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нАШийник як специФіЧнА ветеринАрнА ЛікАрськА ФОрМА
Анотація. Нашийник – поліхлорвінілова стрічка, яка просочена лікарським засобом інсектицидної дії. 
Діючими речовинами протиблошиних нашийників для собак і котів є інсектициди семи різних груп: син-
тетичні піретроїди (дельтаметрин, флуметрин), карбамати (пропоксур), фенілпіразоли (фіпроніл), нео-
нікотиноїди (імідаклоприд), фосфорорганічні спо-луки (діазинон,тетрахлорвінфос), амідини (амітраз), 
макроциклічні лактони (івермектин). З’ясовано, що 57,9% ектопаразицидних нашийників мають комбі-
нований склад діючих речовин, серед яких найпоширенішою виявилась комбінація пропоксуру або імідо-
клоприду з флуметрином. Частою складовою активних речовин нашийників є аналог ювенільного гормо-
ну комах – піріпроксифен. Найбільш поширеними діючими речовинами однокомпонентних нашийників 
є фіпроніл і діазинон. Визначено, що виробництво нашийників складається з трьох основних процесів: 
змішування, формування смужки, кінцевої обробки і пакування. Основну масу асортименту складають 
інсекто-акарицидні нашийники вітчизняного виробництва – 68,4%. Імпортовані протипаразитарні на-
шийники представлені чотирма країнами-виробниками: Німеччина, Франція, США і РФ.
ключові слова: нашийник, лікарська форма, собаки, коти, репеленти, інсектициди.
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cOllAr As A specific veterinArY medicAl fOrm
summary. The collar is a polychlorinated vinyl tape impregnated with a drug of insecticide action. The first dog 
collar was invented more than half a century ago, in 1964 by the entomologist Robert Goulding Jr. of Oregon 
State University, who, exploring pesticides of slow release, applied them by applying to a plastic strip. There are 
now four types of collars from fleas: 1) "absorbing" type collars (insecticide is absorbed into the skin of the ani-
mal, slowly escaping for a certain period); 2) "evaporating" type collars (contains volatile insecticide); 3) collars, 
based on natural insecticides (contain oils of spicy-aromatic plants – rosemary, mint, geranium, citrus, etc.); 4) 
high-frequency collars (the device generates ultrasonic vibrations that are not perceived by the human and an-
imal hearing system). The active substances anti-blocking collars for dogs and cats are insecticides of seven dif-
ferent groups: Synthetic pyrethroids (deltamethrin, flumethrin), carbamates (propoxur), fenylpyrazoles (fipronil), 
neonicotinoids (imidacloprid), organophosphorus compounds (diazinon, tetrachlorvinfos), amidines (amitraz), 
macrocyclic lactones (ivermectin). To increase the effective-ness of insecticides, they are used in combination 
with regulators of insect growth (рyriproxyfen, diflubenzuron, methoprene) or synergists (piperonylbutoxide,  
MGK-264). It has been found that 57.9% of the ectoparasites collars have a combined composition of active sub-
stances, among which the most common combination was a combination of propoxur or imidocloprid with fl-
umethrin. The frequent component of active compounds of collars is an analogue of juvenile hormone of in-
sects pyriproxyphene. The most common active substances of single-component collars are fipronil and diazinon.  
The production of collars consists of three main processes: Mixing, forming of a strip, final processing and pack-
ing. Polyvinyl chloride is used as the main material for the production of collars, which is up to 70% of the total 
mixture. The main mass of assortment is insectoacaricides collars of domestic production – 68.4%.
Keywords: flea collar, dosage form, dogs, cats, repellents, insecticides.

Постановка проблеми. Блоха – одна 
з найдавніших комах-ектопаразитів, яка 

існує вже більше 160 мільйонів років. Нині блохи 
поширені на всіх континентах та кліматичних по-
ясах і об’єднують майже 2400 видів [3]. Парази-
тичні членистоногі завдають шкоди як тваринам, 
так і людині. Блохи можуть бути переносниками 
гельмінтозів – філярій Dipetalonema reconditum, 
цестод Dipilidium caninum та збудників таких 
хвороб як лейкемія котів, лептоспіроз, туляремія, 
рикетсіоз, трипаносомоз, бартонельоз та ін. Не-
безпека блошиної інвазії також пов’язана з ток-
сичною дією, анемією, інокуляторною інфекцією 
та алергічним дерматитом. Слина бліх містить 
гаптен, який з’єднуючись з колагеном шкіри, про-
вокує розвиток алергічної реакції [1; 5; 12].

В останні роки у боротьбі з ектопаразитами 
тварин широке застосування знаходять тверді 

форми інсекто-акарицидних препаратів, серед 
яких особливо популярними у власників собак 
і котів є нашийники. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нашийник – поліхлорвінілова стрічка, яка про-
сочена лікарським засобом інсектицидної дії. 
Пестицид, поступово виділяючись з поверхні 
стрічки, переноситься на волосяний покрив тва-
рини і надає репелентну, інсетицидну або інсек-
тицидно-акарицидну дії [13].

Перший нашийник від бліх був винайдений 
понад півстоліття тому, в 1964 році ентомологом 
Робертом Гулдінгом з Орегонського державного 
університету, який, досліджуючи пестициди по-
вільного вивільнення, застосував їх шляхом на-
несення на пластикову смужку [14].

Нашийники можуть містити твердий або рід-
кий інсектицид. В першому випадку, твердий 
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інсектицид, такий як карбамат, може бути вклю-
чений до складу полімерних смол нашийника. 
В цьому разі, механізм дії полягає у поступово-
му заміщенні молекул карбамата з поверхні на-
шийника під час контакту з волосяним покривом 
тварини. В іншому випадку, рідкий інсектицид 
у формі леткої речовини (наприклад, диметил 
1,2-дібром-2,2-діхлоретилфосфат) повільно випа-
ровується з поверхні нашийника [15]. 

Наразі існує чотири типи нашийників від бліх: 
1) нашийники «поглинаючого» типу (інсектицид 
всмоктується в шкіру тварини, повільно виділя-
ючись впродовж певного терміну); 2) нашийники 
«випаровуючого» типу (містить леткий інсекти-
цид); 3) нашийники, на основі природних інсекти-
цидних речовин (містять олії пряно-ароматичних 
рослин – розмарину, м’яти, герані, цитрусових 
тощо); 4) високочастотні нашийники (прилад ге-
нерує ультразвукові коливання, які не сприйма-
ються слуховою системою людини і тварин).

Нашийники «випаровуючого» типу, або «газові», 
просочені інсектицидами, які проявляють безпосе-
редню ефективність тільки в ділянці голови і шиї 
тварини. Як правило, такі нашийники потребують 
попереднього розтягнення перед використанням 
для активації капсул з діючою речовиною [4; 15].

Біонашийники, які містять натуральні олії 
пряно-ароматичних рослин, є відносно безпечни-
ми, проте не проявляють акарицидної дії. Дана 
категорія препаратів досить ефективна відносно 
комарів [8; 11; 12].

Згідно до інструкцій, у нашийниках «по-
глинаючого» типу діючі речовини зі стрічки не 
всмоктуються в кров, а накопичуються в саль-
них залозах дермального шару і поширюються 
зі шкірною жировою змазкою вздовж поверхні 
волосяного покриву тварини. Інсектициди діють 
на комах за кишковим, контактним або кишко-
во-контактним механізмом [7–9].

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наразі, у доступних лі-
тературних джерелах відсутня інформація щодо 
спектру і комбінації діючих речовин у складі 
протипаразитарних нашийників на вітчизняно-
му фармацевтичному ринку. Актуальним є і роз-
ширення знань щодо технології виготовлення 
нашийників, як специфічного різновиду твердої 
лікарської форми.

Мета статті. Дослідити технологію виго-
товлення, визначити склад та проаналізувати 
асортимент протипаразитарних нашийників на 
ветеринарному фармацевтичному ринку. Мето-
дами дослідження є аналіз офіційних джерел 
і інструкцій, інтерпретація та узагальнення на-
укової інформації.

виклад основного матеріалу. Згідно до ін-
струкцій виробників, діючими речовинами проти-
блошиних нашийників для собак і котів є інсек-
тициди семи різних груп: синтетичні піретроїди 
(дельтаметрин, флуметрин), карбамати (пропо-
ксур), фенілпіразоли (фіпроніл), неонікотиноїди 
(імідаклоприд), фосфорорганічні сполуки (діа-
зинон, тетрахлорвінфос, фентіон), амідини (амі-
траз), макроциклічні лактони (івермектин). 

Для підвищення ефективності інсектицидів їх 
застосовують у комбінації з регуляторами росту ко-
мах (піріпроксифен, дифлубензурон, метопрен) або 
синергістами (піпероніл бутоксид, MGK-264) [7; 12]. 

На вітчизняному ветеринарному фармацев-
тичному ринку (станом на 01.03.2019 р.) [6] заре-
єстровано 19 торгових найменувань (ТН) наший-
ників для собак і котів. 

Структуру асортименту в більшій мірі сформо-
вано вітчизняними препаратами – 68,4% (13 ТН). 
Натомість інсекто-акарицидних нашийників іно-
земного виробництва виявилось менше – 31,6%.

Випуск вітчизняних протипаразитарних на-
шийників забезпечують сім заводів-виробників: 
ПК «Круг», ТМ «Природа», ТОВ фірма «Про-
дукт», ТОВ «Менеджмент-Система», ТОВ «Ук-
рбіоніт», ТОВ «Ветсинтез», ТОВ «Нова Плюс». За 
кількістю випущених найменувань інсекто-ака-
рицидних нашийників лідируючі позиції займає 
компанія ПК «Круг» і ТОВ фірма «Продукт» –  
по 3 найменування відповідно. Друге місце на-
лежить ТОВ «Менеджмент-Система» і ТОВ «Вет-
синтез» – по 2 ТН. 

Імпортовані протипаразитарні нашийники 
представляють чотири країни-виробники: Ні-
меччина, Франція, США і РФ. Провідну позицію 
серед асортименту іноземних ТН займає Німеч-
чина – 50,0%.

Аналіз складу діючих речовин показав, що 
протипаразитарні нашийники є переважно ком-
бінованими – 57,9%, тоді як частка однокомпо-
нентних займає лише 42,1%. Серед останніх 
провідні позиції займають нашийники, актив-
ною речовиною яких є фіпроніл і діазинон. За 
критерієм фармакологічної групи найбільш 
поширеними складовими однокомпонентних 
нашийників є фосфорорганічні сполуки і фе-
нілпіразоли. В меншій кількості представлені 
препарати з групи амідинів (амітразин) – 12,5%.

Маркетинговий аналіз відносно пропозицій 
нашийників із комплексним складом свідчить 
про велику частку препаратів на основі пропо-
ксуру – 36,4% та фіпронілу – 27,3%. У протипара-
зитарних нашийниках з комплексним складом 
діючих речовин найпоширенішою виявилась 
комбінація пропоксуру або імідоклоприду з флу-
метрином. Останній є ектопаразитицидом з гру-
пи синтетичних піретроїдів, який володіє ви-
сокою акарицидною активністю. Механізм дії 
флуметрину полягає у взаємодії з натрієвими 
каналами мембран нервових клітин, що призво-
дить до затримки деполяризації нервових закін-
чень і загибелі паразита [10]. 

Відмічається тенденція до поширення екто-
паразицидних нашийників, в яких хімічно син-
тезовані активні компоненти доповнюються при-
родними складовими – рослинними екстрактами 
та ефірними оліями (далматської ромашки, ла-
ванди, маргози тощо). 

Частою складовою діючих речовин нашийни-
ків є піріпроксифен – аналог ювенільного гор-
мону комах, який пригнічує ембріогенез та по-
рушує нормальний цикл їх метаморфозу, синтез 
хітину і линьку личинок, перешкоджає розвитку 
повноцінних лялечок, провокуючи загибель ко-
мах у преімагінальних стадіях розвитку. Таким 
чином піріпроксифен забезпечує припинення 
поповнення популяції ектопаразитів [2]. 

Власне основа нашийника виготовляється 
з композиції полімерних смол, їх модифікаторів 
і пластифікаторів. В якості основного матеріалу 
для виробництва нашийників використовують 
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полівінілхлорид, що становить до 70% від за-
гальної суміші. Полімерна основа смужки пови-
нна відповідати головній вимозі – вільному ви-
вільненню доданих до неї активних компонентів 
з належною швидкістю. Додавання модифікато-
рів до полімерів запобігає псуванню матеріалу 
під дією вологи, УФ-випромінення, низьких тем-
ператур та підвищує зносостійкість. Для надан-
ня гнучкості смужці під час виробництва до полі-
мерної суміші додають пластифікатори – складні 
ефіри фталевої, фосфорної, адипінової, малеїно-
вої або олеїнової кислот [8; 15]. 

Виробництво нашийників складається з трьох 
основних процесів: змішування, формування 
смужки, кінцевої обробки і пакування. На першому 
етапі відважені полівінілхлорид, пластифікатор 
диоктилфталат (ДОФ) поміщають у змішувач та, 
додаючи соєву олію і інші пластичні інгредієнти, 
змішують за швидкості 1800 об./хв. поки маса не 
стане однорідною. Коли маса досягла однорідності, 
додають інсектицид, стеаринову кислоту, інші ком-
поненти та знову змішують. Формують смужку на-
шийника екструзійним методом. Гвинтовий меха-
нізм проштовхує пластик вперед до голівки в кінці 
екструдера. Розплавлений пластик виходить через 
голівку при температурі 149°С у формі пласкої 
смужки. Кінцева обробка нашийника включає на-
несення отворів, кріплення пряжки, запаювання 
у герметичні ламіновані пакети та комплектуван-
ня в картонні коробки [15]. 

Стандартним розміром нашийника є ширина 
0,95 см і товщина 0,32 см. Довжина нашийни-
ка регулюється – для котів, дрібних порід собак 

(до 8 кг) становить, переважно, 35–38 см, а для 
середніх та крупних порід собак – 50–80 см. На-
шийник надягають на тварину таким чином, щоб 
між смужкою і шиєю залишалась відстань 1–2 см. 
Щільно затягнутий нашийник викликає подраз-
нення шкіри, знебарвлення волосяного покриву 
у тварини, хімічні опіки та алергічний дерматит 
на активні складові лікарської форми [9; 14].

Питома вага інсекто-акарицидних нашийни-
ків в натуральному вираженні від усього товаро-
обігу в ветеринарних аптеках складає 1,0–2,0%.

висновки і пропозиції. З’ясовано, що 57,9% 
ектопаразицидних нашийників мають комбіно-
ваний склад діючих речовин, серед яких найпо-
ширенішою виявилась комбінація пропоксуру 
або імідоклоприду з флуметрином. Частою скла-
довою нашийників є аналог ювенільного гормону 
комах – піріпроксифен. Найбільш поширеними 
діючими речовинами однокомпонентних наший-
ників є фіпроніл і діазинон. Основну масу асорти-
менту складають інсекто-акарицидні нашийники 
вітчизняного виробництва – 68,4%. Виробництво 
нашийників складається з трьох основних про-
цесів: змішування, формування смужки, кінцевої 
обробки і пакування. В якості основного матеріа-
лу для виробництва нашийників використовують 
полівінілхлорид, що становить до 70% від загаль-
ної суміші. За результатами проведеного аналізу 
офіційних і наукових джерел перспективним на-
прямком є розробка та виробництво ектопарази-
цидних нашийників на основі природних компо-
нентів – рослинних екстрактів, ефірних олій, які б 
володіли вираженою акарицидною дією.
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