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Постановка проблеми. Не дивлячись на зна-
чні досягнення у галузі ветеринарної медицини, 
девастаційні заходи не отримали абсолютного 
успіху. Інвазійні захворювання тварин набули 
значного поширення у господарствах різної фо-
рми власності. Особливу увагу до себе привер-
тають паразитарні хвороби м′ясоїдних тварин, 
оскільки збудники можуть паразитувати в орга-
нізмі людей, тобто спричинювати антропозооце-
нози. Вітчизняні вчені зазначають, що у собак та 
котів ураженість паразитами досягає під час 
100 %. Особливу небезпеку створюють тварини 
поряд із домівками людей у приватних одноосі-
бних господарствах, оскільки можуть бути дже-
релом інвазії для оточуючих. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. У Російській федерації частіше діагностується 9 
видів гельмінтів. Домінує T. canis (43,6 %), субдо-
мінантами є D. caninum (26,0 %) і T. leonina  
(18,5 %), до рідкісних видів можна віднести 
U. stenocephalа (5,4 %), O. felineus (3,4 %),  
T. hydatigena (2,6 %) і досить рідко зустрічають-
ся A. alata, E. granulosus та D. latum [1]. 

За повідомленнями українських вчених, на Сло-
божанщині екстенсивність інвазії собак токсока-
рами становить 9,8 %, токсаскарисами – 4,4 %, ун-
цинаріями – 2,1 %, трихурисами – 0,6 %, анкілос-
томами – 0,4 %, дипілідіумами – 9,3 %, теніями – 
1,3 %. У 11,3 % тварин трапляється змішана інвазія 
з токсокар, унцинарій, анкілостом, дипілідіумів [4]. 
На півдні країни з паразитарних хвороб найбільшу 
питому вагу займають: дипілідіоз (21,9 %); токсо-
кароз (10,0 %); стронгілятози (6,1 %); трихуроз 
(4,6 %), а токсокароз, теніїдози, дирофіляріоз діаг-
ностуються вкрай рідко (0,1–1,6 %) [3]. На півночі 
країни ураженість собак становить 48 %, а основу 
гельмінтофауни створюють трихуриси (62,5 %), 
тенії (25 %), токсокари (20,8 %) та стронгіляти 
(12,5 %) [2]. 
Мета досліджень. Повідомлення щодо ура-

ження тварин центральної частини України 
майже відсутні, тому метою наших досліджень 
було визначити паразитофауну собак приватних 
господарств Полтавської області. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили у приватних одноосібних госпо-
дарствах Полтавської області, де від собак різної 
породи, віку та статі відбирали проби фекалій, 
які досліджували методами седиментації (послі-
довним промиванням) та флотації за Котельни-
ковим-Хреновим із розчином аміачної селітри у 
лабораторії кафедри паразитології та ветсанекс-
пертизи Полтавської державної аграрної акаде-
мії. Для діагностики дирофіляріозу проби крові 
досліджували за методом Попової. 
Результати досліджень. Протягом 2008–2010 рр. 

було досліджено 99 собак із приватних госпо-
дарств 13 районів Полтавської області, а саме: 
Великобагачанського, Глобинського, Гребінків-
ського, Диканського, Зіньківського, Карлівсько-
го, Козельщинського, Кременчуцького, Мирго-
родського, Новосанжарського, Полтавського, 
Решетилівського та Хорольського. В усіх тварин 
спостерігались ознаки кахексії та порушення 
роботи шлунково-кишкового тракту. У 88 тва-
рин у досліджуваних пробах були виявлені інва-
зійні елементи: яйця або личинки (ЕІ – 88,88 %). 

Здійснено аналіз літературних даних та власних 
досліджень щодо гельмінтофауни собак госпо-
дарств різної форми власності. Встановлено, що 
м′ясоїдні з ознаками кахексії та порушенням робо-
ти системи травлення на 88,88 % уражені гельмі-
нтами, а, отже, забруднюють навколишнє середо-
вище інвазійними елементами, створючи серйозну 
небезпеку для оточуючих сприйнятливих організмів. 
У господарствах Полтавської області у собак час-
тіше паразитують нематоди шлунково-кишкового 
тракту: трихуриси, токсокари, токсаскариси, ки-
шкові стронгіляти. Екстенсивність ураження ко-
ливається в межах 12,12–38,38 % при інтенсивнос-
ті 13,17–16,54 екз. яєць в 1 краплі досліджуваної 

рідини. Перспективою подальших досліджень є роз-
робка науково обґрунтованих заходів боротьби з 
гельмінтозами м′ясоїдних у приватних господарст-

вах центральної частини України. 
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Дослідженнями встановлено, що паразитофауна 
собак домашніх господарств Полтавської області 
представлена трихурисами, токсокарами, токсас-
карисами, кишковими стронгілятами, аляріями, 
дипілідіями, дирофіляріями й теніями (рис. 1). 
Слід зазначити, що у тварин частіше діагнос-

тували трихуроз: екстенсивність інвазії станови-
ла 38,38 % (рис. 2). Ураженість собак токсокара-

ми, токсаскарисами та кишковими стронгілята-
ми знаходилася майже на одному рівні й стано-
вила 16,16; 15,15 та 12,12 %. Аляріоз, дипілідіоз 
і дирофіляріоз реєстрували у 2,02 %, а яйця теній 
виявили у 1,01 % тварин. 
Інтенсивність інвазії була найвищою у тварин, 

хворих на дирофіляріоз, – 120 екземплярів личи-
нок в 1 см3 крові (див. табл.).  
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Рис. 1. Частка захворювань у системі гельмінтозів собак приватних господарств 
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Рис. 2. Екстенсивність гельмінтозної інвазії у собак одноосібних господарств  

Полтавської області 

Гельмінтози собак приватних господарств Полтавської області 

Захворювання ЕІ, % ІІ, екз. яєць у 1 г фекалій; 1 кр. досл. 
рідини; личинок в 1 см3 крові 

Аляріоз 2,02 2,38 
Дипілідіоз 2,02 5,58 

Дирофіляріоз 2,02 120,0 
Кишкові стронгілятози 15,15 16,54 

Токсокароз 16,16 13,65 
Токсаскароз 12,12 15,62 
Теніози 1,01 16,0 
Трихуроз 38,38 13,17 
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Інтенсивність ураження кишковими немато-
дами становила 13,17–16,54 екз. яєць у 1 краплі 
досліджуваної рідини, дипілідіями – 5,58 та аля-
ріями 2,38 екз. яєць в 1 г фекалій. 
Висновки. Аналіз результатів досліджень сві-

дчить про значне поширення гельмінтозів 
м′ясоїдних у господарствах Полтавської області. 

Ураженість тварин трихурисами, токсокарами, 
токсаскарисами та кишковими стронгілятами 
становить 12,12–38,38 %. Подібна ситуація ви-
магає детального вивчення епізоотології захво-
рювань, розробки та впровадження заходів боро-
тьби в приватних господарствах. 
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