
Effective treatment of coccidiosis

К
окцидіоз	 (еймеріоз)	 –	
це	 паразитарна	 хворо-
ба,	 збудниками	 якої	
є	 найпростіші	 типу	

Sporozoa,	 класу	 Coccidea.	 Як	 збуд-
ники	 хвороб	 тварин,	 птиці	 та	 лю-
дини	 найбільше	 значення	 мають	
представники	 родини	 Eiemriidae,	 а	
в	межах	родини	–	два	роди:	Eimeria	
та	Isospora.	

Про	 існування	 кокцидій	 стало	
відомо	 у	 другій	 половині	 XVII	 ст.	
завдяки	 роботам	 Антоні	 ван	 Ле-
венгука	(Antonio	van	Leeuwenhoek),	
який	у	1674	році	виявив	у	жовчно-
му	міхурі	кролика	ооцисти	Eimeria 

stiedai.	Більшу	кількість	видів	кок-
цидій	 із	 різних	 груп	 тварин	 опи-
сав	 понад	 130	 років	 тому	 Еймер	
(Eimer,	 1870).	 На	 сьогоднішній	
день	накопичено	багато	матеріалу	
про	фауни	кокцидій	та	 їхній	спо-
сіб	 існування	 в	 організмі	 хребет-
них	 господарів.	 Як	 найпростіші	
організми,	 кокцидії	 паразитують	
в	 епітеліальних	 клітинах	 кишеч-
нику,	 рідше	 –	 печінки	 та	 жовчо-
вивідних	шляхів.	Розмножуючись	
там,	 кокцидії	 викликають	 за-
гибель	 епітеліальних	 клітин,	 що	
клінічно	 проявляється	 проносом,	
кишковими	кровотечами,	гепати-

том,	 холециститом	 та	 загальним	
виснаженням.	 За	 субклінічного	
перебігу	 хвороби	 тварини	 та	 пти-
ця	 відстають	 у	 рості	 та	 розвитку,	
у	 них	 зменшується	 приріст	 маси	
тіла,	 збільшуються	 витрати	 кор-
мів	 на	 одиницю	 приросту	 та	 зни-
жується	 якість	 м’яса,	 виникають	
супутні	захворювання.

Кокцидіостатики	 –	 речовини,	
призначені	 для	 профілактики	 та/
або	 лікування	 кокцидіозів	 (ейме-
ріозів)	у	тварин	та	птиці.	Більшість	
сучасних	 кокцидіостатиків	 ма-
ють	 не	 лише	 кокцидіостатичний	
вплив,	 тобто	 здатність	 поперед-
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жувати	 розмноження	 та	 розвиток	
кокцидій,	 але	 й	 кокцидіоцидну	
дію	 –	 здатність	 вбивати	 кокцидії	
на	 різних	 стадіях	 їхнього	 розви-
тку.	 Лише	 деякі	 кокцидіостатики	
придатні	 для	 лікування	 кокци-
діозів,	 оскільки	 при	 клінічно	 ви-
раженому	 кокцидіозі,	 на	 момент	
прояву	 клінічних	 ознак,	 розвива-
ються	 серйозні	 порушення	 в	 ура-
жених	органах.

Деякі	 кокцидіостатики	 також	
застосовують	як	стимулятори	рос-
ту	 (з	 метою	 збільшення	 приросту	
та	 конверсії	 кормів,	 скорочення	
періоду	відгодівлі).

Історія застосування 
кокцидіостатиків

Протягом	30-х	років	ХХ	століття	
з	 метою	 контролю	 кокцидіозу	 за-
стосовували	препарати	сірки.

Перші	 ефективні	 препарати	
кокцидіостатичної	 та	 кокциді-
оцидної	 дії	 з’явилися	 на	 ринку	
ветеринарних	 засобів	 ще	 у	 40-ві	
роки	 минулого	 століття.	 Це	 були	
сульфаніламіди	та	нітрофурани	–	
сульфаніламід,	 сульфагуанідин,	
сульфадимідин,	 нітрафуразон,	 до	
даної	 групи	належать	також	суль-
фахлорпіразин,	 сульфадиметок-
син,	 сульфахіноксалін	 та	 етопа-
бат	 (похідне	 бензойної	 кислоти).	
І	хоча	ці	препарати	поряд	із	тетра-
циклінами	та	деякими	іншими	за-
собами	 мають	 кокцидіостатичну	
чи	кокцидіоцидну	дію,	їх	не	відно-
сять	 до	 кокцидіостатиків,	 оскіль-
ки	 основною	 їхньою	 властивістю	
є	антимікробний	вплив.	Механізм	
їхньої	дії	базується	на	конкурент-
ному	антагонізмі	з	пара-амінобен-
зойною	 кислотою,	 яка	 необхідна	
кокцидіям	 для	 синтезу	 фолієвої	
кислоти.	 Ефективність	 дії	 суль-
фаніламідів	 різко	 підвищується	
при	 їх	 сполученні	 з	 інгібітором	
дигідрофолатредуктази	 –	 триме-
топримом.	 Найбільш	 чутливі	 до	

них	 пізні	 вегетативні	 стадії	 роз-
витку	 кокцидій.	 Тому	 препарати	
цієї	 групи	 не	 перешкоджають	 ви-
робленню	 імунітету	 до	 кокцидій.	
У	 той	 же	 час	 до	 сульфаніламідів	
достатньо	 легко	 виробляється	 ре-
зистентність.	

У	 50-ті	 роки	 ХХ	 століття	 поряд	
із	 застосуванням	 нітрофурано-
вого	 ряду	 з’явилась	 новинка,	 що	
мала	замісну	дію	завдяки	схожості	
структури	 з	 тіаміном	 (вітаміном	
В1)	 –	 ампроліум	 та	 його	 похідні.	
Оскільки	 ампроліум	 структур-
но	 нагадує	 тіамін,	 він	 викликає	 у	
кокцидій	 дефіцит	 цього	 вітаміну.	
Коефіцієнт	 безпеки	 ампроліуму	
дорівнює	 приблизно	 8:1.	 При	 пе-
редозуванні	 він	 здатен	 виклика-
ти	 В1-гіповітаміноз	 у	 тварин	 та	
птахів.	 Ще	 одним	його	недоліком	
є	відсутність	або	низька	ефектив-
ність	 проти	 деяких	 видів	 кокци-
дій.	

60-ті	 роки	 минулого	 століття	
відзначилися	 появою	 похідних	
піридону	 (метилхлорпіндолу):	
метилбензокват,	 клопідол,	 кой-
ден,	 декоквинат	 тощо.	 Препарати	
проявили	 високу	 антикокцидій-
ну	 активність	 на	 ранніх	 стадіях	
розвитку	кокцидій.	Проте	при	за-
стосуванні	 пізніше,	 ніж	 через	 24	
години	після	зараження,	їх	актив-

ність	 значно	 знижувалась.	 Також	
було	 встановлено,	 що	 група	 цих	
препаратів	перешкоджає	утворен-
ню	імунітету.	

Новим	подихом	на	ринку	кокци-
діостатиків	 протягом	 1970–1990-х	
років	 стала	 поява	 цілої	 лінійки	
поліефірних	 іонофорів:	 монензи-
ну,	 робенідину,	 галофугінону,	 ла-
салоциду,	саліноміцину	тощо.

Іонофорні	 антибіотики	 є	 про-
дуктами	 Streptomyces spp.	 та	
Actinomadura spp.	 До	 цієї	 групи	
належать	 монензин,	 ласалоцид,	
саліноміцин,	 наразин,	 мадура-
міцин,	 семдураміцин.	 Іонофори	
утворюють	 з	 іонами	 натрію,	 ка-
лію,	магнію	та	кальцію	ліпофільні	
комплекси,	 що	 легко	 проникають	
через	 клітинні	 мембрани.	 Вна-
слідок	 цього	 всередину	 клітини	
потрапляють	 іони	 хлору	 та	 вода.	
Відбувається	 набухання	 клітин,	
порушуються	функції	мітохондрій	
у	 кокцидій.	 У	 тварин	 іонофорні	
антибіотики	здатні	викликати	по-
рушення	 обміну	 електролітів	 при	
введенні	 в	 субтоксичних	 або	 ток-
сичних	 дозах,	 а	 також	 при	 вико-
ристанні	у	тварин,	організм	яких	є	
дуже	чутливим	до	даних	речовин.

Іонофори	 впливають	 на	 ранні	
позаклітинні	 та	 внутрішньоклі-
тинні	 стадії	 кокцидій.	 На	 даний	
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час	 у	 результаті	 масового	 засто-
сування	 широко	 розповсюджені	
стійкі	 до	 іонофорів	 штами	 кок-
цидій,	 причому	 резистентність	
розвивається	 до	 всіх	 представни-
ків	 цієї	 групи	 препаратів.	 Також	
варто	 враховувати,	 що	 співвід-
ношення	 терапевтичної	 дози	 до	
ЛД	 50	 в	 іонофорних	 антибіотиків	
складає	 лише	 2-3.	 Навіть	 незнач-
не	 перевищення	 терапевтичної	
концентрації	 або	 концентрації	 в	
кормі	 призводить	 до	 негативних	
наслідків:	 знижується	 середньо-
добовий	 приріст,	 відзначається	
втрата	 апетиту.	 Значне	 ж	 переви-
щення	 дози	 викликає	 порушення	
натрієво-калієвого	 обміну,	 що	 в	
свою	чергу	призводить	до	проблем	
із	 серцево-судинною	 системою	 та	
скелетними	 м’язами.	 У	 тварин	 та	
птиці	 можна	 спостерігати	 м’язову	
слабкість,	 порушення	 координа-
ції	 рухів,	 сонливість,	 депресію,	
діарею,	 зниження	 яйценосності.	
Особливо	чутливі	до	 інтоксикації	
іонофорами	 коні,	 індики,	 хутро-
ві	 звірі.	 Після	 відміни	 препара-
тів	 досить	 швидко	 спостерігають	
зникнення	 клінічних	 ознак	 та	
відновлення	 функцій	 організму	 і	
продуктивності.	

Кінець	 90-х	 років	 ХХ	 століття	
відзначився	 появою	 триазинтри-
онів.	До	триазинтрионів	належить	

толтразурил	 –	 хімічна	 речовина,	
що	 застосовується	 головним	 чи-
ном	 для	 лікування	 кокцидіозу	 у	
птиці,	 хутрових	 звірів	 та	 свиней.	
Він	проявив	свою	високу	ефектив-
ність	по	відношенню	до	всіх	видів	
кокцидій,	у	тому	числі	і	стійких	до	
інших	антикокцидійних	препара-
тів.

Толтразурил	 виявляє	 еймерио-
цидну	 дію	 на	 всі	 внутрішньоклі-
тинні	 стадії	 розвитку	 кокцидій,	
порушує	 цикл	 розвитку	 еймерій,	
викликає	набряк	ендоплазматичної	
сітки	 та	 апарату	 Гольджі,	 що	 при-
зводить	 до	 порушення	 поділу	 ядра	
та	спричиняє	зниження	рівня	фер-
ментів	 дихання.	 Після	 перораль-

ного	введення	2,5%-го	розчину	тол-
тразурил	 повільно	 всмоктується	 у	
травному	каналі	і	виявляє	кокциді-
оцидну	дію	на	слизовій	та	підслизо-
вій	оболонках.	Виводиться	толтра-
зурил	із	організму	повільно	(період	
напіввиведення	76	годин),	у	незмін-
ному	вигляді	(70%)	та	у	вигляді	ме-
таболітів	 (сульфорнів)	в	основному	
з	 фекаліями	 та	 частково	 з	 сечею.	
По	 ступеню	 дії	 на	 організм	 тепло-
кровних	тварин	належить	до	4	кла-
су	 небезпеки	 (клас	 малотоксичних	
речовин),	 навіть	 при	 перевищенні	
рекомендованих	 доз	 10-кратно	 не	
викликає	у	птахів	та	теплокровних	
тварин	 побічних	 ефектів	 і	 усклад-
нень.	 Не	 перешкоджає	 утворенню	
імунітету.

Ефективність

Для	 попередження	 клінічно	
вираженого	 кокцидіозу	 ефектив-
ність	 більшості	 сучасних	 кокци-
діостатиків	є	достатньою.	Проте	з	
препаратів,	 що	 мають	 найбільшу	
антикокцидійну	 активність,	 га-
лофугінон	та	мадураміцин	досить	
токсичні.	 Так,	 галофугінон	 є	 не-
безпечним	у	птиці	при	тепловому	
стресі,	 а	 до	 мадураміцину	 резис-
тентні	 багато	 штамів	 кокцидій.	
Ефективність	 інших	 препаратів	
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набагато	нижча.	Їхні	ізоефективні	
дози	 (концентрації)	 перевищують	
ефективну	 профілактичну	 кон-
центрацію	 в	 кормі	 толтразурила	
в	 десятки	 разів.	 Тобто	 для	 досяг-
нення	 такого	 ж	 профілактичного	
чи	 лікувального	 ефекту	 потрібно	
значне	збільшення	доз.	

До	того	ж,	останнім	часом	у	пта-
хівництві	 у	 зв’язку	 з	 масовим	 та	
тривалим	 використанням	 кокци-
діостатиків,	 як	 наслідок	 розвитку	
резистентності,	 відмічаються	 чис-
ленні	 випадки	 відсутності	 ефек-
тивності	 до	 кокцидіостатиків	 у	
кокцидій.	 У	 90-х	 роках	 минулого	
сторіччя	 почали	 з’являтися	 по-
відомлення	 про	 резистентність	
кокцидій	до	іонофорів.	У	1994	році	
дослідження	показали,	що	іонофо-
ри	фактично	стали	менш	ефектив-
ними,	ніж	інші,	більш	старі	препа-
рати.	 По	 зростанню	 ефективності	
препарати	цієї	групи	розташовува-
лись	 у	 такому	 порядку:	 монензин,	
наразин,	 саліноміцин,	 мадурамі-
цин,	 ласалоцид.	 В	 іншому	 дослі-
дженні	чисельна	резистентність	до	
іонофорів	мала	місце	у	десяти	шта-
мів	кокцидій	із	одинадцяти,	а	між	
мадураміцином,	 монензином	 та	
саліноміцином	 спостерігалась	 пе-
рехресна	 резистентність.	 З	 огляду	
на	 все	 це,	 ростостимулюючі	 влас-

тивості	 іоно	форів	 також	 повинні	
поступово	 зменшуватись,	 оскіль-
ки	 вони	 пов’язані,	 як	 вважається,	
з	 пригнічуючою	 дією	 на	 грампо-
зитивну	 мікрофлору	 кишечнику	
тварин	 та	 птиці,	 а	 резистентність	
до	 антибіотиків	 у	 мікробів	 розви-
вається	навіть	швидше,	ніж	у	най-
простіших.	 Тому	 досить	 імовірно,	
що	 в	 найближчому	 майбутньому	
іонофорні	 антибіотики	 застосову-
ватимуться	 у	 птахівництві	 обме-
жено.

При	 експериментальному	 дослі-
дженні	(2013	р.)	було	доведено	ефек-
тивність	 раннього	 застосування	
толтразурилу	з	метою	попереджен-
ня	 кокцидіозу	 та	 некротичного	
ентериту,	 викликаного	 Clostridium 
perfringens,	у	курчат	бройлерів	дво-
тижневого	 віку.	 Препарат	 про-
явив	 високу	 ефективність	 як	 при	
профілактичному	 застосуванні	 за	
декілька	 годин	 (за	 8–12	 годин	 до	
зараження),	так	і	при	застосуванні	
після	зараження	в	період	до	84	го-
дин	із	моменту	зараження.	

Вплив на здоров’я людей

Як	 будь-які	 ксенобіотики	 (чу-
жорідні	 речовини),	 кокцидіоста-
тики	 здатні	 негативно	 впливати	
на	здоров’я	людини.	До	організму	

людини	 кокцидіостатики	 можуть	
потрапляти,	наприклад,	у	процесі	
виготовлення	 комбікорму	 з	 кок-
цидіостатиком,	а	також	через	про-
дукцію	тваринництва.	При	безпо-
середньому	контакті	з	іонофорами	
відмічено	 випадки	 подразнюючо-
го	впливу	на	шкіру,	а	також	алер-
гічні	реакції.	Подразнююча	дія	на	
шкіру	 та	 слизову	 оболонку	 очей	
також	 спостерігається	 під	 час	 ви-
користання	 аерозолей	 ампроліу-
ма,	 метилхлорпіндолу,	 робеніди-
ну	 та	 галофугінону.	 При	 роботі	 з	
кокцидіостатиками	необхідно	до-
тримуватися	 звичайних	 методів	
безпеки:	 використовувати	 захис-
ний	одяг,	рукавички,	респіратори.

Всі	 кокцидіостатики	 всмок-
туються	 в	 шлунково-кишково-
му	 тракті	 тварин	 і	 потрапляють	
в	 їстівні	 органи	 та	 тканини.	 Для	
більшості	 кокцидіостатиків	 вста-
новлені	 чіткі	 періоди	 очікуван-
ня	 (каренції),	 протягом	 яких	
м’ясопродукти,	 молоко,	 яйця	 не-
придатні	 в	 їжу	 людині.	 При	 пла-
новому	 застосуванні	 кокцидіос-
татиків	 їх	 вилучають	 із	 кормів	 за	
декілька	 діб	 до	 забою.	 Варто	 до-
дати,	що	для	різних	речовин	та	ви-
дів	тварин	термін	каренції	різний,	
тому	необхідно	суворо	дотримува-
тись	інструкції.

Регіональні представництва: 
Київська, Миколаївська, Одеська, Черкаська, Чернігівська обл.: 067 555 30 25;

Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська,  
Чернівецька обл.: 067 249 38 93; Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська,  

Черкаська, Херсонська обл.: 067 230 72 00; Донецька, Луганська, Полтавська,  
Сумська, Харківська обл.: 067 233 13 38; Вінницька, Житомирська, Рівненська,  

Хмельницька обл.: 067 537 78 92


