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W lipcu br. rodzina produktów NexGard® (1) po-
większyła się o NexGard® COMBO – nowe po-

łączenie trzech substancji czynnych: esafoksolane-
ru, eprynomektyny oraz prazykwantelu. NexGard® 
 COMBO to lek do podawania naskórnego dla kotów, 
u których potwierdzono lub występuje ryzyko miesza-
nych inwazji pasożytniczych uwzględniających paso-
żyty zewnętrzne (pchły, kleszcze oraz/lub roztocza), 
pasożyty przewodu pokarmowego (nicienie oraz ta-
siemce), a także pasożyty układu sercowo-naczynio-
wego (nicienie płucne oraz/lub nicienie sercowe; 2).

Esafoksolaner to nowa cząsteczka z rodziny izoksa-
zolin, będąca oczyszczonym oraz aktywnym (S)-enan-
cjomerem afoksolaneru – mieszaniny racemicznej 
dostępnej w doustnych akarycydach i insektycydach 
dla psów (NexGard® (3) oraz NexGard SPECTRA® (4)). 
Afoxolaner specyficznie blokuje kanały chlorko-
we bramkowane ligandem występujące u stawono-
gów (5). Rozwijając esafoksolaner, firma Boehringer 
 Ingelheim wzięła pod uwagę specyficzne potrzeby 
kotów, tworząc cząsteczkę opracowaną specjalnie 
dla tego gatunku. Uwzględnia ona pełną aktywność 
 owado- i roztoczobójczą przy jednoczesnym znaczą-
cym zmniejszeniu dawki. Eprynomektyna jest czą-
steczką powszechnie stosowaną w naskórnych lekach 
przeciwpasożytniczych dla bydła oraz kotów (6, 7). 
Należy do awermektyn, w klasie makrocyklicznych 
laktonów, wykazując działanie w stosunku do nicie-
ni. Prazykwantel jest dobrze znaną cząsteczką sto-
sowaną w medycynie weterynaryjnej oraz medycy-
nie ludzkiej, należącą do syntetycznych pochodnych 

pirazyno-izochinoliny, wykazującą działanie prze-
ciw tasiemcom. Badania farmakokinetyczne wykaza-
ły brak interakcji w absorpcji, dystrybucji, metaboli-
zmie, wydalaniu czy skuteczności wszystkich trzech 
substancji aktywnych (8).

Rozwój oraz wprowadzenie na rynek produk-
tu  NexGard® COMBO, po wieloletniej obecności na 
rynku leku BROADLINE® (9), to kolejny krok w stro-
nę ochrony kotów przed zjawiskiem multiparazyty-
zmu, wykorzystując rozwiązania o szerokim spek-
trum ochrony. Pasożyty występujące we wskazaniach 
do stosowania produktu NexGard® COMBO (pchły, 
kleszcze, świerzbowce uszne, nicienie oraz 
tasiemce) są  często znajdywane u  kotów 
w Europie i mogą być obecne jednocześ-
nie u tego samego zwierzęcia.  Dostępne 
w Europie badania ujawniły względnie 
wysoką częstość występowania zaka-
żeń nicieniami i tasiemcami u kotów 
domowych  wynoszącą od 5 do 14% 

(10). Dane dotyczące kotów wolno 
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żyjących są nawet wyższe.  Dodatkowo badanie epi-
demiologiczne przeprowadzone w 2014 r. ujawniło 
po raz pierwszy, że multiparazytyzm jest powszech-
ny w populacji europejskich kotów domowych. Wy-
niki wskazują, że u 50,7% kotów zdiagnozowano co 
najmniej jeden gatunek pasożyta wewnętrznego lub 
zewnętrznego. U 14% kotów potwierdzono współza-
rażenie pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
a 11,9% kotów było nosicielami zarówno pasożytów 
zewnętrznych, jak i robaków żołądkowo-jelitowych 
(11, 12). Ryzyko inwazji pasożytniczych związane jest 
z trybem życia kotów, gdzie zwierzęta mające dostęp 
do środowiska zewnętrznego cechuje zwiększone 
ryzyko. Jednak, co ciekawe, istnieją również dowo-
dy na to, że nawet koty bez dostępu do środowiska 

zewnętrznego są narażone na ryzyko inwazji roba-
ków: w ocenie częstości występowania pasożytów 
wewnętrznych u kotów w Niemczech i Francji 20% 
kotów, u których stwierdzono zakażenie robakami, 
nie miało dostępu do środowiska zewnętrznego (13). 
Biorąc po uwagę powyższe, w interesie lekarzy we-
terynarii, a także opiekunów kotów leży wybór i sto-
sowanie leku łączącego wskazania: pchły, kleszcze, 
roztocza, nicienie przewodu pokarmowego, tasiem-
ce, nicienie sercowe oraz nicienie płucne.  NexGard® 
COMBO to lek, który można bezpiecznie stosować 
u kotów od ósmego tygodnia życia oraz/lub o mini-
malnej masie ciała wynoszącej 800 g (14). Przy jedno-
razowym podaniu produkt zapewnia szybką i trwa-
łą aktywność bójczą w stosunku do pcheł (C. felis) 

Mechanizm dyfuzji NexGard® COMBO Mechanizm dystrybucji substancji w produkcie NexGard® COMBO
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wynoszącą miesiąc, dając możliwość wy-
korzystywania go w ramach leczenia i kon-
troli alergicznego pchlego zapalenia skóry 
(APZS). Jednocześnie jednokrotna aplikacja 
zapewnia szybką i trwałą aktywność bójczą 
w stosunku do kleszczy Ixodes ricinus wyno-
szącą pięć tygodni. Produkt jest skuteczny 
w terapii inwazji roztoczy usznych (Otodec-
tes cynotis), a także zwalczaniu tasiemców 
(Dipylidium caninum,  Taenia taeniaeformis, 
Echinococcus multilocularis), nicieni żołąd-
kowo-jelitowych (larwy L3, L4 i postaci doj-
rzałe Toxocara cati, larwy L4 i postaci doj-
rzałe Ancylostoma tubaeforme i Ancylostoma 
ceylacinum oraz postaci dojrzałe Toxascaris 
leonina i Ancylostoma braziliense). Wskaza-
nia NexGard® COMBO obejmują jednocześ-
nie tak niebezpiecznie pasożyty, jak kocie 
nicienie płucne (larwy L4 i postaci dorosłe 
Tronglostrongylus brevior) oraz nicienie ukła-
du moczowego (Capillaria plica), a także za-
pobieganie robaczycy serca (Dirofilaria im-
mitis) przez okres miesiąca (15).

NexGard® COMBO dostępny jest w dwóch 
prezentacjach – dla kotów >0,8–2,5kg masy 
ciała oraz dla kotów >2,5kg–7,5kg masy ciała. 
Każda z prezentacji zawiera w opakowaniu 
trzy nowoczesne aplikatory, które ułatwia-
ją bezpieczne podanie pełnej dawki leku bezpośred-
nio na skórę zwierzęcia.

NexGard® COMBO dla kotów wzbogaca rodzinę do-
stępnych nowoczesnych rozwiązań przeciwpasożyt-
niczych Boehringer Ingelheim dla psów NexGard® 
(16) oraz NexGard SPECTRA® (17), których smak psy 
preferują (18, 19).
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