
Espacox 5%  from Industrial Veterinaria, S.A., Invesa is effective in the treating the piglets diarrhea 

С
пеціалісти ветеринар-
ної медицини свино-
господарств останнім 
часом стали частіше 

стикатися з проблемою такого роз-
ладу травлення, як діарея молоч-
них поросят.

Причинами виникнення діарей 
можуть бути помилки в управлін-
ні стадом, погані санітарно-гігі-
єнічні умови у приміщенні, на-
вколишнього середовища в період 
опоросу, що викликає схильність 
до втручання одного або декількох 
інфекційних агентів.

Зазвичай діарея у молочних по-
росят виникає в результаті багато-
факторних процесів, які можуть 
бути класифіковані як: 

 механічні діареї; 
 діареї, викликані патогенами.
Найпоширенішими збудника-

ми діареї у поросят є Isospora suis та 
Eimeria spp. Також діареї у поросят 
можуть бути викликані іншими 
інфекційними захворюваннями 
вірусної та бактеріальної етіології, 
таких як колібактеріоз, клостриді-
оз, ротавірусна інфекція тощо. 

Для того щоб призначити ефек-
тивне лікування та в подальшому 
запобігти виникненню діареї у 
поросят, важливо правильно вста-
новити збудника, тобто провести 
диференційну діагностику захво-
рювання. 

В табл. вказано основні ознаки 
проявів захворювань, що викли-

кають діарею у поросят, за якими 
проводиться диференціація за-
хворювання.

Кокцидіоз свиней є поширеним 
захворюванням, яке особливо часто 
трапляється у новонароджених по-
росят, навіть на сучасних фермах із 
високим рівнем управління.

Кокцидіоз широко розповсю-
джений у всіх регіонах з інтенсив-
ним свинарством. Усі дослідження 
підтверджують, що кокцидіоз за-
лишається серйозною проблемою 
охорони здоров’я свинарських гос-
подарств по всьому світу. Серед-
ня розповсюдженість кокцидіозу 
на фермах у деяких країнах вище 
50%, а в Європі – близько 70%, в 
Канаді – 70%, Польщі – 66%, Ні-
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меччині, Австрії та Швейцарії – 
76%.

Кокцидіоз у поросят викликає 
Isospora suis, із проявом захворю-
вання у віці від 7 до 14 днів, із проя-
вом діареї у 50% заражених тварин.

Збудник даного захворювання – 
Isospora suis – внутрішньоклітинний 
паразит, який, насамперед, впливає 
на тонкий кишечник і викликає ма-
сові руйнування епітеліальних клі-
тин його слизової оболонки.

Слід зауважити, що ооцисти, 
які присутні в навколишньому 
середовищі, дуже стійкі до впливу 
навколишнього середовища і дез-
інфікуючих засобів. Якщо середо-
вище є сприятливим (температу-
ра 32–35 °С, висока вологість), це 
сприяє швидкому спороношенню 

паразита і передачі хвороби. Наяв-
ність кокцидій у навколишньому 
середовищі є основним джерелом 
інфекції. Заражені поросята ви-
діляють більше 100 000 ооцист/г 
фекалій. Коли Isospora виникає в 
одному родильному боксі, легко 
передається від одного зараженого 
гнізда до іншого.

Після народження поросята за-
ковтують ооцисти, знайдені на 
підлозі залу опоросу.

Ооцистам потрібно близько 1,5–
3 дні, щоб отримати інфекційність 
у сприятливих умовах (температу-
ра/вологість), які зазвичай зустрі-
чаються в залі опоросу, а потім за-
разити поросят.

Після потрапляння ооцист все-
редину, вивільняються спорозоїти, 

які проникають до епітеліальних 
клітин кишечнику, тому заражен-
ня поросят Isospora suis відбуваєть-
ся між 3-м і 5-м днем життя.

При різних стадіях розвитку па-
разита (статевого і безстатевого), 
утворюється декілька поколінь 
та відбуваються нові вторгнення 
і руйнування інших епітеліаль-
них клітин. Повний цикл триває 
близько 5–7 днів і закінчується 
виходом нових ооцист у зовнішнє 
середовище.

Клінічні ознаки хвороби ви-
никають у перші 2 тижні життя і 
в першу чергу проявляються у ви-
гляді діареї, яка не спостерігаєть-
ся до 5-го дня життя. Основними 
клінічними проявами захворю-
вання є діарея, білувато-жовтуваті 
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Етіологічний 
агент або хвороба

Вік Клінічна картина Патологічні зміни Епізоотологія Смертність

Escherichia coli

Найчастіше 
від 1 до 4 
днів, 3 тижні і 
відлучення

Фекалії пастоподібні або 
рідкі внаслідок дегідрата-
ції, лужний рН.

Шлунок заповнений 
молоком, розтягнутий. 
Ураження тонкого ки-
шечнику (катаральний 
ентерит).

Найчастіше у 
ремонтних свинок, 
старих свиноматок із 
симптомами маститу та 
агалактії.

Різні ступені ураження, 
залежать від напруги.

Cl. Perfringens tipo 
C (геморагічний 
ентерит ново-
народжених)

12–72 годин

Жовтуватий кривавий 
пронос, прострація і 
блювота. Підгострий – із 
жовтуватими фекаліями і 
включення некротизова-
них тканин.

Кривавий асцит, інтен-
сивний геморагічний 
ентерит, у підгострій 
формі порожня і клу-
бова кишка з пухкою 
слизовою оболонкою, 
некротичний ентерит.

Поросята заражаються 
орально відразу ж після 
народження і джерелом 
інфекції є кишковий 
вміст неімунної свино-
матки.

Гострий: майже 100% 
уражених поросят.

Cl. Perfringens tipo 
A (некротичний 
ентерит)

Від 1 до 7 днів 
або пізніше

Фекалії пастоподібного 
жовтого або сіруватого 
кольору, пронос. Поганий 
зовнішній вигляд, зневод-
нення і сповільнений ріст.

Некроз слизової обо-
лонки кишечнику, 
некротизовані тканини 
тримаються стінки 
кишечнику.

Деякі поросята в кож-
ному посліді.

Змінна, може бути 
збільшена.

Cl. Difficile 
(неонатальний 
тіфлоколіт)

1–7 діб
Пухкий жовтуватий 
пронос. Задишка і здуття 
живота.

Асцит і здуття живота. 
Сліпа кишка і ободова 
кишка, набряки брижі. 
Стінка іноді з фокаль-
ним некрозом.

Виявляється в першому 
тижні життя. Впливає 
на більшість поросят 
деяких виводків.

Більше 50%.

Isospora suis 
(Coccidiosis)

6–14 днів 
(не раніше 
ніж через 5 
днів і частіше 
протягом 7 
днів).

Фекалії пастоподібні, 
жовтувата рідина, а потім 
пронос. Не реагує на 
антибіотики. Дуже брудні 
поросята.

Катаральний ентерит, 
який переходить до 
фібринозного. Головним 
чином ураження порож-
ньої і клубової кишки.

Поширюється по-
вільно, захворюваність 
може досягати 80%.

Низька: <5%.

Rotavirus 1–5 тижні

Більш важкі у ново-
народжених, кислий рН 
водянистої або пастопо-
дібної діареї. Не реагує на 
антибіотики.

Молоко або сир в 
шлунку. 

Епізоотична форма 
(рідко): різкий початок 
і швидке поширення. 
Ензоотична форма: 
впливає на плодючість. 
Захворюваність може 
досягати 80%.

Висока: не нижче 5% – 
до 25%

Табл. Основні ознаки проявів захворювань, що викликають діарею у поросят, за якими проводиться 
диференціація захворювання



або сіруваті фекалії пастоподібної 
консистенції; у більш важких ви-
падках діарея стає водянистою і 
зневоднення посилюється. Іно-
ді супроводжується блюванням, 
поганим зовнішнім виглядом, 
зневодненням, втратою ваги і 
уповільненням росту. Найбільша 
смертність спостерігається на 10-й 
день життя, тому дане захворю-
вання також відоме як «діарея 10-
го дня».

Також варто зауважити, що 
Isospora suis – внутрішньоклітин-
ний паразит, який у першу чергу 
впливає на тонкий кишечник і 
викликає, залежно від концентра-
ції, масову загибель епітеліальних 
клітин слизової оболонки кишеч-
нику, що призводить до виник-
нення діареї, зниження абсорбції 
та перетравлення поживних ре-
човин, ослаблення імунної сис-
теми та прояву вторинних інфек-
цій, викликаних E. coli, Clostridium 
perfringens, внаслідок чого свино-
господарства отримують збитки 
у вигляді зниження приростів, 
високої смертності, перевитрат лі-
карських засобів.

Для профілактики кокцидіозу 
дуже важливо працювати за прин-
ципом «порожньо-зайнято» в сис-
темі опоросу, вчасно очищувати 
та дезінфікувати приміщення, 
змінювати взуття між приміщен-

нями, уникати присутності свій-
ських тварин на фермі, регулярно 
проводити дератизаційні заходи 
й обов’язково використовувати з 
профілактичною метою лікарські 
засоби з кокцидіоцидною дією. 

Найбільш ефективним засобом 
профілактики кокцидіозу є тол-
тразурил. 

На ринку України представлено 
багато ветеринарних препаратів 
як вітчизняного, так і імпортного 
виробництва з вмістом діючої ре-
човини – толтразурил. 

Компанія Invesa представляє 
препарат «Еспакокс 5%» – сус-
пензія для перорального застосу-
вання з вмістом діючої речовини 
толтразурил у концентрації 50 мг 
в 1 мл.

Практичне використання «Ес-
пакокс 5%» у свиногосподарствах 
України показало дуже хороші ре-
зультати. Деякими нюансами за-
стосування «Еспакокс 5%» під час 
проведених дослідів у ТОВ «Агро-
фірма “Хлібна Нива”» (м. Балта, 
Одеська обл.) поділився співавтор 
даної статті, керівник ветеринар-
но-зоотехнічного відділу Сергій 
Сергійович Сливка. 

1. Так, раніше у господарстві по-
росята до відлучення мали пору-
шення травлення та часто страж-
дали на діареї. Після проведення 
диференційної діагностики було 

встановлено діагноз – кокцидіоз.
2. Із ветеринарних препара-

тів використовували перорально 
кокцидіостатики вітчизняного та 
імпортного виробництва з вміс-
том толтразурилу в концентрації 
50 мг/мл. Дану діючу речовину ви-
брали, враховуючи її активність 
проти всіх внутрішньоклітинних 
стадій розвитку кокцидій: шизо-
гонії (безстатеве розмноження) і 
гаметогонії (статева фаза), взявши 
до уваги, що всі стадії розвитку 
збудника будуть знищені, тому 
що препарат має кокцидіоцидний 
принцип дії.

3. З профілактичною метою по-
росятам у віці 3–5 діб задавали 
препарати індивідуально пер-
орально одноразово у дозі 20 мг 
толтразурилу на 1 кг живої ваги, 
що відповідає 0,4 мл суспензії з 
5% концентрацією толтразурилу, 
але не більше 0,5 мл препарату на 
тварину.

4. Під час випробувань вияви-
лось, що деякі препарати для отри-
мання очікуваного результату треба 
задавати в подвійній дозі або обро-
бляти 2–3 дні поспіль. Також часто 
після обробки виникала блювота. 
Виходячи з цього, не можна спрог-
нозувати стан здоров’я молочних 
поросят та затрати на медикаменти 
внаслідок прояву кокцидіозу. 

5. Тільки «Еспакокс 5%» ви-
робництва Industrial Veterinaria, 
S. A., Invesa показав найкращий 
результат за такими показника-
ми: для отримання гарантованого 
очікуваного результату достатньо 
разової дачі препарату в рекомен-
дованому дозуванні, відсутність 
побічних явищ (блювота) та, що 
досить важливо, – вартість оброб-
ки одного поросяти у віці 3–5 діб 
становить не більше ніж 0,67 гри-
вень. Тому було прийнято рішен-
ня використовувати лише «Еспа-
кокс 5%» виробництва Industrial 
Veterinaria, S. A., Invesa.
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Реєстраційне посвідчення: АА-06004-01-15 від 30.07.2015 р. до 29.07.2020 р.

Суспензія для перорального застосування. Склад: 1 мл препарату містить діючу речовину: Толтразурил — 50 мг. Застосування: 
Новонароджені поросята (3–5 днів), телята та ягнята. Профілактика та лікування еймеріозів: новонароджених поросят у неблагополучних 
по еймеріозу господарствах, викликаних Isospora suis; телят у неблагополучних по еймеріозу господарствах, викликаних Eimeria bovis 
і E. zuernii та зменшення кількості еймерій, які виділяються у навколишнє середовище; ягнят у неблагополучних по еймеріозу господарствах, 
викликаних Eimeria crandallis та E. ovinoidalis та зменшення кількості.

Еспакокс 
5%
Толтразурил

Вагомі причини для 
використання  
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