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Постановка проблеми. У природніх умовах 
паразитизм знаходиться в екологічній рівновазі. 
Паразити самі створюють біологічне різноманіт-
тя екосистеми й одночасно з тим контролюють її 
кількісний і якісний склад [1]. Однак, значний 
вплив на захворюваність тварин біогельмінтоза-
ми мають кліматичні, екологічні та антропогенні 
фактори. Епізоотичний процес за сетаріозу вели-
кої рогатої худоби передбачає передачу збудни-
ка від хворих до сприйнятливих тварин за допо-
могою проміжних хазяїнів. Значною мірою за-
важають розвитку цього ланцюга нерівномірне 
видове різноманіття комах, вплив навколишньо-
го середовища, кліматичних факторів, вибіркове 
живлення кровососів, загибель комарів внаслі-
док інфекційних та інвазійних захворювань то-
що. Тому вивчення потенціалу до зараження фі-
ляріями комарів в окремих кліматичних зонах 
дасть змогу вносити корективи в процесі плану-
вання протипаразитарних заходів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. У вітчизняній літературі окремі роботи 
присвячено ураженості молюсків – проміжних 
хазяїнів трематод та легеневих нематод жуйних 
тварин [2, 3, 5]. Проблему інвазованості крово-
сосних членистоногих личинками філярій рані-
ше почали вивчати за межами України. Зокрема, 
бразильські дослідники зазначають, що ураже-
ність кровососів мікродирофіляріями залежить 

від ІІ тварин і досягає 100% уже при кількості 7 
екз. лич. в 1 см3 крові [8]. У Фінляндії ЕІ комарів 
мікросетаріями коливається в межах 0,5-2,5% 
[7]. В українських екосистемах зазначений пока-
зник знаходиться в межах 1,9-11,9% [4, 6]. Ці 
відомості стосуються в цілому країн із різними 
кліматичними характеристиками, тому потребу-
ють детального вивчення й уточнення для окре-
мих зон України.  
Мета і завдання досліджень. Метою наших 

досліджень було визначити потенціал до зара-
ження мікросетаріями комарів центральної час-
тини України. Для цього необхідно порівняти 
показники ЕІ та ІІ комарів за їх спонтанного та 
експериментального зараження мікросетаріями.  
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили в неблагополучних господарствах 
із сетаріозу великої рогатої худоби. За допомо-
гою ексгаустерів відловлювали комарів, після 
чого їх висаджували на корів для живлення. Ін-
тенсивність сетаріозної інвазії у тварин станови-
ла 24-25 екз. лич. в 1 см3 крові. Комарів з одного 
ексгаустера відразу ж морили оцтово-етиловим 
ефіром протягом 15 хвилин, а з іншого перено-
сили у марлеву камеру з проволочним остовом, 
підгодовували цукровим сиропом і через 14 діб 
їх розтинали препарувальними голками [4]. По-
дібним чином було проведено два досліди в пе-
ріод максимальної активності комарів. 
Результати досліджень. З допомогою ексгау-

стера було відловлено в першому випадку 50, а в 
другому – 65 екз. комах. Із цих комах кров’ю 
тварин живилися 60 та 40% комарів відповідно. 
Під час розтину ситих самок у кров’яному згуст-
ку шлунка чотирьох екземплярів у першому до-
сліді та трьох комах – у другому – було виявлено 
неінвазійних мікросетарій: інтенсивність сетарі-
озної інвазії становила 1,5 та 1,3 екз. личинок 
відповідно (табл. 1).  
Дослідженнями встановлено, що при інтен-

сивності сетаріозної інвазії великої рогатої худо-
би 25 лич./1 см3 крові інвазуються мікросетарія-
ми від 11,54 до 14,29 % комарів.  

 

Проведено аналіз літературних даних і власних 
досліджень щодо інвазованості мікрофіляріями 
комарів при їх спонтанному та експерименталь-
ному зараженні. Встановлено, що у господарствах 
центральної частини України потенційна можли-
вість до зараження комарів мікросетаріями ста-
новить 11,54-14,29 %, однак передачу збудника до 
сприйнятливих тварин забезпечують 0,36 %  
комах. Перспективою подальших досліджень є 
вивчення взаємного впливу показників ураження 

паразитами тварин і комах. 
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1. Ураженість комарів неінвазійними мікросетаріями після живлення на коровах, 
 хворих на сетаріоз 

Дослід 1 Дослід 2 Показники екземплярів відсотків екземплярів відсотків 
Кількість відловлених комах 50 100 65 100 
Кількість комах, які живилися 30 60 26 40 

ЕІ комарів неінвазійними личинками 4 14,29 3 11,54 
ІІ, екз. лич./комаху 1,5 - 1,3 - 

2. Ураженість комарів інвазійними мікросетаріями через 14 днів після живлення 
Дослід 1 Дослід 2 Показники екземплярів відсотків екземплярів відсотків 

Загальна кількість комах 50 100 44 100 
Кількість комарів,  

які вижили до 14 дня 18 36 12 27,27 

Кількість уражених комарів  2 11,11 1 8,33 
Інтенсивність інвазії,  
інвазійних лич./комаху 1,5 - 1 - 

 
За 14 днів у лабораторних умовах із 50 та 44 

комарів вижили 18 і 12 екз. комах, що становило 
36 та 27,27 % (табл. 2). 
Компресорними дослідженнями встановлено, 

що з тих комах, які вижили, 11,11% у першому 
досліді та 8,33% – в наступному, були інвазовані 
мікросетаріями: інтенсивність інвазії становила 
1,0-1,5 екз. лич./комаху.  
Для вивчення ступеня ураження комарів мік-

росетаріями в природніх умовах було проведено 
відлов комах на території ферм, неблагополуч-
них із сетаріозу великої рогатої худоби. Компре-
сорне дослідження дозволило визначити інтен-
сивність ураження кровососів інвазійними мік-
росетаріями.  
Всього було досліджено 1082 комахи, з яких 

226 екземплярів відловили у травні, 457 – у чер-
вні, 180 – у липні, 116 – серпні, 58 – вересні, 45 – 
у жовтні. Позитивні результати було отримано 

під час компресорного дослідження комарів, 
відловлених у перші три місяці дослідження. 
При цьому ураженість кровососів мікросетарія-
ми з травня по липень становила 0,38, 0,66 та 
0,56 %, а в середньому за період дослідження – 
0,36%.  
Висновки. Аналіз результатів досліджень  

свідчить, що потенційна можливість до заражен-
ня комарів мікросетаріями у господарствах 
центральної частини України становить 11-14 %, 
однак передачу збудника до сприйнятливих тва-
рин забезпечують 0,36% комах.  
Перспективою подальших досліджень є ви-

вчення взаємного зв’язку і впливу показників 
ураження тварин сетаріями та комарів мікрофі-
ляріями, що уможливить прогнозування сетаріо-
зної інвазії у великої рогатої худоби господарств 
окремих геокліматичних зон України.  
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