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У дисертаційній роботі наведено результати власних досліджень щодо 

поширення кишкових гельмінтозів серед собак і котів на території Сумської 

області. Визначено види кишкових збудників у собак і котів. У 

порівняльному аспекті досліджено рівень контамінації яйцями кишкових 

гельмінтів ґрунту у міській та сільській місцевостях. В умовах експерименту 

застосовано препарат «Гельмісан» для собак і котів за кишкових 

гельмінтозів.  

За результатами досліджень для собак і котів запропоновано 

протипаразитарні препарати «Elite Zoo Dog», «Elite Zoo Cat» та для дезінвазії 

вольєрів і будок, а також території навколо них, дезінфектант «ДезСан». 

За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів у Сумській області упродовж 2018–2020 років серед 

собак і котів найчастіше реєструвалися кишкові гельмінтози – токсокароз, 

анкілостомоз, дипілідіоз та ехінококоз.  

Відмічено, що ці хвороби перебігали як у вигляді моно-, так і  

мікстінвазій. З них токсокароз і дипілідіоз перебігали у вигляді моноінвазій 

(68,5 %) і мікстінвазій (31,5 %).  

В окремих населених пунктах Сумської області екстенсивність інвазії 

за кишкових гельмінтозів у собак і котів у середньому становила 51,9 %. 

Найбільша екстенсивність інвазії реєструвалася серед безпритульних собак 

та котів і у середньому становила 69,7 %. Екстенсивність інвазії за кишкових 

гельмінтозів в окремих порід собак була високою. Так у собак порід боксер і 

лайка східносибірська екстенсивність інвазії становила 44,4 %, фокс-тер’єри 



– 41,7 % та доги – 31,3 %. В той же час у котів екстенсивність інвазії за 

токсокарозу становила 24,03 %, а за дипілідіозу – 3,84 %.  

Визначено рівень забрудненості ґрунту і піску яйцями та личинками 

кишкових гельмінтів на території дитячих майданчиків у місті Суми. 

Встановлено, що найчастіше реєструвалися яйця токсокар (70 %) і рідко інші 

види яєць гельмінтів. На вигульних майданчиках поблизу ферм у сільській 

місцевості знаходили яйця токсокар собак, а також яйця аскарид та 

трихурісів свиней. Личинок кишкових гельмінтів собак і котів та інших 

тварин у досліджених зразках ґрунту і піску не виявляли. За порівняльної 

характеристики забрудненості об’єктів навколишнього середовища яйцями 

гельмінтів відсоток позитивних зразків розподілявся не рівномірно – від  

1 до 10. 

Застосування препарату «Гельмісан» собакам і котам у дозі 0,2 мл на 

4 кг маси тіла одноразово забезпечило 100 % екстенсефективність за 

токсокарозу і 85,7 % – за дипілідіозу. 

Досліджено, що препарати «Elite Zoo Dog» і «Elite Zoo Cat» за своїми 

фармако-токсикологічними властивостями відносяться до IV класу 

небезпечності (мало небезпечні сполуки) (ДСТ 12.1.007-76). Комбінація 

складових препаратів «Elite Zoo Dog» і «Elite Zoo Cat» (фіпроніл, 

моксидектин, празиквантел) діє синергічно та доповнює один одного 

забезпечуючи протипаразитарний і, зокрема інсектицидний, репелентний та 

антигельмінтний впливи. Застосування препаратів для лікування собак і котів 

за кишкових гельмінтозів забезпечує їх екстенсефективність у межах  

80–100 %, за інвазії блохами та волосоїдами – 100 %.  

Відмічено, що застосування препаратів «Гельмісан», «Elite Zoo Dog», 

«Elite Zoo Cat», а також ошийників для собак і котів з фіпронілом, виявилося 

ефективним за асоційованого перебігу дипілідіозу і сифонаптерозу та 

забезпечувало вже на 10 добу звільнення від паразитів та відсутність їх 

упродовж 60 діб. 



Удосконалено комплекс протипаразитарних заходів та запропоновано 

ефективні засоби для дезінвазії навколишнього середовища. Випробувано 

препарат «ДезСан» у 3 % концентрації для знезараження дерев’яних, 

металевих, кахельних, пластикових поверхонь від яєць гельмінтів за 

експозиції 4 години, а також ґрунту і піску (4 л/м
2
) упродовж  

24 годин.  

За результатами досліджень розроблено протипаразитарну програму і 

рекомендовано власникам тварин, які звертаються у клініки ветеринарної 

медицини за лікувальною допомогою та притулкам для тварин. Ця програма 

включає: 

дегельмінтизацію собак і котів препаратом «Гельмісан» у дозі 0,2 мл на  

4 кг маси тіла двічі на рік – навесні та восени;  

протипаразитарну обробку декоративних, сторожових та мисливських 

собак препаратом «Elite Zoo Dog» у рекомендованих виробником дозах  

(маса тіла 1–5 кг – 0,5 мл; 5–10 кг – 1 мл; 10–20 кг – 2 мл; 20–30 кг – 3 мл; 

30–40 кг – 4 мл; 40–60 кг – 6 мл препарату); 

протипаразитарну обробку котів препаратом «Elite Zoo Cat» у 

рекомендованих дозах (маса тіла 1–5 кг – 0,5 мл; 5–10 кг – 1 мл); 

обробку собак і котів проти ектопаразитів (бліх і волосоїдів) з 

використанням ошийників, що містять фіпроніл (довжиною 65±5 см, містить  

1 г фіпронілу, для собак) та полімерна стрічка (довжиною 35±5 см, містить  

0,5 г фіпронілу, для котів); 

дезінвазію вольєрів та підлоги будок і території навколо них 

препаратом «ДезСан» у 3 % концентрації. 

Ключові слова: кишкові гельмінтози, собаки, коти, препарати 

«Гельмісан», «Elite Zoo Dog», «Elite Zoo Cat», «ДезСан». 
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Morozov B. S. Intestinal helminthiasis is disease of dogs and cats in the 

Sumy region (distribution, treatment, development of control measures). – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. The dissertation on 

competition of a scientific degree of the doctor of philosophy on a specialty 211 – 

«Veterinary medicine» – Sumy National Agrarian University. 

The dissertation presents the results of our own researches on the prevalence 

of intestinal helminthiasis among dogs and cats in the Sumy region. Types of 

intestinal pathogens in dogs and cats have been identified. In the comparable 

aspect researched level of contamination of the eggs of intestinal helminths soil in 

urban and countryside areas. Under the conditions of the experiment, the drug 

«Helmisan» was used for dogs and cats with intestinal helminthiasis. According to 

the results of research for dogs and cats, antiparasitic drugs «Elite Zoo Dog», 

«Elite Zoo Cat» and for disinfection of enclosures and booths, as well as the 

surrounding area, disinfectant «DesSan» were proposed.  

According to the State Service for Food Safety and Consumer 

Protection in Sumy region during 2018-2020 years among dogs and cats are often 

registered Toxocarosis, Dypilidioz, Echinococcosis and Untsynarioz. 

It is noted that these diseases took the form of both mono- and mixed 

invasions. Of these, Toxocariasis and Dipilidiosis occurred in the form of 

monoinvasions (68.5 %) and mixed invasions (31.5 %).  

In some settlements of Sumy region, the extent of infestation of intestinal 

helminthiasis of dogs and cats averaged is 51.9 %. The highest extent of invasion 

was registered among homeless dogs and cats and averaged is 69.7 %. The extent 

of invasion by intestinal helminthiasis in some breeds of dogs was high. In dogs 

breeds such us the Boxer and East Siberian Laika extent of invasion was 44.4 %, 

Fox Terrier was 41.7 % Deutsche Dogges was 31.3 %. At the same time, the extent 

of invasion in Toxocariasis of cats, was 22.1 %, and in Dipilidiosis was 4.8 %. 



The level of contamination soil and sand with eggs and larvae of intestinal 

helminths on the territory of playgrounds in the Sumy town was determined. It was 

found that Toxocara eggs were most often registered (70 %) and other types of 

helminth eggs were rare. Eggs of Toxocara dogs, Ascaris and Trichuris pigs were 

found on loafing area near farms. Intestinal helminth larvae of dogs and cats and 

other animals were not detected in the studied soil and sand samples. According to 

the comparative characteristics of the contamination of the environment with 

helminth eggs, the percentage of positive samples was not evenly distributed it is 

from 1 to 10. 

The once use drug «Helmisan» for dogs and cats at a dose of 0.2 ml per 

4 kg of body weight provided 100 % extensibility for Toxocariasis and 85.7 % for 

Dipilidiosis. 

It was studied that the drugs «Elite Zoo Dog» and «Elite Zoo Cat» in their 

pharmaco-toxicological properties belong to IV(low-hazard compounds) 

hazard class (State Standard of Ukraine 12.1.007-76). The combination of 

components «Elite Zoo Dog» and «Elite Zoo Cat» (Fipronil, Moxidectin, 

Praziquantel) acts synergistically and complements each other, providing 

antiparasitic and, in particular, insecticidal, repellent and anthelmintic effects. The 

use of drugs for the treatment of dogs and cats with intestinal helminthiasis ensures 

their extensibility within 80-100 %, for flea and hairworm infestations is all 100 %. 

It is noted, that the simultaneously use of drugs «Helmisan», «Elite Zoo 

Dog», «Elite Zoo Cat» with dogs and cats collars saturated with Fipronil, proved 

effective for the associated clinical course of Dipilidiosis and Siphonapterosis, so it 

provided release from parasites on the 10th day and their absence for 60 days.  

The set of antiparasitic measures has been improved and effective means for 

disinvasion of the environment have been proposed. Was tested 3 % concentration 

of «DesSan» at exposure for 4 hours for disinfection of wooden, metal, tile, plastic 

surfaces from helminth eggs, as well as soil and sand (4 l/m
2
) at exposure for  

24 hours. 



According to the results of the research, an antiparasitic program was 

developed and recommended to animal owners who apply to veterinary clinics for 

medical assistance and animal shelters. This program includes: 

deworming of dogs and cats with the drug «Helmisan» in a dose of 0.2 ml 

per 4 kg of body weight twice a year (in spring and autumn); 

antiparasitic measures of decorative, guard and hunting dogs with the 

drug «Elite Zoo Dog» in recommended doses (per 1-5 kg of body weight use 

0.5 ml of the drug, 5-10 kg – 1 ml, 10-20 kg – 2 ml; 20-30 kg – 3 ml, 30-40 kg – 

4 ml, 40-60 kg – 6 ml);  

antiparasitic measures of cats with the drug «Elite Zoo Cat» in 

recommended doses (per 1-5 kg of body weight use 0.5 ml; 5-10 kg – 1 ml);  

treatment of dogs and cats against ectoparasites (fleas and Trichodectidae) 

using collars containing Fipronil (length 65±5 cm, containing 1 g of Fipronil, for 

dogs and polymer tape length of 35±5 cm, containing 0.5 g of Fipronil, for cats);  

disinvasion of aviaries, floors of booths, areas around it with the drug 

«DezSan» in 3 % concentration. 

Key words: intestinal helminthiasis, dogs, cats, drugs «Helmisan», «Elite 

Zoo Dog», «Elite Zoo Cat», «DesSan». 
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