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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ 

ПРЕПАРАТІВ ПРИ БАБЕЗІОЗІ СОБАК 

 

Проведено порівняння ефективності хіміотерапевтичних препаратів при бабезіозі 

собак – азидин-вет на основі діючої речовини диміназену ацетурат та імкар-120 з діючою 

речовиною імідокарбу дипропіонат. Дослідження дозволили встановити суттєві відмінності 

в ефективності і часі лікування азидином-вет та імкаром-120. Найефективнішим виявився 

препарат імкар-120, застосування якого при бабезіозі дозволяє досягти повного одужання 

собак у 2 рази швидше, ніж при використанні азидину-вет. Лікувальна ефективність 

імкару-120, в середньому, склала 98,2%, ефективність азидину-вет у цих дослідах, у 

середньому, становила 93,15%. Відзначено менш агресивну дію імкару-120 на організм собак 

у порівнянні з азидином-вет, знижуючи при цьому смертність, в середньому, на 1,82% та 

6,85% відповідно. 

Ключові слова: бабезіоз собак, азидин-вет, імкар-120, ефективність. 

 

Вступ. Бабезіоз – кровопаразитарна хвороба собак, що характеризується 

лихоманкою, пригніченням, анемією, жовтяничністю слизових оболонок, 

розладами серцево-судинної, нервової систем та функцій органів травлення [1–3]. 

Захворювання супроводжується важким перебігом, а при несвоєчасному 

лікуванні або його відсутності призводить до загибелі тварини [4, 5].  

Для підтримки епізоотичного вогнища бабезіозу необхідна наявність 

трьох ланок: 1 – заражені тварини або ті, що перехворіли; 2 – кліщі-

переносники; 3 – сприйнятливі тварини.  Сьогодні, коли поширені біотопи 

ектопаразитів, а в містах та інших населених пунктах збільшується кількість 

безпритульних тварин, що перехворіли і не зменшується число сприйнятливих 

собак – усі три ланки епізоотичного ланцюга є наявними, що і надалі дозволяє 

прогнозувати ріст природно-вогнищевих і трансмісивних захворювань, таких 

як бабезіоз [6–8]. 
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Лікування за бабезіозу обов’язково має бути комплексним і передбачати 

застосування медикаментів, які діють на різні механізми патологічного процесу 

[9]. Сьогодні ветеринарні фахівці України в своєму арсеналі мають два 

хіміотерапевтичні препарати виробництва «Бровафарма» – азидин-вет, який 

застосовується досить давно та імкар-120 – тільки в найближчі 2 роки [10]. Однак, 

під час лікування часто виявляють гіперчутливість організму собак до препарату 

з діючою речовиною диміназену ацетурат. 

Мета роботи. Порівняти ефективність хіміотерапевтичних препаратів при 

бабезіозі собак – азидин-вет та імкар-120. 

Матеріали і методи досліджень. У 2020–2021 роках нами у клініці 

Дослідної станції епізоотології Інституту ветеринарної медицини НААН, для 

лікування собак за бабезіозу використовувалися протипаразитарні 

(антипротозойні) препарати фірми «Бровафарма» – азидин-вет, на основі діючої 

речовини диміназену ацетурат, а у 2021–2022 роках – імкар-120 з діючою 

речовиною імідокарбу дипропіонат.  

Для порівняльної оцінки протибабезіозної ефективності азидину-вет та 

імкару-120 було використано 128 собак різного віку та порід, з гострим перебігом 

захворювання. Ці тварини, за принципом аналогів, були розділені на 2 групи. При 

цьому в усіх тварин спостерігали такі клінічні ознаки: підвищення температури 

тіла до 40,0–41,0 °С. Одночасно з лихоманкою у хворих тварин був відсутній 

апетит, з’являлися пригнічення та втрата інтересу до навколишнього оточення, 

частішало дихання до 42 дих.рух./хв., відзначалася блідість слизових оболонок та 

кон’юктиви, слабкість тазових кінцівок, блювання. Сеча набувала червоного або 

червоно-коричневого кольору. З моменту перших клінічних ознак хвороби в 

мазках периферичної крові, які фарбували за методом Романовського-Гімза та 

досліджували методом світлової мікроскопії (мікроскоп Nikon Eclipse E100) за 

збільшення об’єктива ×100, у 100% випадків виявляли бабезій. 

Собакам обох груп спочатку визначали режим утримання, обмежуючи 

активний моціон, та дієти, забороняючи грубі, сухі та жирні корми. При 

виражених розладах функції шлунково-кишкового тракту призначали режим 

повного голодування на 1 добу без обмеження в рідині (за відсутності 

блювання) з поступовим переходом до напівголодної дієти. 

Поряд із запровадженням режимів утримання та годівлі хворих собак 

призначалося симптоматичне лікування, з використанням медикаментів, що 

зазначені в таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Схема симптоматичного лікування собак за бабезіозу 

 

Мета застосування Препарати та їх добові дози 
Спосіб 

застосування 

Для детоксикації 

Натрію хлорид 0,9% розчин, по 20–100 мл  в/в 

Розчин Рінгера-Локка, по 10–200 мл в/в 

Трисоль, розчин по 10–100 мл в/в 

Глюкоза 5% розчин, по 50–500 мл в/в 

Вітамінотерапія  
Аскорбінова кислота – 5% розчин по 1-5 мл в/в, в/м, п/ш 

Фос-бевіт – 0,5–2 мл в/м, п/ш 

При розвитку 

геморагічного синдрому 

Вікасол – 1% розчин по 1 мл, 2 рази на добу в/м 

Кальцію глюконат – 10% розчин 5 мл на добу в/в 

При болях в животі 
Но-шпа (дротаверин) – 2% розчин по 1–2 мл, 

2 рази на добу 
в/м 

При блюванні 
Церукал (метоклопромід) – по 0,5–2 мл, 1–2 

рази на добу 
в/в, в/м 

Антигістамінні 

препарати  

Дімедрол – 1% розчин по 1–2 мл  в/в, в/м 

Супрастин – по 1 мл, 1–2 рази на добу в/в, в/м 

При серцевій 

недостатності 
Кордіамін – 0,5–1 мл, 2 рази на добу п/ш 

Примітка: в/в – внутрішньовенно, в/м – внутрішньом’язово, п/ш – підшкірно. 

 

Для лікування 73 собак першої групи поряд із симптоматичним 

лікуванням застосовували азидин-вет. Препарат вводили внутрішньом’язово 

або підшкірно у вигляді 3,5% водного розчину в дозі 0,1 мл на 2 кг маси тіла, 

дворазово, з інтервалом 24–30 годин. 

До другої групи увійшли 55 собак, яким вводився імкар-120 підшкірно, 

одноразово, з розрахунку 0,3–0,5 мл на 10 кг маси тіла.  

Для аналізу одержаних даних проводили математично-статистичну 

оцінку з використанням методу Стьюдента з урахуванням середньо-

арифметичних величин (М) і їх статистичних похибок (m). Вірогідність 

знайдених розходжень проводилася на рівні значимості p<0,05 [11]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Результати виконаних 

досліджень з вивчення терапевтичної ефективності азидину-вет при бабезіозі 

собак наведені у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Терапевтична ефективність азидину-вет при бабезіозі собак, M±m 

 

Вік 
К-сть 

тварин 

Покращення загального 

стану після першої ін’єкції 

азидину-вет, через: 
Повне 

одужання, 

доби 

Вижило Загинуло 

1 

добу 

2 

доби 

3-4 

діб 

6-7 

діб 

Осо-

бин 
% 

Осо-

бин 
% 

Породисті 

До 1 року 13 6 2 1 1 7,83±0,72 10 76,9 3 23,1 

Від року до 

5 років 
28 20 5 3 – 7,62±0,81 28 100,0 – – 

Старше 5 

років 
11 8 3 – – 6,10±0,87 11 100,0 – – 

Безпородні 

До 1 року 6 5 1 – – 5,80±0,84 6 100,0 – – 

Від року до 

5 років 
10 8 2 – – 6,22±0,83 10 100,0 – – 

Старше 5 

років 
5 2 1 – – 7,25±0,96 3 60,0 2 40,0 

В 

середньому 
73 49 14 4 1 – 68 93,15 5 6,85 

 

Як випливає з таблиці 2, у більшості тварин (49 голів) спостерігається 

покращення загального стану через добу після першої ін’єкції: зникнення 

лихоманки, відновлення апетиту, поява рухової активності. У 14 собак 

поліпшення наставало на 2 добу, а у 4 хворих видимий результат був 

отриманий лише на 3–4 добу після першої ін’єкції азидину-вет. Повне 

одужання наставало на 5,80±0,84 – 7,83±0,72 добу. Із загальної кількості тварин 

5 загинуло з клінічними проявами тяжких інтоксикацій. Серед них були три 

породисті собаки та дві безпородні. Ефективність азидину-вет у цих дослідах, у 

середньому, становила 93,15%.  

Результати даних дослідів з вивчення ефективності імкару-120 при 

лікуванні собак за бабезіозу відображені у таблиці 3.  

Аналіз даних таблиці 3 свідчить, що застосування імкару-120 при бабезіозі 

дозволяє досягти повного одужання собак на 3,50±0,70 – 6,00±0,41 добу, тобто в 

2 рази швидше, ніж при використанні азидину-вет. У більшості тварин (54 голів) 

після введення імкару-120, загальний стан значно покращувався, а через добу 

температура тіла знижувалася до фізіологічної норми, і сеча набувала світлого 

відтінку. Тільки в одному випадку стан собаки стабілізувався через 2 доби, а 1 

тварина загинула. Внаслідок спостережень встановлено, що терапевтична 

ефективність імкару-120, в середньому, склала 98,2%. 
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Таблиця 3 

Терапевтична ефективність імкару-120 при бабезіозі собак, M±m 

 

Вік 
К-сть 

тварин 

Покращення загального 

стану після першої 

ін’єкції імкару-120, через: 
Повне 

одужання, 

доби 

Вижило Загинуло 

1 добу 2 доби 3–4 діб 
Осо-

бин 
% 

Осо-

бин 
% 

Породисті 

До 1 року 13 12 – 1 4,33±0,49 13 100,0 – – 

Від року до 

5 років 
25 24 – – 3,54±0,51 24 96,2 1 3,85 

Старше 5 

років 
8 8 – – 4,29±0,49 8 100,0 – – 

Безпородні 

До 1 року 3 3 – – 3,50±0,70 3 100,0 – – 

Від року до 

5 років 
3 3 – – 3,75±0,50 3 100,0 – – 

Старше 5 

років 
3 2 1 – 6,00±0,41 2 100,0 – – 

В 

середньому 
55 52 1 1 – 54 98,2 1 1,82 

 

Дослідження дозволили відзначити суттєві відмінності в ефективності 

лікування собак 1-ї та 2-ї груп. Результативність терапії тварин другої групи 

була достовірно вищою за першу. Час лікування хвороби має також певну 

відмінність, що залежить від віку собак і породної приналежності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Найефективнішим 

препаратом для терапії бабезіозу собак виявився імкар-120, у порівнянні з 

азидином-вет. Застосування імкару-120 дозволяє досягти повного одужання 

собак у 2 рази швидше, ніж при використанні азидину-вет. Лікувальна 

ефективність імкару-120, у середньому, склала 98,2%, натомість ефективність 

азидину-вет у цих дослідах, у середньому, становила 93,15%. Відзначено менш 

агресивну дію імкару-120 на організм собак у порівнянні з азидином-вет, 

знижуючи при цьому смертність. 

У подальшому планується вивчення порівняльної ефективності 

інсектоакарицидних препаратів системної дії для профілактики бабезіозу собак. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ БАБЕЗИОЗЕ СОБАК / Катюха С.Н., Кривршия П.Ю., Вознюк И.А. 

 

Проведено сравнение эффективности химиотерапевтических препаратов при 

бабезиозе собак – азидин-вет на основе действующего вещества диминазена ацетурат и 

имкар-120 с действующим веществом имидокарба дипропионат. Исследования позволили 

установить существенные отличия в эффективности и времени лечения азидином-вет и 

имкаром-120. Наиболее эффективным оказался препарат имкар-120, применение которого 

при бабезиозе позволяет достичь полного выздоровления собак в 2 раза быстрее, чем при 

использовании азидина-вет. Лечебная эффективность имкара-120 в среднем составила 

98,2%, эффективность азидина-вет в этих опытах в среднем составила 93,15%. Отмечено 

менее агрессивное действие имкара-120 на организм собак по сравнению с азидином-вет, 

снижая при этом смертность, в среднем, на 1,82% и 6,85% соответственно.  

Ключевые слова: бабезиоз собак, азидин-вет, имкар-120, эффективность.  

 

COMPARATIVE EFFICIENCY OF CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS IN 

BABESIOSIS OF DOGS / Katyukha S.M., Krivoshia P.Yu., Voznyuk I.A.  

 

Introduction. Babesiosis is a blood-borne parasitic disease of dogs characterized by fever, 

depression, anemia, jaundice of the mucous membranes, disorders of the cardiovascular, nervous 

systems and digestive functions. The disease is accompanied by a severe course, and untimely 

treatment or its absence leads to the death of the animal.  

Treatment of babesiosis in dogs must be comprehensive and involves the use of medications that 

act on various mechanisms of the pathological process. Today, veterinarians are armed with two 

chemotherapeutic drugs from Brovapharma: Azidine-Vet, which has been used for a long time, and 

Imkar-120, which is used only in the next 2 years.  
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The goal of the work. To compare the effectiveness of chemotherapeutic drugs for canine 

babesiosis – Azidin-Vet and Imkar-120.  

Materials and methods. With the acute course of the disease, 128 dogs of different ages and 

breeds were used for comparative evaluation of the anti-babesiosis efficacy of Azidine-Vet and 

Imcar-120 (from Brovapharma). These animals, according to the principle of analogues, were 

divided into 2 groups. The following clinical signs were observed in all animals: increase in body 

temperature to 40,0–41,0 °C. From the moment of the first clinical signs of the disease, babesia was 

detected in peripheral blood smears in 100% of cases. Maintenance, diet and symptomatic 

treatment were initially determined for dogs of groups 1 and 2. 

Results of research and discussion. For the treatment of 73 dogs of group 1, along with the 

symptomatic treatment of Azidine-Vet was used. The drug was administered intramuscularly or 

subcutaneously as a 3,5% aqueous solution at a dose of 0,1 ml per 2 kg of body weight, twice, with 

an interval of 24–30 hours. In most animals (49 individuals) there was an improvement in one day 

after the first injection, in 14 dogs the improvement occurred on day 2, and in 4 patients the visible 

result was obtained only 3–4 days after the first injection of Azidine-Vet, and complete recovery 

occurred in 5±0,19–7±0,24 days. Five dogs died out of the total. The efficiency of Azidine-Vet in 

these experiments, on average, was 93,15%. 

The second group included 55 dogs, which were administered Imcar-120 subcutaneously, 

once, at a rate of 0,3–0,5 ml per 10 kg of body weight. The use of Imkar-120 in babesiosis allows to 

achieve complete recovery of dogs for 3–4 days, ie 2 times faster than when using Azidine-Vet. The 

therapeutic efficacy of Imkar-120, on average, was 98,2%. It should also be noted that Imkar-120 is 

much easier to tolerate by animals. 

Conclusions and prospects for further research. The most effective drug for the treatment 

of babesiosis in dogs was Imkar-120, compared with Azidine-Vet. The use of Imkar-120 allows to 

achieve complete recovery of dogs 2 times faster than when using Azidine-Vet. The therapeutic 

efficacy of Imkar-120 averaged 98.2%, while the efficacy of Azidine-Vet in these experiments 

averaged 93.15%. There is a less aggressive effect of Imkar-120 on the body of dogs compared with 

Azidine-Vet, while reducing mortality.  

In the future it is planned to study the comparative efficiency of insecticides of systemic 

action for the prevention of babesiosis in dogs.  

Keywords: babesiosis of dogs, Azidine-Vet, Imkar-120, efficiency. 
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