
Вступ. Демодекоз (demodecosis, залозниця) 
– паразитарне захворювання собак, яке перебі-
гає хронічно та спричинюється кліщами De-

modex canis. Цей кліщ відноситься до типу Ar-

thropoda, підтипу – Chelicerata, класу – Arach-

nida, ряду – Acariformes, підряду – Trombidi-

formes, родини – Demodicidae, роду – Demodex 
[2]. 

На даний час відомо 143 види демодекоз-
них кліщів, які паразитують у різних тварин. 
Люди також хворіють на демодекоз, але у них 
паразитують інші види кліщів – D. folliculo-

rum, D. brevis і D. longissimus [1, 8]. 
Морфологічно кліщі різних видів схожі між 

собою. Їх видову належність можна визначити 
за розмірами на різних стадіях розвитку та ви-
дом хазяїна, на якому вони паразитують [7]. 

Аналіз літературних даних свідчить, що де-
модекоз собак реєструється у багатьох країнах 
світу. У 1999 році Mueller R.S. та ін. [11] опи-
сали демодекоз у 222 собак в США, а Chesney 
C.J. (1999) [10] встановив наявність демодеко-
зу собак в чотирьох країнах на трьох контине-
нтах.  

Складність хіміотерапії за демодекозу поля-
гає в утрудненій доставці діючої речовини до 
місця локалізації кліщів (в колонію) для пов-
ного їх знищення. Акарициди системної дії 
(макроциклічні лактони, деякі піретроїди та 
ін.) спричинюють загибель імаго, однак на 
преімагінальні стадії, що знаходяться в пасив-
ному стані, вони не діють. Якщо лікування 
припиняється, личинки і німфи переходять в 
активний стан, при цьому дейтонімфи линя-
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ють і перетворюються в імаго. Останні роз-
множуються і чисельність кліщів швидко від-
новлюється [3–5]. 

Лікування хворих на демодекоз собак має 
бути комплексним і базуватись на пригніченні 
життєдіяльності кліщів D. canis. При цьому 
необхідно виключити всі сприяючі хворобі 
фактори, уникати застосування кортикостерої-
дів, проводити боротьбу з вторинною піодер-
мією системнодіючими антибіотиками, здійс-
нювати контрольні зіскрібки шкіри кожні 3–4 
тижні, продовжувати лікування до отримання 
трьох негативних результатів [6, 9]. 

В зв’язку із вищезазначеним є актуальним 
вивчення терапевтичної ефективності нових 
лікарських засобів, які скорочують терміни їх 
застосування і зумовлюють швидке одужання 
собак, хворих на демодекоз. 

Мета досліджень. Мета роботи полягала у 
вивченні терапевтичної ефективності різних 
схем лікування собак, хворих на лускату фор-
му демодекозу. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня проводилися упродовж осінньо-зимового 
періоду 2014 року на базі тимчасового пункту 
перетримки собак КП «Спецсервіс» м. Кре-
менчука. Паразитологічні дослідження прово-
дили в умовах Кременчуцької міської держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини. 

Для діагностики демодекозу собак відбира-
ли зіскрібки з уражених ділянок шкіри на межі 
зі здоровою площею 2 см2 (2×1 см) і досліджу-
вали вітальним методом за А. В. Алфімовою 
(1951). Підраховували кількість живих кліщів 
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в усьому дослідному матеріалі (ІІ). 
З метою визначення терапевтичної ефектив-

ності різних схем лікування тварин за демоде-
козу було сформовано чотири групи безпород-
них собак віком від 5-ти до 7-ми місяців: три 
дослідних і одна контрольна (по 5 голів у кож-
ній). Вони виявилися спонтанно ураженими 
демодексами з інтенсивністю інвазії від 
2,0±0,44 до 2,6±0,24 екземплярів кліщів на 
2 см2 поверхні тіла тварини та лускатою фор-
мою перебігу інвазії. 

З лікувальною метою хворим собакам за-
стосовували наступні препарати: 

1. Бровермектин (НВФ «Бровафарма», 
Україна) – 22-, 23-дигідроавермектин В1, що є 
1% розчином івермектину в спеціальному роз-
чиннику. Відноситься до антибіотиків групи 
макролідів. Собакам застосовували лікуваль-
ний засіб підшкірно в дозі 0,2 см3/10 кг маси 
тіла. 

2. Ектосан (НВФ «Бровафарма», Україна) – 
масляниста прозора рідина. Містить комбіна-
цію двох діючих основ: альфаметрину (альфа-
циперметрин) і піпероніл-бутоксиду. Препарат 
застосовували шляхом нанесення на уражені 
ділянки шкіри розчину (1:750) дворазово з ін-
тервалом 10 діб. 

3. Санодерм (Корпорація «Артериум», 
Україна) – крем, у 1 г якого міститься бетаме-
тазону дипропіонату – 0,64 мг, гентаміцину 
сульфату – 1 мг, клотримазолу – 10 мг, ніпагі-
ну – 2 мг. Препарат наносили тонким шаром 
на уражені ділянки шкіри два рази на добу 

(вранці та ввечері), обережно втираючи в шкі-
ру. Перед нанесенням крему шерсть на ураже-
ній ділянці вистригали. 

Тваринам дослідних груп застосовували лі-
карські засоби за наступними схемами: 

– собакам першої групи підшкірно вводили 
бровермектин. 

– собакам другої групи підшкірно вводили 
бровермектин та зовнішньо обробляли ектоса-
ном; 

– собакам третьої групи підшкірно вводили 
бровермектин та зовнішньо обробляли саноде-
рмом. 

Собаки четвертої групи слугували контро-
лем, препаратів їм не задавали. 

Кожен день слідкували за клінічним станом 
собак. Препарати продовжували задавати до 
повного одужання тварин (відновлення воло-
сяного покриву в місцях ураження, зникнення 
лусочок та почервоніння шкіри). 

Ефективність лікування визначали через 10, 
20 та 30 діб після застосування препаратів за 
акарологічними дослідження. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Результати отриманих даних наведені в 
табл. 1, 2.  

Як видно з табл. 1, на 10-ту добу експери-
менту у 40 % собак першої дослідної групи 
після застосування бровермектину в зіскрібках 
виявляли живих демодексів. В подальшому, на 
20-ту добу досліду екстенсивність демодекоз-
ної інвазії становила лише 20 % і вже на 30-ту 
добу кліщів у матеріалі не виявляли. Термін 
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Таблиця 1. Екстенсефективність лікарських засобів за лускатої форми демодекозу собак, n=5 

Групи собак Препарати 

Інвазованість демодексами, ЕІ % 

ЕЕ, % 

Термін 
одужання, 

діб 
До Після першої обробки, доба 

обробки 10-та 20-та 30-та 

Перша дослідна Бровермектин 100 40 20 – 100 29,4 

Друга дослідна 
Бровермектин, 

ектосан 
100 – – – 100 14,6 

Третя дослідна 
Бровермектин, 

санодерм 
100 20 – – 100 21,6 

Контрольна – 100 100 100 100 – – 
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одужання, в середньому, становив 29,4 діб. 
У другій дослідній групі собак після одно-

часного застосування бровермектину та екто-
сану вже на 10-ту добу експерименту кліщів у 
зіскобах не виявляли, але повне одужання тва-
рин реєстрували на 14,6 добу. 

Після одночасного застосування бровермек-
тину та санодерму в собак третьої дослідної 
групи у 20 % тварин на 10-ту добу досліду ви-
являли живих кліщів. Починаючи з 20-ої доби, 
в зіскобах демодексів не виявляли. Термін оду-
жання, в середньому, становив 21,6 діб. 

Порівнюючи показники інтенсивності демо-
декозної інвазії до та після лікування хворих 
собак, встановлено, що у тварин першої дослі-
дної групи кількість кліщів у зіскобах зі шкіри 
(І=2,4±0,51 екз. кліщів на 2 см2 поверхні тіла) 
поступово зменшувалася і на 20-ту добу експе-
рименту становила 1 екз. (табл. 2). До 30-ої 
доби собаки були вільні від збудників демоде-
козу. У собак другої дослідної групи 
(ІІ=2,6±0,24 екз.), починаючи з 10-ої доби до-
сліду, кліщів у зіскрібках не виявляли.  

Інтенсивність демодекозної інвазії у собак 

третьої дослідної групи до задачі препаратів 
дорівнювала 2,4±0,6 екз. кліщів. На 10-ту добу 
ІІ зменшувалася і становила 1 екз. і на 20-ту – 
кліщів у матеріалі не виявляли. 

Отже, лікарські засоби бровермектин, сано-
дерм та ектосан володіють 100 % ефективніс-
тю (ІЕ, ЕЕ) за лускатої форми демодекозу со-
бак, але найкоротший термін одужання (від 12 
до 19 діб) реєстрували при застосуванні брове-
рмектину та ектосану. 

Висновки та перспективи подальших 

розробок. 

1. Препарати вітчизняного виробництва 
бровермектин, санодерм та ектосан є ефектив-
ними лікарськими засобами при лікуванні со-
бак, хворих на лускату форму демодекозу. 

2. Одночасне застосування інвазованим со-
бакам бровермектину та ектосану сприяє 
більш швидкому одужанню тварин. 

Перспектива подальших досліджень поля-
гає у вивченні гематологічних змін у процесі 
лікування собак, хворих на демодекоз.  

Групи собак Препарати 

Інвазованість демодексами, 
ІІ екз. кліщів на 2 см2 поверхні тіла 

ІЕ, % 
Термін 

одужання, 
діб 

До Після першої обробки, доба 

обробки 10-та 20-та 30-та 

Перша дослідна Бровермектин 2,4±0,51 1 1 – 100 29,4 

Друга дослідна 
Бровермектин, 
ектосан 

2,6±0,24 – – – 100 14,6 

Третя дослідна 
Бровермектин, 
санодерм 

2,4±0,6 1 – – 100 21,6 

Контрольна – 2,0±0,44 2,2±0,2 2,4±0,24 2,4±0,51 – – 

Таблиця 2. Інтенсефективність лікарських засобів за лускатої форми демодекозу собак, n=5 
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