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Наведено результати досліджень щодо поширення гельмінтозів 
собак у приватних господарствах Полтавської області. Вивчено показ-
ники ураження токсокарами, токсаскарисами, трихурисами та кишко-
вими стронгілятами тварин у господарствах 12 районів досліджувано-
го регіону. Найвища інтенсивність інвазії зареєстрована у тварин з 
Миргородського, Полтавського, Хорольського та Кобеляцького районів. 
Перспективою подальших досліджень є вивчення епізоотологічних осо-
бливостей гельмінтозів м′ясоїдних в умовах приватних господарств. 
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Постановка проблеми. Гельмінти домашніх м'ясоїдних є об'єктом 

особливої уваги – як збудники хвороб людини і домашніх продуктивних тва-

рин. За великої чисельності собак і котів, до того ж з них багато бродячих, 

проблема забруднення навколишнього середовища фекаліями цих тварин 

стає все більш гострою. Обстеженнями, проведеними в різних країнах, вста-

новлена значна забрудненість ґрунтів у населених пунктах яйцями гельмінтів 

з коливаннями від 2,9 до 60% позитивних проб. Останнім часом збільшення 

кількості домашніх м'ясоїдних сприяє розповсюдженню захворювань серед 

тварин і людей, у тому числі і гельмінтозів. 

Знання видового складу гельмінтів у собак і котів, вивчення розпов-

сюдження гельмінтозів, екстенсивності й інтенсивності інвазії, а також 

вікової і сезонної динаміки необхідні в пізнанні епізоотології гельмінтозів 

домашніх м'ясоїдних тварин і епідеміології інвазійних хвороб у регіоні. Це 

допоможе ефективно проводити профілактичні і лікувальні заходи за цих 

інвазій. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. У Росії серед гельмінтозів собак і котів у ве-

ликих містах переважають такі, як токсокароз, дипілідіоз, токсаскароз і 

унцинаріоз [1 – 3]. Вітчизняними вченими у собак східної частини України 

зареєстровано 9 видів гельмінтів, з них – 5 видів нематод і 4 види цестод: 

Toxocara canis Werner, 1782; Toxascaris leonina von Linstow, 1902; 

Ancylostoma caninum Ercolani, 1859; Trichuris vulpis Frulich, 1789; Uncinaria 

stenocephala Railliet, 1884; Dipylidium caninum Linnaeus, 1758; Taenia 

pisiformis Bloch, 1780; Taenia hydatigena Pallas, 1766; Echinococcus granulosus 

Batsch, 1786 [4]. Інші дослідники повідомляють, що серед всіх гельмінтозних 

захворювань дипілідіоз посідає найбільш значне місце. У південній частині 

України питома вага дипілідіозу серед всіх гельмінтозних хвороб собак 

складає 47,7%. Тобто, практично кожна друга тварина, уражена на 

гельмінтозні хвороби, мала діагноз – дипілідіоз [5]. На півночі країни 

ураженість собак становить 48%, а основу гельмінтофауни собак становлять 

трихуриси (62,5%), тенії (25%), токсокари (20,8%) та стронгіляти (12,5%) [6]. 

Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – вивчити поширення 

кишкових гельмінтозів собак у приватних господарствах Полтавської області. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили у приватних 

одноосібних господарствах Полтавської області, де від собак різної породи, 

віку та статі відбирали проби фекалій, які досліджували методами 

седиментації (послідовним промиванням) та флотації за Котельниковим-

Хреновим із розчином аміачної селітри у лабораторії кафедри паразитології 

та ветсанекспертизи Полтавської державної аграрної академії. 

Результати досліджень. Дослідження проводили протягом 2008 – 2010 рр. 

За вказаний період було досліджено 99 собак із приватних господарств 12 

районів Полтавської області, а саме: Великобагачанського, Глобинського, 

Гребінківського, Зіньківського, Карлівського, Козельщанського, Кремен-

чуцького, Миргородського, Новосанжарського, Полтавського, Решетилівсь-

кого та Хорольського. 
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Частіше за все у тварин діагностували кишкові нематодози: токсокароз, 

токсаскароз, трихуроз та кишкові стронгілятози (рис. 1). Найвищі показники 

ураження тварин токсокарами діагностували у тварин Миргородського рай-

ону – 50 екземплярів яєць у краплі досліджуваної рідини. 

Інтенсивність токсаскарозної інвазії коливалась у межах 5-16,8 екз./1 крап-

лі і була максимальною у собак з господарств Полтавського району. 
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Рис. 1. Інтенсивність гельмінтозної інвазії у господарствах  
Полтавської області 

Найвища ураженість трихурисами спостерігалась у тварин Хорольсь-

кого району з коливаннями в межах 3,15-32,5 екз. яєць. Унцинаріоз 

м′ясоїдних діагностували у тварин багатьох районів: ІІ становила 2-25 екз. 

яєць в 1 краплі рідини, а максимальною була у тварин Кобеляцького району. 

Висновки. Проведеними дослідженнями встановлено значне поширен-

ня кишкових нематодозів у собак приватних господарств Полтавської 

області. Тварини частіше за все уражаються трихурисами, аскаридатами та 

стронгілятами. Найвищі показники ураження діагностувались у тварин з гос-

подарств Миргородського, Полтавського, Хорольського та Кобеляцького 

районів. 
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