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Вчені різних країн впродовж останніх років проводять комплексні дослідження з вивчення моно-
геноїдозів риб та розробляють методи лікування і профілактики цих захворювань. Проте антипара-
зитарні препарати негативно впливають не лише на паразитів, але й спричиняють подразливу дію на 
організм риб. З огляду на це, метою наших досліджень було вивчити вплив антипаразитарного препа-
рату «Бровермектин-гранулят™» та імуномодулятора «Авесстим™» на гематологічні показники 
однорічок білого амура, уражених різними ектопаразитами — Dactylogyrus lamellatus і Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis.

Дослідження проведені у ДП «Рибгосп Галицький» Рогатинського району Івано-Франківської 
області та «Добротвір» Кам’янко-Бузького району Львівської області. Лікування хворих риб здійсню-
вали шляхом згодовування з кормом препарату «Бровермектин-гранулят™» два дні поспіль у розрахун-
ку 60 мг/кг живої маси та сумісно — препарату «Бровермектин-гранулят™» (60 мг/кг живої маси) 
й імуномодулятора «Авесстим™» (1 мг/кг живої маси).

Встановлено, що застосування препарату «Бровермектин-гранулят™» та імуномодулято-
ра «Авесстим™» сприяє активації гематологічних показників в однорічок білого амура, уражених дак-
тилогірусами й гіродактилюсами, на що вказує зростання у їхній крові кількості еритроцитів, вмісту 
гемоглобіну та гематокриту і зниження кількості лейкоцитів. Сукупне застосування зазначених пре-
паратів сприяло кращій нормалізації вищеназваних показників у інвазованої риби.
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During recent years the scientists from different countries carried out comprehensive studies on mo-
nogenoues fish and developed methods for the treatment and prevention of these diseases. However, antipara-
sitic drugs have a negative impact not only on the parasites but they also cause irritating effect on the fish. 
According to it, the purpose of our research was to study the effect of antiparasitic drug “Granulatebrover-
mectin™” and immunomodulator “Avesstim™” on hematological indices of the grass carps of age one year 
affected by various ectoparasites — Dactylogyrus lamellatus and Gyrodactylus ctenopharyngodonis.

The researches were conducted at “Galician fish farm” (Rohatyn district, Ivano-Frankivsk region) and 
at “Dobrotvir” (Kamyanka-Bug district, Lviv region). The treatment of fish was performed by feeding with food 
“Granulatebrovermectin™” in dosage 60 mg per kg of body weight during two days and consistently with drug 
“Granulatebrovermectin™” (60 mg/kg body weight) and immunomodulator “Avesstim™” (1 mg/kg body weight).

It was found out that the drug “Granulatebrovermectin™” and immunomodulator “Avesstim™” promotes 
activation of hematological indices in the grass carps of age one year affected by Dactylogyrus and Gyrodac-
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tylus, as it is indicated by increase of erythrocyte amount, hemoglobin and hematocrit in their blood and de-
crease of the number of white blood cells. The combined use of these drugs contributed to better performance 
in the aforementioned normalization of infested fish.

Keywords: GRASS CARP, DACTYLOGYRRUS, GYRODACTYLUS, BLOOD, ERYTHRO-
CYTES, HEMOGLOBIN, HEMATOCRIT, WHITE BLOOD CELLS
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Ученые разных стран на протяжении последних лет проводят комплексные исследования по 
изучению моногеноидозов рыб и разрабатывают методы лечения и профилактики этих заболеваний. 
Однако, антипаразитарные препараты негативно влияют не только на паразитов, но и вызывают 
раздражающее действие на организм рыб. Учитывая это, целью наших исследований было изучить 
влияние антипаразитарного препарата «Бровермектин-гранулят™» и иммуномодулятора «Авесстим™» 
на гематологические показатели однолеток белого амура, пораженных различными эктопаразитами — 
Dactylogyrus lamellatus и Gyrodactylus ctenopharyngodonis.

Исследования проведены в ГП «Рыбхоз Галицкий» Рогатинского района Ивано-Франковской 
области и «Добротвор» Каменка-Бугского района Львовской области. Лечение больных рыб осущест-
вляли путем скармливания с кормом препарата «Бровермектин-грануляттм» два дня подряд из рас-
чета 60 мг/кг живой массы и совместно — препарата «Бровермектин-гранулят™» (60 мг/кг живой 
массы) и иммуномодулятора «Авесстим™» (1 мг/кг живой массы).

Установлено, что применение препарата «Бровермектин-гранулят™» и иммуномодулятора 
«Авесстим™» способствувало улучшению гематологических показателей в однолеток белого амура, 
пораженных дактилогирусами и гиродактилюсами, на что указывает рост в их крови количества 
эритроцитов, содержания гемоглобина и гематокрита и снижение количества лейкоцитов. Совокуп-
ное применение этих препаратов способствовало лучшей нормализации вышеназванных показателей 
в инвазированной рыбы.
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На сучасному етапі розвитку аквакуль-
тури в Україні виникає нагальна потреба у ви-
вченні епізоотичної ситуації щодо паразитар-
них захворювань риб [1]. Ці хвороби є одними 
з найнебезпечніших у гідробіонтів і спричиня-
ють значні економічні збитки [2]. Поселяючись 
на тілі та зябрах риби, паразити глибоко прони-
кають у тканини, утворюючи виразки та некро-
тичні ділянки. На уражених ділянках шкірного 
покриву та зябер розвивається патогенна мік
рофлора, внаслідок чого риба погано приймає 
корми, виснажується і в кінцевому результаті 
гине [3]. Однак збитки виникають не лише від 
безпосередньої загибелі риби, а й за рахунок 

зниження її продуктивності та вибракування 
уражених ектопаразитами особин, які втратили 
товарний вигляд [4]. Через це вчені різних країн 
впродовж останніх років проводять комплексні 
дослідження з вивчення моногеноїдозів риб та 
розробляють методи лікування і профілактики 
цих захворювань [5, 6]. Проте антипаразитар-
ні препарати негативно впливають не лише на 
паразитів, але й спричиняють подразливу дію 
на організм риб [7]. З огляду на це, метою на-
ших досліджень було вивчити вплив препаратів 
«Бровермектингранулят™» і «Авесстим™» 
на гематологічні показники однорічок біло-
го амура, уражених моногенеями.
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Матеріали і методи

Дослідження проведені у ДП «Риб-
госп Галицький» Рогатинського району Івано
Франківської області та «Добротвір» Кам’янка
Бузького району Львівської області. Для дослі-
дження були відібрані однорічки білого амура, 
інвазовані Dactylogyrus lamellatus, Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis та одночасно обома парази-
тами. Для вивчення впливу препарату «Бровер-
мектингрануляттм» та імуномодулятора «Авес-
стимтм» на гематологічні показники нами було 
сформовано по три групи риб по 6 екземплярів 
у кожній: контрольна — хворі риби (у першому 
випадку — уражені дактилогірусами, у друго-
му — гіродактилюсами, у третьому — одно-
часно обома паразитами), І дослідна — риби, 
яких лікували препаратом «Бровермектин
гранулят™», ІІ дослідна — риби, яких лікува-
ли препаратами «Бровермектингранулят™» 
та «Авесстим™» в комплексі. Особин кожної 
групи утримували в окремих акваріумах єм-
ністю 40 дм3 зі штучною аерацією за темпе-
ратури 18–20 °С. Їх догляд та годівлю прово-
дили згідно з відповідними нормами та раці-
онами. Впродовж усього періоду досліджень 
проводили спостереження за поведінкою та 
клінічним станом риб. Переддослідний пері-
од акліматизації однорічок білого амура ста-
новив 14 діб.

Лікування хворих риб проводили шля-
хом згодовування з кормом препарату «Бровер-
мектингранулят™» у розрахунку 60 мг/кг жи-
вої маси два дні поспіль (І дослідна група) та 
комплексу препаратів «Бровермектинграну-
лят™» (60 мг/кг живої маси) і «Авесстим™» 
(1 мг/кг живої маси) (ІІ дослідна група).

Для біохімічних досліджень від риб, 
уражених ектопаразитами, відбирали кров 
з серця за допомогою одноразового шприца 
з ін’єкційною гепаринізованою голкою. При 
цьому на 1 мл крові використовували 0,01 мл 
гепарину. Визначення вмісту гемоглобіну про-
водили гемоглобінціанідним методом (з аце-
тонціангідрином). Гематокритну величину ви
значали на мікроцентрифузі гематокритній 
МЦГ8, кількість еритроцитів — за допомо-
гою фотоелектроколориметра з використан-
ням каліброваних графіків. Кількість лей-

коцитів підраховували у лічильній камері 
Горяєва [8].

Одержані дані наукових досліджень 
обробляли методом варіаційної статистики за 
Г. Ф. Лакіним [9] з використанням комп’ютер
них програм Microsoft Exсel та Statistica 6.1.

Результати й обговорення

Запорукою успішної діяльності риб-
ницьких господарств є вирощування фізіоло-
гічно повноцінної і здорової риби. Тому в умо-
вах сьогодення важливою ланкою у технології 
товарного рибництва є організація і здійснен-
ня постійного контролю за станом вирощу-
ваних риб та проведення своєчасних ліку-
вальнопрофілактичних заходів. Актуальною 
є проблема пошуку препаратів, які здійсню-
ють позитивний вплив на обмін речовин та 
фізіологічні функції організму риб.

Нами проведено дослідження впливу 
препаратів «Бровермектингранулят™» та «Авес
стим™» на гематологічні показники одно-
річок білого амура, уражених різними екто-
паразитами. Встановлено, що після згодову-
вання однорічкам білого амура, інвазованим 
Dactylogyrus lamellatus, препарату «Бровер-
мектингранулят™» (І дослідна група) гема-
тологічні показники у них дещо покращилися: 
вміст еритроцитів у їх крові, порівняно з осо-
бинами контрольної групи, зріс на 0,15 Т/л або 
на 17,2 %, гемоглобіну — на 1,89 г/л або на 
2,5 %, вміст гематокриту — на 0,01 л/л або на 
4,3 %, а кількість лейкоцитів зменшилася на 
2,95 Г/л (Р<0,05) або на 8,3 % (Табл. 1).

Згодовування хворим рибам комплек-
су препаратів «Бровермектингранулят™» та 
«Авесстим™» сприяло нормалізації гемато-
логічних показників, а різниця за досліджу-
ваними показниками крові між однорічка-
ми білого амура контрольної та II дослідної 
групи була більш суттєвою. Так, за вмістом 
у крові еритроцитів особини II дослідної гру-
пи переважали особин контрольної групи на 
0,30 Т/л (Р<0,01) або на 34,5 %, гемоглобі-
ну — на 8,04 г/л (Р<0,01) або на 10,5 %, ге-
матокриту — на 0,03 л/л або на 13,0 %, а за 
вмістом у крові лейкоцитів поступалися їм на 
9,00 Г/л або на 25,2 % (Р<0,001). За вищена-
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веденими показниками крові, між рибою I та 
II дослідних груп нами також була виявлена 
різниця, яка становила, відповідно, 0,15 Т/л; 
6,15 г/л (Р<0,01); 0,02; 6,05 Г/л (Р<0,01) або 
14,7; 7,9; 8,3; 18,9 %.

Дещо подібна картина спостерігала-
ся і щодо гематологічних показників одно-
річок білого амура, уражених Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis (Табл. 2). Встановлено, 
що в риби, якій згодовували з кормом «Бро-
вермектингранулят™», вміст у крові ери-
троцитів, порівняно з контролем, збільшив-
ся на 0,28 Т/л (Р<0,01), гемоглобіну — на 
2,19 г/л, гематокриту — на 0,01 л/л, а лей-
коцитів — зменшився на 1,82 Г/л. У відсот
ковому відношенні ці зміни становили 32,9; 
2,9; 4,2; 5,1 відповідно.

За сукупного застосування препаратів 
«Бровермектингранулят™» і «Авесстим™» 
гематологічні показники в однорічок біло
го амура, порівняно з контрольною групою, 
у більшості випадків змінювалися вірогідно. 
Так, вміст у їх крові еритроцитів, гемоглобіну 
та гематокриту зріс, відповідно, на 0,35 Т/л 
(Р<0,01); 7,80 г/л (Р<0,001) та 0,02 л/л або на 
41,2; 10,2; 8,3 %, а кількість лейкоцитів змен-
шилася на 8,43 Г/л або на 23,7 % (Р<0,001).

Вірогідні зміни за вмістом у крові ге-
моглобіну та кількістю лейкоцитів спостеріга-

лися і між особинами I та II дослідних груп: 
різниця за цими показниками між ними стано-
вила, відповідно, 5,61 г/л та 6,61 Г/л із Р<0,05 
в обох випадках.

За вмістом у крові еритроцитів та ге-
матокриту різниця між наведеними вище гру-
пами однорічок білого амура була незначною 
і вона складала 0,07 Т/л та 0,01 л/л відпо-
відно на користь особин, яким згодовували 
з кормом комплекс препаратів.

Позитивний вплив вищеназваних пре-
паратів на гематологічні показники однорі-
чок білого амура був відмічений і за змішаної 
інвазії (Dactylogyrus lamellatus і Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis), хоча необхідно зазначи-
ти, що досліджувані показники у лікованої 
риби не досягали рівня таких у здорових осо-
бин (гематологічні показники здорової риби 
наведені у попередніх публікаціях).

За використання препарату «Бровер-
мектингранулят™» у риби дослідних груп, 
порівняно з контролем, відбувалося вірогід-
не підвищення у крові кількості еритроци-
тів та вмісту гемоглобіну і вірогідне змен-
шення лейкоцитів — відповідно, на 0,19 Т/л 
(Р<0,01); 4,33 г/л (Р<0,01) та 3,95 Г/л (Р<0,01) 
або на 24,4; 6,0 та 10,1 % (Табл. 3). Щодо 
вмісту гематокриту у крові, то його зростан-
ня було незначним — всього на 4,5 %.

Таблиця 1
Гематологічні показники однорічок білого амура, уражених Dactylogyrus lamellatus, 

до та після застосування препаратів (M±m, n=6)
Hematological indices of grass carp of age one year affected by Dactylogyrus lamellatus, 

before and after the use of drugs (M±m, n=6)

Показник
Parameter

Група
Group

контрольна 
(інвазовані Dactylogyrus 

lamellatus)
control 

(affected by Dactylogyrus 
lamellatus ) 

І дослідна 
(«Бровермектингранулят™»)

I experimental 
(Granulate brovermectin™)

II дослідна 
(«Бровермектин

гранулят™»+«Авесстим™»)
II experimental II 

(Granulate brovermectin™+ 
+Avesstim™)

Еритроцити, Т/л
Erythrocytes, T/l 0,87±0,073 1,02±0,066 1,17±0,046**

Гемоглобін, г/л
Hemoglobin, g/l 76,38±1,535 78,27±1,087 84,42±0,897**

Гематокрит, л/л
Hematocrit, l/l 0,23±0,007 0,24±0,008 0,26±0,017

Лейкоцити, Г/л
White blood cells, G/l 35,67±0,210 32,72±1,207* 26,67±0,831***



The Animal Biology, 2016, vol. 18, no. 2

117

Біологія тварин, 2016, т. 18, № 2

У риби, яку лікували одночасно двома 
препаратами, зміни всіх досліджуваних по-
казників крові були вірогідними. Так, в осо-
бин II дослідної групи, порівняно з контро-
лем, кількість еритроцитів зросла на 0,30 Т/л 
або на 38,5 % (Р<0,001), вміст гемоглобіну — 
на 8,95 г/л або на 12,4 % (Р<0,001), гемато-
криту — на 0,02 л/л або на 9,1 %, а кількість 

лейкоцитів зменшилася на 9,32 Г/л або на 
13,7 % (Р<0,001).

Слід зазначити, що однорічки білого 
амура I та II дослідної груп також відрізня-
лися за гематологічними показниками. Осо-
бини, яких лікували комплексом препаратів, 
за кількістю еритроцитів у крові переважали 
особин, яким застосовували препарат «Бро-

Таблиця 2
Гематологічні показники однорічок білого амура, уражених Gyrodactylus ctenopharyngodonis, 

до та після застосування препаратів (M±m, n=6)
Hematological indices the same age grass carp, affected by Gyrodactylus ctenopharyngodonis, 

before and after the use of drugs (M±m, n=6)

Показник
Parameter

Група
Group

контрольна 
(інвазовані Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis)

control 
(affected by Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis)

І дослідна 
(«Бровермектингранулят™»)

I experimental 
(Granulate brovermectin™)

II дослідна 
(«Бровермектин

гранулят™»+«Авесстим™»)
II experimental II 

(Granulate brovermectin™+ 
+Avesstim™)

Еритроцити, Т/л
Erythrocytes, T/l 0,85±0,024 1,13±0,073** 1,20±0,075**

Гемоглобін, г/л
Hemoglobin, g/l 76,38±1,110 78,57±1,801 84,18±0,943***

Гематокрит, л/л
Hematocrit, l/l 0,24±0,007 0,25±0,017 0,26±0,008

Лейкоцити, Г/л
White blood cells, G/l 35,60±1,348 33,78±2,194 27,17±1,133***

Таблиця 3
Гематологічні показники однорічок білого амура, уражених Dactylogyrus lamellatus 
і Gyrodactylus ctenopharyngodonis, до та після застосування препаратів (M±m, n=6)

Hematological indices the same age grass carp, affected by Dactylogyrus lamellatus 
and Gyrodactylus ctenopharyngodonis, before and after the use of drugs (M±m, n=6)

Показник
Parameter

Група
Group

контрольна
(інвазовані Dactylogyrus 
lamellatus і Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis)

сontrol
(affected by Dactylogyrus 
lamellatus and Gyrodactylus 
ctenopharyngodonis)

І дослідна 
(«Бровермектингранулят™»)

I experimental 
(Granulate brovermectin™)

II дослідна 
(«Бровермектин

гранулят™»+«Авесстим™»)
II experimental II 

(Granulate brovermectin™+ 
+Avesstim™)

Еритроцити, Т/л
Erythrocytes, T/l 0,78±0,034 0,97±0,048** 1,08±0,052***

Гемоглобін, г/л
Hemoglobin, g/l 72,40±0,996 76,73±0,819** 81,35±1,045***

Гематокрит, л/л
Hematocrit, l/l 0,22±0,010 0,23±0,005 0,24±0,010

Лейкоцити, Г/л
White blood cells,G/l 39,27±1,056 35,32±0,317** 29,95±0,734***
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вермектингранулят™», на 0,11 Т/л, за вмістом 
гемоглобіну — на 4,62 г/л (Р<0,01), за вмістом 
гематокриту — на 0,01 л/л і поступалися їм за 
кількістю лейкоцитів на 5,37 Г/л (Р<0,001).

Висновки

Встановлено, що застосування анти-
паразитарного препарату «Бровермектингра-
нулят™» та імуномодулятора «Авесстим™» 
сприяє активації гематологічних показників 
в однорічок білого амура, уражених дактило-
гірусами та гіродактилюсами, на що вказує 
зростання у їх крові кількості еритроцитів, 
вмісту гемоглобіну та гематокриту і зниження 
кількості лейкоцитів. Сукупне застосування 
цих препаратів сприяло нормалізації вище-
названих показників у інвазованої риби.

Перспективи подальших досліджень. 
У подальшому буде досліджено вплив анти-
паразитарного препарату «Бровермектингра-
нулят™» та імуномодулятора «Авесстим™» 
на показники природної резистентності одно-
річок білого амура, інвазованих Dactylogyrus 
lamellatus і Gyrodactylus ctenopharyngodonis.
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