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Актуальність проблеми. Ідентифікація компонентів, що 

використовуються для виготовлення м’ясного продукту залишається 

актуальною проблемою сьогодення [2]. Збільшення виробників м’ясних 

продуктів призводить до важливого завдання, що пов’язане з визначенням та 

підтвердженням достовірності виготовленого продукту, а також встановленням 

відповідності його складу нормативній документації або товарній інформації 

про продукт, що вказаний виробником на етикетці. При цьому виробники часто 

використовують м’ясну сировину невисокої якості, м’ясо замінюють 

субпродуктами, м’ясом механічного обвалювання або великою кількістю 

рослинних компонентів. Досить інформативним способом контролю якості 

складу м’ясних продуктів, що дозволяє оцінити морфологічну структуру 

компонентів є мікроструктурний аналіз [3]. 

Мета роботи визначити кількісні та якісні характеристики фаршу  м’ясних 

паштетів методом мікроструктурного аналізу. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили в умовах 

відділу морфологічних досліджень науково-дослідного центру біобезпеки та 

екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. Матеріалом для досліджень були 5 зразків м’ясних 

паштетів, що реалізуються у торговельній мережі м. Дніпро (Паштети: 

«Домашній», «Селянський», «Делікатесний», «Одеський», «Печінковий»). 

Мікроструктурний аналіз зразків м'ясних паштетів проводили за класичними 

гістологічними методиками [1, 4]. Отримані гістологічні зрізи забарвлювали 
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гематоксиліном та еозином з наступним визначенням кількісних коливань 

основних компонентів, за методом «крапкового підрахунку» з використанням 

комплексного морфологічного комплексу Leica Qwin 3.0. Вміст жиру визначали 

на заморожених гістологічних зрізах методом забарвлення Суданом ІІІ. 

Результати досліджень. В результаті комплексного мікроструктурного 

аналізу встановлено, що досліджені зразки м’ясних паштетів містять м’ясо-

рослинний фарш; тваринні компоненти – м’ясна сировина механічного 

обвалювання, дрібнозерниста білкова маса, печінка мелена; рослинні 

компоненти – соєвий білок, карагінан, спеції (цибуля, перець, часник). 

При мікроструктурному дослідженні і кількісному підрахунку 

компонентів, визначили, що найменша кількість тваринних компонентів 

міститься у паштеті «Делікатесний» – 23 %, найбільша у зразку паштету 

«Домашній» – 57 %. Вміст жиру коливався від 23 % (паштет «Селянський») до 

39 % (паштет «Одеський»). Жирова тканина в результаті технологічної обробки 

представляє собою багаточисленні жирові каплі невеликих розмірів оранжево-

червоного кольору, не структуровані у вічки. 

У зразках м'ясних паштетів «Домашній», «Селянський», «Делікатесний», 

«Одеський» виявили наявність соєвого білку. Соєвий білок на гістологічних 

зрізах має вигляд концентрату, текстурату та ізоляту. Соєвий концентрат 

мікроскопічно виглядає, як частинки, що складаються з циліндричних клітин 

(на поздовжньому зрізі) або округлих (на поперечному зрізі), оточених 

целюлозної оболонкою. Соєвий текстурат – це волокнистий компонент, який 

складається з тонких пухких пучків волокон і вузьких циліндричних клітини, 

що зібрані в соти. Соєвий ізолят гістологічно представлений еозинофільно 

забарвленими компонентами, що мають вигляд кола. Відносна кількість 

соєвого білку найбільша у зразку паштету «Домашній» та складає 21 %. В 

якості стабілізатора, виробники паштетів  «Делікатесний», «Одеський», 

«Печінковий використовували карагінан, який не вказували при маркуванні. 

Висновки. Комплексний мікроструктурний аналіз м’ясних паштетів 

свідчить, що якісний склад сировини, не відповідає зазначеній рецептурі на 

упаковці. Фарш складається не тільки з тваринних компонентів, а також 

містить структури рослинного походження: соєвий концентрат, соєвий 

ізольований білок, соєвий тестурат та карагенан. 
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Актуальність проблеми. З метою задоволення потреб споживача, на 

сьогоднішній день однією з основних задач м’ясної промисловості, а саме 

ковбасного виробництва, є збереження якості виготовляємої продукції, 

асортименту, смакових якостей. Для підприємств при виробництві ковбасних 

виробів головним, насамперед, є зниження собівартості виробництва. Стрімкий 

розвиток м’ясної промисловості потребує постійного ветеринарно-санітарного 

контролю і нагляду за якістю м’яса та м’ясних продуктів на всіх стадіях 

виробництва, транспортування, зберігання та реалізації. На всіх етапах 

виробництва та в готовому стані, ковбасні вироби зберігають свої морфологічні 

особливості. Це дає змогу провести мікроструктурний аналіз їх складу[1, 2, 3]. 

Мета дослідження. Провести порівняльний аналіз складових фаршу 

ковбас різних торгових марок, представлених в торговій мережі м. Дніпро з 

нормами ДСТУ та ТУ та встановити вплив цінової політики на зміну якості 

ковбас різних торгових марок. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалами дослідження є 10 зразків 

ковбас еко виробництва: «Махан», «Дрогобицька», «Імператорська», 

«Шварцвальдська», «Московська». Для порівняння якості використовувались 

звичайні ковбаси з аналогічною назвою, які продаються у супермаркетах. 

Дослідження проводились органолептично, гістологічно на базі науково-

дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК 

Дніпровського державного аграрно-еконмічного університету.  



 12 

Результати досліджень. Встановили, що при органолептичному 

дослідженні усі зразки відповідали нормам ДСТУ. Ковбасні батони на поверхні 

чисті, без ушкоджень, слизу та цвілі. Вид на розрізі залежав від рецептури. 

Запах та смак специфічний для кожного виду, був приємним для споживання (в 

міру солоний та гострий). У всіх зразках визначали мікроструктурний склад та 

його співпадіння зі складом, зазначеним на упаковці виробником. У зразках  

еко виробництва не було виявлено складових не прописаних у складі продукту. 

На гістологічних зрізах чітко видно м’язові волокна. Ковбаси «Дрогобицька» та 

«Імператорська» були виготовлені з дефрастованого м’яса (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Поперечний зріз ковбас: а – «Дрогобицька», б – «Імператорська». 

Гематоксилін та еозин. OLYMPUS CX41, × 100 

 

При мікроструктурному дослідженні аналогічних за назвою ковбас, 

виявили неспівпадіння складу ковбас з гістологічним препаратом. Лише 

ковбаса Московська відповідала вказаній на етикетці інформації. У  

«Імператорскій» ковбасі виявили карагінан та соєвий концентрат (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Поперечний зріз ковбаси «Імператорська»: а – карагінан, б – соєвий 

концентрат. Гематоксилін та еозин. OLYMPUS CX41, × 100 
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У «Махані» виявлена білково-жирова емульсія, карагінан, соєвий 

концентрат (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Поперечний зріз ковбаси «Махан», а – карагінан,  

б – соєвий концентрат, в –- білково-жирова емульсія. Гематоксилін та 

еозин. OLYMPUS CX41, × 100 

 

У «Шварцвальдівській» ковбасі виявлено борошно, неочищений карагінан 

та соєвий концентрат (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Поперечний зріз ковбаси«Шварцвальдівська»:  

а – борошнорослинне, б –карагінан. Гематоксилін та еозин.  

OLYMPUS CX41, × 100 

 

Висновки. 1. При порівняльному аналіз складових фаршу звичайних 

ковбас, представлених в торговій мережі м. Дніпро, встановили неспівпадання 

складу фаршу з вказаною на етикеці,  за допомогою мікроструктурного аналізу. 

У «Шварцвальдівській» ковбасі виявили борошно рослинне та карагінан. У 
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«Махані» виявлена білково-жирова емульсія, карагінан, соєвий концентрат. В 

ковбас «Імператорська» – карагінан та соєвий концентрат. Лише ковбаса 

«Московська» відповідала складу. 

2. Довели якість ковбас з еко виробництва. Не було виявлено сторонніх 

компонентів при проведенні дослідження. 
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Актуальність проблеми. Епуліс – це осередкове розростання клітин 

пародонту. Епуліси мають характерну морфологічну будову, за якою 

поділяються на декілька типів, що відрізняються різною силою деструктивного 

впливу на оточуючі тканини. Осередок ураження, частіше виявляють в ділянці 

молярів, проте його можна зустріти також поруч з іклами або різцями. 

Схильність до розвитку епулісом є у брахіцефалічних (короткомордих) порід, 

проте його діагностують у собак будь-якої породи [2].  

Основними причинами виникнення епулісів прийнято вважати наслідки 

хронічного запалення або механічних пошкоджень внаслідок тривалого 

травмування ясен, часто у поєднанні з неправильним прикусом. Досить часто 

виникнення епулісу не викликає яскравих клінічних симптомів, в результаті 

чого власники тварини довго його не помічають. Проте, тривала запущена 
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хвороба  супроводжується появою неприємного запаху, нехарактерними 

виділеннями з пащі, які схожі на кров або слиз, а в подальшому призводить до 

деструкції не тільки зубів, а також і кісток щелеп. Своєчасна гістологічна 

діагностика захворювання дозволяє встановити морфологічний тип епулісу, а 

також спрогнозувати його ризики [3]. Метою роботи було визначення 

особливостей патогістологічної діагностики різних видів епулісів собак. 

Матеріали і методи дослідження. Патогістологічні дослідження 

проводили у відділі морфологічних досліджень науково-дослідного центру 

біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету. Матеріалом для досліджень були 23 зразки 

пухлин ясен собак, що були відібрані у тварин, які зверталися до різних 

ветеринарних клінік м. Дніпро. Гістологічний аналіз зразків пухлин проводили 

за класичними гістологічними методиками, шляхом ущільнення матеріалу 

гістологічним парафіном [1]. Гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном 

та еозином. Виготовлені мікропрепарати аналізували та архівували за 

допомогою морфологічного комплексу Leica Qwin 3.0.  

Результати досліджень. За результатами гістологічного аналізу 

новоутворень ясен встановили, що більшість епулісів у собак можна 

класифікувати як фокальну фіброзну гіперплазію (43 %), периферичну 

амелобластому (акантоматозний епуліс) (32 %), периферичну одонтогенну 

фіброму (фіброматозний епуліс) (24 %) і піогенну гранульому (2 %). Крім того 

у 1 % випадків діагностували фібросаркому та плоскоклітинний рак слизової 

оболонки (канкроїд).  

Фіброматозні і осифікуючі епуліси реєстрували, як поодинокі, неінвазивні 

пухлини, хоча вони часто (43 %) сягали декілька сантиметрів у діаметрі. 

Акантоматозні епуліси поводилися більш агресивно, з вторгненням в локальні 

тканини і руйнуванням підлеглих кісток. Вони не метастазували, проте через їх 

агресивну інвазивну і деструктивну біологічну поведінку, вважається, що 

хірургічне висічення з широким краєм нормальної тканини навколо пухлини 

запобігає їх повторному розвитку.  

Мікроскопічно фіброзний епуліс складається з пучків зрілої волокнистої 

сполучної тканини. Фіброзний епуліс, як правило, покритий неушкодженою 

слизовою оболонкою. Тільки в тих випадках, коли епуліс досягав великих 

розмірів і піддавався травмі спостерігали утворення виразок і ерозій. Фіброзний 

епуліс часто осифікується. 

Гістопатологічна оцінка акантоматозного епулісу підтвердила наявність 

незрілої сполучної тканини, багатої фібробластами, які проникали в тканини 

ясенного епітелію. Пухлина представляла собою шарувату епітеліальну 

структуру з анастомозною смугою. Більша частина клітин була представлена 

округлим ядром, також реєстрували клітини з ядром овальної форми і 
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помірною кількістю цитоплазми. Тільки в деяких поліедральних клітинах з 

середини пухлини спостерігалися міжклітинні ланки і строма була тонкою, 

смужкоподібною. Наявність тримодальних популяції базалоїдних, зірчастих і 

плоскоклітинних клітин є основою диференціювання акантоматозного епулісу 

від інших доброякісних уражень щелеп. Центральні клітини всередині 

клітинних гнізд сквамозні, в деяких випадках кератинізовані. Периферія 

клітинних гнізд складається з амелобластних клітин.  

Висновок. Необхідно ретельно диференціювати епуліси від інших 

захворювань ротової порожнини собак з використанням сучасних 

діагностичних можливостей. Потрібно обов'язкове гістологічне дослідження 

матеріалу для остаточної диференціювання патологічного процесу. Термін 

«епуліс» є клінічно-описовим, тому реальну морфологічу природу цих уражень 

слід визначати гістологічно. 
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Актуальність проблеми. Хвороба Марека є високо контагіозною 

інфекційною хворобою птиці, що проявляється у двох формах – у класичній 

паралітичній формі з одночасним ураженням райдужної оболонки зіниць очей і 

в гострій формі з утворенням лімфоїдних пухлин у внутрішніх органах, шкірі та 

скелетних м’язах. Вірус хвороби Марека характеризується чітко вираженим 

тропізмом щодо Т-лімфоцитів, у яких тривалий час персистує [3]. 
                                                           

*
 Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Гаврилін П. М. 
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На тлі імунодепресивного стану птиці відбувається нашарування 

секундарних інфекцій, що супроводжується значною летальністю, втратою 

продуктивності, а також знижує ефективність специфічних профілактичних 

заходів, майже до прориву імунітету вакцинованої птиці [1, 2, 5–7]. 

Благополуччя господарств щодо інфекційних хвороб залежить від своєчасного 

якісного проведення лабораторних досліджень. Гістологічний метод 

діагностики дозволяє встановити специфічні мікроскопічні зміни у органах 

хворої птиці [4]. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені в лабораторії 

морфологічних досліджень науково-дослідного центру біобезпеки і 

екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. Досліджували курей 1–16-місячного віку (n=7). Для 

гістологічного дослідження відбирали фрагменти внутрішніх органів (серце, 

залозистий шлунок, печінку, селезінку, тимус, клоакальну сумку), головний та 

спинний мозок, нервові сплетення плечового та попереково-крижового відділів. 

Патогістологічні дослідження проводили за класичною загальноприйнятою 

методикою. Виготовлені зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином, 

проводили мікроскопію із використанням морфологічного комплексу Leica. 

Результати досліджень. Встановили, що мікроскопічні зміни у органах і 

тканинах курей за хвороби Марека залежать від стадії та ступеню її протікання. 

У 90 % випадків дослідження діагностичного матеріалу при вісцеральній формі 

хвороби реєстрували змішано-клітинні лімфоми. Вісцеральна форма хвороби 

Марека була встановлена у 80 % випадків, а невральна – в 20 % випадків. 

Макроскопічно при вісцеральній формі відмічали збільшення внутрішніх 

органів, зміну кольору, у паренхімі наявність сірих утворень дифузного або 

вогнищевого характеру. Гістологічно встановлено дистрофію та некроз 

паренхіми паренхіматозних органів, проліферацію та інфільтрацію 

лімфоїдними, гістіоцитарними й плазматичними клітинами периваскулярної 

сполучної тканини з поступовим витисненням паренхіми органів. Залежно від 

ступеню диференціювання клітин лімфоми поділяли на: лімфатичні (до складу 

яких входять малі, середні і великі лімфоцити), гістіоцитарно-плазматичні 

(складаються з незрілих та зрілих гістіоцитів, ретикулярних і плазматичних 

клітин з поодинокими лімфоцитами та фібробластичними елементами) та 

змішано-клітинні (з лімфатичних, гістіоцитарних, плазматичних, ретикулярних, 

гранулоцитарних і фібробластичних клітин). У 90 % випадків діагностичного 

матеріалу при вісцеральній формі хвороби реєстрували змішанно-клітинні 

лімфоми.  
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На ранніх стадіях хвороби зміни знаходили у тимусі та клоакальній бурсі. 

У центральній зоні фолікулів клоакальної сумки виявляли некротичні вогнища. 

Міжфолікулярна тканина була інфільтрована лімфоїдними і гістіоцитарними 

клітинами. Кіркова речовина перебувала у стані атрофії. Реєстрували деякі 

фолікули з наявністю кістозних порожнин. Проліферативні явища у 

клоакальній бурсі були майже відсутніми.  

В головному та спинному мозку реєстрували гіперемію, дистрофію 

нервових клітин, вогнищеву проліферацію глії, виражену лімфоїдну 

інфільтрацію периваскулярної тканини. Виділяли два типи ураження 

периферичних нервів. Неопластичний тип характеризувався інтенсивною 

проліферацією лімфобластних клітин з признаками демієлінізації та 

проліферації швановських клітин. Гістологічні зміни в периферичних нервах 

при запальному типі ураження характеризувалися інфільтрацією 

інтраневральної сполучної тканини лімфоїдно-гістіоцитарними клітинами та 

полібластами. Реєстрували набряк інтраневральної сполучної тканини. Проте 

слід зауважити, що у однієї птиці у різних нервах патогістологічні зміни дещо 

варіювали. У 7 % курчат, що загинули від хвороби Марека інфільтрація 

нервових стовбурів була незначною або зовсім відсутньою. Лімфоїдні 

інфільтрати були виявлені також в очних нервах, м’язах і оболонках очей. 

При подальшому розвитку хвороби в паренхіматозних органах встановили 

посилення інфільтративних процесів лімфоїдними, гістіоцитарними і 

плазматичними клітинами. Дифузна інфільтрація паренхіми лімфоїдними 

клітинами призводила до втрати нормальної форми паренхіматозних органів, 

поверхня яких ставала зернистою на вигляд. У печінці відмічали відсутність 

чіткого поділу пухлинної та печінкової тканин. Границя між ними нерівна, а 

інколи клітини проліферету інфільтрують паренхіму органу, 

розповсюджуючись у глибину печінки оточуючи фрагменти балкових структур 

органу. Проте окрім проліферативно-неопластичних змін у паренхімі печінки 

реєструвались явища дистрофії та застійної гіперемії. Нерідко комбіновані 

ознаки неопластичного росту поєднувалися із проявами альтерації та 

запалення, що можливо свідчить про поліморбідність патогенного впливу. 

У нирках епітеліальні клітини проксимальних звивистих канальців 

збільшені, межі між клітинами нечіткі, цитоплазма клітин тьмяна з слабо 

помітною зернистістю, окремі ядра клітин знаходились в стані розпаду. Просвіт 

дистальних звивистих канальців та збиральних трубочок канальців збільшений.  

Стінка залозистого шлункабула значно потовщеною та щільною. Виявляли 

десквамацію епітелію, потовщення слизової оболонки та дифузну інфільтрацію 
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залозистого шару слизової оболонки гістіоцитами, лімфоцитами та 

плазматичними клітинами. 

За вісцеральної форми хвороби, у селезінці реєстрували значне збільшення 

органу. На гістологічному рівні встановили дифузну інфільтрацію паренхіми 

гістіоцитами, лімфоцитами та плазматичними клітинами.  

Висновки. Мікроскопічні зміни у органах і тканинах курей за хвороби 

Марека залежать від стадії хвороби та ступеню її важкості. В залежності від 

ступеню диференціювання клітинних проліфератів виявили лімфатичні, 

гістіоцитарно-плазматичні та змішанно-клітинні лімфоми. У 90 % випадків 

діагностичного матеріалу при вісцеральній формі хвороби реєстрували 

змішано-клітинні лімфоми. В головному та спинному мозку переважно 

реєстрували неопластичний тип ураження, що характеризувався інтенсивною 

проліферацією лімфобластних клітин з признаками демієлінізації та 

проліферації швановських клітин. 
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Актуальність проблеми. Відтворна здатність молочних корів є важливою 

складовою комплексної оцінки худоби. Управління відтворенням на великих 

молочних фермах – це необхідна умова прибутковості. Для молочного 

господарства важливим є те, щоб корови запліднювались в потрібний час, що 

буде спонукати більшому отриманню більшої кількості молока від стада [1–4]. 

Корови голштинської чорно-рябої породи характеризуються задовільною 

відтворною здатністю, що зумовлена фізіологічними особливостями 

високопродуктивних тварин. Із зростанням рівня продуктивності, понад 7000 кг 

молока спостерігається і збільшення міжотельного періоду. 

Матеріали і методи досліджень. Мета наших досліджень полягала у 

вивченні показників відтворної здатності у високопродуктивних корів. 

Матеріалом для дослідження була чистопородна голштинська чорно-ряба 

худоба, з молочною продуктивністю від 7000 кг, що належала Пр-АТ «Агро-

Союз» Синельниківського району Дніпропетровської області.  

Для аналізу використані дані картки корів. Відтворну здатність корів 

оцінювали за тривалістю тільності, сервіс-періоду, сухостійного та 

міжотельного (МОП) періодів. 

Результати досліджень. Для успішного управління відтворенням в 

господарстві використовують адаптовану схему синхронізації статевого циклу, 

тобто поєднану "Ovsynch" та "Pre-synch "(табл. 1–3).Осіменіння корів 

проводять штучно ректо-цервікальним способом на 40-ву добу після отелення.  

Тривалість тільності у корів господарства коливається в межах 284–

286 діб, зокрема, період сухостою складає 45–55 діб.  

Численними дослідженнями і практикою скотарства встановлено, що 

оптимальна тривалість сухостійного періоду має становити 45–70 діб, 

зменшення його до 20, як і його збільшення до 80–100 діб супроводжується 

зниженням надоїв у наступну лактацію, а також подовженням між отельного 

періоду[1–4]. 

Тривалість лохіального періоду у корів продовжувалась 15–16 діб, а 

післяотельного в середньому склала 30 діб. Показники сервіс- та міжотельного 

періодів мали тенденцію до подовження. Так, у середньому сервіс-період у 
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корів продовжувався 156 діб, але в результаті зменшення термінів сухостою до 

45 діб, він подовжувався до 187 діб. 

Таблиця 1 

Схема синхронізації статевого циклу корів "Ovsynch" 

1 день 7 день 9 день 10 день 35 день 42 день 

сурфагон 

10 мл 

естрофан 2 мл 

тетравіт10 мл  

20.00 год 

Сурфагон 10 мл 

(катозал 10 мл) 

17.00–20.00 год 

осіменіння  

8.00 год 

прогестерон 

1 мл 2,5 % 
УЗД 

 

Таблиця 2 

Схема синхронізації статевого циклу корів "Pre-synch" 

1 день 9день 16 день 18 день 19 день 44 день 51 день 

естрофан  

2 мл 

тетравіт  

10 мл 

сурфагон  

10 мл 

естрофан 2 мл 

тетравіт 10 мл 

20.00 год 

сурфагон 10 мл 

(катозал 10 мл)  

17.00–20.00 год 

осіменіння 

8.00 год 

прогестерон  

1 мл 2,5 % 
УЗД 

 

Таблиця 3 

Схема синхронізації статевого циклу телиць 

1 день 14 день 17 день 24 день 45 день 

естрофан 2 мл 

тетравіт 7 мл 

естрофан 2 мл тетравіт  

7 мл 20.00 год 

осіменіння сурфагон  

5 мл 8.00 год 

прогестерон  

1 мл 2,5 % 
УЗД 

 

Міжотельний період у корів становив 445–454 діб, і аналогічно, у випадку 

скорочення сухостійного періоду, МОП подовжувався до 487 і більше діб. 

Висновок. Отже, відтворна здатність корів чорно-рябої голштинської 

породи в умовах Пр-АТ «Агро-Союз» Синельниківського району 

Дніпропетровської області задовільна. Застосування адаптованої схеми 

синхронізації статевого циклу "Ovsynch" та "Pre-synch" забезпечує відсоток 

тільності за перше осіменіння у корів 40 %, у телиць 60–70 %. Використання 

УЗД дозволяє зменшити витрати на утримання не тільних корів і прискорити 

термін запліднення. 
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ЛИСТОПОДІБНА ПУХИРЧАТКА У СОБАК – ХАРАКТЕРНІ КЛІНІЧНІ 

ОЗНАКИ ТА ДІАГНОСТИКА 

 

Євтушенко І. Д., к. вет. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

 

Актуальність проблеми. Захворювання шкіри у собак і котів – явище 

досить часте. І в цьому немає нічого дивного, так як в більшості випадків 

етіологічними факторами є блохи, кліщі та інші ектопаразити. Нерідкі також 

алергічні реакції. Але не завжди все так просто. Та ж пухирчатка у собак куди 

небезпечніше, хоч і зустрічається значно рідше. Листоподібна (ексфоліативна) 

пухирчатка (Pemphigus foliacens) – це аутоімунне захворювання, що 

характеризується утворення антитіл до власних тканин і клітинних структур 

різних органів і систем, зокрема шкіри з її похідними. Проблема даного 

захворювання у собак полягає в тому, що прояв клінічних ознак (свербіж, 

алопеції, везикулярний дерматит,екземи) подібні до тих, що реєструються при 

багатьох ураженнях шкіри різного генезису (паразитарного, алергічного, 

бактеріального, грибкового). Тому важливим етапом постановки діагнозу за 

листоподібної пухирчатки у собак є дослідження насамперед різнобічних 

клінічних ознак у тварин та правильність здійснення лабораторних досліджень. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах 

стаціонару для тварин на кафедрі хірургії ХДЗВА. Об’єкти досліджень – собаки 

різних порід (американська акіта, фінський шпіц, мопс, чау-чау, англійський 

кокер-спаніель, далматин, доберман, курцхаар, мальтоз, сибірський хаскі, 

американський пітбультер'єр та інш. ) віку і статі (від 6 міс до 5 років, 34 самці, 

22 самки). Всього досліджено 56 тварин. Матеріал для дослідження – шкіра. 

Методи дослідження – цитологічні (мазки-відбитки з інтактних пустул ) та 

гістологічні дослідження біоптатів пустул та шкіри вказаних видів тварин. 

Діагностичні дослідження проводили на базі Інституту 

дерматології та венерології НАМН України, м. Харків. 
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Результати досліджень. В результаті проведених досліджень було 

встановлено , що клінічні ознаки захворювання листоподібною пухирчаткою 

починали реєструватись у собак 7-місяного віку. У собаки порода 

американський акіта первинні ураження у вигляді еритемних плям, потім 

пустул локалізувались в періорбітальній області (ділянки надбрівних дуг), з 

подальшим формуванням зони алопеції, епідермальних комірців та 

поверхневих ерозій. Через 3 місяці ділянки ураження реєстрували на спинці 

носа та носовому дзеркалі. Шкіряні ураження прогресували і поширювались на 

вушні раковини. Патологічний процес характеризувався утворенням пустул, 

розміром 2,2×3,0 см, які зливались у подальшому в більші ділянки, що зовні 

були оточені еритематозним кордоном. На даних етапах формування 

патологічних уражень свербіж був виражений слабко. Через 2-місяці у тварини 

з’явились поширені поразки шкіри в ділянках внутрішньої поверхні задніх 

кінцівок, що характеризувались еритемою, ексудативною екземою, утворенням 

жовтуватих кірочок на поверхні шкіри та сильними больовими відчуттями. 

Шерсть у цих місцях ставала скуйовдженою. Спостерігався виражений свербіж. 

Характерна симетричність уражень. За генералізованого ураження шкіри 

відзначали лихоманку, анорексію, депресію, набряк кінцівок. У двох собак 

породи чау-чау, віком 2 та 2,5 років клінічні ознаки листоподібної пухирчатки 

характеризувались утворенням поверхневих ерозій на дорзальній ділянці 

спинки носу та м’якушах пальців. 

Основними критеріями діагностичних досліджень було врахування 

характерних клінічних проявів та поступове виключення захворювання із 

переліку диференціальних діагнозів (демодекоз, саркоптоз, дискоїдна вовчанка, 

атопічний дерматит, алергічний блошиний дерматит, цинк-залежний дерматоз, 

епітеліотропна лімфома, сонячний дерматит, дерматофітози, піодерма та інш.). 

Проведення цитологічних та гістологічних досліджень зразків пустул та шкіри 

підтвердило наявність акантолітичних клітин (клітин Тцанка) у матеріалі від 

3 тварин, що дозволило отримати дані для встановлення остаточного діагнозу. 

Висновки. 1. Моніторинг клінічних симптомів листоподібної пухирчатки 

у обстежених собак свідчив, що найбільш характерними та оригінальними були 

ураження носового дзеркала, дорзальної поверхні спинки носа, вушних раковин 

та м’якушах пальців. 

2. Основними критеріями діагностичних досліджень за листоподібної 

пухирчатки у собак є цитологічні (мазки-відбитки з інтактних пустул, що не 

підлягали розтину) та гістологічні дослідження біоптатів шкіри з метою 

виявлення акантолітичних кератиноцитів. 
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МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДУ НА ВМІСТ ПЕСТИЦИДІВ 
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Актуальність проблеми. Мед є широковживаним продуктом. За 

статистичними даними основними імпортерами українського меду були США, 

Європа (Німеччина, Польща, Іспанія, Латвія, Словаччина, Австрія), Білорусь, 

Туреччина, Росія. Відомо, що існують санітарно-гігієнічні стандарти, які 

визначають його склад, доцільним є проведення експертизи меду. Аналіз меду 

на вміст основних сполук дає змогу з’ясувати рівень його якості та безпечності. 

До складу меду входить близько 300 різних сполук. Найбільший відсотковий 

вміст припадає на вуглеводи фруктозу (до 53 %) та глюкозу (до 44 %). Окрім 

них до складу меду входять й інші вуглеводи, наприклад мальтоза чи сахароза. 

Загалом усі ці цукри займають до 80 % загальної маси меду, а інші 20 % 

припадають на воду та інші речовини, такі як вітаміни, органічні й неорганічні  

кислоти, вільні амінокислоти. В Україні існують спеціалізовані лабораторії, 

фахівці яких визначають показники меду. Загалом дослідження включають 

визначення хімічного складу продукту (відсотковий вміст води, цукрів, 

вітамінів, білків, амінокислот, мінеральних та інших речовин), виявлення 

механічних нерозчинних домішок, бродіння, визначення антибіотиків, 

пестицидів та випадків фальсифікації меду.  

Асортимент пестицидів в Україні становить близько 300 найменувань. Ряд 

асортиментних препаратів за критерієм токсичності, стійкості в 

навколишньому середовищі, міграції, біоконцентрації та фактичного 

забруднення об’єктів довкілля належить до 1-2 класу небезпеки. У меді, як 

правило досліджують залишки хлорорганічних пестицидів (альдрін, гептахлор, 

ДДТ (та його метаболіти), ГХЦГ (α, β, γ-ізомери) та фосфорорганічних 
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пестицидів (хлорофос, метафос, ДДВФ, карбофос, базудін). Таким чином, 

потенційно виникає прямий і відносний ризик небезпеки для здоров’я людини 

[2]. 

Матеріали і методи досліджень. Під час проведення ярмаркового заходу 

Комунальним підприємством «Міський магазин» з листопада по грудень 

2017 року за адресою м. Київ, проведено відбір зразків меду. Об’єкти 

випробувань: залишки хлорорганічних пестицидів (ДДТ та його метаболіти, 

ГХЦГ). 

Визначення пестицидів проводено методом газової хроматографії після 

відповідного екстрагування їх з проби розчинниками, очистки екстракту за 

допомогою твердофазної екстракції. Дослідження здійснено в державній 

Регіональній лабораторії Держпродспоживслужби в м. Києві та Київській 

області. Відбір зразків проведено згідно: «Порядку відбору зразків продукції 

тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення 

досліджень від 14 червня 2002 р. № 833. Відповідно до статті 14 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» та згідно з Рішенням № 126 від 29.11.2017 року. 

Результати досліджень. Проаналізовано 26 проб меду. У меді, який 

реалізували під час ярмаркових заходів в КП «Міський магазин» не виявлено 

відхилень щодо рівню пестицидів (табл.).  

Таблиця 

Вміст залишкових кількостей пестицидів у меді, мг/кг 

Досліджені 

продукти 

Найменування 

показника 

МРД за 

нормативними 

документами 

Результати 

досліджень 

Відмітка про 

відповідність 

Мед ГХЦГ (гамма- 

ізомер), мг/кг 
Не більше 0,1 

Не виявлено 

(<0,001)**** 
Відповідає 

ДДТ та його 

метаболіти (4,4 -

 ДДТ; 4,4 - ДЦЕ; 

4,4 - ДДД), мг/кг 

Не більше 0,1 
Не виявлено 

(<0,002)**** 
Відповідає 

 

Висновок. Проаналізовані зразки меду на вміст пестицидів допущені до 

реалізації. 
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Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Риба – одно із основних джерел білка и займає 

важливе місце в раціоні людини, а також в її господарській діяльності. На 

сьогодні відомо більше 12 тисяч видів риб, які населяють океани, моря, річки і 

озера, з яких до так званих промислових риб, тобто, тих, що виловлюють в 

масовій кількості, відносяться близько 1500 видів риб. 

У багатьох країнах світу риба є цінним об’єктом прісноводної, морської та 

океанічної аквакультури. Рибна галузь України виробляє близько 10 % усієї 

валової продукції харчової промисловості. Асортимент рибної продукції 

включає понад 700 найменувань. 

Риба може бути носіями мікробів, вірусів, гельмінтів – збудників людини й 

теплокровних тварин, зокрема кишкових інфекцій та інвазій. Сама риба може 

не виявляє ознак хвороби, але її споживання в сирому, в'яленому, копченому 

виді, а також при поганій термічній обробці з наступним тривалим зберіганням 

при кімнатній температурі може призвести до захворювань [1–3]. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом наших досліджень була 

прісноводна риба карась, товстолоб, щука, короп, лящ, які надходили до ринку 

у живому, остиглому та мороженому вигляді. 

При дослідженні використовували органолептичні, фізико-хімічні та 

бактеріологічні методи досліджень [4]. 

Результати досліджень. При проведенні органолептичних досліджень 

нами було встановлено, що на ринок “Кіївський” у 2018 році риба надходила 

свіжа та доброякісна, що підтвердили лабораторні дослідження.  

При лабораторних дослідженнях риби ми  визначали концентрацію 

водневих іонів (рН), вміст сірководню, проводили реакцію з реактивом Ебера та 

ставили якісну реакцію на пероксидазу. 
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Крім того, проводилися бактеріологічні дослідження для виявлення 

патогенної мікрофлори (сальмонел, стафілококів, кишкової палички, 

клострідій).  

Мікробіологічні дослідження включали визначення мезофільних аеробних 

і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи кишкової 

палички, золотистих стафілококів, сульфітредуцируючихклострідій і бактерій 

роду протей. 

Протягом року не було виявлено патогенної і умовно-патогенної 

мікрофлори в зразках дослідженої риби. 

Паразитологічні дослідження риби. Риба яка надходить до реалізації на 

ринок обов’язково досліджується на паразитарні захворювання. Прісноводну 

рибу ми досліджували на опісторхоз, дифілоботріоз, метагонімоз, лігульоз, 

клонорхоз, постодиплостомоз. 

На ринок “Київський” в 2018 р. поступило 1 400 кг прісноводної риби. При 

осмотрі прісноводної риби було виявлено захворювання постодиплостомоз. 

Вражено було 50 кг коропів. На шкірі риби були ураження у вигляді чорних 

плям (вузликів), які видаляли, клали на предметне скло, розтинали та 

досліджували їх вміст під мікроскопом та виявляли метациркарії. Але ураження 

було не значне і риба після зачистки була допущенна до реалізації. Зачистки 

було піддано 50 кг риби, яку проводили шляхом вирізання вражених ділянок 

шкіри. 

Лігульозом було вражено 300 кг риби – 100 кг коропу та 200 кг карасі. При 

розтині черевної порожнини нами було виявлені гельмінти молочно-білого 

кольору, довжиною до 20 см, шириною 1.5 см, які вільно були розташовані між 

внутрішніми органами. Так як у карасів патологоанатомічних змін виявлено не 

було, риба після зачистки  та видалення внутрішніх органів була допущена до 

реалізації. У коропів було виявлено виснаження, тому до реалізації дану партію 

риби допущено не було. 

Висновки. 1. 3а 2018 р. до ринку “Київський” надійшло 1300 кг 

доброякісної свіжої риби,що відповідала ветеринарно-санітарним вимогам 

ДСТУ 4868: 2007 Риба заморожена та ДСТУ 2284:2010 Риба жива. Загальні 

технічні вимоги – коропи та карасі. 

2. Серед паразитологічних захворювань було виявлено лігульоз та 

постодиплостомоз. Після зачистки та видалення внутрішніх органів 200 кг 

карасей та 50кг коропів було допущено до продажу. 

3. У частини коропів (100 кг) було виявлено виснаження, тому дану партію 

риби було направлено на технічну утилізацію. 
 

 

 

https://www.twirpx.com/file/902919/
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ КОМБІКОРМУ ДО ЗГОДОВУВАННЯ 
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, слухач магістратури 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро 

 

Актуальність проблеми. Кислотне число жиру є одним із показників 

визначення якості комбікорму. Результат досліджень дає можливість робити 

висновок про ступінь гідролізу жиру [1]. Жири тваринного та рослинного 

походження при зберіганні, особливо при неблагополучних умовах, таких як 

підвищена температура та вологість приміщень, поступово окислюються до 

вільних жирних кислот. Годування тварин кормом в підвищеним кислотним 

числом жиру може викликати небажані наслідки, які проявляються у 

пригніченні росту молодняка, токсикозах, діареї. Надлишок вільних жирних 

кислот в організмі тварини викликає високу вірогідність ураження нирок, 

печінки та серцевого м’язу [4]. 

Матеріали і методи досліджень. В дослідженні перевірявся не 

гранульований комбікорм для курей-несучок ПК 1–18, 21–45 тижні (№1), ПК  

1–18, ст. 43 тижні (№ 2), ПК 2–6 для курчат 3–9 тижнів (№ 3), ПК 2-6П для 

перепілок 0–9 тижнів (№4), ПК 5–4 для курчат бройлерів 15–30 днів (№ 5),  

ПК 3–4 для курей-несучок 9–17 тижнів (№ 6), ПК 2–5 для курей-несучок 1–

3 тижні (№ 7).  

Для визначення кислотного числа жиру використовувався стандартний 

метод потенціометричного титрування в умовах Науково-дослідницького 
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центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового 

комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету [3]. 

Результати досліджень. Після титрування розчином калію гідроксидом 

досліджуваного екстракту, який був отриманий шляхом змішування наважки 

підготовленої проби зіспиртохлороформною сумішшю а потім подальшої 

фільтрації та визначення маси жиру досліджуваного екстракту, була проведена 

обробка результатів за формулою: 

 
де (Х) – кислотне число жиру, мг КОН/г; 

5,611 – масова концентрація КОН у розчині молярної концентрації  

0,1моль/дм
3
; 

К – коефіцієнт поправки розчину КОН; 

V – об’єм розчину КОН, що був використаний під час титрування, см
3
; 

m – маса жиру, г. 

Таблиця 

Кінцевий результат дослідження 

Порядковий номер комбікорму Кислотне число жиру, мг КОН/г 

1 16,38 

2 16 

3  17 

4 45 

5 18,1 

6 16,5 

7 17,9 

 

Висновок. За результатами досліджень семи  кормів, можна зробити 

висновок, що кислотне число жиру зразка № 4 перевищує норму 30,0 мг КОН 

на 1 г жиру та є непридатним до вживання тваринам. Зразки № 1, № 2, № 3, 

№ 5, № 6, № 7 є безпечними комбікормами для вживання тваринам, і свідчить 

про зберігання за належного мікроклімату приміщень. 
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Актуальність проблеми. Ферменти, або ензими – органічні каталізатори, 

що утворюються в живих організмах, та прискорюють біохімічні реакції як in 

vivo, так і in vitro. Дані органічні сполуки можуть мати від одного до кількох 

поліпептидних ланцюгів. 

Ферменти є біологічними каталізаторами, вони наявні в усіх живих 

клітинах і сприяють перетворенню одних речовин (субстратів) на інші 

(продукти). Ферменти виступають каталізаторами практично в усіх біохімічних 

реакціях, що відбуваються в живих організмах — ними прискорюється близько 

4000 окремих біореакцій. Ферменти відіграють надзвичайно важливу роль у 

всіх процесах життєдіяльності, скеровуючи та регулюючи обмін речовин 

організму [1, 2]. Для ферментів характерним є те, що їхній синтез та 

каталітична активність контролюється на генетичному рівні, а також за участю 

низькомолекулярних сполук-субстратів або продуктів реакції. Інша особливість 

ферментів — надзвичайно висока активність в порівнянні з неорганічними 

каталізаторами: деякі ферменти пришвидшують біохімічні реакції у мільйони 

разів [11]. 

Подібно до всіх каталізаторів, ферменти прискорюють як пряму, так і 

зворотну реакцію, знижуючи енергію активації процесу. Хімічна рівновага при 

цьому не зсувається ні в прямий, ні в зворотний бік. Відмінність ферментів від 
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небілкових каталізаторів полягає у їхній високій специфічності — константа 

дисоціації деяких субстратів з білком-ферментом може досягати менш ніж 

10
−10 

моль/л [11]. 

За катаральної бронхопневмонії собак відбувається різке підвищення 

активності ферментів. Підвищення активності ферментів у сироватці крові 

тварин за вказаної патології можна пояснити на основі теорії А. Ф. Блюгера, 

згідно якої надходження в сироватку крові ензимів з органів та тканин 

організму є неспецефічною реакцією організму на дію подразника достатньої 

сили. Зокрема, за бронхопневмонії відбувається порушення газообміну, зокрема 

тканинного дихання, що і призводить до гіперферментемії [3, 10]. 

Сьогодні одним з найбільш прогресивних напрямків лікування, який 

сприяє нормалізації обміну речовин, є гомеопатія та її різновид – комплексна 

антигомотоксична терапія. Комплексні антигомотоксичні препарати, завдяки 

своїм складовим природнього походження, сприяють підвищенню 

ефективності комплексної терапії та нормалізації обмінних процесів. Такі 

властивості обмінних процесів були достовірно доведені у дослідженнях на 

телятах та поросятах [5, 6, 8]. Проте за катаральної бронхопневмонії собак 

подібних досліджень раніше проведено не було. Тому метою нашої роботи 

було дослідження впливу комплексних антигомотоксичних препаратів 

Траумель і Фосфор-Гомаккорд на показники ферментів за комплексної терапії 

собак, хворих на катаральну бронхопневмонію. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для досліджень була 

динаміка клінічного стану та показників ферментів у собак, хворих на 

катаральну бронхопневмонію, за традиційної терапії та комплексної 

регіональної лімфотропної терапії з використанням антигомотоксичних 

препаратів Траумель і Фосфор-Гомаккорд. 

Всього у досліді перебувало 20 клінічно здорових та 25 хворих тварин. 

Хворих тварин було розподілено на дві групи: 10 тварин в контрольній групі і 

15 тварин в дослідній групі. Для проведення досліджень були застосовані 

наступні методи: клінічні, рентгенологічні, морфологічні та біохімічні 

дослідження крові.  

Під час клінічних досліджень було встановлено характерні ознаки 

катаральної бронхопневмонії собак: кашель, слизові витікання з носової 

порожнини, хрипи, вогники притуплення в окремих ділянках. 

Рентгенологічні дослідження проводились за допомогою аналогового 

рентген-апарату марки Proteus XR виробництва Сполучених Штатів Америки. 

Під час рентгенологічних досліджень нами було встановлено зміни малюнку 

грудної порожнини, та зокрема легень. На рентгенограмах була помітною 

розмитість легеневого поля в краніальних ділянках легень, не помітний 

гілюсний малюнок, завуальованість передньої межі серця. Зправа, в ділянці 
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серцево-діафрагмального трикутника і зліва, вище лінії лопатко-плечового 

суглоба спостерігали вогнищеве затемнення. Тіні ребер проглядалися слабо, 

бронхіальний малюнок різко посилений. Майже непомітними були тінь аорти і 

просвітлення трахеї. Усі вище описані ознаки засвідчували про розвиток 

запалення в легенях [3, 4]. 

Дослідження морфологічних показників крові та вмісту гемоглобіну 

проводились за допомогою автоматичного аналізатора фірми Mindray BC2800, 

виробництва Китаю. В якості антикоагулянтів використовувались цитрат 

натрію та трилон-б. Під час зазначених досліджень визначались наступні 

показники: кількість лейкоцитів, еритроцитів, вміст гемоглобіну, показник 

ШОЕ. Для аналізу та оцінки отриманих результатів попередньо було проведено 

дослідження вище зазначених показників у двадцяти клінічно здорових собак. 

Було встановлено, що у клінічно здорових собак показники крові складають: 

вміст гемоглобіну – 126,45+3,97 г/л; кількість лейкоцитів – 9,37+0,79 Г/л; 

показник ШОЕ – 6,3+2,5 мм/год; кількіст еритроцитів – 5,72+0,57 Т/л. 

В результаті дослідження морфологічних показників крові та вмісту 

гемоглобіну у собак, хворих на катаральну бронхопневмонію, було встановлено 

тенденцію до підвищення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну, а також 

достовірне підвищення кількості лейкоцитів та показника ШОЕ. 

Біохімічні дослідження проводидись за допомогою автоматичного 

біохімічного аналізатора Cormay Accent 300 виробництва Польщі та набору 

реактивів фірми mindray. Під час біохімічних досліджень ми визначали 

наступні показники: активність альдолази, лужної фосфатази, каталази 

(каталазне число, каталазний індекс) та вміст церулоплазміну. Для порівняння 

отриманих результатів попередньо було проведено дослідження зазначених 

показників у двадцяти клінічно здорових собак. В результаті даного 

дослідження було встановлено, що у клінічно здорових собак активність лужної 

фосфатази складає 634,29+85,25 нкат/л; показник каталазного числа – 

3,88+0,58 нкат/л; показник каталазного індекса – 0,69+0,13 од; концентрація 

церулоплазміну – 2,86+0,22 ммоль/л; активність альдолази – 57,34+ 

10,28 нкат/л.  

В результаті досліджень сироватки крові собак, хворих на катаральну 

бронхопневмонію, було встановлено значне підвищення активності вище 

зазначених ферментів [1, 2]. 

Для лікування собакам було застосовано різні варіанти комплексної 

терапії. Так, собакам першої контрольної групи було застосовано мукалтин у 

дозі 0,5 г внутрішньо два рази на добу до одужання, біцилін-3 у дозі 

50 тис. ОД/кг м.т. один раз на три доби внутрішньом’язово та вітамін В12 у дозі 

1 мл один раз на добу підшкірно впродовж 10 діб.  
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Собакам другої дослідної групи застосували комплексну регіональну 

лімфотропну терапію, яка включає мукалтин у дозі 0,5 г внутрішньо два рази на 

добу до одужання, біцилін-3 у дозі 50 тис. ОД/кг м.т. один раз на три доби 

внутрішьом’язово, лідазу внутрішньошкірно у дозі 32 ОД з 1 мл 0,5 % розчину 

новокаїну 3 доби поспіль, потому 3 рази на тиждень, Траумель лімфотропно 

регіонально три доби поспіль по 1 мл на добу на тварину внутрішньошкірно, а 

потому 1 раз на три доби та Фосфор-Гомаккорд лімфотропно регіонально по 

1 мл 1 раз на 3 доби до одужання. 

Результати досліджень. В процесі терапії собак першої контрольної групи 

із застосуванням традиційних засобів на 17–19 добу досліду одужало 7 тварин 

(70 %) тварин, у однієї тварини (10 %) хвороба набула хронічного перебігу і 

1 тварина (10 %) загинула.  

У дослідній групі, як було описано вище, ми застосовували комплексну 

регіональну лімфотропну антигомотоксичну терапію з використанням 

препаратів Траумель та Фосфор-Гомаккорд. До складу цих препаратів входять 

розведені екстракти з лікарських рослин, мікро- та макроелементи, вітаміни, 

які, за даними літератури, посилюють дію біциліну-3, проявляють 

протекторний вплив на печінку та нирки, нормалізуючи таким чином обмін 

речовин. Застосування собакам дослідної групи  антигомотоксичних препаратів 

у складі комплексної терапії забезпечило одужання 14 тварин (93 %), у однієї 

тварини (7 %) хвороба набула хронічного перебігу, загибелі не спостерігали 

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Результати комплексної терапії 

Групи  
Кількість 

тварин 

Результати лікування 

Тривалість 

лікування 

(діб) 

Одужало 

Хвороба 

набула 

хронічного 

перебігу 

Загинуло 

І контрольна 10 17–19 7 (70 %) 2 (20 %) 1 (10 %) 

ІІ дослідна 15 10–12 14 (93 %) 1 (7 %) – 

 

Під час досліджень морфологічних показників крові та вмісту гемоглобіну 

ми спостерігали тенденцію до підвищення кількості еритроцитів та вмісту 

гемоглобіну, а також достовірне підвищення кількості лейкоцитів та показника 

ШОЕ. Тенденція до підвищення кількості еритроцитів у крові собак вказує на 

активацію захисного компенсаторного механізму, направленого на 

забезпечення достатньої кількості Оксигену в крові собак та збереження в них 

газообміну на необхідному рівні. Підвищення кількості лейкоцитів у крові 
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собак свідчить про активний розвиток запального процесу [9]. Подальше 

зменшення кількості лейкоцитів у крові собак засвідчує про затухання 

запального процесу та одужання тварин [3]. Тенденція до підвищення вмісту 

гемоглобіну в крові собак пов’язана з компенсаторними реакціями організму 

зберегти на належному рівні дихальну функцію крові, а збільшення швидкості 

осідання еритроцитів пов’язане з активною ввіддачею оксигену. Збільшення 

показника ШОЕ пов’язане з підвищеним використанням еритроцитів у 

прагненні організму підтримати газообмін на належному рівні (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка морфологічних показників крові та вмісту 

гемоглобіну в крові піддослідних собак (M+m) 

Показник 

Перша (контрольна) група 

(n=10) 

Друга (дослідна) група 

(n=15) 

1 доба 10 доба 20 доба 1 доба 10 доба 20 доба 

Лейкоцити, Г/л 
18,10+ 

0,30** 

13,50+ 

0,30 

6,40+ 

0,37 

17,50+ 

0,22 

9,20+ 

0,22 

9,30+ 

0,17 

Швидкість 

осідання 

еритроцитів, 

мм/год 

9,0+ 

0,99** 
8,0+0,6 

6,0+0,32

** 
11,0+1,6 

7,0+1,05

** 
4,0+1,23 

Гемоглобін, г/л 
133,0+ 

1,25** 

128,0+ 

1,05** 

129,0+ 

1,41 

140,0+ 

3,16 

135,0+ 

2,57 

130,0+ 

1,62 

Еритроцити, Т/л 
8,43+ 

0,94** 

7,2+0,8

2** 

5,88+ 

0,82** 

7,5+0,23

** 

6,5+0,24

** 

5,86+ 

0,12 

**P<0,05 у дослідній групі – порівняно з контрольною, а в контрольній – з 

клінічно здоровими тваринами 

 

Дослідивши зміни активності ферментів, ми встановили, що на початку 

лікування усі показники активності ферментів підвищені. Таке підвищення 

пояснюється увімкненням захисно-компенсаторних систем організму, 

прагненням організму утримувати баланс обмінних процесів в умовах 

патологічного стану. Протягом лікування спостерігається нормалізація 

показників активності ферментів, причому найбільш швидко це відбувається у 

тварин дослідної групи (табл. 3). 

Таким чином встановлено, що комплексна регіональна лімфотропна 

антигомотоксична терапія з використанням препаратів Траумель і Фосфор-

Гомаккорд сприяє скорішому одужанню тварин, нормалізації морфологічних 

показників крові, вмісту гемоглобіну та активності ферментів. Скоріше 

покращення обмінних процесів у собак дослідної групи відбувається завдяки 

властивостям антигомотоксичних препаратів корегувати рівень біологічних 
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субстратів організму та спрямовувати останнього  до стану динамічної 

рівноваги. Цьому сприяють складові препаратів, які мають рослинне, 

мінеральне та суіс-органне походження [7, 8]. 

Таблиця 3 

Динаміка активності ферментів в сироватці крові піддослідних собак 

(M+m) 

Показник 

Перша (контрольна) група 

(n=10) 

Друга (дослідна) група 

(n=15) 

1 доба 10 доба 20 доба 1 доба 10 доба 20 доба 

Лужна 

фосфатаза, 

нкат/л 

1096,90+

6,81** 

841,80+ 

25,37** 

781,80+ 

16,73** 

1113,60+

23,54** 

846,80+

16,26 

659,0+ 

8,25 

Церулоплазмін, 

ммоль/л 

5,94+ 

0,27** 

4,87+ 

0,31** 

3,64+ 

0,17** 

5,83+ 

0,21 

3,98+ 

0,10 

3,12+ 

0,01 

Каталазне 

число, нкат/л 

9,89+ 

0,42** 

6,52+ 

0,29** 

4,90+ 

0,32** 

9,50+ 

0,58** 

5,38+ 

0,17 

4,09+ 

0,15 

Каталазний 

індекс, од 

1,19+ 

0,14** 

0,91+ 

0,10** 

0,83+ 

0,08** 

1,27+ 

0,09** 

0,82+ 

0,04** 

0,69+ 

0,02** 

Альдолаза, 

нкат/л 
108,69+ 

8,04** 

95,68+ 

7,34** 

65,84+ 

3,72** 

110,02+ 

5,21 

85,77+ 

4,65** 

59,74+ 

0,95 

**P<0,05 в дослідній групі – порівняно з контрольною, а в контрольній – з 

клінічно здоровими тваринами 

 

Висновок. На основі вище викладеного можна зробити висновок, що 

комплексні антигомотоксичні препарати Траумель і Фосфор-Гомаккорд у 

складі комплексної регіональної лімфотропної терапії собак, хворих на 

катаральну бронхопневмонію, сприяють скорішому одужанню тварин. Завдяки 

складовим компонентам природнього походження, дані препарати сприяють 

нормалізації показників активності ферментів, корегуючи таким чином і обмін 

речовин в цілому. 
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ПОШИРЕНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ СЕРЕД КОТІВ М. ПОЛТАВА 

ЗА 2017 РІК 

 

Локес-Крупка Т. П., к. вет. н., 

Мильченко І. В., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

В останній час лікарі ветеринарної медицини часто почали стикатися з 

хронічною ендокринною патологією. Однією з них значного поширення 

набуває цукровий діабет [1]. 

Термін діабет запропонував грецький лікар Аретеус в 200 р. до н. е. Діабет 

– від грець. Diabetes – “проходжу наскрізь”, так як захворювання 

супроводжується великим споживанням води і швидким її виведенням із 

організму. В 1674 р. Томас Уілліс на підставі єдиної ознаки – солодкий смак 

сечі – розділив діабет на нецукровий і цукровий [2]. 

Цукровий діабет – системне захворювання, зумовлене абсолютним або 

відносним дефіцитом інсуліну, який спочатку викликає порушення 
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вуглеводного обміну, а потім всіх видів обміну речовин, що в наслідок 

призводить до ураження всіх функціональних систем організму [3]. 

Відомо, що цукровий діабет не є захворюванням, яке притаманне тільки 

людині. Сприйнятливі до нього багато видів тварин – собаки, коти, коні, свині 

тощо. Поширенню цього захворювання у ветеринарній медицині останнім 

часом сприяє збільшенню кількості дрібних тварин, переважно м’ясоїдних, 

яких господарі часто годують кормами, у більшому ступені притаманними 

раціону людини. Це викликає дисбаланс фізіологічно активних речовин у 

годівлі тварин, що може призвести до метаболічних порушень, наприклад 

розлади обміну речовин, які сприяють розвитку та клінічного прояву деяких 

хвороб, в тому числі й цукровий діабет [4]. 

Прийнято вважати, що цукровий діабет – це в першу чергу проблема 

старих похилих котів, оскільки коти до року в 50 разів рідше захворюють 

цукровим діабетом, ніж коти старше 10 років. Коти частіше, ніж кішки, 

страждають від цієї хвороби, але тим не менше, в рутинній практиці 

ветеринарного лікаря вона зустрічається все частіше (якщо більш рання 

зарубіжна статистика говорила про один випадок захворювання на 1000 кішок, 

то сучасна свідчить про те, що цукровий діабет може зустрічатися у однієї на 

200 кішок, які потрапили на прийом). Тому ми можемо зіткнутися з цим 

захворюванням в будь-якій віковій групі будь-якої статі і породи [5]. 

Виникнення цукрового діабетузазвичай асоційовано з перегодовуванням, 

стресами. Захворюваність збільшується у зв’язку із зростанням частоти таких 

чинників, як ожиріння та гіпокінезія, або фізична інертність. Недостатня 

фізична активність – фактор ризику розвитку цукрового діабету у кішок, але не 

в котів. A. Prahl та спіавт. виділяють збільшення маси тіла як фактор ризику 

цукровий діабету котів, але не у кішок [4]. 

Нами був проведений аналіз та статистична обробка отриманих даних 

звітної документації клінік ветеринарної медицини м. Полтава, а саме клініки 

ветеринарної медицини при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса 

Полтавської державної аграрної академії, «VetLine» та «VetComfort» за 

2017 рік. За цей період зареєстровано 41 випадки звертання господарів із 

свійськими котами із різноманітними ендокринними захворюваннями. З них у 

дев’яти котів був встановлений діагноз цукровий діабет ІІ типу. Спільною 

клінічною ознакою хворих тварин була надмірна маса тіла. 

Отже, актуальність досліджуваної теми з кожним роком підвищується, 

разом із кількістю тварин,  які захворіли на цукровий діабет. Хоча 

захворюваність у котів значно нижча, ніж у людей, можна припустити, що за 

вдосконалення діагностичних критеріїв вона виявиться більшою, що співпадає 

із думкою зарубіжних вчених [4]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ 

АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ (іАПФ) ПРИ 

ХРОНІЧНІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ (ХНН) У КОТІВ 

 

Мечет Л. І.
 *
, слухач магістратури 

Одеський державний аграрний університет, м. Одеса 

 

Актуальність проблеми. У котів внаслідок гострих та хронічних 

захворювань може розвиватись хронічна ниркова недостатність – порушення 

гомеостазу, яке викликане незворотною загибеллю нефронів при прогресуючих 

хворобах нирок. Нирки мають великі компенсаторні властивості і роками 

можуть підтримувати гомеостаз організму навіть на фоні важких уражень своєї 

паренхіми і лоханочного комплексу [1]. 

Хронічна ниркова недостатність (далі ХНН) – це стан, при якому 

порушується клубочкова і канальцева функції нирок, розвивається уремія, 

наслідком чого є зміна водно-електролітного і осмотичного гомеостазу. 

Незалежно від причини ураження нирок при хронічній нирковій недостатності 

виникають незворотні структурні зміни, що призводять до втрати нефронів. 

Хоча причини розвитку уремії різноманітні, морфологічні зміни в нирках при 

хронічній нирковій недостатності однотипні: виражена фібропластична 

трансформація ниркової паренхіми з заміщенням нефронів сполучною 

                                                           

*
 Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Улизько С. І. 
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тканиною (нефросклероз) і подальшим зморщуванням нирок. Саме ця патологія 

є причиною смерті або евтаназії котів, що не досягли фізіологічної старості у 

всьому світі [2, 3]. 

Найбільш частими причинами ХНН є: гломерулонефрити, сечокам’яна 

хвороба, гідронефроз, цукровий діабет, гіперкальціємія, амілоїдоз, полікістоз 

нирок або як наслідок кумулятивного ефекту в результаті повторюваних 

незначних пошкоджень. Для того щоб досягти значного зниження швидкості 

незворотної ренальної дисфункції потрібне проведення довготривалої 

комплексної специфічної терапії [4]. 

Гіперактивація тканинного і плазматичниго компонентів 

ренінангіотензинноїсистеми є невід’ємним складовим патогенезу хронічної 

ниркової недостатності на всіх етапах її перебігу. Препарати групи іАПФу 

поєднанні із блокаторами кальцієвих каналів зменшують інтенсивність 

нефросклерозу та гломерулосклерозу, запобігають розвитку ренальної 

гіпертензії, зниження ступеня протеїнурії, що викликана процесами гіпертензії 

та гіперфільтрації у первинній мікрокапілярній сітці нирок. 

Амлодипін є пролонгованим антигіпертензивним препаратом, що 

належить до блокаторів кальцієвих каналів. Цей препарат розслабляє гладкі 

м'язи судин, блокуючи приплив кальцію. Його основний вазодилятуючий ефект 

полягає в системному зниженні судинного опору. Інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту, такі як еналаприл, раміприл і 

беназеприл також є доцільним вибором за комплексної терапії ХНН. Інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту можуть бути найкраще використані в 

поєднанні з амлодипіном [4]. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі 

клініки ветеринарної медицини «Клуб здорових тварин» м. Одеса. Об’єктом 

дослідження були 10  хворих на хронічну ниркову недостатність котів. Тварин 

було розділено на дві групи по 5 в кожній. Вони перебували під наглядом 10 діб 

і піддавалися клінічним, біохімічним та гематологічним дослідженням. 

Біохімічне дослідження крові і сечі проводилося на біохімічному 

аналізаторі RT – 9800, загальний аналіз сечі – за допомогою тест – смужок Deka 

Phan Leuco. 

Лікування тварин проводилося комплексно. Контрольній групі тварин 

вводили сінулоксіз розрахунку 1 мл/20 кг маси тіла на тварину підшкірно, 1 раз 

на добу, фуросемід в дозі 0,1 мл на 1 кг маси тіла внутрішньом’язово 2 рази на 

добу, оксигенотерапія по 3 години на добу, реосорбілакт в дозі 20 мл через 

шприцевий інфузійний насос внутрішньовенно зі швидкістю 3мл/год 1 раз на 

добу, дуфалайт в дозі 10 мл на 1 кг маситіла внутрішньовенно зі швидкістю 

3 мл/год через шприцевий інфузійний насос 1 раз на добу. Усі тварини 

отримували корм Royal Canin Renal. Дослідній групі тварин до наведеної вище 



 40 

схеми лікування додавали енапу дозі 0,25 мг/кг та амлодіпіну дозі 1,25 мг 1 раз 

на добу.  

Результати досліджень. На початку досліджень у тварин відмічалися 

характерні клінічні ознаки хронічної ниркової недостатності: апатія, відсутність 

апетиту, полідипсія, зневоднення, поліурія, зниження відносної щільності сечі 

< 1,045, лейкоцитурія, глюкозурія, протеїнурія, відношення білка сечі до 

креатиніну сечі > 0,4, підвищення концентрації креатиніну та сечовини у 

сироватці крові, підвищення концентрації фосфору у крові, підвищення 

активності амілази сироватки крові, зниження концентрації гемоглобіну у 

крові. 

Протягом проведення комплексної терапії та після лікування у тварин 

спостерігається покращення загального стану організму, нормалізація апетиту 

та сечовипускання, зниження концентрації креатиніну та сечовини у крові, 

зниження показника відношення білків сечі до креатиніну сечі, зниження 

активності амілази сироватки крові, підвищення концентрації гемоглобіну у 

крові, зниження концентрації фосфору у крові, підвищення показника відносної 

щільності сечі.  

Таблиця 

Показники ниркової функції у котів (M±m) 

Показник Норма 
До лікуванні 

(n=10) 

Після лікування 

Контрольна 

група (n=5) 

Дослідна група 

(n=5) 

Гемоглобін, г/л 80–150 89,6±2,06 99,2±3,9 120,8±3,5 

Сечовина у 

крові, ммоль/л 
4–10,5 203,6±0,97 11,6±0,9 8,84±0,5 

Креатинін у 

крові, мкмоль/л 
55–180 519,2±18,54 279,6±16,4 219,4±9,65 

Фосфор у крові, 

ммоль/л 
0,9–2,3 2,95±0,2 2,24±0,2 1,9±0,2 

Відносна 

щільність сечі 

1,020–

1,040 
1,015±0,001 1,024±0,003 1,029±0,003 

Білково-

креатинінове 

відношення у 

сечі 

<0,2 2,16±0,4 1,46±0,3 0,96±0,2 

 

Про ефективність застосування іАПФ та блокаторів кальцієвих каналів 

свідчить зниження показника білково-креатинінового відношення у сечі. Так на 

початку лікування цей показник був підвищений у всіх дослідних тварин, що 
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свідчило про стійку протеїнурію. Протягом лікування спостерігається 

нормалізація цього показника. Причому у тварин дослідної групи, показник 

знизився нижче, ніж у тварин контрольної групи. Це свідчить про ефективність 

застосування іАПФ у поєднанні із блокаторами кальцієвих каналів. Це можна 

пояснити тим, що фактори гіпертензії зникають, завдяки застосуванню іАПФ та 

блокаторів кальцієвих каналів,тому склерозування канальців поступово 

гальмується і рівень протеїнурії знижується, що дозволяє зменшити токсичну 

дію білків плазми крові на нефрони. 

Висновок. З вище викладеного можна зробити висновок, що терапія із 

використанням іАПФ та блокаторів кальцієвих каналів в комплексній терапії 

котів хворих на ХНН є більш ефективною, ніж терапія без лікарських засобів, 

що контролюють артеріальний тиск та гальмують розвиток ренальної 

гіпертензії. 
 

Література 

1. Байнбридж Д., Джонатан Э. Нефрология и урология собак и кошек. М.: 

«АКВАРИУМ ЛТД», 2003. 272 с. 

2. The role of phosphorus in the pathology of chronic kidney disease / 

R. F. Geddes et al. J. Vet. Emerg. Crit. Care. 2013. № 23. P. 122–133. 

3. Bright J. M. Feline Hypertension: Clinical Features and Therapeutic 

Strategies. Bright, 2004. 

4. Survival of cats with naturally occurring chronic renal failure is related to 

severity of proteinuria / H. M. Syme et al. J. Vet. Intern. Med. 2006. № 20. P. 528–535. 

 

 

 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ГЕПАТИТУ В СОБАК 

 

Нос А. П., слухач магістратури,  

Канівець Н. С., к. вет. н. 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Відомо, що гепатит – це запалення печінки 

дифузного характеру, яке супроводжується ексудативними і проліферативними 

процесами у стромі органа, альтеративними (дистрофічними, некротичними й 

атрофічними) змінами гепатоцитів, а також порушенням обміну речовин, 

функцій нервової, серцево-судинної і травної систем [1]. 

Порушення захисної функції печінки за гепатиту виявляється в тому, що у 

крові підвищується рівень різних токсичних продуктів обміну, знижується 

інактивація мікроорганізмів та колоїдних часток клітинами Купфера [2, 3]. 
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Гепатит є одним із поширених захворювань не тільки серед людей, але й  

свійських тварин, зокрема собак. Саме у цього виду тварин часто реєструють 

гострий перебіг гепатиту дифузного характеру, що супроводжується 

гіперемією, клітинною інфільтрацією, дистрофічними змінами в тканинах 

органу та вираженою печінковою недостатністю [4].  

Тому дослідження тварин за гепатиту не втрачає своєї актуальності. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились в умовах 

клініки ветеринарної медицини при кафедрі терапії імені професора 

П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії в період із вересня 

2017 року по січень 2019 року. Всього було досліджено 17 собак різних порід та 

віку. 

Під час досліджень використовували загальні (огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація, термометрія), спеціальні (ультрасонографічні) та біохімічні  

методи дослідження. 

Результати досліджень. В результаті виконання роботи було проведено 

дослідження 10 собак без видимих ознак патології (контрольна група) і сім 

тварин, під час первинного клінічного обстеження яких діагностували гепатит. 

З них три – безпорідні (42,9 %), дві – німецькі вівчарки (28,5 %), один спанієль 

та один пекінес (14,3 %). Вік хворих тварин коливався від 1,5 до 7 років.  

Гепатит в досліджених тварин був викликаний, переважно, інфекційними 

та паразитарними захворюваннями. В окремих випадках (у пекінеса та 

спанієля) недоброякісною годівлею.  

У 100 % хворих собак, під час клінічного обстеження (табл.) відмічали 

пригнічення, гіпо- чи анорексія, болючість в ділянці печінки, підвищену спрагу. 

Таблиця 

Окремі показники клінічного стану собак за гепатиту  

Показник 
Хворі собаки (n=7) 

кількість  у відсотках, % 

Пригнічення 7 100 

Ано/гіпорексія 7 100 

Болючість у ділянці печінки 7 100 

Полідипсія 7 100 

Лихоманка 5 71,4 

Гепатомегалія 5 71,4 

Блювання 3 42,9 

Жовтяниця 2 28,6 

 

Жовтяницю спостерігали у двох тварин, що є характерним показником 

порушення пігментного обміну. За жовтяниці в собак реєстрували жовтушність 
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видимих слизових оболонок, оскільки у цей період розвитку хороби здатність 

гепатоцитів кон’югувати та екскретувати білірубін  знижується. 

Температура тіла у більшості (71,4 %) хворих собак була підвищеною і 

наближалась до 40,5±0,5 ºС. 

За пальпації відмічали болючість та збільшення об’єму печінки. Водночас 

у однієї собаки (спанієль) проявлялись явища диспепсії, на шкірі відмічали 

ділянки алопеції та подряпини внаслідок свербежу.  

Висновок. Таким чином, за гепатиту в собак характерними клінічними 

симптомами є пригнічення, анорексія, полідипсія, болючість печінки. Патологія 

супроводжується жовтяницею (у 28,6 %), лихоманкою (71,4 %), блюванням  

(у 42,9 %) та гепатомегалією (71,4 %). 
 

Література 

1. Внутрішні хвороби тварин / В. І. Левченко та ін.; за ред. В. І. Левченка. 

Біла Церква, 2012. Ч. 1. 528 с. 

2. Влізло В. В. Гепато-ренальний синдром у великої рогатої худоби. Вісник 

Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. 1998. Вип. 5, ч. 1. С. 56–59. 

3. Рубцовенко А. В. Патологическая физиология. М. : МЕДпресс-информ, 

2006. 608 с. 

4. Донская Т. К., Щербаков Г. Г., Полушин Г. В. Болезни собак и кошек. 

Комплексная диагностика и терапия болезней собак и кошек: учеб. пособие / 

под ред. С. В. Старченкова. СПб.: Спец. литература, 2006. 655 с. 

 

 

 

СПЕКТР ІНТРАЦИСТЕРНАЛЬНИХ ПРОТИМАСТИТНИХ 

ПРЕПАРАТІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ 
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Кривий М. Ф., 

Храпцун В. В., здобувач вищої освіти 

Одеський державний аграрний університет, м. Одеса 

 

Актуальність проблеми. Мастит у корів наносить більше збитків, ніж усі 

інші захворювання цих тварин та вважається другим за своєю важливістю після 

туберкульозу і бруцельозу. Захворюваність на мастит охоплює до 70 % стада, а 

8–16 % корів хворіють 2 рази і більше впродовж лактації. Етіотропним 

фактором 85 % усіх випадків маститів є мікроорганізми, що обумовлює 

необхідність застосування хіміотерапевтичних засобів [1–3].  
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Нераціональне призначення антибіотиків і сульфаніламідних препаратів 

для лікування тварин, хворих на мастит, сприяє появі антибіотикостійких 

штамів мікроорганізмів [1, 4]. Тому успіх проведеного лікування клінічного 

маститу в більшості випадків залежить від правильності вибору 

протимаститних засобів серед представленого асортименту препаратів. 

Матеріали і методи досліджень. Для вивчення ринку інтрацистернальних 

протимаститних препаратів було проаналізовано структуру асортименту, 

пропозицію і споживчий попит. Збір інформації проводили шляхом аналізу 

асортименту та пропозиції протимаститних препаратів у ветеринарних аптеках 

та на інтернет сайтах комерційних підприємств України з продажу 

ветеринарних препаратів. Під час дослідження використано статистичний, 

порівняльний і аналітичний методи аналізу. 

Результати досліджень. За результатами вивчення оптового-роздрібного 

сегмента ринку інтрацистернальних протимаститних препаратів, встановлено, 

що асортимент лікарських засобів представлений 48 торговими 

найменуваннями (ТН). Аналіз складу показав, що інтрацистернальні 

протимаститні препарати є переважно комбінованими – 79,2 %, тоді як частка 

однокомпонентних займає лише 20,8 %. Серед них провідну позицію займають 

препарати, діючою речовиною яких є антибіотики пеніцилінового ряду 

(клоксацилін, амоксицилін, ампіцилін, бензилпеніцилін). Маркетинговий аналіз 

відносно пропозицій протимаститних засобів за окремою діючою речовиною 

свідчить про велику частку препаратів на основі клоксациліну – 

напівсинтетичного антибіотику з групи пеніцилінів, 29,2 %. В дещо меншій 

кількості представлені препарати у складі яких є бензилпеніцилін – 22,9 %. 

Структуру асортименту в рівній мірі сформовано як вітчизняними 

препаратами – 54,2 %, так і лікарськими засобами іноземного виробництва – 

45,8 %. Лідерами за пропозицією протимаститних препаратів для 

інтрацистернального введення є Україна – 26 торгових найменувань. Випуск 

вітчизняних засобів, що застосовуються у терапії запалення молочної залози 

забезпечують 10 заводів виробників: ТОВ ВФ «Базальт», ТОВ «Бровафарма», 

ТОВ «АТ Біофарм», ТОВ «Ветсинтез», ТОВ «Зооветеринарний центр» , ПП 

«О.L.KAR АГРОЗооВет», ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач», ТОВ 

«Укрветбіофарм», ПП фірма «Фарматон», «Харківська державна біологічна 

фабрика». За кількістю випущених найменувань інтрацистернальних 

протимаститних препаратів лідируючі позиції займає компанія ТОВ ВФ 

«Базальт» – 6 найменувань. Друге місце належить Харківській державній 

біологічній фабриці – 4 ТН. Імпортовані протимаститні препарати представлені 

10 країнами виробниками, провідну позицію серед яких займає Північна 

Ірландія (36,4 % від загального асортименту іноземних ТН) (табл.). 
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Таблиця 

Іноземні країни-виробники інтрацистернальних протимаститних 

препаратів 

№ 

з/п 
Країна  Виробник Кількість ТН, % 

1. IRL Norbrook Laboratories Limited 36,4 

2. BEL KELA 9,1 

3. CZE BioVeta 9,1 

4. USA Pfizer Inc. 9,1 

5. ESP SYVA Laboratorios S.A. 9,1 

6. NLD Intervet International B.V. 9,1 

7. ITA Fatro S.p.A. 4,5 

8. FRA Virbac S.A. 4,5 

9. TUR Vilsan 4,5 

10. RUS Нита-Фарм 4,5 

 

Альтернативою антибіотиковмісних препаратів на ветеринарному 

фармацевтичному ринку, в основному, є протимаститні препарати на основі 

йодополімерного комплексу, частка яких складає 8,3 %.  

Питома вага інтрацистернальних протимаститних препаратів в 

натуральному вираженні від усього товарообігу в ветеринарних аптеках 

складає 1,0–5,0 %. 

Висновок. Спектр інтрацистернальних протимаститних препаратів на 

вітчизняному ветеринарному фармацевтичному ринку включає 48 торгових 

найменувань. На долю препаратів вітчизняного виробництва припадає 54,2 %, 

імпортного – 45,8 %. Лідерами за пропозицією протимаститних препаратів є 

Україна – 26 найменувань препаратів. 
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ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА  

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА 

 

Щербакова Н. С., к. вет. н., доцент,  

Максимова Ю. Ю., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Серед великого різноманіття продуктів 

харчування людини особливо цінними у харчовому відношенні є молоко та 

молочні продукти. Однак, при порушеннях годівлі тварин, недотриманні 

ветеринарно-санітарних умов виробництва, обробки, зберігання і 

транспортування молока, воно втрачає не лише поживність та якість, а й 

створює небезпеку для здоров’я споживачів [4]. 

З метою одержання безпечного та якісного молока та молочних продуктів 

є потреба проводити аналіз ризиків виробництва молочної сировини у тому 

числі на молокопереробних підприємствах [1, 2]. 

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження було молоко коров’яче 

незбиране – 8 проб. Визначення токсичних елементів проводили атомно-

абсорбційним методом, регламентованим чинним ДСТУ 3662-97 “Молоко 

коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі” [3]. 

Результати власних досліджень. Для повної оцінки якості молока, крім 

органолептичних і фізико-хімічних показників, молоко треба досліджувати на 

вміст токсичних мікро- та мікроелементів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Органолептичні властивості проб молока 

Проби 
молока 

Колір Запах Смак Консистенція 

1 білий 
приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

2 білий 
приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

3 білий 
приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

4 білий 
приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

5 білий 
приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

6 білий 
приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

7 
білий 

приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 

8 
білий 

приємний, 
специфічний 

солодкуватий однорідна, без осаду 
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При проведенні досліджень нами було встановлено, що проби, які мали 

позитивні результати на токсичні елементи (Pb, Cd) за органолептичними 

показниками не відрізняються від проб з показниками, що відповідають нормі.  

При проведенні хімічних досліджень молока на мікро-та макроелементи 

були отримані результати, які наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вміст токсичних елементів у пробах молока 

Показник 
Результати досліджень 

Н
о
р
м
а 

м
г/
к
г 

1 

проба 

2 

проба 

3 

проба 

4 

проба 

5 

проба 

6 

проба 

7 

проба 

8 

проба 

Hd <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,005 

Cd 0,012 0,056 0,042 0,017 0,021 0,022 0,019 0,013 0,03 

Cu 0,032 0,028 0,035 0,044 0,041 0,046 0,038 0,049 1,0 

Zn 1,021 1,075 1,102 1,098 2,077 2,063 2,056 2,044 5,0 

Pb <0,09 0,233 0,285 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 0,1 

As <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,05 

*Символ “<” означає, що розподільча здатність приладу не дозволяє 

виміряти показник менший, ніж вказане число. Тобто, це вказує на те, що в 

досліджуваних пробах знаходиться незначна концентрація елементу, яку 

прилад виміряти не може.  

 

Отже, як показали результати досліджень, вміст ртуті (Hd) у 

досліджуваних пробах відповідає нормі. Вміст кадмію (Cd) у пробі № 2 

становить 0,056 мг/кг, а в пробі № 3 – 0,042 мг/кг при гранично допустимому 

рівні 0,03 мг/кг, що на 86,6 % і на 40 % більше норми відповідно. Показники по 

цинку (Zn) у досліджуваних пробах знаходяться в межах норми. Вміст свинцю 

(Pb) у пробі № 2 становить 0,233 мг/кг, що на 133 % більше за норму. Вміст 

свинцю (Pb) у пробі № 3 становить 0,285 мг/кг, що на 185 % перевищує 

гранично допустимі рівні. Концентрація миш’яку (As) у досліджуваних пробах 

знаходиться в межах норми. 

Таким чином, проби з показниками, які перевищують норму, вважаються 

небезпечними і не допускаються до реалізації. 

Висновки. 1. Згідно ДСТУ 3662-97 концентрація кадмію у молоці має 

становити 0,03 мг/кг. За результатами досліджень показники кадмію у пробах 2 

і 3 перевищують норму на 86,6 % і на 40 % відповідно. Згідно ДСТУ 3662-97 

регламентована норма свинцю становить не більше 0,1 мг/кг. У пробах № 2 і 

№ 3 концентрація даного показника перевищує 133 % і 185 % відповідно.  
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2. За органолептичними показниками проби молока з перевищенням 

вмісту кадмію та свинцю не відрізняються від проб з допустимим рівнем цих 

хімічних елементів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОКА, ЩО 

РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ М. ПОЛТАВА 

 

Щербакова Н. С., к. вет. н., доцент,  

Мовсисян С. А., слухач магістратури, 

Передера Ж. О., к. вет. н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Молочна галузь є однією із значущих в 

економіці нашої держави. За даними Союзу молочних підприємств України, за 

масштабами виробництва молока Україна на даний час посідає шосте місце у 

світі і входить в число найбільших експортерів молокопродуктів. Вцілому 

кон’юнктура світового ринку сприяє виробництву молочних продуктів в 

Україні: високі ціни стимулюють збільшення обсягів виробництва, а зростання 

кількості населення планети сприяє збереженню високих цін на молочні 

продукти в тривалій перспективі. 

Тому проблема встановлення натуральності молока й молочних продуктів, 

що надходять у роздрібну торговельну мережу та у підприємства громадського 

харчування, стоїть досить гостро [1, 2, 3]. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалами досліджень були зразки 

молока  від п’яти селянських виробників (по 20 середніх проб від кожного), що 
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реалізують молоко на ринках Полтави, яки були відібрані з вересня по грудень 

2018 року. 

При дослідженні використовували органолептичні, фізико-хімічні та 

бактеріологічні методи досліджень [4]. 

Результати досліджень. За органолептичними показниками усі досліджені 

проби молока мали однорідну консистенцію без осаду та смак і запах  

притаманний продукту. Колір молока у 95 пробах був білим з жовтуватим 

відтінком, а 5 проб мали сіруватий відтінок., що характерно для фальсифікації. 

При дослідженні масової частки жиру в молоці було визначено, що його 

відсоток у 95 пробах коливався в межах 3,5–3,7, який відповідає нормі для 

великої рогатої худоби, що утримується на Полтавщині. У 5 пробах масова 

частка жиру молока була в межах 2,8–3,0 %, що майже нижче, ніж у інших 

пробах, що натякає на розбавлення водою. 

Густина досліджуваного молока у 95 пробах становила 27,6–30,1°А, що 

відповідало чинним нормативно-правовим актам, а у 5 пробах не перевищувала 

25°А, що підтверджує проведення фальсифікації молока. Кислотність молока у 

всіх пробах знаходилась в межах 17,7–17,8 °Т, що дозволяє віднести його до 

першого ґатунку. 

За ступенем чистоти молоко відносилось до першої групи, це говорить о 

том,що воно може відповідати екстра, вищому чи першому ґатункам. Кількість 

соматичних клітин та бактеріальне обсіменіння молока у досліджених зразках 

були у середньому 258 та 315 тис/см3  відповідно, тобто в межах вимог вищого 

ґатунку.  

Проби на мастит та бруцельоз у всіх зразках молока були негативні. При 

дослідженні усіх зразків молока на токсичні елементи, тобто свинець, кадмій, 

Арсеній , ртуть, мідь, цинк, мікотоксини (афлатоксинM1), радіонуклідів 

(
90

Sr, 
137
Cs) визнали, що їх вміст не перевищував установлені рівні  безпеки 

молока. Також не було виявлено залишків антибіотиків та антигільмінтиків. 

Проведення досліджень на фальсифікацію молока водою зразки від 

чотирьох приватних підприємців мали негативний результат, а п’ять зразків з 

20 досліджених від корів приватного підприємця № 5 мали позитивний 

результат, а також 3 зразка з них мали позитивний результат на фальсифікацію 

содою.  

При визначенні наявності в усіх зразках молока крохмалю, збираного 

молока, хлору, пероксиду водню та формаліну отримали негативний результат. 

Висновок. Встановлено, що 95 партій молока (95 %), яке надійшло на 

продаж з вересня по грудень 2018 року на споживчий ринок м. Полтави, 

відповідало вимогам вищого ґатунку згідно ДСТУ 3662:2015 «Молоко-

сировина коров’яче. Технічні умови», а 5 партій молока (5 %) мало кількісну 
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фальсифікацію водою та 3 із них були фальсифіковані також содою (подвійна 

фальсифікація). 

  

Література 

1. Щербакова Н. С. Деякі способи фальсифікації молока та методи їх 

визначення. Матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-

річчю заснування кафедри заснування кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи ПДАА (19 травня 2015, м. Полтава). Полтава: ТОВ НВП 

“Укрпромторгсервіс”, 2015. С. 114–116. 

2. Правила ветеринарно-санітарної оцінки молока і молочних продуктів та 

вимоги щодо їх реалізації. Київ, 2004. 37 с. 

3. Безпека продуктів харчування, відстеження та відповідальність у 

харчовому ланцюзі. Програма технічної допомоги Європейського Союзу Тасіс 

України. 2005. 48 с. 

4. Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства 

аграрної політики України № 49 / Про затвердження правил ветеринарно-

санітарної експертизи молока і  молочних продуктів та вимог щодо їх 

реалізації. 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗМІШАНИХ НЕМАТОДОЗІВ КОНЕЙ 

 

Антіпов А. А., к. вет. н., доцент, 

Бахур Т. І., к. вет. н., доцент, 

Гончаренко В. П., к. вет. н., доцент, 

Джміль В. І., к. вет. н., доцент, 

Ярова К. М., студентка 4 курсу 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Висока ураженість коней гельмінтами – одна з 

найактуальніших проблем, що стримує розвиток галузі конярства в Україні [1]. 

Гельмінтози завдають значних економічних збитків, особливо внаслідок 

загибелі лошат, а також затримки їх росту і розвитку, зниження працездатності 

і приростів. Переважно, гельмінтози у коней, мають хронічний перебіг, без 

виражених клінічних ознак [2, 3]. 

Дослідження науковців паразитологів України вказують на значне 

поширення гельмінтозів у коней [4, 5, 6]. 

Мета роботи – встановити поширення змішаної наматодозної інвазії 

коней в умовах навчально-виробничого центру Білоцерківського національного 

аграрного університету. 

Матеріал і методи досліджень. Робота виконана 2018 року на базі науково-

дослідного центру (НДЦ) та наукової лабораторії кафедри паразитології та 

фармакології Білоцерківського національного аграрного університету. З метою 

виявлення яєць нематодозів шлунково-кишкового тракту коней було досліджено 

27 проб фекалій від коней різних порід, вікових та виробничих груп. 

З цією метою в ранковий час від кожного коня індивідуально відбирали 

фекалії в окремі пакети, на них надписували кличку, час і дату взяття проби. 

Досліджували фекалій комбінованим методом стандартизованим 

Г. О. Котельніковим та В. М. Хреновим [7, 8] з використанням насиченого 

розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю 1,3. 

 

СЕКЦІЯ 2 

ЗАРАЗНА ПАТОЛОГІЯ 
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З метою вивчення гельмінтологічної ситуації щодо оксіурозу проводи-ли 

дослідження зіскрібків з періанальних складок. З цією метою маленькою 

пластиковою паличкою з ватним тампоном, змоченим у 50 %-му розчині 

гліцерину робили зіскрібок із періанальних складок, внутрішньої сторони 

кореня хвоста та ділянки промежини, який переносили на предметне скельце в 

23 краплі гліцерину, накривали покривним скельцем і досліджували під 

мікроскопом на наявність яєць оксіурисів. 

Результати досліджень. З аналізу результатів досліджень у пробах 

фекалій були знайдені яйця чотирьох видів збудників нематодозів шлунково-

кишкового каналу, а саме: 

– яйця округлої форми, великих за розмірами, незрілі, вкриті товстою 

гладенькою оболонкою, переважно темно-коричневого кольору. Всі ці ознаки 

характерні для яєць параскарид. 

– яйця овальної форми з тонкою та гладенькою оболонкою, світло-сірого 

кольору, в середині яких було видно шари дроблення. Всі ці ознаки характерні 

для яєць стронгілідного типу. 

– яйця середніх розмірів, асиметричні, жовтого кольору, нагадують зерна 

пшениці. Всередині яйця знаходиться майже сформована личинка, а на одному 

з полюсів – несправжня кришечка. Всі ці ознаки характерні для яєць оксіурисів. 

– яйця стронгілоїдесів мали овальну форму з широкими плоскими 

полюсами та тонкою оболонкою, сірого кольору, середніх розмірів з 

сформованою личинкою. 

Таким чином, із 27 голів коней обстежених нами овоскопічно 

параскарисами було уражено 13 тварин, тобто екстенсивність інвазії (ЕІ) склала 

48,15 % при інтенсивності інвазії (ІІ) 19,5 екземплярів яєць у середньому у 

3 краплинах флотаційної рідини, стронгілідами 20 коней і ЕІ склала 74,07 % за 

ІІ – 108,6 екз яєць. Що стосується оксіурозу, то цим збудником було уражено 

7 голів (ЕІ = 25,93 %), а стронгілоїдесами – 5 коней (ЕІ = 18,52 %, а ІІ = 8,6 екз. 

яєць). 

За результатами проведених нами досліджень встановлено, що 

параскарозна, стронгілідозна, оксіурозна і стронгілоїдозна інвазії коней 

реєструється у вигляді мікстінвазії (100 %). За результатами гельмінтологічних 

досліджень найчастіше у коней виявляли двохкомпонентну мікстінвазію 

(77,78 %). Рідше виявляли у вигляді трьох- та чотирьохкомпонентних 

мікстінвазій (18,52 та 3,70 % відповідно). Основними співчленами 

встановлених паразитоценозів є стронгіліди шлунково-кишкового каналу. 

Таку складну епізоотичну ситуацію щодо змішаної нематодозної інвазії ми 

пояснюємо тим, що коні різних вікових груп з ранньої весни до пізньої осені 

знаходяться на території конеферми, де поїдають траву з інвазованими 
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личинками та інвазійними яйцями гельмінтів, так як основний шлях зараження 

– аліментарний. 

Висновки. 1. НВЦ БНАУ Білоцерківського району Київської області 

являється неблагополучним щодо змішаної нематодозної інвазії коней. 

Ураженість коней параскаридами склала 48,15 % при інтенсивності інвазії (ІІ) 

19,5 екземплярів яєць, у середньому, у 3-х краплинах флотаційної рідини, 

стронгілідами – ЕІ склала 74,07 % за ІІ – 108,6 екз. яєць, оксіурисами було 

уражено 25,93 %, а стронгілоїдесами – 18,52 % при ІІ 8,6 екз. яєць). 

2. За результатами проведених досліджень встановлено, що параскарозна, 

стронгілідозна, оксіурозна і стронгілоїдозна інвазії коней реєструється у 

вигляді мікстінвазії (100 %). Найчастіше у коней виявляли двохкомпонентну 

мікстінвазію (77,78 %). Рідше виявляли у вигляді трьох- та 

чотирьохкомпонентних мікстінвазій (18,52 та 3,70 % відповідно). Основними 

співчленами встановлених паразитоценозів є стронгіліди шлунково-кишкового 

каналу. 
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Актуальність проблеми. З реформуванням агропромислового комплексу 

України і переходом його на ринкову економіку, галузь конярства набуває 

інтенсивного розвитку і популярності [1, 2]. Висока ураженість коней 

гельмінтами – одна з найактуальніших проблем, що стримує розвиток галузі 

конярства в Україні. 

Основний метод боротьби із цими хворобами – використання 

антигельмінтних препаратів. У ветеринарній паразитології був розроблений 

цілий арсенал досить ефективних хімічних препаратів для боротьби з 

кишковими нематодозами (бензимідазоли, піримідини, тетрамізоли, 

антибіотики аверсектинового ряду тощо). Були розроблені різні схеми 

застосування цих препаратів для свійських тварин. 

Сучасний фармацевтичний ринок антигельмінтних препаратів досить 

різноманітний [3]. У той же час вибрати найбільш ефективні препарати 

складно. Оскільки, відомо, що тривале їх застосування призводить до появи 

лікоопірності у гельмінтів і, як наслідок, ‒ зниження ефективності [4]. 

В даний час у ветеринарній паразитології виникла гостра необхідність 

створення нових програм для контролю нематодозів з урахуванням недоліків 

попередніх стратегій контролю, тривалості й ефективності їхньої дії. На думку 

ряду авторів [5] таким ефективним методом може стати програма інтегрованого 

контролю паразитарних хвороб тварин. 

Мета роботи – вивчити антигельмінтну ефективність бровермектин-гелю 

та фензолу 22 % порошку за змішаної нематодозної інвазії. 

Матеріал і методи досліджень. Робота виконана 2018 років на базі науково-

дослідного центру (НДЦ) та наукової лабораторії кафедри паразитології та 

фармакології Білоцерківського національного аграрного університету. З метою 

виявлення яєць нематодозів шлунково-кишкового тракту в ранковий час від 

кожного коня індивідуально відбирали фекалії і досліджували в лабораторії 

кафедри паразитології та фармакології комбінованим методом 

стандартизованим Г. О. Котельніковим та В. М. Хреновим [6] з використанням 

насиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю 1,3. 
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Дослід по вивченню антигельмінтної ефективності обробки коней 

бровермектин гелем та фензолом 22 % порошком ми провели з вересня по 

листопад місяці 2018 року на конях віком від 3 до 15 років спонтанно 

інвазованих змішаною нематодозною інвазією. З цією метою відібрали для 

досліду 15 коней, спонтанно інвазованих змішаною нематодозною інвазією і 

сформували 3 групи тварин (по 5 голів) на основі дотримання принципу 

аналогів і розділили на дві піддослідні і одну контрольну групи. В період 

проведення досліду (який тривав 60 днів) піддослідні і контрольні групи 

тварини знаходились в однакових умовах годівлі та утримання. 

Тваринам першої дослідної групи ми застосовували бровермектин-гель 

індивідуально в дозі 0,2 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 1 см
3 
на 20 кг маси тіла 

(по лікарській формі). Препарат використовували одноразово, індивідуально на 

корінь язика. 

Тваринам другої дослідної групи ми застосовували фензол 22 % порошок в 

дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській 

формі). Препарат використовували одноразово, груповим методом з кормом у 

ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти. Для приготування суміші 

антигельмінтика з кормом відважену дозу препарату змішували ретельно з 

кормом (овес) і розкладали у корита. Після дегельмінтизації тварини задовільно 

приймали корм, ускладнень протягом перших годин не відмічали. 

Тварини контрольної (третьої) групи антигельмінтик не отримували. В 

період проведення досліду всі дослідні і контрольні тварини знаходились в 

однакових умовах годівлі та утримання. 

Після дегельмінтизації за кіньми було встановлено клінічне 

спостереження. До введення препарату та через 12 діб після останнього 

застосування антигельмінтиків проводили копроскопічні дослідження фекалій 

комбінованим методом стандартизованим Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хреновим з використанням насиченого розчину гранульованої аміачної 

селітри з щільністю 1,3. 

Результати досліджень. Перед постановкою досліду всі коні, як дослідних 

так і контрольної груп були уражені на 100 % яйцями стронгілід, а 

інтенсивність інвазії коливалась від 136,2±9,4 до 153,4±11,4 екземплярів яєць, в 

середньому, у трьох краплинах флотаційної рідини. Ураженість коней 

параскаридами становила 80,0 %, а інтенсивність інвазії коливалась від 18,3±2,2 

до 22,3±3,3 екз. яєць. Зараженість коней оксіурисами та стронгілоїдесами 

складала по 20,0 %. 

На 12-й день, після останньої дачі антигельмінтиків ми знову відібрали 

проби фекалій. Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень коней 

після дегельмінтизації показали, що антигельмінтик бровермектин гель у дозі 

0,2 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла або 1 см
3
 на 20 кг маси тіла по 
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лікарській формі після орального застосування, одноразово показав 100 %-ну 

ефективність проти параскарид, стронгілід, оксіурисів та стронгілоїдесів. Після 

застосування фензолу 22 % порошку в дозі 7,5 мг на 1 кг маси тіла (по ДР) або 

3,4 г на 100 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, груповим методом з 

кормом у ранішню годівлю після 14-годинної голодної дієти яєць параскарид, 

оксіурисів та стронгілоїдесів не виявлено. Яйця стронгілід були знайдені у 

одного коня при цьому ЕІ склала 20 % при ІІ 18 екз яєць. 

Висновок. Антигельмінтик бровермектин-гель у дозі 0,2 мг на 1 кг маси 

тіла (по ДР) або 1 мл на 20 кг маси тіла (по лікарській формі) одноразово, 

індивідуально на корінь язика являється високоефективними препаратом при 

змішаній нематодозній інвазії (ЕЕ та ІЕ = 100 %). 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЗОФАГОСТОМОЗНОЇ ІНВАЗІЇ СЕРЕД 

СВИНЕЙ ТА ВІКОВА ДИНАМІКА ЦІЄЇ ІНВАЗІЇ 

 

Антіпов А. А., к. вет. н., доцент, 

Гончаренко В. П., к. вет. н., доцент, 

Шмаюн С. С., к. вет. н., доцент, 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Свинарство – це галузь сільськогосподарського 

виробництва, що забезпечує населення багатьох країн світу цінними 

продуктами харчування [1]. 

За останні роки в Україні спостерігається тенденція до стабільного 

зростання виробництва продуктів тваринництва, зокрема, свинарства. Одним з 

основних факторів, який стримує збільшення виробництва свинини, є 

недостатня кількість кормів, низька їх якість та постійний дефіцит в раціоні 

протеїну, а також не стійке ветеринарне благополуччя тварин і особливо щодо 

паразитарних хвороб, що викликають смерть тварин, зменшення їх приросту, 

погіршення якості продукції [2]. 

Паразитарні хвороби завдають значних економічних збитків. Серед 

інвазійних хвороб свиней найбільш часто зустрічаються аскароз, трихуроз, 

метастронгільоз та езофагостомоз. Езофагостомоз свиней реєструється у 

багатьох свинарських господарствах різних клімато-географічних зон України 

[3]. 

Мета роботи – вивчити розповсюдження та вікову динаміку 

езофагостомозної інвазії серед свиней в умовах ТОВ „Селекційний центр 

свинарства” Білоцерківського району. 

Матеріали і методи досліджень. Роботу проводили в умовах господарства 

та в лабораторії кафедри паразитології і фармакології ФВМ Білоцерківського 

національного аграрного університету. Досліджували фекалій комбінованим 

методом стандартизованим Г. О. Котельніковим та В. М. Хреновим [4, 5] з 

використанням насиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю 

1,3. 

З метою вивчення розповсюдження езофагостомозній інвазії у свиней був 

проведений відбір проб фекалій від тварин різних вікових та ви-робничих груп. 

Для гельмінтокопроовоскопічних досліджень фекалії відби-рали індивідуально 

з прямої кишки тварин в ранковий час. 

Результати досліджень. В результаті досліджень проб фекалій ми 

знайшли яйця середні за розміром, овальної форми, які мали двоконтурну 

шкарлупу, сірого кольору, в середині знаходився зародок на стадії морули. Це 

були яйця езофагостом. 
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Рівень зараження свиней різних вікових та виробничих груп яйцями 

езофагостом наведено у таблиці. 

Таблиця 

Результати овоскопічних досліджень свиней 

різних вікових та виробничих груп 

Вікові та 

виробничі групи 

тварин 

Всього 

досліджено 

тварин, гол. 

Всього 

уражено 

тварин, гол. 

ЕІ, 

у 

проц. 

ІІ, 

екз. 

яєць 

1,5–2-місячні 12 0 0 0 

2–4-місячні 24 5 20,8 13,0 

4–6-місячні 24 15 62,50 28,2 

Відгодівельні 31 22 70,90 35,4 

Свиноматки 25 25 100 40,6 

Кнурі-плідники 5 5 100 29,0 

Всього 121 72 51,20 33,7 

 

Із 121 голови досліджених нами гельмінтоскопічним методом по 

господарству езофагостомами було уражено 72 голови, що становило 51,2 %. 

Щодо вікової динаміки езофагостомозної інвазії нами було встановлено, 

що ця інвазія зустрічалась практично у всіх вікових та виробничих групах, крім 

поросят до 2-х місяців (таблиця). Мінімально були вражені поросята віком від 2 

до 4 місяців. Екстенсивність інвазії становила 20,8 % при інтенсивності інвазії 

13,0 екземплярів яєць. Потім ці показники поступово зростали. У поросят віком 

від 4 до 6 місяців екстенсивність інвазії уже становила 62,5 % при інтенсивності 

інвазії 28,2 екземплярів яєць, у свиней на відгодівлі – 70,9 % при інтенсивності 

інвазії 35,4 екземплярів яєць Свиноматки та кнурі-плідники були на 100 % 

уражені езофагостомами при інтенсивності інвазії від 29,0 до 40,6 екземплярів 

яєць. 

Висновки. 1. ТОВ „Селекційний центр свинарства” Білоцерківського 

району являється неблагополучним щодо езофагостомозу свиней. Ураженість 

свиней по господарству склала 51,20 % за інтенсивності інвазії 33,7 екземпляра 

яєць. 

2. Езофагостомозна інвазія має дуже виражену вікову динаміку. 

Свиноматки та кнурі-плідники були на 100 % уражені яйцями езофагостом.  
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Актуальність проблеми. У різних районах нашої країни свинарство з 

давніх часів було традиційною галуззю тваринництва. Цінні господарсько-

корисні ознаки свиней – висока відтворна здатність, скороспілість та оплата 

корму, високий забійний вихід і енергетичність продуктів забою – гарантують 

їх перевагу у виробництві м’яса порівняно з іншими видами 

сільськогосподарських тварин [1]. 

Одним з основних факторів, який стримує збільшення виробництва 

свинини, є не стійке ветеринарне благополуччя тварин і особливо щодо 

паразитарних хвороб у т.ч. і до езофагостомозу [2, 3]. 

Боротьба з езофагостомозом свиней – це складний комплекс заходів, до 

яких входять лікування, дезінвазія приміщень, ґрунту, гною. Особливе значення 

при цьому має створення належних умов утримання і повноцінна годівля 

тварин. Але на перше місце ставиться раціональна етіотропна терапія – 

використання антгельмінтних препаратів. Особливе місце в сучасних умовах 

займає пошук нових антгельмінтних препаратів і визначення терапевтичної та 

економічної доцільності схем їх використання. 

Для боротьби з езофагостомозом свиней запропоновано багато 

антигельмінтиків широкого спектру дії [4]. 
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Мета роботи – вивчити антигельмінтну ефективність фенбенату 4 %-го 

преміксу та фензолу 22 %-го порошку за езофагостомозної інвазії у свиней ТОВ 

„Селекційний центр свинарства”. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили у господарстві 

та в лабораторії кафедри паразитології та фармакології БНАУ комбінованим 

методом стандартизованим Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим з 

використанням насиченого розчину гранульованої аміачної селітри з щільністю 

1,3 [5]. 

Досліди по вивченню антигельмінтної дії фензолу 22 % порошку та 

фенбенату 4 % преміксу провели на свинях 6–8-місячного віку спонтанно 

інвазованих езофагостомами. За принципом аналогів сформували 3 групи 

свиней (одну контрольну та дві дослідні) по 10 голів у кожній. Підрахунок яєць 

гельмінтів проводили у середньому в трьох краплинах флотаційного розчину. 

До введення препарату та через 12 діб після останнього застосування 

антигельмінтика проводили копроскопічні дослідження. Тестами для  обліку 

ефективності лікування були екстенс- та інтенсефективність (ЕЕ та ІЕ). 

Тваринам першої дослідної групи фензол 22 % порошок задавали 

одноразово в дозі 8 мг на кг маси тіла тварини по діючій речовині (ДР) або 

37 мг на кг маси тіла по лікарській формі (ЛФ). Тваринам другої дослідної 

групи задавали фенбенат 4 % премікс одноразово в дозі 5 мг на кг маси тіла по 

ДР або 125 мг на кг маси по ЛФ. 

Препарати використовували груповим методом у ранішню годівлю після 

14-годинної голодної дієти. Для приготування суміші антигельмінтика з 

кормом відважену дозу препарату змішували ретельно з кормом і розкладали у 

корита. Після дегельмінтизації тварини задовільно приймали корм, ускладнень 

протягом перших годин не відмічали. 

Тварини контрольної (третьої) групи антигельмінтик не отримували. В 

період проведення досліду всі дослідні і контрольні тварини знаходились в 

однакових умовах годівлі та утримання. 

Результати досліджень. Результати гельмінтоовоскопічних досліджень 

тварин до дегельмінтизації наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень 

свиней до дегельмінтизації 

Групи 

тварин 

Кількість 

тварин у групі, гол. 

Кількість 

уражених тварин, гол. 

ЕІ, 

% 

ІІ, 

екз. яєць 

Піддослідні: 

перша 

 

10 

 

10 

 

100 

 

29,7 

друга 10 10 100 33,2 

Контрольна 10 10 100 30,7 
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Як видно з даної таблиці усі групи тварин були на 100 % уражені яйцями 

езофагостом. Інтенсивність інвазії коливалась від 29,7 до 33,2 екз. яєць. 

На 12-й день після останньої дачі антгельмінтних препаратів ми знову 

відібрали проби фекалій. Результати цієї роботи наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Результати гельмінтокопроовоскопічних досліджень 

свиней після дегельмінтизації 

Групи 

тварин 

Кіл-ть 

тварин 

у групі, 

гол. 

Кіл-ть 

уражених 

тварин, 

гол. 

ЕІ, 

% 

ІІ, 

екз. 

яєць 

ЕІ, 

% 

ІЕ, 

% 

Піддослідна: 

перша 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

 

100 

друга 10 0 0 0 100 100 

Контрольна 10 10 100 33,9 – – 

 

З даної таблиці видно, що використані антгельмінтики фензол 22 % 

порошок одноразово в дозі 8 мг на кг маси тіла тварини по діючій речовині 

(ДР), або 37 мг на кг маси тіла по лікарській формі (ЛФ) та фенбенат 4 % 

премікс одноразово в дозі 5 мг на кг маси тіла по ДР або 125 мг на кг маси по 

ЛФ мали 100 %-ий вплив на езофагостомозну інвазію. 

Висновоки. Антигельмінтики фенбенат 4 % премікс в дозі 125 мг на 1 кг 

маси тіла по лікарській формі одноразово, або у дозі 5 мг на 1 кг маси тіла по 

ДР (фенбендазол) та фензол 22 % у дозі 37 мг на 1 кг маси тіла по лікарській 

формі одноразово, або у дозі 8 мг на 1 кг маси тіла по ДР являються 

високоефективними препаратами за езофогостомозній інвазії. ЕЕ та ІЕ слала 

100 %. 
 

Література 

1. Євстаф’єва В. О. Епізоотологія асоціативних інвазій свиней в умовах 

Лісостепу та Степу України. Вісник ПДАА. 2011. № 3. С. 98–100. 

2. Пономар С. І., Антіпов А. А. Епізоотологія нематодозів свиней в 

Україні. Вет. медицина України. 1998. № 5. С. 30–31. 

3. Мельничук В. В., Пругло В. О. Епізоотологічна ситуація щодо 

інвазійних захворювань свиней на території Полтавської області. Сучасні 

тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині. 

Мат. Всеукраїнського наук. семінару, присвяченого 20-річчю заснування 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи ПДАА 

(19 травня 2015, м. Полтава). Полтава, 2015. С. 66–71. 



 62 

4. Ефективність Промектину 1 %-го ін’єкційного розчину за кишкових 

нематодозів свиней / А. А. Антіпов та ін. Науковий вісник НУБіП. 2013. 

Вип. 188 (3). С. 191–194. 

5. Зажиттєва та посмертна діагностика гельмінтозів тварин. Методичні 

рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини та слухачів 

Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної 

медицини / С. І. Пономар та ін. Біла Церква, 2003. 54 с. 

 

 

 

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У 

ПАТОГЕНЕЗІ НОТОЕДРОЗУ КОТІВ 

 

Бахур Т. І., к. вет. н., доцент, 

Антіпов А. А., к. вет. н., доцент, 

Гончаренко В. П., к. вет. н., доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Нотоедроз – захворювання м'ясоїдних, частіше 

родини котячих, а також лабораторних тварин і людей. Збудником нотоедрозу є 

акариформний кліщ Notoedres cati (Hering, 1838). Нотоедроз є досить 

поширеним захворюванням як домашніх, так і бродячих котів на території 

України [1, 2]. 

Зараження збудниками нотоедрозу котів відбувається контактним шляхом, 

кліщ не володіє специфічністю. Пік інвазії спостерігається навесні і восени [3]. 

Метою нашої роботи було встановити особливості клінічного перебігу та 

морфологічні показники крові котів у патогенезі нотоедрозної інвазії. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі 

ветеринарної клініки ПП «Кіт і пес «12» (м. Вінниця). Для визначення впливу 

Notoedres cati на організм котів, формували групи (n=5) із тварин змішаних 

порід віком 1–3 роки масою 3–4,5 кг. Дослідна група складалась із котів, 

хворих на нотоедроз, за інтенсивності інвазії 5,8–9,3 екземплярів живих кліщів 

у досліджуваному мазку. Контроль складали здорові тварини, у зішкрібках 

шкіри яких не було виявлено збудників нотоедрозу, а клінічне обстеження не 

показало жодних ознак патології. 

Проби крові відбирали зранку до годівлі з Vena cephalica antebrachii. 

Відбір крові, консервування, обробку та її зберігання здійснювали згідно з 

існуючими методиками [4]. Гематологічні показники визначали 

загальноприйнятими методами [5]. 
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Результати досліджень. За результатами проведених нами досліджень, 

клінічна картина нотоедрозу дослідних котів у 100 % випадків проявлялась 

ураженнями шкіри голови (лоб, спинка носа, надбрівні дуги та вуха). Окрім 

того, виявляли такі симптоми як: появу дрібних вузликів і пухирців (у 2-ох 

котів із 5-ти), пухирі, в місцях локалізації яких шерсть частково або повністю 

випадала (3 із 5-ти), помірно виражений свербіж (3 із 5-ти), загальне 

пригнічення (1 із 5-ти), локальну болючість – у тому числі щелеп, що 

перешкоджало споживанню корму, особливо твердого (2 із 5-ти) та різке 

схуднення (1 із 5-ти). 

У результаті дослідження морфологічних показників крові котів, хворих на 

нотоедроз визначено підвищення кількості лейкоцитів на 69,1 % (р<0,01), табл. 

Таблиця 

Морфологічні показники крові котів,  

інвазованих Notoedres cati, M±m (n=6) 

Показники Неінвазовані коти Інвазовані коти 

Еритроцити, Т/л 7,44±0,23 6,92±0,21 

Лейкоцити, Г/л 13,90±0,62 23,50±0,52** 

Л
ей
к
о
гр
ам
а,
 %

 

Базофіли - 2,70±0,09 

Еозинофіли 2,70±0,08 8,20±0,31** 

Нейтрофіли 

Ю - 4,80±0,18 

П 5,20±0,25 8,80±0,32** 

С 69,30±3,26 50,80±1,71* 

Лімфоцити 20,60±0,73 19,10±1,28 

Моноцити 2,20±0,11 5,60±0,26** 

Примітка. *р<0,01, **р<0,001 – порівняно з групою неінвазованих котів. 

 

У лейкограмі крові котів цієї групи, також встановлено суттєві відхилення. 

Так, у крові хворих тварин з’являються базофіли (2,70±0,09 %), яких не було 

виявлено у здорових. Кількість еозинофілів була більшою в 3 рази (р<0,001). 

Було відмічено появу юних нейтрофілів (4,80±0,18 %), збільшення кількості 

паличкоядерних – на 69,2 % (р<0,001) та зменшення сегментоядерних – на 

26,7 % (р<0,01). Кількість моноцитів у крові інвазованих тварин перевищувала 

таку в крові здорових у 2,5 рази (р<0,001). 

Отримані нами результати вказують на глибокі комплексні порушення 

функціонування систем та органів організму котів за нотоедрозу. Так, 

зростання загальної кількості лейкоцитів є ознакою розвитку загального 

запального процесу в організмі. На гостре запалення також вказує зсув 

нейтрофільного ядра лейкограми вліво, аж до появи юних нейтрофілів. 

Еозинофілія та базофілія у крові інвазованих котів спричинені сенсибілізацією 
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організму під впливом паразитарних агентів. Моноцитоз, на нашу думку, 

спричинений реакцією організму на збудників вторинних інфекцій, які ще 

більше посилюють запальний процес [5]. 

Висновок. У результаті дослідження основоположних аспектів патогенезу 

нотоедрозу котів установлено, що ураженню піддається не лише шкіра. У 

патологічний процес комплексно втягуються всі системи та органи тварини-

хазяїна. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
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Актуальність проблеми. Блохи (Siphonaptera) – відокремлений ряд комах 

– облігатних тимчасових гніздово-норових паразитів ссавців і, в меншій мірі, 

птахів. В даний час відомо близько 2000 видів і підвидів бліх. Вони є 

переносниками збудників природно-вогнищевих хвороб людини і тварин, 

найбільше значення з яких мають чума і ендемічний тиф. Блохи широко 

поширені на всіх континентах, включаючи Антарктиду. Їх види зустрічаються 
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на хазяях від екваторіальних пустель і тропічних дощових лісів до найбільш 

північних областей Арктичної тундри [1, 2]. 

Сифонаптерози є однією із значно поширених захворювань собак, котів та 

інших видів м’ясоїдних. Згідно літературних даних, зараженість собак і котів 

блохами виду з Сtenocephalides felis досягає 50 %. Блохи цього виду поширені 

по всьому світу і здатні паразитувати на понад 50 видах тварин і птахів [3, 4]. 

Блохи викликають занепокоєння тварин, є джерелом алергічного дерматиту і 

анемії. Блохи є переносниками збудників рікетсіозу, лейкемії, ієрсиніозу, 

пастерельозу, бруцельозу, бартонельозу, а також є проміжними хазяїнами 

цестод Dipylidium caninum, Hymenolepis nana, H. diminuta, H. citelli, 

H. microstoma та інших видів гельмінтів [5, 6].  

Аналіз поширення бліх на території фізико-географічних регіонів є 

важливим аспектом у вирішення питань зоогеографії, особливо пов’язаних з 

історією формування ареалів їх господарів [7]. 

Тому актуальним є вивчення морфологічних особливостей бліх, які 

паразитують у собак, що дозволить підвищити ефективність видової 

диференційної ідентифікації паразитичних комах. 

Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували впродовж 2017–

2018 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної 

академії, а також в умовах ветеринарного сервісу «Vetexpert» (м. Полтава). 

З метою вивчення морфологічної будови бліх, їх відловлювали з собак 

різних порід та віку, які надходили до клініки ветеринарної медицини. З 

виділених комах готували постійні мікропрепарати згідно загальноприйнятої 

методики. Ідентифікацію бліх до виду проводили згідно визначника 

(Висоцька С. О, 1956). Всього досліджено 156 екземплярів бліх виду 

Сtenocephalides felis з них 48 самців та 108 самок. 

Результати досліджень. Результатами проведених досліджень 

встановлено, що Сtenocephalides felis мають характерну для бліх загальну 

будову тіла (рис. 1 а, б). 

Так передній край голови заокруглений, вона складається з лоба, лобного 

горбика, нижньощелепових щупиків, максил, хоботка, щік, щічного краю, очей 

та містить різні кутикулярні утворення (щетинки, антени, зубчики тощо). 

Ротовий апарат колючо-сисного типу. Груди складаються з трьох члеників: 

передньо-, середньо- та задньогрудей, які рухливо з’єднані між собою. Кожний 

членик утворює спинне напівкільце, тергит – передньо-, середньо- та 

задньоспинку. На кожному членику грудей знаходиться три пари лапок. 

Черевце бліх складається із десяти члеників, кожний з яких має спинну та 

черевну поверхню, здавлену з боків півкільцями – тергитів та стернитів. 
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а                                                                           б 

 

Рис. 1. Імаго Сtenocephalides felis: а –♀, б – ♂ 

 

Особливістю виду Сtenocephalides felis є те, що блохи мають темне 

забарвлення та містять головні та грудні ктенідії. Головний ктенідій містить від 

7 до 8 гострих зубців різної довжини, які розташовані по нижньому краю 

голови. Грудний ктенідій містить від 14 до 16 зубців. Очі у бліх даного виду 

достатньо великі. Передня частина вусикової ямки прикрита краєм щічної 

лопаті, яка на кінці закінчується несправжнім зубцем. У обох статей бліх лоб 

достатньо пологий, що добре помітно на мікропрепараті (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Морфологічна будова головного відділу Сtenocephalides felis та 

головного та грудного ктенідій  

 

Велике систематичне значення має озброєння п’ятого членика лапок, яке 

розглядається, згідно літературних джерел, як один з головних родових ознак 

бліх (рис. 3).  

На ньому необхідно розрізняти, крім кігтиків, декілька (від 3 до 6) пар 

бокових щетинок, бокових волосинок, підошовних щетинок, підошовних 

волосків та прикігтьових шипиків. 
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Рис. 3. Розташування кігтиків на лапці бліх виду Сtenocephalides felis 

 

Висновок. Блохи виду Сtenocephalides felis, виділені від собак, мають 

специфічну морфологічну будову, яка характеризується наявністю на голові 

пологого лоба, а також головного гребеня з 7–8 зубців та гребня 

передньогрудей з 14–16 зубців. 
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Актуальність проблеми. Домінантне положення серед акарозів собак 

займає демодекоз. Захворювання частіше носить безсимптомний перебіг, а сам 

кліщ вважається умовно-патогенним. Однак при зростанні кількості демодексів 

та надмірному їх розмноженні у волосяних фолікулах та сальних залозах, 

акароз набуває генералізованого характеру з яскраво вираженою клінічною 

картиною. Основою для розвитку захворювання слугує імунодефіцит (набутий 

та спадковий), іммуносупресивний стан тварини внаслідок тривалого 

застосування кортикостероїдів або хіміотерапевтичних засобів, порушення 

роботи ендокринних органів, злоякісні новоутворення, лейшманіоз [1, 2, 4]. 

Переважно у собак паразитує кліщ Demodex canis (Leidig, 1859) [1, 7], в 

літературних джерелах описані і інші види – Demodex injai (Clifford and Hillier, 

2003) та Demodex cornei (Mason, 1993; Hiller and Desch, 1997) [3, 9, 10]. D. injai 

паразитує у дорослих тварин і характеризується більшими розмірами, ніж 

D. canis [5]. D. cornei локалізується переважно на поверхні тіла і має коротку за 

розміром опістосому. Дискусія щодо самостійності цього виду триває [6, 8]. Ряд 

вчених поділяють вид D. canis на два підвиди: довгохвості та короткохвості 

(D. cornei) [5]. При цьому філогенетичний аналіз різних видів демодексів собак 

доказав спорідненість видів D. canis та D. cornei, натомість вид D. injai ‒ 

самостійний і молекулярно ближчий до D. folliculorum [9]. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проведені у 2018 році в 

умовах лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи ДДАЕУ. Дослідні зразки демодексів отримані від 10 місячного 

мопса хворого на ювенальний генералізований демодекоз, методом глибокого 

зіскрібка з додаванням гліцерину. Біометрію кліщів проводили зі застосуванням 

об’єкт-мікрометра, окуляр мікрометра і мікроскопа за збільшення × 100, × 400. 

Мікрофотографування здійснювали з допомогою цифрової камери Sigeta CAM 

MD-300 3Mpix (Китай). При визначенні метричних параметрів встановлювали 

загальну ширину, довжину тіла та окремих його частин, розмір яєць. 

Морфометрично досліджено 20 кліщів, цифрові дані оброблені статистично. 

Результати досліджень. Дорослі D. canis мали видовжену (сигароподібну) 

форму тіла, яка складалась з трьох частин: гнатосома, подосома та опістосома 

(рис. a). Зовнішній покрив гладкий, мав світло-сірий колір, очі відсутні. Для 

демодексів характерний статевий диморфізм. Результатами досліджень 

встановлено що середня довжина самки на 12,3 % більша ніж самця (табл.). 
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Гнатосома представлена добре розвиненим хоботком, який складається з 

парних хеліцер та пальп та непарного гіпостома. Середній розмір її склав 

0,026–0,027 мм. Ротовий апарат ріжучо-колючно-сисного типу, ліроподібної 

форми. До середнього відділу (подосоми) кріпляться чотири пари коротких 

тричленистих кінцівок та трапецієподібних епімеральних пластинок (рис. б. 1.). 

Середня довжина подосоми дорослих самців та самок D. canis склала 0,059 мм. 

Опістосома поперечно покреслена, червоподібна, поступово звужується до 

заднього кінця, у деяких самок містила сформоване яйце (рис. б. 3.). 

Копулятивний орган у самців розташований дорсально, статевий отвір у самок 

у вигляді щілини розташований вентрально (рис. б. 2.). Розміри опістосоми 

самців і самок різнилися, довжина її у самок на 21,3 % більша, ніж у самців 

(табл.). Метричні параметри задньої частини тіла кліщів можуть слугувати 

диференційною ознакою при визначені статевої приналежності демодексів. 

Яйця D. canis незрілі, сірого кольору, неправильної видовжено-овальної 

форми, середній їх розмір склав 0,074 мм. Личинка та протонімфи мали менші 

розміри та три пари недорозвинених кінцівок, телеонімфи – чотири пари 

кінцівок та сформований хоботок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Demodex canis: а – поділ тіла кліща на частини; б – скупчення 

демодексів у зіскрібку (1 – епімеральна пластина, 2 – статевий отвір;  

3 – яйце) 

 

При проведені досліджень виявляли демодексів морфологічно подібних до 

виду D. cornei, однак такі екземпляри метрично не досліджували. Результати 

метричних досліджень статевозрілих D. canis наведені у таблиці. 
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Таблиця 

Метричні показники імаго Demodex canis, мм (M±m, n = 10) 

Показники  M±m min max 

Довжина тіла 
♂ 0,203±0,009 0,16 0,25 

♀ 0,236±0,006 0,19 0,26 

Ширина тіла 
♂ 0,034±0,022 0,02 0,04 

♀ 0,033±0,002 0,03 0,04 

Довжина гнатосоми 
♂ 0,026±0,002 0,02 0,03 

♀ 0,027±0,002 0,02 0,03 

Довжина подосоми 
♂ 0,059±0,003 0,05 0,07 

♀ 0,059±0,002 0,05 0,07 

Довжина опістосоми 
♂ 0,118±0,006 0,09 0,15 

♀ 0,15±0,006 0,11 0,17 

Яйця 0,074±0,03 0,06 0,09 

 

Отримані дані полегшують диференційну діагностику кліщів Demodex 

canis, а результати морфометрії є основою для подальших досліджень та 

встановлення видового різноманіття демодексів собак в Україні. 

Висновок. Визначені метричні параметри яєць та статевозрілих кліщів 

Demodex canis. Середня довжина тіла самців складає 0,203 мм, самок – 

0,236 мм, довжина опістосоми у самок на 21,3 % більша, ніж у самців. 
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ПОШИРЕННЯ НЕМАТОДОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Євстаф’єва В. О., д. вет. н., професор, 

Зінченко Є. О.
*
, слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Скотарство – основна галузь тваринництва, яка 

забезпечує населення країни м’ясом, молоком, а також сировиною для шкіряної 

промисловості. За чисельністю велика рогата худоба займає перше місце серед 

інших видів сільськогосподарських тварин [1–3]. 

Одним із резервів підвищення продуктивності великої рогатої худоби є 

попередження значних економічних збитків, що виникають внаслідок 

нематодозних захворювань тварин, і які складаються з падежу, затримки у рості 

та розвитку молодняку, а також зниження кількості та якості продукції. 

Встановлено, що під впливом гельмінтів в організмі хазяїна формується 

паразитоценоз, співчленами якого є гельмінти, найпростіші, бактерії і гриби, 

внаслідок чого виникають асоційовані хвороби. Однак питання динаміки 

формування паразитоценозів у шлунково-кишковому тракті тварин слабко 

вивчені [4–6]. 

Тому, актуальним є дослідження фауни та особливостей поширення 

збудників нематодозів травного каналу у великої рогатої худоби. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 

2018 року на базі лабораторії паразитології Полтавської державної аграрної 

академії та в умовах одноосібних селянських господарств Полтавської області 

(Полтавській, Котелевський, Гадяцький райони). Копроскопічні дослідження 

великої рогатої худоби проводили за методом Котельникова-Хренова. 
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Всього досліджено 108 голів великої рогатої худоби різного віку 

(молодняк до 1 року, молодняк старше 1 року, корови). Основними 

показниками інвазованості тварин збудниками нематодозів були екстенсивність 

(ЕІ, %) та інтенсивність інвазії (ІІ, екз. яєць у 3 кр.). 

Результати досліджень. За результатами проведених копроскопічних 

досліджень великої рогатої худоби на території Полтавської області виявлено 

збудників стронгілятозів органів травлення, стронгілоїдозу та трихурозу. 

Екстенсивність інвазії у великої рогатої худоби, в середньому, становила: за 

стронгілятозів органів травлення 76,85 % за коливань інтенсивності інвазії від 3 

до 108 яєць/3 кр.; за трихурозу – відповідно 44,44 % та від 1 до 17 яєць/3 кр.; за 

стронгілоїдозу – 24,07 % та від 1 до 23 яєць/3 кр. Встановлено, що середня 

інвазованість великої рогатої худоби на території Полтавської області 

становила 89,81 %. Причому у 59,79 % інвазованих тварин нематодози травного 

каналу перебігали у вигляді асоціативних інвазій. Моноінвазії реєстрували 

рідше – у 40,21 % голів (рис. 1). 

40,21%59,79%

Моноінвазії Асоціативні інвазії

 
Рис. 1. Відсоткове співвідношення форм перебігу  

нематодозів травного каналу великої рогатої худоби 
 

З моноінвазій виявляли: стронгілятозну – 69,23 %, стронгілоїдозну – 

25,64 % та трихурозну – 5,13 %. З асоціативних інвазій найчастіше виявляли 

асоціацію стронгілят та трихурисів – 72,41 % (рис. 2).  

22,7% 50,0%
9,1%18,2%

Ст+Т Ст+С С+Т Ст+Т+С

 
Рис. 2. Відсоткове співвідношення асоціативних інвазій великої рогатої 

худоби: Ст – стронгілятози органів травлення, Т – трихуроз, С – стронгілоїдоз  



 73 

Рідше встановлювали асоціацію стронгілят та стронгілоїдесів – 20,69 %, 

стронгілоїдесів та трихурисів – 3,45 %, а також асоціацію стронгілят, 

трихурисів та стронгілоїдесів – 3,45 %. 

Встановлено, що показники екстенсивності інвазії за нематодозів травного 

каналу у великої рогатої худоби залежать від віку тварин (рис. 3).  
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Рис. 3. Вікова динаміка нематодозів травного каналу  

великої рогатої худоби 

 

Так, за стронгілятозів органів травлення найбільш ураженим виявився 

молодняк старше 1 року, ЕІ становила 94,44 %. У молодняку до 1 року ЕІ була 

меншою і дорівнювала 62,07 %. У корів цей показник був незначно вищим – 

72,09 %. За трихурозу, як і за стронгілятозів органів травлення, максимально 

уражався молодняк старше 1 року, ЕІ становила 61,11 %. У молодняка до 

1 року та корів екстенсивність інвазії була нижчою і дорівнювала відповідно 

27,59 та 41,86 %. За стронгілоїдозу максимальні показники екстенсивності 

інвазії встановлено у молодняку до 1 року (ЕІ – 41,38 %). В подальшому, з 

віком тварин, показники інвазованості зменшувалися і становили: у молодняку 

старше 1 року – 27,78 %, у корів – 9,30 %. 

Висновки. 1. Встановлено, що найбільш розповсюдженими нематодозами 

травного каналу великої рогатої худоби в умовах одноосібних селянських 

господарств Полтавської області є стронгілятози органів травлення, трихуроз та 

стронгілоїдоз. Середня інвазованість поголів’я становила: стронгілятами – 

76,85 %, трихурисами – 44,44 % і стронгілоїдесами – 24,07 %. 
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2. Нематодози травного каналу у великої рогатої худоби частіше 

перебігають у вигляді асоціативних інвазій (59,79 %), з яких переважає 

асоціація збудників стронгілятозів та трихурозу (72,41 %). 

3. Максимальну екстенсивність інвазії великої рогатої худоби збудниками 

стронгілятозів органів травлення та трихурозу виявлено у молодняку старше 

1 року (ЕІ відповідно 94,44 та 61,11 %), збудником стронгілоїдозу – у 

молодняку до 1 року (ЕІ – 41,38 %). 
 

Література 

1. Гордєєва І. В. Україна в СОТ – наслідки для ринку м’яса. Вісник СНАУ. 

2011. № 6/1 (48). С. 139–142.  

2. Саблук П. Т., Лузан Ю. А. Основні напрями удосконалення державної 

аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3–16. 

3. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України: монографія / 

М. В. Гладій та ін.; за ред. М. В. Гладія . К.: ННЦ ІАЕ, 2012. 354 с. 

4. Богданова О. Ю. Основные паразитозы крупного рогатого скота и меры 

борьбы с ними. Ветеринарная патология. 2006. № 3 (18). С. 123–126. 

5. Еремеева O. P. Микстинвазии крупного рогатого скота и их 

профилактика в Северо-Западной зоне Российской Федерации: автореф. дис. ... 

канд. вет. наук. Иваново, 2002. 16 с. 

6. Tarmud J. I., Siswansjah D. D., Adiwinata G. Gastrointestinal helminths 

ofcattle from the Tapin and Tabalong districts of southern Kalimantan. Penyakit 

Hewan. 1988. № 20 (35). P. 23–26. 

 

 

 

ПОШИРЕННЯ ТРИХУРОЗУ СОБАК НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЛУБНИ 
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Актуальність проблеми. Собаківництво в даний час набуває важливого 

значення в різних галузях народного господарства. Потреби у розвитку 

службового, декоративного, спортивного та спеціального собаківництва 

зростають, оскільки ці тварини − незамінні помічники людини. В усьому світі 

існує безліч різноманітних форм використання собак, одна з яких – збагачення 

духовного світу людей. Крім того, собаки беруть участь в охороні 
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народногосподарських та інших об’єктів, у тому числі державного кордону [1, 

2]. 

Надзвичайно небезпечними для м’ясоїдних тварин є гельмінтози – 

захворювання, збудниками яких є величезна група паразитичних нематод, 

цестод, трематоди, акантоцефал. Крім того, тварини, які інвазовані гельмінтами 

окремих видів, слугують джерелом зараження людини. В міських умовах 

постійний контакт собак з людиною стає тіснішою, що обумовлює небезпеку 

масового інвазування людей гельмінтами [3–5]. 

Тому, актуальним є дослідження розповсюдження гельмінтозів собак, 

зокрема трихурозу, на території урбанізованих міст України. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в впродовж 

2018–2019 рр. Епізоотичну ситуацію щодо трихурозу собак вивчали на базі 

державної міської лікарні ветеринарної медицини м. Лубни та навчально-

науковій лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської державної 

аграрної академії.  

Копроскопічно досліджено 66 собак різних вікових груп (до 6 міс.,  

6–12 міс., 1–3 р., 1–5 р. та старші 5 р.) та різних порід (німецька вівчарка, 

ретривер, французький бульдог, ротвейлер, англійський кокер-спанієль, 

йоркширський тер’єр, пекінес, такса, безпородні). Основними показниками 

інвазованості собак були екстенсивність та інтенсивність інвазії (ЕІ та ІІ). 

Копроскопічні дослідження проводили за методом Котельникова-Хренова з 

використанням розчину нітрату амонію. 

Результати досліджень. За результатами копроскопічних досліджень 

встановлено, що трихуроз є поширеною інвазією собак різних вікових та 

породних груп на території міста Лубни. Середня екстенсивність трихурозної 

інвазії становила 36,4 % за інтенсивності інвазії від 1 до 34яєць  у трьох 

краплинах флотаційної рідини (яєць/3 кр.). 

Також встановлено, що показники екстенсивності трихурозної інвазії в 

собак залежать від їх віку (рис.). 

Хворих на трихуроз собак виявляли у всіх вікових групах тварин. Причому 

найбільш ураженими виявилися собаки віком від 6 до 12 місяців. З віком 

тварин показники екстенсивності трихурозної інвазії поступово знижувалися і 

становили: у собак віком від 1 до 3 років – 25,0 %, у собак віком від 3 до 5 років 

– 20,0 %, у собак старших 5 років – 14,3 %. На нашу думку, зниження 

показників ураження собак із збільшенням їх віку пов’язане із формуванням 

вікового імунітету, який характеризується стійкістю собак до зараження. У 

цуценят віком до 6-місячного віку екстенсивність трихурозної інвазії становила 

33,3 %. 
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Також визначено породну сприйнятливість собак до збудника трихурозу. 

Так трихуроз виявляли у собак всіх досліджуваних порід, а також безпородних 

собак. Найбільший показник екстенсивності трихурозної інвазії реєстрували у 

собак породи німецька вівчарка, ЕІ становила 72,7 %. У собак інших порід, а 

також безпородних собак екстенсивність трихурозної інвазії коливалася в 

межах від 20,0 % (у собак породи англійський кокер-спанієль) до 40,0 % (у 

собак породи французький бульдог). Так, у собак породи ретривер ЕІ становила 

28,6 %, у ротвейлерів – 33,3 %, у йоркширських тер’єрів – 25,0 %, у пекінесів – 

28,6 %, у такс – 33,3 %, у безпородних собак – 25,0 %. Такі результати вказують 

на те, що собаки незалежно від їх породи заражаються збудником трихурозу. 

Однак, на показник ЕІ впливає спосіб утримання тварин та регулярне 

проведення профілактичних дегельмінтизацій. 
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Рис. Вікова динаміка трихурозу собак 

 

Висновки. 1. За результатами копроовоскопічних досліджень екстенсивність 

трихурозної інвазії у собак на території міста Лубни становить 36,4 %. 

2. Ступінь інвазованості собак збудником трихурозу залежить від віку 

тварин. Високу ступінь інвазованості собак Trichuris vulpis спостерігали у 

молодих собак віком від 6 до 12 місяців, ЕІ становить 58,3 %. 

3. Виявлено певну залежність інвазованості собак збудником трихурозу від 

їх породи. Трихурисів найчастіше діагностували у німецьких вівчарок, ЕІ 

становить 72,7 %. 
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ПОШИРЕННЯ КАПІЛЯРІОЗУ ГУСЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Єресько В. І.
*
, аспірант 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Багаторічними дослідженнями вітчизняних і 

зарубіжних авторів доведено, що найбільш поширеними серед паразитарних 

хвороб водоплавної птиці є гельмінтози травного каналу. Це пояснюється тим, 

що гуси та качки, переважно, утримуються з використанням вигулів, де вони 

мають доступ до пасовищ, водойм, в яких мешкають різні безхребетні 

(молюски, рачки тощо) – проміжні хазяї збудників гельмінтозів. Також, за 

вигульної системи утримання водоплавна птиця може тісно контактувати з 

дикими птахами, в організмі яких паразитують такі ж види гельмінтів, що й в 

домашньої. Завдяки перезараженню створюються умови для значного 

поширення гельмінтозних інвазій, у тому числі збудників нематодозів травного 

каналу, до яких відносяться й капіляріїди [1–4]. Причому інвазованість гусей 

капіляріїдами виявляється як у формі моно- так і мікстінвазій [5–8]. 

Тому, актуальним є встановлення особливостей поширення капіляріозу 

гусей на території Полтавської області. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 2016–

2018 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної 

академії. 

Досліджували поширення капіляріозу гусей на території 

5 птахопідприємств та 132 фермерських і одноосібних селянських господарств 
                                                           

*
 Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва В. О. 
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Полтавської області за вигульної системи утримання птиці 

(Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Диканський, Зіньківський, 

Котелевський, Лубенський, Лохвицький, Миргородський, Шишацький райони). 

Інвазованість гусей збудником капіляріозу визначали за показниками 

екстенсивності (ЕІ, %) та інтенсивності (ІІ, екз./гол.) інвазії. 

Всього досліджено 2486 проб посліду та 417 патолого-анатомічних 

досліджень тонких кишок гусей порід: велика сіра, датський легарт, горківська, 

миргородська, а також змішаних порід. 

Результати досліджень. За результатами проведених копроскопічних 

досліджень середня екстенсивність капіляріозної інвазії гусей становила 

28,72 % (табл. 1).  

Таблиця 1 

Поширення капіляріозу гусей на території Полтавської області  

за результатами копроскопічних досліджень 

Райони 

Досліджено 

(гол.) 

Інвазовано 

(гол.) 
ЕІ, % 

Ф+

О 
П 

в
сь
о
го

 

Ф+

О 
П 

в
сь
о
го

 

Ф+О П 

в
сь
о
го

 

Великобагачанськи

й 
145 90 235 43 14 57 29,66 15,56 24,26 

Гадяцький 114  114 37  37 32,46  32,46 

Глобинський 117 90 207 49 20 69 41,88 22,22 33,33 

Диканський 190  190 74  74 38,95  38,95 

Зіньківський 194 195 389 73 60 133 37,63 30,76 34,19 

Котелевський 249  249 93  93 37,35  37,35 

Лубенський 263  263 65  65 24,71  24,71 

Лохвицький 218  218 53  53 24,31  24,31 

Миргородський 254 195 449 87 20 107 34,25 10,26 23,83 

Шишацький 172  172 26  26 15,12  15,12 

Всього 
191

6 
570 

248

6 
600 114 714 31,32 20,00 28,72 

Примітка: Ф – фермерські господарства, О – особисті селянські 

господарства , П – птахопідприємства  

 

Причому гуси, які утримувались на птахопідприємствах, були менш 

інвазованими збудником капіляріозу (ЕІ – 20,00 %), ніж птиця, яка 

утримувалася у фермерських та особистих селянських господарствах (ЕІ – 

31,32 %). Залежно від досліджуваного району показники екстенсивності 
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капіляріозної інвазії коливалися в межах від 15,12 % (Шишацький район) до 

38,95 % (Диканський район). 

За результатами гельмінтологічного розтину кишечників гусей 

встановлено, що екстенсивність капіляріозної інвазії виявилася вищою, ніж за 

результатами копроскопічних досліджень і становила 57,79 % (табл. 2). 

Інтенсивність інвазії коливалася в межах від 1 до 187 екз. на птицю (середня ІІ 

– 39,55±2,27 екз./гол.). Показники екстенсивності капіляріозної інвазії гусей у 

досліджуваних районах мали незначні коливання і знаходилися в межах від 

51,22 % (Диканський район) до 68,98 % (Шишацький район). 

Таблиця 2 

Поширення капіляріозу гусей на території Полтавської області  

за результатами гельмінтологічних розтинів 

Райони 

області 

Д
о
сл
ід
ж
ен
о
 

(г
о
л
.)

 

Інвазовано (гол.) ЕІ, % 
В

. 
a

n
se

ri
s 

В
. 
o

b
si

g
n
a

ta
 

B
a

ru
sc

a
p

il
la

ri
a

 

sp
р

. 

В
. 
a

n
se

ri
s 

В
. 
o

b
si

g
n
a

ta
 

B
a

ru
sc

a
p

il
la

ri
a

 

sp
р

. 

Великобагачанський 41 20 7 22 48,78 17,07 53,66 

Гадяцький 42 19 10 23 45,24 23,81 54,76 

Глобинський 39 17 11 23 43,59 28,21 58,97 

Диканський 41 15 9 21 38,46 23,08 51,22 

Зіньківський 43 17 10 23 39,53 23,26 53,49 

Котелевський 50 21 15 27 42,00 30,00 54,00 

Лубенський 36 21 8 24 58,33 22,22 66,67 

Лохвицький 41 22 12 27 53,66 29,27 65,85 

Миргородський 55 27 10 31 49,09 18,18 56,36 

Шишацький 29 16 8 20 55,17 27,59 68,98 

Всього 417 195 100 241 46,76 23,98 57,79 

 

Також встановлено, що фауна капілярій представлена двома видами – 

Baruscapillaria anseris (Madsen, 1945), Moravec, 1982 і Baruscapillaria obsignata 

(Madsen, 1945), Moravec, 1982. Домінуючим виявився вид B. anseris, середня 

екстенсивність ураженості гусей склала 46,76 %, а інтенсивність інвазії – до 

38,3 екз./гол. (мінімальні і максимальні значення коливалися в межах від 2 до 

168 екз./гол.). У той же час, показники чисельності нематод виду B. obsignata 

були значно нижче, ніж B. anseris. Так екстенсивність інвазії гусей B. obsignata 

склала 23,98 %, а інтенсивність інвазії – до 15,7 екз./гол. (мінімальні і 

максимальні значення коливалися в межах від 2 до 57 екз./гол.). Показники 



 80 

екстенсивності інвазії залежно від досліджуваного району коливалися в межах: 

за паразитування капілярій виду B. anseris – від 38,46 до 58,33 %, за 

паразитування капілярій виду B. obsignata – від 17,07 до 30,00 %. 

Висновок. Капіляріоз гусей є значно поширеною нематодозною інвазією 

гусей в умовах господарств Полтавської області, екстенсивність інвазії може 

сягати 57,79 %. Фауна збудників капіляріозу в гусей представлена двома 

видами, з яких вид Baruscapillaria anseris є специфічним для гусей, а вид 

Baruscapillaria obsignata на території досліджуваного регіону виявлений 

вперше. 
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СОБАК ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ 

 

Захарченко О. Ю., слухач магістратури, 

Дубова О. А., к. вет. н., доцент, 
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Актуальність проблеми. Серед різноманітних захворювань собак, що 

зустрічаються в умовах сучасності, особливого поширення набуває 

дирофіляріоз [1–3]. Збудниками дирофіляріозу є круглі гельмінти роду 

Dirofilaria. Розрізняють декілька видів дирофілярій – D. immitis Leidy, 1856 і 

D. repens, Railliet & Henry, 1911. Перші в статевозрілій формі локалізуються в 

порожнинах серця і великих судинах (легенева артерія, аорта) та викликають 

серйозні порушення діяльності серцево-судинної системи. Другі 

зосереджуються в основному в підшкірній клітковині. Личинки (мікрофілярії) 

цих гельмінтів мігрують в крові. Методи діагностики захворювання та 

диференціації збудників, що впроваджені у клініках ветеринарної медицини, 

недосконалі і дозволяють діагностувати лише родовий дирофіляріоз, без 

диференціації збудника за видами, а, отже, й за характером паразитування 

статево зрілих особин. Також мало інформації про ефективність засобів терапії, 

що доступні на українському ринку ветеринарних препаратів [4–6]. 

Мета роботи – дослідити ефективність імунологічної діагностики та різних 

хіміопрепаратів за дирофіляріозу собак на різних стадіях захворювання. 

Матеріали і методи досліджень. Досліджено 10 собак різного віку (від 2 

до 6 років), які поступили у клініку ветеринарної медицини АртВет, м. Київ. 

Для роботи було використано твердофазний імунохроматографічний аналіз для 

якісного виявлення антигену D. immitis – експрес-тест VetExpert Heartworm Ag. 

Також було застосоване УЗД серця, рентгенологічне дослідження грудної 

порожнини хворих собак та мікроскопічне дослідження крові – метод 

нативного мазка. Визначали інтенс- та екстенсефективність застосування 

препарату Баймек® (Bayer AG) як мікродирофіляріцидного засобу. 

Результати досліджень. У тварин на момент прийому відмічалися такі 

симптоми: задишка видихаючого типу, швидка втома, кашель, зменшення маси 

тіла за останні 2–3 місяці, що стало підставою для проведення діагностики на 

дирофіляріоз. У 3 собак на момент прийому не було клінічних ознак 

захворювання (клінічно здорові) – дослідження на дирофиляріоз було 

проведено за бажанням власників тварин для скринінгового дослідження. 
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Діагноз було встановлено за допомогою методу нативного мазка, що 

свідчить про наявність у крові мікрофілярій. У всіх собак у мазку були виявлені 

мікрофілярії у різних кількостях (від 1 до 5 у полі зору). У молодих тварин 

(віком 2–3 роки) кількість мікродирофілярій у мазку була малою (1–2 

мікрофіляріі у полі зору). У дорослих собак (віком 3–6 років) інвазія була 

високою (3–5 мікрофілярії у полі зору). 

Тваринам з клінічними ознаками захворювання було проведено УЗД серця, 

за результатами якого у 4 тварин були виявленні дорослі дирофілярії. За 

допомогою рентгенологічного дослідження грудної порожнини у 1 тварини 

виявлено локальне ураження периферичних легеневих артерій. 

Всім тваринам був проведений експрес-тест VetExpert Heartworm Ag з 

метою встановлення ефективності імунологічного методу діагностики. 

Експрес-тест знаходить протеїн (антиген), який секретується дорослими 

самками D. immitis.  

За результатами цього дослідження – у 7 собак тест показав позитивний 

результат, що свідчить про наявність у крові антигену, який продукують 

статевозрілі самки D. immitis. У 3 інших собак (віком 2–3 роки) – тест був 

негативним. 

Можливі причини негативного результату тестування на антиген: 

 інвазія з низькою кількістю самок D. immitis;  

 молода інвазія (тестування проводять не раніше 7-місячного віку 

тварини); 

 затримка антигенемії (наприклад, якщо тварина приймає препарати для 

профілактики дирофіляріозу);  

 інвазія тільки самцями;  

 порушення правил описаних в інструкції; 

 утворення комплексів антиген/антитіло; 

 інша форма дирофіляріозу (зараження D. repens). 

Всі уражені собаки пройшли лікування за однаковою схемою. В перший 

день лікування вводили макроциклічні лактони (Баймек®) згідно з настановою, 

антикоагулянти (Фраксипарин®), проводилася дезінтоксикаційна інфузійна 

терапія з використанням ізотонічних розчинів. У другий-третій день вводили 

Фраксипарин® та проводили інфузійну терапію. 

Всім тваринам призначали обробки препаратом Advocate® spot-on (Bayer 

AG) 1 раз/місяць на термін 10 місяців.  

Через 10 днів повторно вводили Баймек®, та проводили дослідження крові 

на мікрофілярії. У 5 тварин, з високою інвазією перед лікуванням, на 10-й день 

інтенсивність інвазії значно зменшилась. У інших 5 тварин мікрофілярії у крові 

не виявлено. 
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При проведенні контрольного дослідження крові на наявність мікрофілярій 

через 1 рік після лікування показали, що у всіх дослідних собак мікрофілярії у 

крові виявлені не були. 

Висновки. 1. Імунологічний метод діагностики за позитивного результату 

вказує на наявність в організмі тварини статевозрілої особини D. immitis, 

оскільки реагує на антиген, який вони продукують. При негативному результаті 

– не виключає наявність захворювання.  

2. Лікування дирофіляріозу собак з використанням макроциклічних 

лактонів, антикоагулянтів та інфузійної терапії показали гарні результати для 

знищення мікрофілярій у крові. 

3. Використання Advocate® spot-on (Bayer AG) протягом 10 місяців 

знищує мікрофіляріі та профілактує це захворювання протягом 1 року. 
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Актуальність проблеми. Malassezia pachydermatis – це дріжджовий 

грибок, має слабко випуклу форму, зовнішньо нагадують земляний горіх. Його 

можна виявити у невеликій кількості як на шкірі, так і в слуховому каналі 

тварини. При цьому він не проявляє себе патогенно і не призводить до 

дискомфорту тварини. Але за відповідних сприятливих для нього умов може 

призвести до хвороб: маласезійний дерматит, отит тощо. Цей грибок не 

заразний для людини та інших тварин, оскільки він є частиною нормальної 

мікрофлори шкіри [1, 2, 3].  

Malassezia продукує багато ферментів, включаючи ліпази та протеази, які 

сприяють виникненню запалення шкіри. Також, протеїни Malassezia 

pachydermatis здатні грати роль алергенів, викликаючи в організмі господарів 

алергічну реакцію [1, 2]. 

За даними деяких авторів культури Malassezi apachydermatis були 

виділеніу 8,73 % хворих собак та 4,76 % хворих котів [4]. 

Маласезійний дерматит – це практично завжди вторинне захворювання. 

Патогенність маласезій дуже низька, вони не здатні самостійно викликати 

захворювання в організмі з добрим імунним статусом. Таким чином маласезія-

асоційовані захворювання розвиваються на фоні вже присутніх порушень в 

організмі, також можуть виступати як вторинна інфекція при вже присутній 

інфекції [1, 2]. 

Клінічна картина маласезійного дерматиту. Захворювання є 

розповсюдженим серед собак буд-якого віку, породи та статі. Хоча є деяка 

схильність у деяких порід: такса, ши-тцу, американський кокер-спаніель, 

вестхайленд уайт тер’єр, шарпей тощо. У котів все ж відмічається як поодинокі 

випадки.Породи котів, схильні до маласезійного дерматиту: девон-рекс, сфінкс.  

Ураження можуть бути як локалізованими, так й генералізованими. 

Malassezia-обумовлений дерматит, як правило, супроводжується сильним 

свербіжем та специфічним неприємним солодкуватим запахом. На початку 

запалення спостерігається еритема, лущення шкіри та жирна себорея. Ці 

первинні шкірні зміни достатньо швидко змінюються вторинними – алопеціями 

внаслідок розчухів, потовщенням шкіри та гіперпігментацією. Частіше за все 

уражається вентральна частина шиї, шкіра на череві та у паху, міжпальцеві 
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простори та шкіра зовнішнього слухового проходу. Маласезійні дерматити 

можуть зовнішньо виглядати як атопічні дерматити, харчова алергія, 

демодекоз, нерідко спостерігається утворення кірочок та струпів, що 

характерно при ураженні дерматофітами. Це все ускладнює діагностику даного 

захворювання [1, 2, 3]. 

Діагноз базується на наявності відповідної клінічної картини, виявленні 

грибків Malassezia на шкірі та клінічній та мікологічній відповіді на 

протигрибкову терапію. 

Терапія маласезійного дерматиту у більшості випадків підбирається 

індивідуально, все залежить від важкості, локалізації та розповсюдження 

уражень. Лікування повинно бути комплексним, включаючи в себе 

застосування і системних препаратів і зовнішні обробки. Також враховуємо, що 

це асоційована інфекція, тому лікування повинно включати й відповідну 

специфічну антибіотикотерапію [1, 2, 5]. 

Проблема діагностики та лікування маласезійного дерматиту у дрібних 

домашніх тварин є актуальною і потребує подальшого вивчення. 
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Актуальність проблеми. Дирофіляріоз – природно-вогнищеве 

захворювання м’ясоїдних та хутрових тварин (собак, котів, лисиць, вовків, 

леопардів, тигрів), а також людини, яке спричинюється збудниками класу 

Nematoda, підряду Filariata, родини Onchocercidae. У собак частіше 

реєструється два види збудників: Dirofilaria repens (Raillet et Henry, 1911) та 

Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) [1–3]. 

В останні роки відмічається тенденція до поширення дирофіляріозу серед 

м’ясоїдних тварин на території України. Цьому сприяє необмежене їх 

переміщення із одного регіону в інший, неконтрольоване завезення з інших 

країн, збільшення кількості бродячих та безпритульних собак, обмежене 

використання хімічних препаратів для боротьби з комарами – проміжними 

хазяями дирофілярій, недостатня кількість антигельмінтиків, які б діяли на 

статевозрілих паразитів [4, 5]. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження виконувалася впродовж 

2018 р. в умовах ветеринарної клініки «Яшма» (м. Кременчук) та навчально-

наукової лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської 

державної аграрної академії. 

Гемаларвоскопічні дослідження собак проводили за методом І. С. Дахно. 

Експериментальні досліди з визначення терапевтичної ефективності 

протипаразитарних препаратів проводили на собаках віком 1–5 років, які були 

спонтанно уражені збудником дирофіляріозу. Було сформовано 3 групи собак 

по 3 голови у кожній. 

Протипаразитарні препарати задавали хворим собакам за наступною 

схемою: 

Собакам першої дослідної групи задавали бровермектин гранулят у дозі 2 г 

на 10 кг маси тіла тварини. Розраховану дозу ділили на 3 частини і згодовували 

з м’ясним фаршем протягом 3 діб.  

Собакам другої дослідної групи вводили підшкірно бровермектин 1 % у 

дозі 0,4 мл на 10 кг маси тіла тварини одноразово. 

Собакам третьої дослідної групи задавали брованол плюс у дозі 1 таблетка 

на 10 кг маси тіла разом із м’ясним фаршем одноразово.  

                                                           

*
 Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва В. О. 
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Ефективність лікування визначали через 5, 10, 15 та 20 діб після задачі 

препаратів на основі гемаларвоскопічних досліджень собак. За результатами 

отриманих даних визначали екстенсефективність та інтенсефективність (ЕЕ та 

ІЕ) препаратів. 

Результати досліджень. Встановлено, що після лікування собак 

бровермектин гранулятом на 5 добу експерименту екстенсивність 

дирофіляріозної інвазії знизилася із 100,0 до 66,6 %, а інтенсивність інвазії з 7,3 

до 3,0 лич./3 п.з. На 10 добу ЕІ становила 33,3 %, ІІ – 2,0 лич./3 п.з. Починаючи 

із 15 і до 20 доби хворих собак не виявлено. 

Після введення хворим собакам бровермектину 1 % на 5 добу 

екстенсивність інвазії знизилася із 100,0 до 66,6 %, а інтенсивність інвазії з 8,0 

до 5,0 лич./3 п.з. З 10 по 15 добу досліду ЕІ становила 33,3 %, а на 20 добу ЕІ 

зросла до 66,6 %. На 10 добу інтенсивність інвазії становила 2,0 лич./3 п.з. На 

15 добу ІІ незначно зросла до 3,0 лич./3 п.з., а на 20 добу ІІ становила 

2,5 лич./3 п.з. 

Після задачі хворим собакам брованолу плюс на 5 добу екстенсивність 

дирофіляріозної інвазії знизилася із 100,0 до 33,3 %, а інтенсивність інвазії з 7,7 

до 1,0 лич./3 п.з. Однак, впродовж подальших досліджень хворих собак не 

виявлено. 

Порівнюючи показники екстенсивності та інтенсивності дирофіляріозної 

інвазії до- та після лікування собак визначали екстенсефективність та 

інтенсефективність протипаразитарних препаратів. Найбільш ефективними 

препаратами виявилися брованол плюс (ЕЕ, ІЕ становили 100,0 %, термін 

одужання – 10 діб) та бровермектин гранулят (ЕЕ, ІЕ становили 100,0 %, термін 

одужання – 15 діб). Менш ефективним виявився препарат бровермектин 1 %. 

Екстенсефективність та інтенсефективність становили відповідно: на 5-ту добу 

– 33,4 та 37,5 %, 10-ту добу – 66,7 та 75,0 %, 15-ту добу – 66,7 та 62,5 %, 20-ту 

добу – 33,4 та 68,8 %.  

Висновок. Отже, за результатами проведених паразитологічних 

досліджень найбільш ефективними препаратами за дирофіляріозу собак 

виявилися брованол плюс та бровермектин гранулят. 
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ЗА ЕЗОФАГОСТОМОЗУ 

 

Коваленко В. О.
 *
, аспірант, 

Манойло Ю. Б., к. вет. н. 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Аналіз сучасного стану свинарства свідчить, що 

важливими перешкодами на шляху розвитку цієї галузі є кишкові нематодози. З 

них провідне місце займає езофагостомоз – захворювання, що має значне 

поширення як на території України, так і за її межами [1, 2]. 

Езофагостомоз свиней завдає значних економічних збитків, зокрема 

хвороба супроводжується зниженням апетиту, профузною діареєю та 

схудненням тварин, що призводить до зниження приростів маси тіла, 

збільшення витрати кормів. Крім того, велике число кишечників уражених 

переважно ларвальними стадіями езофагостом вибраковується [3, 4].  

Вітчизняні та зарубіжні дослідники вказують на те, що збудник 

езофагостомозу свиней негативно впливає на нормальну мікрофлору, активізує 

вплив умовно-патогенних мікроорганізмів на організм тварин, викликає 

дисбактеріоз, який ускладнює перебіг паразитарного захворювання і нерідко 

обумовлює тривалу дисфункцію кишечника [5]. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах 

ТОВ «Октан» Зіньківського району Полтавської області на супоросних 

свиноматках української білої породи, спонтанно інвазованих езофагостомами 

(ІІ – від 876,8±19,93 до 889,6±28,44 яєць у 1 г фекалій). 

Були сформовані три дослідні і дві контрольні (хворі та клінічно здорові 

свині) групи по п’ять голів у кожній. Свиноматкам препарати задавали за 

місяць до опоросу. 

Свиням першої дослідної групи випоювали груповим способом 

бровермектин 2% водорозчинний у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово. 

Розраховану для всього поголів’я дозу препарату розводили в одній третині 

добової норми питної води та випоювали упродовж однієї доби. 

Свиням другої дослідної групи випоювали груповим способом 

бровермектин 2% водорозчинний у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово та 

одночасно застосовували пробіотик емпробіо, який задавали разом з питною 

водою у дозі 40 мл на голову 15 діб підряд. 
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Свиням третьої дослідної групи випоювали груповим способом 

бровермектин 2% водорозчинний у дозі 1 мл/50 кг маси тіла одноразово та 

одночасно застосовували ферментно-пробіотичний препарат вітацелл-Ф, який 

задавали разом з комбікормом у дозі 1 кг/т корму 30 діб підряд. 

Свиней контрольних груп не дегельмінтизували. 

Ефективність антигельмінтика та у комплексному його застосуванні з 

пробіотиком й пребіотиком визначали на 3, 7 та 14 доби після застосування 

препаратів за показниками екстенсивності та інтенсивності інвазії (ЕІ, ІІ). На 

першу та 30 добу після опоросу в дослідних та контрольних групах свиней 

визначали: кількість поросят при опоросі, масу тіла, середньодобові прирости 

та збереженість поросят. 

Результати досліджень. Встановлено, що у першій дослідній групі 

свиней, яким задавали бровермектин 2 % водорозчинний, після проведеного 

лікування було отримано 11,6±0,50 гол. поросят. На 30-ту добу цей показник 

становив 9,8±0,48 гол., що відповідає показнику збереженості поросят на рівні 

84,71±4,00 %. Отримані показники були вищими відповідно на 20,69 %, 

22,45 % (р<0,05) та 2,22 %, ніж у хворих свиней (9,2±0,66 гол., 7,6±0,50 гол. та 

82,83±1,99 %) та нижчими на 3,33 %, 12,50 % (р<0,05) та 9,60 %, ніж у клінічно 

здорових тварин (12,0±0,44 гол., 11,2±0,2 гол. та 93,71±2,89 %). Загальна маса 

гнізда при народженні у дослідних свиноматок становила 13,82±0,53 кг, а на 30-

ту добу – 107,9±2,67 кг, що на 20,98 % (р<0,05) і 26,75 % (р<0,01) вище, ніж у 

хворих свиноматок (відповідно 10,92±0,92 кг і 79,04±7,73 кг) та на 8,84 % і 

28,92 % (р<0,001) нижче, ніж у клінічно здорових (відповідно 15,16±0,82 кг і 

151,8±6,74 кг). Жива маса поросят при народженні у дослідних тварин 

становила 1,19±0,06 кг, на 30-ту добу – 11,22±0,45 кг. Ці показники були 

вищими на 2,52 і 7,49 %, ніж у хворих свиней (відповідно 1,16±0,04 кг і 

10,38±0,57 кг) та нижчими на 4,03 і 17,13 % (р<0,01), ніж у клінічно здорових 

тварин (відповідно 1,24±0,04 кг і 13,54±0,51 кг). Середньодобові прирости 

поросят, отриманих від свиноматок після дегельмінтизації, дорівнювали 

335,66±12,99 г. Вони були вищими на 6,25 %, ніж у поросят, отриманих від 

хворих свиноматок (314,68±25,19 г), та нижчими на 19,81 % (р<0,05), ніж у 

поросят, отриманих від клінічно здорових свиноматок (418,6±23,13 г). Такі 

результати, хоча і вказують на одужання свиноматок, але свідчать про те, що 

повного відновлення функцій організму після дегельмінтизації не відбувається. 

У другій дослідній групі свиноматок, яким задавали разом із 

антигельмінтиком пробіотик, показники ефективності були вищими, ніж у 

першій дослідній групі. Так, кількість поросят на одну свиноматку при 

народженні становила 11,8±0,37 гол., на 30-ту добу – 10,8±0,37 гол., 

збереженість поросят склала відповідно 91,48±0,26 %. Отримані значення були 

вищими відповідно на 22,03 % (р<0,01), 29,63 % (р<0,001) і 9,46 % (р<0,01) 
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порівняно до аналогічних показників у хворих свиней та на 1,69, 9,26 і 7,40 % – 

порівняно до показників у свиноматок першої дослідної групи. Водночас 

отримані показники були нижчими відповідно на 1,67, 3,57 і 2,38 % порівняно 

до клінічно здорових тварин. Загальна маса гнізда у свиноматок другої 

дослідної групи становила 14,58±0,36 кг, на 30-ту добу – 143,4±2,04 кг, що було 

вищим відповідно на 25,10 % (р<0,01) і 44,88 % (р<0,001) порівняно з 

показниками у хворих свиноматок, на 5,21 і 24,76 % – порівняно з показниками 

у тварин першої дослідної групи та нижчим на 3,83 і 5,53 % – порівняно з 

клінічно здоровими свинями. Жива маса поросят у свиноматок другої дослідної 

групи становила при народженні 1,22±0,04 кг, на 30-ту добу – 13,3±0,49 кг. 

Отримані значення були вищими на 4,92 і 21,95 % (р<0,01) порівняно з 

показниками у хворих свиней, на 2,46 і 15,64 % – порівняно з показниками у 

тварин першої дослідної групи та нижчим на 1,61 і 1,77 % – порівняно з 

клінічно здоровими свинями. Середньодобові прирости поросят, отриманих від 

свиноматок після комплексного застосування антигельмінтика та пробіотика, 

дорівнювали 402,6±15,39 г. Вони були вищими на 21,84 % (р<0,05) та 16,63 %, 

ніж у поросят, отриманих від хворих свиноматок та свиноматок першої 

дослідної групи відповідно. Разом з тим, середньодобові прирости поросят, 

отриманих від клінічно здорових свиноматок, перевищували отримані 

показники лише на 3,82 %. Отже, отримані дані свідчать, що комплексне 

застосування антигельмінтика та пробіотика підвищує його ефективність, а 

також прискорює відновлення організму хворих свиней.  

У третій дослідній групі свиноматок, яким задавали разом із 

антигельмінтиком ферментно-пробіотичний засіб, отримані зоотехнічні 

показники були найвищими та перевищували відповідні значення у клінічно 

здорових свиноматок. Так, кількість поросят на одну свиноматку при 

народженні становила 12,4±0,24 гол., на 30-ту добу – 12,0±0,31 гол., 

збереженість поросят склала відповідно 96,79±1,96 %. Отримані значення були 

вищими відповідно на 25,81 % (р<0,01), 36,67 % (р<0,001) і 14,42 % (р<0,001) 

порівняно до аналогічних показників у хворих свиней, на 6,45, 18,33 і 12,48 % – 

порівняно до показників у свиноматок першої дослідної групи, на 4,84, 10,0 і 

5,49 % – порівняно до показників у свиноматок другої дослідної групи та на 

3,23, 6,67 і 3,18 % – порівняно до показників у клінічно здорових тварин. 

Загальна маса гнізда у свиноматок третьої дослідної групи становила 

16,86±0,48 кг, на 30-ту добу – 170,9±4,82 кг, що було вищим відповідно на 

35,23 % (р<0,001) і 53,75 % (р<0,001) порівняно з показниками у хворих 

свиноматок, на 18,03 і 36,86 % – порівняно з показниками у тварин першої 

дослідної групи, на 13,52 і 16,09 % – порівняно з показниками у тварин другої 

дослідної групи та на 10,08 і 11,18 % (р<0,05) – порівняно з клінічно здоровими 

свинями. Жива маса поросят у свиноматок третьої дослідної групи становила 
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при народженні 1,34±0,02 кг, на 30-ту добу – 14,24±0,14 кг. Отримані значення 

були вищими на 13,43 % (р<0,01) і 27,11 % (р<0,001) порівняно з показниками у 

хворих свиней, на 11,19 і 21,21 % – порівняно з показниками у тварин першої 

дослідної групи, на 8,96 і 6,60 % – порівняно з показниками у тварин другої 

дослідної групи та на 7,46 % (р<0,05) і 27,11 % – порівняно з клінічно 

здоровими свинями. Середньодобові прирости поросят, отриманих від 

свиноматок після комплексного застосування антигельмінтика та ферментно-

пробіотичного засобу, дорівнювали 430,0±5,05 г. Вони були вищими на 26,82 % 

(р<0,01), 21,94 % і 6,37 % та 16,63 %, ніж у поросят, отриманих від хворих 

свиноматок, свиноматок першої і другої дослідних груп та клінічно здорових 

тварин відповідно.  

Висновок. Отже, отримані економічні показники підтверджують 

показники терапевтичної ефективності щодо застосування антигельмінтика у 

поєднанні з пробіотиком та ферментно-пробіотичним засобом у процесі 

лікувальних заходів за езофагостомозу свиней. Застосування пробіотичних 

препаратів при дегельмінтизації тварин сприяє кращому відновленню функцій 

органів, особливо шлунково-кишкового тракту, що позитивно впливає на 

продуктивність тварин та збереженість молодняку. 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ КУЛЬТИВУВАННЯ ТА ВІКУ КУЛЬТУР 

MYCOBACTERIUM BOVIS НА ПОЯВУ L–ФОРМ  
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Актуальність проблеми. Нині значну увагу приділяють дослідженню 

фільтривних форм бактерій, властивостям і складним механізмам їх утворення 

[1, 2]. Бактеріальна конверсія L-форм (існування без клітинної стінки) 

вважають універсальним явищем у природі. Розуміння перетворення бактерій 

M. bovis у L-форми допоможе виявити нові механізми виживання та їх цикли 

розвитку [3, 4].  

Матеріали і методи досліджень. Використано музейний швидкорослий 

високовірулентний штам M. bovis, пасажований через щільне яєчне живильне 

середовище. Окремі культури в закритих пробірках зберігали за 3 
о
С без 

пересівання. Через 1–3 та 9–12 років готували мазки та розглядали M. bovis під 

мікроскопом. Досліджували появу в культурах L-форм. Через 9–12 років 

провели пересівання культур на свіже живильне середовище та культивували за 

3 
о
С та 37 

о
С. Мікроскопіювали одержані субкультури на першу, третю, шосту 

та тридцяту добу з початку росту, з’ясували наявність у мазках L-форм.  

Результати досліджень. В мазках, зроблених із одно- – трирічних культур 

виявили поодинокі L-форми лише в трьох із 15 досліджуваних культур (пасажі 

115, 143, 148). Вони представлені округлими іноді дещо витягненими 

утвореннями різної оптичної щільності. Після 9–12 років зберігання у повторно 

зроблених із культур мазках виявляли більшу кількість L-форм. Культура  

143-го пасажу морфологічно на 92,4 % представлена L-формами. У мазках із 

молодих культур у першу, четверту, шосту та тридцяту добу росту встановили, 

що морфологія мікобактерій різноманітна. За мікроскопії виявили короткі та 

довгі, прямі та зігнуті, тонкі та товсті палички із заокругленими кінцями, 

кокоподібні та ниткоподібні форми, зерна, L-форми. Цікаве те, що за 37 
о
С у 

більшості культур реєстрували на 37,3 % більше L-форм. Із часом у багатьох із 

них спостерігали зменшення кількості L-форм до повного зникнення в деяких 

субкультурах. За температури культивування 3 
о
С L-форми спостерігали в 

меншої на 60,5 % кількості субкультур, а згодом вони зникали швидше на 

29,7 %, ніж за вищої температури культивування. Тільки одна субкультура 

(143-го пасажу) представлена винятково L-формами.  
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Висновок. Дослідженнями встановлено, що за час зберігання у вихідних 

культурах зростала кількість L-форм. У першій генерації субкультур L-форми 

частіше виявляли за температури 37 
о
С, їх кількість із часом знижувалась. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ У СОБАК В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

КЛІНІКИ ТОВ «БІОЦЕНТР» МІСТА ПОЛТАВА 

 

Коне М. С., к. вет. н., доцент 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Парвовірусний ентерит – висококонтагіозна 

хвороба собак, яка характеризується жовчоподібною блювотою і проносом, 

геморагічним запаленням шлунково-кишкового тракту, зневодненням 

організму, ураженням міокарда і швидкою загибеллю хворих тварин [1].  

Парвовірусний ентерит на сьогодні залишається одним із найпоширеніших 

інфекційних захворювань собак, що призводить до значних економічних та 

моральних втрат. Загальні економічні збитки від парвовірозу складаються з 

затрат від загибелі та вибраковки тварин у службовому собаківництві та витрат 

на проведення профілактичних, протиепізоотичних і лікувальних заходів [2, 3]. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились на базі 

аналізу даних журналів реєстрації хворих тварин у ветеринарній клініці 

ТОВ «Біоцентр» за 2015–2017 роки.  
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Для визначення ефективності схем лікування було сформовано 4 групи по 

10 тварин в кожній: 

1) Першій групі вводили препарати: сироватка «Гіскан-5», «Ронколейкін», 

«РБС-Кінг», «Фоспреніл», «Гамавіт», «Амоксіцилін», «Катозал», «Нош-па», 

«Етамзілат», «Метоклопрамід», «Пресорб», «Лактобіфід», інфузійна терапія, 

що включає розчин Натрію хлориду 0,9 %, Глюкози 5 %, розчин Рінгера, 

Дуфалайт, очисна клізма з відваром ромашки. 

2) Другій Групі «Ронколейкін», «Гамавіт», «РБС-Кінг», «Амоксіцилін», 

«Катозал», «Нош-па», «Етамзілат», «Метоклопрамід», «Пресорб», 

«Лактобіфід», інфузійна терапія, що включає розчин Натрію хлориду 0,9 %, 

Глюкози 5 %, розчин Рінгера, Дуфалайт, очисна клізма з відваром ромашки. 

3) Третій групі вводили наступні препарати: «Фоспреніл», «РБС-Кінг», 

«Гамавіт», «Амоксіцилін», «Катозал», «Нош-па», «Етамзілат», 

«Метоклопрамід», «Пресорб», «Лактобіфід», інфузійна терапія, що включає 

розчин Натрію хлориду 0,9 %, Глюкози 5 %, розчин Рінгера, Дуфалайт, очисна 

клізма з відваром ромашки. 

4) Четвертій групі «РБС-Кінг», «Гамавіт», «Амоксіцилін», «Катозал», 

«Нош-па», «Етамзілат», «Метоклопрамід», «Пресорб», «Лактобіфід», інфузійна 

терапія, що включає розчин Натрію хлориду 0,9 %, Глюкози 5 %, розчин 

Рінгера, Дуфалайт, очисна клізма з відваром ромашки. 

Для визначення ефективності профілактичних заходівз використанням 

різних вакцин з урахуванням принципу аналогів було сформовано із щеплених 

тварин 3 групи по 10 тварин у кожній: 

– першій групі тварин вводили вакцину Вангард PLUS 5 – дворазово, 

перша вакцинація у віці 8тижнів з інтервалом 3 тижні. 

– другій групі тварин вводили вакцину Нобівак DHPPI з 8 тижневого віку 

дворазово з інтервалом 21–28 діб, внутрішньом’язово в дозі 1 мл. 

– третій групі тварин вводили вакцину Дурамун Plus 5L4 дворазово з 

інтервалом 2–3 тижні з 8 тижневого віку, підшкірно в дозі 1 мл. 

Результати досліджень.Б уло встановлено 100 % ефективність схеми 

лікування, що включала сироватка «Гіскан-5», «фоспреніл», «Гамавіт», 

«Ронколейкін», «Амоксіцилін», «Катозал», «Нош-па», «Етамзілат», 

«Метоклопрамід», «Пресорб», «Лактобіфід», інфузійна терапія, що включає 

розчин Натрію хлориду 0,9 %, Глюкози 5 %, розчин Рінгера, Дуфалайт, очисна 

клізма з відваром ромашки. 

Для профілактики хвороби найефективнішою виявилась вакцина – Нобівак 

DHPPI, розроблена компанією «Intervet» Нідерланди  – 100 %. 

Висновки. 1. Сироватка «Гіскан-5», ронколейкін, фоспреніл показали 

найкращі результати у лікуванні парвовірусного ентериту собак.  
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2. З метою профілактики парвовірусного ентериту собак найефективнішою 

виявилась вакцина Нобівак DHPPI. 
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СТРОНГІЛОЇДОЗ КІЗ В УМОВАХ ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ 

М. ПОЛТАВА 

 

Корчан Л. М., к. вет. н., 

Корчан М. І., к. вет. н., доцент, 

Дзюба А. В., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Проблема стронгілоїдозу дрібної рогатої худоби, 

зокрема кіз, тривалий час залишалася поза полем зору науковців. Та 

інформація, що стосується даної інвазії, висвітлює переважно проблеми 

вівчарства [1, 2, 4].  

За окремими літературними даними, екстенсивність стронгілоїдозної 

інвазії серед кіз у світі становить близько 11–24 %, а в країнах із тропічним 

кліматом та у сільській місцевості цей показник сягає у середньому 35 % [3, 4]. 

Мета роботи полягала у вивчені поширення стронгілоїдозної інвазії серед 

кіз в умовах приватних господарств м. Полтава. 

Матеріали і методи досліджень. Проби фекалій відбирали від 230 голів 

кіз, що належать власникам приватних господарств м. Полтава. Для відбору 

фекалій використовували прилад для відбору проб фекалій у дрібної рогатої 

худоби [5]. Дослідження виконували на базі наукової лабораторії кафедри 

паразитології Полтавської державної аграрної академії.  

Кількісне гельмінтоовоскопічне дослідження проводили флотаційним 

методом за В. Н. Трачем з використанням лічильної камери [6, 7]. 
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Гельмінтоларвоскопічне дослідження визначали за кількісним 

гельмінтоларвоскопічним методом із підрахунком личинок у лічильній 

камері[8]. 

Результати досліджень. У процесі дослідження виявили, що середня 

екстенсивність стронгілоїдозної інвазії у кіз становила 37,0 %, інтенсивність 

інвазії – 124,3 яєць у 1 г фекалій (далі ЯГФ), а за кількісним 

гельмінтоларвоскопічним дослідженням – 38,5 личинок у 1 г фекалій (далі 

ЛГФ). Показники ЕІ та ІІ суттєво змінюються залежно від віку тварин. 

У молодняку кіз до трьохмісячного віку ЕІ становила 8,0 %, ІІ – 6 ЯГФ, 8 ЛГФ; 

у тварин віком 3–6 місяців ЕІ – 17,0 %, ІІ – 6 ЯГФ, 12 ЛГФ; у молодняку віком 

9–12 місяців ЕІ = 46,0 %, ІІ – 39 ЯГФ, 47 ЛГФ; у кіз 1,5–3 річного віку ЕІ – 

33,0 %, ІІ – 112 ЯГФ, 86 ЛГФ; у тварин віком 4–7 років ЕІ – 27,0 %, ІІ – 80 ЯГФ, 

115 ЛГФ. 

Висновок. Наведені дані щодо поширення, вікової динаміки строгілоїдозу 

у кіз в приватних господарств м. Полтава (ЕІ – 37,0 %, ІІ – 124,3 яєць у 1 г 

фекалій та 38,5 личинок у 1 г фекалій). Найвища екстенсивність 

стронгілоїдозної інвазії відмічається у молодняку кіз 9–12-місячного віку – 

46,0 %. 

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

ефективності антигельмінтиків за стронгілоїдозу кіз.  
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ГЕМОНХОЗ КІЗ В УМОВАХ ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ 

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Корчан Л. М., к. вет. н., 

Калініченко Т. С., слухач магыстратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Стронгілятози шлунково-кишкового тракту, 

зокрема гемонхоз, є найбільш поширеними гельмінтозами овець і кіз на 

території більшості країн світу [1–6].  

На поширеність Haemonchus contortus впливають екологічні фактори, 

природно-кліматичні умови утримання тварин, проведення планових 

ветеринарно-санітарних заходів [1, 4, 6].  

Мета нашої роботи полягала у встановленні поширення і сезонної 

динаміки гемонхозу кіз в умовах приватних господарств Карлівського району 

Полтавської області. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі наукової 

лабораторії кафедри паразитології Полтавської державної аграрної академії. 

Було обстежено 270 голів кіз, що належать власникам приватних господарств 

Карлівського району Полтавської області. 

Проби фекалій відбирали у тварин віком від 5 місяців до 8 років, з прямої 

кишки за допомогою приладу для відбору фекалій [7].  

Гельмінтоовоскопічні дослідження проб фекалій проводили за способом 

Трача В. М. [5]. Для визначення видової приналежності гельмінтів проводили 

культивування за модифікованим нами способом [8–10]. Для встановлення 

сезонної і вікової динаміки інвазії у кіз, дослідження проводили в різні сезони 

року, щоквартально, для цього від 40 голів кіз чотирьох вікових груп відбирали 

проби фекалії для дослідження. 

Результати досліджень. За результатами гельмінтокопрологічних 

досліджень встановлено, що у кіз в умовах приватних господарств 

Карлівського району Полтавської області виявлено паразитування Haemonchus 

contortus, середня екстенсивність інвазії становила – 93,5 %, інтенсивність 

інвазії коливалась залежно від віку тварин від 5 до 362,9 ± 16,7 яєць в одному 

грамі фекалій.  

Підвищення екстенсивності інвазії відмічали в зимово-весняний період, що 

супроводжувалось проявленням клінічних ознак захворювання.  Інтенсивність 

інвазії в дорослих тварин менше, ніж у молодняку, що на нашу думку пов’язано 

із розвитком набутого імунітету. У молодняка поточного року життя перші 

яйця виділяються із фекаліями у віці трьох-п’яти місяців.  
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Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

й економічної ефективності антигельмінтиків за гемонхозної інвазії кіз у даних 

господарствах.  
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ДИКРОЦЕЛІОЗ КІЗ В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ 

ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Корчан Л. М., к. вет. н., 

Кононенко І. С., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Дикроцеліоз – поширене в світі трематодозне 

захворювання дрібної і великої рогатої худоби, яке завдає значних економічних 

збитків, які пов’язані зі зниженням продуктивності тварин, якості одержаної від 

них сировини та витрат на проведення ветеринарно-санітарних лікувально-

профілактичних заходів [1–3].  

На території України дикроцеліоз у кіз вивчали в Харківській області, 

екстенсивність інвазії становила 63,8 % [4]. На території Полтавської області 

середня екстенсивність дикроцеліозної інвазії становила 22,9 % інтенсивність 

інвазії коливалась від 1 до 67 яєць у одному грамі фекалій [5]. 

Мета нашої роботи полягала у встановленні поширення дикроцеліозу кіз в 

умовах індивідуальних господарств Онуфріївського району Кіровоградської 

області. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі наукової 

лабораторії кафедри паразитології Полтавської державної аграрної академії. 

Було обстежено 230 голів кіз, що належать власникам індивідуальних  

господарств Онуфріївського району Кіровоградської області. Проби фекалій 

відбирали у тварин віком від 5 місяців до 6 років, з прямої кишки за допомогою 

приладу для відбору фекалій [6].  

Кількісне гельмінтоовоскопічне дослідження проводили методом 

послідовних змивів із застосуванням лічильної камери для полегшення 

підрахунку [7]. 

Результати досліджень. За результатами гельмінтоовоскопічого 

дослідження встановлено поширення дикроцеліозної інвазії у кіз в умовах 

індивідуальних господарств Онуфріївського району Кіровоградської області. 

Середня екстенсивність дикроцеліозної інвазії у кіз становила 29 %, 

інтенсивність інвазії становила від 5 до 83 яєць у одному грамі фекалій 

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що у 

індивідуальних господарств Онуфріївського району Кіровоградської області 

середня екстенсивність дикроцеліозної інвазії у кіз становила 29 %, 

інтенсивність інвазії становила від 5 до 83 яєць у одному грамі фекалій. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні сезонної і 

вікової динаміки дикроцеліозу кіз, визначенні терапевтичної ефективності 

антигельмінтиків за даної інвазії.  
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ЕЙМЕРІОЗ КІЗ В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Корчан Л. М., к. вет. н., 

Ксьонз Л. С., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Еймеріоз – це захворювання, яке викликають 

найпростіші роду Eimeria, є одним з найпоширеніших паразитарних 

захворювань кіз у багатьох країнах світу і зокрема в Україні [1–3]. Значному 

поширенню еймеріозної інвазії кіз сприяють кліматичні умови та порушення 

ветеринарно-санітарних умов при інтенсивному вирощуванні тварин [1, 2]. 

Мета роботи полягала у вивчені поширення та видової приналежності 

еймеріозу кіз в умовах індивідуальних  господарств Миргородського району 

Полтавської області. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі наукової 

лабораторії кафедри паразитології Полтавської державної аграрної академії. 
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Було обстежено 250 голів кіз, що належать власникам індивідуальних 

господарств Миргородського району Полтавської області. Проби фекалій 

відбирали у тварин віком від 10 діб до 7 років, з прямої кишки за допомогою 

приладу [4].  

Копроскопічні дослідження проводили за способом Трача В. Н. із 

використанням у якості флотаційного розчину аміачної селітри з густиною 

1,295 [5, 6]. Підрахунок кількості ооцист еймерій в 1 г фекалій проводили з 

використанням лічильної камери [7].  

Видову належність еймерій визначали шляхом культивування у 2 % 

розчині біхромату калію за температури 30 °С протягом семи діб. У роботі 

користувалися класифікатором М. В. Крилова [8].  

Результати досліджень. За результатами дослідження встановлено, що в  

умовах індивідуальних господарств Миргородського району Полтавської 

області екстенсивність еймеріозної інвазії у кіз, залежно від віку, становить від 

36 до 95 %; інтенсивність еймеріозної інвазії коливалася від 25 до 2845 оцист у 

грамі фекалій (далі ОГФ). Результати вивчення вікової динаміки еймеріозу кіз 

свідчать за пряму залежність ЕІ та ІІ від віку тварин. Виділяти ооцисти козенята 

починають з третього-четвертого тижня життя. Екстенсивність інвазії (ЕІ) у віці 

1–2-місяців становила 36 %, інтенсивність інвазії (ІІ) – 12 до 79 ОГФ. У козенят 

3–6-місяців ЕІ – 65 %, ІІ – від 20 до 583 ОГФ, у тварин 7–12 місяців ЕІ – 89 %, 

ІІ – від 37 до 783 ОГФ, у кіз одного-двох років  ЕІ становить від 65 до 95 %, ІІ – 

від 20 до 2845 ОГФ. Виявлено паразитування у кіз чотирьох видів протозойних: 

Eimeria arloingi (Marotel, 1905, Martin, 1909) – 73 %; Eimeria caprina (Lima, 

1979) – 26 %; Eimeria alijevi (Musaev, 1970) у 45 %; Eimeria ninakohlyakimovae 

(Yakimoff-Rastegaieff, 1930) – 5 %. 

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що у 

індивідуальних господарств Миргородського району Полтавської області 

досить поширена еймеріозна інвазія у кіз. Середня екстенсивність еймеріозної 

інвазії залежно від віку тварин становить 36 до 95 %; інтенсивність еймеріозної 

інвазії коливалася від 25 до 2845 оцист у грамі фекалій. 

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

ефективності хіміотерапевтичних препаратів за еймеріозної інвазії кіз.  
 

Література  

1. Ruiz A., González J. Influence of climatic and management factors on 

Eimeria infections in goats from semiarid zones. Journal of Veterinary Medicine B., 

Infectious Diseases and Veterinary Public Health. 2006. № 53 (8). Р. 399–402. 

2. Євстаф’єва В. О., Корчан Л. М., Мордовцева О. М., Корчан М. І. 

Еймеріоз кіз в умовах особистих підсобних господарств міста Полтава. Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 1. С. 43–46. 



 102 

3. Бирка В. І., Приходько Ю. О., Мазанний О. В., Гілєва М. І. Особливості 

епізоотології, діагностика та боротьба з трихурозом і супутніми інвазіями 

дрібної рогатої худоби при сумісному утриманні. Наукові праці Південного 

філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України "Кримський агротехнологічний університет". 2013. Вип. 151. С. 136–

143. 

4. Корчан Л. М. Прилад для відбору проб фекалій у дрібної рогатої худоби. 

Ветеринарна медицина України. 2009. № 8. С. 28–29. 

5. Трач В. Н. Рекомендации по применению нового метода учёта яиц 

гельминтов и цист простейших в фекалиях животных. Киев. 1992. 13 с.  

6. Рекомендації щодо гельмінтологічних досліджень тварин / С. І. Пономар 

та ін. Біла Церква, 2008. 78 с. 

7. Корчан Л. М. Лічильна камера для гельмінтоларвоскопічних досліджень. 

Ветеринарна медицина України. 2008. № 8. С. 36–37. 

8. Крылов М. В. Определитель паразитических простейших. С.-Пб.: Наука, 

1996. 602 с. 

 

 

 

ПОШИРЕННЯ СТРОНГІЛЯТОЗІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ КІЗ В 

УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ ПИРЯТИНСЬКОГО 

РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Корчан Л. М., к. вет. н., 

Россоха В. В., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Серед гельмінтозів кіз досить широко 

розповсюджені стронгілятози шлунково-кишкового тракту. Стронгілятози 

травного тракту – це полігельмінтозна інвазія при якій кожен окремий вид 

заселяє певну ділянку шлунково-кишкового тракту, і при цьому проявляються 

як синергічні, так і конкурентні взаємовідносини між окремими видами та 

створюється певна патогенетична активність. Уражені збудниками інвазії 

тварини відстають у рості,  різко знижується їх продуктивність (удій молока, 

приріст живої маси, вихід приплоду), в окремих випадках за гострої форми 

захворювання загибель тварин сягає 60–80 % [1–3]. 

Мета роботи полягала у встановленні поширення та сезонної динаміки 

стронгілятозів органів травлення кіз в умовах індивідуальних  господарств 

Пирятинського району Полтавської області.  
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Матеріали і методи досліджень. Проби фекалій відбирали індивідуально 

з використанням приладу для відбору проб фекалій у дрібної рогатої 

худоби [4]. Гельмінтоовоскопічні дослідження проб фекалій проводили за 

способом Трача В.М. з використанням у якості флотаційного розчину аміачної 

селітри з густиною 1,3 [5]. Для визначення видової приналежності гельмінтів 

проводили культивування за модифікованим нами способом [6,7]. В процесі 

дослідження дослідили 175 голів кіз. Для встановлення сезонної і вікової 

динаміки інвазії у кіз, дослідження проводили в різні сезони року, 

щоквартально, для цього від 40 голів кіз чотирьох вікових груп відбирали 

проби фекалії для дослідження. 

Результати досліджень. За результатами власних гельмінтокопрологічних 

досліджень встановлено, що у кіз в умовах індивідуальних  господарств 

Пирятинського району Полтавської області виявлено паразитування трьох 

видів стронгілят шлунково-кишкового тракту: Haemonchus contortus (виявлені у 

85,7 % тварин), Nematodirus spp. (20,6 %), Oesophagostomum spp. (5,7 %). 

Середня екстенсивність стронгілятозної інвазії у молодняка кіз до 4 місяців 

становила 38 % з інтенсивністю інвазії 59,66 ± 18,35 яєць з 1 граму фекалій 

(далі ЯГФ), у тварин 4–12 місяців відповідно – 45 % і 145,36±12,7 ЯГФ, у кіз  

1–2 років – 86 % та 189,58 ЯГФ, у тварин 3–10 років – 96 % і 289,38 ЯГФ. 

Таким, чином показники ЕІ і ІІ напряму залежать від віку тварин. Аналізуючи 

результати вивчення сезонної динаміки стронгілятозів кіз можна відмітити, що 

найвищі показники екстенсивності інвазії були навесні та влітку.  

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що у в умовах 

індивідуальних  господарств Пирятинського району Полтавської області досить 

поширені стронгілятози органів травлення кіз. Основними збудниками є  

Haemonchus contortus, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp. Інвазія має 

виражену сезонну та вікову динаміки.  

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

й економічної ефективності антигельмінтиків за стронгілятозів кіз у даних 

господарствах.  
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ТРИХУРОЗ КІЗ В УМОВАХ  

ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ М. ПОЛТАВА  
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Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день на території України 

пріоритетною галуззю тваринництва є скотарство і у ньому не останнє місце 

займає козівництво. Дрібна рогата худоба, у порівнянні з великою, менш 

вибаглива до умов утримання і годівлі, швидше досягає продуктивного віку, а 

тому вона все частіше з’являється у приватних фермерських господарствах [1]. 

Серед гельмінтозів кіз, за даними багатьох авторів найбільш патогенними є 

видоспецифічні нематоди – волосоголовці роду Trichuris, які, паразитуючи у 

товстому кишечнику своїх хазяїв, зумовлюють розлад травлення, анемію, 

токсикоз, зниження продуктивності, відставання у рості і розвитку молодняку. 

При інтенсивному інвазуванні вони можуть зумовлювати і загибель тварин [1–

4].  

Мета роботи полягала у встановленні поширення трихурозу кіз в умовах 

приватних господарств м. Полтава. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі наукової 

лабораторії кафедри паразитології Полтавської державної аграрної академії. 

Було обстежено 130 голів кіз, що належать власникам приватних господарств 

м. Полтава. Проби фекалій відбирали у тварин віком від 3 місяців до 7 років, з 

прямої кишки за допомогою приладу [5].  
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Кількісне гельмінтоовоскопічне дослідження проводили флотаційним 

методом за В. Н. Трачом з використанням лічильної камери [6, 7].  

Результати досліджень. За результатами гельмінтокопрологічних 

досліджень встановлено поширення трихурозу  кіз в умовах приватних 

господарств м. Полтава. Середня екстенсивність трихурозної інвазії у кіз 1–

2 років становила 15 %, у кіз 3–7 років 25 %. Середня інтенсивність 

трихурозної інвазії у кіз становила 89,25 яєць у 1 г фекалій.  

Виявлено, що трихуриси паразитують, у складі мікстінвазій кишкового 

каналу кіз (36,6 %) з двома видами паразитів, зокрема, стронгілятами 

шлунково-кишкового тракту (56,3 %) та еймеріями (43,5 %).  

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що у 

приватних господарствах м. Полтава досить поширена трихурозна інвазія у кіз. 

Середня екстенсивність трихурозної інвазії у кіз 1–2 років становила 15 %, у кіз 

3–7 років 25 %. Середня інтенсивність інвазії у  кіз – 89,25 яєць у 1 г фекалій.  

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

ефективності антигельмінтиків за трихурозної інвазії кіз.  
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ПОШИРЕННЯ ПРОТОСТРОНГІЛІД КІЗ В УМОВАХ ПРИВАТНИХ 

ГОСПОДАРСТВ М. ПОЛТАВА 

 

Корчан Л. М., к. вет. н., 

Корчан М. І., к. вет. н., доцент, 

Черепинський В. В., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Протостронгіліди кіз – досить поширені 

гельмінтозні захворювання дрібної рогатої худоби, що спричиняють нематоди 

із родини Protostrongylidae, переважно це – Müellerius capillaris , Protostrongylus 

spp., Cystocaulus spp. та ін. [1–3].  

Гельмінти паразитують у цистах на легеневій плеврі, в альвеолах, 

найдрібніших бронхах і спричиняють хронічні бронхопневмонії, зниження 

продуктивності, нерідко призводячи до загибелі тварин [1]. 

Інвазійні бронхопневмонії є чи не однією з найбільш розповсюджених 

респіраторних проблем у дрібної рогатої худоби в усьому світі [1, 4].  

Мета роботи полягала у встановленні поширення та сезонної динаміки 

протостронгілідозів кіз в умовах приватних господарств м. Полтава.  

Матеріали і методи досліджень. Проби фекалій відбирали індивідуально 

з використанням приладу для відбору проб фекалій у дрібної рогатої 

худоби [5]. Гельмінтоларвоскопічні дослідження проводили за модифікованим 

нами способом [6]. Підрахунок личинок у пробах фекалій проводили з 

використанням лічильної камери для гельмінтоларвоскопічних досліджень [7]. 

В процесі дослідження дослідили 150 голів кіз. Для встановлення сезонної і 

вікової динаміки інвазії у кіз, дослідження проводили в різні сезони року, 

щоквартально від 30 голів кіз трьох вікових груп відбирали проби фекалії для 

дослідження. 

Результати досліджень. За результатами власних 

гельмінтоларвоскопічних досліджень встановлено, що у кіз в умовах приватних 

господарств м. Полтава виявлено паразитування двох видів легеневих 

протостронгілід: Müellerius capillaris та Protostrongylus spp. Середня 

екстенсивність протостронгілідної інвазії у кіз 1–2 років становила 75 %, у кіз 

3–5 років 95 %, а у тварин 6–10 років – 100 %, її показники напряму залежать 

від віку тварин. Середня інтенсивність протостронгілідної інвазії у кіз 

становила 357,5 личинок у 1 г фекалій. Збудники виду Müellerius capillaris 

зустрічались практично у 100 % уражених тварин, види Protostrongylus spp. – 

5 % кіз. 

Аналізуючи результати вивчення сезонної динаміки протостронгілідозів кіз 

можна відмітити, що найвищі показники екстенсивності інвазії були восени й 
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взимку. Так у осінній період ЕІ становила 91,0 %, у зимовий період – 94,0 %, на 

весні – 85 %, літом – 87 %. Зниження ЕІ у весняно-літній періоди дослідження 

можна пов’язати із проведеним лікуванням хворих кіз.  

Інтенсивність інвазії напряму залежала від віку тварин. Так, у кіз 1–2 років 

ІІ становила від 30 до 765 личинок у 1 г фекалій (далі ЛУГФ), у кіз 3–5 років – 

від 57 до 965 ЛУГФ, у тварин 6–10 років – від 83 до 1245 ЛУГФ. Інтенсивність 

виділення личинок була більшою у весняно-літній період.  

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що у 

приватних господарствах м. Полтава досить поширена протостронгілідна 

інвазія кіз. Основними збудниками є Müellerius capillaris та Protostrongylus spp. 

Інвазія має виражену сезонну та вікову динаміки.  

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

й економічної ефективності антигельмінтиків за протостнонгілідозної інвазії 

кіз.  
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ПОШИРЕННЯ ДИКРОЦЕЛІОЗУ ТА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ 

СТРОНГІЛЯТОЗІВ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

Кручиненко О. В., к. вет. н., доцент, 

Бондаревський І. Л., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Гельмінтози сільськогосподарських тварин 

завдають значних економічних збитків агропромисловому комплексу 

центрального регіону України [2]. Згідно літературних джерел, значного 

поширення серед великої рогатої худоби набули дикроцеліоз та шлунково-

кишкові стронгілятози. Вони реєструються як моноінвазія, так і у вигляді 

змішаного  й асоціативного перебігу [1, 4–9].  

Мета роботи: встановити поширення та сезонну динаміку дикроцеліозу та 

шлунково-кишкових стронгілятозів у великої рогатої худоби в умовах ДП ДГ 

«Червоний землероб» с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області.  

Матеріали і методи досліджень. Гельмінтоовоскопічні дослідження 

проводили комбінованим способом за О. В. Кручиненком та ін. [3]. Підрахунок 

яєць в 1 г фекалій визначали за В. Н. Трачем. У господарстві утримується 

близько 600 гол. великої рогатої худоби. Дослідження проводили в різні сезони 

року. Щоквартально від 50 голів корів віком 3–10 років відбирали фекалії для 

дослідження. 

Результати досліджень. Результатами власних копроовоскопічних 

досліджень встановлено, що у корів паразитували дикроцелії та шлунково-

кишкові стронгіляти (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Яйце дикроцелій та шлунково-кишкових стронгілят  

 

З’ясовано, що найвищі показники екстенсивності інвазії були восени й 

взимку (рис. 2).  
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Рис. 2. Сезонна динаміка гельмінтозів корів 

 

Так у осінній період ЕІ дикроцеліями становила 28,0 %, стронгілятами 

органів травлення 44,0 %, у зимовий, відповідно, 34,0 й 46,0 %. У весняний та 

літній періоди спостерігали зниження ЕІ у зв’язку з проведеним лікуванням 

хворих корів. Уражених дикроцеліями весною реєстрували 10,0 %, шлунково-

кишковими стронгілятами – 16,0 %, а влітку, відповідно, 14,0 і 20,0 %. 

Інтенсивність інвазії також була різною. Так, ІІ дикроцеліями у весняний 

період становила 21,5±3,2, а шлунково-кишковими стронгілятами – 

61,7±6,4 екз. в 1 г фекалій. Восени та взимку ІІ зростала та становила 

дикроцеліями від 26,1 до 37,6, а шлунково-кишковими стронгілятами 83,4–

96,8 яєць в 1 г. 

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що ДП ДГ 

Червоний землероб» с. Чарівне, Бобринецького району є неблагополучним 

щодо дикроцеліозу та шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої 

худоби. Встановлено, що найвищі показники ЕІ та ІІ дикроцеліями й шлунково-

кишковими стронгілятами спостерігаються взимку, відповідно, 34,0 й 46,0 % та 

37,6±7,1 і 96,8±9,3 яєць в 1 г. 

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні терапевтичної 

й економічної ефективності антигельмінтиків за дикроцеліозу й шлунково-

кишкових стронгілятозів у корів даного господарства. 
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ПОШИРЕННЯ АСКАРИДІОЗУ КУРЕЙ В УМОВАХ ФОП «ГОРДІЄНКО» 

ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ 

 

Кручиненко О. В., к. вет. н., доцент, 

Гордієнко В. В., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Птахівництво займає важливе місце серед 

галузей сільського господарства. Короткий період виробництва забезпечує 

високу рентабельність та досить низьку собівартість продукції птахівництва. 

Проте на ефективність виробництва у господарствах різних форм власності 

впливає захворюваність птахів на інвазійні хвороби, у тому числі на 

http://www.vniigis.ru/izdaniya/rossiyskiy-parazitologicheskiy-zhurnal/vypuski-rpzh-2016-goda/rossiyskiy-parazitologicheskiy-zhurnal-2016-vypusk-4-kvartala/515-520-kross-sektsionnoe-issledovanie-gelmintov-zheludochno-kishechnogo-trakta-zhvachnykh-zhivotnykh/
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гельмінтози, які заподіюють значних економічних збитків, особливо за умов 

підлогового утримання [1, 3].  

Найбільш поширеним гельмінтозом, який паразитує у курей, є аскаридіоз 

[4]. Інвазія призводить до відставання у рості та розвитку молодняку птиці, 

втрати маси тіла й зниження продуктивності курей [2]. 

Мета роботи: встановити поширення аскаридіозу курей в умовах ФОП 

«Гордієнко» Гадяцького району.  

Матеріали і методи досліджень. Гельмінтоовоскопічні дослідження 

проводили методом флотації за Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим з 

використанням аміачної селітри. Підрахунок яєць в 1 г фекалій визначали за 

В. Н. Трачем. Паразитування статевозрілих гельмінтів (A. galli) встановлювали 

методом неповного гельмінтологічного розтину за К. І. Скрябіним. 

Результати досліджень. У господарстві утримується близько 300 гол. 

курей бройлерів віком до одного року. Результатами власних 

копроовоскопічних та патологоанатомічних досліджень встановлено, що у 

курей паразитують аскаридії (рис.). 
 

 
 

Рис. Яйце та статевозрілий гельмінт A. galli 
 

За гельмінтоовоскопічного дослідження 100 проб фекалій від курей 

з’ясовано, що екстенсивність інвазії становила 34,0 %, а ІІ, відповідно, 119,32 ± 

8,45 екз./г фекалій (табл.).  

Таблиця 

Показники екстенсивності та інтенсивності інвазії курей аскаридіями 

Метод дослідження 
Показники 

ураженості курей A. galli 

Період дослідження  

осінь 

Гельмінто-овоскопічний 
ЕІ,  % 34,0 

ІІ, яєць у 1 г фекалій 119,32 ± 8,45 

Патолого-анатомічний 

розтин 

ЕІ,  % 100,0 

ІІ, екз. / гол 7,2 ± 2,13 

Примітки: ЕІ – екстенсивність інвазії, ІІ – інтенсивність інвазії 
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При проведенні діагностичного забою 5 голів курей встановлено, що у них 

паразитували статевозрілі гельмінти A. galli. Інтенсивність інвазії при 

неповному гельмінтологічному розтині кишечнику становила від 3 до 12 екз. / 

гол. 

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що ФОП 

«Гордієнко» Гадяцького району є неблагополучним щодо аскаридіозу курей. За 

копроовоскопічного дослідження ЕІ становить 34,0 %, а ІІ – 119,32 ± 8,45 екз./г 

фекалій. За неповного гельмінтологічного розтину встановлено, що ЕІ 

аскаридіями становить 100,0 %, а ІІ в середньому 7,2 ± 2,13 екз./гол. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні сезонної 

динаміки та визначення терапевтичної й економічної ефективності 

антигельмінтиків за аскаридіозу курей даного господарства. 
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ПОШИРЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ СТРОНГІЛЯТ У 

ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ С. ЧЕРЕВКИ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ 

 

Кручиненко О. В., к. вет. н., доцент, 

Горова Ю. О., слухач магістратури  

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Паразитичних нематод виявляють у багатьох 

країнах світу й майже у всіх домашніх тварин, серед яких домінують 

представники підряду Strongylata, Railliet et Henri (1913). Вони досить поширені 

у тварин та людини. Особливо велику шкоду вони спричинюють домашнім та 

диким жуйним [3].  
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На території України у домашніх жуйних тварин було виявлено два види 

езофагостом: Oesophagostomum  radiatum (Rudоlрhi, 1803), Oe. venulosum 

(Rudоlрhi, 1809). Встановлено, що на території України у тварин паразитують 

Bunostomum phlebotomum (Rudоlрhi, 1900) та B. trigonocephalum (Rudоlрhi, 

1808).  

У господарствах Харківської області у великої рогатої худоби виявлені 

збудники стронгілятозів органів травлення: нематодіруси – 28,2–36,8 %, 

кооперії – 20,8–23,8 %, трихостронгілюси – 17,8–21,5 %, езофагостоми – 12,4–

13,3 %, буностоми – 1,6–7,6 %, остертагії – 16,2 %. Найвищі показники ЕІ 

спостерігали у молодняка 1–2,5-річного віку та у корів 3–4-річного віку. За 

масового зараження молодняка поточного року, інтенсивне виділення яєць 

стронгілят реєстрували у липні-серпні [1]. 

За даними Н. П. Овчарук (2010), велика рогата худоба інвазована 

стронгілятами шлунково-кишкового каналу з екстенсивнісю інвазії від 12 до 

100 %. Найвищу екстенсивність стронгілятозної інвазії виявлено у тварин 

Житомирської, Київської – 100 % та Чернігівської – 73 % областей [4]. 

Мета роботи: встановити поширення шлунково-кишкових стронгілятозів 

серед великої рогатої худоби в умовах приватного сектору с. Черевки 

Оржицького району.  

Матеріали і методи досліджень. Гельмінтоовоскопічні дослідження 

проводили методом флотації за Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим з 

використанням аміачної селітри. Підрахунок яєць в 1 г фекалій визначали за 

В. Н. Трачем з використанням програмного забезпечення NematodaCalk_v1 [2].  

Результати досліджень. У приватному секторі утримується близько 

80 гол. корів віком 3–12 років. Результатами власних досліджень встановлено, 

що у корів с. Черевки Оржицького району паразитували шлунково-кишкові 

стронгіляти та нематодіруси (рис.). 
 

 
 

Рис. Яйця шлунково-кишкових стронгілят та нематодірусів 
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За результатами власних копроовоскопічних досліджень встановлено, що  

ЕІ шлунково-кишковимим стронгілятами становила 22,5 %, а нематодірусами – 

13,75 %. Проте показники інтенсивності інвазії були різними. Так, за 

паразитування шлунково-кишкових стронгілят ІІ становила в середньому 51,2 ± 

6,8 екз./г фекалій, а за паразитування нематодірусів, відповідно, 23,4 ± 7,1. 

Висновок. Таким чином, результати дослідження показали, що с. Черевки 

Оржицького району є неблагополучним щодо шлунково-кишкових стронгілят. 

Встановлено, що більш високі показники ЕІ та ІІ за паразитування 

шлунково-кишкових стронгілят, відповідно, 22,5 % та 51,2±6,8 екз./ г фекалій. 
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ПОШИРЕННЯ ПСОРОПТОЗУ КРОЛІВ У ОДНООСІБНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ С. БОБРІВНИК ЗІНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  

 

Кручиненко О. В., к. вет. н., доцент, 

Лісний М. О., слухач магістратури  

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Кролівництво – одна з перспективних галузей 

тваринництва, адже кролі відрізняються високою інтенсивністю розмноження, 

тому в короткий термін можна отримати значну кількість дієтичного м’яса, 

дешевої хутрової сировини та пуху [1]. Однією з причин, що стримує розвиток 

галузі, є паразитарні хвороби, в тому числі акарози. Псороптоз – надзвичайно 
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поширене в Україні захворювання кролів з 2-місячного віку, яке спричинює 

кліщ Psoroptes cuniculi, родини Psoroptidae. Хвороба характеризується 

ураженням переважно внутрішньої поверхні однієї чи обох вушних раковин, 

утворенням у них масивних, щільних кірок і пробок, супроводжується 

виникненням різного характеру отиту, розчісуванням уражених вух кінцівками, 

поширенням запального процесу на шкіру основи вушних раковин, на шию та 

кінцівки і переходом його на середнє і внутрішнє вухо, з подальшим 

ускладненням менінгітом [2, 4]. Захворювання призводить до зниження маси 

кролів, смертності молодняка, погіршення якості хутра та спричиняє значні 

економічні збитки для господарств. Реєструється в будь-який час року, але 

найбільшого поширення воно досягає пізньої зими й на початку весни. До 

захворювання сприйнятливі кролики різного віку, крім того, кроленята можуть 

заражатися від своїх матерів [3, 5]. 

Мета роботи: вивчити поширення псороптозу кролів в умовах 

одноосібного господарства с. Бобрівник Зіньківського району, Полтавської 

області.  

Матеріали і методи досліджень. У господарстві утримується 89 гол. 

кролів породи фландр. Із них кролів-плідників – 3 гол., кролематок – 15 гол., 

молодняка – 71 гол. Досліджували всі статевовікові групи. 

Результати досліджень. Провели клінічне обстеження хворих тварин та 

лабораторне дослідження кірок, взятих пінцетом із ураженого вуха. За 

результатами клінічного дослідження встановлено, що кролі мали виражені 

ознаки захворювання на псороптоз. Під мікроскопом встановили остаточний 

діагноз – виявили збудника  Psoroptes cuniculi (рис.). 
 

 
 

Рис. Вушна раковина кроля, уражена псороптесами та Psoroptes cuniculi 

 

За результатами дослідження встановлено, що найвищий відсоток 

уражених тварин спостерігали у групі кролів-плідників, відповідно, 66,7 %. ІІ 
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коливалася в межах 2–10 екз. (табл.). ЕІ псороптесами у кролематок становила 

53,3 %, тоді як ІІ – 4–10 екз. Ураженість молодняку була на рівні 33,8 %, а ІІ, 

відповідно, 2–10 екз.  

Таблиця 

Показники екстенсивності та інтенсивності інвазії 

кролів різних вікових груп 

 

Висновок. Таким чином, встановлено, що одноосібне господарство с. 

Бобрівник Зіньківського району, Полтавської області є неблагополучним щодо 

псороптозу кролів. Найвища екстенсивність псороптозної інвазії 

спостерігається у кролів-плідників – 66,7 %. Ураженість кролематок Psoroptes 

cuniculi становить 53,3 %, а молодняку – 33,8 %. Інтенсивність інвазії в даному 

господарстві коливається в межах 2–10 екз./гол. 

Перспективою подальших досліджень є випробування ефективності 

акарицидних препаратів і розробка заходів боротьби з даним захворюванням. 
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Групи 
Вік тварин 

 

Показники 

ураженості кролів  

Psoroptes cuniculi 

Період дослідження  

зима 

Молодняк 
3–12 місяців 

(n=24) 

ЕІ,  % 33,8 

ІІ, екз./гол. 2–10 

Кролематки  
2–4 роки 

(n=15) 

ЕІ,  % 53,3 

ІІ, екз./гол. 4–10 

Кролі-

плідники 

2–3 роки 

(n=3) 

ЕІ,  % 66,7 

ІІ, екз./гол. 2–10 
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ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ ОВЕЦЬ В УМОВАХ ОДНООСІБНОГО 

ГОСПОДАРСТВА М. ЗІНЬКІВ 

 

Кручиненко О. В., к. вет. н., доцент, 

Юшко А. С., слухач магістратури  

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Однією з причин, яка знижує ефективність 

розвитку вівчарства, є гельмінтозні захворювання. Гельмінтози овець набули 

широкого поширення в Україні та світі. Стронгілятози травного тракту, зокрема 

гемонхоз, є найбільш поширеними гельмінтозами овець на території більшості 

країн світу [2]. У господарствах Дніпропетровської області у дрібної рогатої 

худоби зареєстровано 10 видів гельмінтів: 6 видів нематод, 2 – трематод та 2 – 

цестод. Серед визначених гельмінтів класу Nematoda у досліджуваних жуйних 

ідентифіковано 4 види паразитів шлунково-кишкового тракту (Nematodirus sp., 

H. сontortus Rundolphi, 1802, Trichuris sp., S. papillosus Wedl, 1856) та 2 – 

дихальних шляхів (Muellerius sp., Protostrongylusм sp.) [3]. Найбільш високі 

показники ЕІ (40,0–73,3 %) відмічені для Bunostomum trigonocephalum, 

Trichostrongylus axei, T. vitrinus, Ostertagia ostertagi, Marshallagia marshalli, 

Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger. Вівці слабко уражені O. 

circumcincta, O. occidentalis, O. trifurcata, T. capricola, M. dagestanica, Cooperia 

zurnabada, N. dogili (ЕІ 4,1–12,5 %) [1]. В тонкому відділі кишечнику овець 

виявлено 14 видів гельмінтів, в тому числі 1 вид цестод Moniezia expansa і 13 

видів нематод, представлених шістьма родами: Bunostomum, Trichostrongylus, 

Ostertagia, Marshallagia, Cooperia, Nematodirus [4]. 

Мета роботи: провести діагностичні дослідження в умовах одноосібного 

господарства м. Зіньків щодо гельмінтозів овець.  

Матеріали і методи досліджень. Гельмінтоовоскопічні дослідження 

проводили методом флотації за Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим з 

використанням аміачної селітри. Підрахунок яєць в 1 г фекалій визначали за 

В. Н. Трачем з використанням програмного забезпечення NematodaCalk_v1 [5].  

Результати досліджень. У господарстві утримується 50 гол. овець 

асканійської і романівської порід. Із них баранів – 2 гол., вівцематок –17 гол., 

молодняка – 21 гол. досліджували всі статевовікові групи. Результатами 

власних досліджень встановлено, що у овець паразитували як нематоди, так і 

цестоди. Із нематод нами виявлено  шлунково-кишкові стронгіляти та 

нематодіруси, а із цестод – монієзії (рис.).  
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Рис. Яйця монієзій, шлунково-кишкових стронгілят та нематодірусів 

 

З’ясовано, що барани уражені шлунково-кишковими стронгілятами на 

100 % (табл.).  

Таблиця 

Показники екстенсивності та інтенсивності інвазії  

овець різних вікових груп 

 

Групи 
Вік 

тварин 

Показники 

ураженості тварин шлунково-

кишковими стронгілятами, 

нематодірусами й монієзіями 

Період  

дослідження  

осінь 

молодняк 

7–12 

місяців 

(n=21) 

ЕІ,  % 

71,4 

66,6 

80,9 

ІІ, яєць у 1 г фекалій 

91,1±9,4 

76,3±8,7 

81,8±11,2 

вівцематки 

2–5 

років 

(n=17) 

ЕІ,  % 

82,3 

47,1 

– 

ІІ, яєць 1 г фекалій 

98,1±7,6 

63,6±6,2 

– 

барани 

2–3 

роки 

(n=2) 

ЕІ,  % 

100 

– 

– 

ІІ, яєць у 1 г фекалій 

92,8 ± 9,9 

– 

– 
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У вівцематок ЕІ шлунково-кишковимим стронгілятами становила 82,3 %, а 

нематодірусами – 47,1 %. Найнижчі показники ЕІ та ІІ були у молодняку, 

відповідно, 71,4 та 91,1±9,4 екз./г фекалій. У баранів яєць нематодірусів і 

монієзій ми не виявляли. Вівцематки не виділяли яєць монієзій, проте 

реєстрували яйця нематодірусів, ЕІ та ІІ склала 47,1 % та 63,6±6,2 екз./г 

фекалій. У молодняку найвищі показники ураженості були за паразитування 

M. benedeni, відповідно, 80,9 % та 81,8±11,2 екз./г фекалій. 

Таким чином, результати дослідження показали, що показники 

екстенсивності й інтенсивності інвазії мають виражену вікову динаміку. 

Висновок. Отже, встановлено, що одноосібне господарство м. Зіньків є 

неблагополучним щодо шлунково-кишкових стронгілятозів, нематодірозу й 

монієзіозу. З’ясовано, що паразитування M. benedeni більш характерне для 

молодняку (ЕІ=80,9 %, а ІІ=81,8±11,2). Найвищі показники ЕІ зафіксовані у 

баранів за стронгілятозів – 100 %, а ІІ стронгілятами у вівцематок – 98,1±7,6. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні сезонної 

динаміки та визначення терапевтичної й економічної ефективності 

антигельмінтиків за гельмінтозів овець у даному господарстві. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПАТОМОРФОЛОГІЧНУ ДІАГНОСТИКУ 

ПАСАЛУРОЗУ КРОЛІВ 

 

Кручиненко О. В., к. вет. н., доцент, 

Михайлютенко С. М., к. вет. н. 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, 

Сердюков Я. К., к. вет. н., доцент,  

Попович Ю. Д., слухач магістратури 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Актуальність проблеми. Пасалуроз (Passalurosis) – поширений як в 

Україні, так і в інших країнах, переважно з хронічним перебігом, інвазія кролів 

та зайців головним чином дорослого віку, яку спричиняє нематода, що 

паразитує у товстій кишці з родини Oxyuridae – Passalurus ambiquus [1]. 

Хвороба супроводжується інтенсивним свербежем шкіри прианальної ділянки 

тіла, розладом травлення, схудненням [2, 5]. Інтенсивно інвазовані тварини 

можуть гинути [3, 4]. Патоморфологічна діагностика цього захворювання є 

маловивченою. 

Матеріали та методи дослідження. Матеріал було відібрано від трупів 5 

вимушено забитих кролів породи сірий велетень під час розтину. Відбирали 

шматочки стінки ободової кишки, селезінки, печінки, нирок. Відібрані 

шматочки матеріалу фіксували в 70 % розчині етанолу, заливали в парафін, 

виготовляли гістозрізи товщиною 10 мкм, які зафарбовували гематоксиліном 

Караці та еозином. Отримані препарати досліджували під світловим 

мікроскопом. 

Результати досліджень. Макроскопічно стінка кишки була потовщена, 

вміст відсутній, слизова оболонка вкрита тонким шаром слизу, у просвіті 

кишок виявляли гельмінтів. У печінці спостерігали синдром токсичної 

дистрофії. Виразних змін у нирках і селезінці виявлено не було. 

Мікроскопічно в селезінці виявляли гіперплазію лімфоїдних вузликів. В 

товстій кишці поверхневий епітелій місцями був зруйнований, окремі клітини-

епітеліоцити знаходилися у просвіті кишки. Кишкові залози були розширені, 

заповнені слизовим вмістом, який був зафарбований переважно у синьо-

фіолетовий колір, особливо в поверхневих відділах залоз. У власній пластинці 

слизової оболонки, особливо між кишковими залозами, спостерігали набряк. 

Подібне явище виявили також у підслизовій основі. На деяких препаратах 

спостерігали інфільтрацію волокнистої сполучної тканини лімфоїдними 

клітинами та гістіоцитами. На великих збільшеннях виявляли ознаки 

гіперсекреції слизу в келихоподібних клітинах кишкових залоз.  
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У нирках виявляли ознаки серозного екстракапілярного гломерулонефриту 

та білкового, ліпоїдного і некротичного нефрозу, а  також лімфоцитарну 

інфільтрацію інтерстиційної тканини; Під час дослідження печінки у 

гепатоцитах виявляли ознаки зернистої і жирової дистрофії, та 

лімфогістіоцитарну інфільтрацію міжчасточкової сполучної тканини. 

Висновок. Таким чином, у досліджених органах кролів за пасалурозу 

діагностували: гіперплазію лімфоїдних вузликів селезінки, хронічний слизовий 

катар ободової кишки, лімфоцитарний коліт, серозний екстракапілярний 

гломерулонефрит; білковий, ліпоїдний та некротичний нефроз, дифузний 

лімфогістіоцитарний інтерстиційний нефрит та гепатит, токсичну дистрофію 

печінки. 
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ДЕЯКІ ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АСКАРИДІОЗУ ІНДИКІВ  

В УМОВАХ СХОДУ УКРАЇНИ 

 

Люлін П. В., к. вет. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків   

 

Актуальність проблеми. Аскаридіоз – одне з найбільш поширених 

гельмінтозних захворювань птахів, яке завдає суттєвих збитків галузі [1]. 

Захворюваність на аскаридіоз може досягати 60–65 % [2, 3] і спричинювати 

відставання в рості та розвитку, зниження приростів маси тіла індичат, 

збільшувати витрати корму, знижувати племінні якості, зменшувати вихід 

продукції і знижувати її якість на 15–20 % [2, 3, 5, 6]. 
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Паразитування аскаридій в кишечнику призводить до порушення 

травлення, обміну речовин, водно-сольового балансу та гомеостазу, впливає на 

функціональну активність імунної системи, знижує природну резистентність 

організму і викликає імунодефіцитний стан [4]. Тому дослідження 

особливостей епізоотології аскаридіозу і вікової динаміки з урахуванням 

способів і систем утримання індиків має важливу роль для розробки своєчасних 

науково-обґрунтованих схем профілактики і боротьби з інвазією в 

індивідуальних та фермерських птахо господарствах. 

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для досліджень слугувало 

поголів’я індиків різновікових груп індивідуальних та фермерських 

господарств Сумської, Харківської і Донецької областей з звичайною 

вигульною та безвигульною системами утримання індиків на підлозі. В процесі 

роботи користувались загальноприйнятими клініко-епізоотологічними, 

паразитологічними та спеціальними копроскопічними методами досліджень. 

Проби фекалій відбирали з підлоги та індивідуально під час дефекації. 

Відібраний матеріал досліджували в лабораторії кафедри паразитології  

Харківської державної зооветеринарної академії за методом Фюллеборна [7]. 

Кількість яєць аскаридій підраховували під малим збільшенням мікроскопу 

(8×10) з подальшим визначенням середніх показників екстенсивності (ЕІ, %) та 

інтенсивності інвазії (ІІ). Видову належність яєць Ascaridia dissimilis визначали 

за допомогою атласів диференціальної діагностики гельмінтів [8] і результатів 

власних досліджень морфології: форми, кольору, довжини та ширини яєць. 

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень поголів’я 

індиків індивідуальних господарств (n=270) встановлена інвазованість 

аскаридіозом з середньою екстенсивністю інвазії ЕІ – 23,5 %, у фермерських 

господарствах – (n=2150) ЕІ – 12,1 %. 

За результатами досліджень вікової динаміки (табл.) встановлено, що у 

індивідуальних господарствах з використанням вигульної системи утримування 

індиків спостерігається інвазування індичат у ранньому віці (3–4 тижні), що 

супроводжується виділенням яєць збудника A. dissimilis з 1,5 місячного віку на 

рівні 3,3 % з інтенсивністю 98±5,3 яєць в 1 г фекалій, а в подальшому з віком 

спостерігається тенденція до росту екстенсивності та інтенсивності інвазії. 

Пік інвазування індичат у індивідуальних господарствах спостерігається у 

4-ох місячному віці ЕІ – 42,8 %. У фермерських господарствах за безвигульної 

системи утримання в приміщеннях на глибокій незмінній підлозі інвазування 

індичат аскаридіозом відбувається пізніше (у 2-х місячному віці), що 

супроводжується виділенням яєць збудника з 3-х місячного віку ЕІ – 4 % з 

інтенсивністю 76±6,0 яєць в 1 г фекалій. В подальшому, з віком також 

спостерігається тенденція до підйому інвазії і у 5-місячному віці вона складає 
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ЕІ 20,0 %, але інтенсивність інвазії у індиків фермерських господарств нижча ІІ 

– 102±8,7 в 1 г фекалій. 

Таблиця 

Вікова динаміка аскаридіозу індиків 

Тип 

господарства, 

досліджено 

птиць, голів 

Вік птиці, інвазованість 

1–2 місяці 3 місяці 4 місяці 5 місяців 

ЕІ% ІІ ЕІ% ІІ ЕІ% ІІ ЕІ% ІІ 

Індивідуальні 

(n=270) 
3,3 98±5,3 20,0 125±6,8 42,8 297±11,5 38,7 156±7,5 

Фермерські 

(n=2150) 
– – 4,0 76±6,0 13,3 137±9,2 20,0 102±8,7 

 

Дорослі індики (маточне поголів’я) індивідуальних господарств віком 10-

22 місяці інвазовані аскаридіозом ЕІ – 16,9–17,8 % з ІІ – 47±5,0; 128±11,5 яєць в 

1 г фекалій, а у індиків фермерських господарств такого ж віку ЕІ – 5,0–6,6 % з 

інтенсивністю ІІ – 98±1 яєць і 1 г фекалій. 

Висновки. 1. Аскаридіоз є поширеною інвазією індиків сходу України. 

2. Інвазованість аскаридіозом індиків залежить від віку і системи 

утримання. 

3. Поширення аскаридіозу індиків серед індивідуальних господарств 

склало ЕІ – 23,5 %, у фермерських господарствах ЕІ – 12,1 %. 
 

Література 

1. Богач М. В., Тараненко І. Л. Паразитарні хвороби індиків фермерських і 

присадибних господарств Півдня України. Аграрний вісник Причорномор’я: 

збірник наук. праць. 2003. Вип. 21. С. 311–317. 

2. Галат В. Ф. Довгій Ю. Ю., Довгій М. Ю. Поширення кишкових 

паразитозів у сільськогосподарських птахів у господарствах Житомирської 

області. Вісник ЖНАУ. 2016. № 1 (53). Т. 1. С. 188–193. 

3. Богач М. В. Залежність показника екстенсивності інвазійних 

захворювань кишкового каналу індиків від віку птиці. Ветеринарна медицина: 

Міжвідомчий тематичний науковий. збірник. 2004. Вип. 84. С. 104–106. 

4. Красніков Г. А. Визначна роль імунодефіцитів у сучасному 

птахівництві. Ветеринарна медицина України. 2001. №1. С. 14–15. 

5. Киселев А. И. Индюшиный бум в Белоруссии (виртуальность или 

реальность). Наше сельское хозяйство. 2014. №4. С. 48–53. 

6. Люлін П. В. Деякі питання епізоотології еймеріозно-нематодозних 

інвазій кишкового тракту курей та індиків. Ветеринарна медицина: 

Міжвідомчий тематичний науковий. збірник. 2003. Вип. 81. С. 202–204. 



 124 

7. Котельников Г. А. Гельминтологические исследования окружающей 

среды. М.: Россагропромиздат, 1991. 144 с. 

8. Черепанов А. А., Москвин А. С., Котельников Г. А., Хренов В. М. Атлас 

дифференциальной диагностики гельминтозов по морфологической структуре 

яиц и личинок возбудителей. М.: Колос, 2001. 77 с. 

 

 

 

ІЗОСПОРОЗ ІНДИКІВ В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ 

СХОДУ УКРАЇНИ 

 

Люлін П. В., к. вет. н., доцент, 

Федорова О. В., к. вет. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія. м. Харків 

 

Актуальність проблеми. Ізоспороз індиків – протозойна хвороба, 

збудником якої є епітеліотропний внутрішньоклітинний паразит підцарства 

Protozoa, типу Apicomplexa, класу Sporozoa, ряду Coccidiida, родини Eimeriidae,  

роду Isospora. Вперше збудника ізоспорозу індиків описав С. К. Сванбаєв у 

1955 р. і назвав його Isospora heissini [5, 8]. 

Ізоспорозна інвазія індиків зареєстрована у Таджикістані, Азербайджані, 

Казахстані, Туреччині, Болгарії [1, 4, 6, 9, 10]. Хвороба характеризується 

розладами травлення, діареєю, відставанням в рості та розвитку і навіть 

загибеллю молодняка. Частіше ізоспороз перебігає асоціативно з еймеріозом і 

зазвичай ветеринарними спеціалістами-практиками не реєструється як 

самостійне захворювання. Однак збудник виду I. heissini може викликати 

суттєві зміни в організмі індиків і в деяких господарствах призводити до 

значного відходу індичат [3]. 

У зв’язку з цим дослідження епізоотичної ситуації щодо ізоспорозу 

індиків, його вікової динаміки є важливим у плані профілактики і заходів 

боротьби з даною хворобою. 

Тому, метою роботи було з’ясувати розповсюдження ізоспорозу серед 

індиків різного віку в умовах індивідуальних господарств. 

Матеріали і методи досліджень. Робота виконувалась на базі 

індивідуальних господарств приватного сектору в Харківській, Донецькій та 

Сумській областях. Матеріалом для дослідження слугували фекалії від різних 

вікових груп індиків загальною кількістю 275 проб. Копроскопічний матеріал 

відбирали з підлоги та індивідуально під час дефекації. Відібраний матеріал 

досліджували в лабораторії кафедри паразитології Харківської державної 
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зооветеринарної академії стандартизованим методом Фюллеборна, 

підраховували кількість ооцист в 1 г фекалій [2].  

Мікроскопію матеріалу проводили за малого збільшення мікроскопу 

(8×10) з подальшим визначенням середніх показників екстенсивності інвазії 

(ЕІ, %) та інтенсивності інвазії (ІІ) в 1 г фекалій. Видову належність визначали 

за допомогою визначальних таблиць L. P. Pellerdy (1974) та Є. М. Хейсіна 

(1957) [7, 11] і результатів власних досліджень з вивчення морфології збудника, 

з урахуванням розміру (довжини та ширини) ооцист, їх форми, кольору, строків 

споруляції. 

Результати досліджень. За результатами копроскопічних  досліджень 

різновікових груп індиків індивідуальних господарств екстенсивність інвазії 

ізоспорами в середньому склала 3,8 %, що відображено у таблиці. 

Таблиця 

Вікова динаміка ізоспорозу індиків 

№ 

п/п 
Вікові групи 

Досліджено 

проб 

(голів) 

Інвазовано 

голів 
ЕІ, % 

ІІ в 1 гр. 

фекалій 

1 10–15 діб 155 10 6,45 78,5±7,5 

2 20–25 діб 155 13 8,38 296,3±1,13 

3 2 міс. 147 7 4,86 84,5±6,5 

4 3 міс. 138 4 2,89 57,8±6,4 

5 4 міс. 134 1 0,86 49,6±4,3 

6 5 міс. 120 1 0,83 44,2±4,5 

7 10 міс. і старше 115 1 0,86 38,3±5,5 

Всього 964 37 3,8 92,2±6,5 

 

Дослідження вікової динаміки ізоспорозу індиків вказую на те, що 

інвазування індичат збудником виду I. heissini відбувається у ранньому віці, 

про що свідчить виділення індичатами  ооцист ізоспор вже у 10–15-денному 

віці (ЕІ – 6,45 %, ІІ – 78,5±7,5 ооцист в 1 г фекалій). Максимального підйому 

інвазія набуває у віці 20–25 діб (ЕІ – 8,38 %, ІІ – 296,3±1,13 ооцист в 1 г 

фекалій). 

В подальшому з віком інвазованість птиці зменшується і у старших 

вікових груп індиків перебігає у формі паразитоносійства (ЕІ – 2,89–0,83 %, з 

низькою ІІ – 49,6±4,3 – 44,2±4,5 ооцист в 1 г фекалій). 

У дорослих індиків 10-місячного віку і старше виділення ізоспор було 

незначним (ЕІ – 0,86 %) та з низькою, у вигляді паразитоносійства, 

інтенсивністю інвазії – 38,3±5,5 ооцист в 1 г фекалій. 
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Таким чином ізоспороз індиків в індивідуальних господарствах мав значне 

поширення. 

Висновки. 1. Інвазованість ізоспорами індиків в умовах індивідульних 

господарств становить 3,8 %. 

2. Перебіг інвазії залежить від віку птиці. Максимального розвитку 

хвороба набуває у віці 20–25 діб (ЕІ – 8,38 %, ІІ – 296,3±1,13 ооцист в 1 г 

фекалій). 

3. Основна роль в поширенні збудника I. heissini належить дорослим 

індикам – паразитоносіям. 
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СЕКЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЕНТЕРАЛЬНИХ ІНВАЗІЙ СВИНЕЙ  

НА ТЛІ ЗАГАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ 

 

Ляхович Л. М., к. вет. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

 

Актуальність проблеми. Не дивлячись на широке впровадження сучасних 

методів діагностування асоціативних інвазій свиней, ці захворювання 

залишаються однією із вагомих причин зниження продуктивності та 

чисельності поголів’я тварин [4]. Метою розроблених фахівцями чітких 

діагностичних схем вказаних нозологій є своєчасне встановлення 

безпосереднього джерела розповсюдження збудників інвазії у свинарських 

господарствах та зниження ризику зараження інших тварин.  

Проте, у організмі свиней існують певні фонові стани, коли відсутня жодна 

підозра про наявність у тварин паразитарної інвазії. Перш за все, це стосується 

загального чи універсального ожиріння, за якого у організмі має місце 

надлишок накопиченого жиру [1]. Ця патологія часто зустрічається у свійських 

свиней, зокрема, у гетерозисних тварин. Вважається, що для певних порід 

свиней ожиріння – це власне і не патологія, а норма. Але наявність 

симптоматики загального ожиріння тварин призводить до невчасного та 

недостовірного діагностування у них різних захворювань. Картина загального 

ожиріння, будучи провідною, маскує інші симптоми та робить стертим 

клінічний прояв різних за генезом патологій [1]. Це стосується, зокрема, 

гельмінтозів та інших паразитарних захворювань, які на клінічному рівні 

асоціативно сприймаються чи вловлюються ветеринарами або власниками 

тварин на підставі наявності у них ознак анорексії та загального виснаження. За 

опису багатьох захворювань вказані ознаки в якості своєрідного штампу із 

дидактичною метою  часто використовуються у інформаційних джерелах.  

Проведення повних секційних досліджень трупів загиблих свиней або туш 

тварин після їх забою із діагностичною чи господарською метою дає можливість 

більш достовірного діагностування різних захворювань, в т.ч., інвазійних [2].  

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для досліджень були трупи 

та туші свиней (n=20) різних порід та вікових груп із приватних господарств, 

які вивчалися на кафедрі патологічної анатомії та розтину Харківської 

зооветеринарної академії із використанням методу повного 

патологоанатомічного розтину та його аналізу [2, 5, 6, 9]. За необхідності 

секційні дослідження доповнювалися спеціальними (макро-мікроскопічними, 

паразитологічними та патогістологічними). Макро-мікроскопічне дослідження 

стінки кишкової трубки проводилося за методом Воробйова-Синельникова [3]. 
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За макроскопічного виявлення у стінці чи просвіті кишкової трубки 

паразитарних збудників, а за мікроскопії відібраного за методом Фюллеборна 

матеріалу – овоскопічних елементів, їх видова належність визначалася на 

підставі власних результатів дослідження їхньої морфології, а також – із 

використанням спеціальних визначників [7, 8]. 

На патогістологічному рівні, яке здійснювалося за класичною методикою, 

досліджувалися, відібрані у вигляді напівкілець шириною 0,3 см, фрагменти 

стінки кишкової трубки. Вони фіксувалися у холодному формаліні, потім 

промивалися у проточній воді та зневоднювалися у спиртах зростаючої 

міцності. Просвітлення фрагментів здійснювалося у ксилолі, ущільнення – у 

ксилол-парафіні та парафіні. Отримані парафінові блоки різалися на 

ротаційному мікротомі. Після депарафінування серії гістозрізів офарблювалися 

гематоксиліном та еозином. Вказані дослідження проводилися відповідно до 

існуючих у ветеринарній медицині правил [5, 6].  

Результати досліджень. На підставі отриманих результатів здійснених 

секційних, макро-мікроскопічних, паразитологічних та вибіркових 

патогістологічних досліджень, проведених на 20-ти трупах та тушах свиней із 

загальним ожирінням, у п’яти тварин (25 %) були діагностовані ентеральні інвазії.  

Так, аскаридоз свиней в якості однокомпонентної інвазії був 

діагностований у 2-х із 5-ти тварин (40 %), зокрема, у однієї племінної 

свиноматки. Цей випадок є досить наглядним із точки зору тематики 

дослідження та заслуговує детального висвітлення. Зі слів обслуговуючого 

персоналу, тварина загинула раптово. За наполягання власника фермерського 

господарства труп свиноматки був доставлений для проведення секційного 

дослідження. На підставі його результатів були встановлені фонова патологія 

(загальне ожиріння крайнього ступеня) та безпосередня причина смерті 

(рефлекторна зупинка серця, яка наступила у результаті шокового стану за 

поєднання больового та травматичного шоку). У тварини стався розрив стінки 

кишкової трубки від нагромадження у ній круглих гельмінтів, які  

ідентифіковані, як представники класу Nematoda, підряду Аscaridata, родини 

Ascaridae, виду Ascar. suum. Клубки тіл цих гельмінтів були виявлені також у 

просвіті черевної порожнини. Цей приклад частково пояснює, чому власне 

статистика щодо поширення гельмінтозів свиней не завжди достовірна.  

У однієї дослідженої особини (20 %) було діагностовано двохкомпонентну 

інвазію (трихоцефальоз+балантидіоз). У двох із п’яти свиней (40 %) було 

діагностовано мікстінвазію (аскаридоз+кокцидіоз+балантидіоз).  

Варто зазначити, що в анамнестичній інформації жодних даних про 

можливу паразитарну інвазію у тварин не було. Вказані паразитози були 

діагностовані лише у ході проведення комплексних досліджень.  

Висновки. 1. Наявність ознак загального ожиріння у свиней не виключає 

інтенсивного інвазування їх організму гельмінтами та найпростішими, зокрема, 
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через нездійснення необхідних протипаразитарних обробок внаслідок 

відсутності зажиттєвої підозри на інвазійні захворювання. 

2. Свиней із фоновим загальним ожирінням не слід виключати із групи 

потенційного ризику щодо паразитозів.  
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Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

 

Актуальність проблеми. Нематодози – найбільш поширені гельмінтози 

жуйних тварин. Окреме положення серед них займають стронгілятози травного 

тракту, що засвідчують численні наукові публікацій [1, 2, 3, 4]. У переважній 

більшості випадків ця група нематодозів перебігає у вигляді мікстінвазій [2, 3, 
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4]. Разом з тим, співчленами паразитоценозу крім нематод, трематод і цестод, 

можуть бути найпростіші, комахи, кліщі, а також фітопаразити. 

Стронгілятози травного каналу поширені серед різних видів жуйних 

тварин – великої і дрібної рогатої худоби, диких жуйних тварин [5, 6]. Поява і 

поширення даної групи нематодозів не потребує особливих умов зовнішнього 

середовища і мало залежить від умов утримання тварин. Значно спрощує їх 

поширення те, що вони є геогельмінтами з прямим розвитком [1, 7]. 

Метою роботи було вивчення паразитофауни збудників кишкових 

паразитозів у жуйних тварин, що утримуються в умовах ТОВ «Фельдман Еко-

парк» (м. Харків). 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах ТОВ 

«Фельдман Еко-парк» (м. Харків) у 2018 році. Всього відібрано і досліджено 39 

проб фекалій від свійських і диких жуйних тварин. 

Проби фекалій від тварин для лабораторного дослідження відбирали 

безпосередньо від кожної тварини. Дослідження здійснювали в умовах наукової 

лабораторії кафедри паразитології ХДЗВА за методом В. Н. Трача з 

визначенням інтенсивності інвазії (ІІ). 

Ідентифікацію виявлених паразитологічних елементів проводили з 

використанням навчального посібника [7] і методичних рекомендацій [8]. 

Результати досліджень. За результатами лабораторного дослідження 

фекалій свійських і диких жуйних родин: Бикових (Bovidae), Оленевих 

(Cervidae) і Верблюдових (Camelidae) у тварин приміського зоопарку ТОВ 

«Фельдман Еко-парк» нами виявлено нематод підрядів Strongylata та Rhabditata 

(рід Strongyloides), а також найпростіших із роду Eimeria (табл.). 

Дослідження тварин у 2018 році проведені двічі: перше – весною, повторне 

– восени. Встановлено, що весною у тварин були більш високими показники 

екстенсивності інвазування (ЕІ) еймеріями – 29,6 %, а восени – стронгілятами 

(16,7 %). Інтенсивність інвазування стронгілятами була низькою (у формі 

паразитоносійства) у всіх тварин, а кількість яєць у 1 г фекалій не 

перевищувала 3-ох. Кількість ооцист еймерій була дещо вищою і сягала у двох 

тварин 10–15, а у решти – не перевищувала 8-ми. Із досліджених восени 12 

проб фекалій лише у вівці свійської (ЕІ=8,3 %) було виявлено і яйця нематод 

підряду Strongylata і ооцисти найпростіших роду Eimeria. Інтенсивність 

виявлених інвазій – низька (паразитоносійство). Крім вказаних нематод і 

найпростіших восени у цапа свійського виявлено високу інтенсивність 

стронгілоїдозної інвазії – 33 яйця в 1 г фекалій (ЕІ=8,3 %). 

Із обстежених жуйних підтвердили свою агельмінтозність тварини родини 

Бикових (Bovidae): мархур, шотландська високогірна корова і як, із родини 

Оленевих (Cervidae) – косуля, а із родини Верблюдових (Camelidae) – 2-а 

двогорбих верблюда, яких утримують разом. 
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Таблиця 

Результати копроскопічного обстеження жуйних тварин приміського 

зоопарку (n=39) 

№ п/п Вид тварини 
Виявлено 

яйця/ооцисти 
ІІ 

3.05.2018 року (27 проб) 

Родина Бикові (Bovidae) 

1 Вівця декоративна роду Eimeria 1–2 

2 Вівця Святого Якова п/ряду Strongylata 1–2 

3 Муфлон роду Eimeria 14–15 

4 Валлійська коза роду Eimeria 3–5 

5 
Камерунська коза роду Eimeria 

5 

6 1–2 

7–14 

Вівця свійська (3 гол.), цап 

свійський, мархур, шотландська 

високогірна корова, зебу та як 

– – 

Родина Оленеві (Cervidae) 

15 Олень благородний п/ряду Strongylata 2–3 

16–17 Лань європейська, косуля – – 

Родина Верблюдові (Camelidae) 

17 Верблюд двогорбий роду Eimeria 10 

18 Лама роду Eimeria 5–6 

19 Гуанако роду Eimeria 7–8 

20–27 Верблюд двогорбий (3 гол.), 

альпака (4 гол.) 
– – 

19.10.2018 року (12 проб) 

Родина Бикові (Bovidae) 

1 Вівця свійська 
роду Eimeria 

п/ряду Strongylata 

1–2 

1–2 

2 Цап свійський роду Strongyloides 33 

3–6 
Вівця Святого Якова, мархур, 

шотландська високогірна корова, як 
– – 

Родина Оленеві (Cervidae) 

7 Косуля п/ряду Strongylata 1–2 

Родина Верблюдові (Camelidae) 

8–12 

Верблюд двогорбий (2 гол.), лама, 

верблюд двогорбий, лань 

європейська 

– – 

Примітка: ІІ – яєць нематод або ооцист еймерій в 1 г фекалій 
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Отже, отримані результати досліджень підтверджують те, що в умовах 

обмеженої території, тобто в межах окремого вольєру еко-парку, за умови 

постійного ветеринарного нагляду у жуйних тварин інвазійні захворювання 

можуть перебігати у формі паразитоносійства – без виражених клінічних ознак. 

Разом з тим, ці тварини – резервуар, депо паразитів і можливе джерело 

«спалаху інвазії». 

Висновки. 1. У приміському зоопарку ТОВ «Фельдман Еко-парк» 

(м. Харків) утримують жуйних тварин трьох родин: Бикових (Bovidae), 

Оленевих (Cervidae) і Верблюдових (Camelidae). 

2. У свійських і диких жуйних тварин ТОВ «Фельдман Еко-парк» 

паразитують нематоди підряду Strongylata та Rhabditata (рід Strongyloides), а 

також найпростіші роду Eimeria. 

3. За піврічний термін екстенсивність еймеріозної інвазії знизилась з 

29,6 % весною, до 8,3 % восени, а стронгілятозної, навпаки, зросла з 7,4 до 

16,7 %. Виявлені кишкові інвазії перебігали у жуйних тварин субклінічно, 

тобто у формі паразитоносійства. 

4. Інтенсивність інвазування цапа свійського стронгілоїдесами виявилась 

високою і склала 33 яйця в 1 г фекалій при екстенсивності інвазії 8,3 % від 

числа досліджених. 
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ПОШИРЕННЯ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК НА ТЕРИТОРІЇ  

МІСТА ПОЛТАВА 

 

Мельничук В. В., к. вет. н., 

Коросташов Р. О.
*
, слухач магістратури 
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Актуальність проблеми. Серед хвороб домашніх непродуктивних тварин 

особливе місце займає демодекоз. Це захворювання досить часто уражує собак і 

спричинює значні економічні збитки мисливському і службовому 

собаківництву. Крім того, хвороба має соціальне значення, оскільки тисячі 

собак мешкають поряд з людьми, в тісному контакті з власниками і членами їх 

сімей. В першу чергу, це пов’язано зі збільшенням темпів і обсягу 

безконтрольного розведення собак різних порід, ввезенням із-за кордону 

великої кількості тварин, а також неправильними умовами їх годівлі та 

утримання [1–3]. 

Демодекозна інвазія собак, згідно літературних джерел, має значне 

поширення в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні та сусідніх з нею 

державах. У нашій країні демодекоз собак має тенденцію до поширення, 

особливо у великих містах [4–6]. 

Тому, актуальним є дослідження поширення демодекозної інвазії серед 

собак різних вікових та породних груп на території міста Полтава. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в впродовж 

2018–2019 рр. Експериментальні та клінічні дослідження проводили на базі 

Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Акарологічні 

дослідження виконували в навчально-науковій лабораторії паразитології 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету 

ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.  

Акарологічно досліджено 50 собак різних вікових груп (до 6 міс.,  

6–12 міс., 1–3 р., 3–6 р. та старші 6 р.) та різних порід (німецька вівчарка, 
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ротвейлер, такса, ретривер, французький бульдог, мопс, бассет-хаунд, 

безпородні). Основними показниками інвазованості собак були екстенсивність 

та інтенсивність інвазії (ЕІ та ІІ).  

Діагностику демодекозу собак проводили комплексно на підставі 

епізоотологічних даних, клінічних ознак хвороби та результатів лабораторних 

досліджень. Клінічне дослідження тварин проводили за загальноприйнятими 

методами. При клінічному обстеженні звертали увагу на загальний стан хворих 

тварин, враховували породу, вік, стать, локалізацію і площу ураження. 

Пальпацією встановлювали характер патологічних змін шкіри, звертали увагу 

на наявність та вираженість свербежу.  

Для лабораторного підтвердження діагнозу з кількох уражених ділянок на 

межі із здоровою шкірою робили глибокі, до появи крові, зіскрібки. Матеріал 

досліджували мортальним методом. Метод компресорного дослідження 

проводили за наступною схемою: зіскрібки шкіри або кірочки клали на 

предметне скло, додавали кілька крапель 5–10 % розчину лугу (КОН, NaОН), 

накривали другим предметним склом і розглядали під малим збільшенням 

мікроскопу. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що 

демодекоз є поширеною інвазією собак на території міста Полтава. Середня 

екстенсивність інвазії становила 22,0 %, а інтенсивність демодекозної інвазії 

коливалася в межах від 1 до 8 кліщів у зіскрібку. Одночасно встановлено, що 

екстенсивність демодекозної інвазії залежить від віку собак (рис.). 

Із наведених на рисунку даних видно, що найбільш уражені були собаки 

віком від 6 до 12 місяців (ЕІ – 25,0 %) та собаки віком від одного до трьох років 

(ЕІ – 33,3 %). Менш ураженими виявилися собаки віком від 3 до 6 років (ЕІ – 

16,7 %) та собаки старші 6-річного віку (ЕІ – 20,0 %). У цуценят до 6-місячного 

віку демодексів не виявляли. 

Таким чином, отримані результати свідчать, що у віковому аспекті 

найбільш сприйнятливими до демодекозу є собаки віком від 6 місяців до 

3 років (ЕІ – 25,0–33,3 %).  

При вивченні поширення демодекозної інвазії звернули увагу на те, що 

собаки різних порід не в однаковій мірі сприйнятливі до збудника. Так 

найбільш сприйнятливими до демодексів виявилися собаки наступних порід: 

німецька вівчарка (ЕІ – 40,0 %), бассет-хаунд (ЕІ – 33,3 %), такса (ЕІ – 28,6 %) 

та ротвейлер (ЕІ – 28,6 %). Менш сприйнятливими до збудника демодекозу 

виявились собаки порід: мопс (ЕІ – 20,0 %) та французький бульдог (ЕІ – 

20,0 %). У собак породи ретривер та безпородних собак демодекоз не 

діагностували. На нашу думку це пов’язано із типом шерсті у собак та 

вродженим імунітетом у безпородних собак. 
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Рис. Вікова динаміка демодекозу собак 

 

Висновки. 1. Екстенсивність та інтенсивність демодекозної інвазії за 

проведеними акарологічними дослідженнями собак у місті Полтава становили 

відповідно 22,0 % та 1–8 екз. кліщів у зіскрібку. 

2. Сприйнятливість собак до збудника демодекозу залежить від віку 

тварин. Найчастіше хворіють собаки віком від шести місяців до одного року (ЕІ 

– 25,0 %) та від одного до трьох років (ЕІ – 33,3 %). 

3. Демодекоз частіше встановлювали у німецьких вівчарок  

(ЕІ – 40,0 %), бассет-хаундів (ЕІ – 33,3 %), такс (ЕІ – 28,6 %) та ротвейлерів (ЕІ 

– 28,6 %). 
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ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО НЕМАТОДОЗІВ ТРАВНОГО 

ТРАКТУ ОВЕЦЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Мельничук В. В.
 *
, к. вет. н. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького, м. Львів 

 

Нематодози посідають особливе місце в нозологічної структурі 

сільськогосподарських тварин. Встановлено, що представники класів 

Adenophorea (vonLinstow, 1905) Chitwood, 1958 та Secernentea (von. Linstow, 1905) 

Dougherty, 1958 є найбільш поширеними з-поміж інших класів паразитів у 

домашніх продуктивних тварин, у тому числі й овець. З літературних джерел 

відомо, що в травному тракті овець може паразитувати велика кількість 

нематод різних родів, викликаючи як моно-, так й асоціативні інвазії [13]. 

Питанню щодо поширення нематодозних захворювань овець на території 

різних країн світу присвячена велика кількість праць науковців. Проте, на 

території нашої держави бракує такої інформації, а існуючі праці є застарілими 

або зосереджені лише навколо окремих видів збудників [46]. 

У зв’язку з вищенаведеним, дослідження щодо поширення нематодозів 

травного каналу овець на території різних регіонів України є актуальним 

питанням, що потребує вивчення. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилися упродовж 2015–2018 рр. 

на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Полтавської державної аграрної академії. Обстеження овець проводили в 

умовах господарств з різною формою власності (сільськогосподарські 

підприємства, одноосібні та фермерські господарства) на території Полтавської 

області (Диканського, Зіньківського, Кобеляцького, Котелевського, 

Миргородського, Полтавського, Семенівського, Новосанжарського, 

Чутівського та Шишацького районів).  

Досліджували овець порід романівська, асканійська тонкорунна та 

курдючна віком від 4 місяців до 5 років. Інвазованість овець збудником 

мелофагозу вивчали згідно загальновідомих методик, гельмінтоовоскопію проб 

фекалій проводили за методом Мак Мастера. Визначали екстенсивність інвазії 

(ЕІ). 

Результати досліджень. За наслідками досліджень встановлено значне 

розповсюдження нематодозів травного каналу овець на території Полтавської 

області. Слід зазначити, що хворих на нематодози овець виявляли у всіх 

                                                           

*
 Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Юськів І. Д. 
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досліджуваних районах області незалежно від форми власності. Середній 

показник інвазованості тварин по області склав 54,27 %. Встановлено, що 

найчастіше (44,99 %) у тварин досліджуваного регіону реєстрували збудників 

стронгілятозів травного каналу, дещо меншою мірою  збудників трихурозу та 

стронгілоїдозу (31,74 % та 23,27 % відповідно).  

Водночас показники екстенсивності нематодозної інвазії в різних районах 

мали неоднакові значення (рис. ). 

 
Рис. Поширення нематодозів травного каналу овець на території 

Полтавської області 

 

Екстенсивність нематодозної інвазії овець в умовах досліджуваних 

господарств регіону коливалась в межах від 30,16 до 73,08 %. Так, найбільшу 

кількість уражених овець реєстрували у господарствах Шишацького 

(ЕІ=73,08 %), Полтавського (ЕІ=72,70 %), Котелевського (ЕІ=66,56%), 

Кобеляцького (ЕІ=63,71%) та Миргородського (ЕІ=63,11 %) районів. Менш 

ураженими збудниками нематодозів травного тракту виявилися вівці 

Чутівського (ЕІ=49,29 %), Диканського (ЕІ=47,56 %), Зіньківського 

(ЕІ=47,14 %) та Семенівського (ЕІ=41,60 %) районів. Слід зазначити, що вівці 

господарств Новосанжарського району були найменш ураженими збудниками 

нематодозів травного тракту (ЕІ=30,16 %). 

Отже, на території господарств Полтавської області нематодози травного 

тракту є поширеною інвазією овець в усіх досліджуваних районах без 

виключення із середньою екстенсивністю інвазії 54,27 %. 

Висновки. 1. Дослідженнями встановлено значне розповсюдження 

нематодозів травного тракту овець (ЕІ = 54,27 %) на території Полтавської 

області. 

2. Встановлено, що домінуючими компонентами нематодозної інвазії 

травного каналу овець є збудники стронгілятозів (44,99 %). Меншою мірою 
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реєструються збудники трихурозу та стронгілоїдозу (31,74 та 23,27 % 

відповідно). 

3. Найбільш неблагополучними щодо нематодозів травного тракту 

виявилися вівцегосподарства Шишацького, Полтавського, Котелевського, 

Кобеляцького та Миргородського районів (ЕІ від 63,11 до 73,08 %). 
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ПОШИРЕННЯ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ВРХ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЗА ДАНИМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

СТАТИСТИКИ) 

 

Михайлютенко С. М., к. вет. н., 

Дмитренко О. О., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Лідируючі позиції Полтавська область займає з 

виробництва продукції тваринництва. Серед регіонів України по поголів’ю 

ВРХ у сільськогосподарських підприємствах область займає перше місце [1]. 
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Розведення великої рогатої худоби молочного напряму є складним завданням. 

Для отримання максимального прибутку прискореними і найбільш дешевими 

способами є пасовищне утримання тварин при нестачі культурних пасовищних 

угідь. Саме випасання відповідає всім принципам належного догляду за 

худобою, та поруч із позитивними моментами виникає ризик зараження 

паразитами. З економічної точки зору, гельмінтози – одна з найбільших 

проблем для господарств різної форми власності. Ендопаразити відносяться до 

найбільш чисельних збудників, як інвазують тварин під час випасу [2–4].  

Аналіз даних літературних джерел впродовж тривалого часу вказує на 

значне поширення гельмінтозів в Україні. Разом з тим науковці доводять, що 

екстенсивність інвазій залежить від природно-кліматичних зон, що й 

обумовлює з’ясування ступеню розповсюдження збудників[5–7].  

Матеріали і методи досліджень. Дослідження здійснено за результатами 

аналізу звітної документації Регіональної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби в Полтавській області за 2017 рік. 

Результати досліджень. За результатами проведеного аналізу 

встановлено, що у великої рогатої худоби паразитували як трематоди, так і 

нематоди. Вивчення звітної документації показало, що у Полтавській області 

найбільш поширеними захворюваннями великої рогатої худоби є дикроцеліоз 

(ЕІ=10,58 %). Слід відмітити, що у Великобагачанському районі інвазовано 

62,62 % дослідженого поголів’я. Другу позиції займають нематоди з підряду 

Strongylata (7,49 %), в тому числі 2,5 % – збудник S. papillosus. Крім вище 

зазначених переважають наступні гельмінтози ВРХ: парамфістоматози й 

фасціольоз, екстенсивність інвазій склала відповідно 2,25 та 1,04 %. Найменш 

поширеним виявився диктіокаульоз. Проведено 70304 досліджень, відсоток 

інвазованості становив 0,12 % по області. Дане захворювання зареєстровано в 

Полтавському, Диканському та Глобинському районах (табл.). 

Таблиця 

Динаміка інвазованості ВРХ диктіокаулюсами за п’ять років 

у Полтавській області 

Назва 

ЕІ, % 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Диктіокаульоз ВРХ 0,16 0,13 0,27 0,15 0,12 

 

Висновок. Встановлено, що на території Полтавської області 

найпоширенішим захворюванням корів є дикроцеліоз. 
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ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ ЛЕВАМІЗОЛ  

ЗА АМІДОСТОМОЗУ ГУСЕЙ 

 

Михайлютенко С. М., к. вет. н., 

Мішура М. С., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Важливою галуззю сільського господарства 

України є птахівництво, яка дає можливість генерувати прибуток. На заваді 

даного напрямку стають паразитарні захворювання, особливо викликані 

збудниками гельмінтозів. Амідостомоз (Amidostomosis) – сезонне, часто 

ензоотичне, гостро перебігаюче захворювання гусей, викликається нематодою 

Amidostomum anseris з родини Amidostomatidae, що паразитує під кутикулою 

м’язового шлунку птиці [1–2]. 

Для контролю гельмінтозів водоплавної птиці запропонована достатня 
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кількість іноземних препаратів. Нерідко рекомендації щодо їх застосування 

розроблені без урахування існуючих умов виробництва продукції 

тваринництва, результатів епізоотичної ситуації місцевості, моніторингу, 

резистентності паразитів до антигельмінтних субстанцій, екологічного впливу 

місцевих факторів. Крім того, зважаючи на їх дорожнечу, потрібно разом з 

фармацевтичними компаніями України випробовувати та вводити в 

виробництво – вітчизняні лікарські засоби [3–6].  

Тому, мета нашої роботи визначити терапевтичну ефективність препаратів 

групи левамізол (виробництва НВФ «Бровафарма» та ПП «O.L.KAR», Україна) 

за амідостомозу гусей. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 

2018 року на базі господарства в селі Миро нівка Машівського району. 

Копроскопічні дослідження виконували в навчально-науковій лабораторії 

кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 

державної аграрної академії. Фекалії досліджували стандартизованим методом 

за Г. А. Котельниковим і В. М. Хреновим (1981). Для визначення терапевтичної 

ефективності препаратів підібрано три групи птиці віком 65 днів по шість голів 

у кожній (18 голів хворих). Для лікування гусей дослідних трьох груп 

використали препарати групи левамізол. Птицю четвертої групи не лікували 

(контрольна група). 

Результати досліджень. У гусей дослідних груп показники інвазованості 

іамідостомами до обробки становили:10,46±0,69 екз./кр. Встановлено, за даного 

захворювання препарати групи левамізолу виявилися ефективними. 

Доведено, що лікарські препарати бровалевамізол 8 % та левамізол 8 % 

порошок (у разі задачі з водою) за амідостомозної інвазії гусей, мали найвищу 

ефективність (100 %). 

Ефективність левамізолу 8 % порошок (у разі задачі з кормом) була дещо 

нижчою і на 14-ту добу експерименту склала 83,33 %. При вивченні 

інтенсефективності лікувального препарату встановлено, в птиці дослідної 

групи інтенсивність інвазії знижувалася на 3-тю та 14-ту добу – до 1,33 яєць в 1 

краплині флотаційної рідини. 

Висновок. Ефективність препаратів групи левамізол незалежно від 

виробника коливалася в межах 83–100 %. 
 

Література 

1. Богач М. В., Бездєтко Л. Є. Кишкові інвазії водоплавної птиці в 

господарствах різних форм власності Одеської області. Аграрний вісник 

Причорномор’я. Зб. наук. праць. Одеса, 2008. Вип. 42. С. 126–129. 

2. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: практикум (для самостійної 

роботи) / Ю. О. Приходько та ін. Біла Церква, 2011. 313 с. 



 142 

3. Березовський А. В., Галат В. Ф. Розробка та впровадження у 

виробництво протипаразитарних препаратів. Ветеринарна медицина: міжвід. 

тем. наук. зб. 2004. № 83. С. 9–11. 

4. Галат В. Ф., Евстафьева В. А., Михайлютенко С. Н., Галат М. В. 

Сравнительная эффективность антигельминтиков при амидостомозно-

гангулетеракозной инвазии гусей. Ученые записки учреждения образования 

«Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной 

медицины». 2013. Т. 49. Вып. 2. Ч. 1. С. 43–46. 

5. Енгашева Е. К., Москалев В. Г.Эффективность монизена при 

нематодозах и цестодозах гусей. Ветеринария. 2011. № 4. С. 35–36. 

6. Sharma B. L., Brat Т. K., Hemaparasanth В. Anthelmintic activity of 

ivermectin against experimental Ascaridia galli infection in chickens. Vet. Parasitol. 

1990.Vol. 37. № 3–4. P. 307–314. 

7. Prichard R., Hallf C. A., Kelly J. D. The problem of anthelmintic resistance in 

nematodes. Austral. Veter. J. 1980. Vol. 56. № 5. Р. 239–250. 

 

 

 

ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ ОТОДЕКТОЗУ СОБАК 

 

Михайлютенко С. М., к. вет. н., 

Овдієнко А. В., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Відомо, що діагноз на акарози м’ясоїдних 

встановлюють, враховуючи епізоотологічні дані місцевості, збір скарг 

власників тварин та клінічну картину. Підтвердженням щодо захворювання 

собак є результати лабораторних досліджень: мікроскопія відповідного 

матеріалу на наявність кліщів, яєць та проміжних стадій [1]. 

За підозри на отодектоз для дослідження відбирають кірочки зі шкіри 

внутрішньої поверхні вушної раковини від кожної окремо собаки. На 

сьогоднішній день застосовують мортальні й вітальні методи. У Росії 

використовують ендоскопічний метод. За допомогою отоскопа виявляють у 

вухах м’ясоїдних тварин кліщів, які вільно рухаються. За даними інших 

науковців даний метод не забезпечує 100 % ефективність, так як наявність 2–3 

кліщів в одному вусі важко діагностувати через запальні процеси [2–3]. 

Із мортальних методів у виробничих умовах найширше застосовується 

метод компресорного дослідження з використанням розчину гідроксиду калію, 

натрію та ін. Методика вивчення живих акариформних кліщів включає 
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застосування будь-яких розчинів, що не діють згубно на паразитів (метод 

Г. З. Шика, Д. О. Приселкової, А. В. Алфімової та ін.) [4–5].  

Аналізуючи наведені вище дані літератури можна зазначити, що, 

незважаючи на значну кількість різних способів обробки дослідного матеріалу, 

проблема залишається актуальною. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили упродовж 

літньо-осіннього періоду 2018 року на базі дільничної лікарні ветеринарної 

медицини Київського району м. Полтава та навчально-наукової лабораторії 

паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Полтавської державної аграрної академії. За підозри на отодектоз собак для 

дослідження відбирали кірочки зі шкіри внутрішньої поверхні вушних раковин. 

Дослідний матеріал від кожної собаки досліджували двома різними способами. 

Результати досліджень. Оцінювали метод із застосуванням бішофітно-

гліцеринової суміші та метод із застосуванням вазелінової олії та 

диметилсульфоксиду (табл.).  

Таблиця 

Порівняння методів діагностики отодектозу собак 

Методи вітальних досліджень 

Із застосуванням бішофітно-

гліцеринової суміші  

З додаванням вазелінової олії та 

диметилсульфоксид 

1. Розчин для обробки матеріалу зі зскрібків шкіри 

Рівна за об’ємом 

2. Час, необхідний для розчинення та просвітлення кірочок 

2 хвилини 5–7 хвилин 

3. Час збереження життєздатності кліщів 

5–6 діб 5–7 діб 

4. Термін зберігання виготовленого препарату 

6 діб 7 діб 

 

Враховували середню кількість кліщів у зіскрібку, необхідний час для 

просвітлення кірочок та термін зберігання виготовленого препарату. Всього 

досліджено 15 зразків. За результатами проведеної роботи з’ясовано, що дані 

методи володіють високою діагностичною ефективністю за отодектозу собак. 

Так, середня кількість отодектесів, яких виявляли у матеріалі за використання 

методу із додаванням вазелінової олії та диметилсульфоксиду, сягала 9,2 екз. 

(за коливань від 2 до 10 екземплярів кліщів). Меншу діагностичну ефективність 

показав спосіб із застосуванням бішофітно-гліцеринової суміші: середня 

кількість виявлених кліщів дорівнювала 8,6 екз. 
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Висновок. Виходячи з результатів досліджень можна зробити висновок, 

що обидва методи є надійними, хоча час просвітлення зішкрібків різний. 
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Актуальність проблеми. Дослідниками різних регіонів доведено, що 

аскароз та трихуроз свиней віднесено до найрозповсюдженіших гельмінтозів на 

території України. Це пов’язано зі сприятливими умовами для розвитку яєць 

гельмінтів. Хоча на півдні України в літню пору року спостерігається зниження 

інвазії внаслідок значної загибелі яєць під дією сонячних променів, високої 

температури та низької вологості. Джерелом інвазії даних гельмінтозів є хворі 

та перехворілі поросята, а також дорослі свині-паразитоносії. Фактором 

передачі інвазій є корм, грунт, вода, пил і шкіра вимені свиноматок, забруднені 

яйцями нематод. Їх також механічно можуть переносити люди й комахи. 

Поросята заражаються з перших днів життя при облизуванні навколишніх 

предметів, через соски свиноматок, забруднені інвазійними яйцями. 

Виникненню та поширенню хвороб сприяє недотримання гігієнічних правил 

утримання й годівлі тварин. Екстенсивність інвазії у підсвинків 3–5-місячного 
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віку в неблагополучних господарствах може досягати 97–98 %. А у дорослих 

свиней спостерігається відносно невелике ураження (до 5–15 %).  

Останнім часом кокцидіозній інфекції почали приділяти неабияку увагу, 

адже навіть субклінічний кокцидіоз (без видимих клінічних ознак) спричинює 

свиногосподарствам суттєвий економічний збиток. Еймеріоз у поросят 

викликають кокцидії, що належать до роду Eimeria підродини Eimeriinae 

(спричинюють еймеріоз) ряду Coccidia [1–4]. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили за результатами 

аналізу звітної документації Регіональної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби у Полтавській області за 2017 рік. 

Результати досліджень. За результатами проведеного аналізу 

встановлено, що у свиней найчастіше діагностували нематоди та кокцидіози. 

Вивчення звітної документації показало, що у Полтавській області найбільш 

поширеним захворюванням тварин є еймеріоз (ЕІ=21,94  %). Другу–четверту 

позиції займають нематоди. Слід відміти, що у 2017 році екстенсивність 

трихурозу склала 10,4 %, а аскарозу 6,95 % (табл. 1).  

Таблиця 1 

Ступінь інвазованості основних паразитарних захворювань свиней 

за 2017 рік 

№ 
Назва паразитарних 

захворювань свиней 

Кількість 

досліджень 

Кількість позитивних 

результатів 
ЕІ, % 

1 Еймеріоз 629 138 21,94 

2 Трихуроз 375 39 10,4 

3 Аскароз  2863 199 6,95 

4 Езофагостомоз 2153 63 2,92 

 

Моніторнг аскарозної інвазії показав, що пік захворювання реєстрували у 

2016 році (12,89 %), а спад у 2013 році (3,6%) (табл. 2). Найменш поширеним 

виявився езофагостомоз. Проведено 2153 досліджень, відсоток інвазованості 

становив 2,92 %. 

Метастронгільоз у домашніх свиней не виявляли, разом з тим 

зареєстровано 3 випадки у диких свиней за 2017 рік. 

Таблиця 2 

Динаміка інвазованості свиней аскарисами за п’ять років  

у Полтавській області 

Назва 
ЕІ, % 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Аскароз свиней 3,60 4,06 13,61 12,89 6,95 
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Висновок. Встановлено, що на території Полтавської області 

найпоширенішим захворюванням свиней є еймеріоз. 
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Актуальність проблеми. За сучасною класифікацією еймерії – це 

найпростіші одноклітинні паразити, які належать до типу Apicomplexa, класу 

Sporozoa, роду Coccidia, родини Eimeriidae. За даними М. В. Крилова та 

Л. М. Бєлова (2003) з царства Protozoa представники Coccidia найпоширеніші 

на земній кулі, що зумовлено рядом морфологічних і біологічних особливостей 

паразитів. Еймеріозами називають хвороби свійської й дикої птиці, що 

характеризуються гострим, підгострим або хронічним перебігом. Захворювання 

проявляються загальним пригніченням, розладом діяльності шлунково-

кишкового тракту, супроводжуються діареєю, іноді з домішками крові, з 

наступним виснаженням ураженої птиці. Еймеріози нерідко перебігають у 

вигляді ензоотій. Згідно з даними світової ветеринарної статистики, втрати від 

еймеріозу у птахівництві становлять близько 500 млн доларів щорічно. Падіж 

молодняку завдає найбільших економічних збитків. Значну частину втрат 

також становлять зниження продуктивності курей, їх маси тіла, загибель від 

вторинної інфекції. Наприклад, у перехворілої на еймеріоз птиці несучість 
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починається на 30−60 діб пізніше, інтенсивність її в 1,5−2 рази нижче 

порівняноз показниками здорової птиці [1–4]. 

Збудниками еймеріозу курей є дев'ять видів найпростіших з роду Eimeria, з 

яких до найбільш поширених і патогенних належить Е. tenella, що паразитує у 

сліпих кишках курчат і рідше – дорослих курей, а також Е. necatrix, яка 

локалізується у тонкому кишечнику, Е. maxima паразитує в передній і середній 

частинах кишечника [5]. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводилися упродовж 

літньо-осіннього періоду 2018 року на базі Кременчуцької міської державної 

лабораторії ветеринарної медицини і навчально-наукової лабораторії 

паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Полтавської державної аграрної академії. 

При епізоотичному обстеженні поголів’я основними показниками були 

екстенсивність та інтенсивність інвазії (ЕІ та ІІ) курей еймеріями. 

Гельмінтоовоскопію проб фекалій проводили за Г. А. Котельниковим і 

В. М. Хреновим (1981).  

Для визначення терапевтичної ефективності еймеріостатиків було 

підібрано 3 групи птиці віком 45 днів по шість голів у кожній (18 голів хворих). 

Для лікування курей дослідних двох груп використали толкокс 2,5 % (ОЛКАР-

АгроЗооВетСервіс) та бровітакокцид порошок (Бровафарма). Курей третьої 

групи не лікували (контрольна група) 

Результати досліджень. Для лікування тварин першої групи використали 

бровітакокцид у дозі 2 г/кг корму протягом 5 діб. Курей другої групи 

обробляли толкоксом 2,5 %. Препарат випоювали (доза толтразурилу становить 

7 мг/кг маси тіла птиці на добу): 1 мл на 1 л питної води при випоюванні 

протягом 2 діб. Птицю третьої групи не лікували, вони були в якості контролю.  

До лікування екстенсивність еймерізної інвазії у птиці трьох груп 

дорівнювали 100 %. При цьому в 1 г фекалій курей знаходили в середньому 

22,17 екз. ооцист. 

Після обробки бровітакокцидом екстенсивність інвазії знижувалася на  

14-ту добу експерименту до 33,33 %, тоді як у контролі сягала 100 %. У птиці 

першої дослідної групи інтенсивність еймеріозної інвазії на 7 добу після 

лікування знизилась до 3,67 екз. ооцист/г, а через 14 діб становила 3,33 екз. 

ооцист/г. 

Застосування толкоксу 2,5 % на 14-ту добу лікування курей забезпечило 

100 % ефективність. 

Висновок. Найвища протиооцидна ефективність (100 %) виявлена при 

застосуванні толкоксу 2,5 %. 
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ПОРІВНЯННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ ЗА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ 

СТРОНГІЛЯТОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

Михайлютенко С. М., к. вет. н., 

Школа В. А., слухач магістратури 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Визначення паразитарного статусу тварин та 

оцінювання епізоотичної паразитарної ситуації вимагають обов’язковості 

комплексного підходу – проведення та аналізу результатів епізоотологічних, 

клінічних та паразитологічних (спеціальних) досліджень. Безумовно, 

вирішальна роль в цьому комплексі заслужено відводиться останнім, оскільки 

тільки вони дозволяють розпізнати збудників, а за проведення кількісних 

досліджень, визначити інтенсивність інвазії та оцінити в повній мірі об’єктивно 

ефективність протипаразитарних заходів як на стадії їх розробки, так і 

впровадження у відповідні практичні умови [1–2]. 

За спостереженнями вітчизняних дослідників, найпоширенішими 

гельмінтозами та такими, що завдають найбільш відчутних збитків скотарству, 

є фасціольоз, дикроцеліоз, стронгілятози шлунково-кишкового тракту, 

диктіокаульоз тощо. Деякі трихостронгіліди (гемонхуси, нематодіри, інші) є 

гематофагами й спричинюють значні втрати крові у тварин [3–4].  

Ринок протипаразитарних препаратів широко представлений 
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антигельмінтиками, як імпортного, так і вітчизняного виробництва. Настанови і 

публікації щодо їх застосування іноді містять суперечливу інформацію 

відносно доз, токсичності та фармакокінетики [5–6].  

Матеріали і методи досліджень. У ТОВ «Відродження» с. Петракіївка 

Хорольського району з прямої кишки тварин відбирали фекалії, які вміщали у 

поліетиленові пакети. Досліджували методом Котельникова-Хренова на базі 

навчально-наукової лабораторії кафедри паразитології та ВСЕ. 

Результати досліджень. Вивчення терапевтичної ефективності бронтелу 

10 % і бровермектину для ін’єкцій проводили на тваринах віком 4 роки. З цією 

метою було створено три групи корів-аналогів масою 400–430 кг. Для 

лікування тварин першої групи одноразово використали бронтел 10 % у дозі 

0,25 см
3
 на 10 кг маси тіла внутрішньом’язово. Корів другої групи 

дегельмінтизували бровермектином для ін’єкцій. Препарат вводили підшкірно 

в ділянці лопатки великої рогатої худоби – 0,2 мл/10 кг маси тіла, одноразово. 

Тварин третьої групи не лікували, вони були в якості контролю. 

До лікування екстенсивність стронгілятозної інвазії у тварин трьох груп 

дорівнювали 100 %. При цьому в 1 г фекалій великої рогатої худоби знаходили 

в середньому 17,06 екз. яєць стронгілідного типу. 

Після введення бронтелу 10 % екстенсефективність становила на 7-му та 

14-ту добу експерименту 60 %, тоді як у контролі сягала 100 %. У тварин 

першої дослідної групи інтенсивність cтронгілятозної інвазії на 7-му добу після 

лікування знизилась до 2,67 екз. яєць/г, а через 14 діб становила 

2,33 екз.яєць/1г. 

Застосування бровермектину для ін’єкцій на 14-ту добу лікування тварин 

забезпечило 100 % ефективність.  

Висновок. Проведені копроовоскопічні дослідження виявили, що у ТОВ 

«Відродження» с. Петракіївка Хорольського району Полтавської області 

реєструється стронгілятози великої рогатої худоби. Серед випробуваних 

препаратів з широкою антигельмінтною дією бровермектин для ін’єкцій у 

рекомендованій дозі проявив 100 % терапевтичну ефективність за 

стронгілятозної інвазії великої рогатої худоби. 
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ПОСТІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ З КЛІЩІВ ВИДУ VARROA DESTRUCTOR 

IN TOTO 

 

Назаренко О. С.
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, аспірант 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Історично бджільництво в Україні було 

важливим промислом. Сучасне бджільництво є важливою галуззю сільського 

господарства. Його значення не обмежується лише виробництвом і отриманням 

прибутків від реалізації меду та іншої продукції. У живій природі, завдяки 

запиленню ентомофільних рослин, медоносні бджоли стали важливим 

елементом підтримання встановлених багатосто-ронніх зв’язків у тваринному і 

рослинному світі. Запилення бджолами посівів і насаджень 

сільськогосподарських культур сприяє підвищенню врожайності їх. Зростає 

значення бджіл і як живого індикатора навколишнього середовища. Водночас, 

бджоли дають людині дуже цінний дієтичний і легко перетравний продукт – 

мед, важливу, часто незамінну сировину для різних галузей промисловості, віск 

та багаті лікувальними властивостями допоміжні продукти – маточне молочко, 

прополіс, бджолину отруту, квітковий пилок [1–3]. 

Заразні хвороби бджіл, що реєструються у багатьох країнах світу, у тому 

числі й в Україні, перешкоджають успішному розвитку бджільництва. Значне 
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поширення серед заразних хвороб мають інвазійні захворювання медоносних 

бджіл, серед яких найбільш поширеним є варооз, збудником якого на території 

України визнано вид Varroa destructor [4–6]. 

Тому, актуальним є удосконалення виготовлення постійних препаратів з 

кліщів V. destructor – збудника вароозу медоносних бджіл, що дозволить 

вивчити їх морфо-біологічні особливості та, в подальшому, підвищити 

ефективність проведення заходів з боротьби та профілактики даної інвазії. 

Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували впродовж 2017–

2018 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної 

академії, а також в умовах приватних пасік Полтавської області. 

З метою удосконалення способу виготовлення постійних препаратів з 

кліщів V. destructor випробовували методику, яку виконували наступним 

чином: збір кліщів з тіла медоносних бджіл проводили за допомогою пінцету з 

послідуючим їх зберіганням у розчині етилового спирту мінімум 24 години; 

зневодненням з попереднім проколюванням тонкою голкою хітинового 

покриву з боків латеральних щитів; просвітленням олією соняшниковою 

рафінованою на предметному скельці з лункою протягом 140–150 хвилин; після 

чого заливають на предметному склі у канадській бальзам. 

Було проведено дослідження 20-ти кліщів медоносних бджіл виду 

Varroa destructor. Матеріал досліджували через 24 години після фіксації в 70,0° 

розчині етилового спирту за прототипом (метод приготування препаратів 

збудників ряду Mallophaga in toto) [7] та запропонованим способом з однаковим 

часом просвітлення. Ефективність методів оцінювали за: інтенсивністю 

просвітлення найбільших вентральних щитів шляхом мікроскопії за 5-ти 

бальною шкалою; наявністю (відсутністю) пухирців повітря і їх кількістю після 

завершення виготовлення тотальних макропрепаратів. 

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень 

проводили за допомогою комп’ютерної програми MS Excel 2003. Визначали 

середнє арифметичне (М) та похибку (m). 

Результати досліджень. Результатами проведених досліджень 

встановлено, що за використання способу, який обрано як прототип, в 

середньому загальна оцінка просвітлення була в межах 3,46±0,13 балів (табл.). 

Встановлено, що краще за використання цього способу просвітлюються 

плейральні, геніто-вентральний та латеральні щити (4,30±0,15, 4,00±0,21 та 

3,50±0,22 балів відповідно). Менш ефективно просвітлюються стернальний та 

анальний щити (2,30±0,26 та 3,22±0,20 балів). Використання запропонованого 

способу призводило до підвищення просвітлення кліщів. Так, в середньому 

загальна оцінка просвітлення була в межах 4,88±0,05 балів, що на 29,10 % вище 

порівняно зі способом, який обрано як прототип. За використання вказаного 
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способу найкраще просвітлилися геніто-вентральний та латеральні щити 

(5,00 балів), що на 20,00 та 30,00 % вище порівняно з аналогом. Дещо менше 

просвітлилися плейральні, анальний та стернальний щити (4,90±0,10, 4,80±0,13 

та 4,70±0,15 балів відповідно), проте в порівнянні зі способом-аналогом вище 

на 12,22 %, 32,92 % та 51,06 % відповідно. 

Таблиця 

Порівняльна ефективність способів виготовлення тотальних 

препаратів з кліщів виду Varroa destructor, M±m  

Показники  
Спосіб дослідження 

прототип, n=10 запропонований, n=10 

Просвітлення вентральних щитів 

стернальний 2,30±0,26 4,70±0,15 

геніто-вентральний 4,00±0,21 5,00 

анальний 3,22±0,20 4,80±0,13 

плейральні 4,30±0,15 4,90±0,10 

латеральні 3,50±0,22 5,00 

Загальна оцінка 3,46±0,13 4,88±0,05 

Пухирці повітря в препараті 

кількість пухирців 

повітря, екз. / препарат 
3,80±0,84 0,60±0,27 

 

Встановлено, що за використання способу, який обрано як прототип, в 

одному препараті після завершення його виготовлення в середньому 

нараховується 3,80±0,84 екземплярів пухирців повітря, за використання 

запропонованого способу їх нараховується значно менше – в середньому 

0,60±0,27 екземплярів на 1 макропрепарат, що в 6,33 рази менше порівняно зі 

способом – прототипом. 

Також доведено, що запропонований спосіб дозволяє більш детально 

дослідити будову не лише хітинових частин тіла кліщів виду Varroa destructor, 

але й їх внутрішні органи, що, в свою чергу, полегшує морфологічні та 

метричні дослідження, а також диференціацію різних видів збудників. Спосіб 

не вимагає вартісних реактивів, спеціальної підготовки, зручний і легкий у 

проведенні. 

Висновок. Запропонований спосіб приготування постійних препаратів 

гамазових кліщів виду Varroa destructor збудників вароозу бджіл in toto показав 

вищу ефективність порівняно із загальновідомим способом за показниками: 

просвітлення виготовлених препаратів – на 29,10 %, відсутності пухирців 

повітря – у 6,33 рази. 
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Актуальність проблеми. Однією з важливих галузей тваринництва 

агропромислового комплексу України є конярство. Від коней одержують 

молоко, з якого виготовляють кумис, кінське м’ясо, продукти, що добре 

засвоюються організмом людини. Високим попитом користуються коні для 

спортивних змагань. На сьогоднішній день постачальниками таких тварин є 

кінні заводи: Жашківський кінний завод, Петриківський кінний завод, 

Харківський кінний завод та інші. 

Однак, нерідко на конефермах та спеціалізованих господарствах 

виникають захворювання коней, зокрема паразитарні, які призводять до 
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зниження працездатності, втрати племінних якостей, а високий ступінь інвазії, 

може бути причиною загибелі коней, особливо молодняка [1, 2, 4]. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом досліджень були проби 

фекалій від коней віком від 6 місяців до 20 років кінних господарств 

Харківської області різних формв ласності, проведені в 2015–2018 роках. Проби 

досліджувались стандартизованим методом Фюллеборна [3] із встановленням 

екстенсивності та інтенсивності інвазії (ЕІ, ІІ). Ідентифікацію яєць гельмінтів 

проводили за допомогою атласу Черепанова А. А.[5].  

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень за 2015–

2018 роки обстежено 289 коней різного віку, статі та породи.Стандартизованим 

методом Фюллеборна у однокопитних в наших дослідження виявлено яйця 

Parascarisequorum, Goeze 1782 та яйця нематод родини Strongylidae, Baird, 

1853. Екстенсивність інвазії за нематодозів становила 42,91 %, у 57,09 % тварин 

яєць гельмінтів не виявлено.  

Нематодози коней в господарствах Харківського регіону зустрічаються як 

у вигляді моноінвазії, так і мікстінвазіях. З виявлених нематодозів найбільш 

поширені моноінвазії, які викликаються нематодами родини Strongylidae  

(ЕІ 37,72 %, ІІ становила від 3,30±0,28 до 66,44±7,25 яєць у полі зору 

мікроскопу), значно рідше виявляли моноінвазію, викликану збудником 

Parascaris equorum (ЕІ 2,42 %, ІІ становила 4,7±1,04 яйця у полі зору 

мікроскопу). Мікстінвазії зустрічалися рідше (ЕІ 2,77 %) в асоціації двох 

збудників: Strongylus spp. і Parascaris equorum (ІІ становила відповідно 

16,50±4,69 та 3,00±0,57яєць у полі зору мікроскопу). 

Інтенсивність інвазії за строгілідозів шлункового тракту коней була 

низькою у 72,48 % тварин (виявляли до 10 яєць у полі зору мікроскопу); 

середньою у 19,26 % коней (виявляли від 11 до 30 яєць у полі зору мікроскопу); 

високою у 8,26 % (виявляли від 31 до 100 яєць у полі зору мікроскопу). 

Найчастіше коні хворіли на нематодози у Харківському регіоні у віці від 

1до 5 років (ЕІ 78,57 %, ІІ 11,50±2,25 яєць у полі зору мікроскопу), лошата до 

року хворіли рідше (ЕІ 57,14 %), але з більшим ступенем інтенсивності інвазії 

(ІІ 15,62±2,30яєць у полі зору мікроскопу), у тварин віком 5–10 років 

спостерігали ЕІ на рівні 42,85 %, а ІІ становила 4,92±0,84 яєць у полі зору 

мікроскопу, у тварин старше 10 років яєць нематод не виявлено. 

Висновки. 1. Нематодозні інвазії коней, а саме параскароз та стронгілідози 

травного тракту широко поширені в конегосподарствах Харківського регіону, 

екстенсивність інвазії становила 42,91 %. 

2. Моноінвазії частіше були представлені нематодами родини Strongylidae 

(ЕІ 37,72 %), рідше видом Parascaris equorum (ЕІ 2,42 %), мікстінвазії виявляли 

в асоціації двох збудників: Strongylus spp. і Parascaris equorum (ЕІ 2,77 %). 



 155 

3. Найчастіше хворіли коні віком від 1 до 5 років (ЕІ 78,57 %,  

ІІ 11,50±2,25 яєць). Рідше хворіли лошата до одного року (ЕІ 57,14 %), але з 

більшим ступенем ІІ 15,62±2,30 яєць. У коней старше 10 років нематодозних 

інвазій не реєстрували. 
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ХЕЙЛЕТІОЗ СОБАК, ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОШИРЕННЯ,  

ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

 

Пономаренко В. Я., к. вет. н., професор, 

Булавіна В. С., к. вет. н.,  

Пономаренко А. М., к. вет. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

 

Актуальність проблеми. Акариформні, справжні кліщі, ряд Аcariformes, 

широко представлений у природі і домінує серед інших рядів кліщів. Це 

коростяні, вільноживучі хижі, коморні, зернові, панцирні та багато інших родин 

кліщів. Ряд Аcariformesмає підряди Sarcoptiformes, Trombidiformes, Oribatea. 

Підряд Sarcoptiformes включає збудників коростяних кліщів – акарозів, які 

називаються по назві надродини (Sarcoptoidea) – саркоптоїдози тварин. 
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Другий підряд Trombidiformes, також широко поширений у природі, 

ветеринарне значення мають родини Demodecidae (збудники демодекозу), 

Cheyletiidae (збудники хейлетіозу собак, котів кролів тощо), Trombidiidae [3]. 

Кліщі родини Cheyletiidae проходять повний цикл розвитку на тілі хазяїна 

(яйце, личинка, протонімфа, дейтонімфа, імаго) за 16–35 діб. Паразитують вони 

на поверхні шкіри, на шерсті. Живляться епідермісом, лімфою, сукровицею. 

Поза тілом живуть 1–5 діб [3, 4, 5]. 

Хейлетіоз – акароз свійських тварин і людини, якій має тенденцію до 

поширення, характеризується також ураженням шкіри. Спостерігається різна 

симптоматика ураження ділянок шкіри. За високим ступенем хейлетіозу 

тварини худнуть, виснажуються, мають особливі клінічні ознаки, відмічено 

загибель молодняку цуценят. Можливо зараження людини збудниками від 

собак та котів. Кліщі легко проникають в одяг, через кілька годин після цього у 

людини спостерігаються сильне подразнення, печія, свербіж, розвиваються 

ураження шкіри: створення папул, алопеції та ін. ураження [1,2,3, 5]. 

Тому, актуальність проблеми не викликає сумнівів. 

Матеріали і методи досліджень. На базі двох приватних лікарень 

ветеринарної медицини м. Харкова, протягом 2017–2018 рр. нами було 

проведено клініко-паразитологічне обстеження 102 собак різного віку і порід. 

Зроблено 204 зіскрібка за допомогою мортального методу та 126 досліджень 

шерсті з використанням ліпкої стрічки (скотч-тест). Стрічку прикладали до 

шкіри, після розсування шерсті, ретельно притискували, потім поміщали на 

предметно скло і досліджували під мікроскопом. У випадках значного 

ураження собак, можливо діагностувати хейлетіоз візуально, шляхом 

реєстрування кліщів у вигляді лупи або за допомогою дерматоскопу. Існують 

методи з метою виявлення хейлетіел: дослідження за допомогою вичісування 

лусочок, дослідження висмиканих волосин з метою находження яєць під 

мікроскопом. Дані методи не використовували. 

На прийом надходили собаки наступних порід: німецька вівчарка 18 голів 

(10-місячного – 6-річного віку), ротвейлер – 17 голів (7-місячного – 5-річного 

віку); французький бульдог – 15 голів (1–2 річного віку), мопс – 13 голів  

(6-місячного – 3-річного віку), такса – 10 голів (2–5-річного віку), кокер-

спанієль – 7 голів (6-місячного – 4-річного віку), доберман – 6 голів (3–5-

річного віку), ретривер – 5 голів (4–5-річного віку)та 11 безпородних собак, 

приблизно 2–7-річного віку. 

Результати досліджень. За результатами досліджень 102 собак 

встановлено 34 тварини,хворих на хейлетіоз (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Поширення хейлетіозу собак за даними ПЛВМ «Доктор Вет»  

та результатами власних досліджень 

Вид 

тварин 

Кількість 

обстежених 

Кількість уражених, екстенсивність 

інвазії, % 

Собаки 102 34 (33,3) 

 

Собак, хворих на хейлетіоз, поділили на 3 групи: 11, 11 та 12 голів у 

кожній дослідній групі. Тварин першої групи лікували препаратом: 

«Бровермектин®» розчин для ін’єкцій, другої – препаратом «Аміт», третьої –

препаратом «Неостомазан». Після проведення дослідів, через 5–7 діб після 

закінчення лікування, було зроблено 118 зіскрібків,за допомогою вітального 

методу,з метою встановлення ефективності препаратів. 

За результатами досліджень хворих собак були зареєстровані кліщі роду 

Cheyletiella, виду Cheyletiella jasguri. Хейлетиєли мали ярко-жовте, покрите 

рідкими волосками тіло з 1–3 гладкими щитками на спині, 4 пари кінцівок, 

сильно розвинену гнатосому з тонкими хеліцерами і сильними щупальцями з 

кігтиками з боків (рис. ). 

Обстеження 102 собак, різного віку та порід, дало можливість встановити 

екстенсивність інвазії на рівні 33,3 %. 

Ураженими були тварини наступних порід: німецька вівчарка (8 голів – 

44 %), ротвейлер (7 – 41,2 %), французький бульдог (5 – 33,3 %), мопс (4 – 

30,7 %), такса (4 – 40,0 %) кокер-спанієль (4 – 57,1 %). Серед 11 безпородних 

собак, хворих на хейлетіоз, встановлено 3 тварини: ЕІ – 27,3 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  Кліщі Cheyletiella jasguri 

 

За результатами проведених досліджень у собак, хворих на хейлетіоз, 

спостерігали наступні клінічні ознаки: занепокоєння, слабкий або сильний 
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свербіж у ділянці шиї та спини. Шкіра червоніла, в окремих випадках 

діагностували папули, везикули та пустули, випадіння шерсті. З часом, окремі 

ділянки шкіри тіла вкривалися лусками сірого кольору. Фіксували збивання 

шерсті в клубки і звисання їх по боках хворих тварин. У молодняку фіксували 

дерматит, який характеризується утворенням дрібних лусочок на шкірі, що 

нагадують посипане вздовж хребта борошно. У двох німецьких вівчарок, кокер-

спанієля та безпородної собаки фіксували збивання шерсті в клубки і звисання 

її по боках. 

Результати лікування собак, хворих на хейлетіоз, наведені у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Результати ефективності препаратів при лікуванні собак,  

хворих на хейлетіоз 

№ 

п/п 

Кількість 

хворих 
Назва препарату 

ЕІ, % до 

обробки 

ЕІ, % після 

обробки 

ЕЕ, % 

препарату 

1 11 

«Бровермектин®»

розчин для 

ін’єкцій 

100 – 100 

2 11 «Аміт» 100 9,1 90,9 

3 12 «Неостомазан» 100 – 100 

 

Використання препарату «Бровермектин®» розчин для ін’єкцій по схемі 

підшкірно дворазово, з інтервалом 5 діб, у дозі – 0,3 мл/10 кг маси тіла, дало 

високу ефективність – 100 %. Лікування препаратом «Аміт»: уражені ділянки 

обробляли у дозі – 0,5 мл/кг маси тіла, з захватом здорової шкіри. Не допускали 

злизування оброблених ділянок. Обробку проводили 2 рази з інтервалом 5 діб. 

Екстенсефективність склала 90,9 %. Лікування собак, хворих на хейлетіоз 

препаратами «Неостомазан»: уражені ділянки шкіри обробляли у розведенні 

1 : 200, повторювали лікування через 5 діб, ЕЕ – 100 %. 

Висновки. 1. Хейлетіоз собак має тенденцію до поширення. За даними 

отриманих результатів екстенсивність акарозу склала 33,3 %. Найбільш 

характерними клінічними ознаками були: почервоніння ділянок шкіри у містах 

локалізації збуднику, свербіж, в окремих випадках наявність папул, везикул та 

пустул, випадіння шерсті. 

2. За результатами лікування встановлено: ЕЕ «Бровермектин®» розчин 

для ін’єкцій по вказаній схемі склала 100 %, препарату «Аміт», 

відповідно,90,9 %, ЕЕ препарату «Неостомазан» – 100 %. 

3. Враховуючі отримані дані та зооантропонозні властивості збуднику 

необхідні подальші дослідження щодо поширення, удосконалення методів 

діагностики та лікування хейлетіозу собак. 
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Актуальність проблеми. Свинарство лишається провідною галуззю 

тваринництва України, але в останні роки воно потрапило у досить скрутну 

ситуацію в зв’язку з поширенням на її території ряду нових інфекційних 

захворювань, а також неблагополуччям з ряду зоопаразитозів, зокрема, з групи 

«кишкових» нематодозів, яким в останній час була приділена надзвичайна 

увага українськими дослідниками [1–7]. Разом з тим, проблема лишається і це 

пов’язано з недостатньою ефективністю лікувально-профілактичних заходів на 

виробничій ланці як загальних – профілактичних, так і спеціальних – 

ветеринарних, як з провини власників фермерських господарств, так і 

обслуговуючих свинарські підприємства ветеринарних фахівців. Ефективність 

оздоровчих і профілактичних заходів лишається мало контрольованою, 

недостатньою. 

Загальновідомо, що основним методом протигельмінтозних лікувально-

профілактичних заходів в Україні лишається дегельмінтизація. Між тим, при її 

проведенні поза увагою фахівців лишаються дві основні ветеринарні істини: 

дегельмінтизація це не тільки звільнення тварини від паразитів, а і обов’язкове 

знищення інвазійного початку у довкіллі. І слід мати на увазі, що за кожним 
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лікарським препаратом, як тінь, слідує адаптація паразита. Ці аксіоми 

передбачають обов’язковий контроль за якістю проведеної лікувальної 

процедури та ефективністю дезінвазії довкілля. Ігнорування цих істин 

призводить до періодичних «спалахів» інвазійних захворювань, які можуть 

обумовлювати втрату власниками ферм 20–25 % і зниження якості отримуваної 

свинарської продукції. 

Епізоотична ситуація за паразитозів у свинарстві ускладнюється також 

формуванням, так званих, змішаних, а точніше, асоціативних захворювань 

свиней [1–4]. Доведено, що у кожному неблагополучному свинарському 

господарстві формується своя, специфічна за видовим складом і кількістю 

співчленів асоціація паразитів. Іноді їх кількість може сягати десятка і навіть 

більше. Зазвичай, виявляють одного-двох співчленів і проти них організовують 

оздоровчі заходи, що мало місце і у нашому випадку. 

За типовим для сьогодення зразком було вивчено епізоотичну ситуацію і 

організовано оздоровчі заходи на неблагополучній із кишкових нематодозів 

свинотоварній фермі ТОВ «СТВК «Деметра Вектор», що у Василівському 

районі Запорізької області. 

Матеріали і методи досліджень. Клініко-паразитологічні та 

експериментальні дослідження проведені у 2017–2018 роках в умовах 

стаціонарно неблагополучної щодо, так званих, «кишкових» нематодозних 

інвазій свинотоварної ферми ТОВ «СТВК «Деметра Вектор», на свинопоголів’ї 

ландрасів і великої білої породи різних вікових і технологічних груп в кількості 

1140 голів. 

Аналіз умов утримання, догляду і годівлі проведено за даними 

зоотехнічного обліку з врахуванням результатів власних досліджень. 

Лабораторний контроль за епізоотичною ситуацією в господарстві було 

покладено на Запорізьку регіональну державну лабораторію ветеринарної 

медицини, але додатково його було проведено в умовах наукової лабораторії 

кафедри паразитології ХДЗВА. 

При обстеженні тварин ферми, крім загальноприйнятих методів, 

застосовували спеціальні методи макро- і мікрогельмінтокопроскопічного 

обстеження, зокрема, при отриманні даних фонового обстеження використано 

метод Фюллеборна, при обстеженні тварин дослідних груп – метод флотації за 

Г. О. Котельніковим і В. М. Хреновим, при експериментальному дослідженні 

антгельмінтиків – «Спосіб кількісного визначення яєць гельмінтів» у 1 г 

фекалій. Диференціацію овоскопічних елементів гельмінтів проводили за їх 

морфологічними ознаками [8]. 

У порівняльному аспекті експериментальним шляхом за виявлених 

кишкових інвазій свиней досліджено лікувально-профілактичну ефективність 

«Фенбендазолвету» (ТОВ «Ветсинтез», м. Харків) та препаратів з 
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групимакролідів – «Профіверму»1 %-го («О.L.KAR», м. Київ) і «Промектину» 

1 %-го («Invesa», Іспанія). 

Результати досліджень. ТОВ «СТВК «Деметра Вектор» має у своєму 

розпорядженні 1400 га землі, свинотоварну ферму (1140 гол.), поголів’я якої 

розміщено у трьох корпусах типової забудови. Величина технологічних і 

вікових груп тварин в ній регулюється потребами господарства. Ферма 

знаходиться під безпосереднім контролем фахівців Василівської РДЛВМ і 

благополучна щодо інфекційних захворювань. Загальний стан її відповідає 

основним ветеринарно-санітарним вимогам. Протиепізоотичні заходи 

проводяться у відповідності з планом. Разом з тим, в останні роки з 

порушеннями виконувались планові вибіркові копроскопічні обстеження 

свинопоголів’я ферми. 

При копроскопічному обстеженні свиней, проведеному у жовтні 2017 року 

Запорізькою регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини 

було встановлено неблагополуччя ферми з трихурозу і аскарозу. При 

дослідженні умов утримання, догляду і годівлі тварин суттєвих порушень на 

фермі не виявлено. У листопаді 2017 року нами проведене повне копроскопічне 

обстеження тварин в науковій лабораторії кафедри паразитології ХДЗВА, 

результати якого викладено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Інвазованість нематодами свинопоголів’я ферми  

ТОВ «СТВК «Деметра Вектор» (листопад 2017 р.) 

№ 

п/п 

Групи 

свиней 
Голів 

Досліджено 

проб 

Інвазованих Трихуроз/ 

аскароз 
Мікстінвазія 

гол. % 

1 Основні 

свиноматки 
50 10 6 60 5/5 4 

2 Кнури-

плідники 
7 7 3 42,9 2/2 1 

3 Поросята 

(0–2 міс.) 
421 45 15 33,3 12/8 5 

4 Поросята 

(2–4 міс.) 
193 20 17 85 15/12 10 

5 Молодняк 

4–6 міс. 
224 22 16 72,7 14/11 9 

6 Відгодівля 225 25 11 44 9/7 5 

7 Ремонтний 

молодняк 
20 10 6 60 6/4 4 

Всього 1140 139 74 53,2 63/49 38 (51,4 %) 
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Із даних таблиці 1 маємо: у тварин усіх вікових груп ферми, підтвердились 

діагнози на трихуроз і аскароз. У 51,4 % випадків інвазія перебігала у змішаній 

трихурозно-аскарозній формі. Крім цього, у тварин старшого віку у формі 

паразитоносійства зареєстровані випадки зараження езофагостомами. 

Перезараження свиней трихурисами і аскарисами сягнуло 53,2 %. Змішану 

трихурозно-аскарозну інвазію реєстрували низького і середнього ступенів. Крім 

зниження приросту маси тіла при середньому ступені інвазія супроводжувалася 

зниженням апетиту, розладом травлення, залежуванням, анемією, іноді 

клінікою бронхопневмонії. Найвищого рівня інвазія сягала у молодняка 2–6-

міс. віку (ЕІ=72,7–85 %), найнижчою – серед поросят до 2-міс. віку (ЕІ=33,3 %). 

Значним цей показник виявився також у свиноматок і ремонтного молодняка 

(ЕІ=60 %). 

Із числа ураженого трихурисами і аскарисами молодняка було сформовано 

три дослідні і одну контрольну групи. У дослідні групи включили по 10 

інвазованих тварин, у контрольну – 8. 

При цьому молодняку першої дослідної групи в суміші з кормом дворазово 

з добовим інтервалом було згодовано «Фенбендазолвет» 5,5 %-ний (порошок) з 

розрахунку на 10 кг маси тварини 1,8 г препарату або 100 мг за ДР. Тваринам 

другої дослідної групи підшкірно вводили препарат макролідної групи –

«Профіверм» 1 %-ний із розрахунку 1 мл на 33 кг маси тварини. Зважаючи на 

тривалий термін його елімінації, препарат застосовано одноразово. Молодняку 

третьої дослідної групи підшкірно в такій же дозі застосовували іспанський 

макролідний препарат – «Промектин» 1 %-ний. Тварин контрольної групи під 

час досліду не лікували. 

Після застосування лікувальних препаратів протягом перших п’яти діб 

контролювали клінічний стан тварин. При цьому встановили, що застосовані 

нами препарати не проявили шкідливої дії на організм поросят і підсвинків, 

оскільки відхилень у їх клінічному статусі не виявлено. Лікувальну 

ефективність досліджуваних антгельмінтиків визначили за результатами 

заключного копроскопічного обстеження тварин за 10 діб опісля останньої 

даванки препарату. Тварин кожної групи було розміщено в окремих станках, 

догляд і годівля – у відповідності до розкладу і норм. 

Результати цього досліду викладено в таблиці 2. 

За даними таблиці 2 маємо, що застосований дворазово з добовим 

інтервалом «Фенбендазолвет» 5,5 %-ний при трихурозно-аскарозній інвазії 

молодняка свиней мав 90 % (інтенсефективність (ІЕ) склала 92,3 %) 

лікувальний ефект. 

При лікуванні тварин другої дослідної групи «Профівермом» 1 %-ним 

отримано максимальний лікувальний ефект від одноразового його 

парентерального застосування (екстенсефективність (ЕЕ) склала 100 %). Його 
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перевагою був в двічі менший кошторис лікування хворих тварин. Недоліком 

слід вважати індивідуальну обробку кожної тварини, плюсом – отримання без 

втрат кожною твариною дози препарату. Аналогічний результат отримано і при 

лікуванні хворих свиней іспанським «Промектином». 

Таблиця 2 

Ефективність антгельмінтиків при трихурозно-аскарозній 

мікстінвазії молодняка свиней (n=38) 

№ 

п/п 

Тварин  

в групі 

Застосовано 

препарат 

Доза 

за 

ДР, 

мг/кг 

Кратність 

Виявлено 

інвазованих тварин 

після лікування 

ЕЕ, % 

1 10 «Фенбендазолвет» 

5,5 % 
10 2 1/0 90/100 

2 10 «Профіверм» 1 % 0,2 1 0/0 100 

3 10 «Промектин» 1 % 0,2 1 0/0 100 

4 8 Контроль – – 4/4 – 

 

За термін досліду інтенсивність інвазування мікстінвазією тварин 

контрольної групи суттєвих змін не зазнала. Під час клінічного обстеження 

тварин дослідних груп відхилень у їх загальному стані не відмічено, що вказує 

на відсутність вираженої токсичної дії на них застосованих препаратів. 

Після закінчення досліду проведено дезінвазію станків, проходів та 

вигульних майданчиків із застосуванням 5 %-ного, підігрітого до +70 
о
С, 

розчину натрієвого лугу в розрахунку 1 л на 1 м
2
 оброблюваної площі. 

По закінченні досліджень проведено лікувально-профілактичну обробку 

всього наявного поголів’я свиней із застосуванням «Профіверму» 1 %-го з 

наступним ретельним видаленням гною з приміщень та вигульних майданчиків 

і їх дезінвазією. В подальшому оздоровлена ферма повинна функціонувати, 

дотримуючись основних ветеринарно-санітарних і технологічних вимог, 

регламентованих для свинарських господарств та ферм України [1]. Для 

повного оздоровлення свинотоварної ферми ТОВ «СТВК «Деметра Вектор» 

нами розроблено і запропоновано комплекс оздоровчих протинематодозних 

заходів. При дотриманні і ретельному виконанні перелікованих заходів ферма 

може бути оздоровленою від трихурозно-аскарозної інвазії вже протягом 

поточного року. 

Висновки. 1. ТОВ «СТВК «Деметра Вектор» Василівського району, 

Запорізької області – стаціонарно неблагополучне з трихурозно-аскарозної 

інвазії свиней підприємство, в якому екстенсивність інвазування свиней склала 

53,2 %. У 51,4 % випадків захворювання перебігало у формі мікстінвазії. 
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2. Трихурозно-аскарозну мікстінвазію частіше реєстрували у молодняка  

2–6-міс. віку, у якихпереважали середній і низький ступені інвазування тварин. 

При середньому ступені основними проявами інвазії були: зниження апетиту і 

приросту маси, розлади травлення, анемія, у окремих тварин – 

бронхопневмонія і нервові явища. 

3. За трихурозно-аскарозної мікстінвазії свиней встановлена 100 % 

лікувальна ефективність досліджених макролітів – «Профіверму» 1 %-го і 

«Промектину» 1 %-го, застосовуваних одноразово підшкірно в розрахунку 1мл 

на 33 кг маси тварини. 

4. В комплексі оздоровчих протинематодозних заходів економічно 

доцільно в якості протипаразитарного засобу використовувати вітчизняний 

препарат широкого спектру дії «Профіверм» 1 %-ий. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ В 

ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

 

Проскуріна І. В., аспірант,  

Нагорна Л. В., д. вет. н., доцент 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

Актуальність проблеми. Електронна мікроскопія є одним з методів 

дослідження різних за призначенням та структурою об’єктів. Вона дозволяє 

візуалізувати атомну будову речовини, що має велике наукове та прикладне 

значення. Растрова електронна мікроскопія почала використовуватися в 

медицині з кінця 60-х років минулого століття. Отримані дані внесли суттєвий 

внесок в розвиток нових уявлень про будову клітин, органів та тканин [1, 2].  

Растровий електронний мікроскоп (РЭМ, англ. Scanning Electron 

Microscope, SEM) – прилад, заснований на принципі взаємодії електронного 

пучка з речовиною, призначений для отримання зображення поверхні об’єкту з 

високим просторовим дозволом (декілька нанометрів).  

Принцип роботи РЕМ полягає в скануванні поверхні зразка сфокусованим 

електронним пучком і аналізі відбитих від поверхні часток та рентгенівського 

випромінювання, що виникає в результаті взаємодії електронів з речовиною. 

Аналіз часток дозволяє отримувати інформацію про рельєф поверхні, про 

фазову відмінність і кристалічну структуру приповерхневих шарів. Аналіз 

рентгенівського випромінювання, що виникає в процесі взаємодії пучка 

електронів із зразком дає можливість якісно і кількісно охарактеризувати 

хімічний склад приповерхневих шарів [3, 4]. 

Матеріали і методи досліджень. Для дослідження було використано 

проби крові великої рогатої худоби. Зразки крові відбирали з яремної вени 

великої рогатої худоби в умовах ТОВ агрофірма «Хоружівка» 

Недригайлівського району. Дослідження проб крові проводили в лабораторії 

електронної мікроскопії Сумського національного аграрного університету за 

використання растрового електронного мікроскопу (РЕМ). 

Фіксацію зразків крові проводили розчинами з різною концентрацією 

фіксатора – глютарового альдегіду в фосфатному буфері Соренсена, зокрема 

2,5 і 1,25 %. 

Для підготовки препарату готували наступні реагенти:  

– розчин А (24,0 г NaH2PO4 безводного на 1000 мл дистильованої води); 

– розчин В (71,7 г Na2HPO4 12ти -водного на 1000 мл дистильованої води); 

– буферний розчин Соренсена з pH 7,2 (28 мл розчину А + 72 мл розчину 

В); 
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– фіксатор (50 мл буфера Соренсена +10 мл 25% глютарового альдегіду + 

40 мл дистильованої води). 

Стабілізовану гепарином кров поміщали в центрифугу на 5 хв при 2000 об. 

Відділену плазму видаляли піпеткою. До 1 мл фракції формених елементів 

першого зразка додавали розчин для фіксації (1 : 10), суспензували, 

витримували 1 годину, періодично суспензуючи. Надосадову рідину видаляли 

піпеткою і аналогічно повторювали процес фіксації. Другий зразок фіксували 

відповідно, попередньо знизивши концентрацію фіксатора буферним розчином 

до 1,25 %. 

Відмивку від фіксатора проводили фосфатним буферним розчином. 

Витримували 5–15 хв, після чого центрифугували та видаляли надосадову 

рідину піпеткою.  

Зневоднення робили проведенням зразка в серії спиртів зростаючої 

концентрації від 30 до 100 %. Час експозиції в спиртах з концентрацією 30, 50 і 

70 % становив5 хв. В спирті з концентрацією 96 і 100 % витримували зразки по 

15 хв. Останнє зневоднення зразка у 100 % спирті повторювали двічі. Після 

кожної експозиції центрифугували зразки та видаляли надосадову рідину. 

Нанесення на пластину та напилення вуглецем здійснювали в наступній 

послідовності: спершу на металеву пластину розміром 4 х 2 см наклеювали 

електропровідну вуглецеву стрічку, на яку наносили зразки, а потім – 

напилювали вуглецем для надання електропровідності. 

Результати досліджень. Зразок крові, фіксований 2,5 % розчином 

глютарового альдегіду містив клітини у формі двоввігнутого диска  

(з потовщенням по колу і ввігнуті в середині) діаметром 7,2–7,5 мкм, 

позбавлені ядра. Середня товщина їх коливалася в межах 2,1 до 2,4 мкм. Об’єм 

еритроцитів складав 86–90 мкм
3
 , загальна поверхня 140–145 мкм

2
 . 

В зразку з концентрацією фіксатора 1,25 % клітини крові були недостатньо 

фіксовані. Еритроцити крові у гіпертонічному розчині втрачали воду й 

зменшувалися в об’ємі.  

Окремі еритроцити змінювали еліпсоподібну форму, проте зміна форми не 

викликала зміни розмірів досліджуваних клітин. У деяких клітин відбувалась 

краплеподібна деформація. Еритроцити мали форму краплі, витягнутої і 

загостреної з одного полюса і нормальної округлої з іншого. Також відмічали  

зморщування клітини.  

Окремі клітини зменшувалися в розмірах, що супроводжувалося 

утворенням глибоких складок в їх оболонці. У деяких клітин відбувалася 

веретеноподібна деформація. Еритроцити набували загостреної форми з 

протилежних полюсів, при цьому ширина їх зменшувалася, в результаті чого 

клітини за формою нагадували веретено. Траплялись клітини з фестончатим 
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краєм. Оболонка мала ряд округлих випинань та западин при нормальних 

розмірах еритроцита. 

Висновки. 1. При застосуванні методів растрової електронної мікроскопії 

з’ясували, що більш коректним для електронної мікроскопії крові є фіксатор з 

концентрацією глютаральдегіду в буфері Соренсена – 2,5 %, оскільки за 

вказаної концентрацій зберігається двоввігнутість еритроцитів.  

2. За фіксації зразків крові з меншою концентрацією глютаральдегіду 

(1,25 %), еритроцити втрачали природну форму, що спричиняло до появи 

похибок при проведення досліджень. 
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ПОШИРЕННЯ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ГУСЕЙ У ОДНООСІБНИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Ракітіна А. І., аспірант 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Одним із важливих і перспективних напрямків у 

м'ясному птахівництві є гусівництво. Гельмінтози суттєво впивають на 

гальмування розвитку та продуктивності птиці. Найбільш розповсюдженими 

гельмінтозами, які реєструються у гусей є нематодози, які перебігають 

асоційовано, зокрема аскаридії і гангулетеракіси.  

Рівень інвазованості птиці в середньому становив 70,93 %. Склад 

гельмінтофауни кишечника гусей асоційований – його складали два види 

гельмінтів, які належать до класу Nematoda, а саме: Ascaridia anseris i 

Ganguleteracis dispar [3–5]. 

За даними вчених, у господарствах Дніпропетровської, Запорізької та 

Миколаївської областей гельмінтозна інвазія гусей реєструвалась в усі пори 

року, а екстенсивність інвазії (як у дорослої птиці, так і у молодняка) досягала 
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100 %. Зареєстровано чотири види шлунково-кишкових нематодозів: 

Amidostomum anseris (Zeder, 1880), Capillaria anseris (Madsen, 1945), 

Ganguleterakis dispar (Schrank, 1790), Trichostrongilus tenuis (Mehlis, 1846) [2, 5, 

6].  

Мета роботи полягала у вивченні поширення кишкових інвазій гусей у 

одноосібних господарствах Полтавської області. Завданням дослідження було 

визначити ЕІ та ІІ гельмінтозів у водоплавної птиці. 

Матеріали і методи досліджень. Відбір посліду проводили впродовж 

зимово-осіннього періоду 2018 року у кількості 356 проб. Вивчення 

епізоотичної ситуації здійснювали у господарствах Полтавської області 

4 районів (Полтавського, Пирятинського, Зіньківського та Новосанжарського). 

Фекалії досліджували копроовоскопічним флотаційним методом за 

Г. А. Котельниковим і В. М. Хреновим (1981). Визначення яєць гельмінтів до 

виду проводили під мікроскопом та за допомогою атласу гельмінтів тварин [1]. 

Інтенсивність інвазії в 1 г фекалій визначали за В. Н. Трачем (1992). 

Результати досліджень. За результатами власних досліджень 

встановлено, що у гусей паразитували як гетеракиси, так і капілярії (рис.). Всі 

досліджені одноосібні господарства виявились неблагополучними щодо 

кишкових нематодозів гусей. 
 

 
 

Рис. Яйця  Heterakis dispar та Capilaria spр. 

 

Нами встановлено асоційований перебіг Heterakis dispar та Capilaria spр. у 

гусей із господарств Полтавського району (табл.).  

Екстенсивність інвазії становила за гетеракозу 49,8 %, а за капіляріозу – 

27,7 %. ІІ була на рівні 115,65±23,6 та 41,23±7,6 екземплярів в 1 г, відповідно. 

У гусей Пирятинського та Зіньківського районів у пробах фекалій було 

виявлено яйця гетеракисів, ЕІ=100 %, а ІІ становила, відповідно, 62,25±5,4 та 

59,32±3,4 екземплярів в 1 г. 
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У приватних господарствах у птиці Новосанжарського району 

діагностували лише Capilaria sp. з ЕІ 88,2 %, тоді як ІІ становила 58,31±4,8 

екземплярів в 1 г. 

Таблиця  

Поширення кишкових гельмінтозів гусей  

у господарствах Полтавської області 

Район 

Поголів’я 

(досліджено 

гол.) 

Екстенсивність 

інвазії, % 

Інтенсивність інвазії, 

екз./1 г, M±m 

Г К Г К 

Полтавський 249 49,8 27,7 115,65±23,6 41,23±7,6 

Пирятинський 35 100 – 62,25±5,4 – 

Зіньківський 38 100 – 59,32±3,4 – 

Новосанжарський 34 – 88,2 – 58,31±4,8 

Всього 356 77,1 63,8 79,07±10,8 49,77±6,2 

Примітки: Г – гетеракоз, К – капіляріоз 

 

Отже, з’ясовано, що одноосібні гусівничі господарства Полтавського, 

Пирятинського, Зіньківського та Новосанжарського районів із долівковим 

типом утримання неблагополучні щодо капіляріозу та гетеракозу. ЕІ в 

середньому становить за гетеракозу 77,1 %, а за капіляріозу – 63,8 %. Середня 

інтенсивність гельмінтозної інвазії в різних районах за гетеракозу сягає 

79,07±10,8, а за капіляріозу 49,77±6,2 екземплярів яєць в 1 г.  

Перспективою подальших досліджень є вивчення сезонно-вікової динаміки 

гельмінтозно протозоозної інвазії птахів і розробка заходів боротьби. 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СОБАК ЗА 

ДИРОФІЛЯРІОЗУ 

 

Соловйова Л. М., к. вет. н., доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Дирофіляріоз – нематодозне захворювання 

собак, котів, диких м’ясоїдних (вовки, лисиці, тигри, леопарди), а також 

людини. Його викликають наступні види нематод: Dirofilaria immitis, які 

локалізуються у серці, легеневій артерії та інших кровоносних судинах; та 

D. repens – у підшкірній клітковині [1, 2].  

Гельмінти живляться кров’ю хазяїна, викликаючи невеликі, але постійні 

крововтрати, знижуючи кількість поживних речовин, які споживає організм 

хазяїна. Продукти їх життєдіяльності викликають алергічну, токсичну дію, але 

найбільш виражені ознаки токсикозу виявляють при загибелі і лізисі гельмінтів, 

коли в кров поступають продукти їх розпаду [3]. У собак можуть виникати 

папульозні  дерматити, локальне випадіння шерсті, виразки. При наявності 

гельмінтів у серці розвивається його гіпертрофія, серцева недостатність, що 

призводить до застою у великому і малому колах кровообігу, закупорки судин 

серця та спричинює загибель тварин [4, 5]. 

Тому вивчення методів діагностики та лікування цієї небезпечної для 

людини хвороби є досить актуальним.  

Метою роботи було вивчення методів діагностики та змін морфологічних 

показників крові до та після лікування хворих на дирофіляріоз собак за даними 

ветеринарного центра «5 елемент» м. Васильків Київської області. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для дослідження були 10 

хворих на дирофіляріоз собак, а також кров від них. Контрольною групою 

слугували клінічно здорові тварини. 

При виконанні роботи використовували наступні методи: клінічний (збір 

анамнезу, клінічний огляд); лабораторний (дослідження крові на мікрофілярії, 
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гематологічний – на морфологічні (вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, 

лейкоцитів та лейкоформулу) показники крові. 

Для виявлення мікрофілярій у полі зору мікроскопа використовували 

метод товстої краплі крові. 

Схема лікування хворих на дирофіляріоз собак включала у перший день: 

0,9 % розчин натрію хлориду внутрішньовенно крапельно у дозі 20 мл/кг маси 

тварини; дексаметазон внутрішньовенно у дозі 2 мг/10 кг; 1 % розчин 

івермектину внутрішньом’язово у дозі 1 мл/10 кг маси; гепарин підшкірно в 

дозі 5000 ЕД/50 кг; доксоциклін внутрішньо в дозі 10 мг/кг (на дві даванки за 

добу) протягом 4 тижнів. Після цього проводили ще дві інфузійні терапії з 

інтервалом 10 днів. Термін лікування тривав 30 днів.  

Результати терапевтичної дії препаратів оцінювали, через 10, 20, 30 днів 

після початку лікування. 

Результати досліджень. Клінічно у хворих на дирофіляріоз собак 

спостерігалися сухий кашель, важке дихання. Загальний стан був пригнічений. 

Вони  відмовлялися від корму,  приймали вимушено лежачу позу. На зовнішні 

подразники реагували слабо, неохоче підіймалися. У деяких собак черево було 

збільшене в об’ємі, кон'юнктива – ціанотичною або іктеричною. При 

аускультації грудної клітки в ділянці серця в p.о. тристулкового клапана 

прослуховували свистячий шум під час систоли. Пульсова хвиля була слабкою, 

ниткоподібною, венний пульс – позитивний. Відмічали аритмію. Спостерігали 

набряки в міжщелепному просторі, ділянці живота, потовщення кінцівок, 

нервові явища. 

Морфологічні показники крові тварин, уражених дирофіляріями, 

характеризувалися еозинофілією – у 5,7 рази і збільшенням кількості 

лейкоцитів у 3,0 рази. Крім цього, ми спостерігали збільшення кількості 

паличкоядерних нейтрофілів у 4,0 рази, що є  результатом запального процесу в 

організмі хворих тварин. Діагностували незначне зменшення лімфоцитів у обох 

дослідних групах, порівняно з контрольною. У двох псів виявляли гіпохромну 

анемію.  

При застосуванні нашої схеми лікування протягом наступних декількох діб 

після першого введення івермектину загальний стан у всіх тварин був 

пригнічений, апетит – відсутній, у двох тварин через дві доби спостерігали 

пронос, блювання, і лише через п’ять діб собаки почали поїдати корм, ставали 

активнішими. Через сім діб загальний стан тварин був задовільний. 

На 11 добу з початку лікування собакам ввели другу ін’єкцію івермектину, 

а також застосували всі інші препарати. При мікроскопії крові в жодної тварини 

не були виявлені мікрофілярії, що свідчило про позитивний ефект призначеного 

лікування. Загальний стан та апетит собак покращилися. Вони проявляли 

інтерес до власників.  
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На 21 добу досліджень морфологічні показники крові нормалізувалися. 

Мікрофілярій не виявляли.  

На 31 добу досліджень тварини були активні, грайливі. У жодної собаки 

мікрофілярій виявлено не було. Гематологічні показники були в межах норми. 

Лікувальна ефективність склала 100 %. 

Висновки. 1. Клінічно у хворих на дирофіляріоз собак спостерігали 

пригнічення, кашель, важке дихання, аритмію, відмову від корму, збільшення 

черева, жовтяничність кон’юнктиви, набряки, слоновість кінцівок, нервові 

явища.  

2. Внаслідок інтоксикації, спричиненої життєдіяльністю дирофілярій, 

розвивається гемолітична анемія, лейкоцитоз та еозинофілія.  

3. Застосована схема лікування з використанням івермектину у комплексі з 

патогенетичною терапією виявилася ефективною і призвела до відновлення 

клінічного стану та гематологічних показників за дирофіляріозу собак без 

ускладнень. 
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ТРИХОСТРОНГІЛЬОЗ ГУСЕЙ В АСОЦІАЦІЇ ІЗ 

ЕХІНОСТОМАТИДОЗАМИ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Стародуб Є. С.
*
, аспірант 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Птахівництво було і залишається однією з 

найбільш важливих галузей сільського господарства, яка суттєво впливає на 

стан продовольчої безпеки держави. Гусівництво, як підгалузь птахівництва, 

дає можливість виробляти м’ясо птиці з використанням значної кількості 

зелених, соковитих та грубих кормів при мінімальних витратах концентрованих 

кормів. Значним попитом у світі користується така продукція гусівництва, як 

велика жирна печінка, високоякісний гусячий жир та гусяче масло, практично 

незамінна перо-пухова сировина, гусячі пухові шкірки, пір’я тощо [1–3]. 

Гельмінтози суттєво впливають на збереження, вирощування молодняку та 

продуктивність дорослої птиці, чим завдають птахівництву значних збитків. 

Так, у дорослої птиці знижується несучість та зменшується вгодованість, у 

молодняка відбувається значне відставання у рості й розвитку, нерідко 

гельмінтози призводять до його загибелі. У більшості випадків гельмінтози 

серед водоплавної птиці значно поширені внаслідок стаціонарності і носять 

природно-вогнищевий характер. В окремих господарствах та в особистих 

селянських господарствах гуси утримуються на природних водоймах, які, в 

залежності від пори року, заселені проміжними хазяями різних видів 

гельмінтів [4–6]. 

Тому, актуальним є встановлення видового складу гельмінтозів гусей та 

особливості його асоціативного перебігу в різних клімато-географічних 

регіонах України. 

Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували впродовж осінньо-

зимового періоду 2018 р. на базі лабораторії кафедри паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини 

Полтавської державної аграрної академії. 

Проводили гельмінтологічний розтин кишкового каналу гусей, які 

надходили з господарств Полтавської області. Збір гельмінтів проводили за 

методом Скрябіна К. І. (1928). Ідентифікацію видової належності виявлених 

гельмінтів проводили за визначником К. М. Рижикова (1967). 

Всього проведено дослідження 32 кишечників домашніх гусей. 

                                                           

*
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Результати досліджень. Результатами проведених паразитологічних 

досліджень встановлене асоціативне паразитування у гусей на території 

Полтавської області нематод виду Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 1846) та 

трематод виду Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) – збудника 

ехіностоматидозів. 

Збудників трихостронгільозу виявляли у товщі слизової оболонки як 

товстої, так і тонкої кишок гусей. Нематоди мали тонке тіло, яке поступово 

звужується до головного та хвостового кінців. Ротовий отвір оточений 

невеликими губами, які містять посередині невелику вирізку. Ротова капсула 

відсутня. У самця бурса з добре розвиненими, великими латеральними 

лопатями та слабко розвинутою дорзальною. Кожна латеральна лопать 

підтримується п’ятьма ребрами. Спікули дві, темно-коричневого кольору, 

незначно викривлені. Є рульок веретеноподібної форми, який має, також, 

темно-коричневе забарвлення. У самок вульва розташована поблизу хвостового 

кінця. Отвір вульви округлий, без будь-яких вип’ячувань. Є яйцемет, матка 

амфідельфного типу (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. ♀ Trichostrongylus tenuis (× 100) 

 

Трематоди виду Hypoderaeum conoideum мали специфічні видові 

диференційні морфологічні ознаки. Так, довжина тіла коливається від 8 до 

11 мм. Передня частина паразита до рівня черевної присоски вкрита шипами. 

Головний комір слабко розвинений, на його поверхні розташовані у два ряди 

дрібні шипики, кількість яких коливається від 47 до 51. Ротовий присосок 

великий, розташований позаду головного коміра (рис. 2). 
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Рис. 2. Hypoderaeum conoideum (× 10) 

 

Черевний присосок значно менший, ніж ротовий. Сім’яників два, 

розташовані один за одним, мають видовжену форму та нерівні краї. 

Жовточники починаються на невеликій відстані позаду черевного присоска і 

тягнуться по боках до кінця тіла трематоди. 

Висновок. Отже, трихостронгільоз – нематодозні захворювання гусей, яке 

на території Полтавської області може перебігати разом із трематодозами. 
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Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава  

 

Актуальність проблеми. Галузь тваринництва в Україні значною мірою 

визначає продовольчу безпеку держави і якість харчування населення, а відтак і 

здоров’я людей [1]. 

Значних економічних збитків галузі завдають інфекційні захворювання. 

Забезпечення епізоотичного благополуччя поголів’я полягає у проведенні 

регулярних планових діагностичних досліджень та заходів профілактики. 

Діагностику інфекційних хвороб тварин здійснюють з урахуванням 

біології збудників, епізоотичного, ветеринарно-санітарного стану і спеціалізації 

господарств, особливостей перебігу захворювань та їх природної вогнищевості. 

Матеріали і методи досліджень. Метою наших досліджень було 

проведення аналізу заходів щодо забезпечення епізоотичного благополуччя 

поголів’я великої рогатої худоби в умовах окремого тваринницького 

господарства. 

Дослідження проводили в умовах виробничого підрозділу (ВП) 

«Агрофірми (АФ) Балясне», що розміщене у Диканському районі Полтавської 

області. 

Для досліджень ми застосували метод епізоотологічного аналізу [2]. 

Результати досліджень. Даний виробничий підрозділ у своєму складі має 

дві молочно-товарні ферми, спеціалізується на вирощуванні великої рогатої 

худоби голштинської породи для отримання молока і м’яса з їх подальшою 

реалізацією на переробні підприємства харчової промисловості. 

На момент проведення досліджень у підрозділі нараховували 1200 голів 

великої рогатої худоби. 

Профілактика захворювань тварин у даному господарстві заснована на 

комплексній системі організаційно-господарських, технологічних, 

зоотехнічних, зоогігієнічних та ветеринарно-санітарних заходів. 

Епізоотичне благополуччя поголів’я великої рогатої худоби агрофірми 

забезпечують шляхом контролю інфекційних хвороб через здійснення 

регулярних планових діагностичних досліджень і профілактичних (спеціальних 

та загальних) заходів. Профілактичні та діагностичні заходи здійснюють 

систематично згідно діючих інструкцій [3]. 

В межах загальних заходів профілактики ефективно проводять планові 

дезінфекцію, дератизацію та дезінсекцію. 
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Для дератизації застосовують принаду «Щурина смерть». 

Дезінсекцію здійснюють препаратом «ФлайМакс». 

Для планової дезінфекції застосовують хлорне вапно.  

Заходи специфічної профілактики полягають у проведенні планових 

щеплень поголів’я тварин проти сибірки, сказу, інфекційного ринотрахеїту, 

парагрипу-3, ешерихіозу, диплококової інфекції, клостридіозів, пастерельозу, 

ротавірусної та коронавірусної інфекцій.  

Здійснення планової діагностики інфекційних хвороб полягає у 

лабораторних дослідженнях проб сироваток крові щодо лейкозу, бруцельозу, 

інфекційного ринотрахеїту і парагрипу-3 та проведення алергічної діагностики 

туберкульозу (туберкулінізації).  

Діагностичні дослідження проб сироваток крові здійснюється в умовах 

Диканської районної державної лабораторії ветеринарної медицини 

Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

Проби сироваток крові для дослідження на лейкоз та бруцельоз 

направляють до імунологічного відділу Регіональної лабораторії ветеринарної 

медицини Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

В результаті планових досліджень інфекційні захворювання в даному 

господарстві не були виявлені. 

Висновки. 1. Забезпечення епізоотичного благополуччя поголів’я великої 

рогатої худоби в умовах виробничого підрозділу «АФ Балясне» здійснюється 

регулярно шляхом проведення планових діагностичних досліджень щодо 

інфекційних хвороб та профілактичних (спеціальних та загальних) заходів. 

2. Діагностичні дослідження та заходи профілактики в даному 

господарстві проводять планово згідно діючих інструкцій. 

3. В господарстві регулярно та ефективно здійснюють планові 

дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію. 

4. Планова діагностика інфекційних хвороб полягає у лабораторних 

дослідженнях проб сироваток крові щодо лейкозу, бруцельозу, інфекційного 

ринотрахеїту і парагрипу-3 та проведення алергічної діагностики туберкульозу 

(туберкулінізації). 

5. В результаті проведення планових діагностичних досліджень інфекційні 

захворювання в даному господарстві не були виявлені. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ М’ЯСОЇДНИХ ЗА ЦИСТОІЗОСПОРОЗУ  

В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ «ANIMALS» М. ХАРКОВА 

 

Федорова О. В., к. вет. н., доцент, 

Люлін П. В., к. вет. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія. м. Харків, 

Чередник В. О., магістр ветеринарної медицини 

Ветеринарна клініка «Animals» м. Харків 

 

Актуальність проблеми. Серед різних патологій органів травлення 

домашніх м’ясоїдних часто зустрічаються ендопаразитози, спричинені 

гельмінтами та найпростішими. Частіше за інші протозоози серед собак і котів 

реєструється цистозоспороз. У собак дана інвазія спричиняється 

епітеліотропними, внутрішньоклітинними паразитами видів Cystoisospora canis, 

C. ohioensis, C. burrowsi та C. neorivolta, у котів – C. felis та C. rivolta. 

Інвазування тварин зазвичай відбувається аліментарно при потраплянні в 

організм зрілих ооцист, споруляція яких відбувається у зовнішньому 

середовищі [1, 2, 4, 6, 7, 9].  

Цистоізоспороз є досить небезпечною хворобою не лише для кошенят і 

цуценят, але і для дорослих тварин. За високої інтенсивності інвазії клінічні 

ознаки цистоізоспорозу можуть бути схожими на вірусний чи бактеріальний 

ентерит. 

Цистоізоспорозна інвазія у домашніх м’ясоїдних досить часто перебігає у 

змішаній з кишковими гельмінтозами (токсокарозом, токсаскарозом, 

трихурозом, анкілостоматидозами, дипілідіозом, теніїдозами) формі. Для 

боротьби з гельмінтозами рекомендовані щоквартальні профілактичні 

дегельмінтизації. Проте, більшість протипаразитарних препаратів, якими хазяї 

профілактують гельмінтози, не є ефективними за цистоізоспорозу. Тому 

актуальним є питання лікування та профілактики цистоізоспорозної інвазії. 

Метою наших досліджень було проаналізувати спектр препаратів, які 

рекомендовані для лікування хворих на цистоізоспороз м’ясоїдних та 

препаратів, які застосовуються в умовах ветеринарної клініки «Animals» 

м. Харкова. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для дослідження були 

собаки та коти різного віку і порід з ознаками ураження шлунково-кишкового 

тракту, які надходили на прийом до ветеринарної клініки «Animals» м. Харкова.  

Діагностику цистоізоспорозу здійснювали комплексно. При цьому 

враховували клінічні ознаки, анамнестичні та епізоотологічні дані, результати 

копроскопічних досліджень методами Фюллеборна та нативного мазка. 
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Для лікування тварин, хворих на цистоізоспороз використовували 

препарати Стоп-кокцид, Зинаприм, ProCox та Бісептол. 

Результати досліджень. Для лікування м’ясоїдних за цистоізоспорозу 

найчастіше застосовують сульфаніламідні та нітрофуранові препарати, що 

мають кокцидіостатичну (на основі толтразурілу, диклазурілу, поназурілу, 

ампроліуму тощо) та антибактеріальну дію [3, 5, 8, 10]. 

На вітчизняному ринку найбільш поширені препарати на основі 

толтразурілу (Стоп-кокцид, ProCox, Байкокс) і триметоприму з 

сульфаніламідами (Бісептол та його аналоги, Ко-тримоксазол, Зинаприм), 

Метронідазол [3]. 

Проте комбінацію триметоприм/сульфадіазин та інші сульфаніламідні 

препарати не слід застосовувати тваринам з ураженням печінки, дискразією 

крові та з обережністю застосовувати вагітним тваринам. Побічною реакцією 

застосування цієї комбінації препаратів можуть бути сухий 

кератоконʼюнктивіт, гострий нейтрофільний гепатит, гемолітична анемія, 

поліартрит, поліурія і холестаз.  

Ампроліум у високих дозах може викликати порушення з боку нервової 

системи та еритропоезу. Лікування цих побічних ефектів полягає в припиненні 

введення ампроліуму та парентеральному введенні тіаміну. 

Для порівняння ефективності препаратів Стоп-кокцид та Зинаприм взяли 

20 м’ясоїдних, хворих на цистоізоспороз, серед яких були 9 собак і 11 котів. 

Умовно тварини були поділені на дві дослідні групи по 10 тварин у кожній. 

Для тварин першої дослідної групи використовували пероральну 

суспензію  Стоп-кокцид у дозі 0,2 мл/кг маси тіла (10 мг толтразурила на 1 кг 

маси тіла) 1 раз на день 3 дні поспіль. 

Тваринам другої дослідної групи використовували ін’єкції Зинаприму в 

дозі 0,1 мл/кг маси тіла три дні поспіль з дворазовим введенням терапевтичної 

дози з інтервалом в 12 годин у перший день лікування. 

Власникам тварин було рекомендовано здати фекалії для повторного 

аналізу через 5–7 діб після введення останньої дози препарату. 

Ефективність Зинаприму становила 80 % (копроскопічним дослідженням 

на 5-ту добу після закінчення лікування встановили у двох тварин в десяти 

поодинокі ооцисти). Ефективність Стоп-кокциду становила 90 % (поодинокі 

ооцисти зареєстрували у однієї тварини). 

Тваринам, у яких були знайдені поодинокі ооцисти, призначили додаткові 

препарати для повного видалення збудника з організму. Для двох собак, що 

лікувалися Зинапримом, був запропонований комплексний препарат Procox у 

дозі 0,5 мл/кг перорально одноразово. Для кота, що лікувався Стоп-кокцидом 

був запропонований препарат Бісептол у дозі 48 мг/кг 2 рази. 

Використання додаткових препаратів дало 100 % результат при лікуванні 

тварин, хворих на цистоізоспороз. На 14-ту добу після початку лікування у 
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пробах від додатково пролікованих тварин не було знайдено ооцист 

цистоізоспор. Таким чином встановили що препарат Стоп-кокцид, діюча 

речовина якого – толтразуріл, є більш ефективним за препарат Зинаприм, який 

містить сульфаметазин та триметоприм.  

За важкого перебігу хвороби у молодих тварин слід застосовувати 

симптоматичне лікування. Воно полягає у заповненні втрати рідини організмом 

в наслідок блювоти та проносу. Для цього застосовують внутрішньовенні 

інфузії різних розчинів (натрію хлорид 0,9 %, глюкоза 5 %, Дуфалайт, розчин 

Рінгера та Рінгер-Лактатний). Для полегшення симптомів можна 

використовувати протиблювотні препарати (Метоклопрамід, Ондансетрон, 

Серенія™). Для припинення проносу у тварини застосовують адсорбенти та 

в’яжучі препарати. Доречне застосування гепатопротекторів та препаратів для 

серцево-судинної системи. Токсична дія препаратів та продуктів 

життєдіяльності вторинної мікрофлори, що розвинулася в ураженому 

кишечнику, може негативно позначитися на роботі печінки. Через крововтрати 

зменшується кількість рідини у кровоносному руслі, що утруднює роботу 

серцево-судинної системи. 

В якості профілактики слід регулярно проводити планові діагностичні 

дослідження фекалій на цистоізоспороз. Тварин, які надходять у розплідники 

карантинують з обов’язковою копроскопією. Хворих тварин ізолюють та 

лікують, а предмети догляду, вольєри, підстилки тощо дезінвазують.  

Для дегельмінтизації слід надавати перевагу комплексному препарату 

ProCox проти гельмінтозів та протозоозів, або разом з антгельмінтними 

препаратами давати тваринам сульфаніламіди або толтразуріл у найнижчих 

терапевтичних дозах одноразово.  

Висновки. 1. Для лікування м’ясоїдних за цистоізоспорозу переважно 

застосовують сульфаніламідні, нітрофуранові та кокцидіостатичні (на основі 

толтразурілу, диклазурілу, поназурілу, ампроліуму тощо) препарати та їх 

комбінації.  

2. Екстенсефективність Зинаприму у дозі 0,1 мл/кг становила 80 %, а Стоп-

кокциду у дозі 0,2 мл/кг – 90 %. 

3. Екстенсефективність додатково використаних для лікування Бісептолу і 

препарату ProCox становила 100 %. 
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ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  

ЗА ПАРАМФІСТОМАТИДОЗІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

 

Хорольський А. А.
*
, слухач магістратури, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Молочне і м’ясне скотарство серед галузей 

тваринництва посідає провідне місце. Це зумовлюється не тільки кількістю 

худоби в господарствах України, а й високою питомою вагою молока та 

яловичини у структурі тваринницької продукції. Велика рогата худоба 

характеризується різнобічною продуктивністю. У структурі продукції галузі 

скотарства 99 % становить молоко та близько 50 % – м’ясо [1–3]. 

                                                           

*
 Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва В. О. 
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Однак, збільшенню поголів’я та підвищенню молочної та м’ясної 

продуктивності тварин часто перешкоджають різні паразитарні хвороби, серед 

яких особливе місце займають трематодози, з яких у великої рогатої худоби 

одними із найбільш поширених захворювань є парамфістоматози. Доведено, що 

у неблагополучних щодо парамфістоматозу господарствах збиток складається, 

перш за все, з падежу тварин і зниження продуктивності [4–7]. 

Тому, актуальним є дослідження ефективності сучасних препаратів різних 

хімічних груп вітчизняного виробництва за парамфістоматидозів великої 

рогатої худоби. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили впродовж 2018–

2019 рр. на базі лабораторії паразитології Полтавської державної аграрної 

академії та в умовах одноосібних селянських господарств Полтавської області. 

Копроскопічні дослідження великої рогатої худоби проводили методом 

послідовного промивання. 

Експериментальні досліди з визначення терапевтичної ефективності 

антигельмінтних препаратів проводили на коровах віком 3–5 років, які були 

спонтанно уражені збудниками парамфістоматидозів. Було сформовано 4 групи 

корів (три дослідні та одна контрольна) по 5 голів у кожній (всього 20 голів). 

Коровам першої дослідної групи задавали клозафен у дозі 0,5 г на 20 кг 

маси тіла тварини орально одноразово. Коровам другої дослідної групи задавали 

комбітрем емульсію у дозі 1 мл на 10 кг маси тіла тварини орально одноразово. 

Коровам третьої дослідної групи задавали окиклозанід-600 у дозі 

1 таблетка на 40 кг маси тіла орально одноразово. Корови контрольної групи 

препаратів не отримували. Ефективність лікування визначали через 3, 5, 10 та 

15 діб після задачі препаратів на основі копроовоскопічних досліджень корів. 

За результатами отриманих даних визначали екстенсефективність та 

інтенсефективність (ЕЕ та ІЕ). 

Результати досліджень. За результатами проведених досліджень 

встановлено, що найефективнішими за парамфістоматидозів великої рогатої 

худоби виявилися препарати клозафен та оксиклозанід-600. Вже з 5 доби 

лікування екстенс- та інтенсефективність препаратів становили 100,0 %. Менш 

ефективним за парамфістоматидозів великої рогатої худоби виявився препарат 

комбітрем емульсія. Його екстенс- та інтенсефективність на 15 добу лікування 

становили відповідно 60,0 та 77,0 % (табл.). 

Так, у першій дослідній групі після застосування хворим коровам 

клозафену на 3-тю добу експерименту екстенсивність інвазії становила 20 %, а 

інтенсивність інвазії 1,0 екз. яєць. Однак, починаючи із 5 доби досліду і до 

кінця експерименту (15 доба) хворих тварин не виявляли. 

У другій дослідній групі після застосування тваринам комбітрем емульсії 

на 3 добу лікування ЕІ становила 60 % за ІІ – 1,3 екз. яєць. На 5 добу показник 
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ЕІ знизився і становив 40 %. В подальшому, до кінця експерименту ЕІ 

залишилася на рівні 40 %, а ІІ – 1,0 екз. яєць. 

Таблиця 

Терапевтична ефективність протипаразитарних препаратів 

за парамфістоматидозів великої рогатої худоби  

на 15 добу експерименту 

Препарат ІЕ, % ЕЕ, % 

Клозафен 100,0 100,0 

Комбітрем емульсія 77,0 60,0 

Оксиклозанід-600 100,0 100,0 

 

У третій дослідній групі після застосування хворим коровам 

оксиклозаніду-600 на 3 добу досліду ЕІ становила 20 % за ІІ 1,0 екз. яєць. 

Починаючи з 5 доби і до кінця експерименту хворих тварин за 

копросокпічними дослідженнями не виявлено. У контрольній групі тварин ЕІ 

залишилася на рівні 100 %, а показники ІІ коливалися в межах від 4,4 до 4,6 екз. 

яєць. 

Висновок. За результатами проведених експериментальних досліджень 

найбільш ефективними препаратами (ЕЕ, ІЕ – 100 %) за парамфістоматидозів 

великої рогатої худоби виявилися клозафен та оксиклозанід-600. 
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