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Досліджено розподілення метацеркарії в трема-
тод Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) у 
м’язовій тканині популяції прісноводних риб, а саме: 
тарані (Rutilus rutilus), густери (Blicca bjoerkna), ляща 
(Abramis brama), карася (Carassius gibelio), червоно-
пірки (Scardinius erythrophthalmus), щуки (Esox lucius), 
судака (Sander lucioperca). Показано, що максималь-
на кількість метацеркаріїв P. ovatus локалізувалася у 
ділянці спинних м’язів, а саме поблизу спинного плав-
ця та становила 41,3 % від загальної кількості вияв-
лених паразитів. Мінімальні показники кількості ме-
тацеркаріїв трематоди спостерігали в ділянці аналь-
ного плавця – 2,1 %. 

Ключові слова: Paracoenogonimus ovatus, ме-
тацеркарії, інтенсивність інвазії, локалізація.  

Актуальність проблеми. Рибне господарство 
є однією з найважливіших галузей тваринництва, 
що забезпечує населення цінними дієтичними 
продуктами харчування. Одним з факторів, що 
гальмує розвиток цієї галузі, є інвазійні хвороби 
риб. Вплив гельмінтів на популяцію риб обумов-
лено багатьма факторами: загибеллю, порушен-
ням відтворення, затримкою у рості та розвитку, 
зниження вгодованості, погіршенням товарних 
та смакових якостей та ін. [4].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Параценогонімоз – широко поширена інвазійна 
хвороба прісноводних видів риб природних во-
дойм Миколаївської області, що викликається 
личинками (метацеркаріями) Paracoenogonimus 
ovatus (Katsurada, 1914), які паразитують у 
м’язах, зябрах, мозку, печінці, нирках, гонадах, 
стінці кишечника коропових, щукових, оселед-
цевих, бичкових, атеринових, колюшкових і на-
віть сімейство голкових [5–9]. 
Метацеркарії P. оvatus є надзвичайно патоген-

ними для мальків риб та можуть досягати до де-
кількох тисяч екземплярів, а також представляти 
небезпеку для ссавців, що споживають інвазова-
ну рибу [5, 8, 9]. 
Метою роботи було дослідити розподілення 

метацеркаріїв P. ovatus у м’язовій тканині пріс-
новодних риб, виловлених у природних водой-
мах Миколаївської області. 
Завдання: описати анатомічні межі переваж-

них місць локалізації метацеркаріїв у тілі проміж-
ного живителя трематоди P. ovatus – прісновод-
них риб.  
Матеріали і методи дослідження. Протягом 

2012–2015 рр. було досліджено 35 прісноводних 
риб, виловлених у річках Південний Буг та Ін-
гул. Під час проведення їх розтину відбирали 
м’язову тканину та досліджували компресорним 
методом за допомогою компресорію МИС-7.  
Розтин риби проводили за загальноприйнятими 
методам, а саме за методикою І. Є. Биховської-
Павловської (1985) та В. Є. Сударікова та ін. (2002) 
[1, 8]. Видову належність метацеркаріїв визначали 
за визначником «Определитель паразитов прес-
новодных рыб фауны СССР» (1987).  
Мікроскопію проводили за допомогою оптич-

ного обладнання: мікроскопа тринокулярного 
Micromed XS – 4130 та мікроскопа бінокулярно-
го, стереоскопічного – Micromed XS – 6320. Ли-
чинки P. ovatus, що були на стадії метацеркарія 
виявляли у м’язовій тканині риб. Для визначення 
кількісних показників інвазування риби викорис-
товували метод підрахування загальної кількості 
метацеркаріїв у певних ділянках м’язової ткани-
ни прісноводних риб. Визначення ділянок про-
водили за принципом розмежування на 6 окре-
мих локацій, згідно з рекомендаціями В. Я. Лин-
ника (рис. 1) [6]. 
Результати дослідження. Визначали локалі-

зацію метацеркаріїв параценогонімусів у тарані 
(Rutilus rutilus), густері (Blicca bjoerkna), лящі (Ab-
ramis brama), карасі (Carassius gibelio), червоно-
пірці (Scardinius erythrophthalmus), щуці (Esox lu-
cius), судаку (Sander lucioperca). Переважну кі-
лькість метацеркаріїв знаходили в поверхневих 
шарах м’язової тканини, на глибині 2–5 мм.  
У глибших шарах їх було значно менше. Макси-
мальну інтенсивність інвазії відмічали у тарані – 
247 метацеркаріїв, мінімальну в судака – 17. 
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Рис. Ділянки тіла риби, в яких відбирали м’язову тканину для дослідження 

Локалізація метацеркаріїв трематоди P. ovatus  
по ділянках у м’язовій тканині прісноводних риб (n = 35) 

Ділянки м’язів 1 2 3 4 5 6 
Середня кількість 

mtc, % 19,8 41,3 17,1 6,7 13,4 1,7 

 
Найбільшу кількість метацеркаріїв встановили 

у ділянці 2, що анатомічно окреслювалась крані-
альним та каудальним краями спинного плавця 
дорсально та серединною лінією вентрально – 
41,3 %. Меншою кількістю метацеркаріїв пред-
ставлена ділянка 1, що окреслена межами поти-
личною частиною черепа краніально, спинним 
плавцем каудально та серединною лінією вент-
рально. Показник інвазування становив 19,8 %. 
Ділянка 3 була сформована умовними межами, що 
краніально починається від заднього кінця спин-
ного плавця, каудально обмежена краями хвосто-
вого плавця. Вентральний бік утворений середин-
ною лінією. Так, показник ураження становив 17,1 %. 
Ділянка, що була окреслена краніально зябровою 
дугою, дорсально серединною лінією, а каудально 
уявною лінією, яка починається від переднього 
краю спинного плавця, була визначена як четверта 
для відбору м’язової тканини. Тут показники ура-
ження були не значними та становили – 6,7 %. 
П’ята локація була окреслена уявними лініями кра-
ніально та каудально переднім та заднім кінцем 
спинного плавця, відповідно. Дорсальна межа про-
ходила по серединній лінії. З нижньої частини тіла 
риби ділянка мала найбільший показник інвазії – 
13,4 %. Остання ділянка, шоста, представлена ме-
жами краніально, уявною лінією, що бере початок 
від заднього краю спинного плавця, каудально 
окреслена початком хвостового плавця, дорсально 
– серединною лінією. Дана ділянка відзначилась 
найменшими показниками ураження метацеркарі-
ями P. ovatus – 1,7 % (табл.1). 
За спостереженнями деяких дослідників церкарії 

P. ovatus малоактивні у пошуках хазяїна та реагу-

ють лише в разі контакту з рибою, до якої вони 
присмоктуються вентральною впадиною. Церкарії 
проникали також у відрізаний плавець риби. Цер-
карії, що проникли в рибу, мігрують по м’язовій 
тканині тіла риби [10]. 
Найчастіше місцем локалізації метацеркаріїв  

P. ovatus є м’язова тканина. Церкарії, що проника-
ють до тіла риби, чинять значний механічний 
вплив на її організм. Попередньо церкарій прони-
кає в тіло риби через шкіру за допомогою виступу, 
що розміщується біля ротової присоски. Відкидає 
хвіст та швидко мігрує у товщу м’язового шару, 
травмуючи кровоносні судини на шляху міграції, 
та перетворюється на метацеркарії, чим призводять 
до виникнення петехіальних крововиливів у товщі 
м’язової тканини (рис. 2, 3). 
Протягом декількох діб церкарії вкриваються 

тонкою гіаліновою оболонкою, що утворюється з 
секрету, який виділяється цистогенними клітинами 
залоз личинки. З часом гіалінова капсула потовщу-
ється та набуває, порівняно з іншими трематодами, 
значної товщини – 0,006 мм (рис. 4). 
Інцистування метацеркарія у тілі риби закін-

чується приблизно на п’яту добу з моменту про-
никнення церкарія. В цей час метацеркарій дося-
гає близько 0,4 мм уздовж. Його тіло заповнено 
міхурцеподібними прозорими клітинами. Через 
10–14 діб циста вкривається зовні сполучнотка-
нинною оболонкою. Через три тижні повністю 
формується вторинна екскреторна система. Че-
рез чотири тижні метаморфоз закінчується і ме-
тацеркарій стає інвазійним. До цього моменту 
черевна присоска не завжди встигає розвинутися 
[2, 11]. 
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Рис. 1. Крововиливи у м’язовій тканині щуки після проникнення церкаріїв P. ovatus 

 

  
Рис. 2. Крововиливи у м’язовій тканині риби після проникнення церкаріїв P. ovatus 

Отже, встановлено ураження основних про-
мислових видів риб річок Південний Буг та Ін-
гул трематодозним захворюванням – парацено-
гонімозом. Враховуючи, що P. ovatus паразитує 
свійських та диких м’ясоїдних тварин та може 

становити потенційну небезпеку для людини, у 
випадку споживання риби, що була недостатньо 
піддана кулінарній обробці, важливо проводити 
ветеринарно-санітарну експертизу та дотримува-
тись профілактичних заходів. 
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Рис. 4. Метацеркарій P. оvatus від щуки (ок.10 х об. 8 )  

  
Висновок. Інтенсивніть інвазії становила від 

247 метацеркаріїв у тарані до мінімального показ-
ника (17) у судака. Переважним місцем локалі-
зації метацеркаріїв P. ovatus є м’язова тканина 
спини риб. Найбільша кількість личинок була 
виявлена у ділянці спинного плавця – 41,3 %. 

Найменш ураженою була ділянка, що розташо-
вана поблизу анального плавця. Тут показник 
становив 1,7 % від загальної кількості підрахо-
ваних метацеркаріїв у досліджуваних прісновод-
них риб. 
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