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У матеріалах представлених досліджень висвітлені питання поширення 
ентомозів у домашніх і продуктивних тварин, визначення ефективності дії 
інсектоакарицидів ряду синтетичних піретроїдів до ектопаразитів наступ-
них видів: воша свиняча, блоха собак і котів; малофаги (пухо-, перо-, волосо-
їди курей, великої рогатої худоби, коней), клопи курей, кровососка (овечий 
рунець). У ході досліджень установлено, що серед продуктивних і домаш-
ніх тварин найпоширенішими ентомозами є блошина інвазія, вошивість та 
малофагоз, а рівень поширення ліногнатозу і триходектозу відносно низь-
кий. Для визначення терапевтичної ефективності синтетичних піретроїдів 
– препаратів Екстразоль-М і Неостомазан, використовували тварин із симп-
томами ектопаразитарних захворювань. Установлено, що інсектоакарицид-
ні препарати Екстразоль-М та Неостомазан ефективні щодо ектопаразитів. 
Терапевтична ефективність Екстразолю-М становить 100 % після однієї об-
робки – за блошиної інвазії та двох – за сифункулятозів і малофагозів. Висока 
ефективність лікування ентомозів інсектоакарицидом Екстразоль-М досяга-
ється комбінацією в його складі 3-х синтетичних піретроїдів. Препарат має 
перевагу й через дешевизну і можливість тривалого зберігання. Неостомазан 
теж проявляє достатню терапевтичну ефективність, але має короткий репе-
лентний період після обробки тварин, а їх власники мають ретельно дотри-
муватися рекомендацій щодо концентрації робочого розчину препарату та 
підсушування шерсті тварин для мінімізації ризику його потрапляння в ор-
ганізм тварини. Діючі речовини випробовуваних препаратів піретроїдного 
ряду забезпечують репелентний ефект, відлякуючи паразитів і попереджу-
ючи їх укус, адже у деяких тварин, схильних до алергічних реакцій, навіть 
одного укусу ектопаразитів досить для запуску процесу розвитку алергічно-
го дерматиту. Препарати синтетичних піретроїдів більш ефективні під час 
лікування дерматологічних пацієнтів з діагнозом блошиний алергодерматит 
або за алергічних реакцій унаслідок паразитування вошей та волосоїдів і, на 
відміну від системних інсектоакарицидів, діють на ектопаразитів контактно.

Ключові слова: інсектоакарициди, Екстразоль-М, Неостомазан, синте-
тичні піретроїди, ектопаразити, блохи, воші, малофаги, клопи.
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впливом комах-ектопаразитів різної популяції 
на здоров’я тварини та людини, блохи займають 
найвагоміше місце через повсюдне географічне 
поширення. Вони також відіграють роль епіде-
міологічних векторів для низки загрозливих ін-
фекційних і паразитарних хвороб-зоонозів [1, 2].

Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Однією із важливих проблем вете-
ринарної медицини, в цілому, та паразитології, 
зокрема, є захист тварин від комах і кліщів. Се-
ред комах-ектопаразитів, багато їх видів є по-
стійними паразитами тварин. За патологічним 
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У лікарській практиці воші та волосоїди, як 
у продуктивних, так і дрібних тварин, зустріча-
ються рідше. Проте, вони також є небезпечни-
ми в епідеміологічному значенні [3].

Нові наукові публікації висвітлюють питан-
ня стосовно досить значного рівня блошиного 
ураження домашніх тварин у різних європей-
ських країнах, що варіює від 12 до 47 % [4, 5]. 
Інвазію вошами і волосоїдами все частіше реє-
струють на фермах хутрових звірів, уражуючи 
представників родини псячих, наносять значні 
збитки хутровому виробництву [6].

Воші та волосоїди, на відміну від бліх, є об-
лігатними паразитами, і всі життєві стадії цих 
комах відбуваються на тілі господаря. У зв’яз-
ку з такою біологічною особливістю розвитку 
вошей та малофагів, їх простіше вчасно вияви-
ти і знищити шляхом терапевтичного впливу, 
перериваючи коло збільшення популяції пара-
зитів [7].

Високий рівень поширення блошиної ін-
вазії можна обґрунтувати відсутністю знань у 
власників тварин щодо життєвого циклу цих 
комах. У кількісному вираженні імаго бліх, по-
мітних для людського ока, складають лише 5 % 
від популяції, а комахи інших життєвих стадій 
– 95 %, залишаючись непоміченими у важко-
доступних місцях, і поступово збільшуючи 
свою чисельність [8, 9].

Паразитування бліх, вошей та малофагів 
на тілі хворої тварини зумовлює свербіж із 
тенденцією до зростання його інтенсивнос-
ті, внаслідок чого, в процесі екскоріації, вона 
травмується. Уражені особини стають неспо-
кійними, у них знижується апетит, маса тіла, 
порушується ритм сну. На тілі – осередки за-
палення, на них нашаровується патогенна мі-
крофлора і грибкова інфекція. У сенсибілізо-
ваних тварин розвивається імунна відповідь на 
ферменти блошиної слини, що клінічно прояв-
ляється симптомами блошиного алергічного 
дерматиту (FAD). Молоді та старі тварини в 
цьому випадку можуть гинути від анемії, осо-
бливо за високої інтенсивності ектопаразитар-
ної інвазії [10–12].

У науковій літературі періодично повідом-
ляється про можливість розвитку у комах-па-
разитів нокдаун-резистентності. Це явище 
характеризується низькою чутливістю або вза-
галі її відсутністю до дії препаратів групи син-
тетичних піретроїдів. Стійкість ектопаразитів 
до інсектоакарицидних препаратів даного ряду 
спричинена спонтанними мутаціями в натріє-
вих канальцях нервових мембран комах, що є 
мішенню для дії піретроїдів [13, 14].

Тому досить актуальними залишаються 
дослідження терапевтичної ефективності пре-

паратів піретроїдного ряду для запобігання ек-
топаразитозів тварин та визначення рівня чут-
ливості комах до інсектоакарицидних засобів.

Котяча блоха – Ctenocephalus felis – є най-
чисельнішим видом серед представників свого 
ряду і паразитує не лише на шкірі домашніх чи 
диких котів. Більшість виявлених бліх на шкі-
рі собак ідентифіковані саме як котяча блоха. 
Ctenocephalus felis може живитися кров’ю лю-
дей, опосумів, єнотів. За високої інвазії блохи 
здатні спричинювати навіть анемію у коней 
та кіз. Доведено, що більше яєць самка імаго 
продукує, живлячись кров’ю на тілі котів, ніж 
паразитуючи на тілі інших хостів [15, 16].

Собача блоха – Ctenocephalus canis – зу-
стрічається дещо рідше, ніж котяча. Очевидно, 
це пов’язано із вищим рівнем резистентності 
до інсектоакарицидів у Ctenocephalus felis. 
У деяких регіонах собача блоха залишається 
домінантним видом на поверхні тіла собак. 
Вона паразитує і на тілі диких тварин – койо-
тів, лисиць, вовків через близьку спорідненість 
тварин цих видів.

Ліногнатоз – ентомозне паразитарне захво-
рювання собак, спричинене інвазією собачої 
воші Linognathus setosus. Воша – кровосисний 
паразит, зумовлює сильний свербіж, шкіра 
тварини втрачає еластичність, на ній розвива-
ються запальні процеси. Загострення хвороби 
реєструють в осінньо-зимовий період.

Триходектоз – ентомозне паразитарне за-
хворювання собак і котів, спричинене інвазією 
собачого волосоїда – Trichodectes canis та котя-
чого виду цих комах – Felicola subrostratus. За-
хворювання частіше діагностують у молодих, 
старих і виснажених тварин. Волосоїд є строго 
видоспецифічним паразитом і всі його життєві 
стадії розвитку відбуваються на тілі собаки або 
кота. У дикій природі собачий волосоїд зустрі-
чається на тілі койота, сірого вовка  та золо-
тистого шакала. Волосоїд паразитує у ділянці 
шиї, голови або вздовж хребта [17].

Волосоїди живляться органічними решт-
ками шкіри, волосся, шерсті. В уражених тва-
рин шерсть утрачає здоровий блиск, а у котів, 
у процесі нав’язливого ґрумінгу, розвиваються 
ділянки алопецій. За розведення шерсті руками, 
на тілі тварин помітні яйця волосоїдів білого ко-
льору, що міцно кріпляться до волосся [18].

Блохи є вектором для низки збудників ін-
фекційних захворювань – Yersinia pestis (чума), 
Rickettsia typhi (ендемічний висипний тиф), 
Bartonella henselae (синдром котячої подряпи-
ни у людини), Rickettsia felis (блошина лихо-
манка у котів). Блохи, як і малофаги, є проміж-
ними господарями цестоди Dipylidium caninum 
(собачий або огірковий ціп’як). Під час ґрумін-
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гу, собаки та коти, як основні живителі екто-
паразитів указаного виду, поїдають заражених 
комах, отже, ціп’як продовжує паразитувати у 
кишечнику тварин. Людина може бути факуль-
тативним господарем дипілідій. Частіше хворі-
ють діти і підлітки, які мають тісний контакт із 
домашніми тваринами [19, 20].

E. Shaw et al. [21] упродовж року вивчали 
на території Великобританії епідемічну ситу-
ацію щодо інфекційних хвороб, механізмом 
передачі яких є, зокрема, блохи. Як інфекцій-
ні агенти були обрані Bartonella henseale та 
Rickettsia felis. Відбір 280-ти зразків котячих 
бліх (Ctenocephalides felis) провели у 125 котів 
і собак. У результаті проведених аналізів ДНК, 
50 % відібраних зразків бліх мали позитивну 
полімеразну ланцюгову реакцію мінімум на 
один із представлених патогенів. 20 % комах 
виявилися носіями Rickettsia felis, 17 − збудни-
ка Bartonella henseale, 40 – містили мікоплазми 
і близько 20 % − позитивно реагували більше, 
ніж на один інфекційний агент. 

CSD (хвороба котячих подряпин) у біль-
шості випадків перебігає у вигляді підгострої 
лімфаденопатії регіонарних шийних лімфовуз-
лів, без зміни температури тіла. Проте, після 
укусів або подряпин, завданих котами, які є 
носіями Bartonella henseale, у 5−15 % людей 
розвивається системна форма CSD, що може 
супроводжуватися лихоманкою, головним бо-
лем, астенією, втратою маси тіла, анорексією, 
появою мікроабсцесів у селезінці та печінці, 
ростом гранульом у тканинах ока, розвитком 
мультифокального остеомієліту і міозиту. Зва-
жаючи на той факт, що у групу ризику потра-
пляють діти та підлітки, загрозливі симптоми 
мають стимулювати господарів тварин прово-
дити планову обробку від ектопаразитів [22].

Значної уваги серед ектопаразитів заслу-
говують напівжорсткокрилі комахи – клопи 
(Heliptera). Медико-ветеринарне значення ці 
кровосисні паразити мають у птахів та ссав-
ців. У тварин і птахів, які знаходяться у при-
міщенні, заселеному клопами, знижується 
вгодованість та яйценосність. Упродовж жит-
тя самка клопа відкладає до 500 яєць, з яких 
вилуплюються личинки, які 5 разів линяють, і 
після кожної линьки висмоктують кров. Кло-
пи живуть поблизу своїх господарів, заселяю-
чи тріщини, частини дерев’яних конструкцій і 
пази кліток. Клопи тривалий час можуть жити 
без живлення (до 1 року і більше), здатні са-
мостійно переповзати з одного приміщення в 
інше [23].

Основним із механізмів пристосування до 
умов життя шкідливих комах, наприклад, бліх, 
є наявність на їх тілі потовщених шипиків – ак-

тинидій, що допомагають їм протистояти різ-
ним рухам тварин, які намагаються їх позбу-
тися. На голові в цих комах розміщені короткі 
захищені антени, що використовуються у про-
цесі копуляції. Повний життєвий цикл блохи 
займає 3−5 тижнів. Після потрапляння на шкі-
ру господаря, блоха відразу починає живити-
ся і стає постійним ектопаразитом. Упродовж 
36 год доросла самка вже готова до спарюван-
ня, а відкладання яєць починається за 24−48 
год після першої порції крові. Головний ресурс 
для харчування личинок бліх, які ведуть сапро-
фітний спосіб життя – фекалії імаго. Всі авто-
ри відмічають їх ненажерливий апетит – вони 
здатні поїдати десквамований епітелій і орга-
нічні рештки на тілі господаря. Наступна ста-
дія блохи – лялечка, період життя якої триває 
8−9 діб за температури 24 ℃ та відносної воло-
гості повітря 88 %. Після завершення процесу 
повного перетворення, імаго позбавляється від 
кутикули лялечки, але за низької температури 
можуть залишатися у коконі до 12 міс., що є 
важливим феноменом пристосування цих ко-
мах до умов виживання [24].

Воші та волосоїди – комахи з неповним 
перетворенням, у їх життєвому циклі відсутня 
стадія лялечки. Волосоїди – дрібні комахи із 
гризучим типом ротового апарату, що морфо-
логічно відрізняє їх від вошей, які мають гри-
зучо-сисний ротовий апарат. Повний життєвий 
цикл цих комах триває від 3-х до 5-ти тижнів і 
волосоїди на всіх стадіях розвитку – від яйця 
до імаго, паразитують на тілі господаря. Яйцям 
(гнидам) цих комах потрібно, в середньому, 5−8 
діб для вилуплення личинки, яка 3 рази линяє 
і перетворюється на статевозрілу комаху [25].

Доволі часто лікування від ектопаразитів 
не закінчується повним одужанням тварини. 
За встановленого діагнозу ентомозів, лікуван-
ню потрібно піддавати не лише клінічно хво-
рих тварин, а й тих, які знаходяться з ними на 
сумісній території. 

Більшість сучасних інсектоакарицидних 
засобів належить до групи синтетичних піре-
троїдів. Центральний механізм їх дії на моле-
кулярному рівні полягає у безпосередньому 
впливі на нервову систему комах. Проте, нині 
вчені обговорюють термін нокдаун-резис-
тентність (knockdown resistance, KDR) – яви-
ще відсутності у комах реакції на застосуван-
ня синтетичних піретроїдів, що пояснюється 
спонтанними мутаціями у натрієвих канальцях 
нервових мембран  − мішенях піретроїдів [26].

Крім синтетичних піретроїдів, досить 
ефективною і популярною групою препаратів 
інсектоакарицидної дії є похідні фенілпіразо-
лонів (на вітчизняному ринку  – Фіпрен).
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Метою досліджень було вивчення деяких 
питань епізоотології ектопаразитозів тварин 
та ефективності досліджуваних терапевтичних 
препаратів синтетичних піретроїдів – Екстра-
золь М та Неостомазан.

Матеріал та методи дослідження. Матері-
алом для дослідження були препарати інсекто-
акарицидної дії Екстразоль-М та Неостомазан.

Екстразоль-М є вітчизняним продуктом ви-
робництва ТЗОВ «Науково-виробнича компа-
нія «КІН» (Україна). Склад препарату поєднує 
комбінацію із трьох синтетичних піретроїдів: 
дельтаметрин – 0,02 г, есбіотрин – 0,17 г, тетра-
метрин – 0,038 г, із розрахунку на кожні 100 г 
готового аерозолю. У сукупності три діючі ре-
човини підвищують інсектицидну дію препа-
рату, забезпечуючи його високу стійкість у на-
вколишньому середовищі та широкий спектр 
дії на комах, які паразитують на шкірі тварин. 

Екстразоль-М – емульсія білого кольору, 
розфасована у балони-аерозолі для зручного 
обприскування тіла тварин або важкодоступ-
них ділянок конструкцій приміщення. За ме-
ханізмом дії – нервовий паралітик, зумовлює 
загибель комахи за безпосереднього контакту. 
Захист від повторної реінвазії ектопаразитами 
триває 21 добу за рахунок репелентної дії, від-
лякуючи комах від обробленої тварини. Поча-
ток інсектицидного впливу починається через 
декілька годин після нанесення препарату, із по-
ступовим наростанням терапевтичного ефекту. 

Базовим препаратом досліду був інсек-
тоакарицидний препарат Неостомазан фірми 
«Бровафарма», що є торговим продуктом від 
виробника Ceva Sante Animale (Франція). Хі-
мічний склад препарату являє собою комбіна-
цію двох синтетичних піретроїдів: трансміксу 
– 5,0 г і тетраметрину – 0,5 г, із розрахунку на 
кожні 100 см3 концентрованого розчину. Ме-
ханізм дії подібний до інших препаратів даної 
групи і пов’язаний із блокуванням мішеней у 
натрієвих канальцях, що призводить до перез-
будження нервової системи комахи та її загибе-
лі. Із холодною водопровідною водою робоча 
емульсія препарату Неостомазан має молочний 
колір і дещо мутну консистенцію. Для дрібних 
домашніх тварин протипоказаннями до вико-
ристання Неостомазану є недосягнення дво-
місячного віку цуценят і кошенят, період ва-
гітності, лактації та тічки. Особливо важливо 
витримати час до повного висихання розчину 
препарату для уникнення отруєння внаслідок 
його потрапляння у травний канал тварини під 
час ґрумінгу. 

Спеціально проведений дослід на м’ясо-
їдних (собаках і котах), спонтанно уражених 
блохами, вошами та малофагами.

Об’єктом для випробування препарату 
Екстразоль-М різної концентрації були ек-
топаразити наступних видів: сифункуляти 
Haematopinus suis – воші свинячі; Pulex irritans 
– блохи; Ctenocephalides canis – блохи собак і 
котів; малофаги (Mallophaga) – пухо-, перо-, 
волосоїди курей, великої рогатої худоби, ко-
ней; мухи справжні (Muscidae) – зоофільні, 
мухи кімнатні; клопи Cimex columbarius – кло-
пи курей; кровососки Melophagus ovinus – ове-
чий рунець.

Ектопаразити були зібрані з тварин, які зна-
ходилися в клініках кафедр Білоцерківського 
НАУ, і тварин, які надходили на стаціонарне 
лікування.

Для вивчення контактної (гострої) та за-
лишкової дії препарату на комах, їх поміщали 
в чашки Петрі, на дні яких знаходилися тонкі 
дерев’яні прокладки або шматочки сухої шкі-
ри, змочували водною емульсією випробовува-
них препаратів різної концентрації (від 1:200 
до 1:800). Ураховували час загибелі ектопара-
зитів (хвилини, години) та дію препаратів на 
інтактних комах за 5−24 год після нанесення 
їх на тест-об’єкт. Клопів, які паразитували на 
птиці, збирали з дерев’яних годівниць, а ви-
пробування дії препаратів проводили в лабо-
раторії кафедри паразитології та фармакології 
БНАУ. В кожному досліді використовували по 
15−20 комах. Визначивши ефективні концен-
трації препаратів на ізольованих комахах у ла-
бораторних умовах, проводили досліди з ліку-
вання тварин, уражених ектопаразитами.

У клініках БНАУ використовували тварин з 
наступним діагнозом: 3 собаки та 2 коти – кте-
ноцефалідоз; 2 телят – бовікольоз; 3 вівці та 4 
коней – мелофагоз; 3 свині – гематопіноз. У тва-
рин, відібраних для досліду, встановлювали 
ступінь ураження і визначення комах на різних 
стадіях розвитку. За інтенсивного ураження 
тварин спостерігали за клінічним проявом ін-
вазії та станом ураженої шкіри. За бовікольозу 
телят найбільшу кількість малофагів (40 екз.) 
знаходили у вушних раковинах та на внутріш-
ній поверхні стегон. У коней бовіколи парази-
тували у ділянці міжщелепового простору, на 
шкірі щіток ніг. Ступінь ураження цих тварин 
складав 35−38 екз. комах на 10 см2. Гематопіноз 
у 3-х підсвинків 6-місячного віку діагностува-
ли за виявлення комах у ділянці шиї, на боках 
тулуба та шкірі внутрішньої поверхні стегон. 
Кількість особин вошей становила від 95 до 
156 на 10 см2. Гнид, прикріплених у прикорене-
вій частині щетини, виявляли за вушними ра-
ковинами та між ними. Ці ділянки тіла мітили 
фарбою, що давало змогу ураховувати ефектив-
ність лікування після виходу личинок із гнид.
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Аналіз епізоотичної ситуації щодо поши-
рення блошиної інвазії, вошей та волосоїдів 
серед популяції кішок і собак вивчали за дани-
ми ВЦ «Алден-Вет» (м. Київ, район Оболонь, 
вул. Маршала Маяковського, 34-А).

Тваринам, господарі яких зверталися за 
наданням ветеринарної допомоги у клініку 
«Алден-Вет», проводили повний клінічний 
огляд з метою виявлення ектопаразитів. Дослі-
дження проводили впродовж трьох днів щомі-
сяця, починаючи із квітня до листопада 2019 
року. Усього за обраний нами проміжок часу 
дослідження у даному ветеринарному центрі 
було оглянуто 306 тварин, із них 160 собак та 
142 коти.

Здійснювали детальний огляд шкіри та во-
лосяного покриву у всіх пацієнтів за дерматоло-
гічної патології (виняток – ургентні пацієнти).

За клінічного обстеження тварин проводили 
покроковий візуальний огляд стану шкіри і шер-
сті, починаючи з ділянки голови, потім – шиї, 
дорзальної поверхні спини, попереку та осно-
ви кореня хвоста, вентральної поверхні стегон 
і живота. Спочатку шерсть розводили руками і, 
за допомогою збільшувальної лупи, проводили 
ревізію для виявлення живих ектопаразитів або 
їх яєць, слідів їх життєдіяльності (фекалій бліх). 
Блохи, воші та малофаги, за наявності їх на шкі-
рі тварини, були досить помітні.

Після візуального огляду проводили ви-
чісування досліджуваних тварин над білим 
аркушем паперу. Дані маніпуляції здійснювали 
із потенційною можливістю виявити фекалії 
комах, а імаго блошиної популяції − за допо-
могою вологого тесту. Особливо актуально, як 
показали дослідження, проводити зазначений 
тест для тварин із густим підшерстком і тем-
ним забарвленням волосяного покриву, що 
ускладнює ідентифікацію темно-червоних, 
майже чорних фекалій блохи. Аркуш паперу 
можна змочити перед початком або після ви-
чісування. Вичесані фекалії бліх залишають 
на папері характерні темно-коричневі «коми» 
– кров, що не згортається в органах травлен-
ня комахи. Це дає змогу диференціювати їх від 
пилу та відмерлого епідермісу.

Під час огляду шкірного покриву звертали 
увагу на цілісність шкіри, її еластичність та рі-
вень вологості, зміну пігментації, стан волося-
ного покриву, його густоту, ступінь утримання 
волосся у шкірі, наявність алопецій. Звертали 
увагу на симптоми дерматиту, визначали їх 
інтенсивність і особливості виникнення, іден-
тифікували запалення шкіри еозинофільного 
характеру, здебільшого, у котів, та інші дерма-
тологічні патології, спричинені паразитуван-
ням комах.

Окрім обстеження стану шкіри, проводили 
опитування господарів щодо помітних змін у 
поведінковій реакції їх домашніх улюбленців 
– наявність або відсутність свербіння, нане-
сення самоіндукованих травм, поява занепо-
коєння у тварини, відмова від ігор. З’ясовува-
ли питання щодо зміни частоти ґрумінгу або 
подовження його часу. На всі наведені аспек-
ти звертали увагу в процесі збору анамнезу. 
Оцінювали і загальний стан тварини – рівень 
гемоглобіну в крові, зниження апетиту, втрату 
маси тіла тощо.

Спеціальні дослідження з визначення не-
обхідної кількості обробок препаратом Екстра-
золь-М за ентомозів м’ясоїдних проведені на 
тваринах 2-х груп. У групі 1 було 28 собак, на 
яких паразитували блохи, воші та малофаги з 
природним ураженням різного ступеня. Окре-
мо сформували і досліджували котів (група 2) 
з ураженням імаго бліх та вошей різного ступе-
ня. Контрольна група – тварини, яких обробля-
ли препаратом Неостомазан.

Результати дослідження. Дані аналізу епі-
зоотичної ситуації щодо поширення блошиної 
інвазії, вошей та волосоїдів серед популяції ко-
тів і собак району Оболонь м. Київ представле-
но у таблиці 1.

Як видно із даних таблиці 1, рівень зара-
ження м’ясоїдних ектопаразитами однаково 
високий щомісяця. Це свідчить про те, що бло-
хи є адаптованими до умов довкілля. Їх лялеч-
ка здатна залишатися у захисному коконі до 1 
року, чекаючи на тварину-господаря. В умо-
вах оселі, підвалу, інших місць, їх активність 
зберігається цілорічно. Це забезпечує надзви-
чайно високий ризик зараження тварин. Тому 
важливо проводити регулярні планові проти-
паразитарні обробки тварин усіх видів, осо-
бливо м’ясоїдних.

Стосовно поширення інвазії вошей та во-
лосоїдів серед популяції домашніх тварин, не-
обхідно зазначити порівняно низький рівень 
їх зараженості. Так, відсоток собак, хворих на 
ліногнатоз та триходектоз, складав 3,75 і 4,38, 
відповідно. Триходектоз реєстрували у 4,1 % 
популяції досліджених котів.

Як показав аналіз проведених досліджень, 
важливим критерієм для констатації уражен-
ня є наявність свербіння, яке фіксували прак-
тично в усіх заражених пацієнтів. Частіше 
ураженими були ділянки шкіри вентральної 
поверхні живота і стегон, шкіра основи вух, 
дорзальної поверхні шиї, спини, попереку 
та хвоста. Як наслідок свербіння, виявля-
ли зміни стану шкіри – сухість, втрата елас-
тичності, потовщення, себорейний дерматит, 
поява лупи, порушення роботи сальних залоз, 
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рідше − алопеції та індуковане свербіння ран. 
У тварин, схильних до розвитку алергічних 
реакцій, був виражений алергічний дерматит 
на імунореактивну слину паразита. У котів, 
порівняно із собаками, алергодерматит спо-
стерігали частіше. Котів, уражених алергодер-
матитом, було 11,9 % від загальної кількості 
хворих, собак − 5,7 %.

Результати із визначення ефективності пре-
парату Екстразоль-М різної концентрації та 
Неостомазан у гострому досліді на комахах, 
наведені в таблиці 2.

Дані таблиці 2 свідчать, що за використання 
препарату Екстразоль-М концентрацією 1:200, 
загибель вошей і мух відбувалася за 15 хв – 

найшвидше, порівняно з іншими комахами. 
Найстійкішими до дії препарату були овеча 
кровососка і клопи. Загибель ізольованих ко-
мах на тест-об’єктах за застосування Неосто-
мазану відбувалася за більш тривалий час – від 
20 до 60 хв. Порівняльна тривалість ефективної 
залишкової дії препарату Неостомазан, порів-
няно з Екстразоль-М, була більше вираженою. 
У розведенні 1:800 на клопів цей препарат діяв 
навіть через 40 год. Екстразоль-М у прийня-
тій лікарській формі діяв ефективно на комах 
усіх випробуваних видів і, як видно з даних та-
блиці 2, блохи гинули за 3 хв, малофаги – 4, 
воші та клопи – 5 хв. Найдовше залишалися 
живими кровососки.

Таблиця 1 – Сезонність поширення ектопаразитозів у котів і собак

Місяц ь

Собаки, кількість тварин Коти, кількість тварин

обсте-
жені

заражені
 блохами

(% від пацієн-
тів, міс.)

заражені 
вошами

(% від пацієн-
тів, міс.)

заражені
мелофагами 

(% від пацієн-
тів, міс.)

обсте-
жені

заражені
блохами 

(% від пацієн-
тів, міс.)

заражені 
мелофагами

(% від пацієн-
тів, міс.)

Квітень 20 5 (25) 0 3 (15) 19 5 (26,3) 3 (15,7)
Травень 27 9 (33) 1 (3,7) 1 (3,7) 17 5 (29,4) 0
Червень 12 4 (33) 0 0 13 5 (38,4) 0
Липень 14 3 (21,4) 0 0 11 4 (36,3) 0
Серпень 10 5 (50) 0 0 9 3 (33,3) 0
Вересень 32 14 (43,75) 0 0 29 11 (37,9) 0
Жовтень 21 8 (38,1) 2 (9,5) 1 (4,7) 25 7 (28,0) 1 (4,0)
Листопад 24 4 (16,7) 3 (12,5) 2 (8,3) 23 2 (8,7) 2 (8,7)
Загальна 
кількість 
тварин

160 52 6 7 146 42 6

% від загаль-
ної кількості 
пацієнтів

32,5 3,75 4,38 28,7 4,1

Таблиця 2 – Ефективна концентрація препаратів Екстразоль-М та Неостомазан, їх експозиція за дії 
                    на ізольованих комах-ектопаразитів

Вид комах

Випробовувана концентрація Екстразоль-М, 
Неостомазан, їх експозиція

Екстразоль-М, хв
1:200

хв
1:400
год

1:600
год

1:800
год

Haematopinus suis
(воші)

15
20

1,5
2

12
14

20
20

5

Siphonaptera
(блохи)

20
27

2
4

6
8

9
10

3

Mallophaga
(пухоїди)

20
30

2
4

10
12

18
20

4

Muscidae
(мухи)

15
30

2,5
3

6
6

10
14

2

Mellophagus ovinus
(кровососки овець)

30
40

4
6

16
20

24
36

6

Cimex columbarius
(клопи)

30
60

3,5
7

18
24

29
40

5

Примітка: чисельник – експозиція Екстразолю-М, знаменник – Неостомазану.
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Результати лікування продуктивних і до-
машніх тварин, уражених ентомозами, пред-
ставлені в таблиці 3.

Як видно із даних таблиці 3, одноразова 
обробка препаратом Екстразоль-М м’ясоїдних, 
уражених блохами, забезпечувала звільнення 
тварин від цих ектопаразитів на 2−3-ю добу 
після обробки.

Дещо інша ефективність препарату Екстра-
золь-М за використання його для продуктив-
них тварин. За малофагозу коней препарат мав 
активну дію на волосоїдів імагінальної фор-
ми в розведенні 1:600, але не впливав на яйця 
(гниди) цих ектопаразитів. Аналогічну карти-
ну спостерігали і за гематопінозу свиней. Різке 
зниження вошивості реєстрували на 2-у добу, 
але гниди (яйця) залишалися. За повторної об-
робки тварин, повне звільнення відмічали на 
3-ю добу після лікування (табл. 4).

Результати спеціально проведеного дослі-
ду на м’ясоїдних (собаках і котах), спонтанно 
уражених блохами, вошами та малофагами, 
представлені у таблицях 5 та 6.

Як видно з даних таблиць 5 та 6, випро-
бовуваний препарат Екстразоль-М забезпечив 
100 % інтенс- (ІЕ) та екстенсефективність (ЕЕ)  
лікування котів дослідної групи уже після пер-
шої обробки. У собак дослідної групи показ-
ники різняться: після першої обробки у тварин 
залишалися ознаки блошиної інвазії у двох 
особин. У тварин, уражених малофагами діа-
гностували наявність незначної кількості ма-

лофагів на шкірі. Після повторної обробки тва-
рин через 7 діб, екстенс- та інтенсефективність 
Екстразолю-М була 100 %, а Неостомазану – 
66,6 та 82 %, відповідно. До повного одужання 
котів, їх повторна обробка препаратом Неосто-
мазан була проведена через 10 діб. Після клі-
нічного дослідження тварин, уражених комах 
не виявили.

Під час клінічного огляду тварин відмічали 
відсутність свербіння та змін у поведінці. Кон-
статували нормалізацію апетиту, режиму сну і 
врівноваження поведінки. Шкіра відновлюва-
ла еластичність, зволожувалася, алопеції почи-
нали заростати шерстю.

У процесі досліджень проводили мікроско-
пію комах, зібраних з тварин різних видів. У ре-
зультаті мікроскопії зразків бліх установлено, 
що на тілі котів паразитує лише Ctenocephalus 
felis. Із 40 особин імаго, зібраних на тілі собак, 

18 – Ctenocephalus felis, інші комахи були іден-
тифіковані як Ctenocephalus canis. Це підтвер-
джує, що котяча блоха, в більшості випадків 
блошиної інвазії зустрічається як у котів, так і 
собак. Можна припустити, що це явище пов’я-
зане із розвитком генетичних мутацій у натріє-
вих канальцях Ctenocephalus felis. На тілі котів 
виявляли волосоїдів – Felicola subrostrata, які є 
єдиним видом котячих волосоїдів із гризучим 
типом ротового апарату. Із тіла собак знімали 
собачих волосоїдів із колюче-сисним типом 
ротового апарату. Крім них, виявляли вошей – 
Linognathus setosus. 

Таблиця 3 – Результати лікування тварин препаратом Екстразоль-М за ентомозів тварин

Діагноз

Термін спостереження, доба

Після 1-ї обробки Після 2-ї обробки

1-й 2-й 3-й 12-й 1-й 2-й 3-й 4-й

Собаки – ктеноцефалідоз 1−2 0 0 0 0 0 0 0

Коти – ктеноцефалідоз 3−4 1−2 0 0 0 0 0 0
Телята – бовікольоз 3−4 2−3 0 (гниди) 0 (гниди) 2−3 1−2 0 0
Коні – малофагоз 1−2 (гниди) 0 (гниди) 1−2 1−2 1−2 0 0 0
Свині – гематопіноз 6−8 гниди 2−3 гниди 1−2 0 (гниди) 2−3 1−2 0 0

Таблиця 4 – Дозування препарату Екстразоль-М за лікування ентомозів м’ясоїдних тварин різної живої маси

Маса тіла тварини Доза препарату, см Кількість натискань

Собаки різних порід  (вік – 10 тижнів, маса – від 2 кг)

2−10 кг 1,0 2 натискання на кришку розпилювача
10−20 кг 2,0 4 натискання на кришку розпилювача
20−40 кг 3,0 6 натискань на кришку розпилювача
Більше 40 кг 4,0 8 натискань на кришку розпилювача
Коти різних порід (віком від 12 тижнів) 1,0 2 натискання на кришку розпилювача
Цуценята і кошенята 0,5 1 натискання на кришку розпилювача

Одне натискання здійснюється впродовж 1 с
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Таблиця 5 – Ефективність препаратів Екстразоль-М і Неостомазан за ентомозів у собак дослідної групи

До лікування Після 1-ї обробки Після 2-ї обробки
ви

д 
ек

то
па

ра
зи

ті
в

кі
ль

кі
ст

ь 
хв

ор
их

ін
те

нс
ив

ні
ст

ь 
ін

ва
зі

ї, 
на

 1
0 

см

кі
ль

кі
ст

ь 
хв

ор
их

ін
те

нс
ив

ні
ст

ь 
ін

ва
зі

ї, 
на

 1
0 

см

ек
ст

ен
се

ф
ек

ти
вн

іс
ть

, %

ін
те

нс
еф

ек
ти

вн
іс

ть
, %

кі
ль

кі
ст

ь 
хв

ор
их

ін
те

нс
ив

ні
ст

ь 
ін

ва
зі

ї, 
на

   
10

  с
м

ек
ст

ен
се

ф
ек

ти
вн

іс
ть

, %

ін
те

нс
еф

ек
ти

вн
іс

ть
, %

Ctenocephalus 
canis (felis)

10
10

5–8 імаго
5−8 імаго

2
3

0–1 імаго
2−3 імаго

80
70

87,5
80,1

0
0

0
0

100
100

100
100

Linognathus 
setosus

2
2

2–3 імаго, 
1–2 гниди
2–3 імаго, 
1–2 гниди

0
1 гнида

0
1−2 гниди

100
90

100
90

0
0

0
0

100
100

100
100

Trichodectes 
canis

2
2

2–4 імаго,
2–3 яйця
2–4 імаго,
2–яйця

2
2

0
1−2 яйця

100
90

100
90

0
1

0 100 100

Ctenocephalus 
canis (felis)

10
10

5–8 імаго
5–8 імаго

3
3

1–2 імаго
1–2 імаго

100
70

100
75

1
0

0–1 
імаго
0–1 

імаго

100
90

100
87,5

Linognathus 
setosus

2
2

1–3 імаго,
1–2 яйця
1–3 імаго, 
1–2 яйця

1 імаго
2 імаго

0
1 яйце

100
50

100
90

0
0

0
0

100
100

100
100

Trichodectes 
canis

2
2

2–4 імаго,
2–3 яйця
2–4 імаго,
2–3 яйця

0
2

0–1 імаго,
0–1 яйце
0–1 імаго,
0–1 яйце

50
50

75
0

0
0

0
0

100
100

100
100

Примітка: чисельник – використання препарату Екстразоль-М; знаменник – Неостомазан.

Таблиця 6 – Ефективність препаратів Екстразоль-М і Неостомазан за ентомозів у котів дослідної групи

До лікування Після 1-ї обробки

ви
д 

ек
то

па
ра

зи
ті

в

кі
ль

кі
ст

ь 
хв

ор
их

ін
те

нс
ив

ні
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ін
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зі

ї, 
на

 1
0 

см

кі
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кі
ст

ь,
 х

в.
.

ін
те

нс
ив

ні
ст

ь 
ін

ва
зі

ї, 
на

 1
0 

см

ек
ст

ен
се

ф
ек

ти
вн

іс
ть

, %

ін
те

нс
еф

ек
ти

вн
іс

ть
, %

Ctenocephalus felis
10
10

3–6 імаго
3–6 імаго

0
0

0
0

100
100

100
100

Felicola subrostrata
3
3

1–2 імаго,
3–4 яйця
1–2 імаго,
3–4 яйця

0
0

0
0

100
100

100
100

Примітка: чисельник – використання препарату Екстразоль-М; знаменник – Неостомазан.



73

nvvm.btsau.edu.ua                                                                                             Науковий вісник ветеринарної медицини, 2020, № 2

Обговорення. Аналіз матеріалів наукових 
досліджень щодо ентомозів (ктеноцефалідо-
зу, ліногнатозу, малофагозу, триходектозу) за-
свідчив, що блохи є найпоширенішим видом 
паразитів, які зустрічаються на тілі домашніх 
і диких тварин як на території України, так і 
за її межами [27, 28]. З метою вивчення епізо-
отичної ситуації щодо поширення блошиної 
інвазії, ліногнатозу, малофагозу, триходектозу 
в зоні ветеринарного центру «Алден-Вет» було 
досліджено 306 тварин, із них 160 собак, 146 
котів, серед яких собак, уражених ектопарази-
тами, було 32,5 %, котів – 28,7 %.

Однією із причин значного поширення бліх 
у довкіллі та на тілі тварин, є особливість біо-
логії цих комах. Лише 5 % популяції бліх (іма-
го) постійно знаходяться і живляться безпосе-
редньо на тілі господаря. Блохи в іншій стадії 
розвитку (яйця, личинки, лялечки) ведуть не-
помітний сапрофітний спосіб життя, підтриму-
ючи чисельність популяції [29, 30].

Зовсім інша особливість біологічного роз-
витку вошей і волосоїдів. Ці комахи постійно 
перебувають на тілі господаря, їх самки лип-
нуть до стержня волосся і так само прикріп-
люють свої яйця. Отже, лікареві ветеринарної 
медицини досить просто встановити діагноз, 
виявивши комаху чи личинку або навіть яйця 
на тілі тварини. 

На підставі проведених досліджень, ліку-
вання ентомозів необхідно проводити високо-
ефективним інсектоакарицидом Екстразоль-М. 
Його ефективність досягається завдяки комбі-
нації 3-х синтетичних піретроїдів – дельтаме-
трину, есбіотрину і тетраметрину. Препарат 
має перевагу через дешевизну та можливість 
тривалого зберігання. Інший синтетичний 
піретроїд Неостомазан проявляє достатню те-
рапевтичну ефективність, але має короткий ре-
пелентний період після обробки тварин. Крім 
того, власникам тварин потрібно бути дуже 
обережними і досить ретельно дотримуватися 
рекомендацій щодо концентрації розведення 
препарату. Важливим моментом у його вико-
ристанні також є висушування шерсті тварини, 
адже робочий розчин препарату наноситься на 
все тіло тварини, що збільшує ризик отруєння.

Препарати синтетичних піретроїдів мають 
вигідну позицію в разі дерматологічного ура-
ження тварини з діагнозом блошиний алергодер-
матит або за алергічних реакцій, як результат па-
разитування вошей і волосоїдів. На відміну від 
системних інсектоакарицидів, синтетичні піре-
троїди контактно впливають на паразитів.

Діючі речовини піретроїдного ряду забез-
печують репелентний ефект, відлякуючи пара-
зитів, що дуже важливо, адже у деяких тварин, 

схильних до алергічних реакцій, навіть один 
укус ектопаразиту може призвести до алергіч-
ного дерматиту. Після потрапляння до організ-
му комахи інсектицидних препаратів системної 
дії, комаха здатна загинути лише після одного 
укусу тварини. 

Висновки. 1. Серед продуктивних та до-
машніх тварин найпоширенішими ентомозами 
є блошина інвазія, вошивість і малофагоз. Рі-
вень поширення ліногнатозу та триходектозу 
відносно низький.

2. Ураження блохами діагностують ціло-
річно, воші та волосоїди є більш чутливими до 
температури повітря, тому їх паразитування на 
тваринах відбувається переважно в осінньо-зи-
мову пору. Блохи здатні змінювати господаря, 
в той час як воші та волосоїди є строго видо-
специфічними комахами, тому швидко гинуть 
за межами тіла господаря.

3. За епізоотологічними даними клініки 
«Алден-Вет» (м. Київ) виявлено ураження ен-
томозами 32,5 % собак і 28,7 % котів від загаль-
ної кількості пацієнтів, господарі яких зверта-
лися за наданням ветеринарної допомоги.

4. Інсектоакарицидні препарати Екстра-
золь-М і Неостомазан мали високу ефектив-
ність щодо ектопаразитів. Терапевтична ефек-
тивність Екстразолю-М становить 100 % після 
однієї обробки – за блошиної інвазії та двох – 
за сифункулятозів та малофагозів. 

Відомості про дотримання біоетичних 
норм.

Процедури, що включають експерименти на 
тваринах, проведено згідно із «Загальними 
етичними принципами експериментів на твари-
нах», схвалених на Першому національному 
конгресі з біоетики (м. Київ, 20.09.2001 р.), 
узгоджених із положеннями Європейської кон-
венції «Про захист хребетних тварин, які ви-
користовуються для дослідних та інших нау-
кових цілей» (м. Страсбург, 18.03.1986 р.), із 
дотриманням вимог статті 26 Закону України 
№ 5456-VІ від 16.10.2012 р. «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження» і Директиви 
ЄС 86/609/ ЄЄС від 24.11.1986 р. Це підтвер-
джено Актом біоетичної експертизи Комісії 
Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету №17 2020 р. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Эктопаразитозы домашних и продуктивных жи-
вотных и способы защиты

Артёменко Л. П., Гончаренко В. П., Букалова Н. В., 
Бахур Т.И., Антипов А.А., Лясота В.П., Литвинен-
ко О.П., Билан А.С.

В материалах представленных исследований осве-
щены вопросы распространения энтомозов в домашних 
и продуктивных животных, определение эффектив-
ности действия инсектоакарицидов ряда синтетиче-
ских пиретроидов к эктопаразитам следующих видов: 
вошь свиная, блоха собак и кошек; малофаги (пухо-, 
перо-, власоеды кур, крупного рогатого скота, лоша-
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дей), клопы кур, кровососка (овечий рунец). В ходе 
исследований установлено, что среди продуктивных 
и домашних животных наиболее распространенными 
энтомозами являются блошиная инвазия, вшивость и 
малофагоз, а уровень распространения линогнатоза и 
триходектоза относительно низкий. Для определения 
терапевтической эффективности синтетических пире-
троидов – препаратов Екстразоль-М и Неостомазан, 
использовали животных с симптомами эктопаразитар-
ных заболеваний. Установлено, что инсектоакарицид-
ные препараты Екстразоль-М и Неостомазан эффек-
тивны в отношении эктопаразитов, но терапевтическая 
эффективность Екстразоль-М составляет 100 % после 
одной обработки – для блошиной инвазии и двух – для 
сифункулятозов и малофагозав. Высокая эффектив-
ность лечения энтомозов инсектоакарицидом Екст-
разоль-М достигается комбинацией в его составе 3-х 
синтетических пиретроидов. Препарат имеет преиму-
щество из-за дешевизны и возможности длительного 
хранения. Неостомазан также проявляет достаточную 
терапевтическую эффективность, но имеет короткий 
репеллентный период после обработки животных, а 
их владельцы должны тщательно соблюдать рекомен-
дации по концентрации рабочего раствора препарата 
и подсушивания шерсти животных для минимизации 
риска его попадания в организм животного. Действую-
щие вещества испытуемых препаратов пиретроидного 
ряда обеспечивают репеллентный эффект, отпугивая 
паразитов и предупреждая их укус, ведь у некоторых 
животных, склонных к аллергическим реакциям, даже 
одного укуса эктопаразитов достаточно для запуска 
процесса развития аллергического дерматита. Препа-
раты синтетических пиретроидов более эффективны 
при лечении дерматологических пациентов с диагно-
зом блошиный аллергодерматит или аллергических 
реакций вследствие паразитирования вшей и власо-
едов и, в отличие от системных инсектоакарицидов, 
действуют на эктопаразитов контактно.

Ключевые слова: инсектоакарициды, Екстразо-
ль-М, Неостомазан, синтетические пиретроиды, экто-
паразиты, блохи, вши, малофаги, клопы.

Ectoparasitoses of domestic and productive animals 
and ways to defend

Artemenko L., Goncharenko V., Bukalova N.,  Ba-
khur T., Antipov A., Lyasota V., Litvinenko O., Bilan A.

The materials of the presented research cover the issues 
of entomoses prevalence in domestic and productive animals, 
determining the eff ectiveness of synthetic pyrethroids 
insecticides to ectoparasites of the following species: 
swine lice, canine and feline fl ea; malophages (chewing 
lice of chickens, cattle, horses), chicken bedbugs, sheep 
bloodsuckers. Studies have shown that the most common 
entomoses among productive and domestic animals are fl ea 
infestation, lice and malophagosis, and the prevalence of 
linognatosis and trichodectosis agents is relatively low. To 
determine the therapeutic effi  cacy of synthetic pyrethroids – 
"Extrazol-M" and "Neostomazan", animals with symptoms of 
ectoparasitic diseases were used. It was found that insecticides 
"Extrazol-M" and "Neostomazan" are eff ective against 
ectoparasites. The therapeutic effi  cacy of "Extrazol-M" is 
100% after one treatment – for fl ea infestation and two – for 
sifunculatosis and malophagoses. High effi  ciency of animals’ 
with entomoses treatment with insecticide "Extrazol-M" is 
achieved by a combination of 3 synthetic pyrethroids. The drug 
has an advantage due to its cheapness and long-term storage. 
"Neostomazan" has suffi  cient therapeutic effi  cacy also, but 
has a short repellent period after treatment of animals. Thus, 
their owners must carefully follow the recommendations for 
the working solution concentration and drying of animal 
fur to minimize the risk of entering the animal. The active 
substances of the tested drugs of the pyrethroid series provide 
a repellent eff ect, scaring away parasites and preventing their 
bite. because in some animals prone to allergic reactions, 
even a single bite of ectoparasites is enough to start the 
process of allergic dermatitis. Synthetic pyrethroid drugs are 
more eff ective in the treatment of dermatological patients 
diagnosed with fl ea allergodermatitis or allergic reactions due 
to parasitism of sucking and chewing lice and, in contrast to 
systemic insecticides, act on ectoparasites by contact.

Key words: insecticides, "Extrazol-M", "Neostomazan", 
synthetic pyrethroids, ectoparasites, fl eas, lice, malophages, 
bedbugs.
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