – 7‒10 діб 

[96].     

Вченими із США при вивченні поширення криптоспоридіозу на 

молочних фермах з᾽ясовано, що найбільш інвазованими були телята 7‒28-

добововго віку. Поширеність криптоспоридіозу коливалась від 1 % до 80 %. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Smith+RP&cauthor_id=24909077
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Автори вказують, що у досліджених 275 зразків фекалій від корів як за                  

21 добу до і після отелу не виявляли ооцист криптоспоридій, а лише ооцист 

еймерій. Водночас, екстенсивність криптоспоридіозу серед телят 7‒28-

добововго віку становила 92,0 % [97]. 

Суттєвим фактором ризику інвазування телят C. parvum є наявність 

діареї у тільних корів, а також тип будиночка для індивідуального утримання 

новонароджених [98].  

В своїх дослідженнях вчені зазначають, що інвазованість 

криптоспоридіями як моно, так і змішаної інвазії залежить від віку тварин. 

41% телят до відлучення були уражені криптоспоридіями, а 26,2 % після 

відлучення були інвазовані криптоспоридіями та еймеріями [99, 100].   

На відгодівельних майданчиках Каліфорнії криптоспоридіоз 

реєстрували в 11,8 % молодняка, тоді як змішаний перебіг становив 19,2 %. 

Змішаний перебіг криптоспоридіозу і еймеріозу реєстрували переважно у 

м᾽ясних порід ВРХ, які утримувались на вільних пасовищах [101]. 

В цілому поширення криптоспоридіозу та еймеріозу телят по 

господарствам на території США в різних штатах коливалась від 4,7 % до 

83,8 % [102]. 

У телят молочного віку голштинської породи із штатів центральної 

Мексики інвазованість криптоспоридіями була в межах 33‒51 % [103]. 

За даними Колумбійських дослідників встановлено, що в телят м᾽ясних 

порід починаючи з 3-добового віку реєстрували виділення ооцист 

криптоспоридій – 26,6 %, а максимальний показник був у 8‒14-добовому віці 

з ЕІ 40,8 %. Автори зазначають, що у телят з ознаками діареї виділення 

ооцист криптоспоридій реєстрували у 52,2 % тварин, тоді як у недіарейних 

телят виділення ооцисти реєстрували лише у 19,9 % тварин [104]. 

В субтропічних і тропічних регіонах Колумбії молодняк від 

народження до одного року був уражений еймеріями та криптоспоридіями за 

показників екстенсивності інвазії 75,5 % та 29,7 % відповідно. Найбільш 

поширеними видами були E. bovis – 33,5 %, E. auburnensis ‒ 12.5 %, та                   
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E. zuernii ‒ 11,9 %. Еймеріоз зустрічається повсюди і здебільшого 

проявляється в субклінічній формі, а за наявності криптоспоридій 

реєструють діарею [105].   

Дослідники з Аргентини зазначають, що за інтенсивного ведення галузі 

скотарства у телят молочного віку криптоспоридіоз та еймеріоз є досить 

поширеними захворюваннями. Екстенсивність інвазії залежить від віку 

тварин. Найбільший відсоток ураження телят криптоспоридіями був у віці  

14 діб – 37,5 %, у телят 35-добововго віку інвазованість знизилась до 21,4 %, 

а в телят 35-60-добового віку реєстрували криптоспоридіоз та еймеріоз з 

показиком інвазованості 18,9 % [106‒108]. 

Zambriski J. A. (2013) зазначає, що при вивченні криптоспоридіозу у 

телят в Центральній Аргентині встановлено, що найбільш патогенним видом 

була C. parvum ‒ 55,89 %. Виділені ізоляти спричиняли значну діарею і 

високу смертність у телят і екскрекцію ооцист реєстрували на 3 добу від 

моменту інвазування телят [109].   

На фермах Бразилії криптоспоридіоз реєстрували у телят різних 

вікових груп з ознаками розладу травлення. У телят молочників інвазованість 

була на рівні 4,2 %, у телят старше 45-добововго віку ‒ 10 %, а у телят 

старше 2-х місяців – 1,8 %. У телят молочників домінує C. parvum ‒ 82,1 %, а 

у телят старше 2-х місячного віку C. andersoni ‒ 19,6 % [110]. 

Дослідники повідомляють, що Eimeria zuernii і E. bovis вважаються 

найбільш патогенними видами, здатними викликати важку діарею у телят з 

домішками крові або фібрину, лихоманки, болю, анемії, зневоднення, 

анорексії і втрати ваги. Безсимптомна форма частіше зустрічається у 

дорослих тварин, причому молоді тварини у віці від трьох до шести місяців 

найбільш схильні до клінічних форм захворювання. Спалахи хвороби 

реєстрували у телят віком від 30 до 55 днів і в сухий сезон року (серпень), які 

були викликані високим ступенем інфікування тварини Eimeria zuernii [111, 

112]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lombardelli%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31187226
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Колективом авторів встановлено, що факторами виникнення діареї у 

молочних телят є Cryptosporidium spp. та Eimeria spp. Криптоспоридіоз 

реєстрували у телят до 21-добового віку, які отримували молоко через 

автоматичні годівниці. Телята, які п’ють воду із річок, струмків і ставків 

мають більшу ймовірність інвазування Eimeria spp. та нематодами [113]. 

Feitosa F. L. F. (2008) і Bruhn F. R. P. (2011) зазначають, що в 15-

добових телят з ознаками діареї ідентифіковано Cryptosporidium spp., а 

Eimeria spp. не виділяли, хоча в подальшому вже в 35-добововму віці окрім 

Cryptosporidium spp. у фекаліях телят виявляли  Eimeria spp. [114, 115]. 

Початковим фактором у розвитку діареї в телят молочного віку є 

криптоспоридії, в подальшому реєструють асоційований перебіг з еймеріями 

та шлунково-кишковими нематодами жуйних [116, 117]. 

За даними дослідників з Індії, основними патогенами, які викликають 

діарею і загибель телят є Cryptosporidium spp. (35 %), Eimeria spp. (11,8 %) та 

Escherichia coli (12 %). Неонатальний диспепсичний синдром, викликаний 

Cryptosporidium parvum, реєструють в 5‒35-добовому віці з максимальним 

виділенням ооцист упродовж двох тижнів [118‒121].  

Singh B. B. (2006) в Індії реєстрував ооцисти криптоспоридій у 40 % 

діарейних і 19 % у здорових телят [122]. 

В Ірані, при дослідженні проб фекалій ооцисти криптоспоридій були 

виявлені у 3,8 % корів, у 42,8 % телят 7-25-добового віку, тоді як 

інвазованість корів еймеріями була 19,2 %, а у телят – 2,6 % [123].  

При дослідженні проб фекалій від телят молочного віку в Малайзії 

з᾽ясовано, що середня інвазованість по 16 фермам 2 районів 

криптоспоридіями склала 27,1 %. За допомогою скринінгу ПЛР видова 

належність була: Cryptosporidium parvum ‒ 32,4 %, C. bovis ‒ 26,5 %,                      

C. andersoni ‒ 20,6 %, C. ryanae ‒ 11,8 % [124]. 

Аналогічні дані отримані серед новонароджених телят в 

Новозеландських молочних фермах [125].  
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Копрологічними обстеженнями великої рогатої худоби з провінції 

Бантен, Індонезія з метою визначення поширення паразитозів в тому числі 

паразитів, які викликають діарею із 109 зразків фекалій 65 (59,6 %) містили 

еймерії, 36 (33,0 %) ‒ криптспоридії і 8 (7,4 %) ‒ криптоспоридії і гіардії 

[126]. 

 Ananta S. M. (2014) зазначає, що в окремих господарствах Індонезії 

велика рогата худоба на 38,8 % інвазована шлунково-кишковими паразитами, 

які спричинюють діарею. Поширеність Eimeria spp. та Cryptosporidium spp. 

склали 22,4 %, а вид C. andersoni виділено в телят і мишей [127]. 

В умовах Китаю криптоспоридіоз великої рогатої худоби завдає 

значних економічних збитків галузі. Науковцями виявлено 10 видів 

криптоспоридій з загальним рівнем інвазованості 11,9 %. Найвищу 

екстенсивність ‒ 19,5 % реєструють у телят молочного віку. Інвазованість 

телят 30‒50-добового віку склала 10,7 %, телят на дорощуванні ‒ 9,0 %, а 

корів – 4,94 %. Домінуючими видами були Cryptosporidium parvum у 

молодняка та C. andersoni – у тварини старшого віку [128]. 

За даними корейських дослідників, криптоспоридіоз та еймеріоз 

найбільш поширені паразитарні захворювання молодняка великої рогатої 

худоби. При дослідженні 479 зразків фекалій з 6 ферм від тварин з ознаками 

діареї ооцисти еймерій реєстрували у 124 (25,9 %) телят, а ооцист 

криптоспоридій – у 96 (20,0 %) телят, змішаний перебіг, спричинений 

криптоспоридіями та еймеріями був у 29 (6,1 %) тварин [129].   

Науковці з Японії зазначають, що з 570 дослідженої японської чорної 

великої рогатої худоби 96,3 % були інвазовані Cryptosporidium parvum і               

3,7 % Neospora caninum [130].  

За даними Ralston  B. (2010), про поширення Cryptosporidium andersoni 

у м᾽ясних порід великої рогатої худоби на  відгодівлі в Західній Австралії 

раніше не повідомлялося. Однак, при дослідженні зразків фекалій від 10 груп 

великої рогатої худоби віком від 11 до 36 місяців на п'яти різних 

відгодівельних майданчиках в Західній Австралії захворюваність на                     

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1995764514600201?via%3Dihub#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ralston+B&cauthor_id=20973292
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C. andersoni коливалася від 0 % до 26 %. У тварин  клінічних ознак, 

пов'язаних з криптоспоридіозом не реєстрували, але спостерігалося значне 

зниження приросту маси тіла на 0,44 кг у інвазованих тварин, порівняно зі 

здоровими тваринами [131]. 

Отже, підсумовуючи огляд літератури з питань поширення 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят можна зазначити, що майже у всіх  

країнах світу це досить поширене захворювання з клінічними ознаками 

розладу системи травлення.  

Вони реєструються як у вигляді моноінвазій, так і у вигляді змішаної. 

Екстенсивність та інтенсивність ураження телят залежить від умов 

утримання, їх віку та пори року. Тому вважаємо, що вивчення різних аспектів 

епізоотології протозоозів телят, з ознаками розладу системи травлення, є 

актуальним питанням. 

 

1.2 Патогенний вплив збудників криптоспоридіозу та еймеріозу на 

організм тварин 

Криптоспоридії уражають шлунково-кишковий тракт у більшості видів 

хребетних, включаючи людину. Велика рогата худоба, в основному, схильна 

до зараження Cryptosporidium parvum, яка паразитує в дистальній частині 

тонкої кишки і Cryptosporidium andersoni ‒ уражає сичуг [132]. 

За повідомленням дослідників, Cryptosporidium parvum є одним з 

патогенів, який викликає ентерит, важку діарею у телят, при цьому 

знижується абсорбційна здатність кишківника та підвищується його 

проникненість [133, 134].   

На відміну від криптоспоридій, які мають більш широкий зоонозний 

потенціал, Eimeria spp. є суто специфічною для хазяїна. Так, E. bovis та E. 

zuernii, зазвичай зустрічаються у телят і є високопатогенними, що 

спричинюють діарею з фекаліями, які містять кров, фібрин та окремі тканини 

кишечника [135, 136]. 
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Автори зазначають, що первинна інвазія Cryptosporidium spp. 

призводить до суттєвого ентероцитарного пошкодження, яке сприяє більш 

швидкій вторинній інвазії, спричиненій Eimeria spp. з подальшим ураженням 

епітелію кишківника, лімфоїдним виснаженням в мезентеріальних 

лімфатичних вузлах [137, 138].   

Leitch G. J. (2012) відмічає, що криптоспоридії активно контамінують 

слизову оболонку тонкої кишки і ушкоджують її мікроворсинчасту 

облямівку. Наслідком цього є порушення мембранного травлення і 

всмоктування – мальдігестія і мальабсорбція. Висока активність дисахаридів, 

пептонів та інших не ферментованих речовин, що знаходяться в просвіті 

тонкої кишки, сприяють розвитку осмотичної гіпоферментативної діареї. Під 

впливом механічних ушкоджень, впливу токсинів і метаболітів 

криптоспоридій спостерігається атрофія і злиття ворсинок кишечника та 

гіперплазія крипт [139]. 

У інвазованих криптоспоридіями телят об᾽єм крові в кровоносному 

руслі зменшувався на 2,8 % (1370 г) від загального вмісту у здорових тварин. 

Також порушувалися відношення бікарбонатів та вуглецевої кислоти і склала 

7:1, в той час як у неінвазованих телят цей показник становив 17:1, pH крові 

при цьому знижувалася до рівня 7,14 од. Автор зазначає, що у хворих телят 

спостерігався помірний лейкоцитоз (14,0±0,20 тис.). кількість еритроцитів 

складала 10,60±0,40 млн. і вміст гемоглобіну становив 10,80±0,37 г/л. в лейко 

формулі відмічали нейтрофілію з регенеративним зсувом ядра вліво (процент 

паличкоядерних збільшувався до 7,60±0,40 %, а сегментоядерних 

нейтрофілів ‒ зменшувався до рівня 21,40±0,36 %) [13].   

За даними Бородай А. Б. (2002), показники крові тварин, хворих на 

криптоспоридіоз, свідчили про її згущення: величина гематокриту становила 

52,4‒0,86 %, при показнику у здорових тварин 35,0‒0,22 %. У тварин 

проявлялася відносна поліцитемія, кількість еритроцитів збільшувалася до 

8,12‒0,26 Т/л, проти 6,16±0,10 Т/л у здорових телят. Одночасно 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Leitch+GJ&cauthor_id=22685452
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спостерігалося збільшення вмісту гемоглобіну до 112,3‒3,38 г/л. В той же 

час, як у контрольних тварин цей показник становив 94,4‒1,36 г/л [140]. 

За даними Журенко В. В. (2016) у сироватці крові інвазованих тварин 

знижується вміст загального білку на 25,5 %, альбумінів – на 14,6 %, 

концентрація глюкози на – 21,2 %, вміст каротину – на 12,6 %, рівень 

Кальцію і Фосфору – на 17,5 і 18 % відповідно, а також підвищується вміст 

загального білірубіну на 23 %, що свідчить про істотні порушення 

білоксинтезуючих і дезінтоксикаційних процесів у печінці та напругу в 

обміні речовин їх організму [141]. 

У сироватці крові інвазованих телят реєстрували вірогідне підвищення 

вмісту Ig A на 65,5 % та зниження вмісту Ig G і Ig M на 27 і 25 % відповідно, 

що свідчить про наявність запального процесу та інтоксикацію організму 

метаболітами криптоспоридій. Підвищення вмісту циркулюючих імунних 

комплексів на 10,5 % та концентрації серомукоїдів на 16,7 % у сироватці 

крові інвазованих телят вказує на супресію клітинної і гуморальної ланок їх 

імунітету [142]. 

За хронічного перебігу паразитарних захворювань найперше 

пригнічується кровотворна, антиоксидантна та імунна система, оскільки 

паразити викликають глибокі зміни не лише в структурі окремих органів, де 

вони паразитують, але й через свої токсини змінюють перебіг метаболічних 

процесів [143, 144]. 

Процес формування імунної відповіді організму хазяїна на присутність 

паразитів в його тілі дуже складний і включає ряд як гуморальних, так і 

клітинних феноменів. Автори у телят, інвазованих ооцистами 

криптоспоридій, вже на 10‒14 добу в сироватці крові реєстрували специфічні 

антитіла класу Ig G, які залишалися на високому рівну упродовж всього 

періоду спостереження, а титри Ig класів А і М практично не змінювались, 

при цьому гематобіохімічні дані свідчили про значний нейтрофільний 

лейкоцитоз, лімфопенію і анемію зі значним збільшенням сироваткових 

глобулінів [145, 146].  
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За даними Мироненко В. М. (2003), морфологічні показники крові 

телят за спонтанного еймеріозу, вказують на окремі зміни внутрішнього 

середовища їх організму і активізацію системи захисту з боку кровотворної 

та імунної систем [147]. Аналогічні дані отримані Hashemnia M. [148]. 

За гострого перебігу протозоозів в популяції лейкоцитів основні зміни 

були представлені еозинофілією, зниженням відсотку сегментоядерних 

нейтрофілів з 31,57±0,43 % до 26,57±0,2 %. При дослідженні загального білку 

в сироватці крові його вміст у хворих тварин складав 56,10±0,32 г/л проти 

67,94±0,43 г/л у неінвазованих телят за рахунок суттєвого зменшення вмісту 

альбумінів [149, 150].  

Дослідженнями Сороки Н. М. (2005) встановлено, що за гострого 

перебігу еймеріозу у телят реєстрували зменшення вмісту гемоглобіну та 

кількості еритроцитів на 11,75 % і 15,96 %, збільшення кількості лейкоцитів 

на 63 %, зменшення кількості еозинофілів на 69,67 %, збільшення кількості 

сегментоядерних (зрілих) нейтрофілів на 51,9 % та зменшення кількості 

моноцитів на 46,9 % [151]. 

У сироватці крові інвазованих телят відмічали зменшення вмісту 

загального білка на 14,4 % та збільшення вмісту альбумінів на 39,37 %, 

зменшення вмісту α- і γ-глобулінових фракцій на 64 % і 65,6 %, збільшення 

β-глобулінової на 72,14 %. У сироватці крові інвазованих телят відмічали 

появу прямого білірубіну 0,6±0,02 мкмоль/л, зменшення концентрації 

сечовини і глюкози та незначне зниження рівня Кальцію і Натрію відповідно 

на 51,2 і 64,4 % та 18,8 і 7,7 % [152]. 

Позднякова В. Н. (2012) зазначає, що за гострого перебігу 

криптоспоридіозу у телят реєструють зниження фагоцитарної активності 

лейкоцитів, лізоцимної і бактеріальної активності сироватки крові на 24,1 %, 

18,3 % та 19,5 % відповідно. В процесі досліду лізоцимна активність хворих 

тварин продовжувала знижуватись: на 10, 20 доби експерименту її значення 

були менше контрольних в 1,4 та 1,6 рази відповідно. Автор вказує, що 
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перебіг криптоспоридіозу супроводжується формування дисбактеріозу 

кишківника і розвитком імунодифіцитного стану у телят [153].  

У інвазованих криптоспоридіями та еймеріями телят реєструється різке 

зниження показників як гуморальних, так і клітинних факторів природної 

резистентності [154]. 

За змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу 

патоморфологічні зміни характеризуються не лише катаральним, але і 

катарально-геморагіним, некротичним запаленням слизової оболонки 

кишківника, що характеризується прогресивним розвитком атрофічних та 

дистрофічних процесів, некрозом клітин і тканин: мікроворсинки і епітелій 

слизової оболонки в стані десквамації, а стінки кишківника потоншені [155, 

156]. 

 

1.3 Клінічні ознаки і патологоанатомічні зміни за криптоспоридіозу 

та еймеріозу телят  

Ассоційовані, змішані інфекції перебігають тяжче, триваліше, зі 

значним варіюванням клінічних ознак. За них важко встановити остаточний 

діагноз, а також важко вибрати засоби лікування та профілактики [157]. 

За експериментального криптоспоридіозу перші клінічні ознаки 

реєстрували з 3‒4-ї доби з наростанням до 5‒6 доби, зокрема: різного ступеня 

пригнічений стан, забрудненість задньої стегнової частини рідкими 

фекаліями, слизові оболонки очей сухуваті з синюшним відтінком, зниження 

або відсутність апетиту, спрага, залежування, посилення перистальтики 

кишечнику і діарея з перших днів хвороби протягом 2‒5 діб, часта дефекація.  

Натискання в нижній ділянці черева викликало больову реакцію 

тварин. Фекалії жовтувато-солом'яного кольору, спочатку зазвичай з 

домішками слизу, в подальшому ‒ сіруватого кольору з неприємним 

фекально-гнильним запахом. У хворих тварин фекалії витікають мимовільно, 

часто в них помітно кров і шматочки слизової оболонки. Температура тіла у 
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таких тварин зазвичай не підвищена, але при важкому перебігу – знижена 

[158, 159].  

При важкій формі описані ознаки посилювалися, спостерігали: діарею, 

запалі тьмяні очі, похолодання кінцівок, тахікардію, м'язове тремтіння, що 

переходило в судоми, відсутність чутливості. Тварина на 5-й день хвороби 

загинула [62]. 

За гострого перебігу у спонтанно інвазованих еймеріями телят 1–3-

місячного віку реєструють підвищення температури тіла на 1,3 0C, 

прискорення частоти дихання і серцевих скорочень відповідно в 1,8 і 1,3 

рази, виражені невротичний (зниження нервово-м’язового тонусу і рухової 

активності, з помітним м’язовим тремтінням) і гастроентеральний синдроми 

(часту дефекацію з виділенням рідких і сморідних фекалій, темно-

коричневого або зеленувато-коричневого кольору, в окремих випадках – з 

кров’ю та слизом) [160].  

За еймеріозу виявлено основні макро- і мікроскопічні зміни у легенях, 

печінці, нирках, тонких і товстих кишках телят. У легенях – множинні 

абсцеси (абсцедивна бронхопневмонія). У тонких кишках (макроскопічно) – 

частково зруйновану слизову оболонку, її потовщення з катаральним 

запаленням, геморагічний ентерит (мікроскопічно), переповнення судин 

м’язової оболонки кров’ю і геморагічну інфільтрацію міжм’язової сполучної 

тканини з цистами еймерій всередині епітеліальних клітин крипт слизової 

оболонки кишок. У товстому кишечнику – десквамацію епітелію з розвитком 

гнійно-геморагічного коліту. Відмічали декомпозитивну жирову дистрофію 

печінки. У нирках – некротичний нефроз канальців нирок з детритом, 

інфільтрацію сполучно-тканинної строми з переважанням лімфоцитів 

(дифузний інтерстиційний лімфоцитарний нефрит). У селезінці – виражені 

вторинні вузлики [161]. 

 За змішаного криптоспоридіозу та еймеріозу реєстрували 

нейротоксичний прояв хвороби, запалення тонкого відділу кишечника, яке 

проявлялося набряками, гіперемією, крововиливами на слизовій оболонці 
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голодної та клубової кишок. В просвіті товстого відділу кишківника 

водяниста рідина жовто-зеленого кольору, іноді з гнильним запахом. 

Мезентеріальні лімфатичні вузли збільшені в розмірах, набряклі, червоно-

синюшного кольору, пружної консистенції. У паренхіматозних органах 

спостерігали венозний застій та дистрофічні явища [162‒164]. 

 

1.4 Лікування і профілактика за криптоспоридіозу та еймеріозу 

телят 

Упродовж останніх років у багатьох країнах світу накопичено значний 

досвід застосування у практиці ветеринарної медицини протипаразитарних  

лікувальних засобів, які відносяться до різних класів сполук і 

використовуються для лікування телят та профілактики інвазій. До нині не 

знайдено достатньо ефективних лікувальних засобів за криптоспоридіозу, які 

б повністю звільняли тварин і людину від збудників і ефективно діяли на 

ендогенні стадії їх розвитку. Фахівцями різних країн було випробувано понад 

100 фармакологічних засобів, до складу яких входили кокцидіостатики, 

антигельмінтики, антибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани та інші 

препарати, що використовують у боротьбі із кокцидіями [165]. 

Коцюмбас І. Я. (2010) наголошує, що сьогодні на загальному тлі 

реалізації ветеринарних препаратів протипаразитарні засоби охоплюють   

15,5 % [166]. 

Випробувано понад 80 антимікробних засобів, включаючи 

еймеріостатики та інші антипротозойні речовини, антибіотики широкого 

спектру дії; сульфаніламіди та нітрофуранові препарати, антигельмінтики, 

однак всі вони виявилися малоефективними проти протозоозів телят. 

недоліком цих препаратів ї односторонній вузький спектр антибактеріальної, 

бактеріостатичної і слабка протипротозойна дія компонентів, що входять до 

складу препаратів і тривалий термін лікування інвазованих тварин. Крім 

того, їх часте застосування призводить до селекції стійкості мікрофлори, 
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дисбактеріозу шлунково-кишкового тракту тварин, накопичення в харчових 

продуктах і забруднення навколишнього середовища [167, 168].   

У Великій Британії були спроби сконструювати вакцини для 

попередження захворювання на криптоспоридіоз. Упродовж тривалих 

досліджень в умовах експерименту новонароджених телят імунізували 

інактивованими (γ-опроміненими або ліофілізованими) ооцистами C. parvum 

внаслідок чого у молодняка було незначне виділення ооцист і пронос не 

реєстрували у порівнянні з не імунізованими телятами [169, 170]. 

Однак, при застосуванні цієї вакцини в польових умовах вона 

виявилась не ефективною [171]. 

У ряді країн Європи єдиним ліцензованим засобом лікування 

криптоспоридіозу у телят є лактат галофугінону, механізм дії якого 

невідомий, але вважають, що він впливає на мерозоїтну і спорозоїтну стадії 

паразита. Цей препарат використовують як для профілактики, так і лікування 

криптоспоридіозу телят у яких тільки починається діарея [172‒175].     

За даними  Constable P. D. (2009) і Lefay D. (2001)через день після 

закінчення лікування телята, які отримували лактат галофугінону, виділяли 

на 44 % менше ооцист C. parvum і у них не реєстрували діареєю [176, 177]. 

 De Waele V. (2010) зазначив, що лактат галофугінону ефективний у 

зниженні клінічних ознак криптоспоридіозу і забруднення навколишнього 

середовища. Однак лікування не затримувало початок діареї і не знижувало 

ризик зараження телят, вирощуваних разом в сильно забрудненому 

середовищі. Використання лактату галофугінону в поєднанні з хорошими 

гігієнічними заходами, такими як вирощування тварин в чистих 

індивідуальних загонах, був найбільш ефективним методом зниження ризику 

криптоспоридіозу у телят віком 7‒13 діб [178]. 

Деякі препарати постійно пригнічують розвиток паразитів у організмі 

хазяїна, а хіміотерапія може бути не ефективною для організму з 

імунодефіцитом [179]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Constable+PD&cauthor_id=19174285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lefay+D&cauthor_id=11232925
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=De+Waele+V&cauthor_id=20692058
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Fayer R. (1993) зазначив, що при лікуванні телят експериментально 

інвазуваних Cryptosporidium spp. паромоміцином, який задавали у дозі                  

100 мг/кг маси тіла двічі на день упродовж 11 діб виділення ооцист не 

реєстрували, що запобігає розвитку діареї [180].  

Ефективність застосування нітазоксаніду за експериментального 

криптоспоридіозу телят склала 95 % [181, 182]. В даний час в ряді країн 

Європи нітазоксанід є єдиним схваленим препаратом для лікування 

криптоспоридіозу у людей [183]. 

Nasir  A. (2013) в польових умовах визначив терапевтичну ефективність 

азитроміцину, котрімоксазолу і кальванги (Nigella sativa «чорний кмин») 

проти Cryptosporidium parvum у телят. Піддослідних телят лікували 

азитроміцином у дозі 1500 мг/теля одноразово, котрімоксазол у дозі 30 мгкг 

одноразово і порошком насіння кальванги у дозі 750 мг/кг маси тіла 

перорально протягом 7 днів. На 21 день після лікування ефективність 

азитроміцину, котрімоксазолу і кальванги у телят склала 88,2 % 45 % і 27,8 % 

відповідно [184].  

За дослідженнями Бородай А. Б. (2002), екстенс- та інтенсефективність 

бровасептолу при криптоспоридіозі після першого курсу лікування становила 

60,0 % і 68,0% відповідно, бровітакокциду – 60,0 % і 79,0 %. Імуномодулятор 

спиртова настоянка ехінацеї пурпурової та бровітакокцид забезпечували ЕЕ 

80,0 %, а ІЕ – 87,0 %. Після другого курсу лікування ЕЕ бровасептолу та 

бровітакокциду становила 60,0 % і 70,0 %, бровітакокциду з настоянкою 

ехінацеї пурпурової – 90,0 %, ІЕ препаратів досягала 70,4 %, 79,7 % та 91,9 % 

відповідно [185, 186]. 

Науковцями з Білорусії розроблено спосіб лікування криптоспоридіозу 

телят при якому всередину задають спиртову настоянку незрілих плодів або 

листя горіха маньчжурського в дозі 20 мл 2 рази на день упродовж 7 днів. 

Ефективність лікування склала 90 % [187]. 

Зон Г. А. (2015) зазанчає, що застосування терапевтичних схем, що 

включали Байкокс 5 % разом з Бімастатом, Дуфалайт, пробіотик БіоПлюс 2Б 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fayer+R&cauthor_id=8410552
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nasir+A&cauthor_id=23347204
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та електроліт Пектосил С дозволило вже на 4 добу позбутися клінічних 

симптомів, а на 7 добу і збудника криптоспоридіозу в фекаліях дослідних 

телят [188]. 

Журенко В. В. (2018) встановив, що ефективним методом лікування 

телят за криптоспоридіозу є застосування препарату толтарокс з 

імунобактерином-D, за якого екстенсефективність та інтенсефективність на 

28 добу досліджень становили 100 % [189]. 

За даними Тітова Є. М. (2018), при застосуванні хворим на 

криптоспоридіоз телятам бровітакокциду у дозі 1,5 г/10 кг маси тіла у 

комплексі з препаратом «Фос-Бевіт», який вводили внутрішньом᾽язово у дозі 

1 мл/10 кг екстенсефективність на 21 добу становила 83,3 % за 

інтенсефективності 84,3 %, а на 28 добу 100 %. Така схема лікування 

дозволила вже на 7 добу позбутися клінічних симптомів, а на 28 добу і 

збудника криптоспоридіозу в фекаліях дослідних тварин [190].  

Для лікування еймеріозів тварин та птиці, на відміну від 

криптоспоридіозу, зареєстровано достатню кількість протиеймерійних 

препаратів, які з успіхом використовуються у ветеринарній медицині [191, 

192].  

В господарствах Іванівської області на телятах, спонтанно інвазованих 

ооцистами еймерій, вивчена ефективність антикокцидійний препаратів 

«Ампробел Р» і «Толтарокс» у дозі 0,04 г/кг маси тіла з питною водою, 

індивідуально протягом 5 днів поспіль, після чого курс повторювали двічі з 

інтервалом 6 днів. Екстенсефективність препарату «Толтарокс» становила             

80 %, а кокцидіостатику «Ампробел Р» ‒ 100 % [193, 194]. 

Шишкарев С. А. (2019) в неблагополучних по еймеріозу господарствах 

встановив, що 100 % терапевтична ефективність ампроліуму 25 % 

досягається після п'ятиденного курсу, а Байкоксу 5 % ‒ після одноразового 

призначення. Обидва еймеріостатики виявилися високоефективними 

засобами в боротьбі з еймеріозною інвазією, однак з профілактичною метою 

пропонує обробляти телят з 3-10-добового віку до 21-добового ампроліумом 
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25 % у дозі 0,04 г/кг індивідуально, всередину, 5 днів поспіль, що запобігає 

розвитку еймеріозного процесу [195]. 

При застосуванні телятам настоянки з листя бобівника трилистого                   

(3 мл/кг маси тіла) і відвару (2,5 мл/кг маси тіла) двічі на добу триденним 

курсом екстенсефектівность при криптоспоридіозі та еймеріозі склала 88,2 % 

та 100 % [196, 197]. 

Слободян Р. О. (2007) за еймеріозу телят відмічала високу ефективність 

байкоксу 5 % у дозі 10 мл/33 кг маси тіла тварин за дворазового введення. На 

третю добу екстенсефективність становила 100 %. Екстенсефективність 

бровасептолу ін’єкційного у дозі 0,8 мл3/10 кг маси тіла тварин становила              

97 %, а бровасептолу порошку, у дозі 1,2 г/10 кг маси тіла, лише 88 % [198]. 

Про досить високі показники ефективності диклазурилу і толтразурилу 

за змішаних еймеріозів великої рогатої худоби вказують автори [199‒204].  

Найбільш ефективними у боротьбі з криптсопоридіозом та еймеріозом 

телят є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, належної годівлі та 

ветеринарно-оздоровчих заходів, що створюють передумови для отримання і 

вирощування молодняка з високим рівнем імунного захисту і забезпечує 

95‒100 % збереженість тварин [178, 205, 206]. 

Заходами специфічної профілактики є застосування 

хіміотерапевтичних та біологічних препаратів, що забезпечують 

попередження захворювання тварин та розсіювання в зовнішньому 

середовищі збудника інвазії [5, 207].  

Ооцисти криптоспоридій, за сприятливих умов температури і 

вологості, можуть залишатися інвазійними в навколишньому середовищі 

упродовж декількох місяців [99, 208].  

 Robertson L. J. (1992) встановив, що висихання для С. parvum є 

летальним, невелика частина ооцист була здатна витримувати вплив 

температур до -22 0C [209]. Однак, за даними Nasser A. M. (2007), вапно або 

сульфат заліза згубно діють на життєздатність ооцист [210]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Robertson+LJ&cauthor_id=1482175
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Встановлено, що ооцист криптоспоридій стійкі до певних концентрацій 

хлору або монохлораміну, які використовують для дезінфекції питної води 

[211].  

За даними Alum A. (2011), ооцисти криптоспоридій та еймерій досить 

стійкі до окремих дезінфікуючих засобів [212]. 

 Castro-Hermida J. A. (2004) вказує, що застосовані деззасоби, які 

вміщують формальдегід і перекис водню зменшували життєздатність ооцист 

С. parvum в 2,3 рази [213]. 

 Quilez   J. (2005) зазначає, що комерційні деззасоби Ox-Virin, який 

містить перекис водню в комбінації з оцтовою кислотою та Ox-Agua, який 

містить нітрат срібла in vitro в концентрації 2,5‒5 % за експозиції 30 і 60 хв. 

інактивували ооцисти на 95,2 % та 98,6 % [214].   

Дезінфектанти та дезінвазійні засоби, які використовуються у 

більшості випадків є токсичними і не можуть застосовуватися в присутності 

тварин та птиці. В сучасних умовах пошук засобів дезінвазії більш ймовірний 

на основі емпіричного скринінгу серед препаратів, що показали свою 

ефективність відносно мікроорганізмів, а також шляхом використання 

комбінованих сполук і засобів, що обумовлюють синергічний ефект [215]. 

Апробовано величезну кількість різноманітних хімічних речовин. 

Переважна більшість із них ‒ це агресивні сполуки, токсичні та екологічно 

небезпечні. Механізм дезінвазійної дії полягає в руйнуванні ними оболонок 

яєць або ооцист паразитів [216, 217]. 

На виробництві застосовують переважно дезінфектанти, які мало 

ефективні проти екзогенних стадій розвитку більшості збудників паразитозів. 

Натомість при підвищенні їх концентрації та подовженні експозиції іноді 

можна досягти позитивного ефекту [218, 219]. 

Дуже малий спектр дезінфектантів знищує ооцисти еймерій і більшість 

з них є агресивні і руйнують залізо, дерево, гуму [220]. 

На сьогоднішній день науковці вивчають та порівнюють дезінвазійні 

властивості та ефективність засобів дезінфекції на ооцисти різних видів 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971210025403#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castro-Hermida+JA&cauthor_id=16490718
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Quilez+J&cauthor_id=15870337
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еймерій, які можна було б запропонувати для проведення дезінвазії у 

тваринництві [221]. 

Для ліквідації та попередження забруднення навколишнього 

середовища потрібна система оздоровчих заходів яка об’єднує 

дегельмінтизацію тварин з обов’язковою дезінвазією навколишнього 

середовища [222]. 

Серед застосованих методів дезінвазії найбільш значущими є хімічні. 

Вибір препаратів обумовлюється наступними критеріями: по-перше, вони 

повинні бути високоефективними у незначних (1–3 %) концентраціях, мати 

оптимальну експозицію, високий поріг екологічної безпеки, не проявляти 

токсичності щодо тварин і обслуговуючого персоналу; по-друге, поряд із 

широким спектром дезінвазійної дії вони повинні водночас володіти 

бактерицидними, віруліцидними та фунгіцидними властивостями [223, 224]. 

Отже, успіх лікування та профілактики криптоспоридіозу та еймеріозу 

телят залежить від захисних сил організму, наявності специфічних 

лікувальних засобів та симптоматичної терапії за рахунок введення 

імуномоделюючих препаратів, що значно підвищують ефективність 

лікування протозоозів тварин, а також від якісного проведення дезінвазійних 

заходів з метою знишення збудника в довкіллі.  

 

1.5 Висновок до Розділу 1 

За повідомленнями вітчизняних та зарубіжних вчених, хвороби 

шлунково-кишкового тракту телят, які проявляються діареєю, посідають 

перше місце в період постнатального розвитку тварин. До недавнього часу 

вважалося, що збудниками шлунково-кишкових хвороб молодняка є 

переважно бактерії (ешерихії, сальмонели) та віруси (рота-, корона- і 

парвовіруси), але наприкінці минулого століття підтверджено, що причиною 

розладу діяльності шлунково-кишкового тракту та захворювання на 

гастроентерит в багатьох випадках можуть бути найпростіші, зокрема – 

криптоспоридії та еймерії. 
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В Україні дослідники значну увагу приділяли вивченню 

криптоспоридіозу та еймеріозу у вигляді моноінвазії. Однак, даних щодо 

змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу телят в залежності від 

технології утримання, їх віку, сезону року в господарствах Одеської і 

Вінницької областей недостатньо. Окремі повідомлення стосуються лише 

певних господарств або областей.  

Крім того, не в повній мірі з’ясовані питання морфологічних,  

біохімічних та окремих імунологічних показників крові інвазованих 

криптоспоридіями та еймеріями телят, які мають певну діагностичну цінність 

у ході вивчення патогенезу хвороби.  

За літературними даними успішна боротьба з протозоозами тварин у 

системі сучасних протипаразитарних заходів ґрунтується на застосуванні 

хіміотерапії, що обумовлює наявність високоефективних лікарських засобів 

та дезінвазії.  

До нині не знайдено достатньо ефективних лікувальних засобів за 

криптоспоридіозу, які б повністю звільняли тварин від збудників і ефективно 

діяли на ендогенні стадії їх розвитку. Для лікування телят за еймеріозу 

застосовують бровітакокцид, бровасептол, толтарокс, байкокс та їх 

комбінації. Пошук та розробка нових високоефективних, дешевих та зручних 

у використанні препаратів за змішаного перебігу криптоспоридіозу та 

еймеріозу триває.  

У зв’язку з цим, актуальними є дослідження щодо поширення 

протозоозів телят в господарствах Одеської та Вінницької областей, 

з᾽ясування патогенезу хвороби, а також пошук і впровадження засобів 

специфічної профілактики за змішаного перебігу криптоспоридіозу та 

еймеріозу телят та дезінвазії довкілля.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дисертаційну роботу виконано упродовж 2015–2020 рр. у лабораторії 

кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології імені професора                       

В. Я. Атамася Одеського державного аграрного університету. Окремі 

дослідження проведено у лабораторії епізоотології, паразитології, 

моніторингу хвороб тварин та провайдингу Одеської дослідної станції ННЦ 

«ІЕКВМ»; лабораторії клінічної біохімії ННЦ «ІЕКВМ» НААН України. 

Виробничі дослідження проведено у шести господарствах південної частини 

Одеської області (ДП ДГ імені О. В. Суворова; ПСП «Криничне» 

Болградського району; ДП ДГ «Комунар» Тарутинського району; ТОВ 

«Шевченкове» Ізмаїльського району; ДП ЕБ «Дачна»; ПП агрофірма 

«Єдність» Біляївського району), п’яти господарствах північної частини 

Одеської області (ДП ДГ «Богунівська Еліта» Іванівського району; ПП 

«Барнасевич» Великомихайлівського району; ТОВ «Новоселівське» 

Котовського району; СВК «Світанок» Ширяєвського району; ФГ «Ольвія-

СПК» Балтського району) та п’яти господарствах Вінницької області (СВК 

«Прогрес»; ФГ «Благо СМС» Піщанського району; ПрАТ «Племзавод 

Літинський» Літинського району; Гордіївська філія ПрАТ «Зернопродукт 

МХП»; Оляницька філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» Тростянецького 

району). 

Дослідження проводили на телятах чорно-рябої та червоної степової 

породи 3‒75-добового віку, спонтанно інвазованих еймеріями і 

криптоспоридіями. Всього обстежено 1224 телят, з них інвазованими були 

818. Досліджено 1350 проб фекалій та 100 проб крові.  

Для досліджень відбирали проби свіжовиділених фекалій телят. 

Реєстрували вік хворих телят, місце та умови їх утримання, вид і характер 

профілактичних обробок, частоту та пору прояву хвороби. Визначали 

екстенсивність та інтенсивність інвазії. Підраховували загальну кількість 

ооцист еймерій і криптоспоридій в 10 полях зору мікроскопа за методикою  
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Н. П. Орлова (1956). Видову належність еймерій (Еimeria spp.) і 

криптоспоридій (Cryptosporidium parvum) ідентифікували за визначниками  

Є. М. Хейсіна (1967) і М. В. Крилова (1996). 

Дослідження проводили у п’ять етапів.  

Етап 1. Визначення поширення інвазій, вікової та сезонної динаміки, залежно 

від системи утримання телят у господарствах південної та північної 

частини Одеської та у Вінницькій областях 

Етап 2. Дослідження морфологічних, біохімічних та імунологічних показників 

крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

Етап 3. Визначення параметрів гострої токсичності препарату ампролев-плюс 

на білих мишах 

Етап 4.  Визначення ефективності бровітакокциду, толкокциду 2,5 % і   

ампролев-плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

та їх впливу на морфологічні і біохімічні показники крові телят 

Етап 5.  Визначення in vitro впливу бі-дез і бровадез-плюс різних 

концентрацій на процес споруляції ооцист еймерій телят 

Рис. 2.1 Етапи проведення досліджень 

Кров для досліджень відбирали у телят вранці до годівлі з яремної вени 

із дотриманням правил асептики та антисептики. Морфологічні показники 

крові визначали загальноприйнятими методами (Кондрахін І. П. і ін., 1985). У 

крові визначали кількість еритроцитів та лейкоцитів підрахунками у 

лічильній камері із сіткою Горяєва, а вміст гемоглобіну – гемоглобін-

ціанідним методом (із ацетонціангідридом) [225]. Лейкограму виводили на 

основі мікроскопії мазків крові із диференціальним підрахунком різних форм 

лейкоцитів [226, 227].  

Біохімічні показники сироватки крові визначали за допомогою 

автоматичного біохімічного аналізатора Mindray BS-120 (Китай) з 

використанням реагентів фірми PZ Cormay S. A. (Польща). Підготовку проб 

та визначення окремих показників проводили згідно з інструкцією до 

приладу. Концентрацію циркулюючих імунних комплексів визначали за  
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Ю. А. Гриневичем і А. Н. Алферовою (1981) та серомукоїдів – за                         

H. E. Weimer і R. J. Moshini (1952).  

Дослідження на тваринах проводили з урахуванням «Загальних 

етичних принципів експериментів на тваринах», схвалених на 

Національному конгресі з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених з 

положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин», які 

використовуються для експериментальних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1985). 

На першому етапі досліджень визначали поширення інвазій телят у                  

16 господарствах Одеської та Вінницької областей України упродовж 2015–

2019 років. Для встановлення поширення еймеріозу і криптоспоридіозу, 

вікової і сезонної динаміки, проводили відбір проб фекалій у телят                     

3‒75-добового віку з підозрою на інвазію та проявами діареї.  

Основним критерієм зараженості була інвазованість телят, тобто 

екстенсивність та інтенсивність інвазії.  

В залежності від системи утримання досліджено фекалії від 1224 телят, 

з них 520 утримувались в індивідуальних будиночках і 704 – у гуртових 

клітках. 

Сезонні коливання еймеріозу і криптоспоридіозу вивчали упродовж 

року на 138 телятах 3‒75-добового віку. 

На другому етапі досліджень визначали вплив збудників еймеріозу і 

криптоспоридіозу на організм телят. Для цього сформували дослідну групу, 

спонтанно інвазовану еймеріями і криптоспоридіями та контрольну – 

клінічно здорові телята (по 5 тварин у кожній групі). Кров для досліджень 

відбирали у телят вранці до годівлі з яремної вени із дотримання правил 

асептики та антисептики у скляні пробірки в кількості 3 мл. Одразу після 

відбору проби крові стабілізувалися антикоагулянтом (гепарин, 500 ОД/                 

10 мл).  

На третьому етапі досліджень визначали параметри гострої 

токсичності препарату ампролев-плюс на білих мишах згідно із методичними 
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вказівками «Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин» (1997) 

і «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006) [228, 

229]. 

Дослідження проводили в Одеській дослідній станції ННЦ «ІЕКВМ» на 

білих мишах 3,5–4 міс. віку, масою тіла 20–22 г. Білих мишей перед 

проведенням досліджень утримували в умовах карантину упродовж 10 діб. 

Тварини мали вільний доступ до корму і води. За 3 години до введення 

дослідженого препарату годівлю і напування тварин припинили. Для досліду 

сформували шість груп білих мишей, самців, по 7 у кожній. Спостереження 

вели за ними упродовж 72 годин від початку введення препарату. 

Препарат ампролев-плюс у вигляді суспензії на 1 % розчині крохмалю 

вводили одноразово, внутрішньошлунково в наступних дозах: 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800 і 2000 мг/кг маси тіла.   

Упродовж всього досліду проводили спостереження за загальним 

станом та поведінкою білих мишей і можливою їх загибеллю, а також 

проявами інтоксикації; відмічали особливості поведінки, прийому корму і 

води; враховували стан шерстного покриву та видимих слизових оболонок. 

Значення ЛД50 розраховували з використанням методу Г. Кербера (1931). 

Згідно із результатами ампролев-плюс класифікували за ступенем 

небезпечності та токсичності.   

На четвертому етапі досліджень визначали ефективність препаратів 

за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят у двох 

господарствах: ДП ЕБ «Дачна» Біляївського району Одеської області та 

ПрАТ «Племзавод Літинський» Літинського району Вінницької області. Для 

цього сформували за принципом аналогів три дослідні групи телят                           

35-добового віку, спонтанно інвазовані еймеріями і криптоспоридіями та 

одну контрольну, по 10 тварин у кожній.  

Телятам першої групи задавали бровітакокцид (НВФ «Бровафарма») у 

дозі 1,5 г/10 кг маси тіла з водою упродовж 5 діб двома курсами з інтервалом  

5 діб. 
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Телятам другої групи  задавали  толкокцид 2,5 % (ННЦ «ІЕКВМ») у 

дозі 1 г/10 кг маси тіла також з питною водою упродовж 5 діб двома курсами 

з інтервалом 5 діб.  

Телятам третьої групи задавали ампролев-плюс (ОДС ННЦ «ІЕКВМ»; 

експериментальний зразок) у дозі 1 г/10 кг маси тіла з водою упродовж 5 діб 

двома курсами з інтервалом 5 діб.  

Телята четвертої групи слугували контролем (клінічно здорові); їм 

випоювали фізіологічний розчин по 20 мл, двома курсами, упродовж 5 діб. 

Після задавання препаратів щоденно оглядали телят. До обробки та на 

5, 15 і 25 добу відбирали проби крові для визначення морфологічних і 

біохімічних показників та проби фекалій для виявлення ооцист 

найпростіших. Визначали екстенсефективність (ЕЕ) та інтенсефективність 

(ІЕ) препаратів.  

На п᾽ятому етапі досліджень визначали in vitro вплив бі-дез та 

бровадез-плюс у різних концентраціях на процес споруляції ооцист еймерій 

телят. Дослідження проводили в Одеській дослідній станції ННЦ «ІЕКВМ». 

Проби фекалій відібрали від телят 35-добового віку, спонтанно інвазованих 

еймеріями, з господарства ДП ЕБ «Дачна» Біляївського району Одеської 

області.  

Культивування ооцист еймерій проводили за Т. В. Арнастаускене 

(1985) з використанням термостата (за температури 26 0С). Для запобігання 

розвитку мікроорганізмів та плісняви, перед культивуванням досліджуваний 

матеріал обробляли 2,5 % розчином двохромо-кислого калію за                                

А. І. Ятусевичем (2004). Процес споруляції контролювали під мікроскопом 

(ок. 10 х об. 20). 

Змішану культуру ооцист становили: Eimeria zuernii (Zurn F. A., 1878),             

E. bovis (Zublin F., 1908; Fiebiger, 1912), E. ellipsoidalis (Becker E. R. i                        

Frye W. W., 1929). 

Дезінвазійну активність бі-дез і бровадез-плюс визначали в 

концентраціях 1,5; 2; 3 та 3,5 % за експозиції 3, 5 і 8 годин шляхом зрошення 
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ними ооцист Eimeria spp. Робочі розчини відповідних концентрацій готували 

згідно рекомендацій виробника і розливали у пробірки, попередньо 

пронумеровані. У кожну з пробірок вносили водну суспензію 

неспорульованих ооцист, до якої додавали препарат у відповідній 

концентрації. У контролі була пробірка з суспензією ооцист, які не 

оброблялись зазначеними розчинами дезінфектантів, а лише фізіологічним 

розчином. Після витримки упродовж визначеного терміну ооцисти відмивали 

у дистильованій воді, поміщали в чашки Петрі, ставили у термостат за 

температури 26 0С і щоденно контролювали у них рівень вологи. 

Перед постановкою проб на споруляцію підраховували по 100 ооцист у 

кожній пробі. До досліду та впродовж культивування стан ооцист оцінювали 

за морфологічними ознаками (форма, розмір, колір, локалізація зародкового 

шару, наявність полярної гранули та мікропіле), проглядаючи нативні 

препарати під малим (ок.10 х об. 8) та великим (ок.10 х об. 20) збільшеннями 

мікроскопа. 

Отриманий цифровий матеріал обробили статистично з використанням 

табличного процесора Microsoft Exel for Windows, з визначенням середнього 

арифметичного (М), його похибки (m) та рівня достовірності (р≤0,05) з 

використанням критеріїв достовірності Стьюдента-Фішера (t), який наведено 

у таблицях і графіках [231].  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1 Поширення інвазій телят у господарствах Одеської і Вінницької 

областей.  

Шляхом епізоотичного моніторингу щодо поширення паразитозів у 

телят молочного періоду упродовж 2015‒2020 років були проведені 

копроовоскопічні дослідження телят з 6-ти господарств південної частини,   

5-ти господарств північної частини Одеської області та 5-ти господарств 

Вінницької області в яких реєстрували ознаки розладу діяльності шлунково-

кишкового тракту. За результатами досліджень у телят різних вікових груп 

були виявлені збудники криптоспоридіозу, еймеріозу та неоаскаріозу.  

В господарствах південної частини Одеської області із 392 обстежених 

тварин ооцисти найпростіших та яйця гельмінтів виявили у 235 телят, що 

склало 59,9 %. 

 Криптоспоридіоз у вигляді моноінвазії реєстрували у 143 телят з 

інтенсивністю інвазії 29,5±1,2 ооцист у 10 полях зору мікроскопа (табл. 3.1) 

Таблиця 3.1 

Поширення інвазій телят у господарствах південної частини 

Одеської області (M±m) 

Вид збудника Інвазовано, гол ЕІ, % 
ІІ, ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа 

Cryptosporidium 

parvum 
143 60,9 29,5±1,2 

Еimeria spp. 41 17,4 26,1±1,4 

Neoascaris vitulorum* 9 3,8 4,5±0,3 

Еimeria spp. + 

Cryptosporidium parvum  
42 17,9 32,4±0,9 

Всього 235 100,0 ‒ 

Примітка: * ‒ яєць у 10 полях зору мікроскопа 
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Еймеріоз реєстрували у 41 тварини з середньою інтенсивністю       

26,1±1,4 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, а неоаскроз ‒ у 9 телят з 

середньою інтенсивністю 4,5±0,3 яєць у 10 полях зору мікроскопа. Змішаний 

перебіг  еймеріозу і криптоспоридіозу зареєстровано у 42 телят за середньої 

інтенсивності 32,4±0,9 ооцист у 10 полях зору мікроскопа. 

Екстенсивність криптоспридіозу телят різних вікових груп була 

найвищою і склала 60,9 % (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Екстенсивність інвазій телят у господарствах південної 

частини Одеської області 

 

Моноінвазованість еймеріями склала 17,4 %, неоаскарисами 3,8 %, а 

змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу був у 17,9 % телят.  

У господарствах північної частини Одеської області було обстежено 

407 телят з яких 279 були інвазовані і показник екстенсивності інвазії склав 

68,6 %. 

Найбільша кількість телят була уражена криптоспоридіями ‒                       

121 тварина з середньою інтенсивністю 19,7±0,8 ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа (табл. 3.2). 
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60 
 

Таблиця 3.2 

Поширення інвазій телят у господарствах північної частини 

Одеської області (M±m) 

Вид збудника Інвазовано, гол ЕІ, % 
ІІ, ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа 

Cryptosporidium 

parvum 
121 43,4 19,7±0,8 

Еimeria spp. 68 24,4 28,5±1,2 

Neoascaris vitulorum* 5 1,8 3,9±0,1 

Еimeria spp. + 

Cryptosporidium parvum  
85 30,4 34,1±0,5 

Всього 279 100,0 ‒ 

Примітка: * ‒ яєць у 10 полях зору мікроскопа 

 

Еймеріоз у вигляді моноінвазії був у 68 телят з середньою 

інтенсивністю інвазії 28,5±1,2 ооцист у 10 полях зору мікроскопа.  

Неоаскароз реєстрували лише у 5 телят з середньою інтенсивністю інвазії 

3,9±0,1 яєць у 10 полях зору мікроскопа. 

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу зареєстровано у             

85 тварин з середнім показником інтенсивності інвазії 34,1±0,5 ооцист у                  

10 полях зору мікроскопа.  

В господарствах північної частини Одеської області найвищу 

екстенсивність ‒ 43,4 % становив криптоспоридіоз (Рис. 3.3). 

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу склав 30,5 %, тоді як 

еймеріоз у вигляді моноінвазії реєстрували у 24,4 % телят, а неоаскароз – у 

1,8 % тварин.  
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Рис. 3.3 Екстенсивність інвазій телят у господарствах північної частини 

Одеської області 

Аналізуючи дані щодо поширення паразитозів у телят між південною і 

північною частинами Одеської області можна зазначити, що криптоспоридіоз 

у вигляді моноінвазії найбільш поширений у південній частині – 60,9 %, тоді 

як в північній частині 43,4 %, що на 17,5 % більше. Моноінвазованість 

еймеріозом була більшою на 7 % в північній частині Одеської області. 

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу на 12,6 % був вищим також в 

господарствах північної частини Одеської області.  

В 5-ти обстежених господарствах Вінницької області з                                

425 досліджених тварин інвазовані були 304 телят, що становить 71,5 %.                      

Криптоспоридіями були уражені 137 телят з середньою інтенсивністю інвазії 

22,3±1,4 ооцист у 10 полях зору мікроскопа (табл. 3.3). 

Еймеріоз зареєстровано у 72 телят з середньою інтенсивністю інвазії                  

19,8±1,1 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, неоаскароз ‒ лише у 6 телят з 

середньою інтенсивністю інвазії 4,2±0,2 яєць у 10 полях зору мікроскопа. 

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіоз зареєстровано у 89 тварин з 

середньою інтенсивністю інвазії 29,7±0,6 ооцист у 10 полях зору мікроскопа.  
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Таблиця 3.3 

Поширення інвазій телят у господарствах Вінницької області (M±m) 

Вид збудника Інвазовано, гол ЕІ, % 
ІІ, ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа 

Cryptosporidium 

parvum 
137 45,1 22,3±1,4 

Еimeria spp. 72 23,7 19,8±1,1 

Neoascaris vitulorum 6 1,9 4,2±0,2 

Еimeria spp. + 

Cryptosporidium parvum  
89 29,3 29,7±0,6 

Всього 304 100,0 ‒ 

Примітка: * ‒ яєць у 10 полях зору мікроскопа 

Телята в господарствах Вінницької області найбільше були уражені 

криптсопоридіями ‒ 45,1 % (Рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Екстенсивність інвазій телят у господарствах Вінницької 

області 

Еймеріоз реєстрували у 23,7 % тварин, неоаскароз – у 1,9 % телят, а 

змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу – у 29,3 % тварин. 

За отриманими даними, можна зазначити, що показники екстенсивності 

ураження телят паразитозами з господарств Вінницької області майже 

45,1 %  
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1,9 %

29,3 %
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аналогічні з показниками інвазованості телят з господарств північної частини 

Одеської області і суттєво не відрізняються. На півдні Одеської області 

ураженість телят була найбільшою криптоспоридіями (60,9 %), а на півночі 

Одеської області і у Вінницькій ‒ домінував еймеріоз у асоціації з 

криптоспоридіозом ‒ 30,5 % та 29,3 % відповідно.   

Нашою метою також було з’ясувати поширення інвазій телят в 

залежності від системи утримання.  

На даний час в господарствах різних форм власності практикується 

утримання телят в індивідуальних будиночках (Рис. 3.5) і гуртове утримання 

по 6‒8 голів (Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.5 Утримання телят в індивідуальних будиночках 

 

В тваринницьких господарствах Одеської і Вінницької областей було 

досліджено фекалії від 1224 телят з яких 520 тварин утримувались в 

індивідуальних будиночках і 704 тварини у гуртових клітках. Інвазованими 

криптспоридіями, еймеріями та неоаскарисами були 818 телят, що складає 

66,8 %.  
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Рис. 3.6 Гуртове утримання телят молочного віку  

 

При утриманні 520 телят в індивідуальних будиночках ураженими були 

309 тварин, тобто показник екстенсивності інвазії склав 59,4 %. За умови 

гуртового утримання 704 телят інвазованими були 509 тварин, тобто 72,3 %, 

що на 12,9 % більше, ніж при утриманні телят в індивідуальних будиночках.  

При утриманні телят в індивідуальних будиночках з 309 досліджених 

тварин 172 теляти були інвазовані Cryptosporidium parvum з інтенсивністю 

інвазії 18,6±0,2 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, тоді як при гуртовому 

утриманні інвазованих було 170 телят із 509 досліджених і середній показник 

інтенсивності інвазії склав 24,6±1,3 ооцист у 10 полях зору мікроскопа (табл. 

3.4). 

Еймеріями в індивідуальних будиночках були інвазовані 59 телят при 

середній інтенсивності інвазії 16,1±0,5 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, 

тоді як при гуртовому утриманні інвазованих було 103 теляти і показник 

інтенсивності був значно вищим і склав 27,3±0,9 ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа. 
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Таблиця 3.4 

Поширення інвазій телят в залежності від системи утримання, M±m 

Показники 

Вид збудника 

Cryptosporidium 

parvum 

Еimeria 

spp. 

Neoascaris 

vitulorum* 

Еimeria spp. + 

Cryptosporidium 

parvum  

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
і 

б
у
д

и
н

о
ч

к
и

 

Досліджено 309 309 309 309 

Інвазовано 172 59 7 71 

ЕІ, % 55,7 19,1 2,3 22,9 

Інтенсивність 

інвазії, ооцист у  

10 полях зору 

мікроскопа 

18,6±0,2 16,1±0,5 1,2±0,1 21,6±0,9 

Г
у
р

то
в
е 

у
тр

и
м

ан
н

я
 

Досліджено 509 509 509 509 

Інвазовано 170 103 9 227 

ЕІ, % 33,4 20,2 1,8 44,6 

Інтенсивність 

інвазії, ооцист у  

10 полях зору 

мікроскопа 

24,6±1,3 27,3±0,9 4,2±0,2 33,2±1,1 

Примітка: * ‒ яєць у 10 полях зору мікроскопа 

Інвазованість телят неоаскарисами за різних систем утримання була 

майже на однаковому рівні. 

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу реєстрували у                        

71 теляти з індивідуальних будиночків і у 227 телят з гуртового утримання. 

Середній показник інтенсивності інвазії значно вищий був у телят при 

гуртовому утриманні – 33,2±1,1 ооцист у 10 полях зору мікроскопа, тоді як у 

телят з індивідуальних будиночків він склав 21,6±0,9 ооцист у 10 полях зору 

мікроскопа.   

За різних систем утримання телят в господарствах суттєво змінювались 

показники екстенсивності інвазії. В індивідуальних будиночках 

екстенсивність Cryptosporidium parvum склала 55,7 %, що на 22,3 % більше, 

порівняно з гуртовим утриманням телят (Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Ураженість телят збудниками інвазій у залежності від системи 

утримання 

Встановлено, що за утримання телят в індивідуальних будиночках 

реєструється спалах криптоспоридіозної інвазії, починаючи з 3-5 доби за 

рахунок контамінації кліток ооцистами від тварин, хворих 

криптоспоридіозом, які утримувалися раніше в цих будиночках, що можливо 

пояснити неефективною дезінвазією перед поселенням новонародженого 

молодняка, а також використанням одного і того ж інвентарю для 

прибирання.   

Інвазованість телят еймеріями і неоаскарисами як при утриманні в 

індивідуальних будиночках, так і в гуртових клітках була майже на 

однаковому рівні і становила 19,1 % та 20,2 % за еймеріозу та 2,3 % і 1,8 % за 

неоаскарозу відповідно.  

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу був найвищим у телят 

при гуртовому утриманні і становив 44,6 %, що на 21,7 % більше, порівняно з 

індивідуальним утриманням телят.  

Отже, при гуртовому утриманні телят домінує змішаний перебіг 

еймеріозу і криптоспоридіозу (44,6 %), а при утриманні телят в 

індивідуальних будиночках – криптоспоридіоз у вигляді моноінвазії (55,7 %). 
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3.2 Вікова та сезонна динаміка еймеріозу і криптоспоридіозу телят у 

господарствах Одеської і Вінницької областей 

Вікову динаміку еймеріозу і криптоспоридіозу телят вивчали в 

господарствах північних районів Одеської області (Балтський, 

Великомихайлівський, Котовський) та південних районів Вінницької області 

(Літенський, Піщанський). 

Об’єктом для досліджень були телята різних вікових груп, починаючи з            

3 доби до 75 доби з ознаками розладу системи травлення. Дослідження 

здійснювали шляхом відбору проби фекалій з прямої кишки телят. Кожну 

пробу досліджували за допомогою виготовлення нативного мазка за 

загальноприйнятою методикою, фарбування мазків проводили за методом 

Кестера та Романовського–Гімза з наступною мікроскопією при                

збільшенні 90х7.  

Всього було досліджено 357 телят різних вікових груп з яких                        

138 (38,7 %) були інвазовані еймеріями і криптоспоридіями (табл. 3.5, Рис. 

3.7). 

Таблиця 3.5  

Інвазованість телят різних вікових груп за еймеріозу і криптоспоридіозу 

в господарствах Одеської і Вінницької областей 

Вік, діб Обсте-

жено  

Із них 

інваз. 

телят 

ЕІ, %  

За еймеріозу 

 

За крипто- 

споридіозу  

За змішаного  

перебігу 

еймеріозу і 

криптоспоридіозу 

із них 

інваз. 

ЕІ, % із них 

інваз.  

ЕІ, % із них 

інваз.  

ЕІ, % 

3–30 102 36 35,3 28 77,8 4 11,1 4 11,1 

31–45 90 55 61,1 15 27,3 19 34,5 21 38,2 

46–60 85 36 42,3 7 19,4 11 30,6 18 50,0 

61–75 80 11 13,8 2 2,5 4 36,4 5 45,6 

Всього 357 138 38,7 52 37,7 38 27,5 48 34,8 
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Вперше ооцисти криптоспоридій виявляли у фекаліях телят, 

починаючи з 3-х добового віку, а ооцисти еймерій – з 25-ти добового. 

З досліджених 102 телят 3‒30-добового віку інвазованими були                      

36 тварин, що становить 35,3 %. По цій віковій групі криптоспоридіями були 

інвазовані 28 телят, що склало 77,8 %, по 4 теляти були уражені еймеріями 

(8,3 %) та змішаним перебігом еймеріозу і криптоспоридіозу з показником 

екстенсивності інвазії 11,1 %.  

В групі телят віком 31‒45 діб з досліджених 90 тварин інвазованими 

були 55 телят з показником екстенсивності інвазії 61,1 %. Моноінвазованість 

криптоспоридіями реєстрували у 15 телят з ЕІ 27,7 %, моноінвазованість 

еймеріями ‒ у 19 (34,5 %) телят, а змішаний перебіг ‒ у 18 (50,0 %) телят.  

 

 

Рис. 3.8 Вікова динаміка інвазій телят в господарствах Одеської і 

Вінницької областей 

 

У телят старшої вікової групи 46‒60 діб екстенсивність інвазованості 

була 42,3 % ‒ із 85 досліджених телят 36 тварин були хворі. З них 7 (19,4 %) 

телят  були інвазовані криптоспоридіями, 11 (30,6 %) телят ‒ еймеріями та  
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18 (50,0 %) телят мали змішаний перебіг еймеріозно-криптоспоридіозної 

інвазії.  

Серед 80 телят віком 61‒75 діб 11 тварин були інвазовані і показник 

екстенсивності інвазії склав 13,8 %. По цій віковій групі криптоспоридіоз 

реєстрували лише у 2 (2,5 %) телят, натомість 4 (36,4 %) теляти були уражені 

еймеріями, а у 5 (45,6 %) телят реєстрували змішаний перебіг хвороби. 

Отже, криптоспоридіоз у вигляді моноінвазії найбільш поширений 

серед телят 3–30-добового віку (77,8 %) з тенденцією до зниження 

екстенсивності інвазії майже на 58,4 % у телят 46‒60-добового віку (19,4 %). 

Найвища екстенсивність еймеріозу у вигляді моноінвазії реєстрували у телят 

починаючи з 45-добового віку. Змішана еймеріозно-криптоспоридіозна 

інвазія з найвищими показниками екстенсивності 50 % та 45,6 % 

зареєстрована у телят віком від 46 до 75 діб.  

Протозоози телят характеризується вираженою сезонністю. Пік 

екстенсивності криптоспоридіозу реєстрували взимку – 69,5 %, тоді як 

екстенсивність еймеріозу і змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

була найнижчою і склала 8,3 % та 22,2 % відповідно (табл. 3.6). 

 Таблиця 3.6  

Сезонна динаміка еймеріозу і криптоспоридіозу телят у господарствах 

Одеської і Вінницької областей 

Період 

року 

Інваз., 

гол. 

криптоспоридіоз еймеріоз 
еймеріоз + 

криптоспоридіоз  

інваз., гол ЕІ, % інваз., гол ЕІ, % інваз., гол ЕІ, % 

зима 36 25 69,5 3 8,3 8 22,2 

весна 62 31 50,0 12 19,4 19 30,6 

літо 19 3 15,8 7 36,8 9 47,4 

осінь 21 5 23,8 6 28,6 10 47,6 

Всього 138 64 46,4 28 20,3 46 33,3 
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Навесні екстенсивність криптоспоридіозу була досить високою ‒                       

50 %, дещо нижче змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу –               

30,6 %, а моноінвазованість телят еймеріями склала 19,4 %. 

Влітку екстенсивність криптоспоридіозу була найнижчою ‒ 15,8 %, 

тоді як екстенсивність еймеріозу зросла до 36,8 % і відповідно змішаний 

перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу серед телят склав 47,4 %. 

Восени інвазованість телят криптоспоридіями і змішаний перебіг 

еймеріозу і криптоспоридіозу дещо зросли до 23,8 % та 47,6 % відповідно, а 

ураження еймеріями знизилось до 28,6 %.  

Таким чином, найбільшу ураженість криптоспоридіями реєстрували в 

зимово-весняний період (69,5‒50 %), що, на нашу думку, пов’язано зі 

збільшенням кількості новонародженого поголів’я, чутливого до збудника 

криптоспоридіозу, тоді як моноінвазованість еймеріями (36,8‒29,6 %) та 

змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу (47,4‒47,6 %) ‒ влітку та 

восени.  

 

 

3.3 Клінічні ознаки у телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу 

У телят 35-добововго віку, спонтанно інвазованих еймеріями і 

криптоспоридіями, хвороба характеризувалась ураженням травного каналу. 

У хворих телят реєстрували пронос, який періодично посилювався і 

спричиняв зневоднення організму та зниження маси тіла. Рухова активність 

інвазованих тварин була знижена, телята стояли згорбленими, а переважну 

більшість часу лежали, важко підіймались або взагалі не вставали.  

У хворих телят був чітко виражений невротичний синдром, який 

характеризувався зниженням нервово-м’язового тонусу і рухової активності 

тварини з помітним м’язовим тремтінням (Рис. 3.9).  

 



71 
 

 

Рис. 3.9 Невротичний синдром у теляти 35-добового віку за змішаного 

перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

 

Одночасно у телят реєстрували гастроентеральний синдром, який 

характеризувався частою дефекацію з виділенням рідких і сморідних фекалій 

світло-коричневого або зеленувато-коричневого кольору, в окремих випадках 

– з кров’ю та слизом (Рис. 3.10, 3.11). 

У інвазованих телят виділення фекалій відбувалося мимоволі, при 

цьому реєстрували значне пригнічення, ексикоз, прогресуюче схуднення, 

гіпотрофічність мускулатури, блідість видимих слизових оболонок та 

тьмяність шерстного покриву. Тазові кінцівки, а також ділянка ануса та хвіст 

були забруднені рідкими та підсохлими фекаліями.   
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Рис. 3.10 Гастроентеральний 

синдром у теляти 35-добового віку за 

змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу  

Рис. 3.11 Домішки слизу і крові у 

фекаліях теляти 35-добового віку за 

змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу  

 

З розвитком патологічного процесу температура тіла знижувалась до 

36,2 0С, реєстрували прискорення частоти пульсу до 132,5±1,01 уд./хв і 

дихання до 40,5±1,02 дих. рух./хв. В подальшому за відсутності проведення 

оздоровчо-лікувальних заходів тварини гинули.  

 Найбільш виражені патологоанатомічні зміни реєстрували в органах 

черевної порожнини (Рис. 3.12).  
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Рис. 3.12 Запалення тонкого відділу кишечника теляти 35-добового віку 

за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

 

Певні патологічні зміни за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят локалізуються в тонкому відділі кишечника при яких 

слизова оболонка голодної кишки в стані набряку, гіперемійована та вкрита 

значною кількістю слизу бурого кольору, а слизова оболонка клубової кишки 

зазвичай потовщена та гіперемійована з геморагіями і виразками. 

 

Рис. 3.13 Гіперемія клубової кишки теляти з геморагіями і виразками 
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Характерні патологічні зміни реєстрували в паренхіматозних органах 

телят, а саме: венозний застій у печінці та селезінці. Ці органи були 

нещільної консистенції, а на розрізі реєстрували зглаженість паренхіми. 

Жовчний міхур дещо розширений та переповнений жовчю (Рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14 Венозний застій у печінці та переповнений жовчний міхур 

теляти 35-добового віку за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

 

Таким чином, за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу в 

організмі телят патологічні зміни характеризуються проносом і 

дегідратацією організму, катаральним запаленням тонкого відділу 

кишечнику, розвитком загальних судинних розладів, дистрофічними змінами 

в паренхіматозних органах, поступовим виснаженням та загибеллю тварин.    

 

 

3.4 Морфологічні показники крові телят 35-добового віку за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

Дослідженню крові належить провідне місце при постановці й 

уточненні діагнозу. За даними загальної картини крові можна визначити 
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тяжкість перебігу захворювання, виявити ускладнення, контролювати 

ефективність лікування. 

Кров ‒ є внутрішнім середовищем організму, основною 

характеристикою якої є постійність її складу. В той же час вона є однією з 

найбільш динамічних систем, яка в тій чи іншій мірі відображає всі зміни, які 

відбуваються в організмі. Окрім того, кров знаходиться у постійному звʼязку 

з органами і тканинами і змінюється відповідно сама як кількісно, так і якісно 

[227].  

Необхідно враховувати, що за тривалого перебігу паразитарних 

захворювань найперше пригнічується кровотворна, антиоксидантна та 

імунна система, оскільки паразити викликають глибокі зміни не лише в 

структурі окремих органів, де вони паразитують, але й через свої токсини 

змінюють перебіг метаболічних процесів [232].   

В доступній літературі є дані щодо динаміки морфологічних і 

біохімічних показників крові телят окремо за криптоспоридіозу і еймеріозу, 

але нами не виявлено даних щодо змін крові за змішаного перебігу еймеріозу 

і криптоспоридіозу.  

Враховуючи значне поширення змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу нами визначено морфологічні показники крові телят 35-

довового віку, інвазованих еймеріями і криптоспоридіями.  

З метою експерименту було сформовано дослідну групу тварин 

спонтанно інвазованих еймеріями і криптоспоридіями (n=5) і контрольну 

(n=5) ‒ не інвазовані. Кров для досліджень відбирали у телят вранці до 

годівлі з яремної вени із дотримання правил асептики та антисептики у 

скляні пробірки в кількості 3 мл. Одразу після відбору проби крові 

стабілізувалися антикоагулянтом – гепарином (500 ОД/10 мл).  

У крові хворих тварин дослідної групи встановили вірогідне (р˂0,001) 

зменшення вмісту гемоглобіну на 15,6 % (98,11±0,01 г/л) щодо показника у 

телят контрольної групи (16,24±0,51 г/л) (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Морфологічні показники крові телят 35-добового віку за змішаного 

перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (n=5, M±m) 

Показники 
Групи тварин 

% до контролю 
дослідна контрольна 

Гемоглобін, г/л 98,11±0,01*** 116,24±0,51 ‒15,6 

Еритроцити, Т/л 4,56±0,21*** 6,75±0,13 ‒32,4 

Лейкоцити, Г/л 14,02±0,32*** 8,36±0,15 +67,7 

Лейкограма, %:  

Базофіли ‒ ‒ ‒ 

Еозинофіли 2,45±0,32*** 7,0±0,21 ‒65 

Нейтрофіли:  

Юні 0,41±0,12 ‒ ‒ 

Паличкоядерні 4,72±0,48* 6,0±1,07 ‒21,3 

Сегментоядерні 30,88±2,24** 21,24±2,19 +45,4 

Лімфоцити 58,29±1,72* 59,26±3,17 ‒1,6 

Моноцити  3,25±0,23*** 6,5±0,35 ‒50 

ЛІІ  1,242 0,422 +194,3 

Примітка: * - р˂0,05, ** - р˂0,01, *** - р˂0,001 ‒ порівняно до контролю 

 

Кількість еритроцитів була вірогідно (р˂0,001) нижча на 32,4 % 

(4,56±0,21 Т/л) відносно показників контрольної групи (6,75±0,13 Т/л).  

Змішаний перебіг еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії призводить до 

збільшення кількості лейкоцитів у крові телят на 67,7 % (р˂0,001)                  

(8,36±0,15 Г/л) порівняно до контролю (14,02±0,32 Г/л). Таке збільшення є 

результатом захисної реакції організму телят на розвиток запального 

процесу.  

У лейкограмі вірогідного (р˂0,001) зменшилась кількість еозинофілів 

на 65 % з 7,0±0,21 % у контролі до 2,451±0,32 % у дослідній групі. 
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Кількість паличкоядерних нейтрофілів в дослідній групі телят була 

вірогідно (р˂0,05) нижчою на 21,3 % (4,72±0,48 %), ніж у контролі                 

(6,0±1,07 %). Сегментоядерні нейтрофіли у дослідній групі збільшились до 

30,88±2,24 % проти 21,24±2,19 % у контролі, тобто на 45,4 %. 

У крові телят дослідної групи виявляли зміщення нейтрофільного ядра 

лейкограми вправо внаслідок підвищення кількості сегментоядерних 

лейкоцитів відносно показників контрольної групи.  

Кількість лімфоцитів у крові телят дослідної групи вірогідно (р˂0,05) 

зменшилась на 1,6 % і становила 58,29±1,72 % проти 59,26±3,17 % у 

контролі. При цьому кількість моноцитів вірогідно (р˂0,001)                  

зменшилась на 50 %  і склала 3,25±0,23 % у дослідній групі проти 6,5±0,35 % 

у контролі. Таке зменшення показників вказує на імунодефіцитний стан 

організму хворих тварин. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у інвазованих еймеріями і 

криптоспридіями телят був на досить високому рівні ‒ 1,242 ум. од., що 

свідчить про тяжкість запального процесу в організмі тварини, тоді як у не 

інвазованих телят з контрольної групи він склав 0,422 ум. од, тобто в                      

2,9 разів менше. 

Отже, встановлені закономірності в показниках крові телят інвазованих 

збудниками еймеріозу і криптоспоридіозу знаходяться в певній залежності 

від рівня інтенсивності інвазії та тривалості перебігу хвороби і проявляються 

гемоглобінемією, еритропенією, лейкопенією та лімфоцитозом. 

Встановлений лейкоцитоз супроводжується дегенеративним зрушенням ядра 

нейтрофілів вправо і еозинопенією, що свідчить про компенсаторну реакцію 

організму тварин у відповідь на подразнення тканин токсинами збудників, а 

збільшення лейкоцитарного індексу інтоксикації вказує на тяжкість 

запального процесу в організмі тварини. 
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3.5 Біохімічні та імунологічні показники сироватки крові телят  

35-добового віку за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

Кров, як найбільш лабільна система в організмі тварин, реагує першою 

і дуже швидко на екзогенні та ендогенні інтоксикації організму. 

Для глибокого розуміння патогенезу захворювання біохімічні 

показники сироватки крові тварин мають першочергове значення. 

Патогенний вплив паразитозів зумовлений, зокрема, токсичною та 

механічною їх дією на організм хазяїна і проявляється змінами в механізмах 

опірності, що призводять до значних біохімічних змін [233]. 

Вивчення імунологічних показників є ключовим моментом для 

виявлення імунодефіцитного і імунопатологічного станів, первинної оцінки 

імунного стану організму, а також в постановці діагнозу, проведенні 

лікування і прогнозування захворювання [234].  

Зважаючи на це, нами проведені дослідження біохімічних та 

імунологічних показників сироватки крові телят 35-ти добового віку – 

періоду переходу на грубі корми за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу.  

В умовах господарства ДП ЕБ «Дачна» Біляївського району Одеської 

області, неблагополучного щодо еймеріозу і криптоспоридіозу було 

сформовано дві групи телят 35-добового віку по 5 голів у кожній. У 

дослідній групі телята були інвазовані, у контролі – не інвазовані. 

Кров для досліджень відбирали у телят вранці до годівлі з яремної вени 

із дотримання правил асептики та антисептики. 

З розвитком інвазії у телят 35-добового віку спостерігали зміни 

біохімічних показників сироватки крові (табл. 3.8).  

В дослідній групі тварин відмічали вірогідне (р˂0,001) зменшення 

вмісту загального білка на 9,3 % до 59,49±0,81 г/л порівняно з показниками 

контрольної групи 65,61±1,02 г/л. 
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Таблиця 3.8  

Біохімічні показники сироватки крові телят 35-добового віку за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (n=5, M±m) 

Показники 
Групи тварин 

% до контролю 
дослідна контрольна 

Загальний білок, г/л 59,49±0,81*** 65,61±1,02 ‒9,3 

Альбуміни, г/л 25,28±0,98*** 34,21±1,24 ‒26,1 

Глобуліни, г/л 34,21±1,06* 31,40±1,29 +8,9 

α-глобуліни, г/л 9,1±1,02* 9,3±0,17 ‒2,2 

β-глобуліни, г/л 10,3±0,92* 8,5±0,34 +21,2 

γ-глобуліни, г/л 14,8±0,63* 13,6±0,26 +8,8 

А/Г коефіцієнт 0,7 1,1 ‒36,4 

Примітка: * - р˂0,05, ** - р˂0,01, *** - р˂0,001 ‒ порівняно до контролю 

 

Слід зазначити, що в дослідній групі тварин вірогідноо (р˂0,001) 

знизився вміст альбумінів на 26,1 % (25,28±0,98 г/л), порівняно з 

контрольною групою 34,21±1,24 г/л. Такі зміни в сироватці крові хворих 

телят вказують на порушення перетравлення і засвоєння продуктів гідролізу 

білків у кишківнику як наслідок зниження секреторної функції кишечника і 

порушення цілісності слизової оболонки при паразитування криптоспоридій 

та еймерій.  

 Вміст загальних глобулінів в дослідній групі телят вірогідно (р˂0,05) 

збільшився на 8,9 % порівняно до контролю і склав 34,21±1,06 г/л проти 

31,40±1,29 г/л.  

В розрізі фракцій, кількість α-глобулінів суттєво не змінилась і 

становила 9,1±1,02 г/л в дослідній групі і 9,3±0,17 г/л в контрольній групі, що 

лише на 2,2 % менше, тоді як β-глобуліни вірогідно (р˂0,05) зросли на 21,2 % 

до 10,3±0,92 г/л, порівняно з контрольною групою 8,5±0,34 г/л. Вміст γ-

глобулінів також вірогідно (р˂0,05) зріс на 8,8 % ‒ 14,8±0,63 г/л у дослідній 

групі проти 13,6±0,26 г/л у контрольній групі.  
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Співвідношення альбумінів до глобулінів сформувало відповідний 

коефіцієнт – 0,7 у дослідній групі проти 1,1 у контролі, що вказує на низький 

рівень альбуміну в сироватці крові інвазованих телят.  

У інвазованих телят спостерігали вірогідне (р˂0,001) підвищення 

активності трансаміназ (АсАТ) на 11,4 % (0,98±0,01 ммоль/л·год) порівняно з 

показниками контрольної групи 0,88±0,01 ммоль/л·год та АлАТ на 30,9 % 

(0,55±0,02 ммоль/л·год проти 0,42±0,01 ммоль/л·год у контролі). Такі 

показники вказують на наявність дистрофічних процесів в печінці (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Імунологічні показники сироватки крові телят 35-добового віку за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (n=5, M±m) 

Показники 
Групи тварин 

% до контролю 
дослідна контрольна 

АсАТ, ммоль/л·год 0,98±0,01*** 0,88±0,01 +11,4 

АлАТ ммоль/л·год 0,55±0,02*** 0,42±0,01 +30,9 

ЦІК, мг/см3 76,49±2,05*** 61,92±1,02 +23,5 

Серомукоїди, мг/см3 0,19±0,02* 0,14±0,01 +35,7 

Примітка: * - р˂0,05, ** - р˂0,01, *** - р˂0,001 ‒ порівняно до контролю 

 

Концентрація циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові 

телят дослідної групи становила 76,49±2,05 мг/см3, що на 23,5 % (р˂0,001) 

була вищою, порівняно з контрольною групою 61,92±1,02 мг/см3. Це свідчить 

про розвиток імуносупресії в організмі тварин після інвазування.  

Із розвитком інвазії спостерігали вірогідне підвищення концентрації 

серомукоїдів на 35,7 % і становила 0,19±0,02 мг/см3 в дослідній групі проти 

0,14±0,01 мг/см3 у контролі, що вказує на наявність механічного 

пошкодження тканин. 

Отже, у біохімічному складі сироватки крові телят, спонтанно 

інвазованих еймеріями і криптоспоридіями зменшення вмісту загального 
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білку пов’язане із порушенням білоксинтезуючої функції печінки внаслідок 

інтоксикації організму тварин продуктами метаболізму паразитів.  

Зменшення вмісту альбумінів свідчить про порушення функції печінки, 

а підвищення β-глобулінів вказує на пригнічення імунної відповіді на 

інвазію. Підвищення активності ферменту АсАТ вказує на розвиток 

дистрофічних процесів в печінці, яка відіграє першочергову роль у 

нейтралізації токсинів, що утворюються в організмі тварин за розвитку 

інвазії.  

 

 

3.6 Визначення параметрів гострої токсичності препарату 

ампролев-плюс на білих мишах 

Відомо, що основним засобом боротьби з паразитозами залишаються 

хіміотерапевтичні препарати. З літературних джерел відомо, що практикуючі 

лікарі ветеринарної медицини віддають перевагу препаратам які окрім 

лікувальних властивостей мають імуностимулюючу дію.  

З цією метою створено та запатентовано лікувальний препарат 

ампролев–плюс (Національний науковий центр «Інститут експериментальної 

і клінічної ветеринарної медицини») із широким спектром дії для 

перорального застосування за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу молодняку дрібної та великої рогатої худоби. 

Застосування вже відомих еймеріостатиків, зареєстрованих на ринку 

ветеринарних препаратів, не завжди дає бажаного ефекту саме за 

криптоспоридіозу чи змішаного перебігу з еймеріозом. В тваринництві 

змішаний перебіг еймеріозно-криптоспоридіозної інвазії призводить до 

значних втрат від загибелі молодняку, відставанні в рості і розвитку і, 

головне, тварини, які перехворіли в ранньому віці залишаються тривалий час 

носіями інвазії [57]. 

З практики відомо, що криптоспоридіоз є супутнім захворюванням за 

окремих інфекційних хвороб, таких як ешерихіоз, сальмонельоз, рото-, 
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короновірусні інфекції тварин. За змішаного перебігу цих хвороб у тварин 

реєструють значний відсоток летальності. 

Одним із етапів розробки нових препаратів є всебічне визначення 

токсичності, комуляції, побічної дії та віддалених наслідків. Проведення 

досліду з визначення гострої токсичності препарату є першим етапом 

токсикологічних досліджень метою якого є одержання інформації щодо 

небезпеки досліджуваного препарату в умовах короткотривалих досліджень.  

Тому, метою наших досліджень стало дослідження гострої токсичності 

препарату ампролев–плюс з встановленням параметрів його токсичності. 

Визначення параметрів гострої токсичності препарату проводили 

згідно з методичними вказівками «Токсикологічний контроль нових засобів 

захисту тварин» і «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» 

[228, 229]. 

Дослідження проводили на базі віварію Одеської дослідної станції 

ННЦ «ІЕКВМ». Гостру токсичність препарату визначали на білих мишах 

3,5–4 міс. віку, масою тіла 20–22 г. Тварини перед проведенням досліджень 

утримувались в умовах карантину упродовж 10 діб і мали вільний доступ до 

корму та води. За 3 години до введення дослідженого препарату годівлю і 

напування було припинено. Згідно схеми досліду було сформовано 6 груп 

білих мишей (самці) (n=7). За тваринами вели спостереження упродовж                      

72 годин від початку введення препарату. 

Препарат ампролев–плюс у вигляді суспензії на 1 % розчині крохмалю 

вводили одноразово, внутрішньошлунково в наступних дозах: 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800 і 2000 мг/кг маси тіла.   

Упродовж всього терміну досліду проводили спостереження за 

загальним станом та поведінкою тварин і можливою загибеллю, а також 

проявом симптомів інтоксикації; відмічали особливості поведінки, прийому 

корму і води; враховували стан шерстного покриву та видимих слизових 

оболонок. Значення ЛД50 розраховували з використанням методу Г. Кербера 
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(1931). Згідно з результатами, ампролев–плюс класифікували за ступенем 

небезпечності та токсичності [230].   

При внутрішньошлунковому введенні препарату ампролев–плюс 

встановлено, що в перші хвилини введення реакція тварин у всіх групах була 

однаковою, за виключення реакції на стрес після відповідного втручання. У 

мишей усіх груп реєстрували незначне збудження упродовж перших хвилин 

з послідуючим їх заспокоєнням. Будь-яких змін у поведінці мишей та спраги 

не реєстрували.  

На 40 та 50 хвилину в групі тварин, яким застосовували ампролев–

плюс у дозі 2000 мг/кг маси тіла з`явилися симптоми щодо впливу препарату 

на загальний стан з ознаками пригнічення. Тварини хаотично переміщалися у 

клітці, їх рухи були стрибкоподібними, миші горбилися.  

На 3 годину після введення препарату в цій групі відмічали збудження 

яке змінювалось пригніченням з досить частим актом сечовиділення. Вказані 

ознаки тривали певний час, миші займали лежаче положення, переважно на 

спині, при цьому відмічали плавальні рухи, а також повільне піднімання і 

опускання хвоста.  

Встановлено, що в групі тварин, яким застосовано препарат у дозі              

2000 мг/кг маси тіла упродовж 4 годин 20 хвилин загинули усі 7 мишей 

(табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Результати визначення гострої токсичності препарату ампролев–плюс 

для білих мишей (n=7) 

Доза препарату, мг/кг 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Вижило 7 6 5 4 3 0 

Загинуло 0 1 2 3 4 7 

z 0.5 1,5 2,5 3,5 5,5 

d 200 200 200 200 200 

z d 100 300 500 700 1100 
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Тваринам, яким застосовували препарат у дозі 1800 мг/кг маси тіла 

упродовж 5 годин загинуло 4, а за дози 1600 мг/кг – 3 миші.  

Внутрішньошлункове введення ампролеву–плюс у дозі 1400 мг/кг маси 

тіла призвело до загибелі 2 мишей. У решти тварин реєстрували ознаки 

збудження, які тривали упродовж 3 годин, ймовірно від стресу, які поступово 

перейшли в звичайний стан з незначним пригніченням.  

Слід зазначити, що в групі білих мишей, яким вводили 1200 мг/кг маси 

тіла загинула лише одна тварина вже на початку 2 години досліду.  

Всі тварини групи, яким задавали препарат у дозі 1000 мг/кг маси тіла, 

залишились живими, у них реєстрували лише слабо виражені ознаки 

пригнічення упродовж перших двох годин, які надалі зникли і білі миші цієї 

групи за поведінкою, вживанням корму і води не відрізнялись від стану до 

введення препарату. 

Параметри гострої токсичності препарату ампролев-плюс на білих 

мишах ЛД50 розраховували за формулою: 

ЛД50=ЛД100–Σ(zd)/m,  

де: ЛД100 – доза, від якої загинули всі тварини; 

Σ – символ суми; 

z – половина загальної кількості тварин, які загинули від двох 

наступних доз; 

d – різниця двох наступних доз; 

m – кількість тварин у групі на кожну дозу. 

Згідно з формулою, ЛД50 препарату «Ампролев-плюс» для білих мишей 

становила: 

ЛД50=2000–[(100+300+500+700+1100):7]=1614,3 мг/кг 

 

Після проведення розрахунків встановлено, що ЛД50 препарату 

ампролев–плюс для лабораторних тварин (білі миші) становила 1614,3 мг/кг 

маси тіла. 
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Таким чином, препарат ампролев–плюс згідно з класифікацією 

хімічних речовин за ступенем небезпечності (ДСТ 12.1.007–76) відповідає 

третьому класу небезпечності, відповідно до класифікації речовин за 

токсичністю – ІV класу і ступеню токсичності – «помірно токсичні 

речовини». 

 

 

3.7 Ефективність бровітакокциду, толкокциду 2,5 % та ампролев-

плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят 

У практиці ветеринарної медицини для лікування тварин, уражених 

еймеріями, застосовується велика кількість препаратів як вітчизняного, так і 

імпортного виробництва, проте не всі вони є ефективними за змішаного 

перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят. 

Тому, за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят 

проведено порівняльну оцінку ефективності бровітакокциду (ТОВ НВФ 

«Бровафарма»), толкокциду 2,5 % (ННЦ «ІЕКВМ») та препарату ампролев-

плюс (патент на корисну модель № 119843).  

Розроблений новий протипаразитарний лікувальний препарат 

ампролев-плюс містить у своєму складі ампроліум, вікасол і відрізняється від 

Бровітакокциду тим, що додатково містить сульфадимезин, левамізол та 

вітамін С і в якості наповнювача – крохмаль.   

За даними загальноклінічних спостережень після застосування 

антигельмінтних препаратів побічних ефектів та ускладнень у інвазованих 

еймеріями і криптоспоридіями телят не виявлено. 

Дослідження щодо з`ясування терапевтичної ефективності 

еймеріостатиків за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят 

проводили на базі ПрАТ «Племзавод» Літинський» с. Громадське 

Літинського району Вінницької області.  
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Еймеріостатичну дію препаратів визначали на 40 телятах 35-добового 

віку, спонтанно інвазованих еймеріями і криптосоридіями з яких було 

сформовано 3 дослідні і контрольну групи (n=10) червоно-рябої породи. 

Телятам першої групи задавали бровітакокцид у дозі 1,5 г/10 кг маси 

тіла з водою упродовж 5 діб двома курсами з інтервалом 5 днів, телятам 

другої групи – толкокцид 2,5 % у дозі 1 г/10 кг маси тіла також з питною 

водою упродовж 5 діб двома курсами з інтервалом 5 днів, тваринам третьої 

групи задавали ампролев-плюс також з розрахунку 1 г/10 кг маси тіла з 

водою упродовж 5 діб двома курсами з інтервалом 5 днів, тварини четвертої 

групи були контролем (клінічно здорові) їм випоювали фізіологічний розчин 

по 20 мл, двома курсами, упродовж 5 діб. 

До проведення лікування ураженість телят криптоспоридіями усіх 

чотирьох груп була в межах 20,9±0,3 ‒ 24,2±0,6 ооцист в 10 полях зору 

мікроскопа, а еймеріями на рівні 42,8±0,6 ‒ 52,1±0,9 ооцист в 10 полях зору 

мікроскопа (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11  

Інтенсивність інвазії при лікуванні телят, уражених еймеріями і 

криптоспоридіями (n=10, M±m) 

Ураженість, ооцист в 10 

полях зору мікроскопа 

Групи тварин, яким застосовували 

контроль бровіта-

кокцид 

толкокцид 

2,5 % 

ампролев-

плюс 

до лікування 
C. parvum 21,6±0,6 23,6±0,5 24,2±0,6 20,9±0,3 

Еimeria spp. 46,7±0,4 48,2±0,4 52,1±0,9 42,8±0,6 

після І курсу 

лікування 

C. parvum 4,9±0,2 8,1±0,3 2,2±0,1 22,2±0,5 

Еimeria spp. 12,2±0,1 12,9±0,1 13,6±0,2 46,5±0,4 

до ІІ курсу 

лікування 

C. parvum 5,6±0,1 9,3±0,2 4,1±0,9 19,6±0,2 

Еimeria spp. 14,3±0,3 16,9±0,7 15,5±0,2 44,9±0,3 

після ІІ курсу 

лікування 

C. parvum 1,6±0,2 4,2±0,3 0 12,1±0,1 

Еimeria spp. 0 1,2±0,3 0,6±0,1 36,2±0,3 
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Після першого курсу лікування інтенсивність ураження телят 

криптоспоридіями по першій групі становила 4,9±0,2 ооцист, в другій групі ‒ 

8,1±0,3 ооцист, а в третій групі ‒ 2,2±0,1 ооцист в 10 полях зору мікроскопа. 

Інтенсивність ураження телят еймеріями становила 12,2±0,1 ооцист,                

12,9±0,1 ооцист та 13,6±0,2 ооцист в 10 полях зору мікроскопу відповідно.  

Через 5 діб, після першого курсу лікування, тобто перед другим 

застосуванням препаратів інтенсивність ураження телят криптоспоридіями в 

першій дослідній групі тварин слала 5,6±0,1 ооцист, в другій дослідній групі 

‒ 9,3±0,2 ооцист і в третій дослідній групі – 4,1±0,9 ооцист, тоді як в 

контрольній групі показник становив 19,6±0,2 ооцист в 10 полях зору 

мікроскопа. Інвазованість телят еймеріями становила 14,3±0,3 ооцист в 

першій групі тварин, 16,9±0,7 ооцист в другій групі тварин і 15,5±0,2 ооцист 

в третій групі телят при інтенсивності інвазії 44,9±0,3 ооцист в 10 полях зору 

мікроскопа в контрольній групі. 

Після другого курсу лікування бровітакокцидом інвазованість телят 

криптоспоридіями знизилась до 1,6±0,2 ооцист, а від еймерій звільнились всі 

телята. В другій дослідній групі телят, яким задавали толкокоцид 2,5 %, 

інтенсивність ураження криптоспоридіями знизилась до 4,2±0,3 ооцисти, а 

еймеріями – до 1,2±0,3 ооцисти. При застосуванні препарату ампролев-плюс 

у телят третьої дослідної групи ураження криптоспоридіями не реєстрували, 

а середня інвазованість еймеріями склала 0,6±0,1 ооцист в 10 полях зору 

мікроскопа. В контрольній групі телят інвазованість криптоспоридіями була 

на рівні 12,1±0,1 ооцист, а еймеріями – 36,2±0,3 ооцист в 10 полях зору 

мікроскопа. 

Таким чином, після проведення схеми лікування найкращі показники 

щодо зменшення інвазування телят еймеріями і криптоспоридіями отримали 

при застосуванні бровітакокциду та препарату ампролев-плюс. 

За результатами досліджень екстенсефективність (ЕЕ) бровітакокциду 

після першого курсу лікування склала 60 % за еймеріозу та 70 % за 

криптоспоридіозу. Після другого курсу лікування ефективність 
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бровітакокциду збільшилась до 100 % за еймеріозу і до 80 % за 

криптоспоридіозу (табл. 3.12).   

Таблиця 3.12 

Екстенсфективність препаратів за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят 

Препарат Збудник 

Звільн. гол. ЕЕ, % Звільн. гол. ЕЕ, % 

після першого курсу 

лікування 

після другого курсу 

лікування 

бровітакокцид 
C. parvum 7 70 8 80 

Еimeria spp. 6 60 10 100 

толкокцид 2,5% 
C. parvum 5 50 6 60 

Еimeria spp. 6 60 8 80 

ампролев-плюс 
C. parvum 8 80 10 100 

Еimeria spp. 6 60 1 90 

контроль ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Після першого курсу лікування телят толкокцидом 2,5 % 

екстенсефективність за еймеріозу склала 60 %, за криптоспоридіозу ‒ 50 %, а 

після другого курсу лікування показник ЕЕ за еймеріозу збільшився до                  

80 %, за криптоспоридіозу ‒ до 60 %,  

У групі телят, яким застосовували препарат ампролев-плюс, після 

першого курсу лікування екстенсефективність за еймеріозу склала                          

60 %, за криптоспоридіозу ‒ 80 %. Вже після другого курсу лікування 

показник ЕЕ за еймеріозу склав  90 %, криптсопоридіозу ‒ 100 %.  

При визначенні інтенсефективності (ІЕ) препаратів встановлено, що в 

групі телят, яким застосовували бровітакокцид показник ІЕ після першого 

курсу лікування за еймеріозу склав 76 %, за криптоспоридіозу ‒ 78, тоді як 

після другого курсу лікування ІЕ препарату склала 100 % та 88 % відповідно 

(табл. 3.13).     
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Таблиця 3.13 

Інтенсефективність препаратів за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу телят 

Показники 

Групи тварин, яким застосовували 

контроль 
бровітакокцид 

толкокцид 

2,5 % 

ампролев-

плюс 

після першого курсу лікування 

ІЕ, % 
C. parvum 78 68 92 ‒ 

Еimeria spp. 76 75 76 ‒ 

після другого курсу лікування 

ІЕ, % 
C. parvum 88 69 100 ‒ 

Еimeria spp. 100 98 99 ‒ 

 

Інтенсефективність толкокциду 2,5 % після першого курсу лікування за 

еймеріозу склала 75 %, за криптоспоридіозу ‒ 68 %. Після другого курсу 

лікування показник ІЕ збільшився до 98 % за еймеріозу і до 69 % за 

криптоспоридіозу телят.  

У третій групі телят, після першого курсу застосування препарату 

ампролев-плюс, інтенсефективність склала 76 % за еймеріозу і 92 % за 

криптоспоридіозу, а вже після другого курсу лікування показник збільшився 

до 99 % і 100 % відповідно.  

Таким чином, за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

телят найбільш ефективними препаратами виявилися бровітакокцид та 

ампролев-плюс. Екстенсефективність бровітакокциду за еймеріозу становить 

100 %, за криптоспоридіозу ‒ 80 %; ампролев-плюс за еймеріозу – 90 %, за 

криптоспоридіозу – 100 %.             
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3.8 Вплив лікувальних препаратів на морфологічні показники 

крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

3.8.1 Морфологічні показники крові телят при лікуванні 

бровітакокцидом 

Метою роботи було визначення дії лікувальних препаратів на 

показники крові телят. 

За принципом аналогів, для проведення досліду, було підібрано дві 

групи телят 35-добового віку (n=10). Перша група телят контрольна ‒ не 

інвазовані (здорові), друга ‒ дослідна, телята яких лікували бровітакокцидом 

у дозі 1,5 г/10 кг маси тіла з водою упродовж 5 діб двома курсами з 

інтервалом 5 днів.  

Морфологічні дослідження крові телят проводили до лікування та на  

5-у, 15-у і 25-у добу після застосування препарату.      

При дослідженні крові телят з контрольної групи протягом всього 

періоду досліду вміст гемоглобіну був на рівні 116,24±0,51 г/л ‒               

118,46±0,92 г/л (табл. 3.14). 

Вміст гемоглобіну у телят, яких лікували бровітакокцидом, лише на            

15 добу вірогідно зріс (р˂0,001) на 13,1 % до 110,91±1,12 г/л, а вже на                      

25 добу наблизився до показника контрольної групі і склав 116,22±0,24 г/л. 

Кількість еритроцитів до лікування була 4,56±0,21 Т/л і лише на               

25 добу вірогідно зросла (р˂0,01) на 50,4 % до 6,86±0,55 Т/л. У інвазованих 

телят до лікування кількість лейкоцитів була на високому рівні і становила 

14,02±0,32 Г/л, що на 67,7 % більше, порівняно до контролю. Упродовж 

терміну лікування їх кількість поступово зменшувалась і вже на 25 добу 

показник склав 9,02±0,43 Г/л. 

 У лейкограмі кількість еозинофілів до лікування була на низькому 

рівні ‒ 4,11±0,32 % і лише на 25 добу зросла на 27,5 % (р˂0,05) і склала 

5,24±0,49 %. В контрольній групі показник був в межах 6,98±0,3 % ‒ 

7,03±0,02 %. 
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Таблиця 3.14  

Вплив бровітакокциду на морфологічні показники крові телят за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

Гемоглобін, г/л 
контрольна 116,24±0,51 117,32±1,21 118,22±1,07 118,46±0,92 

дослідна 98,11±0,01 102,04±0,91 110,91±1,12 116,22±0,24*** 

Еритороцити, Т/л 
контрольна 6,75±0,13 7,01±0,09 7,28±0,72 7,09±0,28 

дослідна 4,56±0,21 4,98±0,31 5,12±0,41 6,86±0,55** 

Лейкоцити, Г/л 
контрольна 8,36±0,15 8,56±0,92 7,99±0,12 8,12±0,56 

дослідна 14,02±0,32 12,17±0,45 10,89±0,22 9,02±0,43*** 

Лейкограма, % 

Базофіли 
контрольна ‒ 0,21±0,01 0,10±0,01 0,12±0,01 

дослідна 0,34±0,04 0,49±0,03 0,59±0,01 0,87±0,02 

Еозинофіли 
контрольна 7,0±0,21 7,03±0,02 7,01±0,01 6,98±0,03 

дослідна 4,11±0,32 4,02±0,17 4,49±1,01 5,24±0,49* 

Юні 

нейтрофіли 

контрольна ‒ 0,10±0,01 0,10±0,01 0,08±0,01 

дослідна 0,41±0,12 0,38±0,01 0,30±0,03* 0,15±0,01* 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 

контрольна 16,00±1,07 16,24±1,12 16,09±0,05 16,17±0,10 

дослідна 14,72±0,48 14,98±0,22 15,21±0,05 15,22±0,07* 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 

контрольна 25,24±2,19 25,02±0,72 25,20±1,04 25,15±0,95 

дослідна 20,88±2,24 21,75±0,22 23,82±2,01 24,30±1,11* 

Лімфоцити 

контрольна 35,26±3,17 35,01±0,95 35,10±1,15 35,18±1,48 

дослідна 40,29±1,72 40,03±1,02 37,50±0,69 36,66±1,01* 

Моноцити 

контрольна 16,50±0,35 16,39±1,01 16,40±0,94 16,32±0,45 

дослідна 19,25±0,23 18,35±0,62 18,07±1,02 17,56±0,92* 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,001  порівняно до лікування 
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У інвазованих телят кількість юних нейтрофілів становила 0,41±0,12 %, 

на 15 добу вірогідно (р˂0,05) знизилась на 19,5 % ‒ до 0,33±0,03 %, а на                     

25 добу (р˂0,05) ‒ на 63,4 %.  

Кількість паличкоядерних нейтрофілів почала збільшуватися з 15 доби 

лікування на 3,3 % порівняно з показником до лікування (14,72±0,48 %), а на 

25 добу склала 15,22±0,07 %.   

Кількість сегментоядерних нейтрофілів була низькою і становила 

20,88±2,24 % і лише на 15 добу зросла на 14,1 % (р˂0,05), а на                                   

25 наблизилась до показників з контрольної групи і становила 24,30±1,11 %. 

В контрольній групі упродовж досліду показник був в межах 25,02±0,72 % ‒ 

25,24±2,19 %. 

У тварин була зниженою резистентність організму протягом всього 

періоду дослідження. Кількість лімфоцитів на 15 добу зменшилася до 

37,50±0,69 % – на 6,9 % відносно початкового значення і лише на 25 добу 

наблизилась до показника контролю ‒ 36,66±1,01 %. Кількість моноцитів до 

лікування становили 19,25±0,23 %, що на 16,7 % більше, ніж в контрольній 

групі. Починаючи з 15 доби вони зменшились на 6,1 %, а на 25 добу ‒ на              

8,8 % і становили 17,56±0,92 %, тоді як в контрольній групі телят показник 

був в межах 16,32±0,45 % ‒ 16,50±0,35 %. 

Отже, після застосування бровітакокциду морфологічні показники 

крові телят за змішаного перебігу криптоспроридіозу та еймеріозу 

наблизились до показників контролю на 15‒25 добу.  

 

 

3.8.2 Морфологічні показники крові телят при лікуванні 

толкокцидом 2,5 % 

При дослідженні морфологічних показників крові телят після 

застосування толкокциду 2,5 % вірогідне зростання (р˂0,001) вмісту 

гемоглобіну на 17,6 % (115,96±0,23 г/л) відбулося на 25-ту добу (табл. 3.15).  
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Таблиця 3.15  

Вплив толкокциду 2,5 % на морфологічні показники крові телят за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

Гемоглобін, г/л 
контрольна 116,24±0,51 117,32±1,21 118,22±1,07 118,46±0,92 

дослідна 98,62±0,32 105,10±1,01 112,79±0,25 115,96±0,23* 

Еритороцити, Т/л 
контрольна 6,75±0,13 7,01±0,09 7,28±0,72 7,09±0,28 

дослідна 4,79±0,12 5,12±0,25 5,97±0,32 6,92±0,24*** 

Лейкоцити, Г/л 
контрольна 8,36±0,15 8,56±0,92 7,99±0,12 8,12±0,56 

дослідна 13,99±0,22 12,64±0,34 11,02±0,05 9,72±0,39*** 

Лейкограма, % 

Базофіли 
контрольна ‒ 0,21±0,01 0,10±0,01 0,12±0,01 

дослідна 0,42±0,01 0,42±0,02 0,98±0,01 0,82±0,03 

Еозинофіли 
контрольна 7,0±0,21 7,03±0,02 7,01±0,01 6,98±0,03 

дослідна 4,03±0,10 4,48±0,21 5,29±0,05*** 6,21±0,21** 

Юні 

нейтрофіли 

контрольна ‒ 0,10±0,01 0,10±0,01 0,08±0,01 

дослідна 0,40±0,01 0,26±0,02 0,22±0,02 0,12±0,01 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 

контрольна 16,00±1,07 16,24±1,12 16,09±0,05 16,17±0,10 

дослідна 14,91±0,22 14,92±0,35 15,14±0,05 15,99±0,10*** 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 

контрольна 25,24±2,19 25,02±0,72 25,20±1,04 25,15±0,95 

дослідна 21,01±1,06 22,94±0,82 24,71±1,01* 25,10±1,02*** 

Лімфоцити 

контрольна 35,26±3,17 35,01±0,95 35,10±1,15 35,18±1,48 

дослідна 39,99±1,10 38,96±1,02 36,55±0,32 35,12±0,45*** 

Моноцити 

контрольна 16,50±0,35 16,39±1,01 16,40±0,94 16,32±0,45 

дослідна 19,24±0,11 18,02±0,22 17,11±0,15 16,64±0,46*** 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,001  порівняно до лікування 

 

Щодо кількості еритроцитів у крові телят дослідної групи, то їх вміст 

наблизився до показників контролю лише на 25 добу лікування і склав 
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6,92±0,24 Т/л, що на 44,5 % (р˂0,001) більше, порівняно з показником до 

початку лікування (4,79±0,12 Т/л). Кількість лейкоцитів також вірогідно 

(р˂0,001) зменшилась на 30,5 % на 25 добу і склала 9,72±0,39 Г/л проти 

13,99±0,22 Г/л. 

В лейкограмі кількість базофілів в дослідній групі поступово зростала 

від 0,42±0,01 % до 0,98±0,01 % на 15 добу. У хворих телят кількість 

еозинофілів була низькою ‒ 4,03±0,10 %, вже на 15 добу після застосування 

толкокциду 2,5 % показник вірогідно (р˂0,01) зріс на 31,3 % (5,29±0,05 %) і 

лише на 25 добу досяг показника контролю ‒ 6,21±0,21 %. 

У інвазованих телят кількість юних нейтрофілів становила 0,40±0,01 % 

і лише на 25 добу після лікування зменшилась на 70 % і склала 0,12±0,01 % і 

наблизилась до показника в контрольній групі тварин ‒ 0,10±0,01 %. 

Кількість паличкоядерних нейтрофілів збільшилась після лікування на                    

15 добу на  1,5 %, а на 25 добу склала 15,99±0,10 %, тобто досягла показника 

контрольної групи.  

Кількість сегментоядерних нейтрофілів вірогідно (р˂0,05) збільшилась 

на 15 добу досліду на 17,6 % і склала 24,71±1,01 %, порівняно до початку 

лікування.  

Кількість лімфоцитів до лікування становила 39,99±1,10 % і лише на    

25 добу вірогідно (р˂0,001) зменшилась на 12,2 % і склала 35,12±0,45 %, 

тобто досягла показника контролю 35,18±1,48 %.  

Зменшення кількості моноцитів на 11,1 % реєстрували на 15 добу, а на 

25 добу показник склав 16,64±0,46 % і наблизився до показника контролю ‒ 

16,32±0,45 %. 

Таким чином, при застосуванні препарату толкокоцид 2,5 % 

відновлення морфологічних показників крові телят за змішаного перебігу 

еймеріозу і криптоспоридіозу відбулося на 25 добу лікування.  
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3.8.3 Морфологічні показники крові телят при лікуванні 

препаратом ампролев-плюс 

При визначенні морфологічних показників крові телят після 

застосування ампролеву-плюс встановлено, що вже на 15 добу вірогідно 

(р˂0,001) зріс на 17 % вміст гемоглобіну до 115,85±1,22 г/л, порівняно до 

лікування 99,05±1,21 г/л та кількість еритроцитів (р˂0,01) на 39,3 % до 

6,91±0,52 Т/л проти 4,96±0,12 Т/л до лікування. Кількість лейкоцитів 

вірогідно (р˂0,001) зменшилася на 28,9 % і склала 9,78±0,68 Г/л, порівняно 

до лікування 13,76±0,12 Г/л (табл. 3.16). 

У лейкограмі кількість еозинофілів до лікування була низькою ‒ 

4,43±0,24 %, на 5 добу вірогідно (р˂0,05) збільшилась на 11,1 %                    

(4,92±1,02 %), а на 15 добу досягла показника контрольної групи і склала 

6,28±0,46 % (р˂0,01). 

На 5 добу після лікування реєстрували вірогідне (р˂0,05) зменшення 

кількості юних нейтрофілів на 31,3 % до 0,22±0,02 % і на 15 добу на 37,5 % 

(р˂0,001) до 0,20±0,01 %, порівняно до лікування (0,32±0,02 %).  

Вірогідне збільшення (р˂0,05) на 2,8 % паличкоядерних нейтрофілів 

зареєстровано на 15 добу до 15,27±0,09 % проти 14,86±0,92 % до лікування. 

Кількість сегментоядерних нейтрофілів до лікування становила 21,25±1,17 %.  

На 15 добу показник вірогідно (р˂0,05) збільшився на 16,5 % до 

24,75±2,02 %, порівняно до лікування (21,25±1,17 %). На 25 добу показник 

склав 25,10±1,40 % і наблизився до показника в контрольній групі ‒ 

25,15±0,95 %. 

Зменшення кількості лімфоцитів та моноцитів (р˂0,01) на 10,5 % в 

дослідній групі телят реєстрували на 15 добу досліду.  

Про ефективність запропонованої схеми лікування свідчать 

підвищення на 15 добу вмісту гемоглобіну, ліквідація еозинофільного 

лейкоцитозу. Кількість нейтрофілів (сегментоядерних та паличкоядерних) 

досягнула меж фізіологічної норми на 15 добу досліду, а імуносупресія була 

менш вираженою, про що свідчать зміни вмісту лімфоцитів та моноцитів. 
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Таблиця 3.16  

Вплив препарату ампролев-плюс на морфологічні показники крові телят 

за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

Гемоглобін, г/л 
контрольна 116,24±0,51 117,32±1,21 118,22±1,07 118,46±0,92 

дослідна 99,05±1,21 114,21±1,10 115,85±1,22*** 117,21±0,46 

Еритороцити, Т/л 
контрольна 6,75±0,13 7,01±0,09 7,28±0,72 7,09±0,28 

дослідна 4,96±0,12 5,82±0,16 6,91±0,52** 7,23±0,16 

Лейкоцити, Г/л 
контрольна 8,36±0,15 8,56±0,92 7,99±0,12 8,12±0,56 

дослідна 13,76±0,12 11,23±0,34 9,78±0,68*** 8,49±0,19*** 

Лейкограма, % 

Базофіли 
контрольна ‒ 0,21±0,01 0,10±0,01 0,12±0,01 

дослідна 0,56±0,02 0,96±0,01 0,99±0,02 0,98±0,01 

Еозинофіли 
контрольна 7,0±0,21 7,03±0,02 7,01±0,01 6,98±0,03 

дослідна 4,43±0,24 4,92±1,02* 6,28±0,46** 6,32±0,52** 

Юні 

нейтрофіли 

контрольна ‒ 0,10±0,01 0,10±0,01 0,08±0,01 

дослідна 0,32±0,02 0,22±0,02** 0,20±0,01*** 0,05±0,02 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 

контрольна 16,00±1,07 16,24±1,12 16,09±0,05 16,17±0,10 

дослідна 14,86±0,92 15,03±0,82 15,27±0,09* 15,96±0,22 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 

контрольна 25,24±2,19 25,02±0,72 25,20±1,04 25,15±0,95 

дослідна 21,25±1,17 22,96±0,95 24,75±2,02* 25,10±1,40 

Лімфоцити 

контрольна 35,26±3,17 35,01±0,95 35,10±1,15 35,18±1,48 

дослідна 39,71±1,12 38,67±1,11 35,54±0,52** 35,35±0,98 

Моноцити 

контрольна 16,50±0,35 16,39±1,01 16,40±0,94 16,32±0,45 

дослідна 18,96±0,46 17,24±0,82 16,97±0,36** 16,24±1,16 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,001  порівняно до лікування 

 

Отже, за застосування еймеріостатиків відмічається тенденція до 

відновлення стану організму, про що свідчать зміни морфологічного складу 
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крові телят. Але найбільш значні зрушення і у найкоротші терміни (вже на    

15 добу лікування) відмічали у тварин, які оброблялися препаратом 

ампролев-плюс. 

 

 

3.9 Вплив лікувальних препаратів на біохімічні показники 

сироватки крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу  

3.9.1 Біохімічні показники сироватки крові телят при лікуванні 

бровітакокцидом 

Показники, отримані під час біохімічного дослідження проб сироваток 

крові, є найбільш інформативними, бо відображають стан фізіологічних 

процесів та є значним доповненням до аналізу морфологічного складу.  

У телят, яким застосовували бровітакокцид, вміст загального білку 

вірогідно (р<0,05) підвищився після другого курсу лікування на 25 добу і 

становив 61,86±0,78 г/л – збільшився на 4 % (табл. 3.17).  

Підвищився і вміст альбумінів. На 15 добу він становив 27,34±0,12 г/л 

– збільшився на 8,1 % (р<0,001), а на 25 добу збільшився на 19,3 % і склав 

30,16±0,12 г/л. Вміст α-глобулінів упродовж терміну лікування суттєво не 

змінювався і коливався від 9,10±1,02 г/л до 9,50±0,34 г/л.  

Спостерігалося зниження β-глобулінів на 25 добу на 13,6 % відносно 

початкового значення – 10,30±0,92 г/л (р<0,001). При лікування телят 

поступово знижувався вміст γ-глобулінів з 14,80±0,63 г/л до 13,50±0,25 г/л. 

Позитивні зміни глобулінових фракцій сформували загальні глобуліни 

вміст яких у телят до лікування становив 34,21±1,06 г/л, а на 25 добу 

зменшились на 7,3 % і становили 31,70±0,26 г/л і наблизились до показника 

контрольної групи – 32,16±1,01 г/л. 

Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у контрольній групі телят 

протягом досліду був 1,0‒0,9 од., тоді як у інвазованих телят до лікування він 
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становив 0,7 од., на 15 добу досліду підвищився до 0,8 од., а на 25 добу вже 

становив 1,0 од. 

Таблиця 3.17  

Вплив бровітакокциду на біохімічні показники сироватки крові телят за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

Загальний білок, 

г/л 

контрольна 61,68±1,10 61,78±0,62 62,23±1,05 62,40±0,91 

дослідна 59,49±0,81 59,06±0,76 60,24±1,01 61,86±0,78* 

Альбуміни, г/л 
контрольна 30,05±0,43 29,72±1,05 30,11±0,86 30,24±1,03 

дослідна 25,28±0,98 25,16±0,24 27,34±0,12* 30,16±0,12*** 

Глобуліни, г/л 
контрольна 31,63±2,01 32,06±1,16 32,12±0,08 32,16±1,01 

дослідна 34,21±1,06 33,90±0,39 32,90±0,02 31,70±0,26* 

α-глобуліни, г/л 
контрольна 9,62±0,98 9,70±0,72 9,62±0,34 9,70±0,17 

дослідна 9,10±1,02 9,50±0,34 9,20±0,21 9,30±0,06 

β-глобуліни, г/л 
контрольна 8,29±0,45 8,71±0,18 8,81±0,22 8,75±0,09 

дослідна 10,30±0,92 10,20±0,05 9,90±0,04 8,90±0,05* 

γ-глобуліни, г/л 
контрольна 13,72±0,24 13,65±0,05 13,69±0,11 13,71±0,32 

дослідна 14,80±0,63 14,20±0,10 13,80±0,22 13,50±0,25 

А/Г коефіцієнт 
контрольна 1,0 0,9 0,9 0,9 

дослідна 0,7 0,7 0,8 1,0 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,001  порівняно до лікування 

 

Активність ферменту АлАТ зменшилася на 15 добу на 9,1 % (р<0,001) і 

становила 0,50±0,02 ммоль/л, а на 25 добу показник досяг контролю ‒ 

0,43±0,01 ммоль/л. Активність ферменту АсАТ також зменшилася лише на 

25 добу на 10,2 % і становила 0,88±0,01 ммоль/л (р<0,001) (табл. 3.18). 

Щодо концентрації ЦІК, то вона зменшилася до 61,92±1,02 мг/мл – на 

19,0 % (р<0,001), а концентрація серомукоїдів ‒ до 0,14±0,001 мг/мл – на  

26,3 %, відносно показника до лікування (р<0,001). 
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Таблиця 3.18  

Вплив бровітакокциду на імунологічні показники сироватки крові телят 

за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

АлАТ, ммоль/л 
контрольна 0,42±0,02 0,43±0,02 0,41±0,03 0,42±0,02 

дослідна 0,55±0,02 0,54±0,01 0,50±0,02 0,43±0,01* 

АсАТ, ммоль/л 
контрольна 0,87±0,01 0,89±0,02 0,88±0,02 0,87±0,02 

дослідна 0,98±0,01 0,92±0,01 0,90±0,02* 0,88±0,01*** 

ЦІК, мг/мл 
контрольна 59,98±1,16 60,96±1,02 61,07±1,16 61,34±0,86 

дослідна 76,49±2,05 76,98±0,02 66,34±0,90 61,92±1,02*** 

Серомукоїди, 

мг/мл 

контрольна 0,14±0,01 0,15±0,02 0,15±0,02 0,15±0,01 

дослідна 0,19±0,02 0,18±0,01 0,16±0,02* 0,14±0,01* 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,01  порівняно до лікування 

 

Таким чином, про ефективність лікування телят бровітакокцидом за 

змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу свідчать позитивні 

зрушення біохімічного складу сироваток крові на 25 добу ‒ після другого 

курсу лікування: відновлення вмісту загального білку вже з 15 доби; 

поступове відновлення вмісту альбумінів та глобулінів; виражене зменшення 

активності ферментів АсАТ та АлАТ, що свідчить про відновлення структури 

печінки. Зменшення концентрації серомукоїдів доводить відсутність 

травмування стінок кишечнику еймеріями і криптоспоридіями, тобто 

свідчить про лікувальну ефективність препарату. 

 

 

3.9.2 Біохімічні показники сироватки крові телят при лікуванні 

толкокцидом 2,5 % 

При дослідженні сироватки крові телят після застосування толкокциду 

2,5 % встановлено, що збільшення загального білка на 3 % (р<0,05) до 
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60,76±1,20 г/л і альбумінів на 19,6 % (р<0,001) (29,81±0,45 г/л), порівняно до 

лікування, відбулося лише на 25 добу (табл. 3.19).  

Таблиця 3.19  

Вплив толкокциду 2,5 % на біохімічні показники сироватки крові телят 

за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 

До 

лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

Загальний 

білок, г/л 

контрольна 61,68±1,10 61,78±0,62 62,23±1,05 62,40±0,91 

дослідна 58,97±0,21 58,65±1,01 61,37±0,50 60,76±1,20* 

Альбуміни, 

г/л 

контрольна 30,05±0,43 29,72±1,05 30,11±0,86 30,24±1,03 

дослідна 24,92±0,12 25,84±0,35 29,12±0,22 29,81±0,45*** 

Глобуліни, 

г/л 

контрольна 31,63±2,01 32,06±1,16 32,12±0,08 32,16±1,01 

дослідна 34,05±1,02 32,81±0,43 32,25±0,20 30,95±1,03* 

α-глобуліни, 

г/л 

контрольна 9,62±0,98 9,70±0,72 9,62±0,34 9,70±0,17 

дослідна 9,20±1,22 9,10±0,21 8,95±0,45 8,70±0,28 

β-глобуліни, 

г/л 

контрольна 8,29±0,45 8,71±0,18 8,81±0,22 8,75±0,09 

дослідна 10,25±0,02 10,01±0,12 9,75±0,05 9,05±0,02*** 

γ-глобуліни, 

г/л 

контрольна 13,72±0,24 13,65±0,05 13,69±0,11 13,71±0,32 

дослідна 14,60±0,24 13,70±0,20 13,55±0,11 13,20±0,02*** 

А/Г 

коефіцієнт 

контрольна 1,0 0,9 0,9 0,9 

дослідна 0,7 0,8 0,9 1,0 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,01  порівняно до лікування 

 

Також реєстрували суттєве зменшення загальних глобулінів на 9,1 % 

(р<0,05) за рахунок зменшення β- та γ-глобулінів на 11,7 % і 9,6 % 

відповідно.   

Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт збільшився до показника 

контрольної групи ‒ 0,9 од. вже на 15 добу досліду. 

Активність ферментів АлАТ та АсАТ вірогідно (р<0,001) зменшилась 

на 25 добу на 21,4 % і 8,2 % до 0,44±0,01 ммоль/л і 0,89±0,01 ммоль/л, 
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порівняно до лікування ‒ 0,56±0,01 ммоль/л і 0,97±0,03 ммоль/л відповідно 

(табл. 3.20). 

Таблиця 3.20  

Вплив толкокциду 2,5 % на імунологічні показники сироватки крові 

телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 

До 

лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

АлАТ, 

ммоль/л 

контрольна 0,42±0,02 0,43±0,02 0,41±0,03 0,42±0,02 

дослідна 0,56±0,01 0,53±0,02 0,48±0,02 0,44±0,01*** 

АсАТ, 

ммоль/л 

контрольна 0,87±0,01 0,89±0,02 0,88±0,02 0,87±0,02 

дослідна 0,97±0,03 0,92±0,02 0,90±0,01 0,89±0,01* 

ЦІК, мг/мл 
контрольна 59,98±1,16 60,96±1,02 61,07±1,16 61,34±0,86 

дослідна 75,22±0,56 72,61±0,81 66,02±0,32 62,23±0,59*** 

Серомукоїди, 

мг/мл 

контрольна 0,14±0,01 0,15±0,02 0,15±0,02 0,15±0,01 

дослідна 0,19±0,01 0,17±0,01 0,15±0,02 0,14±0,02* 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,01  порівняно до лікування 

 

Після застосування толкокциду 2,5 % зменшення концентрації ЦІК на 

17,3 % (р<0,001) до 62,23±0,59 мг/мл реєстрували на 25 добу і серомукоїдів 

на 21,1 % (р<0,001) до 0,15±0,02 мг/мл вже на 15 добу після лікування, 

порівняно до показників лікування 75,22±0,56 мг/мл і 0,19±0,01 мг/мл 

відповідно.  

Отже, позитивні зрушення біохімічного складу сироватки крові після 

лікування толкокцидом 2,5 % реєстрували лише на 25 добу досліду: 

збільшення вмісту загального білку, альбумінів та зменшення загальних 

глобулінів, активності ферментів АлАТ, АсАТ, ЦІК та серомукоїдів.  
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3.9.3 Біохімічні показники сироватки крові телят при лікуванні 

препаратом ампролев-плюс 

У сироватці крові інвазованих криптоспоридіями та еймеріями телят до 

застосування препарату ампролев-плюс вміст загального білку був на рівні 

58,24±0,46 г/л. На 15 добу після лікування показник вірогідно (р˂0,001) зріс 

на 5,2 % і склав 61,27±0,52 г/л, а на 25 добу досліду наблизився до показника 

контрольної групи – 62,40±0,91 г/л і становив 62,98±0,22 г/л, що на 8,1 % 

більше, порівняно до лікування (табл. 3.21).   

Таблиця 3.21  

Вплив препарату ампролев-плюс на біохімічні показники сироватки 

крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу  

(М±m, n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

Загальний 

білок, г/л 

контрольна 61,68±1,10 61,78±0,62 62,23±1,05 62,40±0,91 

дослідна 58,24±0,46* 58,62±0,47* 61,27±0,52*** 62,98±0,22 

Альбуміни, г/л 
контрольна 30,05±0,43 29,72±1,05 30,11±0,86 30,24±1,03 

дослідна 24,34±0,42*** 26,32±0,32* 30,17±0,21*** 32,88±0,34*** 

Глобуліни, г/л 
контрольна 31,63±2,01 32,06±1,16 32,12±0,08 32,16±1,01 

дослідна 33,90±0,91* 32,30±0,01 31,10±0,10*** 30,10±0,14 

α-глобуліни, 

г/л 

контрольна 9,62±0,98 9,70±0,72 9,62±0,34 9,70±0,17 

дослідна 9,90±0,36* 9,0±0,29 8,90±0,34 8,80±0,35 

β-глобуліни, 

г/л 

контрольна 8,29±0,45 8,71±0,18 8,81±0,22 8,75±0,09 

дослідна 10,10±0,73 9,80±0,16* 9,10±0,13 8,20±0,11 

γ-глобуліни, 

г/л 

контрольна 13,72±0,24 13,65±0,05 13,69±0,11 13,71±0,32 

дослідна 13,90±0,24 13,50±0,08 13,10±0,18** 13,10±0,16*** 

А/Г коефіцієнт контрольна 1,0 0,9 0,9 0,9 

дослідна 0,7 0,8 1,0 1,1 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,001  порівняно до лікування 
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Вірогідне (р<0,001) збільшення альбумінів на 24 % в дослідній групі 

телят реєстрували на 15 добу після лікування – 30,17±0,21 г/л. Водночас 

реєстрували вірогідне (р<0,001) зменшення загальних глобулінів на 8,3 % і 

показник склав 31,10±0,10 г/л. Зменшення загальних глобулінів відбулося за 

рахунок зменшення на 15 добу α-глобулінів на 10,1 % (8,90±0,34 г/л) та на                  

25 добу β-глобулінів на 18,8 % (8,20±0,11 г/л), порівняно до лікування 

9,90±0,36 г/л і 10,10±0,73 г/л відповідно. Вміст γ-глобулінів дещо знизився, 

але не суттєво, лише на 5,8 % і склав 13,10±0,18 г/л на 15 добу проти 

13,90±0,24 г/л до початку лікування. 

Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт до лікування складав 0,7 од., а вже 

на 15 добу – 1,0 од.   

Активність ферменту АлАТ до лікування в дослідній групі телят була 

досить високою ‒ 0,57±0,01 ммоль/л, яка вже на 15 добу вірогідно (р<0,01)  

знизилась на 19,3 % і склала 0,46±0,01 ммоль/л (табл. 3.22).   

Таблиця 3.22  

Вплив препарату ампролев-плюс на імунологічні показники сироватки 

крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу (М±m, 

n=10) 

Показники 
Групи 

тварин 
До лікування 

Після лікування, доба 

5-а 15-а 25-а 

АлАТ, ммоль/л 
контрольна 0,42±0,02 0,43±0,02 0,41±0,03 0,42±0,02 

дослідна 0,57±0,01 0,52±0,02 0,46±0,01** 0,42±0,01*** 

АсАТ, ммоль/л 
контрольна 0,87±0,01 0,89±0,02 0,88±0,02 0,87±0,02 

дослідна 0,99±0,02 0,91±0,04* 0,87±0,01*** 0,87±0,02 

ЦІК, мг/мл 
контрольна 59,98±1,16 60,96±1,02 61,07±1,16 61,34±0,86 

дослідна 77,11±0,92 70,24±0,90 65,12±0,18*** 61,09±0,07*** 

Серомукоїди, 

мг/мл 

контрольна 0,14±0,01 0,15±0,02 0,15±0,02 0,15±0,01 

дослідна 0,18±0,01 0,16±0,02 0,14±0,01* 0,12±0,02* 

Примітка: * ‒ р˂0,05, ** ‒ р˂0,01, *** ‒ р˂0,01  порівняно до лікування 
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На 25 добу після лікування показник наблизився до контролю і склав 

0,42±0,01 ммоль/л. 

Суттєве зменшення активності АсАТ на 12,1 % реєстрували на 15 добу 

досліду і показник склав 0,87±0,01 ммоль/л і на такому ж рівні активність 

ферменту залишилась і на 25 добу досліду.  

Зменшення рівня ЦІК в дослідній групі телят на 15,5 % реєстрували на 

15 добу, а на 25 добу показник склав 61,09±0,07 мг/мл, що на 20,8 % менше, 

порівняно до лікування. 

Рівень серомукоїдів зменшився на 15 добу на 22,2 % і склав                    

0,14±0,01 мг/мл і був на рівні показника контрольної групи – 0,15±0,02 мг/мл. 

Отже, в біохімічному складі сироватки крові телят реєстрували на                

15 добу після застосування препарату ампролев-плюс активне відновлення 

вмісту загального білка, підвищення вмісту альбумінів та зниження 

загальних глобулінів. Активність ферментів наблизилась до показників 

контролю, а концентрація циркулюючих імунних комплексів поступово 

знижувалася, що свідчило про відновлення організму після токсичного 

впливу криптоспоридій та еймерій. Зниження концентрації серомукоїдів 

свідчило про ефективність лікування.   

Таким чином, найбільш ефективним лікувальним препаратом із 

найменш вираженою імуносупресивною дією, згідно змін біохімічного 

складу сироватки крові, виявився розроблений препарат ампролев-плюс для 

лікування еймеріозу і криптсопоридіозу телят. 

 

 

3.10 Дезінвазійна дія in vitro бі-дез різних концентрацій на процес 

споруляції ооцист еймерій телят. 

Дезінфекція тваринницьких приміщень складається з двох етапів – 

механічного очищення та власне дезінфекції, тобто знищення збудника 

захворювання за допомогою дезінфекційних препаратів. 
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Дезінфектанти та дезінвазійні засоби, які використовуються у 

більшості випадків є токсичними і не можуть застосовуватися в присутності 

тварин та птиці. В сучасних умовах пошук засобів дезінвазії більш ймовірний 

на основі емпіричного скринінгу серед препаратів, що показали свою 

ефективність відносно мікроорганізмів, а також шляхом використання 

комбінованих сполук і засобів, що обумовлюють синергічний ефект. 

Дослідження проводили в лабораторії епізоотології, паразитології, 

моніторингу хвороб тварин та провайдингу Одеської дослідної станції ННЦ 

«ІЕКВМ». Проби матеріалу були відібрані від спонтанно інвазованих телят 

35-ти добового віку в ДП ЕБ «Дачна» Біляївського району Одеської області, 

неблагополучного щодо криптоспоридіозу та еймеріозу.  

Культивування ооцист еймерій проводили за методикою                              

Т. В. Арнастаускене (1985) з використанням термостату (за температури                 

26 0С). Для запобігання розвитку мікроорганізмів та плісняви, перед 

культивуванням досліджуваний матеріал обробляли 2,5 % розчином 

двохромо-кислого калію за А. І. Ятусевичем (2004). Процес споруляції 

контролювали під мікроскопом (ок. 10 х об. 20). 

Видову належність окремих видів еймерій ідентифікували за 

визначниками Є. М. Хейсіна (1967) і М. В. Крилова (1996). До складу 

змішаної культури ооцист входили: Eimeria zuernii (Zurn F. A., 1878), E. bovis 

(Zublin F., 1908; Fiebiger, 1912), E. ellipsoidalis (Becker E. R. i Frye W. W., 

1929). 

Дезінвазійну активність препарату бі-дез визначали в концентраціях 

1,5; 2; 3 та 3,5 % за експозиції 3, 5 і 8 годин шляхом зрошення ними ооцист. 

Робочі розчини відповідних концентрацій готували згідно рекомендацій 

виробника і розливали у пробірки, попередньо пронумеровані. У кожну з 

пробірок вносили водну суспензію неспорульованих ооцист, до якої додавали 

препарат у відповідній концентрації. У контролі була пробірка з суспензією 

ооцист, які не оброблялись розчином бі-дез. Після витримки протягом 

визначеного терміну ооцисти відмивали у дистильованій воді і розміщали в 
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чашки Петрі та в термостат за температури 26 0С, щоденно контролюючи в 

них рівень вологи. 

Перед постановкою проб на споруляцію підраховували по 100 ооцист у 

кожній пробі. Дезінвазійну дію препарату вивчали через 3, 5 і 8 годин після 

обробки.  

До досліду та впродовж культивування стан ооцист оцінювали за 

морфологічними ознаками (форма, розмір, колір, локалізація зародкового 

шару, наявність полярної гранули та мікропіле), проглядаючи нативні 

препарати під малим (ок.10 х об. 8) та великим (ок.10 х об. 20) збільшеннями 

мікроскопу. 

Одержані результати свідчать про те, що 1,5 % концентрація розчину 

бі-дез за експозиції 3 години призвела до затримки споруляції 21,5±1,0 % 

ооцист, за терміном обробки 5 годин ‒ 19,9±0,6 % ооцист, а при обробці 

упродовж 8 годин – затримка споруляції відбувалась лише у 10,2±0,2 % 

ооцист еймерій (табл. 3.23).  

За цієї ж концентрації після 3 годинної обробки 41,4±2,1 % ооцист 

еймерій закінчили споруляцію, тоді як після 8 годинної обробки лише 

39,9±0,6 % ооцист.  

Процес спорогонії не проходив у 18,1±1,2 % ооцист за експозиції                      

3 години, а вже за 5 годинної оброби спорогонія не проходила в 33,4±1,3 % 

ооцист, за 8 годинної обробки показник склав 39,8±1,9 %.   

При застосуванні 2 % концентрації розчину бі-дез за експозиції                      

3 години у 19,4±0,6 % ооцист споруляція проходила із затримкою, тоді як 

при експозиції 8 годин ‒ у 12,1±1,0 % ооцист еймерій. 

Найменшу кількість ооцист, що закінчили споруляцію – 4,5±0,8 % 

зареєстровано при обробці упродовж 8 годин, а за 3 годинної обробки ‒ 

31,9±1,4 % ооцист закінчили споруляцію. 2 % концентрація препарату за 

експозиції 5 годин призвела до кращих результатів ‒ 69,9±0,9 % ооцист в 

яких спорогонія не відбувалася, а за 8 годинної обробки реєстрували         

72,1±2,0 % деформованих ооцист.  
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Таблиця 3.23 

Вплив розчину бі-дез різних концентрацій на процес споруляції змішаної 

культури ооцист еймерій телят, M±m 

Кількість 

ооцист 

Термін 

обробки, 

год 

Концентрація препарату 

контроль 
1,5 % 2 % 3 % 3,5 % 

Споруляція 

проходила із 

затримкою, % 

3 21,5±1,0 19,4±0,6 8,4±1,2 4,6±0,9 3,9±0,5 

5 19,9±0,6 12,5±1,1 4,1±0,9 1,1±0,2 2,9±0,7 

8 10,2±0,2 12,1±1,0 3,0±0,2 0,4±0,3 3,6±1,1 

Ооцисти 

закінчили 

споруляцію, % 

3 41,4±2,1 31,9±1,4 21,1±0,9 3,3±1,1 72,8±1,4 

5 32,1±0,9 7,6±1,1 2,3±0,5 1,3±0,9 75,4±1,2 

8 39,9±0,6 4,5±0,8 1,1±0,2 ‒ 73,6±2,1 

Спорогонія не 

проходила, % 

3 18,1±1,2 31,2±1,4 55,2±0,9 82,5±1,2 4,8±2,2 

5 33,4±1,3 69,6±0,9 86,1±0,6 92,1±0,1 3,4±0,6 

8 39,8±1,9 72,1±2,0 92,5±1,9 96,9±1,4 4,1±0,2 

Ооцисти з 

атиповою 

будовою, % 

3 19,0±1,3 17,5±0,8 15,3±1,1 9,6±2,0 18,5±0,4 

5 14,6±0,6 10,3±2,4 7,5±1,2 5,5±0,9 18,3±1,1 

8 10,1±0,2 11,4±1,1 3,4±0,4 2,7±0,1 18,7±1,2 

 

Слід зазначити, що за 3 годинної обробки препарату бі-дез у 2 % 

концентрації у 19,4±0,6 % ооцист споруляція проходила із затримкою, а зі 

збільшенням терміну обробки показник знизився до 12,1±1,0 %.  

Згідно настанови, збільшення концентрації препарату бі-дез до 3 % за 

експозиції 3 години призвело до затримки споруляції у 8,4±1,2 % ооцист 

еймерій. Збільшення терміну оброби до 5 годин в два рази зменшило 

кількість спорульованих ооцист – 4,1±0,9 %, а за 8 годинної обробки їх 

кількість стала 3,0±0,2 %.  

Найкращих результатів стосовно дезінвазійних властивостей бі-дез 

отримано за 3 % концентрації і експозиції 8 годин. Виявлено тільки 1,1±0,2 % 



108 
 

ооцист, які закінчили споруляцію, тоді як за 5 годинного терміну обробки 

показник склав 2,3±0,5 %. Слід зазначити, що 3 % розчин препарату за                      

8 годинної обробки призвів до 92,5±1,9 % ооцист в яких спорогонія не 

проходила. 

При застосуванні розчину бі-дез у 3,5 % концентрації за експозиції 3 

години у 82,5±1,2 % ооцист спорогонія на проходила, за експозиції 5 годин 

показник склав 92,1±0,1 % ооцист, а за експозиції 8 годин ‒ 96,9±1,4 %. За 

експозиції 8 годин не реєстрували ооцист які б закінчили споруляцію взагалі, 

тоді як за експозиції 5 годин їх відсоток склав 1,3±0,9 ооцист. За цієї ж 

експозиції за терміну 8 годин споруляцію ооцист різних видів еймерій із 

затримкою зареєстровано 0,4±0,3 %. 

Необхідно відзначити, що переважна більшість ооцист еймерій, 

починаючи з 5 доби досліджень, склеювались між собою оболонками, що 

свідчить про їх руйнацію і утворення, так званих, клітинних конгломератів.  

Для порівняння, у контролі на 3 добу 72,8±1,4 % ооцист еймерій 

закінчили споруляцію, а на 5 добу їх кількість зросла до 75,4±1,2 %. У 

2,9±0,7 % ооцист еймерій процес споруляції проходив із затримкою, а у 

3,4±0,6 % ооцист процес спорогонії не відбувався.  

Отже, при дії на ооцисти еймерій 2 % розчину бі-дез на 5 добу 

експерименту розвиток продовжували 7,6±1,1 % ооцист, але зі збільшенням 

терміну оброки до 8 годин процес споруляції зменшився до 4,5±0,8 %, а 

процес спорогонії у 72,1±2,0 % ооцист взагалі не проходив.  

Таким чином, експериментальними дослідженнями встановлено, що 

препарат бі-дез згубно діє на ооцисти різних видів еймерій телят, але його 

ефективність залежить від концентрації робочого розчину та терміну 

обробки.  Препарат бі-дез у 3,5 % концентрації за експозиції 8 годин призвів 

до 96,9±1,4 % зруйнованих ооцист еймерій телят і були відсутні ооцисти з 

закінченою споруляцією тоді як при 3 % концентрації спорогонія не 

проходила у 92,5±1,9 % ооцист і лише 1,1±0,2 % ооцист завершили 

споруляцію.  
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3.11 Дезінвазійна дія in vitro бровадез-плюс різних концентрацій на 

процес споруляції ооцист еймерій телят. 

Встановлено, що дезінфектант бровадез-20 в 1,5 і 2 % концентрації за 

умови експозиції 24 години має виражені дезінвазійні властивості щодо 

ооцист еймерій курей і перепілок [240]. 2 % концентрація розчину бровадез-

20, бровадез-плюс та бі-дез має виражені еймеріостатичні властивості за 

змішаного еймеріозу кролів [120].  

Метою наших досліджень було визначити вплив різних концентрацій 

розчину дезінфектанту бровадез-плюс на процес споруляції змішаної 

культури ооцист еймерій телят. 

За результатами досліджень встановлено, що в досліді in vitro при 

застосуванні дезінфектанту бровадез-плюс на ооцисти еймерій телят 

виявлено високі дезінвазійні властивості препарату (табл. 3.24). 

При застосування 1,5 % розчину дезінфектанту бровадез-плюс за 

експозиції 3 години споруляція ооцист еймерій телят проходила із затримкою 

у 28,9±0,2 % ооцист, за експозиції 5 годин показник збільшився до                  

31,9±0,8 %, а за експозиції 8 годин – до 31,3 %. 

За цієї ж концентрації за експозиції 3 години 36,5±1,1 % ооцист 

закінчили споруляцію, у 22,2±1,6 % ооцист спорогонія не проходила і 

12,4±0,6 % ооцист були з атиповою будовою.  За експозиції 5 годин                  

32,2±0,1 % ооцист закінчили споруляцію, у 26,4±0,1 % ооцист спорогонія не 

проходила, тоді як за експозиції 8 годин 24,6±0,3 % ооцист закінчили 

споруляцію, а в 32,5±1,6 % ооцист спорогонія не проходила. 

За 2 % концентрації бровадез-плюс, за експозиції 3 години у 22,2±1,6 % 

ооцист споруляція проходила із затримкою, 31,7±1,2 % ооцист закінчили 

споруляцію і в 29,9±1,4 % ооцист спорогонія не проходила. За експозиції                   

5 годин лише у 6,4±1,2 ооцист споруляція проходила із затримкою,                     

26,6±1,4 % ооцист закінчили споруляцію, у 51,1±0,5 % ооцист спорогонія не 

проходила і 15,9±0,1 ооцисти були з атиповою будовою.  
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Таблиця 3.24 

Вплив розчину бровадез-плюс різних концентрацій на процес споруляції 

змішаної культури ооцист еймерій телят, M±m 

Кількість 

ооцист 

Термін 

обробки, 

год 

Концентрація препарату 

контроль 
1,5 % 2 % 3 % 3,5 % 

Споруляція 

проходила із 

затримкою, % 

3 28,9±0,2 22,2±1,6 22,6±0,9 9,8±0,2 4,0±0,1 

5 31,9±0,8 6,4±1,2 2,2±1,1 0,2±0,2 5,2±0,5 

8 31,3±0,2 8,1±0,9 1,3±0,5 ‒ 3,9±0,1 

Ооцисти 

закінчили 

споруляцію, % 

3 36,5±1,1 31,7±1,2 2,7±0,9 1,9±0,2 84,9±0,7 

5 32,2±0,1 26,6±1,4 ‒ ‒ 80,1±0,9 

8 24,6±0,3 19,2±0,9 ‒ ‒ 79,5±1,0 

Спорогонія не 

проходила, % 

3 22,2±1,6 29,9±1,4 57,8±0,6 78,5±1,1 2,9±0,6 

5 26,4±0,1 51,1±0,5 96,6±1,2 96,8±2,1 3,1±0,1 

8 32,5±1,6 64,4±2,2 98,2±0,8 99,1±2,4 2,7±0,2 

Ооцисти з 

атиповою 

будовою, % 

3 12,4±0,6 16,2±0,4 16,9±1,0 11,7±1,9 8,2±0,1 

5 9,5±0,2 15,9±0,1 1,2±0,7 3,0±0,6 11,6±0,2 

8 11,6±0,1 8,3±0,5 0,5±0,1 0,9±0,2 13,9±0,2 

 

За терміну обробки 8 години у 8,1±0,9 % споруляція проходила із 

затримкою, 19,2±0,9 % ооцист закінчили споруляцію, у 64,4±2,2 % ооцист 

спорогонія не проходила. 

При застосуванні 3 % концентрації розчину бровадез-плюс за 

експозиції 3 години процес спорогонії не проходив у 57,8±0,6 % ооцист 

еймерій, 2,7±0,9 % ооцист закінчили споруляцію і в 22,6±0,9 % споруляція 

проходила з затримкою.  

Найкращих результатів отримано при застосуванні 3 % розчину за 

експозиції 5 та 8 годин. Процес спорогонії не проходив у 96,6±1,2 % та 

98,2±0,8 % ооцист еймерій телят. Така концентрація препарату взагалі не 



111 
 

призвела до закінчення споруляції ооцист і лише у 2,2±0,1 % ооцист за                       

5 годинної експозиції та у 1,3±0,5 % ооцист за 8 годинної експозиції 

споруляція проходила з затримкою.  

При застосуванні дезінфектанту бровадез-плюс у концентрації 3,5 % за 

експозиції 3 години спорогонія не проходила у 78,5±1,1 % ооцист еймерій, а 

вже за експозиції 5 годин – у 96,8±2,1 % ооцист, тоді як за експозиції 8 годин 

– у 99,1±2,4 % ооцист еймерій. За цієї ж концентрації за експозиції 3 години у 

9,8±0,2 % ооцист споруляція проходила із затримкою і лише 1,9±0,2 % 

ооцист закінчили споруляцію. 

За експозиції 5 і 8 годин не реєстрували ооцист, які б закінчили 

споруляцію, а взагалі спорогонія не проходила у 96,8±2,1 % та 99,1±2,4 % 

ооцист відповідно.  

В той час в контролі 84,9±0,7 % ооцист закінчили свою споруляцію, а 

4,0±0,1 % ооцист проходила із затримкою. 

Високий дезінвазійний вплив дезінфектанту бровадез-плюс на ооцисти 

еймерій телят встановлено при застосуванні 3 і 3,5 % концентрації за 

експозиції 5 та 8 годин. У 96,8±2,1 % та 99,1±2,4 % ооцист еймерій 

спорогонія не проходила.  

Таким чином, експериментальними дослідженнями встановлено, що 

препарат бровадез-плюс за використання його в 3 та 3,5 % концентраціях 

володіє високим рівнем дезінвазійної властивості щодо ооцист еймерій телят 

і згубний вплив на ооцисти прямо пропорційно залежить від терміну їх 

контакту та концентрації робочого розчину досліджуваного препарату.   
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дані літературних джерел і результати власних досліджень показали, 

що криптоспоридіоз та еймеріоз телят мають широке ощирення в Україні та 

світі. Вирішальне значення в їх поширенні відіграють природно-кліматичні 

умови та стан імунологічної системи чутливого до збудника 

новонародженого молодняка. 

Роль криптоспоридій у патології шлунково-кишкових захворювань 

тварин і людини тривалий час було і є предметом дискусій. 

Крипстоспоридіоз реєструють у вигляді латентного паразитоносійства, у 

маніфестних формах або гострого запалення з клінічним проявом діареї 

різного ступеня тяжкості, наявності алергічних та невротичних явищ [29, 30]. 

Нині ВООЗ та більшість країн світу (у тому числі ‒ із високим, 

середнім та низьким рівнем соціально-економічного розвитку) 

криптоспоридіоз визнано глобальною, транснаціональною проблемою, яка 

характеризується значним негативним впливом на соціально-медичну, 

ветеринарну, економічну та екологічну сфери діяльності людей [31‒33]. 

Еймеріоз та криптоспоридіоз ‒ це широко поширені протозойні 

хвороби багатьох видів тварин і людини. Збудниками є найпростіші типу 

Sporozoa, класу Coccidia, родини Eimeriidae і Criptosporiididae. В даний час 

за літературними даними описано 22 види роду Eimeria і понад 20 видів роду 

Criptosporidia [39, 40]. 

За ступенем чутливості до зараження криптоспоридіями всіх тварин 

вчені умовно розділили на дві групи: до першої групи сприйнятливості 

віднесли тварин, у яких після зараження клінічні ознаки відсутні (собаки, 

коти, миші, щури, кролі, мурчаки), представниками другої групи є телята, 

ягнята, поросята, молодняк птиці (курчата, індичата), які після зараження 

можуть хворіти з певними клінічними ознаками: діарея різного ступеню 

тяжкості, анорексія, ексікоз [8, 41, 42]. 
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З літературних джерел відомо, що найбільша кількість наукових робіт 

присвячена вивченню поширенню, діагностики та лікування 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят у вигляді моноінвазії, тоді як даних 

щодо змішаного перебігу інвазії обмаль. 

Існують літературні дані щодо епізоотології криптоспоридіозу великої 

рогатої худоби у різних областях України, зокрема Чернігівській, Черкаській, 

Хмельницькій [51], Харківській, Луганській, Львівській [52], Полтавській, 

Сумській [53], Київській та Житомирській [54].  

В Україні питанням поширення, діагностики, лікування та 

профілактики еймеріозу великої рогатої худоби у вигляді моноінвазії 

присвячено окремі публікації в господарствах Харківської області [55], 

Сумської та Полтавської, причому збудників еймеріозу часто виявляли в 

асоціації з гельмінтами та різними видами одноклітинних організмів  [56].  

У господарствах північно-західного регіону України еймеріоз телят 

набув значного поширення. Виявлено дев’ять видів збудників еймеріозу 

телят, що належать до роду Eimeria (Еimeria bovis, Е. еllipsoidalis, Е. zuernii, 

Е. cylindrica, Е. сanadensis, Е. аuburnensis, Е. вrasiliensis, Е. wyomingensis і                  

Е. bucidnonensis). Види Е. сanadensis, Е. аuburnensis, Е. вrasiliensis,                          

Е. wyomingensis і Е. bucidnonensis на території України зареєстровано вперше 

[57].  

У господарствах Полтавської області телята молочного періоду 

уражені криптоспоридіями, еймеріями і неоаскарисами. Одночасне 

паразитування криптоспоридій та еймерій реєструється у 22,9 % тварин, 

криптоспоридій і неоаскарисів – у 6,6 %, криптоспоридій, еймерій і 

неоаскарисів – у 12,4 %, а моноінвазія криптоспоридіями – у 42,9 % [69].  

За результатами наших досліджень у телят різних вікових груп були 

виявлені збудники криптоспоридіозу, еймеріозу та неоаскаріозу.  

В господарствах південних районів Одеської області екстенсивність 

криптоспридіозу телят різних вікових груп була найвищою і склала 60,9 %, 
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моноінвазованість еймеріями склала 17,4 %, неоаскарисами ‒ 3,8 %, а 

змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу був у 17,9 % телят.  

В господарствах північної частини Одеської області найвищу 

екстенсивність ‒ 43,4 % становив криптоспоридіоз, змішаний перебіг 

еймеріозу і криптоспоридіозу склав 30,5 %, тоді як еймеріоз у вигляді 

моноінвазії реєстрували у 24,4 % телят, а неоаскароз – у 1,8 % тварин.  

Телята в господарствах Вінницької області найбільше були уражені 

криптсопоридіями ‒ 45,1 %, еймеріоз реєстрували у 23,7 % тварин, 

неоаскароз – у 1,9 % телят, а змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу 

– у 29,3 % тварин. 

Останнім часом асоційовані хвороби отримали широке поширення. 

Одночасному співіснуванню декількох патогенів в одному організмі сприяє 

так звана пристосованість паразитів до певних органів і тканин, що 

еволюційно склалася. На відміну від еймерій, криптоспоридії заселяють 

кишечник по всій його довжині і локалізуються в екстра цитоплазматичні 

ніші ентероциту. Крім того, ці найпростіші можуть взаємодіяти, підсилюючи 

патогенну дію один одного [67, 80].  

В ході проведених досліджень встановлено, що криптоспоридіоз 

широко поширений протозооз в господарствах Акмолинської області. 

Середня екстенсивність інвазії склала 14,0 %. При цьому спостерігаються два 

піки інвазії залежно від утримання тварин. За гуртового утримання телят              

1-ий пік інвазії реєструється на 6‒10 добу життя (36,8 %), при 

індивідуальному ж ‒ на 21‒25 добу (35,2 %). У 30-добовому віці ЕІ була в 

межах 20,0 %, а у двомісячних тварин вона значно знижувалася і складала 

1,92 % [63]. 

В господарствах Ставропольського, Краснодарського краю і 

Ростовської області еймеріоз великої рогатої худоби реєстрували незалежно 

від типу господарства. Середня інвазованість тварин по всіх досліджуваних 

господарствах склала 47,43 % з інтенсивністю 80,5±8,3 екз. Ооцист в 1 г 

фекалій. Зараженість молодняку великої рогатої худоби по господарствам 
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коливалася від 0 до 100 % з максимальним показником інтенсивності інвазії 

362,3±9,7 екз. ооцист в 1 г фекалій. Найбільше еймеріями були уражені 

телята 3-4 міс. віку (ЕІ 70,73 %) Максимальну ураженість тварин реєстрували 

навесні і восени ‒ 53,49 % і 61,81 % відповідно. Встановлено, що з 

підвищенням щільності поголів'я телят в клітках зараженість їх еймеріями 

істотно підвищується. Мінімальною була інвазованість телят при утриманні в 

індивідуальних будиночках [77]. 

При вивченні впливу умов утримання тварин встановлено, що вища ЕІ 

спостерігалась у телят, які утримувались в групових станках по 8‒10 голів на 

глибокій незмінній підстилці (з порушенням умов технології) [53]. 

За повідомленнями інших авторів, мінімальна ураженість 

криптоспоридіями спостерігається при утриманні телят у вузьких 

індивідуальних клітках або при використанні холодного методу вирощування 

[158].  

За даними авторів, у телят, які упродовж року утримуються на 

пасовищі реєстрували більш низьку інвазованість криптоспоридіями                  

(25,5 %), ніж у телят, які утримувались у корівниках упродовж зимового 

періоду (61,7 %). Худоба м᾽ясних порід більш схильна до інвазування 

криптоспоридіями, ніж молочних порід [77, 78]. 

На даний час в господарствах різних форм власності Одеської і 

Вінницької областей практикується утримання новонароджених і телят 

молочного віку в індивідуальних будиночках і гуртове утримання по                     

6‒8 голів.  

Нами встановлено, що при утриманні 520 телят в індивідуальних 

будиночках ураженими були 309 (59,4 %) тварин. За умови гуртового 

утримання 704 телят інвазованими на паразитози були 509 (72,3 %) тварин, 

тобто на 12,9 % більше, ніж при утриманні телят в індивідуальних 

будиночках.  
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В індивідуальних будиночках екстенсивність Cryptosporidium parvum 

склала 55,7 %, що на 22,3 % більше, порівняно з гуртовим утриманням телят 

(33,4 %). 

Інвазованість телят еймеріями і неоаскарисами як при утриманні в 

індивідуальних будиночках, так і в гуртових клітках була майже на 

однаковому рівні і становила 19,1 % та 20,2 % за еймеріозу та 2,3 % і 1,8 % за 

неоаскарозу відповідно.  

Змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу був найвищим у телят 

при гуртовому утриманні і становив 44,6 %, що на 21,7 % більше, порівняно з 

індивідуальним утриманням телят (22,9 %).  

Більшість авторів відмічають, що еймеріоз і криптоспоридіоз мають 

виражену зимово-весняну сезонність, хоча реєструється у тварин упродовж 

всього року.  

В Прикаспійському регіоні РФ екстенсивність криптоспоридіозу у 

телят склала 56,4 % за інтенсивності від 520 до 2000 і більше ооцист в                  

20 полях зору мікроскопа. У рівнинній зоні захворювання реєстрували з 

кінця лютого по жовтень з максимумом хворих телят в квітні, травні і червні. 

У передгірській зоні захворювання реєстрували з квітня по вересень з 

максимумом хворих в квітні і травні. У гірській зоні захворювання 

реєстрували дещо пізніше ‒ з травня по вересень, з максимумом хворих в 

травні [64].  

В республіці Дагестан у зимовий період зараженість телят еймеріями в 

середньому склала 57 %, навесні збільшилась до 82,6 %, влітку 

екстенсивність інвазії  не перевищувала 70,3 %, а восени ‒ 69,3 %. У 

молодняку від року до двох років інвазованість взимку становила 55,6 %, 

навесні зараженість зростала до 76 %, влітку ‒ 67,6 %, восени ‒ 63 %. 

Доросле поголів'я великої рогатої худоби взимку заражене з екстенсивністю 

54,3 %, у весняний період ‒ 67 %, влітку ‒ 60,3 %, восени ‒ 59,6 % [65]. 
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Інші автори вказують, що найбільш часто телята були уражені в осінній 

(39 %) і весняний (47 %) періоди, тоді як у зимовий період екстенсивність 

інвазії склала 23 %, літній – 10 % [66]. 

У господарствах північно-західного регіону України сезонна динаміка 

еймеріозу характеризувалася підвищенням екстенсивності інвазії у зимово-

весняний період (59,1–78,7 %) та її зниженням у літньо-осінній (7,55–13,8 %). 

Аналогічні дані отримані за криптоспоридіозу телят, який має 

виражену сезонно-вікову динаміку. Максимальний прояв інвазії реєстрували 

у весняний період (ЕІ – 78,1%), мінімальний – у літній період (ЕІ – 8,3 %). 

[70]. 

Результати наших досліджень співпадають з повідомленнями більшості 

авторів, в яких повідомляється, що найбільшу ураженість криптоспоридіями 

реєстрували в зимово-весняний період (69,5‒50,0 %), що, на нашу думку, 

пов’язано зі збільшенням кількості новонародженого поголів’я, чутливого до 

збудника криптоспоридіозу, тоді як моноінвазованість еймеріями (36,8‒            

29,6 %) та змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу (47,4‒47,6 %) ‒ 

влітку та восени.  

У тваринницьких господарствах Польщі криптоспоридіоз реєстрували  

у 34,5 % телят молочного. У телят віком від 2 до 4 тижнів екстенсивність 

склала 6,6 %, а у молодняка старших вікових груп ‒ 4,9 % [71].   

Інші автори реєстрували ооцисти Cryptosporidium в 17 % досліджених 

фекаліях великої рогатої худоби. Більша частина позитивних зразків ‒ 19,7 % 

була отримана від молодих тварин у віці 1‒4 тижні. Збудниками інвазії були 

Cryptosporidium bovis, C. parvum, C. andersoni і C. ryanae. У телят віком до           

1 місяця основним збудником була C. parvum, тоді як у тварин старшого віку 

‒ C. andersoni [72].  

Загальна інвазованість Eimeria spp. у скотарських господарствах 

Польщі досягла 52,8 % і в значній мірі залежала від віку тварин, з 

найбільшим поширенням у тварин 3‒10-місячного віку [73].  
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Науковцями з Румунії з᾽ясовано, що у 9 молочних ферм великої рогатої 

худоби 25 % телят віком 8‒14 днів уражені криптоспоридіями. У телят більш 

старшого віку інвазованість зменшувалась майже у 2‒2,5 разів [75]. 

В Південній Німеччині у фекаліях телят з ознаками діареї реєстрували 

змішаний перебіг Cryptosporidium spp. та Eimeria spp.у 7,3 % тварин, тоді як 

моноінвазованість криптоспоридіями була у 60,2 % телят, а еймеріями ‒                  

29,7 % [79].  

Існують повідомлення, що у телят старших вікових груп ооцисти 

криптоспоридій та еймерій виявляли вже в 41,3 % тварин. Найбільш 

сприйнятливими до зараження Cryptosporidium spp. були телята 10-добового 

віку, тоді як до Eimeria spp. ‒ у віці 20‒60 діб [80].   

Аналогічні дані отримані на Заході Франції, де на молочнотоварних 

фермах телята до 21-добового віку були інвазовані криптоспоридіями на 41,5 

%, а у 45-добовому віці у телят з ознаками діареє окрім ооцист 

Cryptosporidium parvum реєстрували цисти Giardia duodenalis ‒ 16 % та 

ооцисти Eimeria spp. ‒ 26,2 %. Автори зазначають, що основним патогеном у 

розвитку діареї телят був Cryptosporidium parvum [83, 84].   

За даними інших авторів, в 15-добових телят з ознаками діареї 

ідентифіковано Cryptosporidium spp., а Eimeria spp. не виділяли, хоча в 

подальшому вже в 35-добововму віці окрім Cryptosporidium spp. у фекаліях 

телят виявляли  Eimeria spp. [114, 115]. 

Початковим фактором у розвитку діареї в телят молочного віку є 

криптоспоридії, в подальшому реєструють асоційований перебіг з еймеріями 

та шлунково-кишковими нематодами жуйних [116, 117]. 

За нашими даними, в господарствах Одеської і Вінницької областей з 

досліджених 357 телят різних вікових груп 138 (38,7 %) були інвазовані 

еймеріями і криптоспоридіями. Вперше ооцисти криптоспоридій виявляли у 

фекаліях телят, починаючи з 3-х добового віку, а ооцисти еймерій – з 25-ти 

добового.  
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Криптоспоридіоз у вигляді моноінвазії найбільш поширений серед 

телят 3–30-добового віку (77,8 %) з тенденцією до зниження екстенсивності 

інвазії майже на 58,4 % у телят 46‒60-добового віку (19,4 %). Найвища 

екстенсивність еймеріозу у вигляді моноінвазії реєстрували у телят 

починаючи з 45-добового віку (34,5 %). Змішана еймеріозно-

криптоспоридіозна інвазія з найвищими показниками екстенсивності 50 % та                

45,6 % зареєстрована у телят віком від 46 до 75 діб.  

Дослідники повідомляють, що Eimeria zuernii і E. bovis вважаються 

найбільш патогенними видами, здатними викликати важку діарею у телят з 

домішками крові або фібрину, лихоманки, болю, анемії, зневоднення, 

анорексії і втрати ваги. Безсимптомна форма частіше зустрічається у 

дорослих тварин, причому молоді тварини у віці від трьох до шести місяців 

найбільш схильні до клінічних форм захворювання. Спалахи хвороби 

реєстрували у телят віком від 30 до 55 днів і в сухий сезон року (серпень), які 

були викликані високим ступенем інфікування тварини Eimeria zuernii [111, 

112]. 

Отже, криптоспоридіоз та еймеріоз телят поширені майже у всіх  

країнах світу з клінічними ознаками розладу системи травлення. Вони 

реєструються як у вигляді моноінвазій, так і у вигляді змішаної. 

Екстенсивність та інтенсивність ураження телят залежить від умов 

утримання, їх віку та пори року. Тому вважаємо, що вивчення різних аспектів 

епізоотології протозоозів телят, з ознаками розладу системи травлення, є 

актуальним питанням. 

Ассоційовані, змішані інфекції перебігають тяжче, триваліше, зі 

значним варіюванням клінічних ознак. За них важко встановити остаточний 

діагноз, а також важко вибрати засоби лікування та профілактики [157]. 

За повідомленням дослідників, Cryptosporidium parvum є одним з 

патогенів, який викликає ентерит, важку діарею у телят, при цьому 

знижується абсорбційна здатність кишківника та підвищується його 

проникненість [133, 134].   
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Первинна інвазія Cryptosporidium spp. призводить до суттєвого 

ентероцитарного пошкодження, яке сприяє більш швидкій вторинній інвазії, 

спричиненій Eimeria spp. з подальшим ураженням епітелію кишківника, 

лімфоїдним виснаженням в мезентеріальних лімфатичних вузлах [137, 138].   

За експериментального криптоспоридіозу перші клінічні ознаки 

реєстрували з 3‒4-ї доби з наростанням до 5‒6 доби, зокрема: різного ступеня 

пригнічений стан, забрудненість задньої стегнової частини рідкими 

фекаліями, слизові оболонки очей сухуваті з синюшним відтінком, зниження 

або відсутність апетиту, спрага, залежування, посилення перистальтики 

кишечнику і діарея з перших днів хвороби протягом 2‒5 діб, часта дефекація 

[158, 159].  

При важкій формі криптоспоридіозу спостерігали: діарею, запалі 

тьмяні очі, похолодання кінцівок, тахікардію, м'язове тремтіння, що 

переходило в судоми, відсутність чутливості. Тварина на 5-й день хвороби 

загинула [62]. 

За змішаного криптоспоридіозу та еймеріозу реєстрували 

нейротоксичний прояв хвороби, запалення тонкого відділу кишечника, яке 

проявлялося набряками, гіперемією, крововиливами на слизовій оболонці 

голодної та клубової кишок. В просвіті товстого відділу кишківника 

водяниста рідина жовто-зеленого кольору, іноді з гнильним запахом. 

Мезентеріальні лімфатичні вузли збільшені в розмірах, набряклі, червоно-

синюшного кольору, пружної консистенції. У паренхіматозних органах 

спостерігали венозний застій та дистрофічні явища [162‒164]. 

За нашими даними, у хворих телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу реєстрували чітко виражений невротичний синдром, який 

характеризувався зниженням нервово-м’язового тонусу і рухової активності 

тварини з помітним м’язовим тремтінням та гастроентеральний синдром, 

який характеризувався частою дефекацію з виділенням рідких і сморідних 

фекалій світло-коричневого або зеленувато-коричневого кольору, в окремих 

випадках – з кров’ю та слизом. 
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Патологічні зміни локалізувалися в тонкому відділі кишечника при 

яких слизова оболонка голодної кишки була в стані набряку, гіперемійована 

та вкрита значною кількістю слизу бурого кольору, а слизова оболонка 

клубової кишки гіперемійована з геморагіями і виразками. 

За повідомленнями авторів, за хронічного перебігу паразитарних 

захворювань найперше пригнічується кровотворна, антиоксидантна та 

імунна система, оскільки паразити викликають глибокі зміни не лише в 

структурі окремих органів, де вони паразитують, але й через свої токсини 

змінюють перебіг метаболічних процесів [143, 144]. 

За гострого перебігу протозоозів в популяції лейкоцитів основні зміни 

були представлені еозинофілією, зниженням відсотку сегментоядерних 

нейтрофілів на 15,8 %, вмісту загального білку на 17,4 % за рахунок 

суттєвого зменшення альбумінів [149, 150].  

За нашими даними, за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу реєстрували зменшення вмісту гемоглобіну на 15,6 %, 

кількості еритроцитів на 32,4 % та збільшення кількості лейкоцитів на                 

67,7 %, що є результатом захисної реакції організму телят на розвиток 

запального процесу.  

Майже аналогічні дані отримані і іншими авторами. За  

криптоспоридіозу у сироватці крові інвазованих тварин знижується вміст 

загального білку на 25,5 %, альбумінів – на 14,6 % [141]. 

В інших повідомленнях зазначається, що у хворих на криптоспоридіоз 

тварин реєстрували згущення крові: величина гематокриту збільшилась на 

33,2 %. У тварин проявлялася відносна поліцитемія, кількість еритроцитів 

збільшувалася на 31,8 %, а вміст гемоглобіну на 19 % [140]. 

Дослідженнями встановлено, що за гострого перебігу еймеріозу у телят 

реєстрували зменшення вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів на               

11,75 % і 15,96 %, збільшення кількості лейкоцитів на 63 %, зменшення 

кількості еозинофілів на 69,67 %, збільшення кількості сегментоядерних 
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(зрілих) нейтрофілів на 51,9 % та зменшення кількості моноцитів на 46,9 % 

[151]. 

За повідомленнями учених, у сироватці крові інвазованих телят 

відмічали зменшення вмісту загального білка на 14,4 % та збільшення вмісту 

альбумінів на 39,37 %, зменшення вмісту α- і γ-глобулінових фракцій на 64 % 

і 65,6 %, збільшення β-глобулінової на 72,14 % [152]. 

Результати наших досліджень майже співпадають з результатами 

інших авторів. За змішаного перебігу криптоспоридіозу та еймеріозу 

реєстрували зменшення вмісту загального білка на 9,3 % та вмісту альбумінів 

на 26,1 % і зростання вмісту γ-глобулінів на 8,8 %.  

АлАТ та АсАТ – це ферменти, що локалізуються у більшості органів та 

систем. Вони переносять аміногрупи від аспарагінової кислоти (АсАТ) та 

аланіну (АлАТ) на альфакетоглутарову кислоту. Обидва ферменти 

локалізуються в цитоплазмі клітин (АсАТ також у мітохондріях). Тому при 

пошкодженні тканин активність даних ферментів у сироватці крові 

підвищується. Дослідження активності АсАТ і АлАТ використовуються для 

діагностики уражень печінки. 

Власними дослідженнями встановлено, що у інвазованих телят 

спостерігали підвищення активності трансаміназ (АсАТ) на 11,4 % та АлАТ 

на 30,9 % Такі показники вказують на наявність дистрофічних процесів в 

печінці. 

Однією з важливих функцій глобулінів, а саме імуноглобулінів, є 

зв’язування антигену та утворення імунного комплексу. Циркулюючі імунні 

комплекси є обов’язковим етапом імунної реакції і однією із ланок елімінації 

антигенів з організму. Підвищення концентрації ЦІК спостерігається при 

ревматичних, алергічних та аутоімунних захворюваннях. 

Нашими дослідженнями встановлено, що із розвитком інвазії 

спостерігали збільшення концентрації циркулюючих імунних комплексів на 

23,5 % ‒ це свідчить про розвиток імуносупресії в організмі тварин після 
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інвазування, а підвищення концентрації серомукоїдів на 35,7 % вказує на 

наявність механічного пошкодження тканин. 

Автори зазначають, що у інвазованих криптоспоридіями та еймеріями 

телят реєструється різке зниження показників як гуморальних, так і 

клітинних факторів природної резистентності [154]. 

До нині не знайдено достатньо ефективних лікувальних засобів за 

криптоспоридіозу, які б повністю звільняли тварин і людину від збудників і 

ефективно діяли на ендогенні стадії їх розвитку. Фахівцями різних країн було 

випробувано понад 100 фармакологічних засобів, до складу яких входили 

кокцидіостатики, антигельмінтики, антибіотики, сульфаніламіди, 

нітрофурани та інші препарати, що використовують у боротьбі із кокцидіями 

[165]. 

Коцюмбас І. Я. (2010) наголошує, що сьогодні на загальному тлі 

реалізації ветеринарних препаратів протипаразитарні засоби охоплюють   

15,5 % [166]. 

У Великій Британії були спроби сконструювати вакцини інактивовані 

(γ-опроміненими або ліофілізованими) ооцистами C. parvum для 

попередження захворювання на криптоспоридіоз. При застосуванні цієї 

вакцини в польових умовах вона виявилась не ефективною [171]. 

У ряді країн Європи єдиним ліцензованим засобом лікування 

криптоспоридіозу у телят є лактат галофугінону, який сприяє зниженню 

клінічних ознак криптоспоридіозу та на 44 % зменшує виділення ооцист C. 

parvum [172‒178]. 

Вченими встановлено, що ефективність використання в польових 

умовах азитроміцину, котрімоксазолу і кальванги (Nigella sativa «чорний 

кмин») проти Cryptosporidium parvum у телят склала 88,2 % 45 % і 27,8 % 

відповідно [184].  

Науковцями з Білорусії розроблено спосіб лікування криптоспоридіозу 

телят спиртовою настоянкою незрілих плодів або листя горіха 

маньчжурського ефективність якого склала 90 % [187]. 
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Нашими вітчизняними вченими за криптоспоридіозу телят 

запропоновано використовувати бровасептол, бровітакокцид та спиртову 

настоянку ехінацеї пурпурової з бровітакокцидом, Байкокс 5 % разом з 

Бімастатом, Дуфалайт, пробіотик БіоПлюс 2Б та електроліт Пектосил С [185, 

186, 188]. 

Інші автори вказують, що ефективним методом лікування телят за 

криптоспоридіозу є застосування препарату толтарокс з імунобактерином-D, 

за якого екстенсефективність та інтенсефективність на 28 добу досліджень 

становили 100 % [189]. 

Аналогічні дані отримані і іншими авторами щодо 100 % ефективності  

застосування бровітакокциду у комплексі з препаратом «Фос-Бевіт» [190].  

Для лікування еймеріозів тварин та птиці, на відміну від 

криптоспоридіозу, зареєстровано достатню кількість протиеймерійних 

препаратів, які з успіхом використовуються у ветеринарній медицині [191, 

192].  

За повідомленнями авторів, за еймеріозу телят екстенсефективність 

препарату «Толтарокс» становила 80 %, а кокцидіостатику «Ампробел Р» ‒ 

100 % [193, 194]. 

За даними Шишкарева С. А. (2019), в неблагополучних по еймеріозу 

господарствах, 100 % терапевтична ефективність ампроліуму 25 % 

досягається після п'ятиденного курсу, а Байкоксу 5 % ‒ після одноразового 

призначення [195]. 

В Україні за еймеріозу телят реєстрували 100 % ефективність при 

застосуванні байкоксу 5 % у дозі 10 мл/33 кг маси тіла тварин за дворазового 

введення. Екстенсефективність бровасептолу ін’єкційного у дозі 0,8 мл3/10 кг 

маси тіла тварин становила  97 %, а бровасептолу порошку, у дозі 1,2 г/10 кг 

маси тіла, лише 88 % [198]. 

Про досить високі показники ефективності диклазурилу і толтразурилу 

за змішаних еймеріозів великої рогатої худоби вказують автори [199‒204].  
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Нашими дослідженнями встановлено, що за змішаного перебігу 

криптоспоридіозу та еймеріозу телят найбільш ефективними були 

бровітакокцид з показниками ЕЕ та ІЕ 100 % за еймеріозу та 80 % і 88 % за 

криптоспоридіозу, а також ампролев-плюс з показниками екстенс- та 

інтенсефективності 100 % за криптоспоридіозу і 90 % та 99 % за еймеріозу. 

Випробувані нами препарати бровітакокцид, толкокцид 2,5 % та 

ампролев плюс позитивно вплинули на морфологічні та біохімічні показники 

крові хворих тварин.  

Застосування препарату ампролев плюс у дозі 1 г/10 кг маси тіла з 

водою упродовж 5 діб двома курсами з інтервалом 5 днів, сприяло на 15 добу 

збільшенню вмісту гемоглобіну на 17 %, кількості еритроцитів на 39,3 % та  

зменшенню кількості лейкоцитів на 28,9 %. 

Лейкограма тварин, яким задавали ампролев-плюс, свідчила про 

нормалізацію нейтрофільного ядра, при якому процеси відновлення 

проходили швидше, ніж при використанні бровітакокциду та толкоциду                

2,5 %.  

Про ефективність запропонованої схеми лікування свідчать 

підвищення вмісту гемоглобіну, ліквідація еозинофільного лейкоцитозу на     

15 добу. Кількість нейтрофілів (сегментоядерних та паличкоядерних) 

досягнула меж фізіологічної норми, а імуносупресія була менш вираженою, 

про що свідчать зміни вмісту лімфоцитів та моноцитів. 

Наші дані співпадають з даними Бородай А. Б., яка зазначає, що за 

криптоспоридіозу телят застосований бровітакокцид у поєднанні з 

настоянкою ехінацеї пурпурової на 30-й день досліджень відновлює вміст 

еритроцитів і гемоглобіну до рівня 6,48 Т/дм
3 

та 98,8 г/дм
3
, кількість 

лейкоцитів до 10,2 Г/дм
3
, лімфоцитів – 63,8 %, загального білку – 77,9 г/дм

3 

[186]. 

Нами встановлено, що на 15 добу після лікування вміст загального 

білку зріс на 5,2 %, альбумінів на 24 %. Водночас реєстрували зменшення 
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загальних глобулінів на 8,3 % за рахунок зменшення α-глобулінів на 10,1 % 

та β-глобулінів на 18,8 %.  

Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт до лікування складав 0,7 од., а вже 

на 15 добу – 1,0 од.   

Активність ферменту АлАТ знизилась на 19,3 %, АсАТ ‒ на 12,1 %, 

рівень ЦІК ‒ на 15,5 %, серомукоїдів ‒ на 22,2 %. Активність ферментів 

наблизилась до показників контролю, а концентрація циркулюючих імунних 

комплексів поступово знижувалася, що свідчило про відновлення організму 

після токсичного впливу криптоспоридій та еймерій. Концентрація 

серомукоїдів також знижувалася, що свідчило про ефективність лікування.   

Березовський А. (2001) зауважує, що одним із важливих критеріїв 

оцінки сучасних протипаразитарних препаратів є їх властивість не викликати 

у паразитів лікоопірності за тривалого використання [165].  

Ми поділяємо думку ряду авторів, які стверджують, що самі паразити 

чинять імуносупресивну дію на організм тварин, а більшість 

протипаразитарних препаратів, в свою чергу, призводять до подвійного 

пригнічення імунної відповіді [171‒175]. 

Цю гіпотезу підтверджують і результати власних досліджень, адже ряд 

відомих еймеріостатиків, ефективність яких вивчалася, справді пригнічують 

імунну відповідь, і про це можна судити виходячи зі змін кількості 

лейкоцитів, еозинофілів, лімфоцитів, вмісту альбумінів, глобулінів у 

морфологічному та біохімічному складі крові. 

Кручиненко О. В. (2016) та Юськів І. Д., Мельничук В. В. (2015) 

зазначають, що для ліквідації та попередження забруднення навколишнього 

середовища потрібна система оздоровчих заходів яка обʼєднує 

дегельмінтизацію тварин з обовʼязковою дезінвазією навколишнього 

середовища [5, 206]. 

Науковцями апробовано величезну кількість різноманітних хімічних 

речовин. Переважна більшість із них ‒ це агресивні сполуки, токсичні та 
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екологічно небезпечні. Механізм дезінвазійної дії полягає в руйнуванні ними 

оболонок яєць або ооцист паразитів [216, 217]. 

На сьогоднішній день науковці вивчають та порівнюють дезінвазійні 

властивості та ефективність засобів дезінфекції на ооцисти різних видів 

еймерій, які можна було б запропонувати для проведення дезінвазії у 

тваринництві [220‒222]. 

За результатами власних досліджень встановлено, що препарат Бі-дез 

in vitro згубно діє на ооцисти різних видів еймерій телят, але його 

ефективність залежить від концентрації робочого розчину та терміну 

обробки. Препарат Бі-дез у 3,5 % концентрації за експозиції 8 годин призвів 

до 96,9±1,4 % зруйнованих ооцист еймерій телят і були відсутні ооцисти з 

закінченою споруляцією.  

Високий дезінвазійний вплив дезінфектанту Бровадез-плюс на ооцисти 

еймерій телят встановлено при застосуванні 3 і 3,5 % концентрації за 

експозиції 5 та 8 годин. У 96,8±2,1 % та 99,1±2,4 % ооцист еймерій 

спорогонія не проходила.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації узагальнено результати досліджень щодо поширення 

еймеріозу і криптоспоридіозу телят у господарствах Одеської і Вінницької 

областей України. Визначено вікову та сезонну динаміку у телят за 

змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу. Досліджено вплив інвазій 

на організм телят до та за лікування. Визначено ефективність 

бровітакокциду, толкокциду 2,5 % і ампролев-плюс та їх дію на показники 

крові інвазованих телят. З’ясовано дезінвазійну дію in vitro бі-дез і бровадез-

плюс різних концентрацій на процес споруляції ооцист еймерій телят.  

1. У господарствах на півдні Одеської області встановлено 

криптоспоридіоз (екстенсивність інвазії – 60,9 %). На півночі Одеської і у 

Вінницькій областях у телят домінує криптоспоридіоз (екстенсивність інвазії 

– 30,5 %) та змішаний перебіг еймеріозу і криптоспоридіозу (екстенсивність 

інвазії ‒ 29,3 %).  

За гуртового утримання телят домінує змішаний перебіг еймеріозу і 

криптоспоридіозу (екстенсивність інвазії – 44,6 %), а за утримання телят в 

індивідуальних будиночках – криптоспоридіоз (екстенсивність інвазії –               

55,7 %). 

2. Інвазованість телят еймеріями і криптоспоридіями залежить від їх 

віку. Найвищу інвазованість телят зареєстровано за еймеріозу у 45-добового 

віці; за криптоспоридіозу – з 3–30-добового віку з тенденцією до зниження у 

46‒60-добовому віці; за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу – з 

46‒60 добового віку.  

3. Зараження телят еймеріями і криптоспоридіями характеризується 

вираженою сезонністю. Найбільшу зараженість телят зареєстровано у 

холодну пору року. Взимку екстенсивність інвазії за криптоспоридіозу 

становить  

69,5 %, весною – 50 %, що пов’язано із збільшенням новонароджених телят, 

чутливих до криптоспоридій. За еймеріозу екстенсивність інвазії взимку 

дещо нижча і становить 36,8 %, весною – 29,6 %. За  змішаного перебігу 
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еймеріозу і криптоспоридіозу екстенсивність інвазії висока у теплу пору 

року; влітку становить 47,4 %, восени ‒ 47,6 %. 

4. За змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу клінічні ознаки 

у телят характеризуються частою дефекацію з виділенням рідких і сморідних 

фекалій, світло-коричневого або зеленувато-коричневого кольору, а в 

окремих випадках – з кров’ю і слизом та невротичним синдромом – зі 

зниженням нервово-м’язового тонусу і рухової активності з помітним 

м’язовим тремтінням. 

5. За змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу морфологічні 

показники крові телят характеризуються гемоглобінемією, еритропенією та 

лейкопенія, що свідчить про захисну реакцію організму на розвиток 

запального процесу. Підвищення лейкоцитарного індексу інтоксикації вказує 

на важкість запального процесу в організмі телят.  

6. У сироватці крові інвазованих телят вірогідно (р˂0,001) зменшується 

вміст загального білка на 9,3 %, альбумінів – на 26,1 % та збільшується вміст  

β-глобулінів на 21,2 % і активність АЛТ на 30,9 %, що вказує на розвиток 

дистрофічних процесів у печінці. Підвищення концентрації циркулюючих 

імунних комплексів на 23,5 % і серомукоїдів – на 35,7 % свідчить  про 

супресію клітинної і гуморальної ланок імунітету хворих телят.  

7. Для лікування телят за еймеріозу і криптоспоридіозу запропоновано 

препарат ампролев-плюс. Його ЛД50 для білих мишей становить 1614,3 мг/кг 

маси тіла. Ампролев-плюс, згідно із класифікацією хімічних речовин за 

ступенем небезпечності (ДСТ 12.1.007–76), відповідає третьому класу 

небезпечності; відповідно до класифікації речовин за токсичністю – ІV класу; 

ступеню токсичності – «помірно токсичні речовини».  

8. Найбільш ефективними препаратами виявилися бровітакокцид та 

ампролев-плюс. Екстенсефективність бровітакокциду за еймеріозу становить 

100 %, за криптоспоридіозу ‒ 80 %; ампролев-плюс за еймеріозу – 90 %, за 

криптоспоридіозу – 100 %.             
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Після застосування препарату ампролев-плюс морфологічні і біохімічні 

показники крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу 

наблизились до показників контролю на 15 добу, тоді як при застосуванні 

бровітакокциду – на 15‒25 добу. 

9. Встановлено in vitro дезінвазійну здатність бровадез-плюс у 3 та                 

3,5 % концентраціях на ооцисти еймерій телят, що дозволяє його 

рекомендувати для дезінвазії гуртових кліток, індивідуальних будиночків на 

тваринницьких фермах.  

При застосуванні розчинів бровадез-плюс за експозиції 5 і 8 годин у                

3 % концентрації спорогонія ооцист еймерій не відбувається у 96,6±1,2 і 

98,2±0,8 %; у 3,5 % концентрації – у 96,8±2,1 % і 99,1±2,4 %.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Методичні рекомендації з діагностики, лікування та заходів 

профілактики криптоспоридіозу та еймеріозу телят, затверджені на засіданні 

методичної комісії Національного наукового центру «ІЕКВМ» НААН 

України (протокол № 3 від 18 листопада 2019 року).   

2. Для лікування телят за змішаного перебігу еймеріозу і 

криптоспоридіозу слід застосовувати ампролев-плюс у дозі 1 г/10 кг маси 

тіла з водою упродовж 5 діб двома курсами з інтервалом 5 діб. 

3. Для дезінвазії гуртових кліток, індивідуальних будиночків на 

тваринницьких фермах рекомендується застосовувати бровадез-плюс у 3,5 % 

концентрації за експозиції 5 годин.  

4. Результати наукових досліджень рекомендуються до використання 

при підготовці спеціалістів напряму «Ветеринарна медицина» у закладах 

вищої освіти України. 
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