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Демодекоз є поширеним захворюванням серед со-
бак центрального та прилеглих мікрорайонів м. Су-
ми. За останні три роки спостерігалося зменшення 
кількості виявлених хворих на демодекоз собак. До-
слідженнями встановлено, що хворіють тварини до 1 
року – 67,85 %, від 1 до 4 років – 22,62 %, а кількість 
випадків захворювання собак віком від 4 до 10 та більше 
10 років становила 6,0 % і 3,57 % відповідно. Демоде-
коз виявлено у 22 порід собак, із яких частіше хворіли 
безпородні собаки 15,47 %, мопси – 14,29 % та німецькі 
вівчарки – 10,71 %. ЕЕ препарату «Advocate» стано-
вила 90 %, а «Дектомаксу» та «Івермектину 1 %» – 
80 %. 
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Постановка проблеми. Демодекоз, як особ-
лива форма корости собак, відомий з 1843 року 
[1] і, незважаючи на багаторічні дослідження в 
морфології, діагностиці та пошуках лікарських 
засобів, залишається надзвичайно актуальною 
проблемою серед паразитарних захворювань. 
Союз собаки з людиною виник давно і триває 

сьогодні і буде існувати до тих пір, поки на землі 
існує людство [6]. Поголовне захоплення собаків-
ництвом у містах призводить до скупчення вели-
кої кількості собак на обмеженій території, а 
спільний вигул – до широкого поширення інфек-
ційних та інвазійних захворювань. Одним з та-
ких захворювань є демодекоз.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Демодекоз – хвороба переважно молодих собак 
кліщової етіології, спричинюється кліщами 
Demodex canis родини Demodecidae, зі слабо ви-
раженою сезонністю, але характерними піками в 
березні–червні та вересні–листопаді. Характери-
зується локальним або генералізованим дерма-
титом, розвитком мікробної інфекції, схуднен-
ням, виснаженням і загибеллю тварин [3, 4].  
Збудник демодекозу разом із племінними тва-

ринами проникає в різні регіони країни, раніше 
благополучні по цьому захворюванню. Хвороба 

поширюється і завдає значні моральні та матері-
альні збитки власникам тварин [5]. На сьогодні 
недостатньо вивчені епізоотологічні особливості 
демодекозу собак у регіонах України і особливо 
потребують удосконалення схеми лікування 
хворих тварин [2, 4]. 
Мета досліджень полягала у вивченні епізоо-

тичної ситуації щодо демодекозу собак у цент-
ральному та прилеглих мікрорайонах м. Суми та 
порівняти схеми лікування.  
У завдання досліджень входило: встановити 

динаміку демодекозу собак у центральному та 
прилеглих мікрорайонах м. Суми; провести ана-
ліз сприйнятливості до захворювання собак різ-
них порід та вікових груп; застосувати препара-
ти із групи макроциклічних лактонів під час лі-
кування собак, хворих на демодекоз. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися на базі клініки ветеринарної ме-
дицини «Ветсервіс» (м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12а) в період 2010–2015 рр. Матеріалом 
досліджень були: хворі на демодекоз собаки різ-
них порід: мопс, ягд-тер’єр, лабрадор, стафорд-
ширський тер’єр, німецька вівчарка, шарпей, 
такса, французький бульдог та інші; глибокі зі-
скрібки шкіри, акарицидні препарати «Декто-
макс» (виробник Pfizer, США), «Advocate» (ви-
робник Bayer, Німеччина) та «Івермектин 1 %» 
(виробник Біовет, Польща). Статистичну оброб-
ку даних здійснювали шляхом вивчення ветери-
нарної звітності та журналів обліку клініки «Вет-
сервіс». Усього клінічно було досліджено 84 со-
баки. 
Діагноз підтверджували застосуванням акаро-

логічних досліджень глибоких зіскрібків шкіри, 
відібраних з уражених ділянок шкіри скальпелем, 
від собак підозрілих на демодекоз зі встановлен-
ням екстенсивності (ЕІ) та інтенсивності (ІІ) ін-
вазії. Матеріал досліджували стандартизованим 
мортальним компресорним методом з викорис-
танням 50 % водно-гліцеринової суміші та 10 % 
NаOH. Досліджували під мікроскопом (10х10) на 
наявність кліщів на різних стадіях розвитку. 
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Для здійснення порівняльної оцінки з метою 
встановлення ефективності терапевтичних схем 
умовно були сформовані три групи тварин по 10 
голів у кожній віком від 6 місяців до 4 років, 
хворих на демодекоз. 
В якості лікувальних засобів етіотропної тера-

пії застосовували препарати: тваринам першої 
групи – «Дектомакс» (ДР «Дорамектин» 1 %) 1 см3 
на 30 кг ваги п/ш, один раз на тиждень 4–7 
ін’єкцій, тваринам другої групи – «Advocate» 
(ДР «Імідаклоприд» – 10 %, «Моксидектин» – 
2,5 %) нашкірно дворазово з інтервалом 30 діб, 
тваринам третьої групи – «Івермектин 1 %» (ДР 
«Івермектин») 1 см3 на 30 кг ваги п/ш, один раз 
на тиждень 4–7 ін’єкцій. 
Собакам усіх груп застосовували імуностиму-

лятор «Імунофан» 1 см3 на 20 кг ваги, в/м один 
раз на добу 3 дні. 
В якості підтримуючої терапії собакам всіх 

груп додатково застосовували: «Катозал» 2,5–
5 см3, в/м один раз на добу 3 дні, вітаміни А, Д3, 
Е – 1 см3 на 10 кг ваги в/м триразово через 7 діб. 
Спостереження за дослідними собаками вели 
протягом 60 діб.  
Результати досліджень. Під час вивчення 

динаміки демодекозу собак у центральному та 
прилеглих мікрорайонах м. Суми за 2010–2015 рр. 
встановлено, що хвороба реєструється досить 
часто, але з періодичним підвищенням та зни-
женням кількості хворих собак. Так, у 2010 році 
кількість зареєстрованих випадків захворювання 
собак на демодекоз становила 13 випадків, у 
2011 році – 9, у 2012 році – 30, у 2013 році – 13, 
у 2014 році – 11, а у 2015 році – 8 випадків. В 
останні три роки спостерігається стабільна тен-
денція до зменшення кількості хворих собак.  
Провівши аналіз захворювання собак на демо-

декоз у залежності від віку, встановлено, що за 
2010–2015 рр. у м. Суми частіше хворіли молоді 
тварини віком до 1 року – 57 випадків, що ста-
новить 67,85 %, захворювання собак у віці 1–4 
роки виявили у 19 випадках (22,62 %). Значно 
рідше реєстрували захворювання у собак віком 
від 4 до 10 років – 5 випадків, що становить 
6,0 % та у собак віком більше 10 років – 3 випад-
ки (3,57 %). 
Ця тенденція зберігається і в аналізі вікової 

динаміки захворюваності собак демодекозом, 
беручи до уваги річні показники.  
Так, випадки демодекозу собак віком старше 

10 років реєстрували лише у 2011 та 2012 роках, 
а віком від 4 до 10 років – у 2010, 2014 та 2015 
роках. Випадки демодекозу у молодших тварин, 
а саме тварин до року та віком від 1 до 4 років 
реєстрували щорічно з максимальною кількістю 

хворих тварин у 2012 році (23 і 5 випадків відпо-
відно). 
До збудника демодекозу сприйнятливі собаки 

всіх порід. В наших спостереженнях в основно-
му демодекоз виявляли у безпородних собак – 13 
випадків, що становить 15,47 % від загальної 
кількості клінічно обстежених. Кількість хворих 
собак за породами була наступною: мопси – 12 
випадків (14,29 %), німецькі вівчарки – 9 випад-
ків (10,71 %), шарпей – 7 випадків, що становить 
8,33 %, французький бульдог – 6 випадків 
(7,14 %), стафордширський тер’єр – 5 (6,0 %), 
той-тер’єр і алабай – по 4 випадки (4,76 %), лаб-
радор, йоркширський тер’єр, пекінес – по 3 ви-
падки (3,57 %), у таких пород, як такса, пітбуль, 
бордоський дог, родезійський риджбек – по 2 
випадки (2,38 %) і по одному випадку у порід 
ягдтер’єр, дратхаар, фокс тер’єр, спанієль, кавказь-
ка вівчарка, бультер’єр, московська сторожова – 
1,19 % відповідно. Велика кількість захворюван-
ня безпородних собак пов’язана з домашньо-
вигульним способом утримання, за якого велика 
вірогідність контакту із хворими собаками (особ-
ливо безпритульними), що сприяє передачі збуд-
ника. 
Аналізуючи співвідношення захворювання 

собак на демодекоз у залежності від статі за 
2010–2015 рр. встановлено, що частіше, але не 
принципово, як у кількісному, так і у відсотко-
вому відношенні, хворіли на демодекоз суки – 43 
випадки (51,19 %), рідше кобелі – 41 випадок 
(48,81 %).  
Діагноз ставили на підставі анамнестичних 

даних, характерних клінічних ознак хвороби та 
підтверджували мікроскопічними дослідження-
ми глибоких зіскрібків з уражених ділянок шкі-
ри хворих та підозрілих у хворобі собак. 
Під час дослідження були виявлені червоподіб-

ні, світло-сірого кольору кліщі, з чотирма пара-
ми коротких кінцівок, які закінчувалися кігтика-
ми, ліроподібним ротовим апаратом. За морфо-
логічними ознаками кліщів віднесено до виду 
Demodex canis (див. рис.). Встановлено, що ЕІ 
демодекозу собак у м. Суми становила 7,9 %, 
інтенсивність інвазії коливалася від 0,2 до 10,1 
кліща. 
У клініку надходили собаки, хворі на демоде-

коз, із різними формами хвороби і різною сту-
пінню ураженості. 
Порівняно застосування препаратів етіотроп-

ної дії «Дектомакс», «Адвокат» та «Івермектин 
1 %» під час лікування собак, хворих на демоде-
коз. Собаки усіх груп отримували додатково од-
накову патогенетичну та симптоматичну терапію.  
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Рис. Кліщі Demodex canis у зіскрібках під мікроскопом (10х10) 

Встановлено, що застосування протипаразитар-
них препаратів із групи макроциклічних лактонів 
«Дектомакс», «Аdvocate» та «Івермектин 1 %» 
виявилося ефективним у випадку лікування со-
бак, хворих на демодекоз. На 28-му та 60-ту до-
бу спостереження від дослідних собак повторно 
відбирали глибокі зіскрібки шкіри та досліджу-
вали акарологічними методами на наявність у 
них кліщів Demodex canis. У результаті дослід-
жень на 28-му добу у зіскрібках від дослідних 
собак усіх груп виявляли кліщів Demodex canis 
від 1 до 3 у полі зору мікроскопа. На 60-ту добу 
в другій групі лише в однієї собаки виявили по-
одиноких кліщів у зіскрібках, а в першій і третій 
групах у двох тварин виявили поодиноких клі-
щів. У першій та третій групах одужали по 8 го-
лів собак (ЕЕ – 80 %), у другій групі одужали 9 
голів собак (ЕЕ – 90 %). Отже, «Дорамектин», 
«Моксидектин» і «Івермектин» є ефективними 
засобами етіотропної терапії в застосованих 
схемах лікування собак хворих на демодекоз.  
Висновки: 
1. Демодекоз є поширеним захворюванням се-

ред собак центрального та прилеглих мікрорайо-
нів м. Суми. В період з 2010 по 2015 рік кіль-

кість випадків захворювання собак на демодекоз 
коливалася в межах від 9 до 13, і тільки у 2012 
році зареєстровано 30 випадків. За останні три 
роки спостерігається зменшення кількості вияв-
лених хворих собак на демодекоз. 

2. Частіше хворіли тварини віком до 1 року – 
67,85 %, захворювання собак віком від 1 до 4 
років виявили у 21,3 % тварин, а собаки віком 
від 4 до 10 та більше 10 років хворіли рідше – 
6,0 % і 3,57 % відповідно. 

3. До демодекозу сприйнятливі всі породи со-
бак, частіше реєстрували хворобу у безпородних 
собак – 15,47 %, мопсів – 14,29 %, німецьких 
вівчарок – 10,71 %.  

4. «Дектомакс», «Аdvocate» та «Івермектин 
1 %» виявилися ефективними під час лікування 
собак, хворих на демодекоз: ЕЕ «Аdvocate» ста-
новила 90 %, а «Дектомаксу» і «Івермектину 
1 %» – 80 %. 
Перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. Залишається актуальним пошук нових 
високоефективних акарицидних препаратів з 
м’якою дією на організм тварин, а також доціль-
ним є продовження моніторингу захворюваності 
собак, а також інших тварин на демодекоз.  
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