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Мета статті – удосконалити спосіб копроскопічної зажиттєвої діагностики трихостронгільо-
зу гусей. 

Методика дослідження. Використано методи зажиттєвої копроскопічної діагностики із за-
стосуванням флотаційних розчинів: загальновідомі (Фюллеборна, Котельникова-Хренова, Маллорі, 
Мельничука) та удосконалений способи. Проведено визначення показників інтенсивності інвазії у 
процесі діагностики трихостронгільозу гусей. 

Результати дослідження. Встановлено, що удосконалений спосіб із використанням комбінованої 
флотаційної рідини виявився найбільш ефективним за трихостронгільозу гусей, ніж методи з вико-
ристанням насиченого розчину цукру (до 54,99 %), з насиченим розчином нітрату амонію (до 
51,30 %), з карбамідом (до 23,11 %). Причому час, витрачений на дослідження однієї проби посліду, 
становить 17 хвилин. 

Елементи наукової новизни. Проведено удосконалення та випробування нового методу флотації, 
який має високі показники діагностичної ефективності за трихостронгільозу гусей. 

Практична значущість. Одержані результати дозволяють рекомендувати удосконалений ме-
тод для впровадження у виробництво з метою своєчасного та ефективного діагностування трихо-
стронгільозу у птахівництві. 
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Постановка проблеми. Основою профілакти-
ки нематодозних захворювань є профілактичні та 
лікувальні дегельмінтизації, доцільність проведен-
ня яких базується на результатах, переважно, за-
життєвої лабораторної діагностики, а саме – 
гельмінтокопроскопічних досліджень тварин. На 
сьогодні для діагностики гельмінтозів як людей, 
так і тварин, зокрема птиці, запропонована значна 
кількість флотаційних і комбінованих методів коп-
роовоскопії. Ці методи ґрунтуються на викорис-
танні розчинів з питомою вагою, яка є вищою, ніж 
питома вага яєць гельмінтів, що і обумовлює їх 
спливання на поверхню флотаційної рідини  
[4, 5, 12, 13]. 

Успішність зажиттєвої лабораторної діагности-
ки нематодозів травного каналу птиці, зокрема 
трихостронгільозу, значною мірою обумовлена 
ефективністю обраного методу, яка залежить від 
питомої ваги, в’язкості, ступеня кристалізації фло-
таційного розчину та часу, що забезпечує макси-
мальне спливання яєць певного виду збудника  
[2, 6, 8].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. У практиці для діагностики нематодозів трав-
ного каналу людей і тварин серед флотаційних 
способів широкого розповсюдження набули мето-
ди Фюллеборна, Котельникова-Хренова та Дарлін-
га. Вони вважаються достатньо ефективними для 
більшості нематодозних захворювань, зручні у за-
стосуванні, не потребують коштовного обладнання 
та специфічних реактивів [1, 9]. Водночас повід-
омляють, що такі методи не завжди ефективні при 
діагностиці окремих інвазій. Іноді одержані дані 
авторів щодо їх діагностичної ефективності є су-
перечливими. Також одні вчені вважають, що роз-
чини окремих солей зі збільшенням їх щільності 
підвищують флотаційну здатність яєць гельмінтів, 
інші ж, навпаки, доводять, що це сприяє затримці 
флотації яєць [10, 11]. 

Відомо, що у птиці є специфічні збудники не-
матодозів травного каналу птиці, яйця яких мають 
характерну будову, а також певну питому вагу, що 
може впливати на діагностичну ефективність зага-
льновідомих методів копроовоскопії. Згідно з до-
слідженнями науковців, діагностуючи аскаридіоз 
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та гетеракоз курей недоліком методу Фюллеборна 
є те, що флотація яєць відбувається тривалий час 
(40–60 хв) і метод є недостатньо ефективним. Не-
доліком методу Котельникова-Хренова є значний 
обсяг флотаційної рідини (50–100 мл) і затрачено-
го часу (10 хв) на одне дослідження. Водночас не-
доліками методу Дарлінга є значна витрата часу на 
його проведення, і метод виявився недостатньо 
ефективним за нематодозів курей. Тому автор за-
пропонував удосконалений спосіб діагностики па-
разитозів птиці, у якому як флотаційну рідину ви-
користано суміш аміачної селітри та гліцерину. 
Причому ефективність запропонованого автором 
способу виявилася вищою на 26 % порівняно із 
загальновідомими методами при діагностиці гете-
ракозу та аскаридіозу курей [7]. 

Іншими авторами для зажиттєвої діагностики 
капіляріозу курей запропоновано удосконалений 
спосіб, який ґрунтується на застосуванні флота-
ційного розчину на основі комбінованого розчину 
цукру та натрію хлориду. Доведено, що запропо-
нований спосіб має вищу діагностичну ефектив-
ність за капіляріозу курей порівняно із відомими 
методами: Фюллеборна (на 21,5−47,4 %, р<0,001), 
Котельникова-Хренова (14,7−15,5 %, р<0,05 ... 
р<0,001), Маллорі (5,4−9,9 %, р<0,05) та способу із 
використанням карбаміду (3,0−6,3 %, р<0,01) [3].  

У зв’язку з цим, метою роботи було удоскона-
лити спосіб копроскопічної зажиттєвої діагности-
ки трихостронгільозу гусей.  

У завдання досліджень входило випробувати 
запропоновану комбіновану флотаційну рідину 
для діагностики трихостронгільозу гусей; визначи-
ти діагностичну ефективність удосконаленого спо-
собу та загальновідомих методів флотації при ви-
явленні яєць Trichostrongylus tenuis. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження 
проводилися упродовж 2018 р. на базі лабораторії 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи Полтавської державної аграрної  
академії.  

Для визначення діагностичної ефективності за-
гальновідомих та запропонованого способу копро-
овоскопічної діагностики трихостронгільозу гусей 
проведено дослідження хворих гусей, які належали 
неблагополучним щодо інвазії приватним госпо-
дарствам Полтавської області. Виявляли інтенсив-
ність інвазії за методом В. Н. Трача, розраховували 
кількість яєць гельмінтів у 1 г посліду (ЯГП). По-
рівнювали наступні методи: Котельникова-
Хренова – з аміачною селітрою; Маллорі – з наси-
ченим розчином цукру; Мельничука та ін. – з кар-
бамідом, а також удосконалений спосіб – з вико-
ристанням комбінованої флотаційної рідини. До-

слідження проводили за експозицій 5, 10, 15 та 
20 хв. Усього проведено 320 копроовоскопічних 
досліджень. 

Статистичну обробку результатів експеримен-
тальних досліджень проводили визначенням сере-
днього арифметичного (М), його похибки (m) та 
рівня вірогідності (р) з використанням таблиці t-
критеріїв Стьюдента. 

Результати досліджень. Проведеними дослі-
дженнями встановлено, що за різних експозицій 
проб найбільшу кількість яєць T. tenuis за показни-
ком інтенсивності інвазії виявляли у процесі вико-
ристання удосконаленого способу (табл. 1). 

За експозиції 5 хв. інтенсивність інвазії у про-
цесі використання удосконаленого способу була 
вищою на 35,38 % (р<0,05) порівняно із методом 
Котельникова-Хренова (33,33±3,76 ЯГП), на 
33,07 % (р<0,05) – із методом Маллорі (34,55± 
4,74 ЯГП) та на 9,52 % – із методом Мельничука 
(46,67±5,36 ЯГП). За експозиції 10 хв удосконале-
ний спосіб перевищував на 51,30 %, 54,99 % 
(р<0,001) та 23,11 % (р<0,05) ефективність загаль-
новідомих методів (Котельникова-Хренова, Мал-
лорі та Мельничука) у процесі проведення діагнос-
тики трихостронгільозу гусей. При дослідженні 
проб з експозицією 15 та 20 хв. діагностична ефек-
тивність удосконаленого способу виявилася ви-
щою на 5,31–24,98 % (90,50±9,16 –113,00± 
10,79 ЯГП), ніж загальновідомі методи 
(72,50±6,84 –107,00±8,98 ЯГП). Причому найбіль-
ше спливання яєць нематод виявлено за експозиції 
10 хв. (115,00±10,45 ЯГП). У процесі подовження 
часу відстоювання проб інтенсивність інвазії зни-
жується і становить за експозиції 15 хв. 
113,00±10,79 ЯГП, за експозиції 20 хв. – 
90,50±9,16 ЯГП. 

З метою підтвердження ефективності запропо-
нованого способу зажиттєвої діагностики трихост-
ронгільозу гусей за показниками ергономічності 
проведено порівняння витраченого часу на одне 
дослідження порівняно із загальновідомим мето-
дом Котельникова-Хренова (прототип) (табл. 2).  

Установлено, що за використання методу Коте-
льникова-Хренова, в середньому, витрачено: на під-
готовку однієї проби посліду 18,35±0,10 хв., на 
одне діагностичне дослідження  23,29±0,16 хв. За 
використання удосконаленого способу одержані 
показники вказують на високу ефективність цього 
способу. На підготовку однієї проби витрачено 
12,32±0,09 хв., що у 1,5 рази (р<0,001) менше, ніж 
при використанні прототипу. Водночас на одне діа-
гностичне дослідження витрачено 17,06±0,05 хв., 
що у 1,4 рази (р<0,001) швидше порівняно із витра-
тами часу за методом прототипу.  
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1. Діагностична ефективність методів копроовоскопічної діагностики 
трихостронгільозу гусей (n=20) 

Інтенсивність інвазії, ЯГП (M±m) 
експозиція, хв Спосіб 

5 10 15 20 
Удосконалений 51,58±6,36 115,00±10,45 113,00±10,79 90,50±9,16
Котельникова-Хренова 33,33±3,76* 56,00±8,99*** 86,67±9,97 67,89±8,94
Маллорі 34,55±4,74* 51,76±7,29*** 90,53±6,73 72,50±6,84
Мельничука та ін. 46,67±5,36 88,42±6,72* 107,00±8,98 78,50±7,82

 

Примітка: * – р<0,05, *** – р<0,001 – порівняно з показниками за використання удосконаленого способу. 
Джерело: власні дослідження. 

2. Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики  
трихостронгільозу гусей (n=20) 

Показники часу, хв (M±m) 
Спосіб 

підготовки проби 
проведення одного 
дослідження 

Котельникова-Хренова (прототип) 18,35±0,10 23,29±0,16 
Удосконалений 12,32±0,09*** 17,06±0,05*** 

 

Примітка: *** – р<0,001 – порівняно з показниками за використання способу прототипу. 
Джерело: власні дослідження. 
 

Висновки:  
1. Встановлено, що удосконалений спосіб за-

життєвої копроовоскопічної діагностики трихо-
стронгільозу гусей перевищує ефективність ме-
тоду Котельникова-Хренова на 21,5−47,4 % 
(р<0,001), Маллорі − на 3,0−6,3 % (р<0,01) та 
Мельничука − на 3,0−6,3 % (р<0,01). 

2. Запропонований спосіб є ергономічним, 
оскільки час на дослідження однієї проби послі-
ду становить 17 хвилин. 

Перспективи подальшої роботи в цьому 
напрямі. Перспективами подальших досліджень 
є визначення ефективності сучасних лікарських 
засобів за трихостронгільозу гусей. 
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Стародуб Е. С. Совершенствование копроовоскопической диагностики трихостронгилеза  
гусей 

 
Цель статьи – усовершенствовать способ копроскопической прижизненной диагностики три-

хостронгилеза гусей. 
Методика исследования. Использованы методы прижизненной копроскопической диагностики с 

применением флотационных растворов: общеизвестные (Фюллеборна, Котельникова-Хренова, Мал-
лори, Мельничука) и усовершенствованный способы. Проведено определение показателей интенсив-
ности инвазии в процессе диагностики трихостронгилеза гусей. 

Результаты исследования. Установлено, что усовершенствованный способ с использованием 
комбинированной флотационной жидкости оказался наиболее эффективным при трихостронгилезе 
гусей, чем методы с использованием насыщенного раствора сахара (до 54,99 %), с насыщенным рас-
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твором нитрата аммония (до 51,30 %), с карбамидом (до 23,11 %). Причем время, затраченное на 
исследование одной пробы помета, составляет 17 минут. 

Элементы научной новизны. Проведено усовершенствование и испытание нового метода фло-
тации, который имеет высокие показатели диагностической эффективности при трихостронгиле-
зе гусей. 

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют рекомендовать усовершенство-
ванный метод для внедрения в производство с целью своевременного и эффективного диагностиро-
вания трихостронгилеза в птицеводстве. 

Ключевые слова: трихостронгилез, гуси, прижизненная диагностика, копроскопия, флотация, 
эффективность. 
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Starodub Ye. S. Improving coproovoscopic diagnostics of trichostrongylosis of geese 
 
The purpose of the article is to improve the method of coproovoscopic lifetime diagnostics of geese 

trichostrongylosis. 
Methods of research. Commonly known methods of lifetime coproscopic diagnostics (of Fülleborn, Ko-

telnykova-Khrenova, Mallory, Melnychuka) using flotation solutions were used, and also the methods were 
improved. The determining of the invasion intensity indices in the process of diagnosing geese trichostrongy-
losis was carried out. 

The research results. It has been established that the improved method with the use of combined flotation 
fluid was proved to be the most effective in diagnosing trichostrongylosis of geese than methods with the use 
of saturated sugar solution (up to 54.99 %), with a saturated solution of ammonium nitrate (up to 51.30 %), 
with urea (up to 23,11 %). Moreover, the time taken to study one sample of the litter is 17 minutes. 

The elements of scientific novelty. The improving and testing of a new flotation method, which has high 
indicators of diagnostic effectiveness for geese trichostrongylosis have been carried out. 

Practical significance. The obtained results allow us to recommend the improved method for introduc-
tion in production in order to timely and effectively diagnose trichostrongylosis in poultry farming. 

Key words: trichostrongylosis, geese, lifetime diagnostics, coproscopy, flotation, effectiveness. 
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