
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

Всеукраїнського  наукового  семінару,  

присвяченого  20-річчю заснування  кафедри  паразитології 

та  ветеринарно-санітарної  експертизи 

Полтавської  державної  аграрної  академії 
 

 

 

 

 

 

 

 

19 травня  2015 р. 

Україна,  м. Полтава 



 2 

УДК  619 

ББК  48 

П 89 

 

Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у 

ветеринарній медицині: матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 

присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії, 19 травня 

2015 року. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2015. – 118 с. 

 

ISBN 978-966-8716-881 

 

Збірник містить матеріали Всеукраїнського наукового семінару, 

присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії «Сучасні 

тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині» з 

актуальних напрямів сучасної ветеринарної медицини. 

 

Редакційна колегія: 

Галат В. Ф., д. в. н., проф.; Довгій Ю. Ю., д. в. н., проф.; Опара М. М., к. с.-г. н., 

доцент; Євстаф’єва В. О., д. в. н., доцент; Передера Ж. О., к. в. н., доцент; 

Клименко О. С., к. в. н., доцент; Кручиненко О. В., к. в. н., доцент; Щербакова Н. С., 

к. в. н., доцент; Галат М. В., к. в. н., доцент; Михайлютенко С. М., к. в. н.; 

Мельничук В. В. 

 

Рекомендовано до друку науково - методичною радою  

Полтавської державної аграрної академії  

(протокол № 7 від 24 квітня 2015 р.) 

 

 

Відповідальний за випуск: 

д. в. н., доцент Євстаф’єва В. О. 

 

 

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори 

наукових доповідей і повідомлень.  

 

ISBN 978-966-8716-881 

 

 Полтавська державна аграрна академія, 2015 



 3 

З М І С Т 

 

 

СЕКЦІЯ 1 

ЗАРАЗНА ПАТОЛОГІЯ 

 

Авраменко Н. О. 

ДІАГНОСТИКА ТА ВИЯВЛЕННЯ ТВАРИН-НОСІЇВ 

РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ СВИНЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 7 

Алєксєєва Є. О. 

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ СВИНЕЙ 10 

Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Джміль В. І. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОВЕРМЕКТИН ГЕЛЮ ЗА ПАРАСКАРОЗНОЇ 

ІНВАЗІЇ У КОНЕЙ 12 

Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Джміль В. І. 

ПОШИРЕННЯ ТА ВІКОВА ДИНАМІКА ПАРАСКАРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ 

У КОНЕЙ 14 

Артеменко Л. П., Букалова Н. В., Богатко Н. М. 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПІСЛЯЗАБІЙНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ТРИХІНЕЛЬОЗУ 16 

Богач М. В., Богач Т. В., Степанова Н. О. 

СПОСІБ ЗАЖИТТЄВОЇ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ДАВЕНЕОЗУ ТА РАЙЄТИНОЗУ ПТИЦІ 19 

Бойко О. О., Дуда Ю. В. 

ПОРІВНЯННЯ ДВОХ МЕТОДІВ ПІДРАХУНКУ ЯЄЦЬ НЕМАТОД 23 

Бояновський С. О., Слободян Р. О. 

КИШКОВІ ПАРАЗИТОЗИ СВІЙСЬКОЇ ТА ДИКОЇ ПТИЦІ 25 

Бутько Т. В., Слободян Р. О. 

ЛІКУВАННЯ ХВИЛЯСТИХ ПАПУГ ЗА КНЕМІДОКОПТОЗУ 27 

Гаврик К. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ АКАРОЗІВ СОБАК В УМОВАХ 

М. КРЕМЕНЧУКА 28 

Галат М. В., Кулагіна О. Г., Сергейко А. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ТОКСОПЛАЗМОЗУ ТВАРИН 

РОДИНИ FELIDAE 

 

 

 

31 



 4 

Галат М. В., Олійник М. Ю., Єрмоленко К. О. 

ПОШИРЕННЯ ТОКСОПЛАЗМОЗУ ТА ХЛАМІДІОЗУ СЕРЕД КОТІВ 

М. КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 33 

Галат М. В., Чорний В. А., Алексеєнко О. О. 

КУТЕРЕБРОЗИ ТВАРИН 35 

Дець О. В., Слободян Р. О. 

ЛІКУВАННЯ СОБАК ЗА ГІАРДІОЗУ 37 

Довгій Ю. Ю., Побережець С. П. 

ДІАГНОСТИКА ДЕМОДЕКОЗУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО 

КЛІНІЧНИХ ФОРМ ПЕРЕБІГУ 39 

Євстаф’єва В. О., Левченко П. С. 

ДІАГНОСТИКА ЕЙМЕРІОЗУ КУРЕЙ В УМОВАХ ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ADELSOAGG 42 

Євстаф’єва В. О., Сорокова С. С., Сорокова В. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК 45 

Карт’янц А. О. 

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА БАБЕЗІОЗУ СОБАК 50 

Кручиненко О. В., Клименко О. С. 

ПОCМЕРТНА ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ У ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ 53 

Куліш Ю. М. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ БРОВАДАЗОЛ ЗА СИНГАМОЗУ 

ФАЗАНІВ 55 

Литвиненко О. П. 

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАХОДИ ЛІКВІДАЦІЇ ЕХІНОКОКОЗУ 

ТВАРИН  56 

Мазанний О. В., Бирка В. І., Мазанна М. Г., Новіков А. І. 

НЕМАТОДОФАУНА ДИКИХ СВИНЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 59 

Манойло Ю. Б. 

ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНІ ЗМІНИ В КИШЕЧНИКУ СВИНЕЙ  

ЗА ЕЗОФАГОСТОМОЗУ 63 

Мельничук В. В., Пругло В. О. 

ЕПІЗООТОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ІНВАЗІЙНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ СВИНЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 66 



 5 

Михайлютенко С. М., Клименко О. С. 

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ КОПРООВОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ 

ДІАГНОСТИКИ НЕМАТОДОЗІВ ГУСЕЙ 72 

Натягла І. В. 

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ 75 

Новоселецька Є. А., Слободян Р. О. 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕКТОМАКСУ ТА АДВОКАТУ  

ЗА САРКОПТОЗУ СОБАК 78 

Омельченко Г. О. 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ 

РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ СВИНЕЙ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 79 

Перебийніс О. В. 

ВПЛИВ АКАРИЦИДІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ МЕДОНОСНИХ 

БДЖІЛ 82 

Решетило А. И., Никифорова О. В., Кульшин В. Е. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИКИ ДИРОФИЛЯРИОЗА 

СОБАК И БАБЕЗИОЗА КОШЕК ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 

РЕАКЦИЕЙ И МИКРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 85 

Соловйова Л. М. 

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ ЗА 

КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ 89 

Чорний В. А., Галат М. В., Коваленко А. А. 

ДИРОФІЛЯРІОЗ ТХОРІВ 92 

Шемет О. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕЛЬМІНТОЗІВ 

КОНЕЙ 94 

Шендрик І. М. 

ВИЯВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ДО ПЕРСИСТУВАННЯ 

В ОРГАНІЗМІ ЛИЧИНОК STRONGУLOIDES PAPILLOSUS ЗА УМОВ 

ЇХ СУМІСНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ 96 

Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Гугосьян Ю. А. 

ДІАГНОСТИКА ТА ПОШИРЕННЯ СТРОНГІЛОЇДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ 

КОНЕЙ В УМОВАХ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК 99 

 



 6 

СЕКЦІЯ 2 

НЕЗАРАЗНА ПАТОЛОГІЯ 

 

Барсукова В. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРЕГОВАНИХ ЛІМФАТИЧНИХ 

ВУЗЛИКІВ ТОНКОЇ КИШКИ В МУСКУСНИХ КАЧОК 103 

D. Eddine Rahmoun 

FEATURES OF THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE LYMPH 

NODES DROMEDARY 106 

Єрмак А. В. 

ЯКІСТЬ ЕКСПОРТОВАНОГО МЕДУ ГОМОГЕНІЗОВАНОГО 109 

Канівець Н. С. 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ В КОРІВ З ВИРАЗКОЮ ЯЗИКА 112 

Щербакова Н. С., Передера Ж. О. 

ДЕЯКИ СПОСОБИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОКА ТА МЕТОДИ ЇХ 

ВИЗНАЧЕННЯ  114 

 



 7 

 
 

 

 

 

ДІАГНОСТИКА ТА ВИЯВЛЕННЯ ТВАРИН-НОСІЇВ РЕСПІРАТОРНИХ 

ІНФЕКЦІЙ СВИНЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Авраменко Н. О., к. в. н., доцент, 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

Актуальність проблеми. Аналіз вітчизняної літератури вказує на те, що 

єдиним поширеним методом лабораторної діагностики респіраторних інфекцій 

свиней є бактеріологічний метод. На жаль, усі ці дослідження досить громіздкі 

та тривалі [1–3]. Лабораторна діагностика інфекційних захворювань 

сільськогосподарських тварин поповнюється сучасними методами, такими як 

імуноферментний аналіз (ІФА) та полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) [4], 

проте ці методи ще не набули широкого застосування в Україні. 

А тому виникає необхідність у визначенні місця ПЛР у системі 

діагностики респіраторних інфекцій свиней. Необхідно враховувати, що 

головним аспектом серед заходів боротьби із респіраторними інфекціями є 

своєчасна діагностика та виявлення тварин-пастерелоносіїв. 

Матеріали та методи досліджень. Робота виконувалась впродовж 2010–

2015 років на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, 

зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного 

аграрного університету; Полтавській філії Інституту ветеринарної медицини 

УААН; Сумській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини; 12-ти 

господарствах північно-східного регіону України (Сумська, Полтавська та 

Чернігівська області). 

Бактеріологічні дослідження патологічного матеріалу від 178 загиблих та 

вимушено забитих свиней різного віку і стадії захворювання, здійснювали 

згідно з довідником «Лабораторные исследования в ветеринари (Бактериальные 

инфекции)» (1986). Видову належність мікроорганізмів встановлювали за 

допомогою визначника «Bergey» (1997). Типізацію мікоплазм, пастерел і 

бордетел проводили згідно з «Методическими рекомендациями по 
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лабораторной диагностике инфекционных пневмоний свиней, вызываемых 

микоплазмами, пастереллами и бордетеллами» (1983). 

Результати досліджень.  Від 178 голів свиней з ознаками ураження 

респіраторного тракту  виділили всього 243 культури мікроорганізмів. З них до 

P. multocida віднесено 86 культур (35,4 %), B. bronchiseptica – 56 культур 

(23,0 %), A. laidlawi – 20 культур (8,2 %), D. lanceolatus – 20 культур (8,2 %), 

M. hyorhinis – 14 культур (5,8 %), E. coli – 13 культур (5,3 %), A. granularum – 

11 культур (4,6 %), S. cholerae suis – 10 культур (4,1 %), S. typhimurium – 

8 культур (3,3 %), S. dublin – 5 культур (2,1 %). Захворюваність респіраторними 

хворобами у різних категоріях господарств північно-східного регіону України 

залежала в деякій мірі від сезонності року, віку тварин, концентрації поголів’я, 

умов годівлі, способу утримання, нашарування інших хвороб, рівня 

ветеринарно-санітарної культури господарств та інших факторів. 

Типізуванням 86 штамів пастерел встановлено, що 50 (20,6 %) з них за 

капсульним антигеном належали до серотипу А, 32 (13,2 %) штами – до 

серотипу D, а 4 штами (1,6 %) типізувались як серотип B. 

Стовідсоткову загибель білих мишей викликали культури P. multocida 

(серовар В), S. typhimurium та Dyplococcus lanceolatus. Культури P. multocida 

(серовар Д) та S. cholerae suis викликали загибель 96±0,8 % білих мишей, 

культури P. multocida (серовар А) та S. dublin – 88±1,3 %, культури Bordetella 

bronchiseptica – 84±1,5 % та E. coli – 72±1,5 %. 

У процесі дослідження патологічного матеріалу від свиней (n=50) 

позитивний результат індикації P. multocida за допомогою ПЛР одержали у 

49,7 випадках (99,4 %). Разом з тим, за допомогою бактеріологічних досліджень 

P. multocida виділялась відповідно у 44 (89,4 %) випадках. У процесі 

проведення серотипізації виділених штамів пастерел на білих мишах одержали 

результати, що збігаються з даними ПЛР-аналізу. Було встановлено, що до 

P. multocida серовару А належить 38 (61,3 %) культур, а до P. multocida 

серовару D – 24 (38,7 %). Таким чином, обидва методи серотипізації виявились 

ефективними, але результати за допомогою ПЛР одержали за 5 годин, тоді як 

для проведення серотипізації на білих мишах треба до трьох діб. 

З метою визначення носійства пастерел у господарствах, 

неблагополучних щодо респіраторних хвороб свиней, нами були проведені 

дослідження змивів із носової порожнини клінічно здорових 86-ти поросят (2–

4 міс.), які були придбані для поповнення поголів’я. Дослідження проводили 

ПЛР і бактеріологічними методами. У цьому разі встановлено, що за 

допомогою ПЛР виявлено наявність ДНК бактерій P. multocida у всіх 

досліджених зразках, у той же час ефективність бактеріологічних досліджень 

була дещо нижчою, в середньому на 16,5 %. У пробах крові дослідних тварин у 
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ІФА та РА визначали наявність антитіл до пастерельозного антигену, 

позитивно прореагувало до P. multocida в РА 37 (43,0 %) поросят, ІФА виявив 

антитіла в 45 (52,3 %)  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що ПЛР 

доцільно використовувати для експресного виявлення тварин-пастерелоносіїв, 

що, в свою чергу, запобігає утворенню стаціонарних осередків захворювання і 

контамінації збудником предметів довкілля. 

Висновки. 1. Встановлено, що в господарствах північно-східного регіону 

України  реєструються асоційовані респіраторні хвороби свиней, при яких 

захворюваність складає 25,6–29,1 % серед поросят 2–4-місячного віку, а 

летальність із цієї ж причини становить 13,1–22,5 %.  

2. На підставі клінічних обстежень неблагополучних господарств, 

комплексних лабораторних досліджень проб патологічного матеріалу 

встановили, що провідними агентами у виникненні респіраторних хвороб були 

асоціації Pasteurella multocida (серовари А і Д), Bordetella bronchiseptica та 

Mycoplasma hyorhinis, при цьому перебіг хвороби характеризувався високою 

контагіозністю, масовою захворюваністю (47–62 %) та значною летальністю 

молодняка (32 % і вище).  

3. При виявленні тварин-пастеролоносіїв доцільно використовувати ПЛР, 

оскільки за допомогою цього методу було виявлено 100,0 % прихованих 

тварин-носіїв, у той час як за допомогою серологічних реакцій виявлено менше 

50 % випадків. Пастерелоносійство у 45,5 % випадків зумовлюють P. multocida 

сероварів А та D, які виявляються у клінічно здорових тварин. 
 

Література 

1. Апатенко В. М. Смешанные инфекции сельскохозяйственных 

животных / В. М. Апатенко.– К.: Урожай, 1990. – 170 с. 

2. Ассоциативные болезни свиней / Шеховцов В. С., Приходько Ю. А., 

Луценко Л. И., Темный П. В., Белая И. Д. // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. 

зб. – Х., 1998. – Вип. 75. – С. 182–194. 

3. Миланко А. Я. Инфекционные пневмонии свиней (распространенность, 

экономический ущерб, этиология, лабораторная диагностика, терапия, 

специфическая профилактика и меры борьбы): автореф. дис. … доктора вет. 

наук / А. Я. Миланко. – М., 1990. – 45 с. 

4. Этиологическая структура инфекционных болезней  свиней в 

животноводческих хозяйствах России / А. В. Щербаков, В. Ф. Ковалишин, 

А. С. Яковлева [и др.] // Актуальные проблемы патологии животных. – 

Владимир, 2003. – С. 146–150. 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ СВИНЕЙ 

 

Алєксєєва Є. О., студентка магістратури 2 курсу, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Гельмінти – екологічна група багатоклітинних 

організмів, що ведуть переважно паразитарний спосіб життя і завдають шкоди 

різним живим істотам. Гельмінтологія – комплексна теоретико-прикладна 

наука, що вивчає гельмінтів або паразитичних червів та хвороби, які вони 

спричинюють у людей, тварин і рослин. Ветеринарна гельмінтологія – наука, 

що вивчає гельмінтів і хвороби тварин, а також заходи боротьби з ними [2]. 

Гельмінти локалізуються у різних органах і тканинах організму тварин. 

Більшість із них розвиваються у травному каналі та його залозах (печінці, 

підшлунковій залозі). Часто вони трапляються також у легенях, м’язах та 

кровоносній системі. Заражені тварини виділяють у зовнішнє середовище яйця 

або личинки збудників інвазій [1]. 

Метою роботи було вивчити методи зажиттєвої й посмертної 

лабораторної діагностики гельмінтозів свиней. 

Діагностика – визначає методи дослідження тварин для розпізнавання 

збудників хвороб, призначення необхідного лікування та проведення 

профілактичних заходів. З цією метою застосовують методи зажиттєвої та 

посмертної діагностики. 

Гельмінтокопроскопічні дослідження поділяють на гельмінтоскопічні 

(виявлення статевозрілих гельмінтів або їх фрагментів), гельмінтоовоскопічні 

(виявлення яєць гельмінтів) та гельмінтоларвальноскопічні (знаходження 

личинок) [2]. Гельмінтоскопія. Ці методи полягають у виявленні гельмінтів та 

їх фрагментів. З цією метою застосовують метод послідовного промивання за 

якого досліджують фекалії шляхом багаторазового їх відмивання у воді та 

відстоювання. Виявлені гельмінти (їх фрагменти) вибирають пінцетами або 

препарувальними голками й визначають їх видовий склад. Паразитичні черви 

великих розмірів (збудники аскарозу) можна виявити безпосередньо у фекаліях 

[1]. Гельмінтоовоскопія. За допомогою цих методів виявляють яйця паразитів, 

які виділяються з фекаліями тварин. До них відносять: 

1. Метод нативного мазка. Його проводять наступним чином: на 

предметне скло наносять краплю води і краплю гліцерину, вносять у них 

шматочок фекалій завбільшки з горошину і перемішують скляною або 

дерев’яною паличкою. Гліцерин очищає препарат і запобігає швидкому його 

висиханню. Після видалення твердих часточок вміст накривають покривним 
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скельцем і досліджують під мікроскопом. У разі слабкої інвазії виявити яйця 

гельмінтів вдається не завжди [1, 3]. 

2. Метод послідовного промивання (осадження). Заснований на 

осадженні яєць гельмінтів шляхом відмивання їх у воді. Використовують 

рідини з меншою, ніж у яєць, питомою вагою. Застосовують метод з метою 

виділення збудників акантоцефальозів у свиней. 

3. Метод флотації (спливання). Заснований на використанні рідин з 

питомою вагою, що перевищує питому вагу яєць гельмінтів. Існують такі 

методи: метод Фюллеборна (з використанням кухонної солі); метод 

Котельнікова-Хренова (з аміачною силітрою) тощо.  

4. Комбіновані методи ґрунтуються на принципах осадження і флотації. 

Вони дещо ефективніші порівняно з описаними вище методами досліджень. 

Однак через складність виконання їх рідше використовують у ветеринарній 

практиці. Застосовують для виділення яєць збудників аскарозу, трихурозу, 

езофагостомозу, метастронгільозу свиней. До них відносять: метод Дарлінга (з 

використанням гліцерину та кухонної солі); метод Щербовича (з додаванням 

розчину гіпосульфіту натрію або сірчанокислої магнезії); метод Котельнікова-

Хренова (з використанням гліцерину або молочної кислоти) [1, 3]. 

Гельмінтоларвоскопія. Заснована на виявленні личинок. До них 

відносять: гельмінтологічні дослідження з використанням гастродуоденоскопа 

за стронгілоїдозної інвазії свиней (за С. І. Пономарем та Н. М. Сорокою); метод 

Бермана (з використанням лійки, та гумових трубок); метод Вайда тощо [2, 3]. 

Методи посмертної діагностики гельмінтозів. Посмертну діагностику 

гельмінтозів проводять шляхом розтину трупів тварин та виявленні в уражених 

органах і тканинах паразитичних червів і характерних патолого-анатомічних 

змін. Багато інвазійних хвороб, спричинюваних дрібними паразитами, вдається 

діагностувати шляхом гельмінтологічних розтинів тварин. У процесі 

проведення повного гельмінтологічного розтину за К. І. Скрябіним 

передбачається обстеження усіх без винятку органів і тканин тварини з метою 

виявлення і збирання паразитичних червів. Це найнадійніший метод, що дає 

змогу проводити як кількісний, так і якісний облік усіх гельмінтів, якими була 

заражена тварина. Його широко застосовують учені з науковою метою. Метод 

повних гельмінтологічних розтинів окремих органів застосовують з метою 

добути відомості про ступінь інвазованості окремих органів певними видами 

паразитів. Наприклад, за легеневої форми аскарозу досліджують легені, за 

трихурозу свиней проводять розтин товстих кишок. Неповний 

гельмінтологічний розтин – звичайний патолого-анатомічний метод, у процесі 

якого в органах і тканинах виявляють лише гельмінтів великих розмірів [1, 2]. 
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Висновки. 1. Із лабораторних методів діагностики гельмінтозів свиней 

найчастіше застосовують гельмінтокопроскопічні обстеження тварин. 

2. З метою встановлення поширення гельмінтозів у свиногосподарствах 

застосовують якісні методи дослідження (встановлення видового складу 

паразитичних червів) та кількісні, за допомогою яких оцінюють інтенсивність 

інвазії, а також результативність проведених дегельмінтизацій. 
 

Література 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БРОВЕРМЕКТИН ГЕЛЮ ЗА ПАРАСКАРОЗНОЇ 

ІНВАЗІЇ У КОНЕЙ 

 

Антіпов А. А., к. в. н., доцент, 

Гончаренко В. П., к. в. н., доцент, 

Джміль В. І., к. в. н., доцент, 

Білоцерківський національний аграрний університет м. Біла Церква 

 

Актуальність теми. Конярство – одна з провідних галузей тваринництва, 

і проблема її відродження – одна з найактуальніших сьогодні. Створення в 

сільському господарстві великих колективних та державних підприємств з 

великими парками механізмів різного виду, включаючи автотранспорт, привело 

до зменшення кількості коней [1–3]. Висока ураженість коней гельмінтами – 

одна з найактуальніших проблем, що стримує розвиток галузі конярства в 

Україні. Гельмінтози спричинюють зниження працездатності коней, втрату 

племінних якостей, особливо тяжко хворіють лошата в перший рік життя, часті 

випадки загибелі коней внаслідок інтенсивного зараження нематодозами [4]. 

Основний метод боротьби з цими хворобами – використання 

антигельмінтних препаратів. У ветеринарній паразитології був розроблений 

цілий арсенал досить ефективних хімічних препаратів для боротьби з 
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кишковими нематодозами. Були розроблені різні схеми застосування цих 

препаратів для свійських тварин. Однак, нераціональне і безконтрольне 

використання антигельмінтиків призвело до розвитку резистентних рас нематод 

[5–6]. 

Мета роботи – вивчити антигельмінтну ефективність бровермектин гелю 

за параскарозної інвазії коней у ННДЦ БНАУ Білоцерківського району 

Київської області. 

Матеріали та методи дослідження. Дослід з вивчення антигельмінтної 

ефективності бровермектин гелю провели на конях віком від 1 до 10 років, 

спонтанно інвазованих параскаридами. З цією метою відібрали для досліду 

16 коней, сформували 2 групи тварин по 8 голів на основі дотримання 

принципу аналогів. Від кожного коня індивідуально відбирали фекалії, які 

досліджували в лабораторії кафедри паразитології та фармакології БНАУ 

комбінованим методом стандартизованим Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хрєновим, з використанням насиченого розчину гранульованої аміачної 

селітри. 

Тваринам дослідної групи ми застосовували бровермектин гель, який 

задавали всередину одноразово з розрахунку 1 г гелю на 20 кг маси тіла 

тварини. Тварини контрольної групи антигельмінтик не отримували. До 

введення препарату та через 12 діб після останнього застосування 

антигельмінтика проводили копроскопічні дослідження. В період проведення 

досліду всі дослідні і контрольні тварини знаходилися в однакових умовах 

годівлі та утримання. 

Результати досліджень. За результатами овоскопічних досліджень 

сформували 2 групи коней по 8 голів у кожній. Всі коні як дослідної, так і 

контрольної груп були уражені на 100 % яйцями параскарисів за інтенсивності 

інвазії, відповідно, від 36,0 до 38,5 екземплярів яєць в середньому у трьох 

краплинах флотаційної рідини. На 12-ий день після останньої дачі 

бровермектин гелю ми знову відібрали проби фекалій і встановили, що 

використаний препарат мав 100 %-ний ефект проти параскарисів. 

Висновки. 1. Бровермектин гель для коней є високоефективним 

протипаразитарним препаратом при параскарозній інвазії. 

2. Одноразове індивідуальне застосування бровермектин гелю в дозі 1 г 

гелю на 20 кг забезпечує звільнення коней від параскарозної інвазії на 100 %. 
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ПОШИРЕННЯ ТА ВІКОВА ДИНАМІКА ПАРАСКАРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ  

У КОНЕЙ 

 

Антіпов А. А., к. в. н., доцент, 

Гончаренко В. П., к. в. н., доцент, 

Джміль В. І., к. в. н., доцент, 

Білоцерківський національний аграрний університет м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Конярство – важлива галузь сучасного 

тваринництва [1]. У даний час швидко збільшується кількість коней в 

приватному секторі. Однак розвиток цієї галузі тваринництва стримують 

інвазійні хвороби, у тому числі і параскароз, який спричинює зниження 

працездатності коней, втрату племінних якостей [2, 3]. 

Мета роботи – вивчити поширення та вікову динаміку параскарозної 

інвазії у ННДЦ БНАУ Білоцерківського району Київської області. 

Матеріали та методи досліджень. На першому етапі досліджень ми 

вивчили гельмінтологічну ситуації в умовах конеферми ННДЦ БНАУ. Для 
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цього було проведено копрологічне дослідження 26 коней різних вікових груп 

на наявність яєць гельмінтів. З цією метою в ранковий час від кожного коня 

індивідуально відбирали фекалії в окремі пакети. Відібрані проби фекалій 

досліджували в лабораторії кафедри паразитології та фармакології БНАУ 

комбінованим методом стандартизованим Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хрєновим з використанням насиченого розчину гранульованої аміачної 

селітри з щільністю 1,3. 

Для цього в скляний стаканчик клали 3 г фекалій і при помішуванні 

скляною паличкою додавали порціями воду до об’єму 50 мл. Суміш 

фільтрували через металеве сито в інший скляний стаканчик і залишали в 

спокою 5–6 хвилин. Потім верхній шар рідини зливаємо і залишаємо осад в 

такій кількості, щоб він вмістився у центрифужну пробірку. Осад сколочуємо, 

переливаємо у центрифужну пробірку і центрифугуємо 2 хвилин з швидкістю 

1000 об/хв. Потім з пробірки надосадову рідину зливаємо, а до осаду додаємо 

розчин гранульованої аміачної селітри і вдруге центрифугуємо 2 хвилини при 

1000 об/хв. Яйця що спливли на поверхню, знімаємо мідною петлею і 

переносили на предметне скельце і досліджували в трьох краплинах під малим 

збільшенням мікроскопу. 

Результати досліджень. З метою вивчення гельмінтологічної ситуації в 

господарстві було проведено копрологічне дослідження на наявність яєць 

гельмінтів. У пробах фекалій були знайдені яйця круглої форми, великі за 

розмірами, вкриті товстою гладенькою оболонкою, темно-коричневого кольору 

з зародковими клітинами. Це були яйця параскарисів. 

Рівень зараження коней параскарозною інвазією наведено у таблиці. 

Таблиця 

Рівень зараження коней параскарозною інвазією 

 

Вікові групи тварин 

Досліджено 

тварин, гол. 

Уражено 

тварин, гол. 

ЕІ, 

% 

ІІ, екз. 

яєць 

Молодняк віком до 2 років 4 4 100 55,3 

Коні віком від 2 до 5 років 8 5 62,5 46,2 

Коні віком від 5 до 8 років 6 3 50,0 15,0 

Коні віком від 8 до 15 років 8 2 25,0 5,5 

Всього 26 14 53,85 36,3 

 

З даної таблиці видно, що із 26 голів коней, обстежених нами овоскопічно 

параскаридами було уражено 14, тобто екстенсивність інвазії (ЕІ) склала 

53,85 % при інтенсивності інвазії (ІІ) – 36,3 екз. яєць. 
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Ми простежили за ураженістю коней по кожній віковій групі і 

встановили, що найбільш параскарозною інвазією були уражені коні у віком до 

2 років. ЕІ та ІІ становили відповідно 100 % та 55,3 екз. яєць. Потім ЕІ та ІІ 

поступово зменшувались і у коней віком від 2 до 5 років вона становила 

відповідно 62,5 % та 46,2 екз яєць. Найменш параскарозною інвазією були 

уражені дорослі коні. ЕІ та ІІ становили відповідно 25,0 % та 5,5 екз. яєць. 

Таким чином можна зробити висновок, що параскарозна інвазія широко 

розповсюджена у господарстві з добре вираженою віковою динамікою. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПІСЛЯЗАБІЙНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ТРИХІНЕЛЬОЗУ 

 

Артеменко Л. П., к. в. н., доцент, 

Букалова Н. В., к. в. н., доцент, 

Богатко Н. М., к. в. н., доцент, 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Збудники зоонозних інвазій, до яких 

відноситься трихінела, уражують людину здебільшого з продуктами 

харчування, виготовленими з небезпечної сировини тваринного походження 

(туші свиней, коней, промислових тварин, що споживаються в їжу людям). 

Поширенню гельмінтозів сприяє наявність у довкіллі інвазійного матеріалу – 
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яєць, личинок гельмінтів, які розповсюджують хворі м’ясоїдні тварини, люди, 

промислові та хижі тварини. Тому першочерговими завданнями ветсанексперта 

є не лише питання безпеки продуктів харчування людей, але й екологічна 

безпека, зумовлена забрудненням довкілля біологічним брудом. 

Нині в Україні періодично реєструються випадки трихінельозу в різних 

регіонах країни. Осередки виявлені в Херсонській, Чернівецькій, 

Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Херсонській 

областях. Трихінельоз може виникнути і в благополучних регіонах у разі 

ввезення заражених трихінелами м’ясопродуктів, що не піддалися ветеринарно-

санітарному контролю. Крім того, трихінельоз може виникнути в будь-якому 

регіоні України в природному осередку серед диких тварин. 

Метод компресоріумної трихінелоскопії м’язових зрізів виявляє 

інтенсивне або помірне ураження личинками трихінел. За слабкого ураження 

(1–2 личинки на 1 г м’язів) його ефективність становить близько 50 %, а за ще 

більш слабкого – виявлення личинок є випадковим. Ці дані вказують на те, що 

компресоріумний метод дослідження на трихінельоз не може вважатися 

надійним. Сучасним надійним методом діагностики трихінельозу забійних 

тварин є метод перетравлення проб м’язів у штучному шлунковому соку.  

Матеріали і методи досліджень. Метою досліджень була порівняльна 

ефективність методів післязабійної діагностики трихінельозу у туш свиней. 

Роботу виконували на кафедрах паразитології і фармакології, ветеринарно-

санітарної експертизи та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського 

впродовж 2013–2014 рр. Для проведення досліду відбирали проби м’язів від 

10 туш свиней (усього 52 проби м’язів), які досліджували паралельно методами 

компресоріумної трихінелоскопії та пепсинізації (перетравлення проб м’язів у 

штучному шлунковому соку). Згідно з Інструкцією з діагностики, профілактики 

та ліквідації трихінельозу тварин (К., 2007) використовували метод 

перетравлення м’язів у штучному шлунковому соку, що є основним методом 

післязабійної діагностики трихінельозу та компресоріумну трихінелоскопію, 

що використовується лише в окремих випадках, за відсутності можливості 

проведення штучного перетравлення (метод пепсинізації). 

Результати досліджень. У ході дослідження під час поточного забою 

свиней від 1, 5, 10, 20, 50 туш відбирали м’язи ніжок діафрагми, язика, м’язи 

гортані, стравоходу, міжреберні, шийні, а за відсутності вищеперерахованих (у 

випадку, коли туша надходила у вигляді відрубів) – проби попереково-

посмугованих м’язів. Проби м’язової тканини звільняли від жиру, фасцій, крові. 

Від кожної туші відбирали від 5 до 50 г м’язів. Готували фарш (не гомогенат), 

поміщали його у хімічну склянку з плоским дном ємністю 1–2 л. 
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Для виготовлення штучного шлункового соку використовували набір, що 

являє собою модифікований пепсин (хлористоводнева кислота в цьому випадку 

не потрібна). Перетравлення проводили за температури 45±1 ºС. Отриманий 

фільтрат після перетравлення досліджували під малим збільшенням 

мікроскопу. В позитивних пробах знаходили декапсульовані личинки трихінел. 

За результатами досліджень, під час мікроскопії 52 проб м’язів від 10-ти 

свинячих туш після перетравлення загальної проби у штучному шлунковому 

соку виявили 154 личинки у ніжках діафрагми, в середньому – 15,4 на одну 

пробу. За компресоріумного дослідження проб м’язів діафрагми від кожної із 

10-ти туш окремо личинки трихінел виявили у пробах від 8-ми туш. Під час 

повторного дослідження 10-ти свинячих туш методом пепсинізації у кожній 

знайдені личинки трихінел. Результати досліджень підтверджують високу 

діагностичну ефективність методу перетравлення проб м’язів у штучному 

шлунковому соку, що впроваджується в Україні. 

Висновки. 1. Післязабійна (посмертна) діагностика трихінельозу 

передбачає виявлення личинок трихінел у пробах поперечно-посмугованих 

м’язів методом компресоріумної трихінелоскопії та перетравлення проб м’язів 

у штучному шлунковому соку (метод пепсинізації). 

2. Метод компресоріумної трихінелоскопії дозволяє виявляти лише 

помірне та інтенсивне ураження тварин личинками трихінел. Під час 

здійснення компресоріумної трихінелоскопії майже неможливо виявити 

личинок трихінел на ранній стадії розвитку, коли навколо личинок ще не 

сформована капсула, а також личинок трихінел неінкапсулюючих видів 

(Trichinella pseudospiralis, Trichinella papuae і Trichinella zimbabwensis). 

3. У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на 

агропромислових ринках, м’ясокомбінатах, м’ясопереробних підприємствах під 

час проведення досліджень на наявність трихінел слід використовувати метод 

штучного перетравлення проб м’язів у штучному шлунковому соку. Останній 

визнаний в Україні та країнах ЄС як надійний і чутливий порівняно з 

компресоріумною трихінелоскопією й виявляє безкапсульні личинки трихінел. 
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Актуальність проблеми. Цестодози птиці поширені переважно у 

південному регіоні з відносно теплим кліматом. В господарствах півдня 
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України райєтинозна інвазія серед курей реєструється у 5,9–13,2 %, а серед 

індикопоголів’я показник екстенсивності становить 10–11 % [1].  

Давенеоз та райєтиноз – небезпечні природно-вогнищеві гельмінтози 

курей, індиків, цесарок, павичів, фазанів і інших диких птахів, спричинені 

цестодами родини Davaineidae роду Raillietina, які паразитують в тонкому 

кишечнику. Тяжко хворіє молодняк 2–4-місячного віку. За гострого перебігу, 

який триває 4–6 діб, реєструють загибель до 30 % поголів’я, а за хронічного 

перебігу птиця втрачає продуктивність відстаючи в рості і розвитку [2, 3].  

Зажиттєва діагностика цестодозів птиці складна. Попередній діагноз 

встановлюють за наявності члеників в посліді методом послідовних промивань, 

але визначення члеників цестод та їх онкосфер до певного виду не завжди 

вдається, а в практиці ветеринарної медицини та біології визначають переважно 

за морфологічними ознаками сколекса, що відноситься до мортального  методу 

діагностики. Відома диференціація онкосфер цестод, які паразитують у птиці 

шляхом порівняння будови оболонок. Онкосфери (зародки) цестодозів птиці 

мають три оболонки: зовнішню – хоріон, середню – бластодерм, внутрішню – 

онкосферна мембрана [4].  

У цестоди Davainea proglottina розрізняють лише дві оболонки – хоріон 

та онкосферну мембрану, так як друга і третя оболонки щільно прилягають 

одна до іншої і майже непомітні. Онкосфера округлої форми, діаметром 

близько 55 мкм і в свіжовиділеному матеріалі оболонки розділені вузькою 

щілиною. Хоріон зовні гладенький, а з внутрішнього сторони до оболонки 

приєднані так звані гранули. На внутрішній оболонці відсутні будь-які 

нашарування.  

У Raillietina tetragona і R. еchinobothrida онкосфера округло-овальної 

форми, діаметром 93 х 74 мкм. Внутрішня оболонка досить розвинена і 

складається з периферичного прозорого шару та центрального, твердого, 

гранульованого, який має овальну форму і не змінюється. Хоріон містить 

колоїди, які знаходяться в стані набряку. На полюсах з онкосферної мембрани 

виділяються два трубкоподібні утворення, які з’єднуються з хоріоном. За 

такими мікроморфологічними ознаками яєць цестодозів птиці визначити 

належність до виду досить складно, хоча якщо онкосферу  Raillietina tetragona 

занурити на певний час в 10 % розчин кухонної солі, то хоріон зневоднюється, 

стає зморшкуватим і в ньому чітко помітні гранули [5]. 

Недоліком зажиттєвих гельмінтологічних досліджень цестодозів птиці є 

складність видовизначення збудника та їх диференціація.  

Матеріали і методи. Дослід проводили на базі віварію Одеської 

дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ». З присадибних господарств півдня Одеської 

області шляхом гельмінтоовоскопії було вилучено троє курей спонтанно 
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інвазованих давенеозною інвазією і двоє – райєтинозною. Упродовж 3 діб 

методом послідовних промивань фекалій птиці відбирали осад з капсулами 

давеній та райєтин, які містили яйця.  

Враховуючи морфобіологічну характеристику яєць давеній та райєтин, 

проведено фарбування з метою підбору концентрації фарби та експозиції. Для 

фарбування застосували брильянтову зелень (viride-nitens) та фарбу 

Романовського у концентраціях 1 : 5000 та 1 : 10000 при експозиції 1, 3 та 5 хв. 

Результати досліджень. Встановлено, що онкосфери 

Davainea proglottina чітко фарбувались у світло-зелений колір брильянтовим 

зеленим в розведенні 1 : 10000 за експозиції 3 та 5 хв, а за 1 хв у цій 

концентрації та за 5 хв у розведенні 1 : 5000 фарбувався лише хоріон. За 

аналогічної схеми фарбування онкосфер Raillietina tetragona концентрація 

1 : 5000 за відповідних експозицій не давала забарвлення, а концентрація 

1 : 10000 за експозиції 3 та 5 хв фарбували лише зовнішню оболонку (хоріон). 

Фарба Романовського, у порівнянні з брильянтовим зеленим, не давала 

достатньо чіткого зображення (табл.).  

Таблиця  

Порівняльна оцінка диференційної діагностики давенеозу та райєтинозу 

птиці шляхом фарбування онкосфер 

Збудник 

Наявність 

оболонок в 

яйці 

брильянтова зелень фарба Романовського 

1 : 5000 1 : 10000 1 : 5000 1 : 10000 

1 

хв 

3 

хв 

5 

хв 

1 

хв 

3 

хв 

5 

хв 

1 

хв 

3 

хв 

5 

хв 

1 

хв 

3 

хв 

5 

хв 

Davainea 

proglottina 

хоріон і 

онкосферна 

мембрана 

- - ± ± + + - - - - ± + 

Raillietina 

tetragona 

хоріон, 

бластодерм, 

онкосферна 

мембрана 

- - - - ± ± - - - - ± ± 

Примітки: 1. «+» – чітке фарбування; 2. «±» – фарбування лише хоріону; 

3. «–» – відсутнє фарбування 

 

Під дією брильянтового зеленого в концентрації 1 : 10000 та за експозиції 

3 та 5 хв у вологому середовищі в яйці Davainea proglottina розширюється 

просвіт між хоріоном і онкосферною мембраною, який стає набряклим і 

відповідно фарбується в світло-зелений колір чого не відбувається з 

онкосферою Raillietina tetragona (рис.). 
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З метою встановлення кінцевого діагнозу щодо видовизначення 

цестодозів кури були забиті і підлягли частковому гельмінтологічному розтину 

яким підтверджено відповідний вид цестод у відділі паразитології Інституту 

зоології НАН України. 
 

 
 

Рис. Забарвлення оболонки яєць Davainea proglottina під дією 

брильянтового зеленого в концентрації 1 : 10000 за експозиції 3 та 5 хв. 

 

Висновок. Чітке фарбування оболонки яєць Davainea proglottina водним 

розчином брильянтового зеленого у розведенні 1 : 10000 за експозиції 3 та 5 хв 

дає можливість віддеференціювати їх від незафарбованих яєць 

Raillietina tetragona і R. echinobothrida. 
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ПОРІВНЯННЯ ДВОХ МЕТОДІВ ПІДРАХУНКУ ЯЄЦЬ НЕМАТОД 

 

Бойко О. О., к. біол. н., доцент,  

Дуда Ю. В., к. в. н., доцент, 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 

м. Дніпропетровськ 

 

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день існує велика кількість 

методів лабораторної діагностики нематодозів, у тому числі 

гельмінтоовоскопічні. Проте, лише небагато з них призначенні для кількісного 

аналізу. Найчастіше використовують методи підрахунку яєць за В.Н. Трачем, 

Мак-Мастера, Столла та інші [1, 2].  

Чіткі результати щодо підрахунку яєць отримані за користування 

лічильною камерою Галат-Євстаф’євої. Так, за випробування цього методу 

зажиттєвої діагностики показники інтенсивності інвазії свиней були вищі, ніж 

за методів Столла та Мак-Мастера [3].  

Однак, вищезгадані методи передбачають механічний підрахунок яєць 

гельмінтів, що інколи збільшує час проведення експерименту. Тому метою 

наших досліджень є порівняння двох методів підрахунку яєць нематод: 

механічного (власноруч) та з використанням комп’ютерної програми Image J. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріал досліджень – фекалії, які були 

відібрані від свиней, коней, а також кролів. Лабораторну діагностику проводили 

копроскопічним флотаційним методом за Котельниковим Г. О. та Хреновим В. М. 

на виявлення яєць гельмінтів. Яйця нематод підраховували у полі зору мікроскопу 

Olimpus (збільшення 10 х 4) механічно, а також з використанням фотографій, 

знятих камерою HDCE-20C. Всі знімки відкривали (окремо по кожній пробі) 

через комп’ютерну програму Image J, встановлюючи розмір одного з яєць у 

пікселях (довжина та ширина), та автоматично ідентифікували з подальшим 

підрахунком кількості яєць нематод у полі зору мікроскопа. 

Результати досліджень. У результаті копроскопічних досліджень 

фекалій різних видів тварин виявлено яйця нематод підрядів Strongylata, 

Ascaridata, Trichurata, Rhabditata, Oxyurata.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044017/8/1
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За дослідження фекалій свиней визначено збудників стронгілятозів, 

аскарозу, трихурозу та стронгілоїдозу, а саме: Oesophagostomum sp. 

(Strongylata), Ascaris suum (Ascaridata), Trichuris suis (Trichurata) та 

Strongyloides ransomi (Rhabditata) відповідно.  

В екскрементах коней та кролів ідентифіковано яйця стронгілят. Так як 

яйця цих нематод морфологічно однакові, а метою досліджень був тільки їх 

кількісний підрахунок різними методами, то видовий склад збудників 

стронгілятозів не встановлювався. У фекаліях кролів також виявлено яйця 

Passalurus ambiguus (Oxyurata).  

За механічним підрахуванням та з використанням програми Image J у 

пробах виявлено кількість яєць нематод без суттєвої різниці. Так, у фекаліях, 

відібраних від свиней за механічним підрахунком яйця аскарисів зустрічалися в 

середньому з інтенсивністю 4,79±0,29, трихурісів – 1,33±0,21 езофагостом – 

1,86±0,26, стронгілоїдесів – 1,71±0,19 у полі зору мікроскопа та за програмою 

Image J – 4,87±0,28; 1,5±0,22; 1,57±0,20; 1,67±0,21 відповідно.  

Внаслідок дослідження екскрементів коней двома методиками були 

отримані ідентичні результати: яйця стронгілят виявляли із середньою 

інтенсивністю 1,45±0,21 у полі зору мікроскопа.  

Середні показники інтенсивності яєць пасалурисів та стронгілят у пробах, 

відібраних від кролів становили 2,47±0,18 та 2,92±0,25 за механічним і 

2,48±0,18 та 2,91±0,23 за автоматичним підрахунками відповідно. При цьому, 

час для механічного підрахунку досліджуваних об’єктів залежав від кількості 

виявлених яєць і тривав біля 5 хвилин. Під час автоматичного визначення 

програмою Image J цей показник мав відхилення до 0,5 % від власноручного, але 

час, витрачений на підрахунок тривав близько 2 хвилин.  

Висновок. Таким чином, обидва методи ідентифікації та підрахунку яєць 

нематод виявились ефективними, а різниця результатів склала 0,5 %. Проте, за 

користування програмою Image J час на визначення яєць та їх кількісний аналіз 

зменшився в 2,5 рази, ніж при рахуванні механічно.  
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Актуальність проблеми. Паразитарні захворювання травного каналу 

свійської і дикої птиці досить поширені в Україні. Інвазована птиця відстає в 

рості і розвитку, зменшується приріст маси, погіршується якість яєчної 

продукції та пера, змінюється її поведінка. Це в свою чергу завдає економічних 

збитків птахогосподарствам та власникам декоративних і диких птахів [1, 2]. 

Тому дослідження паразитів травного каналу свійської і дикої птиці для 

розробки заходів профілактики і застосування ефективних лікувальних 

препаратів є актуальним. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проб фекалій проводили 

методом послідовного промивання та комбінованим удосконаленим методом з 

насиченим розчином гіпосульфіту натрію, щільність 1,40 кг/м
3
 (за 

Р. О. Слободян, 2007) від свійської та дикої птиці (качок, курей, фазанів, 

лелеки, перепелів, ворон, граків, голубів, соколів, яструбів та сорок) приватного 

господарства с. Велика Дубечня Київської області. Розглядали під мікроскопом 

за малого та середнього збільшення (окуляр х 10, об’єктив х 4, х 10). 

Досліджували не менше 20 полів зору мікроскопа. 

Результати досліджень. За даними джерел літератури у свійської і дикої 

птиці паразитують гельмінти класу Trematoda родин Prosthogonimidae, 

Echinostomatidae і Notocotylidae, класу Cestoda родин Hymenolepididae і 

Davaineidae, класу Nematoda родин Heterakidae, Ascaridae, Amidostomatidaе, 

Tetrameridae, Acuaridae, Trichuridae (син. Capillariidae) і Dioctophymidae, 

класу Acantocephala родин Polymorphidae і Filicollidae. Серед збудників 

протозойних захворювань зустрічаються найпростіші класу Coccidea 

родини Eimeriidae, класу Sarcomastigophora родини Trichomonadidae [2, 3]. 

                                                 

 Науковий керівник – кандидат вет. наук Слободян Р. О. 
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Клінічні ознаки частіше реєструються у молодих особин. У дорослої 

птиці гельмінтозна інвазія має безсимптомний перебіг. Птиця пригнічена, 

малоактивна, швидко худне та втрачає пір’я. Відмічають проноси, фекалії рідкі, 

містять кров та рештки неперетравленого корму [3].  

У процесі дослідження фекалій свійської і дикої птиці у приватному 

господарстві реєстрували яйця гельмінтів родини Ascaridae та Trichuridae, 

ооцисти одноклітинних родини Еimeriidae. Клінічний прояв кишкових 

гельмінтозів в окремих випадках супроводжувався розладами травлення. 

Згідно літературних джерел, для профілактики та лікування інвазованої 

трематодами та цестодами птиці, застосовують препарати на основі 

ніклозаміду, празиквантелу та фенбендазолу. За кишкових нематодозів 

застосовують препарати левамізолу, бензимідазолів та макроциклічних 

лактонів. За кишкових протозоозів птиці застосовують препарати ампроліуму, 

аватеку, бровафому, брометроніду нового, бровітакокциду, байкоксу, 

солікоксу 2,5 %, діакоксу, діклакоксу та ін. [2, 4]. 

Висновок. Отже, за даними літературних джерел, у травному каналі 

свійської та дикої птиці паразитують гельмінти класу Trematoda, Cestoda, 

Nematoda і Acantocephala, до яких належать 13 родин різних видів гельмінтів. 

та представники одноклітинних класу Coccidea родини Еimeriidae і 

класу Sarcomastigophora родини Trichomonadidae. У дикої птиці приватного 

господарства найчастіше реєстрували яйця гельмінтів родин Hymenolepididae, 

Heterakidae, Ascaridae і Trichuridae та ооцисти одноклітинних родини 

Еimeriidae. 
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ЛІКУВАННЯ ХВИЛЯСТИХ ПАПУГ ЗА КНЕМІДОКОПТОЗУ 
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Слободян Р. О., к. в. н., 
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Актуальність проблеми. Розведення і утримання хвилястих папуг є 

одним із популярних напрямів серед власників екзотичних птахів [1]. Однак їх 

утримання часто пов’язане із небезпекою зараження збудниками різних хвороб, 

зокрема паразитарної етіології. До таких захворювань належить і 

кнемідокоптоз. Хворобу спричиняють коростяні кліщі роду Knemidoсoptes, що 

належать до родини Sarсoptidae [2, 4]. В більшості випадків ураження птиці 

кліщами виявляють на пізніх стадіях перебігу захворювання. Тому пошук 

ефективних засобів лікування є актуальним. 

Матеріали і методи досліджень. Для досліджень брали глибокі зіскрібки 

з уражених кінцівок та дзьоба папуг у приватній ветеринарній клініці «Зоовет» 

м. Києва. Діагностику відібраного матеріалу проводили компресорним методом 

з додаванням 5 % розчину ΝaOH [3]. Готували розчавлену краплю і розглядали 

за малого збільшення мікроскопа (окуляр х 10, об’єктив х 4). Досліджували не 

менше 20 полів зору мікроскопа. 

Результати досліджень. Як показали результати досліджень, серед 15-ти 

обстежених папуг, у 6-ти з них діагностували латентну форму кнемідокоптозу. 

У них виявляли кліщів Knemidoсoptes spp. Інтенсивність інвазії становила 5–

12 кліщів в полі зору мікроскопа. Для лікування папуг застосовували емульсію, 

до складу якої входили 0,3 мл івермектину, 0,3 мл вітаміну тривіт та 9,4 мл 

вазелінової олії. Обробку уражених кінцівок і дзьоба птиці проводили двічі на 

добу, з наступним нанесенням емульсії за допомогою губки або ватного 

тампона впродовж 2 тижнів. Крім цього, застосовували суміш ектосан-пудри з 

піском та попелом у співвідношенні 100 : 4000 : 1000. Контейнер із даною 

сумішшю поміщали у клітку для самостійного «купання» птахів.  

Після завершення лікування спостерігали відшарування зроговілих 

лусочок навколо дзьоба та кінцівок папуг. Реєстрували поступове відновлення 

шкіри на лапках та ділянок навколо дзьоба. При повторній мікроскопії 

зіскрібків шкіри на14-ту та 21-шу добу кліщів та їх личинок не виявлено. 

Висновок. Отже, запропонований комбінований метод лікування 

хвилястих папуг, інвазованих збудниками кнемідокоптозу, із застосуванням 
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емульсії з івермектином, тривітом, вазеліновою олією та сухою сумішшю для 

«купання» виявився ефективним. Птиця повністю одужала. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ АКАРОЗІВ СОБАК  

В УМОВАХ М. КРЕМЕНЧУКА 
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, лаборант вет. мед. першої категорії, 

Кременчуцька міська державна лікарня ветеринарної медицини, м. Кременчук 

 

Актуальність проблеми. У сучасних умовах домашні м’ясоїдні тварини 

є компаньйонами людини в побуті та в усіх сферах його діяльності. Собака не 

просто друг людини, але й соратник у мирному житті, і неоціненний помічник в 

екстремальних умовах. У багатьох випадках домашні м’ясоїдні є членами сім’ї 

сучасного городянина, а тому стан їх здоров’я є постійною турботою людини. 

Серед домашніх м’ясоїдних реєструються хвороби, властиві не тільки цим 

видам тварин, а й спільні для інших тварин і людини [1, 4–6]. 

Найбільш часто серед собак реєструються ектопаразитарні інвазійні 

захворювання, що викликаються акариформними кліщами, а саме: отодектоз, 

саркоптоз, нотоедроз та демодекоз. Акарози собак поширені в умовах великих 

міст на території України та за її межами [3, 9].  

За даними Т. С. Катаевой (2009) [2], А. М. Титаренко (2001) [8], 

В. И. Роменского, И. Е. Рогозиной та ін. (2004) [7] в останні роки у зв’язку з 

підвищенням поголів’я собак і котів, а також збільшенням популяції бродячих 

тварин (джерел інвазії), утриманням м’ясоїдних на низькому рівні 
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ветеринарного обслуговування, відзначена тенденція до збільшення поширення 

акарозів, особлива у великих містах. 

Матеріали та методи досліджень. В основу аналізу з вивчення 

особливостей епізоотології акарозів собак в умовах міста Кременчука були 

покладені дані результатів звітності Кременчуцької міської державної лікарні 

ветеринарної медицини за 2009–2014 рр. Враховували показники 

екстенсивності інвазії (ЕІ) собак. 

Результати досліджень. Результатами досліджень встановлено, що серед 

собак на території м. Кременчука реєструються наступні акарози: демодекоз 

(ЕІ=9,29 %), отодектоз (4,25 %) та саркоптоз (2,99 %).  

За досліджувані роки (2009–2014 рр.) з 44308 обстежених собак різних 

вікових та породних груп, у тому числі й безпородних, 7721 тварина виявилася 

інвазованою збудниками акарозів, екстенсивність інвазії становила, в 

середньому 16,53 % (табл.). 

Найбільший відсоток, хворих на акарози собак, виявляли у 2011 р., 

ЕІ=42,67 %. В подальшому, впродовж 2012–2014 рр. кількість інвазованих 

акариформними кліщами собак поступово зменшувався з 14,7 до 7,08 %, що 

вказує на підвищення ефективності протипаразитарних заходів, які проводяться 

у м. Кременчуці (рис.). 

Таблиця 

Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука 

(за даними Кременчуцької міської державної лікарні ветеринарної 

медицини, 2009–2014 рр.) 

Роки 

Кіль-

кість 

обсте-

жених 

тварин 

Інвазовано 

на акарози 

Виявлено уражених 

демодекозом отодетозом саркоптозом 

голів % голів % голів % голів % 

2009 2470 985 39,88 612 24,78 215 8,7 158 6,4 

2010 4066 1044 25,68 646 15,89 263 6,47 135 3,32 

2011 3302 1409 42,67 819 24,8 351 10,63 239 7,24 

2012 10698 1573 14,7 935 8,74 373 3,49 265 2,48 

2013 10705 1390 12,98 677 6,32 396 3,7 317 2,96 

2014 13067 925 7,08 429 3,28 286 2,19 210 1,61 

Всього 44308 7721 16,53 4118 9,29 1884 4,25 1324 2,99 

 

Максимальну екстенсивність демодекозної, отодектозної та саркоптозної 

інвазій в собак реєстрували упродовж 2009–2011 рр. з наступними 
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показниками: 24,78–24,8 %, 8,7–10,63 та 6,4–7,24 % відповідно. Спад 

показників ураженості собак демодексами, отодектесами та саркоптесами 

виявляли впродовж 2012–2014 рр. Екстенсивність інвазій становила, відповідно 

8,74–3,28 %, 3,49–2,19 та 2,48–1,61 %. 
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Рис. Динаміка екстенсивності демодекозної, саркоптозної  

та отодектозної інвазій собак упродовж 2009–2014 рр. 

 

Встановлено, що собаки найбільше були сприйнятливі до збудника 

демодекозу, де ЕІ сягала 24,78 %. Рідше реєстрували отодектоз (до 10,63 %) та 

саркоптоз (7,24 %) собак. 

Висновки. 1. Акарози собак є поширеними інвазіями собак на території 

м. Кременчука (ЕІ=16,53 %) 

2. Найбільш поширеним акарозом собак за даними Кременчуцької міської 

державної лікарні ветеринарної медицини упродовж 2009–2014 рр. виявився 

демодекоз (9,29 %). Рідше реєстрували отодектоз (4,25 %) та саркоптоз 

(2,99 %). 
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Актуальність проблеми. Токсоплазмоз – поширена інвазійна хвороба 

тварин та людини [1]. В період гострого перебігу токсоплазмозної інвазії 

м’ясоїдні тварини родини котячих, які є дефінітивними хазяями, виділяють у 



 32 

навколишнє середовище ооцисти збудника Toxoplasma gondii. Тому важливого 

значення набуває комплексна діагностика токсоплазмозу, коли необхідно 

враховувати епізоотологічні дані, клінічні ознаки хвороби та результати 

лабораторних досліджень [2]. 

Останнім часом широкого застосування набули серологічні методи 

діагностики токсоплазмозної інвазії [3]. 

Мета роботи. Дослідження котів на токсоплазмоз за допомогою різних  

тест-систем з метою встановлення особливостей його епізоотології.  

Досліджено сироватки  крові 56 котів віком від 2 до 10 років за різних 

умов їх утримання. З метою дослідження сироваток крові котів 

використовували тест-системи для імуноферментного та імунохромато-

графічного аналізів, виготовлених в Російській Федерації та Ізраїлі.  

Pезультати власних досліджень. З досліджених за допомогою методу 

імуноферментного аналізу загальної кількості сироваток крові позитивні 

результати були зафіксовані у 18 котів притулку (85,7 %) та 17 тварин (48,6 %), 

що належали приватним власникам. Отже, ураженість котів притулку 

виявилася значно вищою у порівнянні з аналогічним показником зафіксованим 

серед тварин, власниками яких були мешканці населених пунктів. 

У процесі дослідження тварин різної статі частіше реєстрували позитивні 

реакції на токсоплазмоз серед самок у порівняння із самцями. Зареєстровано 

підвищення екстенсивності токсоплазмозної інвазії котів з віком. Так, тварини 

старше 10 років виявилися  ураженими  на 30 % більше, ніж коти у віці від 2 до 

10 років. 

Крім імуноферментного аналізу досліджено сироватки крові 

імунохроматографічним методом з використанням ізраїльської тест-системи. 

Встановлено, що з 5-ти сироваток крові, у яких був зафіксований негативний 

результат за методом імуноферментного аналізу, лише дві виявилися 

негативними за методом імунохроматографії. В трьох останніх був 

зафіксований сумнівний результат. Отже, останній метод, за нашими даними є 

більш точним при постановці діагнозу на токсоплазмоз.  

Висновки. 1. Імунохроматографічний та імуноферментний аналізи 

високоефективні засоби для зажиттєвої діагностики токсоплазмозу котів. 

2. Ураженість котів збудником токсоплазмозної інвазії Toxoplasma gondii 

за умов їх утримання у притулках для тварин сягає 85,7 %. 

3. Інтенсивність токсоплазмозу зростає з віком котів. 
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Актуальність проблеми. У другій половині 80-х років минулого століття 

хламідіоз вражав щорічно 3−4 мільйони людей у Західній Європі. В країнах 

СНД це захворювання посідає друге місце за поширеністю після грипу. 

Паразитування в організмі тварин хламідій  проявляється широким спектром 

клінічних проявів, зокрема таких як аборти, пневмонії, ентерити, уретрити, 

орхіти, кон’юнктивіти, артрити тощо. 

Одним із небезпечних і поширених захворювань є також токсоплазмоз. 

Дефінітивними хазяями збудника є представники родини котячих, а проміжним 

– людина. Заразитися людина може при заковтуванні зрілих ооцист токсоплазм, 

які представники родини котячих (найчастіше – домашній кіт) виділяє разом із 

фекаліями.  

За даними серологічних досліджень, поширеність токсоплазмозу серед 

населення та тварин в різних регіонах світу коливається у межах від 2−5 % до 

50−80 %. 

Мета даної роботи – виявити рівень захворюваності на хламідіоз та 

токсоплазмоз котів на території м. Києва та Київської області.  

Завданням даної роботи було: проаналізувати літературні джерела щодо 

даних захворювань, провести дослідження з метою визначення поширеності 

цих інвазійних хвороб. 
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Об’єктом дослідження була сироватка крові котів, у яких за клінічними 

ознаками  діагностовано хламідіоз або токсоплазмоз.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі 

кафедри паразитології та тропічної ветеринарії НУБіП України. Для аналізу 

епізоотичної ситуації на хламідіоз та токсоплазмоз котів нами було 

використано сироватку тварин, у яких підозрювали ці хвороби за клінічними 

ознаками. Матеріал для досліджень надходив з ветеринарних клінік 

(ветеринарина клініка факультету ветеринарної медицини НУБіП України, «4 

лапи», «Зоосвіт» в м. Вишневе) та притулків для тварин («Сіріус», «Притулок 

для тварин на Троєщині», «Притулок у м. Вишневому») Києва та Київської 

області. 

Всього досліджено 47 сироваток крові котів різних порід, статі та віку. 

Експеримент тривав  з вересня по грудень 2014 року.  

Перевірка дослідних проб відбувалася за допомогою експрес системи 

«Іmmunocomb, feline toxoplasma & chlamydophila antibody test kit». Тест 

базується на визначенні імунного статусу кота по відношенню до цих 

захворювань. Він визначає титр антитіл. 

Результати досліджень. Дослідження проводили за допомогою зручної 

експрес-тест-системи «Immunocomb, feline toxoplasma & chlamydophila antibody 

test kit», що виявилася ефективною для діагностики токсоплазмозу і хламідіозу. 

Із 47 котів підозрюваних щодо захворювання на хламідіоз або 

токсоплазмоз діагноз лабораторним шляхом було підтверджено лише у 

15 тварин. Це становить 32 % від загальної кількості підозрюваних щодо 

захворювань тварин. 

Серед загальної кількості досліджених тварин Київської області у 

13 (27,5 %) було підтверджено діагноз на токсоплазмоз. 2 тварини або 5 % 

позитивно прореагували на збудників хламідіозу. Змішана інвазія 

(токсоплазмоз і хламідіоз) була зареєстрованана лише у однієї тварини (3 %). 

Висновок. В результаті проведених досліджень було встановлено, що 

токсоплазмоз та хламідіоз – дуже поширені захворювання як серед людей (90 % 

населення планети є носіями збудників цих захворювань, або мають антитіла), 

так і серед різних видів тварин, в т.ч. і котів, та птахів.  
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Актуальність проблеми. Кутеребрози – хронічні захворювання тварин 

та людей, що спричиняються личинками оводів родини Cuterebridae, яка 

налічує 34 види. Коти та собаки заражаються личинками оводів 

Dermatobia hominis [1, 2]. 

Дорослі оводи родини Cuterebridae зовні нагадують джмелів. Самки 

відкладають яйця на каміння та рослини поруч з норами гризунів. Впродовж 

життя самка народжує більше 2000 яєць. Личинки розвиваються в яйцях і під 

час потрапляння на шкіру тварини  переміщуються на їхнє тіло. Через ніздрі 

або рот вони проникають в організм та мігрують у підшкірну клітковину. 

Живуть личинки за рахунок поживних речовин, які споживають із тканин 

організму тварин. Через 2,5–3 місяці зрілі личинки (розміром близько 30 мм) 

виповзають на поверхню шкіри, випадають на землю, зариваються в ґрунт і 

перетворюються на лялечок, з яких через деякий час вилітають оводи.  

http://nd.nubip.edu.ua/2009-3/09mogcdc.pdf
http://nd.nubip.edu.ua/2009-3/09mogcdc.pdf
http://www.mif-ua.com/archive/article/16333
http://www.mif-ua.com/archive/article/16333
http://animals.kharkov.ua/node/424
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Кутеребрози найбільш поширені влітку та восени. Собаки, коти і тхори не 

є природними хазяїнами для даного паразита. Личинки можуть потрапляти в 

мозок, носові ходи, глотку, повіки, навіть очне яблуко. На шкірі типові 

ураження помітні навколо вух, шиї, на тулубі. Хутро часто скуйовджене, шкіра 

запалена. Для котів властиве роздряпування місць ураження. Біль не є 

обов’язковим симптомом і зазвичай виникає внаслідок вторинної інфекції. 

Крізь отвори в шкірі може виділятися серозно-гнійний ексудат [3, 4, 6]. 

Тварини, що знаходяться поза межами приміщень, більш схильні до 

інвазії. Клінічні ознаки часто пов'язані з патологічними станами ЦНС і зазвичай 

виникають в період з липня по вересень. Тварини виглядають пригніченими, 

можуть спостерігатися судоми, запаморочення, втрата свідомості, сліпота. 

Вчені Корнельського університету США навіть наполягають на зв’язку 

ішемічної енцефалопатії кішок з міграцією личинок оводів [7]. 

Серед респіраторних проявів спостерігають кашель, чхання та задишку. У 

котів МРТ дає змогу ефективно виявляти личинок довжиною 5–10 мм. 

В останні роки спеціалістами ветеринарної медицини проводиться 

активна робота з розширення методів діагностики кутереброзних уражень 

дрібних тварин. Так, наприклад, вчені працюють над розробкою ІФА, який би 

значно полегшив виявлення хвороби у котів. Особливого значення цей аналіз 

набуває при неврологічних проявах захворювання, а також у випадках, коли 

личинки гинуть не досягнувши підшкірної клітковини [5]. 

Під час діагностики необхідно ретельно обстежити всі  виявлені 

патологічні зміни шкіри на наявність норицевих ходів та капсул у підшкірній 

клітковині. Для цього здійснюють дослідження підозрілих ділянок епідермісу. 

Нанесення вазеліну на 10–15 хвилин в ділянці дихального отвору нориці 

дозволяє полегшити видалення личинки. Не можна стискувати шкіру з 

надмірною силою, тому що це може спричинити руйнування оболонки 

личинки, і як наслідок появу вторинного інфікування рани. Норицю розсікають, 

пінцетом видаляють личинку, а рану промивають антисептиком та, якщо у 

цьому є необхідність, здійснюють її хірургічну обробку з метою покращення 

загоєння.  

Димедрол (4 мг на 1 кг, внутрішньом’язово) вводять за 1–2 години до 

застосування івермектину (400 мкг на 1 кг, підшкірно) і дексаметазону 

(0,1 мг/кг, внутрішньовенно). 

Висновок. Кутеребрози – поширені інвазійні хвороби тварин, які 

спричиняються личинками оводів. У м’ясоїдних тварин та людей найбільш 

поширеним збудником дерматобіозу є вид Dermatobia hominis. 
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Актуальність проблеми. Гіардіоз – протозойне захворювання, що 

характеризується розладами травного каналу тварин і людини. Хвороба 

спричиняється збудником Giardia intestinalis, що належить до родини 

Ηemamitidae [4]. Захворювання поширене всюди. Реєструється у хронічній, 

гострій та латентній формах (паразитоносійство) з ознаками діареї різного 
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ступеня тяжкості, алергічними та нервовими явищами. Особливу небезпеку в 

поширенні даного протозоозу становить безконтрольне збільшення у містах 

кількості безпритульних собак. Інвазовані тварини постійно виділяють у 

навколишнє середовище цисти гіардій. Вони (цисти) добре зберігаються 

тривалий час у довкіллі. Тварини заражаються внаслідок заковтування з 

кормом чи водою інвазійних цист гіардій. На території України гіардіоз собак 

донедавна був мало вивчений [1, 5]. А відтак виникає потреба у подальшому 

його вивченні і розробці ефективних схем лікування інвазованих тварин.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проб фекалій від хворих 

собак проводили комбінованим методом флотації з насиченим розчином натрію 

хлориду і цукру, густина 1,20 кг/м
3
 (за Ю. В. Кичилюком, 2013) [2] з наступним 

фарбуванням розчином Люголю. Краплі зафарбованої флотаційної рідини 

розглядали під мікроскопом за малого і середнього збільшення (окуляр х 10, 

об’єктив х 4, x 10). Досліджували не менше 20 полів зору. 

Результати досліджень. Всього було досліджено 9 безпорідних собак 

віком від 2 місяців до 2,5 року, масою від 10 до 32 кг з гострими і хронічними 

розладами шлунково-кишкового каналу та супутніми хронічними 

захворюваннями. Цисти G. intestіnalis було виявлено у 3-ох тварин. 

Інтенсивність інвазії коливалась від 11 до 62 цист у 1 г фекалій. Для лікування 

хворих гіардіозом тварин застосовували бровафом НВФ «Бровафарма» до 

складу якого входять фуразолідон, окситетрацикліну гідрохлорид і 

метронідазол. Препарат згодовували з кормом у дозі 0,2 г/кг маси тіла, 

триразово упродовж 7-ми діб. 

Для відновлення мікрофлори травного каналу, підвищення місцевого 

імунітету і детоксикації організму собак задавали ветавіт. Цей препарат є 

сучасним пробіотиком, що містить ліофілізовані живі ослаблені штами 

Bacillus subtilis. Кожен пакет якого містить не менше 5 х 10
9 

клітин B. subtilis. 

Тваринам згодували препарат до або після годівлі з розрахунку 1 пакет на 

250 мл питної води на одну тварину, дворазово, упродовж 10-ти діб. 

У процесі повторного дослідження проб фекалій собак на 7-му і 10-ту 

доби цист гіардій не виявлено. 

Висновок. Таким чином, запропонована схема лікування собак за 

гіардіозу із застосуванням бровафому та ветавіту мала 100 % ефективність. 

Тварини одужали, стан шкіри і шерсті покращився. 
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Актуальність проблеми. Демодекозна інвазія у собак перебігає в різних 

клінічних формах в залежності як від площі ураження тіла, так і по характеру 

патологічних змін у шкірі. При значних ураженнях як по площі, так і по 

важкості перебігу хвороби, у патологічний процес, в певній мірі, втягуються й 

інші органи і тканини [1, 2].  

Демодекоз собак може перебігати в кількох клінічних формах. При цьому 

має значення характер патологічних змін шкіри, локалізація і площа уражень, 

вік тварини. Більшість авторів виділяють дві форми ураження шкіри при 

демодекозі: лускату і пустульозну [3, 4]. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом досліджень були собаки, 

що поступали в клініки дрібних тварин у м. Житомирі. Всього в 

експериментальних дослідженнях використано 186 собак, хворих на демодекоз. 

Діагностику демодекозу собак проводили комплексно на підставі 

епізоотологічних даних, клінічних ознак хвороби та за результатами 

лабораторних досліджень. При клінічному обстеженні хворих тварин звертали 

увагу на загальний стан, з’ясовували час виникнення захворювання, 

враховували породу, вік, стать, локалізацію і площу уражень. Пальпацією 

встановили характер патологічних змін шкіри, звертали увагу на наявність та 
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вираженість свербежу. Для лабораторного підтвердження діагнозу з 3–

4 уражених ділянок на межі зі здоровою шкірою робили глибокі до появи крові 

зіскрібки. Отримані матеріали розглядали під малим збільшенням мікроскопа з 

додаванням мінеральної олії чи очищеного газу. Наявність в матеріалі кліща 

D. canis на різних стадіях розвитку слугувала підставою для постановки 

діагнозу на демодекоз. 

Результати досліджень. Особливості клінічного перебігу демодекозної 

інвазії собак в умовах м. Житомира вивчали упродовж 2013–2014 рр. на 

186 собаках, хворих на демодекоз. За площею ураження шкіри розрізняли 

локальну і генералізовану форму демодекозу. За характером патологічних змін 

шкіри виділяли лускату, папульозну, пустульозну і змішану форми клінічного 

перебігу демодекозної інвазії. Окремо, як форми клінічного перебігу 

демодекозу, виділяли пододемодекоз і отодемодекоз. Локальну форму 

демодекозу діагностували у 65,6 % , генералізовану – 34,4 % тварин. Форми 

клінічного перебігу демодекозу собак, залежно від характеру патологічних змін 

шкіри, відмічали: луската – у 58,7 %, папульозна – 17,3 %, пустульозна − 

16,3 %, пододемодекоз – 7,2 %, отодемодекоз − 0,5 %. Слід зазначити, що в 

окремих випадках локальна форма клінічного перебігу демодекозу набувала 

характеру генералізованого інвазійного процесу. Нерідко луската форма 

демодекозу набувала характеру генералізованого інвазійного процесу. Нерідко 

луската форма демодекозу переходила у папульозну та пустульозну і тому у 

хворих собак можна було виявити змішаний характер уражень. Локальна форма 

демодекозної інвазії характеризувалася утворенням на тілі собак від однієї або 

кількох чітко обмежених ділянок ураження з ураженням окремо тільки шкіри 

голови чи однієї кінцівки. Ця форма демодекозу спостерігалася частіше у 

молодих собак і перебіг її, як правило, доброякісний.  

Генералізована форма демодекозу характеризувалася значним ураженням 

шкіри, двох чи всіх кінцівок. Перебіг такої форми демодекозу розцінювали, як 

злоякісний. Луската форма демодекозу характеризувалася наявністю облисілих 

ділянок шкіри круглої форми розміром від 1до 20 мм у діаметрі, розташованих 

на надбрівних дугах,  спинці носа, біля губ, інколи кінцівках. Шкіра в місцях 

ураження набувала червоного кольору, вкривалася сірими лусочками 

зроговілого епідермісу, які нагадували висівки. З часом шкіра потовщувалася, 

з’являлись зморшки. Уражені ділянки мали сіро-синє забарвлення. Свербіж був 

відсутній, інколи слабо виражений. Така форма клінічного перебігу 

здебільшого зустрічалася у молодих собак віком від 2 до 6 місяців. 

Папульозна форма демодекозу собак характеризувалась утворенням на 

шкірі щільних вузликів діаметром 2–8 мм. Частіше вони з’являлись в ділянці 

голови, спини, крижів та кореня хвоста. В місцях ураження шерсть була 
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потоншена  та посічена, але облисіння не наступало. У окремих собак відмічали 

свербіж. 

Пустульозна форма за площею ураження шкіри характеризувалась як 

генералізований демодекоз. У хворих собак ураження шкіри виявляли в ділянці 

голови (надбрівні дуги, губи, спинка носа, зовнішня поверхня вух), грудей, 

спини, черева, кінцівок. Ця форма демодекозної інвазії собак виникала 

самостійно або розвивалась на фоні лускатої чи папульозної. Спочатку на шкірі 

в місцях паразитування кліщів D. canis з’являлися невеликі вузлики папули, що 

мали червоне або коричневе забарвлення. Через 2–3 тижні папули 

перетворювалися на пустули − невеликі округлі утворення, наповнені сіро-

гнійною рідиною. З часом кількість пустул збільшувалась і вони зливалися, в 

результаті чого утворювались більш широкі вогнища ураження. Шерсть в цих 

місцях випадала, шкіра набувала червоного забарвлення. Шкіра ставала 

набряклою, потовщеною, з’являлося багато зморщок та тріщин. В уражених 

ділянках шкіри починала виділятися лімфа та гнійний ексудат, які з часом 

засихали на поверхні шкіри у вигляді кірок та струпів. При механічному їх 

видаленні на шкірі виявлялися виразки. Загальний стан уражених собак значно 

погіршувався. Хворі тварини мали пригнічений вигляд, худнули, у них 

з’являвся свербіж, в результаті чого вони розчухували уражені місця. Перебіг 

пустульозної форми демодекозу собак здебільшого був хронічним, який тривав 

від 6 місяців до 2 років. В результаті захворювання тварини дуже 

виснажувалися, розвивалися ознаки інтоксикації. З часом окремі собаки гинули 

внаслідок виснаження та інтоксикації.  

Висновки. 1. Сприйнятливість собак до збудника демодекозу залежить 

від віку, породи і статі. Найчастіше хворіли собаки віком від шести місяців до 

одного року. 

2. Тривалість функціонування епізоотичних вогнищ демодекозної інвазії, 

після клінічного одужання собак, при лускатній формі склала 2–5, а за 

генералізованої форми – 8–14 місяців. 
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Актуальність проблеми. Одним з найбільш поширених інвазійних 

захворювань птиці, що завдає значні економічні збитки, є еймеріоз. Дуже 

висока репродуктивна здатність еймерій, стійкість їх до дії різних факторів 

зовнішнього середовища, тривале збереження життєздатності та вірулентності 

екзогенних стадій, а також швидка адаптація до хімічних антиеймеріозних 

засобів – все це ускладнює боротьбу з цим захворюванням [1, 2]. 

Основним джерелом еймеріозной інвазії, як правило, є еймеріоносії – 

доросла птиця і хворий молодняк, який виділяє в зовнішнє середовище десятки 

мільйонів ооцист еймерій. Механічними переносниками збудника можуть бути 

синантропна птиця (голуби, горобці), гризуни, комахи (мухи, кліщі). У ґрунті 

ооцисти еймерій зберігають життєздатність від шести місяців до двох років. На 

територію господарства і в приміщення ооцисти заносяться на одязі та взутті 

обслуговуючого персоналу, стічними водами, з тарою, інвентарем та ін. [2]. 

Еймеріоз сільськогосподарської птиці є однією з найважливіших проблем 

промислового птахівництва у всьому світі, що завдає галузі щорічні збитки, 

оцінювані в 3 мільярди доларів США. Під час ензоотичних спалахів еймеріозу 

на птахофабриках, що спеціалізуються на виробництві м’яса бройлерів, відхід 

курчат досягає 3,5–4 % від загального числа загиблої птиці на місяць. Саме на 

цю галузь птахівництва припадає 98 % всіх збитків, що завдаються еймеріозом 

[3].  

Тому, метою наших досліджень було визначення особливостей 

діагностики еймеріозу курей в умовах фермерського господарства 

«AdelsoAgg». 
                                                 

Науковий керівник – доктор вет. наук, доцент Євстаф’єва В. О. 
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Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились упродовж 

літнього періоду 2014 року на базі фермерського господарства, яке розташоване 

на острові Адельсо у Швеції. В експериментах використовували курей кросу 

«Хай-лайн» віком 19 тижнів. 

Діагностику захворювання проводили за клінічними ознаками, даними 

патолого-анатомічного розтину, дослідженням зіскрібків зі слизової оболонки 

кишечнику, а також за виявленням ооцист еймерій у посліді хворої птиці. З 

цією метою з пташників, де містилися кури різних вікових груп, відбирали 

послід і досліджували комбінованим методом в модифікації І. І. Коваленко 

(1998), застосовуючи для флотації розчин аміачної селітри, який готували 

шляхом розчинення 1500 г селітри на 1 л води. 

Результати досліджень. Острів Адельсо близько десяти кілометрів у 

довжину і від двох до чотирьох кілометрів завширшки. Найвища його точка 

Kunstaberget – 53,2 метрів над рівнем моря. Розведенням курей в даному 

регіоні, переважно, займаються фермерські господарства. 

Спалах захворювання реєстрували у курей з початком їх яйцекладки.  

За результатами досліджень хворі кури сиділи скупчено, були 

настовбурчені, втрачали апетит, з’являлася спрага, вони швидко худнули 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Клінічні ознаки в курей за еймеріозу 

 

Гребінець і сережки були блідими, пір’я скуйовджене, ділянка навколо 

клоаки забруднена рідкими фекаліями. Останні на початку хвороби мали блідо-

зелений коліру, потім темно-коричневий. Координація руху в птиці 

порушувалася, спостерігали тремтіння і парези кінцівок. Хвора птиця гинула на 

2–4 добу. 

Проведеними копроскопічними дослідженями посліду від хворої птиці 

виявляли ооцисти, характерні за морфологічною будовою для еймерій (рис. 2). 
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Рис. 2. Ооцисти еймерій курей (х 100) 

 

У фермерському господарстві «AdelsoAgg» відбувся падіж 7 % 

інвазованої птиці. У процесі патолого-анатомічного дослідження останньої 

виявляли характерні зміни: трупи виснажені, гребінець і видимі слизові 

анемічні. Пір’я навколо клоаки забруднені фекальними масами і кров’ю. 

Основні зміни реєстрували у просвіті сліпих відростків (місце локалізації 

E. tenella). Вони були заповнені згустками крові, фібрину, слизом (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Ураження сліпих кишок у курей за еймеріозу 

 

Слизова оболонка почервоніла, набрякла, мала мозаїчний вигляд, вкрита 

крапковими крововиливами. В тонкому кишечнику реєстрували ознаки 

катарального запалення та міліарний некроз слизової оболонки.  

Характерним для еймеріозу курей були наступні посмертні ознаки: 

потовщення стінки кишечника, особливо сліпих відростків, просвіт кишок 
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заповнений слизом, фібринозними та кров’яними згусками, слизова в стані 

геморагічно-фібринозного запалення. Іноді відзначали гангренозний тифліт і 

розрив стінок сліпих кишок з ознаками перитоніту. 

Отже, еймеріоз курей є поширеною протозойною інвазією в фермерських 

господарствах Швеції, яке характеризується специфічними ознаками клінічного 

прояву та патолого-анатомічних змін. 

Висновок. Еймеріоз курей в умовах фермерських господарств Швеції має 

гострий перебіг, проявляється інтенсивним виділенням ооцист у зовнішнє 

середовище й ураженням, переважно, сліпих кишок. 
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Актуальність проблеми. За останні роки, за даними різних авторів, у 

багатьох регіонах світу відзначено зростання інфекцій та інвазій, що 

передаються людині через кровосисних комарів трансмісивним шляхом, в тому 

числі й дирофіляріозу. До середини минулого століття було діагностовано лише 

кілька десятків випадків дирофіляріозу, а за останні 50 років їх кількість різко 

зросла [8]. З 1995 по 2000 рр. виявлено 372 нових випадки в 25 країнах світу, а 
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до 2003 року кількість виявлених випадків інвазування людини D. repens 

досягло 782 [7].  

На сьогоднішній день дирофіляріоз м’ясоїдних тварин і людини 

реєструється на території 37 держав. Більшість наукових досліджень присвячені 

розповсюдженню D. immitis у собак в тому чи іншому регіоні [1, 2, 4, 9, 10]. 

Лише окремі автори займались вивченням патоморфології дирофіляріозу собак 

[3, 5, 6]. Тому до цього часу недостатньо вивчені гістоморфологічні зміни 

дирофіляріозу собак, що є вкрай важливим при посмертній діагностиці 

захворювання. 

Мета і завдання досліджень полягали у визначенні особливостей 

гістоморфологічної діагностики дирофіляріозу собак. 

Матеріали і методи досліджень. Патолого-анатомічні та 

патогістологічні дослідження проводили на базі Регіональної державної 

лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області. Трупи дорослих 

собак були надіслані до лабораторії з м. Полтава та Полтавського району для 

з’ясування причин загибелі тварин. Діагноз на дирофіляріоз собак 

підтверджували при виявлені статевозрілих гельмінтів у кровоносних судинах 

та порожнинах серця. Проводилися також бактеріологічні, серологічні та 

хіміко-токсикологічні дослідження для виключення захворювань заразної і 

незаразної етіології у загинувших собак. 

Всього досліджено 6 трупів собак віком від 3-ох до 9-ти років. 

Патолого-анатомічні дослідження проводили за методом К. І. Скрябіна. 

Матеріалом для гістологічних досліджень слугували шматочки міокарду, 

печінки та нирок. Відібрані шматочки фіксували у 10 % нейтральному водному 

розчині формаліну. Гістологічну обробку матеріалу проводили 

загальноприйнятою методикою. Вона включала промивку, зневоднення 

матеріалу зростаючими концентраціями спиртів, ущільнення та заливку у 

парафін, нарізку тонких зрізів, депарафування ксилолом і спиртами. Отримані 

зрізи товщиною 5–7 мкм фарбували гематоксиліном Ерліха та еозином та 

заводили у полістирол.  

Гістозрізи виготовляли за допомогою санного мікротома НМ-440 Е. 

Всього виготовлено й проаналізовано 54 зрізи.  Мікрофотографування 

проводили з використанням бінокулярного мікроскопа XSP–139 ТР із системою 

аналізу зображення за допомогою програми «Відео Тест». Загальну структуру, 

вигляд тканин і специфічні морфологічні зміни досліджували при збільшеннях 

х 100, х 200, х 400 та х 1000. 

Результати досліджень. Для більш детального вивчення змін в органах 

та тканинах за дирофіляріозу собак, обумовленого паразитуванням D. immitis, 

нами було досліджено гістозрізи з міокарду, печінки та нирок. 
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Гістологічними дослідженнями серця виявляли потоншення м’язових 

волокон та згладження посмугованості. Ядра в таких м’язових пучках були 

зближені один до одного. На окремих ділянках м'язової тканини волокна були 

потовщені, з ознаками набряку. Їх цитоплазма блідіша за норму, структура не 

виражена, ядра збільшені в об’ємі. Одночасно зареєстровані ділянки 

реактивного некрозу (рис. 1) у вигляді безструктурної аморфної маси. Також 

реєстрували набряк сполучної тканини. При цьому відбувалося руйнування 

анастомозів між кардіоміоцитами. 
 

 
 

Рис. 1. Гістоструктура міокарду собаки за дирофіляріозу: ділянка некрозу 

(1) та набряк сполучної тканини (2) (Гематоксилін Ерліха та еозин, х 200) 

 

В печінці собак, загинувших від дирофіляріозу, була виражена зерниста 

дистрофія гепатоцитів (рис.  2).  
 

 
 

Рис. 2. Гістоструктура печінки собаки за дирофіляріозу: утворення ділянки 

некрозу (1), дистрофічні зміни у гепатоцитах (2)  

(Гематоксилін Ерліха та еозин, х 200) 
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Сполучна тканина між печінковими часточками практично не 

простежувалася, балочна будова гепатоцитів порушена. Окремі печінкові балки 

атрофовані, сильно здавлені внаслідок розширення капілярів та набряку 

міжбалочної сполучної тканини. В таких ділянках балочна будова гепатоцитів 

порушена. Деякі клітини печінки атрофувалися, були в стані каріопікнозу, 

каріорексису і руйнувалися з утворенням ділянок некрозу (рис. 2). 

Одночасно реєстрували в печінці ознаки гострої венозній гіперемії. При 

цьому центральні вени і внутрішньодолькові капіляри сильно розширені і 

заповнені кров’ю. В окремих ділянках реєстрували вихід еритроцитів за межі 

судин та дрібні геморагії. На периферії часточок, ближче до міждолькової 

сполучної тканини, гіперемія виражена слабко або відсутня. Балки в центрі 

часточок більш або менш стоншені і розсунуті один від одного, а в окремих 

часточках ніби розпалися на групи клітин.  

В нирках гістологічно виявляли гіаліново-крапельну дистрофію, яка 

виникала як ускладнення за дирофіляріозу. В епітелії канальців нирок 

відмічено великі білкові краплі. Межі окремих клітин в більшості випадків не 

виявляються. В окремих клітин порушується клітинна мембрана і 

гіаліноподібні краплини вільно розташовані в просвіті канальців (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Гістоструктура нирки собаки за дирофіляріозу: гіаліново-крапельна 

дистрофія канальців (Гематоксилін Ерліха та еозин, х 200) 

 

Просвіт канальців різного розміру: в окремих ділянках дещо розширений, 

в інших – звужений. Ядра багатьох клітин відсутні, або знаходяться в стані 

пікнозу та зафарбовані у блідо-рожевий колір (рис. 3). У деяких видно тільки 

блідо зафарбовану оболонку, що свідчить про стан каріолізису. В окремих 

ділянках в капсулі Шумлянського-Боумана виявляли лише поодинокі 

фрагменти атрофованих клубочків. В мозковій речовині судини сильно 
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розширені, переповнені венозною кров’ю. Межа між окремими епітеліальними 

клітинами канальців не простежувалася. 

Висновок. Отже, проведені нами гістологічні дослідження вказують на 

те, що наявність в серці дирофілярій призводить до хронічної патології 

міокарда у вигляді міліарного некрозу, набряку та атрофії м’язових волокон. Це 

призводить до первинної гіпертрофії правого шлуночка з наступним 

ексцентричним розширенням його порожнини, розвитком недостатності 

кровообігу в малому колі, а також застійного повнокров’я в паренхіматозних 

органах, а саме: печінці та нирках і одночасним розвитком в них дистрофічних 

явищ. 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА БАБЕЗІОЗУ СОБАК 

 

Карт’янц А. О., студент магістратури 2 курсу 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Постановка проблеми. Собака (лат. Canis lupus familiaris) – культигенна 

тварина. Вона походить від двох диких попередників – шакала (в південних 

країнах) та вовка (в північних країнах). В даний час є безліч порід собак, які 

значно відрізняються один від одного і зовнішністю, і характером. Також 

виведено спеціальні породи собак, призначені для різних цілей: полювання, 

собачих боїв, кінологічної служби, а також декоративні породи.  

Значне місце серед хвороб собак займає така хвороба як бабезіоз. Вона, за 

не своєчасної діагностики та лікування, призводить до летальних наслідків і 

тому, завдає значних економічних збитків як господарям, так й установам, в 

яких утримуються собаки. 

Бабезіоз – гостра або хронічна трансмісивна, природно-осередкова 

хвороба собак та інших м’ясоїдних тварин, що характеризується високою 

температурою, пригніченням, анемією, жовтяничністю слизових оболонок, 

розладом серцево-судинної, нервової систем та функцій органів травлення. 

Збудником є найпростіші – бабезії, що належать до типу Protozoa [1]. Для 

виникнення бабезіозу потрібна наявність епізоотичного ланцюга, який 

складається з трьох ланок: хвора тварина чи носій збудника – специфічний 

переносник – сприйнятлива тварина. Для бабезіозу характерна природна 

вогнищевість. Вона зумовлена специфічними природно-кліматичними 

особливостями місцевості та циркуляцією збудника в дикій природі, що часто є 

джерелом поширення інвазії серед домашніх собак. Крім того, для бабезій 

властива сувора специфічність до хазяїна [7]. 

Дана хвороба реєструється, майже, в усіх областях України. Хворіють 

тварини будь-якого віку, але більш чутливими до збудника є цуценята, в яких 

перебіг хвороби тяжкий. У зоні Полісся та Лісостепу України біологічними 

переносниками інвазії є кліщі роду Dermacentor pictus і Dermacentor marginatus. 

Хвороба тут спостерігається навесні та восени, що пов’язано з масовим 

нападом імагінальних стадій кліщів на тварин [2]. 

Для діагностичних цілей за бабезіозу собак існують наступні лабораторні 

методи: фарбування мазка крові за Романовським-Гімзою, імуноферментний 

аналіз (ІФА), полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).  

Фарбування за Романовським-Гімзою полягає у фарбуванні зафіксованого 

мазка крові фарбою Романовького з подальшим дослідженням під мікроскопом 

для виявлення бабезій [3]. 
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Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) або ферментний імуносорбентний 

аналіз – імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, 

шляхом реакції антиген-антитіло. ІФА виник у середині 1960-их років і 

спочатку був розроблений, як засіб для ідентифікації антигену в гістологічному 

препараті. Зараз широко використовується в науково-дослідній роботі та 

клінічній лабораторній діагностиці [5]. 

ПЛР – використовується в діагностиці інфекційних захворювань. В її 

основі лежить виявлення збудника захворювання на основі генетичної 

інформації. Спочатку сам принцип методу полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР) розробив американський вчений Кері Мюлліс у 1983 г. Відкриття ПЛР 

стало однією з найвидатніших подій в області молекулярної біології протягом 

останніх 20-ти років, і за розробку даного метода дослідник у 1993 р. 

удостоївся Нобелівської премії в області хімії. На сьогоднішній день ПЛР є 

найбільш точним і чутливим методом діагностики інфекційних та протозойних 

захворювань [6]. 

Отже, своєчасна діагностика бабезіозу на ранніх стадіях патологічного 

процесу дозволяє надати правильне і своєчасне лікування інвазованим 

тваринам. 

Метою роботи було вивчення ефективності та чутливості різних методів 

лабораторної діагностики бабезіозу собак.  

До сьогоднішнього дня у світі світлова мікроскопія залишається єдиним 

методом діагностики бабезіозу в собак. На її підставі та загального аналізу 

крові хворих собак можна виявити анемію, моноцитоз, тромбоцитопенію і 

паразитемію. Бабезії можуть виявлятися як вільно, так і в середині еритроцитів 

та макрофагів. Вважається, що в останніх вони виявляються в результаті 

фагоцитозу уражених еритроцитів. Такі макрофаги, навантажені еритроцитами, 

є діагностичним критерієм бабезіозу. Судити про тяжкість течії за результатами 

світлової мікроскопії можна по мірі паразитемії, анемії і моноцитозу, але без 

клінічних паралелей ці дані мають невисоку цінність.  

У всьому світі іммуноферментний аналіз упродовж останніх 30-ти років 

був найпоширенішим тестом на бабезіоз собак. Проте незадовільна специфіка 

із-за перехресних реакцій між Babesia spp. та іншими мікроорганізмами 

Apicomplexa, вносили суб’єктивність в остаточні результати досліджень 

науковців і заважали великомасштабному застосуванню цих методик. З 2000-го 

року для діагностики бабезіозу почав активно впроваджуватися метод ПЛР. 

Методом ПЛР можна виявити паразитів за паразитемії 5 бабезій у 1 мкл 

крові. Проте, незважаючи на високу чутливість, ПЛР даватиме негативні 

результати, якщо в межах зразка не виявиться жодного паразита. Як показує 

практика, псевдонегативні результати можуть відзначатися внаслідок 
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хронічного бабезіозу та носійства бабезій у безпритульних тварин. Під час 

проведення досліджень на бабезіоз у клінічно здорових собак необхідно 

враховувати цю особливість.  

Групою авторів була перевірена чутливість ПЛР внаслідок комплексного 

дослідження у трьох собак [6]. Враховували клінічні ознаки, гематологічні 

дослідження, серологічний титр антитіл. Присутність ДНК бабезій визначалася 

методом ПЛР щодня після експериментального зараження. Після повного 

клінічного одужання, діагностованого за клінічними ознаками, нормальної 

гемограми і відсутності бабезій, за світлової мікроскопії на 50-ту добу в крові 

цих собак була виявлена ДНК бабезій. Це дослідження показує можливість 

виявлення дуже незначної кількості ДНК збудника методом ПЛР. Цей 

експеримент, можливо, моделює хронічний бабезіоз. 

Можливість ПЛР-діагностики у виявленні ДНК бабезій за хронічного 

перебігу захворювання можна поліпшити, перевіряючи не один, а декілька 

зразків крові від підозрілої тварини. 

Висновки. 1. Фарбування мазків крові за методом Романовського-Гімзи 

являє собою швидкий та недорогий у використанні метод лабораторної 

діагностики бабезіозу собак. Проте данний метод неефективний під час 

інкубаційного періоду хвороби. 

2. ІФА – імунологічний метод для визначення наявності певних 

антигенів, шляхом реакції антиген-антитіло. Проте незадовільна специфіка 

даного методу незавжди дає позитивні результати. 

3. ПЛР – імунобіологічний метод, який використовується в діагностиці 

інфекційних та протозойних захворювань, є найбільш точним і чутливим 

методом діагностики бабезіозу собак.  
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ПОCМЕРТНА ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ  

У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ  

 

Кручиненко О. В., к. в. н, доцент, 

Клименко О. С., к. в. н, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Основним завданням тваринництва є 

отримання екологічно чистої продукції з мінімальними економічними 

витратами. Одним із критеріїв оцінки благополуччя стада можна віднести 

захворюваність худоби гельмінтозами [2].  

За даними літературних джерел, у великої рогатої худоби найчастіше 

реєструють: фасціольоз, дикроцеліоз, парамфістомоз, стронгілятози органів 

травлення. Під час ветеринарно-санітарної експертизи уражені гельмінтами 

частини туші та внутрішні органи підлягають вибраковці [1]. 

Не меншого поширення набули і філяріатози тварин, які значно поширені 

не тільки у світі, а й в Україні. З-поміж філяріатозів тварин частіше 

реєструється сетаріоз [3]. 

Проводячи ветеринарно-санітарну експертизу внутрішніх органів великої 

рогатої худоби, лікарі з різних причин, не завжди реєструють окремі 

гельмінтози. Це суттєво впливає на статистику й об’єктивність наданої 

інформації. Тому, метою нашої роботи було провести посмертну діагностику 

внутрішніх органів великої рогатої худоби в ТОВ «М’ясна ярмарка: Добриня – 

2007» с. Мильці та встановити які саме гельмінтози реєструються, що є 

надзвичайно актуальним. 

Матеріали і методи досліджень. Діагностику гельмінтозів у великої 

рогатої худоби проводили в зимовий період, що поступала на забій із 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%20%D0%9C$
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господарств Полтавської області в умовах ТОВ «М’ясна ярмарка: Добриня – 

2007» с. Мильці. 

Посмертну діагностику проводили методом неповного 

гельмінтологічного розтину (К. І. Скрябін, 1928) у ТОВ «М’ясна ярмарка: 

Добриня – 2007» та встановленні виду гельмінтів у навчально-науковій 

лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

Полтавської державної аграрної академії. 

Результати досліджень. За результатами проведених досліджень 

встановлено, що реєструються трематодози (дикроцеліоз, фасціольоз й 

парамфістомоз) та нематодози (езофагостомоз і сетаріоз). В подальшому 

гельмінтів відбирали й доставляли в лабораторію, де проводили їх визначення 

до виду. 

Так, у печінці локалізувалися збудники дикроцеліозу D. lanceatum та 

фасціольозу F. hepatica. У рубці виявляли парамфістом, зокрема 

Liorchis scotiae. Наявність «вузликової хвороби» підтверджувала присутність 

езофагостом O. columbianum i O. radiatum, яких виявляли в стінці кишок. 

Гельмінтів Setaria labiato-papillosa збирали на поверхні товстих і тонких 

кишок. 

Найбільш неблагополучними щодо гельмінтозів були Полтавський, 

Зіньківський та Решетилівський райони. 

Висновки. 1. На території Полтавської області (зона Лісостепу) 

найпоширенішими гельмінтозами шлунково-кишкового тракту корів є: 

езофагостомоз, дикроцеліоз, фасціольоз та парамфістоматидози.  

2. Серед філяріатозів великої рогатої худоби при забої реєструється 

сетаріоз. 

3. Найбільш неблагополучними районами Полтавської області по 

гельмінтозах є: Полтавський, Зіньківський, Решетилівський. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ БРОВАДАЗОЛ ЗА СИНГАМОЗУ 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Актуальність проблеми. Однією з найбільш патогенних нематод, 

паразитуючих у домашніх і диких птахів є Syngamus trachea. Сингамоз – 

хвороба, при якій бронхи і трахея птиці уражаються одним з різновидів 

гельмінтів класу нематод. Захворювання спричиняє ураження їх дихальних 

шляхів. 

Матеріали і методи досліджень. Нашим завданням було визначити 

ефективність бровадазолу за сингамозу фазанів.  

Дослідження були проведені у вересні 2014 року у найбільшому в Україні 

фазанарії – Димерському дослідно-спеціалізованому мисливському 

господарстві «Фазан» Київської області. Господарство налічує 2000 фазанів 

маточного поголів’я і 10000 – молодняка.  

Відомо, що захворювання фазанів спостерігається переважно в літньо-

осінній період, а його пік припадає на серпень-вересень. 

У процесі клінічного огляду птахів відмічали їх схуднення та 

пригнічення; фазани сиділи з опущеними крилами, мало рухались. Деякі птахи 

«позіхали» – широко відкривали дзьоб, витягували шию і видавали при цьому 

специфічний свистячий кашель. В окремих із них помітним був пронос, послід 

мав вигляд в’язкої кашоподібної маси сірувато-коричневого кольору з 

неприємним запахом. У пташенят 2-місячного віку спостерігався ентерит, 

фекалії були рідкими, білого кольору, у деяких – з домішками крові.  

З кожного вольєра від дорослих і молодих птахів та з кожної клітки від 

фазанят відбирали середню пробу посліду і досліджували за методом 

Котельникова-Хренова. 

Результати досліджень. Встановлено, що у пробах помету молодих 

фазанів та пташенят 2-місячного віку були яйця Syngamus trachea. 

Інтенсивність інвазії склала 11–14 яєць.  

За патолого-анатомічного розтину 3-ох дорослих та 5-ти молодих фазанів 

у їх трахеї виявляли велику кількість слизу і гельмінтів – яскраво-червоного 

кольору, розміром від 4 до 18 мм, що знаходились у стані копуляції. 

Для лікування хворих фазанів використовували препарат бровадазол 

НВФ «Бровафарма», діючою речовиною якого є фенбендазол. Препарат 

                                                 

 Науковий керівник – доктор вет. наук, професор Сорока Н. М. 
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згодовували з кормом у період вранішньої годівлі, дві доби підряд, у дозі 

200 мг на одного птаха. При цьому, враховуючи груповий метод лікування, 

дозу препарату збільшили на 2 %. Під час годівлі препарат змішували спочатку 

з невеликою кількістю зволоженого комбікорму, а потім додавали 50 % кормів 

від раціону. Після їх поїдання згодовували і решту кормів. 

Через 1 тиждень після лікування фазанів провели повторне дослідження 

їх помету, інтенсивність інвазії склала 1–2 яйця. Оскільки препарат не виявив 

100 % ефективність, він був застосований повторно у тій же дозі.  

Через 2 тижні після останнього згодовування препарату провели 

дослідження посліду, яєць гельмінтів не виявляли. 

Висновок. Отже, бровадазол при повторному застосуванні виявив високу 

ефективність за сінгамозу фазанів. Препарат сприяв загибелі не тільки 

гельмінтів та їх яєць, але й запобігав зараженню навколишнього середовища.  
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Актуальність проблеми. Ехінококоз – захворювання. яке спричиняє 

вагому епізоотичну та епідеміологічну небезпеку як тваринництву, так і 

людству. Незважаючи на вагомий розвиток сучасної медицини, ветеринарії та 

тваринництва, ехінококозна інвазія поширена по всьому світу і тенденцій щодо 

зниження її не відмічається. Збудник оскредково локалізується в природних 

біоценозах [9]. 

Збудником ехінококозу є личинкова стадія Echinococcus granulosus. 

Життєвий цикл ехінококозу здійснюється зі зміною двох господарів. 
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Дефінітівні (остаточні) господарі, в організмі яких паразитує статевозріла 

стадія ехінококу, є: домашня собака, вовк, лисиця та інші хижаки. Проміжні 

господарі є: вівці, велика рогата худоба, кози, свині, деякі гризуни, а також 

людина.  

Зараження людини та сільськогосподарських тварин відбувається 

внаслідок проковтування яєць ехінокока (онкосфер), які виділяють у зовнішнє 

середовище остаточні хазяї (найчастіше зараження людини відбувається від 

собаки). Яйця ехінокока є дуже стійкими у зовнішньому середовищі та 

зберігають інвазійність за температури від – 1 до + 1 °С до 116 днів, а у 

висушеному стані до 12 днів [8]. 

Основним шляхом проникнення ехінокока в організм людини є 

шлунково-кишковий тракт. Після того, як яйця ехінокока потрапили у 

кишечник, вони позбавляються своєї оболонки, проникають у товщу слизової 

оболонки, надалі – у венозні або лімфатичні судини, ворітну вену та печінку 

[5]. 

Дослідженнями Ю. Г. Артеменка (1987) встановлено, що ехінококоз 

сільськогосподарських тварин в Україні, великій за територією, яка має різні 

кліматичні зони, фауну та флору, має зональні особливості. 

У західному регіоні країни ехінококозом уражені, в основному, свині, 

тоді як у великої рогатої худоби та овець він зустрічається рідко. У південному 

регіоні ехінококоз реєструють у продуктивних тварин усіх видів з перевагою 

ураження овець та великої рогатої худоби [2]. 

Матеріали і методи досліджень. Динаміку розвитку та шляхи 

поширення ехінококозної інвазії на території України вивчали шляхом аналізу 

та узагальнення форм статистичної звітності державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України № 2-ВЕТ «3віт про роботу державних 

лабораторій ветеринарної медицини з питань інфекційної патології»;  

№ 2А-ВЕТ «3віт про роботу державних лабораторій ветеринарної медицини з 

питань діагностики захворювань незаразної патології та досліджень сировини, 

продуктів тваринного походження, кормів тощо»; № 5-ВЕТ «Звіт про 

ветеринарно-санітарний контроль i нагляд на забійно-санітарних пунктах 

господарств i подвірно та в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної 

експертизи на ринках»; № 6-ВЕТ «3віт про ветеринарно-санітарний нагляд та 

контроль на бойнях, м’ясоптахопереробних підприємствах» та довідок 

епізоотичних розслідувань. 

Результати досліджень. Провівши аналіз статистичних даних щодо 

ураження  ехінококозною інвазією великої рогатої худоби за останні десять 

років, рівень інвазованості склав 0,9 %, циркуляція збудника відбувається в 

циклі «собака - велика рогата худоба». Рівень інвазованості свиней 3,2 %, 
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циркуляція збудника відбувається в циклі «собака - свиня». Рівень 

інвазованості вівці 3,1 %, циркуляція збудника відбувається в циклі «собака -

 вівця». 

В розповсюдженні ехінококозної інвазії на території України провідну 

роль відіграють безпритульні, приотарні та мисливські собаки в більшості 

випадків, які мешкають у сільській місцевості, а також строжові безприв’язні 

собаки, які задіяні для охорони свинарників, м’ясокомбінатів та цехів з 

переробки м’яса. Виділяючи членики паразита з яйцями у зовнішнє 

середовище, собаки забруднюють пасовища, прикошарні ділянки, території 

ферм та інші об’єкти зовнішнього середовища. Володіючи високою стійкістю, 

яйця ехінококів зберігаються та накопичуються у зовнішньому середовищі, тим 

самим забезпечуючи систематичне перезараження сприятливих тварин та 

утримання інвазії на високому рівні. Відповідно проведеного аналізу 

статистичної звітності перезараження собак відбувається під час мисливського 

сезону та в період масового забою тварин в осінньо-літній період. Одним з 

вагом факторів поширення ехінококозної інвазіє є відсутність або порушення 

процедури проведення систематичної дегельмінтизації собак.  

З метою попередження виникнення нових спалахів та профілактики 

поширення даної інвазії в синантропних осередках необхідно розірвати 

ланцюги між проміжними та дефінітивними господарями. Шляхом зменшення 

собак до необхідного мінімуму, та проведення систематичних дегельмінтизацій 

всіх собак. Суворим дотриманням і ветеринарно-санітарних правил на 

м’ясокомбінатах, забійних пунктах та ринках.  

Висновок. В розповсюдженні ехінококозної інвазії на території України 

провідну роль відіграють безпритульні, приотарні, мисливські та строжові 

безприв’язні собаки. З метою покращення епізоотичної ситуації необхідно 

розробити та впровадити в практичну діяльність інструкцію з «Ехінококоз 

тварин діагностики, профілактики  та заходи  боротьби ».  
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Актуальність проблеми. Основною метою мисливського господарства 

повинно бути не лише використання природних джерел, а й відтворення їх. 

З’ясування особливостей поширення і динаміки гельмінтозів у природних 

біоценозах – важлива ланка зниження інвазованості паразитами диких тварин. 

Спалахи гельмінтозів з високою смертністю серед диких тварин реєструються 

рідко [1]. Дикі свині – стадні тварини, які можуть згруповуватися, підвищуючи 

вірогідність перезараження збудниками інвазійних хвороб. 
                                                 

 Науковий керівник – доктор вет. наук, професор, член-кореспондент НААН 

України Приходько Ю. О. 
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Вивченню і аналізу епізоотологічної ситуації щодо паразитарних хвороб 

диких копитних, в тому числі й свиней, науковцями приділено належної уваги 

перш за все у Поліссі та Лісостепу України [1, 2], а також у сусідніх країнах, які 

безпосередньо межують – Білорусі [3, 4] та РФ [5]. В Харківській області 

вивченню гельмінтозів кабанів достатньої уваги не приділялося. Знаходиться 

вона на межі лісостепової і степової природничих зон. Актуальності це питання 

набуло із збільшенням чисельності популяцій диких тварин і свиней, зокрема, 

що створює сприятливі умови для поширення серед них збудників інвазій [3]. 

Матеріали і методи досліджень. Проби свіжих фекалій (по 15–20 г) 

збирали у індивідуальні пронумеровані кульочки з цупкого паперу у місцях 

підгодівлі диких свиней на території державних підприємств (ДП) «Вовчанське 

лісове господарство (ЛГ)» та «Ізюмське ЛГ» в межах Харківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства Державного агентства 

лісових ресурсів України. ДП «Вовчанське ЛГ» знаходиться переважно у 

степовій природній зоні і лише на заході межує з лісостеповою. ДП «Ізюмське 

ЛГ» розташоване у степовій зоні. Обстеження диких свиней проведені у 2012–

2014 роках. Копроскопію виконували кафедральним «Способом кількісного 

визначення яєць гельмінтів» [6] із визначенням екстенсивності (ЕІ) та 

інтенсивності інвазій (ІІ). Досліджено у цей термін 359 проб фекалій. 

Результати досліджень. Нами встановлено, що паразитофауна диких 

свиней в обох ЛГ дуже подібна. Виявлені гельмінти класу Nematoda у диких 

свиней були представлені збудниками родин Ascaridaе, Trichonematidae, 

Trichuridae і Metastrongylidae. У свиней обох піддослідних ЛГ виявлено 

овоскопічні елементи аскарисів, езофагостом, трихурисів та метастронгілюсів. 

Результати копроскопії представлені у таблиці. 

Епізоотологічна ситуація протягом 2-ох сезонів (2012–2014 рр. включно) у 

обох піддослідних ЛГ щодо основних нематодозів диких свиней виявилася 

подібною і характеризувалася несуттєвими відхиленнями. 

Так, у ДП «Ізюмське ЛГ» та ДП «Вовчанське ЛГ» найчастіше із 

нематодозів реєструвався езофагостомоз – ЕІ в середньому склала 48,8 % у 2012–

2013 рр. та 41,8 % – у 2013–2014 рр. Рідше у них реєстрували трихуроз і 

метастронгільоз. Екстенсивність інвазування трихурисами і метастронгілюсами 

у ДП «Ізюмське ЛГ» у 2012–2013 рр. склала – 9,2 та 14,3 %, а у 2013–2014 рр. – 

7,4 та 8,3 % відповідно. У ДП «Вовчанське ЛГ» екстенсивність трихурозної та 

метастронгільозної інвазій у 2012–2013 рр. склала 11,1 та 16,7 % відповідно, а у 

2013–2014 рр. була однаковою і склала 13,6 %. Аскарозну інвазію зареєстровано 

лише у Вовчанському районі з ЕІ від 4,2 до 4,9 %. 

В цілому за досліджуваний період екстенсивність езофагостомозної 

інвазії диких свиней у Харківській області на прикладі цих ЛГ склала 45,1 %. 
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Таблиця 

Гельмінтофауна диких свиней у 2012–2014 роках (n=359) 

Лісомисливське 

господарство 

Дослід

жено 

проб 

Езофаго-

стомоз 
Аскароз Трихуроз 

Метастро-

нгільоз 

виявлено позитивних проб/% 

2012–2013 рр. 

ДП «Ізюмське ЛГ» 98 45/45,9 – 9/9,2 14/14,3 

ДП «Вовчанське ЛГ» 72 38/52,8 3/4,2 8/11,1 12/16,7 

Всього/в середньому 170 83/48,8 3/1,8 17/10,0 26/15,3 

2013–2014 рр. 

ДП «Ізюмське ЛГ» 108 41/38,0 – 8/7,4 9/8,3 

ДП «Вовчанське ЛГ» 81 38/46,9 4/4,9 11/13,6 11/13,6 

Всього/в середньому 189 79/41,8 4/2,1 19/10,1 20/10,6 

Разом/в середньому  359 162/45,1 7/1,9 36/10,0 46/12,8 

 

Високими виявилися показники ІІ езофагостомозу у 2012–2013 рр.: вони 

склали у ДП «Ізюмське ЛГ» 18,4±2,13 яєць у 1 г фекалій, у 

ДП «Вовчанське ЛГ» – 22,4±1,52, а у 2013–2014 рр. – 16,8±1,49 та 23,5±1,75 

відповідно. ІІ аскарозом у Вовчанському районі склала 0,9±0,20 із зниженням 

наступного року до 0,7±0,24 яєць у 1 г фекалій. Інтенсивність трихурозної 

інвазії у обох неблагополучних ЛГ коливалася в межах від 1,0±0,21 до 1,3±0,29 

яєць у 1 г фекалій, а метастронгільозної інвазії – від 1,2±0,21 до 1,9±0,26. 

Таким чином, показники інтенсивності інвазування диких свиней 

нематодозами у обох ЛГ протягом 3-ох років коливались несуттєво, що 

характеризує відносну стабільність епізоотологічної ситуації в цілому. Зокрема, 

у ДП «Вовчанське ЛГ» протягом двох років відбувається незначне зниження 

інтенсивності всіх гельмінтозів, крім езофагостомозу. Що може бути пов’язане 

із віковим складом популяцій диких свиней. Адже відомо, що з віком 

інтенсивність езофагостомозної інвазії зростає. 

На території ДП «Ізюмське ЛГ» ситуація щодо езофагостомозу є кращою 

і вона характеризувалася зниженням ЕІ на 7,9 %, ІІ – на 8,7 %. У диких свиней 

Ізюмського району не виявлено аскарозну інвазію. А ЕІ трихурозу і 

метастронгільозу зменшується на 1,8 % та 6,0 % відповідно. 

Крім яєць нематод у 102 пробах фекалій (28,4 %) диких свиней обох ЛГ 

виявлено поодинокі ооцисти ізоспор. Інвазованість спостерігали переважно у 

формі мікстінвазій з кількістю співчленів від 2-ох до 5-ти. Основним 

співчленом асоціації за показниками ЕІ та ІІ були езофагостоми. 
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Езофагостомоз, як моноінвазію диких свиней, нами зареєстровано у 93 

випадках, що склало 57,4 % від кількості інвазованих тварин. 

За даними вітчизняних вчених гельмінтофауна диких свиней у різних 

природничих зонах України відрізняється. Так, у Рівненській області (Полісся) 

зареєстровано аскароз, езофагостомоз і метастронгільоз, у Дніпропетровській 

(Степ) – езофагостомоз, глобоцефальоз і стронгілоїдоз, причому в обох 

областях домінували представники роду Oesophagostomum [1].  

За іншими даними у Черкаській (Лісостеп) області та Чернігівській 

(Полісся) серед диких свиней зареєстровано змішане інвазування 

стронгілоїдесами, аскарисами, трихурисами, езофагостомами та 

метастронгілюсами [2]. 

У мисливських господарствах Смоленської області (РФ) гельмінтофауна 

диких свиней представлена аскарисами, езофагостомами, стронгілоїдесами, 

трихурисами, метастронгілюсами, глобоцефалюсами, фізоцефалюсами, 

гнатостомами, аскаропсами, хіостронгілюсами, а також еймеріїдами.  

ЕІ езофагостомами корелювала з віком тварин в межах 6–60 % [5]. 

У фекаліях диких свиней Білорусі виявлено яйця аскарисів, езофагостом, 

трихурисів, метастронгілюсів, глобоцефалюсів, аскаропсів, фізоцефалюсів, а 

також трематод та ооцисти еймеріїд. Яйця строгілят (езофагостом, 

глобоцефалюсів) виявлено у 35 % досліджених пробах [4]. 

Таким чином, аналіз гельмінтофауни диких свиней України, РФ і Білорусі 

довів, що основний склад паразитоценозів в цілому є аналогічним. Ймовірно, 

диких свиней можна вважати потенційним джерелом збудників езофагостомозу 

та інших нематодозів, особливо у регіонах, де свиней випасають на територіях, 

доступних представникам дикої фауни. 

Висновки. 1. У популяціях диких свиней лісових господарств 

Слобожанщини (Харківська обл.) встановлено аскарозну, езофагостомозну, 

трихурозну і метастронгільозну інвазії та виявлено ооцисти ізоспор. 

2. За термін 2012–2014 рр. суттєвих змін у динаміці гельмінтофауни, її ЕІ та 

ІІ – не відбулося, що свідчить про стаціонарність неблагополучних пунктів. Із 

виявлених нематодозів превалював езофагостомоз: ЕІ у 2012–2013 рр. склала 

48,8 %, а у 2013–2014 рр. – 41,8 % (в середньому – 45,1 %). 
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ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНІ ЗМІНИ В КИШЕЧНИКУ СВИНЕЙ  

ЗА ЕЗОФАГОСТОМОЗУ 

 

Манойло Ю. Б.

, аспірант, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава  

 

Актуальність проблеми. Езофагостомоз свиней або «вузликова 

хвороба» – гельмінтозне захворювання, що викликається паразитуванням в 

кишечнику нематод роду Oesophagostomum, родини Trichonematidae, підряду 

Strongylata.  

Як відомо з літературних джерел, у світі зареєстровано 6 видів 

езофагостом, які реєструються у свиней: Oesophagostomum dentatum, 

O. longicaudatum, O. georgianum, O. brevicaudatum, O. maplestonei, 
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O. quadrispinulatum. На території України у свиней реєструється тільки 

Oesophagostomum dentatum [1]. 

Патогенний вплив езофагостом на організм свиней зводиться перш за все 

до місцевої механічної і токсичної дії личинок цих паразитів на стінки ободової 

кишки. Як правило, одночасно на пошкоджені личинками тканини впливають і 

продукти життєдіяльності мікробів, яких інокулюють личинки езофагостом із 

просвіту кишечнику в товщу його стінки [2–3]. Імунобіологічна несумісність 

між гельмінтом і хазяїном призводить до розвитку певних біологічних 

взаємовідносин, стійкість яких з боку хазяїна зумовлено генетичною 

мінливістю відносно чутливості до інвазії, а з боку гельмінтів – їх інвазійною 

здатністю [4]. У процесі розвитку таких взаємин захисні механізми організму 

господаря, генетично сприйнятливого до гельмінта, спрямовані на знищення 

паразита різними шляхами: за допомогою гуморального імунітету, який 

відповідає за антитілзалежне гальмування інвазії, продукції 

комплементзв’язуючих антитіл і антитілзалежної клітинної агрегації, а також 

клітинного імунітету. В свою чергу, гельмінти протидіють імунній системі 

господаря. Внаслідок такої дії імунна система хазяїна не може розпізнати 

«своє» і «чуже». Гельмінти в процесі розвитку протидіють імунній відповіді 

системи господаря. Личинки езофагостом під час свого розвитку постійно 

стимулюють імунну систему. Це призводить до розвитку на місці їх локалізації 

паразитарних гранульом – «езофагостомозних вузликів» [5–6]. 

Отже, визначення поняття паразитизму в процесі придбання людством 

нових знань про взаємини в системі паразит-господар може підлягати корекції і 

вдосконалення. Тому метою наших досліджень було вивчення патолого-

анатомічних змін в кишечнику за езофагостомозу свиней.  

Матеріали і методи досліджень. Зміни в кишечнику вивчали за 

результатами огляду свиней забитих на Полтавському м’ясокомбінаті та 

забійних пунктах Миргородського, Зіньківського і Полтавського районів. 

Всього досліджено 125 кишечників. Вік тварин, які надходили до 

м’ясокомбінатів, коливався в межах від 5 місяців до 6 років. 

Результати досліджень. Під час макроскопічних досліджень у 62,4 % 

кишечників, відібраних від свиней, були виявлені паразитарні гранульоми 

(вузлики). З 125 кишечників 72 були уражені личинковою формою 

езофагостом. Макроскопічно на слизовій оболонці ободової, сліпої та прямої 

кишок виявляли вузлики від білого до темно-сірого кольору розміром від 0,1 до 

0,6 мм (рис. 1, 2). Найчастіше, паразитарні вузлики виявляли в ободовій кишці 

(в 100 % випадків), рідше в сліпій (43 %) та прямій (12,5 %). Стінка товстого 

кишечника набрякла, місцями темно-сірого кольору, складчаста, іноді – з 
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крапковими крововиливами. Просвіт кишечника заповнений густим слизом 

сіруватого кольору. 
 

 
 

Рис. 1. Езофагостомозні вузлики з боку серозної оболонки ободової кишки 

свині віком 1 рік 
 

 
 

Рис. 2. Езофагостомозні вузлики з боку слизової оболонки прямої кишки 

 

Дорослих езофагостом у невеликій кількості (від 8-ми до 30-ти 

екземплярів) знаходили у 15,2 % (19 тварин) випадках. У більшості тварин 

паразитарні гранульоми мали отвір. Отже, личинки виходили із гранульом та 

продовжували свій розвиток в організмі свиней.  

Висновки. 1. Інвазійні личинки езофагостом свиней стимулюють 

імунокомпетентні клітини, сенсибілізують організм тварин та стимулюють 

формування паразитарних гранульом. 

2. Найчастіше (100 %) езофагостомозні вузлики утворюються в ободовій 

кишці, рідше в сліпій (43 %) та прямій (12,5 %). 
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ІНВАЗІЙНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ СВИНЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Мельничук В. В., асистент, 

Пругло В. О.

, аспірант, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Паразитизм є однією з форм існування живих 

організмів, що широко розповсюджений у природі. Для збереження виду 

паразит повинен володіти наступними особливостями: здатністю проникати в 

організм хазяїна, розмножуватися і накопичуватися у ньому, залишати хазяїна і 

бути адаптованим до шляхів передачі між окремими особинами хазяїв [6]. На 

думку вчених, паразитами є організми, існування яких можливо тільки у складі 

паразитарної системи будь-якого ступеня складності, тобто, коли поза 

паразитарною системою організм нездатний реалізувати свої основні життєві 

функції – живлення, розмноження, розселення. Отже, паразитизм як біологічне 

явище можна охарактеризувати як існування організмів у складі паразитарних 

систем [14]. За даними ряду вітчизняних і зарубіжних дослідників [12, 13, 16] 

паразитарні хвороби мають широке розповсюдження в свинарських 
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господарствах, особливо це стосується асоціативних інвазій [1, 15]. З 1416 

відомих хвороб тварин та людини, 353 – це гельмінтози [9].  

В Україні над проблемою вивчення поширення паразитозів свиней 

працювала значна кількість учених. Зокрема, особливості епізоотології 

гельмінтозів свиней в господарствах України відображено в роботах 

С. В. Іваницького [4], А. А. Мозгового [7], А. Г. Лукіної [5], А. П. Погребняка 

[10], А. П. Гончарова [2], Л. Н. Заскінда [3], С. М. Ніколаєва [8], 

Л. П. Погребняка, М. І. Левіщенко та В. Б. Ковалевського [11]. 

Отже, вивчення епізоотологічної ситуації щодо інвазійних захворювань 

свиней у різних регіонах нашої країни є актуальною проблемою. 

Матеріали та методи досліджень. Вивчення епізоотологічної ситуації 

щодо гельмінтозів свиней на території Полтавської області акарозів проводили 

за результатами аналізу даних звітності Головного управління ветеринарної 

медицини в Полтавській області за 2003–2013 рр. Враховували показники 

екстенсивності інвазії (ЕІ) свиней. 

Результати досліджень. Результатами досліджень встановлено, що серед 

свиней господарств Полтавської області реєструються наступні інвазійні 

захворювання: стронгілоїдоз (ЕІ=19,51 %; з 815 досліджених голів 159 

виявилося хворих), кокцидіози (8,58 %; з 15237 досліджених – 1307 хворих), 

езофагостомоз (7,61 %; з 82013 досліджених – 6241 хворих), аскароз (6,45 %; з 

142065 досліджених – 9159 хворих), трихуроз (5,11 %; з 3464 досліджених – 

177 хворих), саркоптоз (1,75 %; з 2630 досліджених – 46 хворих) та 

метастронгільоз (0,59 %; з 108554 досліджених – 644 хворих) (рис.).  
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Рис. Екстенсивність інвазій свиней в умовах господарств  

Полтавської області (за результатами звітності Головного управління 

ветеринарної медицини в Полтавській області, 2003–2013 рр.) 
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Причому, коливання показників екстенсивності виявлених інвазій 

упродовж 2003–2013 рр. були в межах: за стронгілоїдозу – від 2 до 55 %, 

кокцидіозів 3,03 до 21,43 %, аскарозу – від 2,68 до 10,76 %, трихурозу – від 3,70 

до 6,17 %, саркоптозу – від 0,39 до 8,33 %, метастронгільозу – від 0,01 до 

0,84 % (табл. 1–3). 

Таблиця 1 

Показники інвазованості свиней збудниками паразитозів 

(за результатами звітності Головного управління ветеринарної медицини  

в Полтавській області, 2003–2006 рр.) 

Інвазійні  

хвороби 

2003 2004 2005 2006 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Аскароз 
23103 

(2485) 
10,76 

20448 

(1029) 
5,03 

15679 

(1653) 
10,54 

18146 

(1284) 
7,08 

Метастронгільоз 
16899 

(137) 
0,81 

14515 

(122) 
0,84 

13502 

(83) 
0,61 

13962 

(94) 
0,67 

Езофагостомоз 
15281 

(1880) 
12,3 

7927 

(682) 
8,6 

7338 

(945) 
12,88 

8710 

(618) 
7,1 

Трихуроз – – – – – – – – 

Стронгілоїдоз – – 24 (2) 8,33 – – 651 (133) 20,43 

Кокцидіоз 
1162 

(249) 
21,43 

1621 

(259) 
15,98 

1555 

(168) 
10,8 

1308 

(85) 
6,5 

Саркоптоз – – – – 360 (30) 8,33 778 (3) 0,39 

 

Дослідження на аскароз проводили упродовж 2003–2010 рр. і 

максимальні показники ЕІ реєстрували в 2003 (10,76 %) та 2005 р (10,54 %), 

мінімальні – в 2007 р. (4,78 %) та 2010 р. (3,18 %). Дослідження на 

метастронгільоз та езофагостомоз свиней, також, проводили упродовж 2003–

2010 рр. Причому найбільший відсоток хворих тварин виявляли в 2003–

2004 рр. (0,81–0,84 %) та 2003 і 2005 рр. (12,3 і 12,88 %) відповідно. Мінімальну 

ЕІ метастронгілами та езофагостоми встановлювали в 2009–2010 рр. (0,01–

0,37 %) та 2007 р. (0,82 %) і 2009 р. (3,29 %) відповідно. 

Дослідження на стронгілоїдоз у свиней проводили тільки у 2004 р. 

(8,33 %), 2006 р. (20,43 %), 2007 р. (55 %) та 2010 р. (2 %). Разом з тим, 

кокцидіози свиней реєстрували упродовж 2003–2010 рр. з максимальною ЕІ в 

2003, 2004 та 2009 рр. (12,94–21,43 %). Дослідження на саркоптоз здійснювали 

тільки у 2005 р. (8,33 %), 2006 р. (0,39 %), 2007 р. (2,45 %), 2008 р. (0,51 %). А 

впродовж 2009–2010 рр., хоча й обстеження на саркоптоз свиней проводилися, 
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але збудників не виявляли. Дослідження на трихуроз упродовж 2003–2010 рр. 

не проводилися. 

Таблиця 2 

Показники інвазованості свиней збудниками паразитозів 

(за результатами звітності Головного управління ветеринарної медицини  

в Полтавській області, 2007–2010 рр.) 

Інвазійні  

хвороби 

2007 2008 2009 2010 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), 

голів 

ЕІ, 

% 

Аскароз 
18112 

(865) 
4,78 

17874 

(928) 
5,19 

2240 

(94) 
4,2 

15639 

(497) 
3,18 

Метастронгільоз 
16650 

(105) 
0,63 

15734 

(91) 
0,58 

1902 

(7) 
0,37 

11318 

(1) 
0,01 

Езофагостомоз 
10683 

(88) 
0,82 

12462 

(853) 
6,84 

2097 

(69) 
3,29 

9976 

(581) 
5,82 

Трихуроз – – – – – – – – 

Стронгілоїдоз 40 (22) 55 – – – – 100 (2) 2 

Кокцидіоз 
2775 

(84) 
3,03 

3325 

(192) 
5,77 

595 

(77) 
12,94 

1172 

(66) 
5,63 

Саркоптоз 367 (9) 2,45 780 (4) 0,51 48 (0) 0 219 (0) 0 

 

Таблиця 3 

Показники інвазованості свиней збудниками паразитозів 

(за результатами звітності Головного управління ветеринарної медицини  

в Полтавській області, 20011–2013 рр.) 

Інвазійні  

хвороби 

2011 2012 2013 

Досл.  

(інваз.), гол. 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), гол. 

ЕІ, 

% 

Досл. 

(інваз.), гол. 

ЕІ, 

% 

Аскароз 7189 (193) 2,68 – – 3635 (131) 3,6 

Метастронгільоз 4072 (4) 0,10 – – – – 

Езофагостомоз 5258 (295) 5,61 – – 2279 (230) 10,09 

Трихуроз 1184 (73) 6,17 1820 (87) 4,78 460 (17) 3,7 

Стронгілоїдоз – – – – – – 

Кокцидіоз 1484 (95) 6,4 – – 240 (32) 13,33 

Саркоптоз 41 (0) 0 37 (0) 0 – – 
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Як видно з таблиці 3, дослідження на аскароз та езофагостомоз 

здійснювали у 2011 та 2013 рр. Показники ЕІ коливалися в межах 2,68–3,6 % та 

5,61–10,09 % відповідно. Лабораторні дослідження на метастронгільоз 

проводили тільки в 2011 р. (0,10 %). На відміну від попередніх років, 

дослідження на трихуроз здійснювали впродовж наступних 2011–2013 рр. і 

встановлювали ЕІ на рівні 3,7–6,17 %, а дослідження на стронгілоїдоз у цей 

період не проводили. Дослідженнями на кокцидіоз визначали ступінь 

ураженості свиней: у 2011 р – 6,4 %, 2013 р. – 13,33 %. 

Отже, свині на території Полтавскої області є джерелом інвазії з 

гельмінтозів, протозоозів та акрозів, що необхідно враховувати під час 

складання заходів щодо боротьби та профілактики інвазійних захворювань. 

Висновки. 1. Свиногосподарства Полтавської області є 

неблагополучними щодо гельмінтозів: аскарозу, метастронгільзу, 

езофагостомозу, трихурозу, стронгілоїдозу; кокцидіозів та акарозу – 

саркоптозу. 

2. Найбільш поширеними інвазійними захворюваннями свиней на 

території Полтавської області упродовж 2003–2013 рр. виявилися стронгілоїдоз 

(ЕІ=19,51 %), кокцидіози (8,58 %), езофагостомоз (7,61 %), аскароз (6,45 %) та 

трихуроз (5,11 %). Рідше реєстрували саркоптоз (1,75 %) та метастронгільоз 

(0,59 %). 
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Актуальність проблеми. Остаточними методами діагностики 

паразитозів є лабораторні дослідження, які дають змогу за життя птиці виявити 

інвазійні елементи збудника. Вони є найбільш доказовими, легкими у 

виконанні, тому широко застосовуються на практиці.  

Гельмінтологами запропоновано багато методів копроовоскопії, однак в 

сучасних умовах не всі вони мають практичне значення. Запропоновані способи 

мають різну техніку виконання, вартість витратних матеріалів, потребують 

різного часу для виконання й відмінну діагностичну ефективність. До того ж 

більшість методів копроовоскопічних досліджень рекомендовано 

використовувати для лабораторної діагностики гельмінтозів 

сільськогосподарських тварин, тому завданням нашої роботи було узагальнити 

та визначити можливість їх використання для діагностики нематодозів гусей [1, 

2].  

Матеріали і методи досліджень. У роботі проаналізували лабораторні 

методи діагностики гельмінтозів сільськогосподарських тварин і птиці, які 

викладені у доступних літературних джерелах. Визначили рекомендації авторів 

щодо захворювань, збудників яких можна виявити зазначеними методами, а 

також розглянули ймовірність їх застосування для діагностики нематодозів 

гусей.  

Результати досліджень. Аналіз проведених досліджень свідчить, що 

найдоступнішим у використанні є метод нативного мазка. Даний метод легкий 

у виконанні в будь-яких умовах, не вимагає спеціальної апаратури та реактивів 

для виявлення збудника. На чисте предметне скло піпеткою наносять 2–4 

краплі чистої води (дистильованої, водопровідної) та 50 % водний розчин 

гліцерину. До них додають невелику кількість фекалій (розміром з горошину) і 

ретельно перемішують до отримання рівномірної емульсії. Тверді частинки із 

краплі видаляють. Мазок накривають покривним склом і досліджують під 

малим (10х8) і середнім (40х10) збільшенням мікроскопа. 

За даними авторів, недоліком даного методу є недостатня ефективність, 

особливо за низької інтенсивності інвазії. Використовуючи даний метод 

потрібно досліджувати не менше 8–10 капель [3]. Метод закручування являє 

собою різновид нативного мазка. В невеликому стаканчику змішують 2–3 г 
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фекалій з 2–3 кратною кількістю води. Під час розмішування швидко виймають 

скляну паличку, а каплю суспензії, переносять на предметне скло. Для 

підвищення ефективності автори рекомендують досліджувати декілька крапель 

[4]. Цей метод за ефективністю та простотою виконання знаходиться між 

методами нативного мазка та збагачення. 

Методи збагачення передбачають використання флотаційних рідин, 

питома вага яких значно перевищує такий показник у інвазійних елементів, які 

виділяються гельмінтами у місці паразитування. В якості флотаційних рідин 

використовують сольові розчини, які підіймають на поверхню яйця паразитів. 

Серед запропонованих методів флотації заслуговує на увагу спосіб Кофоіда-

Барбера в модифікації Фюлеборна (1927). Для діагностики кишкових 

гельмінтозів 5 г фекалій розмішують дерев’яною чи скляною паличкою у  

20-кратній кількості насиченого розчину кухонної солі (400 г кухонної солі 

розчиняють під час кип’ятіння в 1 л води, фільтрують через шар марлі і вати, 

охолоджують; питома вага розчину 1,18). Суміш готують у високій фарфоровій 

чи скляній баночці об’ємом 100−200 мл. Після розмішування цією самою 

скляною паличкою відразу ж видаляють з поверхні частки, що спливли, або 

суміш фільтрують через металеве сито й відстоюють протягом 30−90 хв. За цей 

час яйця гельмінтів, що мають меншу питому вагу ніж насичений розчин солі, 

спливають у поверхневий шар рідини. Після відстоювання паразитологічною 

петлею (діаметром 0,8 см), зігнутою під кутом знімають поверхневий шар 

рідини, переносять на предметне скло, накривають покривним і досліджують 

під мікроскопом. Цей метод добре виявляє яйця нематод. Простіше й 

ефективніше знімати поверхневу плівку рідини безпосередньо предметним 

склом. Для цього після видалення крупних частинок або фільтрування суміші 

баночку до країв доливають насиченим розчином кухонної солі і накривають 

предметним склом, так, щоб його нижня поверхня цілком торкалась рідини. 

Через 45–90 хв скло знімають, швидко перевертають і проводять мікроскопію 

(без покривного скла) плівки розчину з яйцями гельмінтів, що пристали до 

скла.  

Метод Калантаряна з насиченим розчином азотнокислого натрію 

(селітри). Цей метод ефективніший ніж метод Фюлеборна, оскільки насичений 

розчин азотнокислого натрію має питому вагу 1,39−1,40. Готують розчин, 

розчиняючи під час кип’ятіння один об’єм селітри в рівному об’ємі води. 

Техніка виконання аналогічна попередньому методу, але поверхневу плівку 

знімають вже через 20−30 хв [4].  

Метод флотації з розчином нітрату амонію за Г. О. Котельниковим та 

В. М. Хреновим: 3 г посліду поміщають в склянку, заливають невеликою 

кількістю розчину нітрату амонію (густина 1,38–1,4). Добре розмішують 
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паличкою. Під час помішування додають розчин порціями до об’єму 50 мл, 

фільтрують через ситечко в іншу склянку. Профільтровану рідину відстоюють 

10–20 хвилин, потім петлею знімають 3–4 краплі з різних місць і переносять на 

предметне скло [1]. 

Метод флотації з розчином нітрату амонію, модифікований 

І. І. Коваленком, Л. Д. Мигачевою та І. С. Болонською для дослідження 

гельмінтозів птиці: 1 г посліду поміщають в склянку, наливають 3 мл розчину 

нітрату амонію. Добре розмішують, додаючи порціями розчин до об’єму 30 мл. 

Фільтрують через ситечко в іншу склянку, вмістиме ситечка віддавлюють. 

Профільтрований розчин залишають на 10 хвилин. Після цього копрологічною 

петлею 3–5 крапель переносять на предметне скло. До кожної краплі додають 

краплю гліцерину, розведеного 1 : 1 з водою, для запобігання висиханню та 

випадінню кристалів солі [5, 6]. 

Окремі гельмінтологи за аналогічною схемою використовували розчини 

сірчанокислої магнезії та гіпосульфіту натрію, однак це призводило до змін 

конфігурації яєць гельмінтів, що в свою чергу ускладнювало визначення виду, 

тому дані методи не знайшли широкого застосування в практиці [4].  

Більш ефективними, порівняно з попередніми, є комбіновані методи, які 

ґрунтуються на принципі осадження і подальшої флотації яєць гельмінтів. 

Комбіновані методи проводять з використанням центрифугування при 1–

1,5 тис. об/хв протягом 1–2 хв, яке проводять двічі – з водою й різними 

флотаційними розчинами. Наприклад комбінований метод за 

Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим: пробу фекалій (3 г) вміщують у 

склянку, додають невелику кількість води. Потім добавляють воду до об’єму 

50 мл. Суміш фільтрують, відстоюють 5 хв, надосадову рідину зливають, а осад 

переливають у центрифужну пробірку. Додають насичений розчин аміачної 

селітри й центрифугують 1–2 хв. З поверхні суміші металевою петлею знімають 

три краплі поверхневого шару, переносять на предметне скло й досліджують 

під мікроскопом [3]. 

Висновки. 1. Проведений аналіз копроовоскопічних методів діагностики 

виявив схожість способів для діагностики гельмінтозів сільськогосподарських 

тварин та птиці.  

2. Перспективою подальших досліджень є практичне порівняння 

діагностичної ефективності перерахованих методів з метою визначення 

найефективнішого для лабораторної діагностики нематодозів гусей.  
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Актуальність проблеми. Методів паразитологічних досліджень тварин 

багато і фахівцю буває важко вибрати найбільш ефективний, ергономічний і 

простий спосіб. Раціональний час досліджень визначають з урахуванням 

біології збудників і епізоотологічних особливостей інвазії. Масові дослідження 

тварин на паразитози, проведені у невідповідні терміни, не дадуть позитивних 

результатів [1]. 

Для зажиттєвої діагностики шлунково-кишкових нематодозів широко 

використовують флотаційні методи. Одним з найпоширеніших є метод із 

використанням насиченого розчину нітрату амонію з питомою вагою [1–3].  

За кордоном широко використовують кількісні методи обліку яєць і 

личинок гельмінтів. На увагу заслуговують методи Мак-Мастера з 

використанням лічильної камери та Стола [3].  

Більш простим у виконанні, в порівнянні із попередніми методами, є 

метод В. Н. Трача [4].  

Наявність капіляріозної інвазії встановлюють комплексним 

дослідженням. Враховують епізоотологічні дані, клінічні ознаки. Зажиттєвий 
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діагноз ставлять на основі гельмінтокопроскопічного дослідження методами 

Фюллеборна або Дарлінга [5]. 

Отже, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що існує 

велика кількість методів лабораторної діагностики шлунково-кишкових 

нематодозів свійської птиці. На нашу думку, актуальним є питання щодо 

вдосконалення існуючих методів лабораторної діагностики. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводилися упродовж 

весняно-літнього періоду 2014 року на базі наукової лабораторії кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної 

аграрної академії.  

Базою для проведення експериментальних досліджень були 

птахогосподарства Карлівського та Машівського районів Полтавської області з 

утриманням птиці на підлозі. 

В обстежуваних птахогосподарствах з пташників, де утримували птицю 

різних вікових груп, відбирали проби посліду не менше 25 проб по 10 г кожну. 

Дослідження проводили методом флотації за В. Н. Трачем [4]. 

Видову належність виявлених яєць гельмінтів визначали на підставі 

морфологічних (колір, форма, розмір, кількість оболонок, наявність кришечок 

на полюсах) і біологічних (ступінь розвитку зародка) ознак [6, 7]. 

Основними показниками ступеню ураженості курей гельмінтами та 

найпростішими організмами були екстенсивність та інтенсивність інвазії. 

Проведено 161 копроскопічне дослідження на наявність яєць гельмінтів та 

ооцист найпростіших. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що 

капіляріоз є поширеною інвазією серед курей господарств Полтавської області. 

Середня ЕІ становила 57,8 %, за інтенсивності інвазії від 1 до 23 ЯГФ (табл.).  

Таблиця 

Інвазованість курей збудниками ендопаразитозів 

в умовах господарств Полтавської області 

Види інвазій 
Досліджено, 

голів 

Інвазовано, 

голів 

ЕІ,  

% 

ІІ (min-max),  

екз. яєць у 1 г фек. 

(ЯГФ) 

Капіляріозна 

моноінвазія 

161 

3 1,9 4–23 

Капіляріоз у складі 

мікстінвазій 
90 55,9 1–16 

Всього 93 57,8 1–23 
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Як видно з рисунку капіляріозну моноінвазію реєстрували рідше 

(ЕІ=3,23 %), ніж у складі мікстінвазій (ЕІ=96,77 %).  

Разом з капіляріями в складі паразитоценозу реєстрували збудників 

аскаридіозу, еймеріозу, трихостронгільозу, гетеракозу. 

3,23%

96,77%

Капіляріозна моноінвазія

Капіляріоз у складі

мікстінвазій

 

Рис. 1. Моно- та мікстінвазії курей в умовах господарств  

Полтавської області 

 

Висновок. Капіляріоз є поширеною інвазією серед курей в умовах 

господарств Полтавської області незалежно від їх віку та кросу.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕКТОМАКСУ ТА АДВОКАТУ ЗА 

САРКОПТОЗУ СОБАК 

 

Новоселецька Є. А.

, студентка 4 курсу, 

Слободян Р.  О., к. в. н., 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Актуальність проблеми. Все більшої популярності набуває утримання 

різних видів м’ясоїдних та екзотичних тварин у містах. При цьому догляд та 

утримання домашніх улюбленців у кожного власника свій, що відрізняється не 

лише підходом до їх утримання, а й самим відношенням до здоров’я тварин [1]. 

У сучасному світі доступності майже кожного до різноманітних джерел 

літератури та інформації через всесвітню мережу нерідко призводить до 

самостійного встановлення діагнозу самим власником хворих тварин та 

призначення ним лікування без участі лікаря ветеринарної медицини. В одному 

випадку це ускладнює перебіг захворювання, в іншому – призводить до 

летальних наслідків. До одного з таких захворювань, що часто реєструють після 

самостійного лікування собак самими власниками, належить саркоптоз. Тому 

з’ясування і порівняння ефективності окремих акарицидних препаратів, таких 

як дектомакс і адвокат, за саркоптозу собак в умовах Київської клініки 

ветеринарної медицини «Ветеринарний центр Калмикова Євгена 

Миколайовича» є актуальним. 

Матеріали і методи досліджень. Для з’ясування акарицидної 

ефективності вище зазначених препаратів було відібрано 2-ох собак породи 

бультер’єр, віком 5 років та породи йоркширський тер’єр, віком 7 років, 

уражених кліщами Sarcoptes canis. Клінічне обстеження проводили за загально 

прийнятими методами. Діагноз встановлювали компресорним методом. 

Досліджували глибокий зіскріб шкіри, що відбирали на межі здорової і 

ураженої шкіри з додаванням 10 % розчину NaOH. Розглядали під мікроскопом 

за малого збільшення (окуляр х 10, об’єктив х 4) [2]. Виявляли кліщів та 

личинок Sarcoptes canis. Інтенсивність інвазії склала 9–23 екземпляри. В якості 

специфічного лікування  бультер’єру  призначили дектомакс у дозі 1 см
3 

на 

10 кг маси тіла, внутрішньом’язово, однократно у поєднанні з вітамінним 

препаратом гамавіт у дозі 2 см
3
, 1 раз на добу, підшкірно, впродовж 10 діб та 

комбікел у дозі 1,6 см
3
, внутрішньом’язово, однократно, впродовж 7-ми діб. 

Йоркширському тер’єру застосовували однократно краплі адвокат з нанесенням 

                                                 

 Науковий керівник – кандидат вет. наук Слободян Р. О. 



 79 

на холку, підшкірно гамавіт та комбікел у дозі 1 см
3 

та 0,3 см
3 

відповідно, 1 раз 

на добу, впродовж 7-ми діб відповідно. 

Результати досліджень. Як показали результати досліджень, у кожної 

тварини реєстрували саркоптоз. Відмічали характерні ураження шкіри голови, 

шиї і частково спини та живота. Шкіра обох собак була ущільнена, запалена, на 

ній відмічали кірочки та відчувався її специфічний запах. При дотику відмічали 

рефлекс свербежу. При повторному дослідженні зіскрібків шкіри бультер’єра 

на 10-ту добу кліщів та їх личинок не виявили. У йоркширського тер’єра 

реєстрували від 2-ох до 7-ми екземплярів кліщів у полі зору мікроскопа. 

Лікування адвокатом було продовжено ще на 10 діб. 

Висновок. Таким чином, застосування собакам дектомаксу і адвокату за 

саркоптозу виявилось ефективним. Проте застосування дектомаксу у поєднанні 

з гамавітом та комбікелом бультер’єру виявилося ефективнішим. Через 10 діб у 

досліджуваних зіскрібках шкіри кліщів та їх личинок виявлено не було. При 

застосуванні адвокату йоркширському тер’єру у зіскрібках шкіри реєстрували  

від 2-ох до 7-ми кліщів у полі зору мікроскопа. На 20-ту добу кліщів вже не 

виявляли. 
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Актуальність проблеми. Однією з головних проблем промислового 

тваринництва є респіраторні хвороби молодняку свиней інфекційної етіології, 
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які характеризуються гострим або хронічним перебігом, розвитком 

катарального запального процесу в дихальних шляхах, різким зниженням 

продуктивності та значною смертністю. В країнах СНД протягом 1991–2003 рр. 

захворюваність тварин пневмоніями у господарствах становила 14,7–42,4 %, а 

смертність від них – 6,7–13,9 % [2]. За останні роки частіше спостерігається 

змішаний перебіг деяких хвороб свиней, у тому числі й респіраторних, які 

спричиняються двома і більше агентами вірусо-бактеріальної етіології [1, 5]. 

Зазначені обставини свідчать про актуальність більш детального вивчення 

епізоотичної ситуації стосовно асоційованих респіраторних хвороб свиней та 

особливостей  їх перебігу [3, 4]. 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом для досліджень слугували 

носовий слиз, кров та патологічний матеріал (легені, бронхіальні лімфатичні 

вузли, печінка, бронхіальний слиз та ін.). Всього бактеріологічним 

дослідженням було піддано 70 проб патматеріалу від 54 трупів та тварин, 

забитих з діагностичною метою. Роботу із патологічним матеріалом 

здійснювали згідно «Методических указаний по диагностике, терапии и 

профилактике респираторных болезней свиней»; «Методических рекомендаций 

по изготовлению и использованию питательных сред и растворов для 

микробиологических целей, культивирования клеток и вирусов». 

Результати досліджень. На протязі 2010–2015 років нами вивчалася 

значимість сезонності року на виникнення і розповсюдження респіраторних 

хвороб свиней у господарствах, де вони мали значне поширення серед різних 

вікових груп відповідно Полтавської, Чернігівської та Сумської областей з 

значною загибеллю та вимушеним забоєм свиней.  

Респіраторна хвороба мала місце протягом всього року і сезони 

практично не впливали на захворюваність та загибель тварин від респіраторних 

хвороб в господарствах північно-східного регіону України, але ці показники 

були вірогідно більшими в осінній період (37,8±0,2 та 9,1±0,3 % відповідно). Це 

пов’язано з недотриманням параметрів мікроклімату приміщень, і в 

особливості, за температурою та вологістю повітря свинарників. Епізоотична 

напруга спадала влітку: захворюваність та летальність складала 24,8±0,8 та 

6,2±0,2 % відповідно. Відмічені вірогідні під’йоми (спалахи) інфекції взимку: 

захворюваність 33,1±0,1 %, летальність – 7,6±0,2 %. 

З метою підтвердження даних, отриманих в попередніх дослідженнях, 

нами були проведені бактеріологічні дослідження 31 проб патологічного 

матеріалу (від  трупів – 18, від вимушено забитих – 13). Встановили, що з 

досліджених проб патологічного матеріалу  від поросят до 2-х місячного та 2–

4-місячного віку були ізольовані збудники респіраторних хвороб свиней, 

апатогенні (M. hyorhinis) та патогенні для лабораторних тварин (P. multocida, 
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B. bronchiseptica). Найбільший відсоток пастерел за бактеріологічного 

дослідження виділявся з легень (94,7 %) та лімфатичних вузлів (38,8 %) 

(підщелепових, заглоткових, бронхіальних, середостінних), рідше – з серця і 

печінки (22,3–23,0 %). Поряд з пастерелами із патологічного матеріалу було 

виділено ізоляти таких бактерій: E. coli – 9 (5,3 %), D. lanceolatus – 14 (7,7 %), 

S. dublin – 3 (2,5 %), S. tуphіmurium – 6 (3,2 %), S. choleraesuis – 14 (4,1 %), 

S. aureus – 2 (1,2 %), B. bronchiseptica – 37 (21,0 %), H. parasuis – 12 (6,77 %), у 

свиней – M. hyorhinis – 12 (5,5 %), P. haemolytica – 4 (2,5 %). З проб 

патологічного матеріалу, відібраних від тварин 4–6-місячного віку і старше 

збудники РХС не виділялися. 

З метою виявлення присутності збудника пастерельозної інфекції в 

організмі тварин було досліджено 125 голів свиней української великої білої 

породи (ремонтний молодняк та відлучених поросят) з 3-ох господарств трьох 

областей України (Сумської, Полтавської, Чернігівської). Всі тварини мали 

ознаки респіраторних захворювань різного ступеня важкості. Одержані 

результати в ПЛР у процесі дослідження проб носового слизу від свиней з 

ознаками респіраторних захворювань свідчать, що із 125 проб слизу  носової 

порожнини в 101 (80,7 %) пробі виявлено пастерели, переважно серовару А – 

61 (60,39 %) випадків. 

Для порівняння ефективності чотирьох методів діагностики, було 

відібрано 20 проб крові від поросят на відгодівлі, хворих на бронхопневмонію. 

Отримані результати свідчать, що застосування ПЛР для виявлення ДНК 

збудника пастерел за респіраторних захворювань у свиней становить 100,0 %, 

індикація бактерій бактеріологічним методом досліджень становить – 80,0 %, 

виявлення антитіл в ІФА – 53,3 % (титри від 1 : 128 до 1 : 412) і РА – 46,7 %. 

При проведенні за допомогою ПЛР внутрішньовидової диференціації пастерел, 

виділених за бронхопневмонії свиней, отримали таку картину: до серовару А 

віднесено 11 (55,0 %) штамів, серовару D –9 (45,0 %) із загальної кількості 

20 штамів. 

Висновки. 1. Результати клініко-епізоотологічних, патолого-

анатомічних, бактеріологічних та серологічних досліджень різних вікових груп 

свиней господарств Сумської, Полтавської та Чернігівської областей впродовж 

2010–2015 років свідчать про ензоотичне розповсюдження та етіопатогенетичне 

значення мікоплазм, пастерел та бордетел у виникненні пневмоній.  

2. Значне поширення захворювання на інфекційні пневмонії бактеріальної 

етіології зумовлено недосконалістю існуючої системи лабораторної 

діагностики, специфічної профілактики та протиепізоотичних заходів.  

3. Застосування ПЛР для виявлення ДНК збудника пастерел за 

респіраторних захворювань у свиней становить 100,0 %, індикація бактерій 
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бактеріологічним методом досліджень становить – 80,0 %, виявлення антитіл в 

ІФА – 53,3 % (титри від 1 : 128  до 1 : 412) і РА – 46,7 %. 
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Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Варооз (varroosis) – дуже поширене небезпечне 

інвазійне захворювання личинок, лялечок і дорослих бджіл. Міжнародним 

епізоотичним бюро воно віднесене до карантинних хвороб (список Б). Кліщі за 

допомогою присосок міцно прикріплюються до личинок, лялечок і дорослих 

особин, живляться гемолімфою бджіл. При ураженні гинуть лялечки, 

зявляється життєздатне потомство [1, 5]. Джерелом зараження є уражені 

кліщем бджоли, трутні, рої, зрізаний трутневий і бджолиний розплід. Паразит 
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передається через блукаючих бджіл, при підсиленні сімей-розплодом або 

бджолами з господарств, неблагополучних щодо вароатозу. Кліщі поза гніздом 

бджолиної сім'ї зберігають життєздатність на стільниках 6–7 днів, на трупах 

бджіл, трутнів і лялечок – 11, на відкритому розплоді – 15 і на запечатаному – 

32 дні [6]. 

Для ефективного знищення вароозних кліщів на пасіках запропонована 

велика кількість різних препаратів, головним чином, хімічного походження. 

Однак більшість з них володіють негативними побічними діями (токсичні для 

бджіл і розплоду, накопичуються в організмі бджіл і в продуктах 

бджолівництва), а також діють виключно як акарициди. Поряд з цими 

препаратами вперше в Україні у 1994 році був розроблений и введений у 

практику препарат «Санапін», який призначений для одночасної детоксикації, 

дезінфекції і фумігації. Препарат, за даними розробників [2–4], є екологічним 

де токсикантом, володіє фунгіцидними, дезінфікуючими, дегазуючими 

властивостями, а також стимулює імунний захист організму бджіл. 

Тому, метою нашої роботи було вивчення противароозної ефективності 

«Санапіну» порівняно з рослинними акарицидами, а також вплив акарицидів на 

життєдіяльність медоносних бджіл. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили упродовж 

2013–2014 рр. на базі навчально-наукової лабораторії паразитології кафедри 

паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної 

аграрної академії. Експериментальні досліди виконували на бджолиних сім’ях 

приватних пасіках Симферопольського району. Основними показниками 

ураження бджіл були екстенсивність та інтенсивність інвазії. Ступінь 

інвазованості комах визначали наступним чином: від кожної бджолиної сімї 

відбирали 200–250 живих бджіл, поміщали їх в скляну банку, заливали гарячою 

водою (70°С), додавали 4–5 г прального порошку і ретельно перемішували 

упродовж 2–3 хв. Потім мертвих бджіл підраховували. Окремо підраховували 

кліщів, які відпали з бджіл. Екстенсивність інвазії вираховували за формулою: 

ЕІ = К / П х 100, % (де ЕІ – екстенсивність інвазії, К – кількість кліщів у пробі, 

П – кількість бджіл у пробі). 

Для визначення ефективності препаратів було сформовано чотири 

дослідних та одну контрольну групу бджолиних сімей. Бджолосім’ю першої 

групи обробляли «Санапіном», другої групи – порошком трави полині гіркої, 

третьої групи – порошок листя евкаліпту, четвертої групи – окурювали димом з 

висушеного кореня хріну. Контрольну групу бджолиної сімї обробляли 

хімічним препаратом «Апісан» з діючою речовиною тауфлувалінат. 

Результати досліджень. У процесі обробки бджіл «Санапіном» 

реєстрували збудження бджолиних сімей. По закінченню строків обробки, 
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медоносні бджоли заспокоювалися і починали вентилювати вулики. Після 

застосування препарату спостерігали масове осипання вароозних кліщів. 

Акарицидна ефективність препарату склала 96,01±2,44 %, що на 2,36 % вище, 

ніж у контрольній групі. 

У контрольній групі спостерігали масове осипання кліщів упродовж 

першої доби після внесення пластин «Апісан» у вулики, потім – слабке 

упродовж всього періоду обробок. Акарицидна ефективність препарату 

становила 93,65±2,73 %. Видимої реакції з боку медоносних бджіл на обробку 

тауфлувалінату в вулик не спостерігалося. 

Показники тривалості життя бджіл після обробки акарицидами наведена 

у таблиці. 

Таблиця 

Тривалість життя медоносних бджіл після обробки акарицидами, доба 

Групи Lim M±m % до контрольної 

Дослідна № 1 5–30 20,68±0,23 123,91 

Дослідна № 2 3–26 18,49±0,31 110,79 

Дослідна № 3 3–24 16,16±0,24 96,82 

Дослідна № 4 2–21 13,69±0,2 82,03 

Контрольна 3–24 16,69±0,25 – 

 

Тривалість життя бджіл у бджолосім’ях першої дослідної групи 

становила 20,68±0,23 доби, що значно вище, ніж у контрольній. Максимальий 

термін життя медоносних бджіл після обробки їх «Санапіном» склало 30 діб. У 

бджолосім’ях другої дослідної групи максимальна тривалість життєдіяльності 

бджіл становила 26 діб. Середня тривалість життя бджіл після їх обробки 

порошком трави полині гіркої склала 18,49±0,31 діб. Бджоли третьої дослідної 

групи після застосування їм порошку листя евкаліпту, проживали, в 

середньому, 24 доби. Середня тривалість життя була на рівні 16,16±0,24 діб. 

Після обробки бджолиних сімей четвертої дослідної групи димом кореня хріну, 

середня тривалість життя медоносних бджіл була 13,69±0,2 діб, що на 17,97 % 

менше, ніж у контрольній. Максимальна тривалість життя становила 21 добу. 

У контрольній групі бджолосімей після застосування їм «Апісану» 

середня тривалість життя комах склала 16,69±0,25 діб, а максимальна 

тривалість життя – 24 доби. 

Висновки. 1. Препарат «Санапін» є високоефективним за вароозу бджіл 

(ЕЕ=96,01±2,44 %). 

2. Використання «Санапіну» сприяє підвищенню тривалості медоносних 

бджіл на 23,91 %. 
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лаборатория «Вирола», г. Харьков 

 

Актуальность проблемы. В последние годы отмечается быстрое 

распространение дирофиляриоза, вызванного D. repens, среди собак не только в 

южных регионах Украины, но и на территориях с умеренным климатом, где много рек 

и водоемов – мест выплода промежуточного хозяина [1, 4]. 

Общеизвестная проблема и широкое распространение бабезиоза собак на 

территории Украины [3], в то время как бабезиоз кошек – болезнь сравнительно 

малоизвестная и малоизученная как в мире [2], так и в Украине в частности. 
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Дирофиляриоз и бабезиоз являются трансмиссивными природно-

очаговыми заболеваниями, возбудители которых передаются через укусы 

кровососущих комаров и клещей. Переносчиками дирофилярий являются 

комары родов Aedes, Сullex, Anopheles, Mansonia, Armigeres а вероятными 

переносчиками бабезий, паразитирующих у кошек, являются клещи, которые 

относятся к родам Ixodes, Dermacentor и Rhipicephalus. Иксодовые клещи и 

комары играют важную роль в цикле развития бабезий и дирофилярий, 

поскольку являются биологическими переносчиками этих возбудителей [1, 2]. 

Материал и методы исследований. Исследования на дирофиляриоз 

собак и бабезиоз кошек проводили на базе частной клиники ветеринарной 

медицины “Ветсервис”, г. Сумы и на базе лаборатории молекулярной 

диагностики и клеточных биотехнологий «Вирола» Харьковской академии 

последипломного образования (ХМАПО) в период 2010–2014 гг. Объектом 

исследования были клинически больные собаки и кошки разных пород и 

возрастных групп. Диагноз на дирофиляриоз собак подтверждали методом 

прямого исследования нативного мазка крови с обнаружением микрофилярий 

(увеличение 7 × 10), диагноз на бабезиоз кошек подтверждали исследованием 

тонких мазков крови, окрашенных по методу Романовского, краской Гимза, из 

периферических сосудов с обнаружением бабезий в эритроцитах с 

использованием иммерсионной системы, увеличение 7 × 90/1,25. Параллельно 

все пробы были исследованы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Микроскопические исследования проводили на базе частной клиники 

ветеринарной медицины «Ветсервис» по общепринятым методикам. 

Исследования материала методом ПЦР проводили в лаборатории молекулярной 

диагностики и клеточных биотехнологий «Вирола» ХМАПО с применением 

специфических праймеров к роду Babesia и праймеров к видам 

Dirofilaria repens и D. imitis. Проводились исследования каждого образца крови 

от больных животных на выявление у кошек ДНК возбудителей рода Babesia и 

у собак ДНК возбудителей Dirofilaria repens и D. imitis. Праймеры и условия 

проведения ПЦР приведены в таблице.  

Таблица 

Праймеры и условия проведения ПЦР на присутствие ДНК возбудителей 

рода Babesia и Dirofilaria 

Название возбудителя Местоположение гена T° отжига 
Размер 

продукта, пн 

Babesia spp 18S rRNA  61 422–440 

Dirofilaria repens 12S rRNA 52 152 

Dirofilaria imitis 12S rRNA 52 472 
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Кровь брали у собак из головной подкожной вены предплечья в период с 

19 до 22 часа и замораживали. Кровь у кошек отбирали на фильтровальную 

бумагу, высушивали и хранили при + 4 ºС. Для выделения специфической ДНК 

использовали набор для выделения ДНК из цельной крови «ДНК-ЭКСПРЕСС-

кровь-плюс» производство ООО НПФ «Литех», Россия. 

Результаты исследований. Так как клинические признаки 

дирофиляриоза собак мало специфичны и разнообразны, поэтому решающее 

значение для подтверждения диагноза имеет лабораторная диагностика 

болезни. При бабезиозе кошек клинические признаки не всегда специфичны и 

для постановки окончательного диагноза лабораторная диагностика так же 

имеет решающее значение. 

Микрофилярий в крови обнаруживали микроскопией нативного мазка 

или капли крови. Бабезий обнаруживали в тонких мазках из периферической 

крови. Так как при микроскопии крови затруднительно отдеференцировать 

личинок дирофилярий от личинок дипеталонем, а бабезий от гемобартонел, для 

диагностики дирофиляриоза собак и бабезиоза кошек и определения видового 

состава возбудителей применяли метод ПЦР. 

За период с 2010 по 2014 года микрофилярии в крови выявлено у 172 

собак. Экстенсивность инвазии дирофиляриоза составила 8,9 %. 

Для проведения сравнительной оценки эффективности двух методов 

диагностики дирофиляриоза собак: микроскопии нативного мазка или капли 

крови и метода полимеразной цепной реакции кровь от 130 голов была 

параллельно исследована двумя методами. 

При микроскопии нативного мазка или капли крови микрофилярии были 

выявлены в 91 случаях, а методом ПЦР дирофиляриоз диагностировали у 119 

собак, что составило 70 и 91,54 %, соответственно.  

Совпадение результатов тестирования метода микроскопии и метода ПЦР 

было отмечено в 91 (70,0 %) случаях. Также методом ПЦР было обнаружено 

положительных проб на 28 больше, что свидетельствует о высокой 

чувствительности метода ПЦР в отличие от метода микроскопии тонкого мазка 

крови. 

Наличие положительных результатов методом микроскопии в 8,92% 

исследованных образцов в отличие от способа ПЦР, может свидетельствовать 

об ошибочном диагнозе, в результате невозможности провести 

дифференциацию личинок дирофилярий от личинок дипеталонем в мазках 

крови. 

В наших исследованиях методом ПЦР было установлено видовую 

принадлежность возбудителя, а именно что во всех случаях заболевание было 

вызвано Dirofilaria repens. Установить видовую принадлежность возбудителя 
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дирофиляриоза при исследовании методом нативного мазка затруднительно. 

Дирофиляриоз собак, вызванный Dirofilaria immitis мы не регистрировали.  

При микроскопии тонких мазков крови кошек из периферических 

сосудов, окрашенных методом Романовского краской Гимза в эритроцитах 

обнаруживали бабезий различной формы и величины: овальной, сигаровидной, 

амебовидной, шаровидной, в некоторых случаях грушевидной. Следует 

отметить, что интерпретация результатов микроскопии тонких мазков крови из 

периферической крови сложны тем, что необходимо дифференцировать 

бабезии от Haemobartonellа felis, а также учитывать возможное наличие 

артефактов.  

Для подтверждения диагноза на бабезиоз кошек, нами проведено 

параллельные исследования 58 проб крови от больных животных микроскопией 

тонких мазков крови и исследование проб методом ПЦР для обнаружения ДНК 

возбудителей рода Babesia. Положительные результаты ПЦР составили 80 %, а 

микроскопия была положительной в 60 % от общего количества исследованных 

проб, при этом достоверность метода микроскопии в сравнении с ПЦР 

составила 75 %.  

Метод микроскопии тонких мазков крови не утратил своей актуальности, 

но учитывая сложности дифференциации от других возбудителей метод ПЦР 

является более точным и высоко чувствительным для диагностики бабезиоза 

кошек и дирофиляриоза у собак. 

Выводы. 1. ПЦР является более чувствительным методом диагностики 

дирофиляриоза собак. Этот метод позволяет диагностировать заболевание даже 

при невозможности обнаружения микрофилярий в нативном мазке крови, а 

также идентифицировать видовую принадлежность возбудителя, что является 

очень важным моментом, а также дает возможность исследовать пробы крови, 

отобранные в любое время суток и исследовать комаров - промежуточных 

хозяев дирофиляриоза. 

2. В г. Сумы регистрируется дирофиляриоз собак, возбудителем которого 

является Dirofilaria repens. Вопрос циркуляции D. immitis остается открытым. 

3. Метод ПЦР для диагностики бабезиоза кошек более чувствительный в 

сравнении с методом микроскопии тонких мазков крови. Достоверность 

микроскопии в сравнении с ПЦР составила 75 %.  

4. Вопрос видового состава возбудителей бабезиоза кошек и видовой 

состав иксодид кошек – переносчиков бабезий остается актуальным и требует 

дальнейших исследований.  
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ  

ЗА КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ 

 

Соловйова Л. М., к. в. н., доцент 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква 

 

Актуальність проблеми. Гельмінтози, що викликають різні види 

нематод, займають значне місце в патології курей. 

Капіляріоз – досить поширене хронічне гельмінтозне захворювання 

курей, індиків, цесарок, качок, гусей, куликів, чайок, горобців, голубів, шпаків, 

що спричинюють нематоди Capillaria obsignata, Capillaria bursata та Capillaria 

candinflata, які відносяться до підряду Trichurata. 

Хвороба проявляється порушенням функції травлення, зниженням 

апетиту, проносом. Захворювання призводить до схуднення, відставання у рості 

і розвитку та загибелі птиці. Гельмінти локалізуються у передній частині 

тонких кишок.  

В Україні цю хворобу реєструють в усіх регіонах. Джерелом даної інвазії 

є хворі курчата та дорослі кури – паразитоносії, а також інші свійські та дикі 

птахи, які розсіюють яйця гельмінтів у навколишньому середовищі. 
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Птиця заражається аліментарно у процесі заковтування з кормом або 

водою інвазійних яєць, а також внаслідок поїдання дощових черв’яків, які є 

проміжними живителями у циклі розвитку C. bursata й C. candinflata. 

На сучасному етапі лишаються не повністю розкритими питання 

діагностики та лікування капіляріозу домашньої птиці, в т.ч. курей. Тому 

розробка заходів боротьби є актуальною і принципово значущою. 

Метою роботи було провести діагностику на паразитози курей 

приватного сектору м. Узин та порівняти ефективність бровадазолу-плюс та 

промектину орального за капіляріозу курей. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для дослідження були 

кури-несучки 2-річного віку Російської та Полтавської порід приватного 

сектора м. Узин. 

Діагноз встановлювали за даними копроовоскопічних досліджень 

комбінованим методом у модифікації Г. А. Котельникова та В. М. Хрєнова з 

використанням насиченого розчину гранульованої аміачної селітри. Підрахунок 

яєць гельмінтів проводили у трьох краплинах флотаційного розчину до та після 

дегельмінтизації та брали середнє значення. 

Бровадазол-плюс задавали з кормом у дозі 500 мг на 1 кг маси тіла, 

розділивши дозу на два дні. Даний препарат науково-виробничої фірми 

«Бровафарма» м. Бровари Київської області містить в 1 г фенбендазол – 30 мг, 

піперазину адипінат – 250 мг та наповнювач – до 1 г. Механізм дії  

бровадазолу-плюс полягає у порушенні енергетичного обміну, руйнуванні 

мікроканальців травних клітин та появі нейротоксичного ефекту у гельмінтів. 

Промектин оральний містить у 100 мл 1 г івермектину, який стимулює 

виділення нейромедіатора гальмування – гамма-аміномасляної кислоти 

(ГАМК), в результаті чого відбувається блокада передачі імпульса між 

вставними та руховими збудливими нейронами черевного стовбура паразита, 

що призводить до ураження та загибелі його. Препарат розводили у питній воді 

в кількості четвертини денної норми і випоювали індивідуально вранці. Доза 

становила 1 мл препарату на 25 кг маси тіла, що еквівалентно 0,4 мг 

івермектину на 1 кг маси тіла. Виробник – фірма «INVESA» Іспанія. 

Результати досліджень. Оскільки у дорослої сільськогосподарської 

птиці капіляріоз частіше перебігає безсимптомно, значних змін клінічного 

стану курей ми не спостерігали. Відмічалися лише незначне зменшення 

апетиту, кволість та відставання у рості й розвитку.   

У процесі лабораторного дослідження посліду в полі зору мікроскопа 

були виявлені яйця капілярій, які мали бочкоподібну форму з кришечками на 

полюсах, вкриті гладенькою оболонкою, жовтуватого кольору, незрілі (рис.). 
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Рис. Яйця капілярій птиці 

 

Результати наших досліджень показали, що у курей-несучок 

спостерігалася слабка та середня ступінь інвазії капіляріозом. Із досліджених 

20-ти проб капілярії були виявлені у всіх пробах, отже екстенсивність інвазії 

становила 100 %. Всього кількість яєць збудника становила 208. Інтенсивність 

інвазії варіювала від 5 до 16 яєць. У середньому вона становила 10,4 яєць у полі 

зору мікроскопа (ІІ=10,4±3,2).  

Подальше дослідження включало застосування у І-ій дослідній групі 

бровадазолу-плюс орально з кормом та промектину – з водою. 

На 10-ий день від початку дачі промектину орального 

екстенсефективність (ЕЕ) та інтенсефективність (ІЕ) сягали 100 %, що свідчить 

про звільнення організму курей-несучок від яєць капілярій. Птиця стала 

жвавішою, у неї покращився апетит. 

Після застосування бровадазолу-плюс на 10-ий день у курей-несучок не 

відмічали клінічного одужання, вони ще були кволими, а ЕЕ складала 24,2 %, за 

ІЕ – 43,1 %, що свідчить про низький лікувальний ефект даного препарату. 

Тому в ІІ-ій дослідній групі застосували ще лікування промектином, в 

результаті чого вони одужали та звільнилися від яєць капілярій. 

Висновки. 1. Приватний сектор м. Узин Київської області є 

неблагополучним щодо капіляріозу курей.  

2. Промектин оральний в лікувальній дозі 1 мл на 25 кг маси тіла звільнив 

організм курей-несучок від яєць капілярій, про що свідчать результати 

копрологічних досліджень. 

3. Бровадазол-плюс у дозі 500 мг на 1 кг маси тіла виявився 

малоефективним препаратом для лікування курей-несучок за капіляріозу. 
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Актуальність проблеми. В останні роки тхори (фредки) як і собаки та 

коти є досить поширеними домашніми тваринами. Тому висвітлення 

особливостей перебігу інвазійних хвороб тхорів та заходів боротьби з ними є 

актуальним питанням ветеринарної медицини  сьогодення.  

Дирофіляріоз – це поширене трансмісивне паразитарне захворювання, яке 

спричинюють нематоди роду Dirofilaria. На дирофіляріоз хворіють тхори, 

собаки, кішки, дикі мясоїдні тварини, а також людина. 

Матеріали та методи досліджень. Для встановлення діагнозу необхідно 

враховувати епізоотологічні дані, клінічні ознаки хвороби та результати 
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лабораторних досліджень крові з метою виявлення в ній личинок паразитів або 

антитіл до них. 

Результати досліджень. В крові хворих тварин знаходили 

мікродирофілярій. У периферичній крові вони концентруються, головним 

чином, ввечері або вночі. Проміжними хазяями гельмінтів служать комарі, які 

під час кровоссання заковтують мікродірофілярій. З шлунку комарів вони 

мігрують в мальпігієві судини, а згодом – до голови. Коли комаха нападає на 

тхора мікродірофіляріі розривають тканини ротових елементів комара і 

лімфагенним та гематогенним шляхами заносяться до місць локалізації імаго. 

В нативному мазку крові від хворих фреток не завжди можна виявити 

мікродіряфілярій. Тому необхідно застосовувати реакцію імуноферментного 

аналізу з метою виявлення в крові антитіл до дирофілярій. При УЗД можна 

побачити нематод в правому шлуночку серця, порожнистій вені або легеневій 

артерії. Найчастіше дирофіляріоз  домашніх тхорів реєструють серед дорослих 

тварин в регіонах з теплими кліматичними умовами. Інвазія, викликана 

збудником Dirofilaria immitis, призводить до ураження серця і, зрештою, до 

загибелі тварин. Клінічні ознаки супроводжуються пригніченням, зниженням 

апетиту, анемією, асцитом. При аускультації серцеві шуми приглушені, 

виникають аритмії.  

Для лікування хворих тхорів використовують авермектин В1а, який 

задають перорально в дозі 0,2 мг/кг на 38–42 добу зараження. Також 

ефективним виявився меларсопрол із розрахунку 100 мг/кг.  

Профілактика хвороби полягає в запобіганні зараження організму тхора 

збудниками дирофіляріозу. Для боротьби з проміжними хазяями  

використовують репеленти. З цією метою застосовують зовнішні методи 

обробки фреток від ектопаразитів з використовуванням сучасних 

інсектоакарицидів. Необхідно проводити  регулярні профілактичні дослідження 

фреток фахівцями  ветеринарної медицини. 

Висновки. 1. Дирофіляріоз – поширена гельмінтозна інвазія тхорів, яку 

спричиняють нематоди роду Dirofilaria.  

2. Проміжними хазяями круглих гельмінтів є кровосисні комарі.  

3. Для лікування хворих тхорів необхідно застосовувати антигельмінтики 

із групи авермектинів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГЕЛЬМІНТОЗІВ 

КОНЕЙ 

 

Шемет О. С.
 
, аспірант, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Для забезпечення стабільного розвитку галузі 

конярства в господарствах усіх організаційно-правових форм господарювання 

важливо здійснювати профілактичні, діагностичні та лікувальні заходи, 

спрямовані на недопущення інфекційних, інвазійних та незаразних 

захворювань коней. Успіх лікувально-профілактичної роботи значною мірою 

залежить від своєчасної і правильної діагностики інвазійних хвороб. Зажиттєві 

методи діагностики гельмінтозів включають збір анамнестичних даних, 

епізоотологічні дані та клінічні ознаки хвороби. Однак ці методи не завжди 

дають достовірні результати досліджень, тому основним і заключним етапом у 

процесі постановки діагнозу є лабораторна діагностика. Копроскопічні 

дослідження і дані про зараженість пасовищ можуть надати більш повні 

відомості про періоди найбільшого ризику зараження коней і попередити їх 

повторне виникнення [2]. 

Діагноз на гельмінтози за життя тварин ставлять на підставі результатів 

лабораторних методів досліджень і діагностичних дегельмінтизацій (прямих 

методів), а також імунологічних реакцій (непрямих методів). 

Лабораторні методи діагностики гельмінтозів тварин легкі у виконанні і 

досить точні, тому їх широко застосовують у виробничих умовах. Залежно від 

цільового призначення лабораторні дослідження поділяють на 

гельмінтоовоскопічні, гельмінтоларвоскопічні й гельмінтоскопічні методи. 

Гельмінтоовоскопічні методи поділяють на: методи осадження 

(седиментації), флотації та комбіновані (осадження і флотації). 
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Методи седиментації засновані на принципі осадження зважених у рідині 

яєць гельмінтів, промивки і дослідження осаду. Методики осадження менш 

ефективні й більш трудомісткі, ніж флотації. Це пов’язано зі складністю 

знаходження яєць гельмінтів в осаді суспензії. Для діагностики оксіурозу коней 

використовують метод дослідження зіскрібку з перианальних складок.  

На сьогодні існує велика кількість модифікацій флотаційних 

копроовоскопічних методів, які відрізняються між собою технікою виконання 

та складом флотаційних розчинів. Принцип флотаційних методів полягає у 

тому, що внаслідок занурення яєць гельмінтів у рідину, щільність якої вища, 

ніж у яєць нематод, останні піднімаються на її поверхню. Яйця більшості 

нематод спливають на поверхню за відносної щільності рідини у 1,10 та 1,20. 

Для цього рекомендуються розчини різних солей, які переважно дешеві та 

доступні. 

Один із методів флотації – метод Фюллеборна. Для цієї методики 

потрібен насичений розчин кухонної солі. Цей метод у вітчизняній 

лабораторній практиці може застосовуватися для діагностики параскарозу і 

стронгілідозів коней. Щільність насиченого розчину кухонної солі невисока – 

1,18–1,20. Крім того, розчин на предметному склі швидко кристалізується [1, 

3]. 

До флотаційних методів відносять і метод Котельникова-Хренова з 

використанням аміачної селітри. Щільність розчину – 1,32. Дана методика має 

високу діагностичної ефективністю. Крім того, гранульована аміачна селітра, 

яка застосовується для флотаційного розчину – загальнодоступна дешева сіль, 

виробляється у величезній кількості як мінеральне добриво. Недоліком цього 

методу є те, що флотаційний розчин швидко кристалізується. 

Також є метод Котельникова-Хренова із використанням нітрату свинцю. 

Техніка проведення цього методу аналогічна методу Фюллеборна. Щільність 

цієї рідини досягає 1,5. Застосування такого флотаційного розчину дає 

можливість діагностувати широке коло збудників гельмінтозів. Недоліком 

даної методики є дорожнеча нітрату свинцю. Разом з тим, у процесі роботи з 

даним розчином паразитологічні петлі швидко псуються. Крім того, 

використовувана сіль свинцю – препарат важкого металу, який є 

високоотруйною речовиною, що створює небезпеку для здоров’я дослідників і 

оточуючих. За сукупністю цих причин, зазначена методика не знайшла 

широкого застосування у практиці. 

Крім того, в якості флотаційних рідин авторами були запропоновані 

насичені розчини з наступних солей: нітрату натрію (метод Калантарян), р – 

1,38, тіосульфату натрію (метод Болховітінова), р – 1,40, карбонату калію 
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(метод Вольфа), р – 1,41. Проте всі ці методи по тим чи іншим причинам також 

не знайшли широкого застосування [2, 4]. 

Висновок. Лабораторна діагностика є найбільш точною для постановки 

діагнозу на кишкові нематодози коней. Флотаційні методи з використанням 

розчинів різних солей є дешеві, доступні і легкі у техніці проведення. 
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ВИЯВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ ДО ПЕРСИСТУВАННЯ В 

ОРГАНІЗМІ ЛИЧИНОК STRONGУLOIDES PAPILLOSUS ЗА УМОВ ЇХ 

СУМІСНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ  

 

Шендрик І. М.

, аспірант, 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 

м. Дніпропетровськ 

 

Актуальність проблеми. У природних умовах, макро- та мікроорганізми 

нерідко створюють асоціативні зв’язки, усередині яких встановлюються 

складні взаємовідносини симбіотичного чи антагоністичного характеру з 
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різноманітними у таксономічному відношенні збудниками (віруси, бактерії, 

найпростіші, гельмінти) [3].  

Більшість таких хвороб має значно важчий перебіг у порівнянні з 

моноінфекцією або інвазією. У складному комплексі взаємовідносин 

представників паразитоценозу слід враховувати вплив на організм як 

інфекційного, так і інвазійного збудників [3, 4]. 

Власне досліджень, присвячених вивченню асоціацій збудника 

туберкульозу і гельмінтозів вкрай мало. Існують поодинокі повідомлення щодо 

персистенції мікобактерій в організмі та на поверхні дикроцелій, диктіокаул та 

ехінококів, які локалізуються в уражених туберкульозом органах тварин [2]. 

Метою роботи було довести здатність M. bovis патогенного штаму 

персистувати в організмі личинок Strongуloides papillosus. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах 

навчально-дослідної лабораторії кафедри епізоотології та інфекційних хвороб 

ДДАЕУ. В експерименті на морських свинках використали сумісну культуру 

М. bovis музейного вірулентного штаму класичних форм сотого пересіву та 

личинок нематод виду Strongуloides papillosus [1]. 

Культуру M. bovis сотого пасажу отримували після культивування на 

середовищі Левенштейна-Йєнсена за температури 37 °С. Морфологічні 

особливості та тинкторіальні властивості дослідного штаму вивчали у мазку, 

пофарбованому за методом Ціль-Нільсена.  

Личинок виду Strongуloides papillosus вилучали із фекалій хворих на 

стронгілоїдоз телят. Культуру личинок готували, культивуючи їх за 

температури 25–28 °С в лабораторних умовах. 

Результати експерименту аналізували за даними, отриманими під час 

мікробіологічних та гельмінтологічних досліджень. 

Результати досліджень. Чисту культуру личинок стронгілоїдесів 

поміщали в стерильну чашку Петрі, куди додавали стерильний фізіологічний 

розчин та культуру M. bovis сотого пасажу. 

Сумісну культуру стронгілоїдесів та патогенних мікобактерій сотого 

пасажу витримували протягом трьох діб за кімнатної температури. Для 

підтвердження сталості морфологічних та тинкторіальних особливостей 

мікобактерій після зазначеного терміну стерильним шприцом відбирали 

краплю суміші з чашки Петрі, поміщали на предметне скельце, фіксували і 

фарбували за методом Ціль-Нільсена. Виявляючи кислотостійкі короткі 

палички, які у мазку розташовувались поодиноко чи скупчено, підтверджували 

незмінність характеристик мікобактерій. 

В подальшому личинок Strongyloides papillosus, вилучених із сумісної з 

мікобактеріями культури, поміщали у пластикові пробірки, та відмивали 
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десятикратно у стерильному фізіологічному розчині за допомогою центрифуги, 

щоразу впродовж однієї хвилини. Після кожного етапу, відмитих у 

фізіологічному розчині личинок переносили на предметне скло та фарбували за 

методом Ціль-Нільсена, встановлюючи наявність мікобактерій у розчині та на 

кутикулі личинок.  

У зафарбованому мазку виявляли личинок стронгілоїдесів, які були 

забарвлені у синій колір та кислотостійкі мікобактерії у вигляді коротких 

паличок, розташованих поодиноко чи скупчено. 

Після першого відмивання виявляли значну кількість мікобактерій 

загалом у мазку та на кутикулі личинок, а з кожним наступним 

центрифугуванням кількість мікобактерій зменшувалась, що підтверджували 

мікроскопією. Після останнього відмивання, мікобактерій поза тілом 

Strongyloides papillosus не виявляли, хоча вони чітко проглядались в межах 

личинок у вигляді скупчень червоного кольору, що дозволяло вважати 

можливим їх існування всередині личинок. 

Висновок. Результи експерименту довели, що M. bovis здатні 

знаходитись як на поверхні кутикули, так і персистувати в організмі личинок 

Strongyloides papillosus. 
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Актуальність проблеми. Зростаючий інтерес до розвитку конярства, 

безумовно спонукає до вивчення захворювань коней, які стримують розвиток 

галузі [2, 5]. Інвазійні хвороби поширені у коней на всій території України, про 

це свідчать чисельні публікації [1, 3, 4]. Їх аналіз вказує на існування 

неблагополучних щодо кишкових гельмінтозів територій – АР Крим, Київської, 

Житомирської, Полтавської, Вінницької, Херсонської областей [1–4]. Однак 

щодо епізоотичної ситуації на Дніпропетровщині повідомлень мало, не 

дивлячиcь на те, що конярство тут розвивається активно. Виходячи з цього, 

з’ясування рівня інвазованості коней у м. Дніпропетровськ гельмінтами, 

зокрема збудником стронгілоїдозу є актуальним. 

Стронгілоїдоз носить переважно хронічний перебіг, тому його 

діагностиці часто не надають достатньої уваги.  

Мета роботи полягала у вивченні поширення стронгілоїдозу коней у 

м. Дніпропетровськ та оцінці контамінованості пасовищних територій 

інвазійними елементами. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах кіно-

спортивних клубів, шкіл та приватних господарств коневласників 

м. Дніпропетровськ. Матеріалом для досліджень, слугували фекалії коней 

різних вікових груп та порід. Рівень інвазованості тварин визначали за 

показниками екстенсивності (ЕІ, %) та інтенсивності інвазії (ІІ, екз. яєць у 1 г 

фекалій). Діагноз на гельмінтози проводили овоскопічно флотаційним методом 

за Котельниковим і Хрєновим та ларвоскопією за Берманом. Всього обстежено 

116 тварин, досліджено 138 проб фекалій. Оцінку контамінованості підстилки 

та ґрунту визначали методами Супряги і Бермана. Всього досліджено 11 проб 

підстилки та 14 проб ґрунту. 

Результати досліджень. З метою зажиттєвої лабораторної діагностики 

гельмінтозів досліджували свіжовідібрані проби фекалій коней (не пізніше, ніж 

                                                 

 Науковий керівник – доктор вет. наук, доцент Євстаф’єва В. О. 
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3 год. після виділення). Внаслідок цього виявляли яйця стронгілоїдесів – сірого 

кольору, середнього розміру, овальні, з широкими плоскими полюсами та 

тонкою оболонкою, зі сформованою товстою личинкою всередині або без неї 

(рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Яйця Strongyloides westeri:  

а – незріле, б – зі сформованою личинкою (× 100) 

 

Фекалії, які досліджували не одразу, культивували з наступною 

ларвоскопією за методом Бермана. Диференціювали личинок вільноіснуючих 

та паразитуючих поколінь. Виділені вільноіснуючі особини мали характерні 

морфологічні ознаки: подвійний бульбус на стравоході, у самок прямий 

короткий хвостовий кінець та вульва, яка відкривається в середній частині тіла, 

в матці – сформовані яйця; у самців – вигнутий хвостовий кінець та дві рівні 

спікули (рис. 2). 

 

Рис. 2. Strongyloides westeri: а – вільноіснуюча самка, б – самець (× 40) 
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Гельмінтози реєстрували в усіх взятих у дослід господарствах 

м. Дніпропетровськ. Під час гельмінтоовоскопії фекалій нами ідентифіковано і 

підтвержено паразитування у коней декілька видів збудників, а саме: 

Strongyloides westeri, Strongylus spp., Parascaris equorum. Моноінвазії 

зустрічалися рідше – у 30,16 % випадків. Асоціацію з двох видів збудників 

реєстрували у 65,08 %, потрійну – у 4,76 % від усіх уражених гельмінтозами 

коней. 

Встановлено, що стронгілоїдоз частіше перебігає у вигляді мікст-інвазії зі 

стронгілятозами шлунково-кишкового каналу (65 %), а як моноінвазія –  

у 12,24 % випадків. У результаті проведених досліджень встановлено значне 

поширення стронгілоїдозу у коней різних вікових груп. Середня екстенсивність 

й інтенсивність інвазії склала 41,38 % й 33,68±10,30 екз. відповідно (табл.). 

Таблиця 

Показники інвазованості коней різних вікових груп  

збудником стронгілоїдозу 

Вікові групи 
Обстежено 

тварин 
ЕІ, % ІІ, яєць/г фекалій 

Лошата до 1 року 5 100 130,03±22,10 

Молодняк 2–3 роки 9 88,88 25,77±5,74 

Коні 4–8 років 48 56,25 33,92±6,31 

Старші за 9 років 54 16,66 17,63±4,72 

Всього 116 – – 

В середньому – 41,38 33,68±10,31 

 

Як видно з даних таблиці, найвищу ЕІ (100 %) реєстрували у лошат до 

одного року. В цій же групі зареєстровано найвищу інтенсивність інвазії. 

Відмітили високу ЕІ у молодняку коней до трьох років, за відносно низької ІІ – 

25,77 яєць/г. Дорослі тварини були інвазовані значно слабше, ніж молодняк. 

Велике значення у поширенні стронгілоїдозу відіграє навколишнє 

середовище, де збудники здатні тривалий час зберігатися і розмножуватися 

шляхом гетерогонії. Тому, окрім основних діагностичних досліджень у тварин, 

нами проведено додаткові; а саме: ґрунту та підстилки приміщень щодо їх 

контамінації яйцями та личинками Strongyloides westerі. Так, кількість личинок 

та яєць у 1 кг підстилки склала у середньому 1025,43±57 та 2133±47,52 екз. 

відповідно, а у пробах ґрунту – 984±34 лич./кг. 

Одержані дані підтверджують той факт, що підстилка та ґрунт пасовищ є 

накопичувачами личинок збудника за рахунок постійного інвазування 

вільноіснуючими поколіннями збудника. 
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Висновки. 1. У конярських господарствах м. Дніпропетровськ 

стронгілоїдоз є поширеним захворюванням, яке реєструється як моноінвазія або 

в асоціації зі стронгілятозами шлунково-кишкового каналу і параскарозом. 

Рівень інвазованості тварин у середньому складає 41,38 %.  

2. Найвищі показники ЕІ та ІІ підтверджені у лошат віком до 1 року. 

3. Підстилка приміщень та ґрунт є накопичувачами збудників інвазії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРЕГОВАНИХ ЛІМФАТИЧНИХ 

ВУЗЛИКІВ ТОНКОЇ КИШКИ В МУСКУСНИХ КАЧОК 

 

Барсукова В. В., к. в. н., 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

 

Актуальність проблеми. Актуальним в наш час є питання щодо 

детальних досліджень особливостей будови і функції імунної системи 

продуктивної птиці, зокрема, лімфоїдних структур, асоційованих із слизовими 

оболонками трубкоподібних органів, морфофункціональний статус яких 

визначає стан природної резистентності та реактивності органів апарату 

травлення [2, 6]. Ця проблема набуває особливого значення в умовах 

промислового птахівництва, що спричинено негативним впливом антропогенних 

факторів на показники життєздатності птиці [3, 8].  

Знання закономірностей морфогенезу лімфоїдних структур кишечнику 

свійської птиці є необхідним для більш глибокого розуміння патогенезу хвороб 

органів травлення, а також створення ефективних методів імунокорекції, 

імуностимуляції та імунопрофілактики в умовах їх інтенсивного вирощування. 

Аспекти морфогенезу периферійних лімфоїдних органів найбільш детально 

досліджені в людини, лабораторних тварин та деяких видів продуктивних 

ссавців [6, 8]. Серед продуктивної птиці найбільш докладно досліджені 

лімфоїдні органи курей [3, 7], лімфатичні вузли гусей та качок. Незважаючи на те, 

що в останні роки в багатьох країнах Європи мускусні качки та їх гібриди 

широко використовують для промислового розведення, особливості 

морфологічного статусу їх лімфоїдних утворень, aсоційованих із слизовими 

оболонками трубкоподібних органів, залишаються майже не з’ясованими.  

Матеріал і методи дослідження. Роботу проводили в лабораторії 

гістології, імуноцитохімії та патоморфології науково – дослідного центру 
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біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету.  

Досліджували порожню кишку клінічно здорових, не вакцинованих, 

мускусних качок віком 1-, 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150-, 180-, 210- 

та 240- діб (по 5 голів у кожній групі), вирощених в умовах віварію. 

Дослідження макро-, мікроанатомії і топографії лімфоїдних структур слизової 

оболонки порожньої кишки, проводили за методикою Hellman. 

Відібрані органи фіксували у 10 %-му розчині формаліну з подальшим 

виготовленням тотальних парафінових (3–5 мкм), та заморожених (15–20 мкм) 

гістологічних зрізів за класичною методикою. Зрізи фарбували гематоксиліном 

Ерліха та еозином, азур II-еозином та імпрегнували сріблом за Футом у 

модифікації П. М. Гавриліна [4]. Кількісне співвідношення та якісну 

характеристику тканинних компонентів та компонентів лімфоїдних утворень 

тонкої кишки визначали методом гістіостереометрії з використанням окулярних 

тестових систем за Г. Г. Автанділовим [1]. 

Результати досліджень. Морфофункціонaльна диференціація і 

спеціалізація лімфоїдних утворів тонкої кишки має вікові та реґіонарні 

особливості і відбувається у певній послідовності. В дванадцятипалій кишці: 

перший етап (1–30 діб) – переважний розвиток дифузної лімфоїдної тканини 

(ДЛТ); другий етап (30–90 діб) – формування лімфатичних вузликів (ЛВЗ) без 

центрів розмноження у власній пластинці слизової оболонки; третій етап (90–

240 діб) – формування ЛВЗ з центрами розмноження майже по всій товщині 

власної пластинки слизової оболонки. В порожній та клубовій кишці: перший 

етап (1–25 діб) – переважний розвиток ДЛТ та поодиноких ЛВЗ без центрів 

розмноження; другий етап (25–60 діб) – формування агрегованих лімфатичних 

вузликів (АЛВ); третій етап (60–90 діб) – переважний розвиток ЛВЗ із світлими 

центрами у складі АЛВ; четвертий етап (90–240 діб) – формування 

багаторядних структур ЛВЗ у складі слизової та м'язової оболонок органів. 

Серед лімфоїдних утворів слизової оболонки порожньої та клубової кишок 

найбільша ВП лімфоїдної тканини (понад 90 %) належить АЛВ, до складу яких 

входять ДЛТ, ЛВЗ на різних рівнях структурної організації, епітелій, крипти 

слизової оболонки та пухка сполучна тканина відповідного відділу кишки. ЛВЗ 

локалізовані серед ДЛТ, яка повністю заповнює проміжки між кишковими 

ворсинками та криптами, місцями руйнуючи їх, утворює своєрідні “септи”. 

Вікові зміни клітинного складу імунних утворів слизової оболонки всіх відділів 

тонкої кишки характеризуються поступовим збільшенням загaльної кількості 

лімфоїдних клітин та макрофагоцитів: до 30-добового віку – переважно за 

рахунок популяцій малих лімфоцитів у складі ДЛТ і ЛВЗ без центрів 

розмноження на поверхні слизової оболонки дванадцятипалої кишки та ЛВЗ з 



 105 

центрами розмноження у складі порожньої та клубової кишок; з 90- до  

240-добового віку – поступово зростає відносна кількість плазматичних клітин, 

середніх та великих лімфоцитів на тлі незначного зниження вмісту 

ретикулярних клітин. 

Висновок. Морфогенез лімфоїдних структур тонкої кишки мускусних 

качок протягом раннього постнатального онтогенезу (від 1- до 240-добового 

віку) відбувається поетапно від стадії концентрації лімфоїдних клітин у власній 

пластинці слизової оболонки до формування лімфоїдних бляшок (агрегованих 

лімфатичних вузликів) з тотальним характером локалізації від епітелію 

слизової до серозної оболонки.  
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FEATURES OF THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE LYMPH 

NODES DROMEDARY 

 

D. Eddine Rahmoun

, Dnepropetrovsk State Agro-Economic University, 

Dnepropetrovsk 

 

Introduction. It is known that the dromedary is an animal has a resistance 

against pathological aggression, this is due to the performance of the immune system 

is well developed [4]. In sponsoring research [1, 2], which have shown that the 

histological structure in anatomical areas of the lymph nodes of the dromedary is 

formed by three distinct areas; stroma consists of both the capsule and trabecular. The 

parenchyma which invades the entire lymph node tissue, consist of para-cortex area, 

primary and secondary follicles and medullary cords. The sinus in the lymph node 

also has a remarkable area. The structural organization of the parenchyma is 

represented by numerous islets. Unlike other mammals [3, 5, 6], the lobes are located 

in the lymph nodes of the dromedary multilevel (multilayer) on along the entire 

periphery of deep cortex units, 

Materials and methods. Somatic (axillary and superficial inguinal) and 

visceral (hepatic and medial iliac) dromedary lymph nodes were collected, an average 

age of three to five years. The experimental part of the work performed in the 

laboratory of histology, immunocytochemistry and pathomorphology research centre 

for Biosafety and environmental control resources agroindustrial complex at the 

Department of anatomy and pathological anatomy of farm animals, Dnepropetrovsk 

State Agro-Economic University. Tissue samples were fixed in 10% neutral formalin 

and treated with a paraffin process for coating. Paraffin sections were performed (4–

7 microns), stained with hematoxylin and eosin and examined microscopically [6]. 

The quantitative study of the relative area of stroma, parenchyma and sinus in the 

structural and functional areas of the lymph nodes was performed with 

G. G. Avtandilov method [7, 8]. 

Results. The analysis showed that the stroma is formed by the capsule and 

trabecular, the capsule is highly developed in the axillary lymph node, it occupies an 

area of 11.13±0.75 %, while in the median iliac lymph node shows that 4.46±1.09%, 

thus we deduce that it occupies a small area. To the popliteal and hepatic lymph 

nodes, their surfaces are almost identical; it is of 9.03±1.94 % and 9.63±1.62 %. 

Concerning the trabecular area, with a variation according to the lymph nodes 

examined, it was observed that in the axillary lymph nodes, the trabecular tissue 

occupies an area of 11.91±1.16 % in the popliteal lymph node has an area of 
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13.33±1.37 % and in the median iliac lymph node has an area of 12.63± .17 %; 

whereas in the hepatic lymph node, the trabecular tissue occupies small area of 

6.46±1.08 % (Table).  

Table 

The ratio of tissue components and sinuses some somatic and visceral lymph 

nodes dromedary (M±m), n=3, % 

Lymph nodes Axillary Popliteal Hepatiс Medial iliac 

Strom 
Capsule 11,13±0,75 9,03±1,94 9,63±1,62 4,46±1,09 

Trabecula 11,91±1,16 13,33±1,37 6,46±1,08 12,63±1,17 

P
ar

en
ch

y
m

a 

Para-cortex 

zone 
9,9±0,53 12,5±1,20 12,03±1,03 13,7±1,24 

Primary 

follicle 
8,53±1,07 11,3±0,83 14,33±2,23 14,33±1,88 

secondary 

follicle 
11,23±1,38 7,78±0,94 11,5±0,63 13,55±1,21 

medullary 

cords 
13,7±1,30 13,58±0,39 14,23±0,59 15,73±0,68 

Sinus 30,6±0,94 33,48±0,91 29,82±1,5 25,6±1,09 

 

We deduced that the hepatic lymph node is not wealthy in trabecular 

meshwork. To the parenchyma, which consists of three well-defined zones it was 

found that the para cortical area is limited between 9.9±0.53 % in the axillary lymph 

node and 13.7±1.24 % in the lymph node iliac median. In popliteal lymph nodes and 

hepatic, almost the same surface, varies from 12.03±1.03 % and 12.5±1.20 %. 

It was noted that the surface of the parenchyma of the area of the visceral 

lymph nodes is very large as that somatic lymph nodes, by the results obtained as 

following: the para-cortical occupies an area between 9.9±0.53 % in the axillary 

lymph node and 13.7±1.24 % in the median iliac lymph node. Secondly follicular 

areas, it was found that the visceral lymph nodes, hepatic and median iliac, 

parenchyma occupies a large area, of 14.33±1.88 % for the primary follicles and 

13.55±1.21 % to secondary follicles. For medullary cord, the parenchyma has a 

surface area of 13.7±1.30 % to the axillary lymph node and of 15.73±0.68 % for the 

median iliac lymph nodes. In contrast, the sinuses occupy a larger area in somatic 

lymph nodes as the axillary lymph node of 30.6±0.94 % and the popliteal lymph node 

of 33.48±0.91 %. 

Conclusions. The histological features dromedary lymph nodes, provided by 

our research, which consists of cortex, para-cortex and medulla. are covered by a 

capsule of dense connective tissue, and have capsular extensions, of connective tissue 

(trabeculae), which provide support for blood vessels entering into the nodes. It then 
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runs through cortical sinuses into medullary sinuses. Reticular fibers provide 

additional support to the matrix/stroma. The cortex is divided into an outer and an 

inner cortex. The outer cortex has lymphatic nodules. Among the lymph nodes 

dromedary studied the quantification of the different areas is relatively occupied by 

the parenchymal tissue that is very obvious; the ratio of the area of the stroma and 

parenchyma and the characteristics for each group of nodesthere for the 

morphometric analysis showed that the surfaces of the stroma and the various 

parenchymal components were almost similar in all lymph nodes that we have 

studied. There is a marked increase in the sinus area. The medullary cord tissue 

makes up most of the bulb, is a dense structure and it is composed of lymphatic 

tissue. The cords are separated by medullary sinuses. Be noted that the cords will 

project in the sinuses. Using the morphometric technique, which showed us clearly 

the exact proportions of the different components of the lymph nodes dromedary, is 

traditionally regarded as having three compartments, the cortex, paracortex and 

medulla. Wrapped in a tunic, which is the capsule and an infiltration by the trabecular 

tissue that spreads into the lymph tissue. They form an anastomotic network 

throughout the lymphoid tissue and unite in the marginal sinus hilum (sub-capsular 

sinus), separating the capsule lymphoid follicles. Note the presence of sinus peri and 

inter-follicular, they meander through the follicles. These sinuses are continuing by 

the medullary sinuses between the medullary cords. 
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ЯКІСТЬ ЕКСПОРТОВАНОГО МЕДУ ГОМОГЕНІЗОВАНОГО  

 

Єрмак А. В.

, аспірант, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

 

Введення Європейським Союзом режиму автономних торгових 

преференцій в Україні стало стимулом для зростання експорту меду 

бджолиного. 

За даними Департаменту статистики сільського господарства та 

навколишнього середовища за 2013 рік виробництво меду в усіх категоріях 

господарств в Україні становило 73713 т. Частка виробництва меду в 

Кіровоградській області – 2877 т (3,9 %), з них 100 т (3,5 %) – це виробництво 

меду в сільськогосподарських підприємствах і 2777 т (96,5 %) – у 

господарствах населення. 

Необхідно зазначити, що у 2014 році в Україні простежується збільшення 

експортної спроможності. Так, було експортовано 32454,861667 т меду проти 

19564,92625 т роком раніше [1]. 

Актуальність проблеми. Актуальність виробництва безпечного та 

якісного меду не викликає ніяких сумнівів, адже даний продукт високо 

цінується споживачем. 

Саме мед в Україні є пріоритетним продуктом тваринного походження, 

який експортується в ЕС. Чіткий аналіз небезпек і визначення рівня ризику 

дасть можливість розробити відповідні превентивні заходи, що сприятимуть 

поліпшенню показників безпечності та якості меду. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для досліджень слугував 

гомогенізований мед, отриманий в умовах потужностей Кіровоградської 

області. 

                                                 

 Науковий керівник – доктор вет. наук, професор Якубчак О. М.  
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Показники якості досліджували згідно вимог Директиви 2001/110/ЕС та 

національного ДСТУ 4497:2005. 

Результати досліджень. Нині в Кіровоградській області працює 4 

підприємства, а саме ФОП Кошлатий Я. А., ТОВ «АТС-Україна», ТОВ «НГК- 

Трейд» та ПП «Альфа-фенікс», яким надано право експорту меду та продуктів 

бджільництва [2]. Дані підприємства займаються оптовою закупівлею, 

переробкою, фасуванням та реалізацією меду гомогенізованого як на території 

України, так і за її межами. Основними імпортерами є Европа та країни Азії. 

Нами проведені дослідження якості меду гомогенізованого, які наведено 

в таблиці. 

Таблиця 

Результати досліджень якості медів гомогенізованих 

Найменування 

показника та 

одиниці 

вимірювання 

МДР за 

норма-

тивними 

докуме-

нтами 

Результати досліджень за 2014 рік 

Підпри-

ємство 1 

Підпри-

ємство 2 

Підпри-

ємство 3 

Підпри-

ємство 4 

Масова частка 

води, % 
≤20 17,15±0,2

** 
16,87±0,15 17,04±0,26 19,2±0,17 

Масова частка 

відновлювальних 

цукрів (до 

безводної 

речовини), % 

≥ 65 – – – – 

Масова частка 

редукуючих 

цукрів, % 

≥80,0 81,52±0,37 83,72±1,18 83,64±0,68 84,72±1,12 

Діастазне число, 

од Готе 
≥8 14,02±1,53 15,2±1,0 15,25±1,47 16,4±0,89 

Вміст 

гідроксиметил-

фурфуролу, 

мг/кг 

≤ 40 16,9±3,6 9,39±2,71 13,42±3,12 13,22±1,01 

Загальна 

кислотність, 

мЕкв. NaOH/дм
3
 

 – – 17,94±2,25 28,2±1,58 

Механічні 

домішки 

Не 

допуска

ються 

Не виявлено Не виявлено 
Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

** – різниця між середніми значеннями 
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Під час аналізу показників якості меду, що наведені в таблиці, 

використовувались  експертні висновки ДНДІЛДВСЕ та КРДЛВМ. 

Мед натуральний надходить на підприємства у натуральному вигляді з 

різним географічним та ботанічним походженням. В подальшому піддається 

процесу гомогенізації та наданню однорідної маси під дією оптимальних 

температур з дотриманням необхідних технологічних процесів. Саме тому 

отримані показники якості меду гомогенізованого в межах Кіровоградської 

області різняться. Проте аналіз показників якості меду натурального 

гомогенізованого щодо відповідності вимогам імпортуючої країни (за фізико-

хімічними показниками відповідно до «Директиви ради 2001/110/ЄС від 

20 грудня 2001 року та контракту згідно вимог країни-імпортера) відповідають 

встановленим критеріям та «Обов’язковому мінімальному переліку досліджень 

сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової 

сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в 

державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких 

видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)» [3–5]. 

Висновки. 1. Гомогенізація меду є одним з нових етапів технологічного 

процесу, що потребує впровадження методик визначення якості меду та 

розробки критеріїв їх контролю на всіх етапах виробництва. 

2. Показники якості експортованого гомогенізованого меду 

задовольняють вимоги, що висувають країни-імпортери. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ В КОРІВ З ВИРАЗКОЮ ЯЗИКА 

 

Канівець Н. С.
*
, магістр ветеринарної медицини, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Розвиток сільського господарства в Україні, 

зокрема молочного скотарства, вимагає постійного підвищення молочної 

продуктивності корів, що зумовлює високий рівень обміну речовин. Це 

забезпечується застосуванням інтенсивної годівлі. В той же час, в багатьох 

господарствах кормова база не завжди відповідає потребами тварин, що 

призводить до клінічних проявів патології органів травлення. Однією із таких є 

виразка язика. Патологія супроводжується гіпотонією, гіпорексією, 

гіперсалівацією та порушеннями рубцевого травлення [1]. У таких умовах 

печінка, як найбільша травна залоза, зазнає високих навантажень, що 

порушують її функціональний стан. Тривалі розлади функцій печінки 

супроводжуються структурними змінами паренхіми органу, розвитком 

дистрофічних процесів, що призводить до передчасного вибракування 

продуктивних тварин та завдає значних економічних збитків. Тому вивчення 

функціонального стану печінки за виразки язика у великої рогатої худоби є 

актуальним. 

Матеріали і методи досліджень. Робота виконувалась упродовж 2008–

2015 років на базі кафедри терапії Полтавської державної аграрної академії та 

господарства ТОВ «Дукла» Полтавського району Полтавської області. 

Дослідження виконані відповідно до Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження» (2007). 

Об’єктом дослідження були корови української чорно-рябої породи. 

Клінічно корів досліджували оглядом, перкусією, аускультацією та 

проводили термометрію. 

Кров відбирали з яремної вени вранці перед годівлею. В сироватці крові 

визначали активність АлАТ і АсАТ – за методом Райтмана-Френкеля; гамма-

глутамілтранспептидази (ГГТП) – фотоелектроколориметрично; лужної 

фосфатази – за реакцією гідролізу динатрійфосфату; білірубіну – за методом 

Ієндрашика, Клегорна і Грофа [2–6]. 

Результати досліджень. За нашими даними, у корів з виразкою язика 

активність АсАТ в сироватці крові становила 77,4±6,39 Од/л (р<0,001) і була 

більшою, ніж у клінічно здорових тварин – 47,0±2,62 Од/л. Це, свідчить про 
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ураження мітохондріальних мембран гепатоцитів, що супроводжує, зазвичай, 

в’ялопротікаючу форму патології печінки (гепатодистрофія, хронічний 

гепатит). Активність ГГТП і ЛФ була вірогідно вищою (відповідно в 1,8 і 

1,5 рази; р<0,001) у хворих корів. Підвищення активності ГГТП у крові 

відбувається за пошкодження канікулярних мембран гепатоцитів біля 

біліарного полюсу свідчить про розвиток внутрішньопечінкового холестазу [1]. 

Зміни активності ЛФ хворих корів, хоча й були вірогідними, однак їх 

мінімальний та максимальний показник по групі (Lim 140,6–201,4 Од/л) не 

виходив за межі фізіологічних коливань, тому в цьому разі він не може бути 

інформативним для діагностики позапечінкового холестазу. Отже, в корів із 

виразкою язика відмічається підвищення активності амінотрансфераз, гамма-

глутамілтранспептидази та лужної фосфатази, що вказує на порушення роботи 

печінки і холестаз. 

Відомо, що за ураження печінки відбувається порушення обміну 

білірубіну: поглинання вільної фракції пігменту, його кон’югації з 

глюкуроновою кислотою і виведення кон’югованого у просвіт жовчних 

капілярів. Тому ми досліджували уміст різних фракцій пігменту у клінічно 

здорових та хворих за виразки язика тварин. 

Вміст загального білірубіну в клінічно здорових корів за даними різних 

авторів коливається в межах від 1,2–1,71 до 6,8–10,3 мкмоль/л [7, 8]. Нами 

одержані наступні результати: у клінічно здорових вміст білірубіну становив 

9,4±0,48 мкмоль/л, а у хворих – 14,8±0,46 мкмоль/л (р<0,001). Збільшення його 

вмісту в 1,6 рази відбулось, як за рахунок зростання кон’югованого (р<0,01), 

так і вільного білірубіну (р<0,001). Отже, у хворих корів порушуються всі три 

ланки метаболізму білірубіну: поглинання гепатоцитами, глюкуронування 

вільного в гепатоцитах і екскреція кон’югованого білірубіну у просвіт жовчних 

капілярів. 

Укорів за виразки язика спостерігалися симптоми гепатодистрофії, а 

саме: підвищення активності індикаторних для печінки ферментів (АсАТ, 

ГГТП, ЛФ) та гіпербілірубінемія.  

Висновки. 1. У корів із виразкою язика відмічаєтьсяо зростання 

активності АсАТ у 1,6 раза, ГГТП – у 1,8 та ЛФ – у 1,5  раза, що вказує на 

цитоліз гепатоцитів та холестаз. 

2. Порушення функціонального стану печінки (пігментного обміну) 

підтверджується гіпербілірубінемією. 
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ДЕЯКИ СПОСОБИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ МОЛОКА ТА МЕТОДИ ЇХ 

ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Щербакова Н. С., к. в. н., доцент, 

Передера Ж. О., к. в. н., доцент, 

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 

 

Актуальність проблеми. Молоко та молочні продукти є надзвичайно 

важливим продуктом харчування і їх безпечність та якість залежить від умов 

виробництва. Тому є потреба проводити аналіз ризиків за виробництва сирого 

збірного молока з метою визначення критичних точок управління одержання 

молока як сировини та подальшого перероблення його на молокопереробних 

підприємствах України [1, 2]. 
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Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження було незбиране 

молоко натуральне та фальсифіковане водою, спиртом та содою. Визначення 

органолептичних та фізико-хімічних показників проводили за загальноприй-

нятими методиками, регламентованими чинними ДСТУ [3]. 

Результати власних досліджень. Для досліджень молоко було 

фальсифіковане водою на 10 % (проба 1), 20 % (проба 2), спиртом (проба 3), 

содою (проба 4). 

Результати органолептичних досліджень наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Органолептичні властивості проб молока 

Проби молока Колір Запах Смак Консистенція 

контрольна 

проба 
білий 

приємний, 

специфічний 
солодкуватий 

однорідна, 

без осаду 

проба 1 

(вміст 10 % води) 
білий 

приємний, 

специфічний 
солодкуватий водяниста 

проба 2 

(вміст 20 % води) 

білий, дещо 

з синюватим 

відтінком 

приємний, 

специфічний 
солодкуватий рідка 

проба 3 

(вміст спирту) 
білий 

приємний, 

специфічний 
специфічний однорідна 

проба 4 

(вміст соди) 
білий 

приємний, 

специфічний 

специфічний, 

мильний 
однорідна 

 

Наступним етапом нашої роботи було встановлення фізико-хімічних 

показників досліджуваних проб молока.  

Результати фізико-хімічних досліджень представлені в таблиці 2. 

Як показали результати нашого дослідження густина натурального 

молока становить 31°А, що відповідає державному стандарту як і молоко 

фальсифіковане содою. Густина молока проби № 1 та № 2 має знижені 

показники (24, і 18 °А), а у проби № 3, навпаки, підвищена до 42 °А. 

Титрована кислотність контрольної проби молока відповідає нормі, як і в 

пробах № 3 та № 4. В пробах № 1 та № 2 зі вмістом води титрована кислотність 

значно нижча 10 °Т. Через 15 годин титрована кислотність зростає майже у всіх 

пробах молока крім проби № 3 зі вмістом спирту, де кислотність незначно 

знизилась ( з 20 до 19 °Т). 

Вміст жиру в контрольній та № 4 пробах становить 2,74 %, в пробах № 1 

та № 2 вміст жиру був значно знижений, а у пробі № 3 – значно вище, ніж у 

контролі (3,57 %). Отже, чим більше молоко розведено водою, тим більше 

знижується у ньому вміст журу. 
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Таблиця 2 

Фізико-хімічні показники фальсифікованого молока 

Показник 

Контро-

льна 

проба 

проба 1 

(вміст  

10 % води) 

проба 2 

(вміст  

20 % води) 

проба 3 

(вміст спирту) 

проба 4 

(вміст соди) 

Густина 

молока, °А 
31 24 18 42 31 

Титрована 

кислотність,°Т 
20 10 10 20 16 

Титрована 

кислотність,°Т 

через 15 годин 

після взяття 

середньої проби 

23 19 21 19 18 

Жирність, % 2,74 2,20 1,70 3,57 2,74 

СЗМЗ 8,83 6,97 5,33 11,76 12,9 

Білок, % 2,82 2,23 1,70 2,82 2,82 

 

Так само, значно зменшуються показники СЗМЗ в пробах № 1 та № 2, де 

молоко розведене водою, а в пробах № 3 та № 4 підвищується в порівнянні з 

контролем. Така ж тенденція спостерігається і з вмістом білку в пробах, яких 

фальсифікували водою. Його вміст значно знижений. 

Висновки. 1. Отже фізико-хімічні показники молока при розведенні 

водою значно знижуються, а при фальсифікації спиртом – підвищуються (окрім 

вмісту білку). 

2. Внаслідок домішку в молоці соди, знижується титрована кислотність 

молока, значно підвищується вміст СЗМЗ, а показники густини, жиру та білку 

залишаються незмінними. 
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