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Наведені результати моніторингових досліджень
стосовно епіозоотологічної ситуації з фасціольозу,
парамфістомозу, дикроцеліозу та стронгілятозу
органів травлення в Україні. Найбільш неблагополучними областями стосовно гельмінтозів шлунковокишкового тракту є Волинська, Житомирська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернігівська області. Протягом 2010–2011 рр. 100 % ЕІ
зареєстровано за паразитування парамфістом у Донецькій області, дикроцелій – у Волинській та стронгілят органів травлення – у Рівненській. За 2012–
2013 рр. 100 % ЕІ дикроцеліями зафіксовано в Київській області.
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Постановка проблеми. Паразитарні хвороби
в багатьох країнах світу наразі залишаються невирішеною проблемою [6, 8]. Отримання екологічно чистої продукції тваринництва є основним
завданням сучасної ветеринарної медицини.
до одного з критеріїв оцінки благополуччя
стада можна віднести захворюваність худоби
на гельмінтози [9]. За останні п’ять років у літературі практично не зустрічається всебічного
аналізу щодо розповсюдження гельмінтозів
шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби в областях України.
Аналіз основних досліджень і публікацій,
у яких започатковано розв’язання проблеми.
Аналіз вітчизняних літературних джерел свідчить про значне розповсюдження у великої рогатої худоби фасціольозу, дикроцеліозу, парамфістомозу, стронгілятозів органів травлення та інших інвазійних хвороб [3].
Зокрема, фасціольоз реєструється як моноінвазія, так і у вигляді змішаної інвазії. В Україні,
за даними автора, в зоні лісостепу середня ураженість великої рогатої худоби досягала взимку
34,01 %, а на території Полісся – 62,95 % [2].
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За результатами інших досліджень, екстенсивність фасціольозної інвазії у великої рогатої
худоби лісостепової та степової зон України
становила, відповідно, 16,1 % і 4,5 % [5]. На території центрального Полісся України максимальна екстенсивність інвазії (ЕІ) фасціолами у
господарствах, забруднених радіонуклідами,
становила 70,1–74,5 %, а умовно чистої щодо
забруднення радіонуклідами – 46,6–63,3 % [4].
У Харківській області зареєстрована фасціольозно-парамфістоматозна інвазія з екстенсивністю
10,0 % [7]. На території України реєструється
парамфістомоз у вигляді моноінвазії. Так, встановлено, що в умовах господарств та приватного
сектора Київської й Чернігівської областей зони
полісся України 12,2 % тварин уражені парамфістоматидами. Середня екстенсивність інвазії в
господарствах Київської області становить
10,2 %, Чернігівської – 13,2 %. Максимальний
відсоток інвазованих трематодами тварин на
Чернігівщині досягає 21,9 % в умовах сільськогосподарських підприємств і 100 % – у приватних господарствах населення [13].
З-поміж паразитарних хвороб великої рогатої
худоби найбільшого поширення в Російській
Федерації набули фасціольоз і стронгілятози
шлунково-кишкового тракту – середня екстенсивність становила 18,6 і 21,5 % [10]. За даними
К. А. Хромова, одночасне паразитування фасціол та стронгілят органів травлення набуло значного поширення. Показники екстенсивності інвазії, за даними копроовоскопічних досліджень
та післязабійної експертизи, перевищували 20 %
[12]. В Оренбурзькій області найбільш поширеною інвазією є стронгілятози: ЕІ коливалася від
7,7 до 13,3 % [11].
В умовах Середнього Поволжя широко представлені трематодози (фасціольоз + парамфістомоз – в умовах Нижньогородської, дикроцеліоз –
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в умовах Волгоградської областей). Так, екстенсивність інвазії фасціолами в Нижньогородській
області становила 55,7±2,8 %, а парамфістомами
– 28,04±1,4 %. В умовах Волгоградської області
домінуючою інвазією виявився дикроцеліоз, а ЕІ
коливалася в межах 2,6–84 % [1].
Мета і завдання досліджень. Враховуючи
вищенаведене, метою наших досліджень було
провести моніторинг, за даними ветеринарної
статистики, епізоотичної ситуації стосовно гельмінтозів шлунково-кишкового каналу великої
рогатої худоби в двадцяти чотирьох областях
України та АР Крим.
Завданнями досліджень було встановити екстенсивність інвазії (ЕІ) великої рогатої худоби в
областях на фасціольоз, парамфістомоз, дикроцеліоз та стронгілятози органів травлення.
Матеріали і методи досліджень. Екстенсивність інвазії (ЕІ) визначали за даними ветеринарної статистики протягом 2010–2013 рр., наданої Державним науково-дослідним інститутом
із лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи.
Результати досліджень. За результатами проведених копроовоскопічних досліджень протягом 2010–2011 та 2012–2013 рр. встановлено, що
у великої рогатої худоби паразитували як трематоди, так і нематоди. За 2010 рік найвищу екстенсивність інвазії реєстрували за паразитування
парамфістом (ЕІ=100 %) у Донецькій і дикроцелій та стронгілят органів травлення, відповідно,
73,7 % і 47,3 % – у Сумській області. Значно нижча екстенсивність інвазії була за паразитування
фасціол. Найбільш неблагополучними були Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська,
Сумська та Чернівецька області, а ЕІ коливалася
в межах 5,3–11,5 %. У 2011 р. 100 % ураження
великої рогатої худоби дикроцеліями та стронгілятами органів травлення зареєстровано у Волинській і Рівненській областях. Екстенсивність
фасціольозної інвазії на рівні 7,5–9,9 % спостерігалася у Волинській, Рівненській, Сумській та

Чернігівській областях. По парамфістомозу найвищі показники ЕІ зафіксовані у Рівненській,
Сумській та Чернігівській областях. Більше 11 %
хворих корів на дикроцеліоз і стронгілятоз органів травлення було виявлено в Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та
Чернігівській областях.
У Волинській області в 2012 і 2013 рр. відмічалося підвищення ЕІ по фасціольозу з 8,4 % до
9,6 %, а також стронгілятозів органів травлення
– з 15,7 % до 15,9 %. Схожа тенденція спостерігалася щодо дикроцеліозу й стронгілятозу органів травлення і в Житомирській області, відповідно, з 7,9 % до 20,8 % та з 5,6 % до 11,9 %.
У Харківській області спостерігалося зростання
ЕІ по дикроцеліозу й стронгілятозу органів травлення – до 21 %. Протягом 2013 року в Сумській
області відбувалося підвищення ЕІ по фасціольозу на 1,9 % й парамфістомозу – на 3,9 %. Така
ж особливість була характерна й щодо парамфістомозу та стронгілятозу в Чернігівській області.
В АР Крим та інших областях протягом 2010–
2013 рр. проводили дослідження, проте яєць гельмінтів не виявляли або ЕІ була на низькому
рівні.
Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про значне поширення гельмінтозів шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби в господарствах Волинської, Житомирської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Харківської та Чернігівської областей України.
Висновки:
1. На території України серед гельмінтозів
шлунково-кишкового тракту найбільш поширеними є фасціольоз, парамістомоз, дикроцеліоз та
стронгілятоз органів травлення.
2. Найвищі показники екстенсивності інвазії
щодо гельмінтозів зареєстровано протягом
2010–2013 рр. у Волинській, Житомирській,
Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській
та Чернігівській областях.
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