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Demodecosis invasion is one of the most wide-spread dog acarine diseases irrespective of animal age, 

sex, and breed. It is known that the disease can be caused by several tick species, such as Demodex canis 
(Leydig, 1859), Demodex injai (Desch & Hillier, 2003), and Demodex sp. cornei. These ticks somehow differ 
from each other as to their morphological structure, localization place, however, they are united by ex-
pressed pathological influence affecting dog organism. In most cases the disease is chronic and is treated 
with difficulty leading to considerable economic losses. Though the disease is wide-spread, many problems 
connected with epizootology have remained insufficiently studied, which complicates developing the 
measures of fighting and preventing the disease in several regions. That is why the aim of the research was 
to establish the spreading of dog demodecosis in the town of Poltava, the regularities of age dynamics, and 
also breed susceptibility.The study was conducted in the laboratory of the Department of parasitology and 
veterinary-sanitary expert examination and veterinary clinic of private entrepreneur Lokes-Krupka T. P. at 
the Department of therapy named after Prof. P. I. Lokes at Poltava State Agrarian Academy. Demodecosis 
was diagnosed using the improved technique of V.O. Yevstafieva and others, applying the mixture of bis-
chofite and glycerin, one part to one. 562 dogs of twelve breeds (utility, hunting and decorative) and non-
pedigree animals were subjected to acarological examination. The dogs were divided into five age groups 
(to one year of age, from one to three, from three to six, from six to nine, and more than nine years old). 
During the studies it has been established that dogs in Poltava are infected with Demodex canis, Leydig, 
1859 demodecosis causative agent. Prevalence of infection made 7.29 %, on the average. It has been proven 
that the age of dogs considerably affects the index of infection. The maximum prevalence of infection was 
registered in dogs of two age groups – from 1 to three and older than 9 years of age (ЕІ=33.49 and 29.14 %, 
respectively). The dogs younger than 12 months were the least infected (ЕІ=18.45 %). According to the re-
search results, it has been established that the indices of the prevalence of demodecosis infection depended 
on dogs’ breed peculiarities. Hunting and non-pedigree animals turned out to be the most infected with de-
modecosis causative agent. The infection index of hunting breeds made 41.46 %, while it was 26.83 % in 
non-pedigree dogs. The animals of decorative breeds were the least susceptible to the disease, the average 
prevalence of infection in this group made 12.21 %.  
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК У МІСТІ ПОЛТАВІ 
 
С. О. Кравченко, В. В. Мельничук, Н. С. Канівець, Т. Л. Бурда 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
Демодекозна інвазія є однією з найпоширеніших акарозних хвороб серед собак незалежно від віку, 

статі та породи тварин. Відомо, що захворювання можуть викликати декілька видів кліщів, а саме 
Demodex canis (Leydig, 1859), Demodex injai (Desch & Hillier, 2003) та Demodex sp. cornei. Ці кліщі 
певною мірою відмінні між собою за морфологічною будовою, місцем локалізації, проте їх об’єднує 
виразний патогенний вплив, який вони чинять на організм собак. Переважно хвороба має хронічний 
перебіг і важко піддається лікуванню, тому завдає значних економічних затрат. Незважаючи на 
широке поширення демодекозу, багато питань епізоотології залишаються недостатньо вивченими, 
що ускладнює розробку заходів боротьби і профілактики цього захворювання в окремих регіонах. То-
му мету цього дослідження – це необхідність з’ясувати розповсюдження демодекозу собак в умовах 
м. Полтави, закономірності вікової динаміки, а також порідної сприйнятливості. Роботу виконува-
ли на базі лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
та клініки ветеринарної медицини «ФОП Локес-Крупка Т. П.» при кафедрі терапії імені професора 
П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії. Діагноз на демодекоз встановлювали, засто-
совуючи удосконалену методику В. О. Євстаф’євої та ін., з використанням суміші «Бішофіту» та 
гліцерину у співвідношенні 1 : 1. Акарологічне дослідження за дослідний період зробили 562 собакам 
дванадцяти порід (службові, мисливські, декоративні) та безпорідні, яких було розділено на п’ять 
вікових груп (собаки до одного року, від одного до трьох років, від трьох до шести років, від шести 
до дев’яти та собаки віком понад дев’ять років). Під час проведених досліджень встановлено, що 
собаки на території м. Полтави уражені збудником демодекозу Demodex canis, Leydig, 1859. Інвазо-
ваність собак в середньому становила 7,29 %. Доведено, що вік тварин істотно впливає на показник 
інвазованості. Максимальну екстенсивність інвазії зареєстровано в собак двох вікових груп – тварин 
віком 1–3 роки та старше 9 років (ЕІ=33,49 та 29,14 % відповідно). Найменш ураженими були соба-
ки до 12-ти місячного віку (ЕІ=18,45 %). За результатами досліджень встановлено, що показники 
екстенсивності демодекозної інвазії залежали від породних особливостей собак. Найбільш ураже-
ними збудником демодекозу виявилися собаки мисливських порід та безпорідні тварини. У собак мис-
ливських порід показник інвазованості сягав 41,46 %, натомість у безпорідних цей показник стано-
вив 26,83 %. Тварини декоративних порід виявилися найменш сприйнятливими до захворювання, се-
редня інвазованість у цій групі собак склала 12,21 %. 

Ключові слова: собаки, ектопаразити, демодекоз, вікова сприйнятливість, поширення. 
 
Вступ 
Серед хвороб шкіри у м’ясоїдних тварин переважно становлять акарозні захворювання [1–5]. Осо-

бливе місце серед них посідає демодекоз. У домашніх собак збудником захворювання щонайбільше є 
кліщі Demodex canis (Leydig, 1859), які локалізуються у волосяних фолікулах та сальних і потових 
залозах та мають видовжену форму тіла [6–9]. Також нещодавно виділено види Demodex injai (Desch 
& Hillier, 2003) [10–12] та Demodex sp. cornei [13, 14]. Останній має коротку форму тіла та паразитує 
на поверхні шкіри тварин [15]. 

Ураженість собак збудником демодекозу спостерігають та описують науковці багатьох країн світу 
[16–18], зокрема реєструють хворобу і в Україні [19–21]. 

Як свідчать публікації, спостерігається постійна тенденція до зростання кількості випадків ура-
ження собак демодекозом. З одного боку, це зумовлено зростанням популяції бездоглядних тварин, 
які є джерелом інвазії, а з іншого – низькою культурою ветеринарного обслуговування, недостатньою 
роз’яснювальною роботою серед пересічних собаководів [1, 21]. 

Загальновизнаним фактом є те, що ефективність комплексних заходів боротьби з паразитарними 
захворюваннями, зокрема, у разі демодекозу собак, значною мірою залежить не лише від знання осо-
бливостей біології розвитку, методів діагностики та лікування, а й від вивчення особливостей епізоо-
тології відповідної інвазії на конкретній території. Тому вивчення епізоотологічної ситуації щодо де-
модекозу собак постає важливим науковим питанням, що потребує уважного вивчення. Отже, визна-
чена проблема є актуальною. 

Зважаючи на вищевикладене, ми визначили мету роботи: з’ясувати розповсюдження демодекозу 

184



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
№ 4 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

собак в умовах м. Полтави, а також закономірності вікової динаміки та порідної сприйнятливості. 
Серед завдань досліджень: за результатами паразитологічних досліджень визначити показники 

екстенсивності інвазії в собак кліщами роду Demodex у м. Полтаві; визначити сприйнятливість собак 
різних вікових груп та порід до демодекозу. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Дослідження поширення демодекозу собак виконували впродовж 2017–2020 рр. в умовах клініки 

ветеринарної медицини «ФОП Локес-Крупка Т. П.» при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса, 
паразитологічні дослідження – на базі лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринар-
но-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.  

Захворюваність собак на демодекоз на території м. Полтави досліджували на тваринах, що надходи-
ли до клініки ветеринарної медицини. Виявлення кліщів Demodex та визначення інтенсивності інвазії 
проводили мікроскопією зіскрібків за вдосконаленим способом В. О. Євстаф’євої та ін. (2014) [22]. Для 
визначення ступеню ураженості собак використовували показник екстенсивності інвазії (ЕІ).  

З метою визначення породної сприйнятливості та вікової динаміки демодекозу в собак використо-
вували результати обстеження тварин дванадцяти порід, серед яких були службові, мисливські, деко-
ративні та безпородні собаки. Виділяли такі вікові групи: собаки до одного року, від одного до трьох 
років, від трьох до шести років, від шести до дев’яти та собаки віком понад дев’ять років. Усього бу-
ло обстежено 562 тварини. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
За результатами акарологічних досліджень собак, які надходили до клініки ветеринарної медици-

ни «ФОП Локес-Крупка Т. П.» при кафедрі терапії імені професора П. І. Локеса зі шкірними захво-
рюваннями та підозрою на акарози виділено кліщів виду Demodex canis, Leydig, 1859 (рис. 1 а, б).  

 

  
а б 

Рис. 1. Кліщі виду Demodex canis у зіскрібку зі шкіри:  
а – х 50: б – х 100 

 
Встановлено, що інвазованість собак збудником демодекозу в середньому становила 7,29 %.  
Результати власних досліджень довели, що ступінь ураження собак залежав від віку тварин. Збуд-

ник демодекозу виявляли у всіх вікових групах собак. Варто відмітити, що показник екстенсивності 
інвазії не перевищував 35,00 %. 
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Рис. 2. Вікова динаміка інвазованості собак Demodex canis 

 
Так, у молодняку до 12 місячного віку показник ураженості був найнижчим та становив 18,45 %. 

Максимальну екстенсивність інвазії демодексами зареєстровано у тварин віком 1–3 роки та старше 9 
років (ЕІ=33,49 та 29,14 % відповідно). У тварин віком від 3 до 6 років і від 6 до 9 років показник ін-
вазованості становив 24,32 й 26,21 % відповідно. 

Отже, максимальну ураженість собак демодекозною інвазією зареєстровано у групах тварин віком 
від 1 до 3 років та понад 9 років. Отримані дані цілком узгоджуються з показниками інвазованості 
собак на території м. Кременчука Полтавської області отриманими авторами К. А. Гаврик, 2015 [23]. 
Також вони частково збігаються з даними, отриманими науковцями Богач М. В. та ін. [24] при дослі-
дженні собак на демодекоз у м. Одесі. Часткову відмінність у показниках інвазованості ми 
пов’язуємо з кліматичними умовами, адже клімат у згаданому регіоні більш теплий та вологий, що 
своєю чергою сприяє більш стрімкому розповсюдженню захворювання серед сприйнятливих тварин. 

Наступним етапом досліджень було вивчення породної сприйнятливості собак до інвазії (рис. 2). 
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Рис. 2. Породна сприйнятливість собак до демодекозу 

 
У результаті досліджень виявлено, що найбільша ЕІ характерна для собак мисливських порід 

(41,46 %) та безпородних (ЕІ=26,83 %). На нашу думку, це можна пояснити цільовим використанням 
тварин, їхнім способом життя та підвищеною травматизацією шкіри, що негативно впливає на приро-
дні захисні механізми шкірного покриву. Встановлено, що собаки службових порід хворіють значно 
рідше – 19,51 %. На нашу думку, це пояснюється належним доглядом та регулярними протипаразита-
рними обробками, зважаючи на високу господарську цінність таких собак. Необхідно відмітити, що 
собаки декоративних порід виявилися найменш ураженими демодексами – 12,21 %, що можна пояс-
нити їх переважно квартирним утриманням та ветеринарним обслуговуванням. Зазначимо, що наші 
дослідження щодо породної сприйнятливості собак до демодекозної інвазії узгоджуються з даними 
ряду науковців [1, 4, 18, 20, 21, 25], які вказують на найбільшу сприйнятливість до акарозів саме со-
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бак мисливських порід та безпорідних тварин.  
Отже, проведені дослідження мають як теоретичну, так й практичну цінність для практикуючих 

лікарів ветеринарної медицини, адже розкривають наявну ситуацію з демодекозу собак на території 
м. Полтави, що своєю чергою має важливе значення при плануванні діагностичних заходів. 

 
Висновки 
З’ясовано, що демодекоз собак реєструється у м. Полтава, середня екстенсивність інвазії стано-

вить 7,29 %. У віковому аспекті найбільше уражаються тварини віком 1–3 роки та старше 9 років 
(ЕІ=33,49 та 29,14 % відповідно). Найбільш сприйнятливими до хвороби є собаки мисливських порід 
(ЕІ=41,46 %) та безпородні (ЕІ=26,83 %).  

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності різних лікувальних схем 
у разі  поєднання патогенетичної та симптоматичної терапії. 
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