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У статті представлено результати досліджень щодо визначення терапевтичної ефектив
нос ті протипаразитарних препаратів з групи макроциклічних лактонів «Бровермектингранулят», 
«Емамектинбензоат» та імуномодулятора «Авесстим». Матеріалом для дослідження ефективнос
ті препаратів були однорічки любінського лускатого коропа, спонтанно інвазовані ектопаразитами 
Lernaea cyprinacea. Для досліду використовували препарати «Бровермектингранулят» (розробка НВФ 
«Бровафарма» серійного виробництва; 1 г препарату містить: активно діючу речовину (АДР) івер мек
тин — 3,5 мг, токоферол ацетат — 20 мг) і «Емамектинбензоат» (виробництво King Quenson Industry 
Group; 1 г препарату містить АДР емамектинбензоат — 50 мг) та імуномодулятор «Авеcстим» 
(синтезовано в лабораторії кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького дер жав ного 
медичного університету; 1 г містить АДР морфоліній 2[5(піридин4іл)1,2,4тріазол3ілтіо]аце
тат — 10 мг). Введення препаратів здійснювали перорально за допомогою зонду в передній відділ ки
шеч нику риб: «Бровермектингранулят» та «Авесстим» — одноразово дві доби поспіль, «Емамектин
бензоат» — одноразово впродовж семи діб.

Встановлено, що використання протипаразитарних препаратів з групи макроциклічних лак то
нів «Бровермектингранулят» та «Емамектинбензоат» забезпечувало високу терапевтичну ефек тив
ність за спонтанного лернеозу коропів. «Бровермектингранулят» за умови застосування дво ра зо во у дозі 
60 мг/кг маси тіла виявив екстенсефективність 90 % та інтенсефективність 97,5 %. Екс тенс ефек тив
ність та інтенсефективність препарату «Емамектинбензоат», застосованого в дозі 10,0 мг/кг маси 
протягом семи діб, склали 90 % та 97,7 % відповідно. Доведено, що комплексне засто су ван ня імуно
модулятора «Авесстим» та протипаразитарного препарату «Бровермектингранулят» за лер нео зу 
коропа забезпечувало знищення збудників інвазії, активізацію імунної системи, швидке від нов лен ня 
ушкоджених тканин, покращення загального стану організму риб.

Ключові слова: КОРОП, ЕКТОПАРАЗИТИ, LERNAEA CYPRINACEA, МАКРОЦИКЛІЧ-
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The paper presents the results of studies conducted to determine the therapeutic efficiency of antipara
sitic drugs from the macrocyclic lactones group “Brovermeсtyngranulate”, “Emameсtyn benzoate” and im
munomodulator “Avesstym”. The material for the study of the drug efficiency was the earlings of Lyubin scaly 
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carp spontaneously infested by ectoparasites Lernaea cyprinacea. For experiments we used drugs “Brover
mectyngranulate” (serial production development at SMF “Brovafarma”; 1 g of the drug contains active sub
stance (AS) ivermectin — 3.5 mg, tocopherol acetate — 20 mg) and «Emamectyn benzoate» (production of 
King Quenson Industry Group; 1 g of the drug contains AS emamectyn benzoate — 50 mg) and immunomodu
lator «Avesstym» (synthesized in the laboratory of toxicological and inorganic chemistry of Zaporizhia State 
Medical University; 1 g contains AS morpholin 2[5(pirydyn4yl)1,2,4triazoles3iltio]acetate — 10 mg).

It was established that the use of antiparasitic drugs from the group of macrocyclic lactones “Brovermeсtyn
granulate” and “Emameсtyn benzoate” ensures a high therapeutic efficacy for spontaneous lerneoses of carp. 
“Brovermeсtyngranulate” when used twice at a dose of 60 mg/kg showed extension effectiveness and inten
sion effectiveness 90 % and 97.5 % respectively. Extension effectiveness and intension effectiveness of «Ema
mectyn benzoate» applied at a dose of 10.0 mg/kg for seven days were 90 % and 97.7 % respectively. It was 
proved that complex application of immunomodulator “Avesstym” and antiparasitic drug “Brovermectyn
granulate” in carp infested by lerneoses ensures destruction of pathogens invasion, activation of the immune 
system, rapid recovery of damaged tissue, improves overall health of fish.

Keywords: CARP, ECTOPARASITES, LERNAEA CYPRINACEA, MACROCYCLIC LAC-
TONES, IMMUNOMODULATOR
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В статье представлены результаты исследований по определению терапевтической эффек тив
нос ти противопаразитарных препаратов из группы макроциклических лактонов «Бровермектингранулят», 
«Эмамектинбензоат» и иммуномодулятора «Авесстим». Материалом для исследо ва ния эффективности 
препаратов были одногодки Любинского чешуйчатого карпа, спонтанно инва зи ро ван ные эктопарази
тами Lernaea cyprinacea. Для опыта использовали препараты: «Бровермектингранулят» (разработка 
НПФ «Бровафарма» серийного производства; 1 г препарата содержит: ак тив но дей ству ющее вещество 
(АДР) ивермектин — 3,5 мг, токоферол ацетат — 20 мг) и «Эмамектинбензоат» (про из вод ство King 
Quenson Industry Group; 1 г препарата содержит АДР емамектинбензоат — 50 мг) и имму но модулятор 
«Авеcстим» (синтезирован в лаборатории кафедры токсикологической и не ор га нической химии Запорож
ского государственного медицинского университета; 1 г содержит АДР мор фо линий 2[5(пиридин4ил)
1,2,4триазол3илтио]ацетат — 10 мг). Введение препаратов осу щес тв ля ли перорально с помощью зонда 
в передний отдел кишечника рыб: «Бровермектингранулят» и «Авеcстим» — однократно двое суток под
ряд, «Емамектинбензоат» — однократно в течение се ми суток.

Установлено, что применение противопаразитарных препаратов из группы макроциклических лак
тонов «Бровермектингранулят» и «Эмамектинбензоат» обеспечивало высокую терапевтическую эффек
тивность при спонтанном лернеозе карпов. «Бровермектингранулят» при условии применения двукратно 
в дозе 60 мг/кг массы тела выявил экстенсэфективность 90 % и интенсэфективность 97,5 %. Экстенсе
фективность и интенсэфективность препарата «Эмамектинбензоат», примененного в дозе 10,0 мг/кг 
массы в течение семи суток, составили, соответственно, 90 % и 97,7 %. Доказано, что комп лекс ное при
менение иммуномодулятора «Авесстим» и противопаразитарного препарата «Бровермектингранулят» 
при лернеозе карпа обеспечивало уничтожение возбудителей инвазии, акти ви за цию иммунной систе
мы, быстрое восстановление поврежденных тканей, улучшение общего со сто яния организма рыб.

Ключевые слова: КАРП, ЭКТОПАРАЗИТЫ, LERNAEA CYPRINACEA, МАКРО ЦИК ЛИ-
ЧЕСКИЕ ЛАКТОНЫ, ИММУНОМОДУЛЯТОР
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Значних збитків при вирощуванні ко-
ро пових риб завдають ектопаразитарні хво-
ро би. Доведено, що епізоотичний стан во дойм 
суттєво впливає на їх рибопродуктивність, 
а успішність заходів боротьби з інвазійними 
хворобами риб залежить від наявності на 
фар ма цевтичному ринку високоефективних 
проти паразитарних засобів [1–3].

Враховуючи потребу у розширенні 
асор ти менту протипаразитарних препа ра тів 
для лікування риб, які мали б вищу терапев-
тич ну ефективність, менший токсичний вплив 
на організм та нижчу вартість ліку валь ної об-
робки, було проведено се рію до слі дів з ви зна-
чення можливості застосуван ня у риб ниц тві 
препаратів з групи макро цикліч них лак то-
нів «Бровермектин-гранулят» та «Ема мек тин-
бен зо ат» з діючою речовиною івер мек тин.

Відомо, що антипаразитарні препа-
ра ти негативно впливають не лише на пара-
зи тів, але й одночасно мають не сприят ли-
вий, подразнюючий вплив на орга нізм об-
роб лених ними риб; при цьому біль шість 
з них проявляють супресивну дію. Водно час 
ектопаразити мають сильну імуно депре сив-
ну дію, їх присутність зумовлює імуно дефі-
цит ний стан в організмі риб, що проявляється 
у порушенні обмінних процесів в організмі, 
на слідком чого є зниження продуктивності 
і навіть загибель риби. Для усунення нега тив-
ного впливу доцільно застосовувати імуно-
моду лятори, які дозволяють домогтися не 
ли ше ефективності терапії, а й підвищення 
імун ного статусу й резистентності організму 
риб [4–6].

Бактерицидна активність сироватки 
кро ві є інтегральним фактором природної 
ре зис тентності організму гуморального ти-
пу і свідчить про здатність крові до само-
очи щен ня. Вона зумовлена наявністю у си-
ро ват ці кро ві комплексу речовин — компле-
мен ту, анти тіл, лізоциму, пропердину, здат них 
зне шкод жу ва ти, або нейтралізувати мік роб-
ні клі тини [7].

Метою нашої роботи було з’ясу ва ти те-
ра певтичну ефективність проти пара зи тар них 
препаратів з групи макроциклічних лак то-
нів «Бровермектин-гранулят», «Ема мек тин-
бензоат» та імуномодулятора «Авес стим».

Матеріали і методи

Було проведено дві серії дослідів. 
У пер шій (Табл. 1–2) матеріалом для до слід-
ження терапевтичної ефективності препа-
ра тів групи макроциклічних лактонів були 
одно річки любінського лускатого коро па ма-
сою 53–55 г, спонтанно інвазовані екто пара-
зи тами Lernaea cyprinace. Було сформовано 
шість груп риб по 10 особин у кожній — по 
три групи риб (контрольна і дві дослідні) 
за застосування препаратів «Бровермектин-
гранулят» та «Емамектин-бензоат». Усіх риб 
утримували у акваріумах ємністю 40 дм3 зі 
штучною аерацією за температури 18–20 °С. 
До гляд та годівлю риб проводили згідно з від-
повідними нормами та раціонами. Упро довж 
усього періоду досліджень здій сню вали спо-
стереження за поведінкою та клі ніч ним ста-
ном риб. Переддослідний період аклі ма ти за-
ції риб становив 14 діб.

Для досліду використали препарати: 
«Бровермектин-гранулят» (розробка НВФ 
«Брова фарма» серійного виробництва, 1 г 
пре па ра ту містить: активно діючу речовину 
(АДР) івер мектин — 3,5 мг; токоферол аце-
тат — 20 мг) та «Емамектин-бензоат» (ви роб-
ниц тво King Quenson Industry Group; 1 г пре па-
ра ту містить АДР емамектин-бен зоат — 50 мг).

Перед застосуванням препарати у від-
по відних дозах («Бровермектин-грану лят» — 
30 та 60 мг/кг маси тіла, «Ема мектин-бензоат» — 
5 та 10 мг/кг маси тіла) окре мо змішували 
з 1 мл крохмального клей сте ру. Введення пре-
па ратів здійсню вали перорально за до по мо-
гою зонду в перед ній відділ кишечника риб: 
«Бровер мектин-гранулят» — одно ра зо во дві 
доби поспіль, «Емамектин-бензоат» — одно-
разово впродовж семи діб. Ри бам кон троль-
них груп вводили по 1 мл 2 % клей сте ру. 
Екс тенс ефективність (ЕЕ) та інтенс ефектив-
ність (ІЕ) протипаразитарних пре па ратів ви зна-
чали на 14 добу після їх остан ньо го введення.

У другій серії досліду (Табл. 3) ма те-
ріалом для визначення ефективності пре па-
рату «Бровермектин-гранулят» в комплексі 
з імуномодулятором «Авесстим» були одно-
річки любінського лускатого коропа масою 
53–55 г. Було сформовано чотири групи риб 
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по 6 особин у кожній, з яких 6 екз. були 
клінічно здоровими (контроль) та 18 екз. — 
спонтанно інвазовані Lernaea cyprinacea (до-
слід). За результатами визначення рівня 
інва зо ваності останніх, їх розділили на три 
ана ло гіч ні групи. Всі риби були уражені 
Lernaea cyprinacea з інтенсивністю інвазії від 
6 до 14 лерней на рибу. Риб всіх груп утри-
му вали у акваріумах ємністю 40 дм3 зі штуч-
ною аерацією за температури 18–20 °С.

Для досліду використали імуно моду-
лятор «Авеcстим» — експериментальний 
пре парат у вигляді порошку, 1 г якого міс-
тить АДР морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4-
тріазол-3-ілтіо]ацетат — 10 мг. Цю спо лу ку 
було синтезовано в лабораторії кафедри ток-
сикологічної та неорганічної хі мії За по різь-
кого державного медичного універ си тету.

Препарати вводили 1 раз на добу дві 
доби поспіль. Для цього визначену дозу пре-
па ратів вносили до 1 мл 2 % крох маль ного 
клейстеру: для II дослідної гру пи — «Бро-
вер мектин-гранулят» (60 мг/кг маси тіла), 
для III дослідної групи — «Бровер мектин-
гранулят» (60 мг) та «Авесстим» (1 мг/кг 
ма си тіла риби). Рибам контрольної гру пи та 

I до слідної групи одночасно вво ди ли по 1 мл 
2 % клейстеру.

Інтенсивність інвазії (ІІ) визначали шля-
хом підрахунку кількості паразитів на ті лі до-
сліджуваної риби. На 14 добу після за вер шення 
введення препаратів провели па ра зи то логічний 
огляд риб та відбір проб крові для досліджень. 
Кров відбирали з сер ця риб одноразовим шпри-
цом з ін’єк цій ною гепаринізованою голкою. При 
цьому на 1,0 мл крові використовували 0,01 мл 
ге па рину. У кро ві риб досліджували бак те ри ци-
дну, лізо цимну та фагоцитарну актив ність [8].

Результати й обговорення

Результати досліду, проведеного для 
ви значення терапевтичної ефективності пре-
па рату «Бровермектин-гранулят» щодо збуд-
ни ків лернеозу коропа, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1 
Показники терапевтичної ефективності препарату «Бровермектин-гранулят» 

за лернеозної інвазії коропа (M±m, n=10)

Групи риб Доза, 
мг/кг

Кратність 
застосування

Показники рівня інвазії Показники 
ефективності 

препарату
До початку 

досліду
Через 14 діб 

після введення препарату
ЕІ, % ІІ, екз. ЕІ, % ІІ, екз. ЕЕ, % ІЕ, %

Контроль – –
100 4,2±0,18

100 4,0±0,33 – –
1-ша дослідна 60,0 2 доби 40,0 2,8±0,48 60,0 72,5
2-га дослідна 120,0 2 доби 10,0 1,0 90,0 97,5

Встановлено низьку терапевтичну ефек-
тив ність препарату, застосованого за спон-
танної лернеозної інвазії у дозі 60 мг/кг маси 
риб упродовж двох діб через 14 діб піс ля 
його введення. Проте застосування пре па ра-
ту в дозі 120 мг/кг маси забезпечило ви сокі 
показники ЕЕ (90,0 %) та ІЕ (97,5 %).

Результати проведеного досліду щодо 
визначення терапевтичної ефективності пре-
па рату «Емамектин-бензоат» за лерне озу ко-
ро пів наведено у Таблиці 2. З’ясо вано, що 
через 14 діб після вве ден ня експери мен таль-
ного препарату у дозі 35,0 мг/кг ма си риб 
протягом семи діб при спонтанній лер не оз-
ній інвазії ЕЕ становила 40,0 %, ІЕ — 54,5 %. 
Застосування препарату в дозі 70,0 мг/кг ма си 
протягом семи діб за без пе чило високі по каз-
ники ЕЕ (90,0 %) та ІЕ (97,7 %).

У другій серії досліду (Табл. 3) при 
до слідженні терапевтичної ефективності за-
сто сування препарату «Бровермектин-гра ну-
лят» в комплексі з імуномодулятором «Авес-
стим» паразитологічним оглядом риб до слід-
них груп вста новлено, що в II та III гру пах 
збуд ників ін ва зії та клінічних оз нак лер не озу 
не виявили. В I групі картина від по ві да ла 
тій, що була на початку досліду. З наведених 
у Таблиці 3 даних вид но, що лізоцимна і бак-
те рицидна активність си ро ватки крові та фа-
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Таблиця 2
Показники терапевтичної ефективності препарату «Емамектин-бензоат» 

за лернеозної інвазії коропа в акваріумних умовах (M±m, n=10)

Групи риб Доза, 
мг/кг

Кратність 
застосування

Показники рівня інвазії Показники 
ефективності препаратуДо початку 

досліду
Через 14 діб 

після введення препарату
ЕІ, % ІІ, екз. ЕІ, % ІІ, екз. ЕЕ, % ІЕ, %

Контроль – –
100 4,5±0,34

100 4,4±0,37 – –
1-ша дослідна 35,0 7 діб 60,0 2,0±0,26 40,0 54,5
2-га дослідна 70,0 7 діб 10,0 1,0 90,0 97,7

Таблиця 3
Показники неспецифічної резистентності у крові інвазованих Lernaea cyprinacea 

однорічок коропа після застосування препаратів (M±m, n=6)

Показники

Групи риб
Контроль I дослідна II дослідна III дослідна

ІІ, 6–14 екз. Бровермектин-
гранулят

Бровермектин-
гранулят + 
Авесстим

Лізоцимна активність, % 38,26±2,02 36,22±2,18 37,65±2,05 39,12±2,21
Бактерицидна активність, % 29,26±2,06 25,64±1,52 26,32±2,18 30,67±2,74
Фагоцитарна активність, % 40,18±1,79 35,52±1,64* 35,17±1,35* 40,82±1,44
Фагоцитарний індекс, од. 10,08±0,65 9,12±0,87 10,12±0,91 9,04±0,78
Фагоцитарне число, од. 5,38±0,42 3,28±0,22** 3,62±0,33** 4,92±0,35

Примітка: * — P<0,05, ** — P<0,01

Висновки

Використання протипаразитарних пре-
паратів з групи макроциклічних лактонів «Бро-
вер мектин-гранулят» та «Емамектин-бен зоат» 
забезпечувало високу терапевтичну ефек тив-
ність за спонтанного лернеозу коро пів. «Бро-
вер мектин-гранулят» за умови за сто су ван ня 
дворазово у дозі 60 мг/кг маси тіла виявив екс-
тенсефективність 90 % та ін тенс ефективність 
97,5 %. Екстенс ефек тив ність та інтенсефектив-
ність препарату «Ема мек тин-бензоат», засто-
сованого в дозі 10,0 мг/кг маси протягом семи 
діб, склали, від по від но, 90 % та 97,7 %.

Комплексне застосування імуно моду-
ля тора «Авесстим» та протипаразитарного 
пре парату «Бровермектин-гранулят» за лер-
не озу коропа забезпечувало знищення збуд-
ни ків інвазії, активізацію імунної системи, 
швид ке відновлення ушкоджених тканин, по-
кра щення загального стану організму риб.

Перспективи подальших досліджень. 
У зв’язку з одержаними результатами, ви ни-
кає потреба дослідити ефективність про по-
нованої схеми застосування препаратів у ви-
робничому досліді.
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