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У монографії розглянуто питання щодо найбільш поширених і небезпечних 

гельмінтозних захворювань продуктивних тварин в Україні. Проаналізовано окремі з них, що 
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описано особливості їх морфології та розвитку. Наведено методи зажиттєвої діагностики 

хвороб, методи виявлення інвазійних елементів (яєць, личинок) чи самих гельмінтів. 

Висвітлено питання лабораторних досліджень проміжних і додаткових хазяїв на наявність 

різних личинкових стадій паразитів. Проаналізовано дані наукових досліджень вітчизняних 
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інвазій ‒ за участі двох, трьох і більше збудників одночасно. Представлені у монографії фото 

збудників гельмінтозів, яєць і личинок дозволяють легше сприймати текстовий матеріал щодо 

будови та біології гельмінтів.  

Для науковців, здобувачів вищої освіти та фахівців ветеринарної медицини.  

 

Shendryk, L. I, Boyko, O. O, Shendryk, H. M. Common helminthiasis of productive 

animals of Ukraine. Dnipro, Lira, 2021. 156 p. doi: 10.15421 / 512105 

 

The monograph examines the most common and dangerous helminthic diseases of productive 

animals in Ukraine. Some of them, which are very epidemiologically significant were analyzed. The 

taxonomy of helminths - pathogens of invasions is presented, the peculiarities of their morphology and 

development are described. Methods of lifelong diagnosis of diseases, methods of detection of 

invasive elements (eggs, larvae) or helminths themselves are given. The issues of laboratory studies of 

intermediate and additional hosts for the presence of different larval stages of parasites are covered. 

The data of scientific researches of national authors concerning the spread of diseases in farms with 

different technologies of animal husbandry are analyzed. The analysis of seasonal and age dynamics 

of parasitosis in different regions of Ukraine taking into account local ecological conditions is carried 

out. Attention is drawn to the high percentage of associated invasions - involving two, three or more 

pathogens simultaneously. The photos of helminthic pathogens, eggs and larvae presented in the 

monograph, that make it easier to perceive the textual material on the structure and biology of 

helminths. 

For scientists, students and veterinary specialists. 

doi: 10.15421/512105 

Відповідальний за випуск 

Плис В. М., доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 

ДДАЕУ 

©   Л. І. Шендрик, О. О. Бойко, Х. М. Шендрик 2021 

 

 



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

3 

 

ВСТУП 
 

Інтеграційні процеси в тваринництві безумовно знизили можливість 

виникнення і розвитку інвазійних захворювань. Однак, паразитичні 

організми раз за разом доводять власну можливість пристосовуватись, 

виживати та існувати за зміни природних, кліматичних умов чи за певного 

впливу на них хімічних речовин, лікарських препаратів (Boyko et al., 2018; 

Boyko, Brygadyrenko, 2017a,b; 2018; 2019c; Zazharskyi et al., 2018; Palchykov 

et al., 2019).  

Відомо, що поява тих чи інших інвазій значною мірою залежить від 

географічного розташування територій, кліматичних і погодних умов. Ряд 

захворювань, збудники яких розвиваються за участі безхребетних, 

призводять до зміни біотопів і порушення екологічної рівноваги у природі. 

Водночас, фактори навколишнього середовища певним чином також 

впливають на виникнення і поширення інвазійних хвороб тварин.  

Гельмінтози ‒ одні із найбільш поширених паразитарних 

захворювань тварин, які спричинюють відчутне погіршення загального 

стану їх організму, зниження або й втрату продуктивних якостей. Деякі 

захворювання небезпечні для людини. 

Ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників вказують на важливість 

ретроспективного аналізу фауни гельмінтів тварин як на основу 

прогнозування хвороб паразитарної етіології. В регіональних і державних 

масштабах це може бути використане для розробки моніторингових 

програм з оцінювання рівня благополучності епізоотичного стану щодо 

інвазійних захворювань.  

Сучасна економічна політика тваринницької галузі сільського 

господарства державних підприємств та господарств приватної власності 

тісно пов’язана з розширенням міжнародних контактів, що, безумовно, 

сприяє можливості завезення збудників інвазій. Так, неможливо обійти 

увагою появу і зростання рівня тропічних захворювань тварин, що нерідко 

мають важкий перебіг, – філяріатозів, які є небезпечними і для людей. 

Аналіз наукової літератури щодо інвазійних хвороб і зокрема 

гельмінтозів у свійських тварин, підтверджує, що, вони мають значне 

поширення. У деяких господарствах України ураженість тварин 

гельмінтами сягає 75‒100 %. Інвазовані тварини значно втрачають у 

продуктивності, у порівняні зі здоровими, що відчутно відображається на 

рентабельності господарства, рівні виробництва і якості тваринницької 

продукції. Рівень інвазованості тварин гельмінтами, певним чином 
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залежить і від умов їх утримання (Пригодін, 2002; Довгій, 2008; Пономар, 

Кручиненко, 2014;  Сорока, 2009).  

Урахування стаціонарності реєстрації окремих хвороб у 

господарстві, оцінка благополучності пасовищ щодо ряду гельмінтозів, яка 

базується на знаннях розвитку їх збудників, у свою чергу, уможливлює 

проведення ціленаправлених, обґрунтованих й ефективних 

профілактичних заходів у боротьбі з хворобами, спричинених ними у 

продуктивних тварин в умовах конкретного регіону. 

Особливості морфології паразитів та біології їх збудників, відомості 

щодо поширення хвороб у регіонах України, описаних в цій монографії 

дозволять, скориставшись ними, диференціювати збудника і обрати 

ефективні заходи попередження поширення інвазії.  

У розділах монографії збудники інвазій описані за їх систематичним 

положенням, морфологічними особливостями на різних стадіях розвитку. 

Ілюстрації зможуть допомогти у разі визначення видової специфічності 

гельмінта і встановленні остаточного діагнозу.  

Автори мають надію, що подана інформація буде корисною для 

науковців та практичних лікарів ветеринарної медицини, зацікавлених у 

забезпеченні благополуччя господарств за виявлених інвазій, а також дасть 

майбутнім фахівцям, здобувачам вищої освіти факультетів ветеринарної 

медицини основи диференціювання збудників гельмінтозів з урахуванням 

основних методів лабораторної діагностики. 
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Розділ 1. ТРЕМАТОДОЗИ 

 

1.1. ФАСЦІОЛЬОЗ 

Захворювання жуйних, рідше коней та інших тварин, яке 

спричинюють гельмінти, з підряду Fasciolata, що паразитують у жовчних 

ходах, травмують цілісність паренхіми і капсули печінки. Хворіють люди. 

Систематика збудника. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас 

Trematoda Rudolphi, 1808; Ряд Fasciolida Skrjabin et Guschanskaja, 1962; 

Підряд Fasciolata Skrjabin et Schulz, 1935; Родина Fasciolidae Railliet, 1895. 

Рід Fasciola Linnaeus, 1758; Fasciola hepatica Linnaeus, 1758. 

Морфологічні особливості. Fasciola hepatica має сплющене дорсо-

вентрально тіло довжиною 2‒3 см і близько 1 см – у ширину (рис. 1).  

 

Рис. 1. F. hepatica (за Шендрик та ін., 2016) 

 

Передня частина тіла видовжена, у формі хоботка, на якому 

знаходяться ротовий і черевний присоски (рис. 2). Глотка і стравохід дуже 

короткі, від стравоходу відходять дві, гіллясті петлі кишечника, які 

закінчуються сліпо. Парні сім’яники значно розгалужені, займають всю 

серединну і задню частини тіла. Над ними знаходиться непарний яєчник у 

вигляді оленячого рога, коралової гілочки. Дуже розвинені жовточники 

розміщуються вздовж бокових країв, зливаючись в задній третині тіла. 
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Петляста, компактна матка лежить між протоками жовточників і черевним 

присоском. Кутикула передньої частини тіла фасціоли вкрита дрібними 

гачечками. 
 

Рис. 2. М’язові присоски F. hepatica (за Шендрик та ін., 2016) 

 

Fasciola gigantica на відміну від F. hepatica має більш витягнуте тіло 

і більші розміри (довжина 7–8 см, ширина 1,2 см).  

Яйце F. hepatica велике, розміром 0,13‒0,14 мм у довжину і 0,07‒

0,09 мм в ширину, овальне, золотисто-жовтого або жовто-коричневого 

кольору. Його оболонка гладка, двоконтурна. На одному з полюсів є 

кришечка, на протилежному – горбик. У F. gigantica яйця розміром 0,15–

0,19×0,07–0,09 мм. У навколишнє середовище з фекаліями яйця виходять 

незрілими, (рис. 3). Подальший їх розвиток відбувається лише за умови 

потрапляння у воду. 

Личинки. У процесі свого розвитку фасціоли мають п’ять 

личинкових стадій: мірацидій сягає 0,15 мм у довжину, має овально-

видовжену форму. Його тіло вкрите війками, дещо розширене в передній 

частині. Спереду розташований м’язовий хоботок і залозисті клітини;  

спороциста – мішкоподібної форми, її порожнина заповнена 

зародковими клітинами, які партеногенетично дають початок наступному 

поколінню – редіям;  
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Рис. 3. Яйце F. hepatica (за Шендрик та ін., 2016) 

 

редія ‒ до 0,47 мм у довжину, тіло витягнутої форми. З часом вона 

досягає 1‒1,5 мм. Редії містять зародкові клітини, вони мають глотку, 

кишку і статеву пору, через яку народжуються наступні стадії.  

церкарій – хвостата личинка, розміром 0,23–0,26×0,2 мм, молочно-

білого кольору, має добре помітні ротовий і черевний присоски, стравохід і 

кишечник; по боках тіла розміщені цистогенні шкірні залози; передня 

частина тіла округла, хвостовий кінець тіла видовжений, майже удвічі 

довший за передній; вільно рухається; 

адолескарій – округле утворення (циста) діаметром близько 0,3 мм 

молочно-білого кольору, має дві оболонки. Всередині цисти міститься 

личинка. У неї добре помітні, майже однакові за розміром ротовий і 

черевний присоски, глотка, дві кишкові гілки, екскреторний міхур. 

Адолескарії ‒ інвазійні личинки.  

Цикл розвитку. Біологію фасціоли вивчив німецький вчений 

Лейкарт. У життєвому циклі фасціол приймають участь дефінітивні хазяї ‒ 

переважно травоїдні тварини, як домашні (велика і дрібна рогата худоба, 

верблюди, коні, кролі), так і дикі (олені, косулі, бобри та ін.). Проміжні 

хазяї ‒ прісноводні молюски видів Lymnaea truncatula та L. auricularia. 

Молюски роду Lymnaea, в яких розвиваються личинки фасціол, дрібні, 
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мають конічну раковину висотою до 10 мм, з тонкими стінками сіро-

жовтого кольору.  

Оптимальними умовами, для розвитку яєць фасціол є температура 

повітря у межах 22–29 °С і відносна вологість 80 %. За низької 

температури їх розвиток призупиняється, а температура вище 30 °С і сухе 

повітря ‒ діють згубно. Сформована личинка мірацидій вилуплюється з 

яйця лише на світлі. Плаваючи вільно у воді, мірацидій проникає в тіло 

молюска і впродовж 1,5–2 місяців розвивається у ньому партеногенетично, 

формуючи поступово стадії редій та церкаріїв. Церкарії ‒ покидають тіло 

молюска і близько 8 годин плавають у воді, а ‒ далі відкидають хвіст, 

інцистуються і перетворюються на інвазійну личинку ‒ адолескарій. 

Адолескарії можуть тривалий час зберігатись у воді чи на трав’яних 

рослинах низинних пасовищ. Проте при висиханні швидко гинуть. 

Дефінітивні хазяї заражаються найчастіше на пасовищах, коли з 

травою чи водою заковтують адолескарії фасціол. Личинки у травному 

каналі, звільняються від оболонок і проникають в печінку і жовчний міхур, 

де тривало паразитують. Існує два шляхи проникнення і міграції личинок в 

організмі сприйнятливих тварин: тканинний і гематогенний. 

За тканинного ‒ вони проникають через стінку кишечника в черевну 

порожнину, а звідти через капсулу печінки до її паренхіми, далі – в жовчні 

протоки, де через 3‒4 місяці стають статевозрілими. За гематогенного 

шляху, личинки, які проникли у кровоносні судини кишечника, 

потрапляють у печінку і жовчні ходи системою ворітної вени і міграцією 

по паренхімі печінки. Цим шляхом личинка може бути занесеною і у будь-

які інші органи, створивши для зрілої особини незвичну локалізацію.  

В організмі кінцевого хазяїна фасціоли паразитують до 6 років, 

відкладаючи за цей час понад 2 млн. яєць. 

Діагностика. Виявити яйця фасціол у дефінітивних хазяїв, можна 

під час дослідження фекалій методами послідовних промивань та Мак-

Мастера. 

Для виявлення статевозрілих форм фасціол досліджують жовчні 

ходи і тканину печінки під час ветеринарно-санітарної експертизи 

внутрішніх органів, а також шляхом гельмінтологічних розтинів за К. І. 

Скрябіним.  

Личинкові стадії фасціоли знаходять за спеціальних досліджень. 

Мірацидіїв ‒ у пробах води з калюж чи ставка, які знаходяться на 

пасовищах або поблизу і їх використовують для напування худоби. 
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Церкаріїв виявляють за мікроскопічного дослідження молюсків роду 

Lymnaea компресорним методом. Адолескаріїв ‒ під час дослідження води 

і рослин у біотопах проміжних хазяїв. 

Епізоотологічні дані. Фасціольоз ‒ одне із найбільш поширених і 

небезпечних гельмінтозних захворювань сільськогосподарських тварин. 

Він реєструється на всіх континентах земної кулі і приносить значний 

збиток тваринницьким господарствам через відчутні втрати м’ясної 

продуктивності, зниження рівня надоїв молока, зменшення настригу 

шерсті у овець, вибракування уражених печінок, масову загибель тварин 

під час епізоотій. 

Жуйні заражаються фасціольозом під час випасання на низинних та 

заболочених пасовищах, з ділянками гальбових біотопів, згодовування їм 

свіжого сіна й трави, скошеної у таких місцях. Не організовані на 

пасовищах водопої та використання з цією метою калюж, канав, 

неглибоких водоймищ, сприяє інвазуванню тварин (Шендрик, 2012). Дані 

щодо благополучності територій пасовищ, урахування екологічних умов 

регіонів, вікові і сезонні аспекти фасціольозу великої рогатої худоби є 

віхами епізоотологічного моніторингу, вони служать основою для 

встановлення оптимальних строків лікувально-профілактичних заходів 

(Дахно, Дахно, 2010).  

Зараження великої і дрібної рогатої худоби фасціольозом в Україні 

відбувається з другої половини липня і зростає до кінця випасного сезону 

(Довгій, 2008). Щодо вікової динаміки фасціольозу, то вона 

характеризується значним ураженням молодняка поточного року 

народження. За використання з року у рік неблагополучних пасовищ та з 

причини тривалого існування фасціол в організмі (3‒5 років), інвазованість 

тварин з віком зростає. Так, у зоні Лісостепу рівень інвазованості великої 

рогатої худоби у молодняка 8–12 міс. складає 40 %, у 18-міс. віці – 75 %, а 

у корів 3‒8 років – 100 % (Довгій, 2001). У центральній частині України – 

ураженість фасціолами телят до 6 міс. коливається в межах 17,6‒20,6 %, у 

молодняка 8‒12 міс. – 21,7‒24,1 %, у корів віком 3‒5 років 52,1‒54,5 % 

(Шендрик та ін., 2013).  

У західних областях України, згідно моніторингових досліджень за 

2000‒2005 роки встановлено, що інвазованість великої рогатої худоби 

збудником фасціольозу у Тернопільській області склала 12,3‒18,2 %, 

коливаючись у різні роки, у Львівській області показники були у межах 7,7 
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та 13,5 %, більш сприятливою була у ці роки ситуація в Івано-Франківській 

області: ЕІ становила від до 6,2 і до 9,9 % (Соболта, 2009). 

Кручиненко О. В. (2011), з’ясував, що екстенсивність фасціольозної 

інвазії великої рогатої худоби у лісостеповій та степовій зонах складає 16,1 

і 4,5 % відповідно (Кручиненко, 2009). Вивчаючи сезонну динаміку 

паразитування фасціол в організмі корів цих регіонів України автор 

встановив, що максимальна ураженість тварин фасціолами реєструється у 

зимовий період (січень-лютий) – 46,7 % ‒ у Лісостеповій та 7,0 % ‒ у 

Степовій зонах. Відмічено також у корів змішану інвазію досить високого 

рівня, складниками якої були трематоди та нематоди. Зокрема, ураженість 

тварин фасціолами і дикроцеліями у Лісостеповій зоні склала 27,12 % і 

1,92 % відповідно, дещо нижча фасціолами і стронгілятами шлунково-

кишкового каналу – у зоні Степу – 4,35 % і 5,25 % (Кручиненко, 2009; 

2011).  

У центральному регіоні України сезонна динаміка фасціольозної 

інвазії у великої рогатої худоби має найвищі показники в осінньо-зимовий 

період року (ЕІ ‒ 65,63‒75 %). Значно нижча екстенсивність інвазії ‒ 28,13 

‒32,81 % у весняно-літні місяці (Шендрик та ін., 2013). 

З причини радіоактивного забруднення значної території Полісся 

України (через катастрофу у Чорнобилі), як повідомляють деякі автори, 

рівень інвазованості великої рогатої худоби збудниками фасціольозу 

змінився. Загалом максимальна екстенсивність інвазії фасціолами у 

господарствах, що на території Центрального Полісся забруднених 

радіонуклідами, становить 70,1‒74,5 %, тоді як в умовно чистій щодо 

забруднення радіонуклідами зоні – 46,6‒63,3 % (Довгій 2001; Довгій та ін., 

2008).  

Фасціольоз, згідно повідомлень у науковій літературі, часто 

реєструють у великої рогатої худоби і на території Білорусі, інвазованість 

тварин, у середньому, складає 52‒54 %. Так, як частина її території також 

постраждала від чорнобильської катастрофи, то дослідники стверджують, 

що екстенсивність фасціольозної інвазії у тварин на цих територіях до 30 

% вища, ніж у чистих зонах (Липницкий, 1993).  

Фасціольоз є зоонозним захворюванням. У людей його реєструють у 

вигляді спорадичних випадків. У 40 країнах світу, в тому числі в 19 

країнах Європи, зареєстровано близько 15 тисяч випадків фасціольозу 

людей. Спалахи цієї інвазії реєстрували у Франції, на Кубі, в Чилі. 
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Спорадичні випадки фасціольозу у людей постійно реєструють в 

Закавказзі, Середній Азії, Україні (Лукшина та ін., 2005). 

 

1.2. ДИКРОЦЕЛІОЗ  

Дикроцеліоз – інвазійна хвороба жуйних та багатьох інших видів 

тварин, яку спричинюють трематоди виду Dicrocoelium lanceatum, що 

паразитують у жовчних ходах печінки. На дикроцеліоз хворіють і люди. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Trematoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Fasciolida Skrjabin et Guschanskaja, 1962; Підряд 

Fasciolata Skrjabin et Schulz, 1935; Родина Dicrocoeliidae Odhner, 1911; Рід 

Dicrocoelium Dujardin, 1845; Dicrocoelium lanceatum Stiles еt Hassall, 1896. 

Морфологічні особливості. Dicrocoelium lanceatum має 

ланцетоподібну форму тіла довжиною 5‒15 мм, шириною – 1,2‒2,5 мм. 

Ротовий присосок дещо менший за черевний. Вони розміщені в передній 

частині тіла. Невелика кулеподібна глотка веде у стравохід, від якого 

відходять дві кишкові гілки, не доходячи до кінця тіла. Статевий отвір 

відкривається на рівні присосок. Лопатеподібні сім’яники лежать під 

черевним присоском, дещо навскоси один до одного. Невеликий круглий 

або овальної форми яєчник розміщується позаду сім’яників. Жовточники 

слабо розвинені, знаходяться по боках середньої третини тіла. Матка, 

заповнена яйцями, займає задню частину тіла. Вона утворює два коліна: 

низхідне, заповнене незрілими яйцями блідо-жовтого кольору і висхідне, 

заповнене зрілими яйцями бурого кольору. 

Яйця D. lanceatum розміром 0,038‒0,045×0,022‒0,030 мм, дещо 

асиметричні. Оболонка яйця товста, гладка, темно-коричневого чи бурого 

кольору, кришечка слабо помітна. У зрілому яйці помітні всередині дві 

овальні клітини зародка (рис. 4). 

Личинки. У церкарія витягнуте тіло, в середньому 1,5 мм у довжину 

(рис. 5). Він має хвостовий кінець та сформовані ротовий і черевний 

присоски. У зовнішньому середовищі церкарії містяться по 100‒200 

особин у слизистих грудочках, виділених молюсками. 

Метацеркарій овальної форми, діаметром 0,34‒0,23 мм. Личинка 

всередині метацеркарія має в довжину 0,61‒0,87 мм і в ширину 0,13‒0,19 

мм, у якої розвинені ротовий і черевний присоски, глотка, стравохід, 

кишкові гілки, екскреторний міхур.  
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Рис. 4. Яйця Dicrocoelium lanceatum (за Шендрик та ін., 2016) 

 

 
Рис. 5. Церкарії D. lanceatum у тілі молюска (за Шендрик та ін., 2016) 

 

Цикл розвитку. Збудник дикроцеліозу – біогельмінт, його розвиток 

проходить за участі дефінітивного і двох проміжних хазяїв. 

Дефінітивні хазяї – велика і дрібна рогата худоба, свині, коні, собаки, 

коти, зайці, ведмеді, олені та інші тварини (загалом понад 70 видів). Рідко 

дикроцеліїв виявляють і у людей. 



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

13 

 

Проміжні хазяї дикроцелій ‒ сухопутні молюски родів Сhondrula, 

Succinea, Zebrina, Helicella, Theba, Monacha, які живуть на пасовищах та 

пасовищні сірі мурахи родів Formica або Proformica. В Україні 

проміжними хазяями найчастіше є молюски виду Сhondrula tridens і лугові 

мурашки виду Formica pratensis. Розвиток дикроцеліїв у проміжних хазяях 

триває 4‒8 місяців, а до статевої зрілості в організмі кінцевого хазяїна ‒ 

1,5–3 місяці.  

Зрілі гельмінти паразитують у жовчних ходах печінки кінцевих 

хазяїв, відкладають яйця, в яких міститься сформований мірацидій, з 

фекаліями яйця потрапляють назовні. Їх поїдають молюски, в тілі яких 

формуються церкарії, пройшовши стадії материнської та дочірньої 

спороцист. Церкарії проникають до легеневої порожнини молюска, 

склеюються, формуючи слизисті грудочки, (збірні цисти) і дихальними 

рухами виштовхуються назовні, залишаючись на траві. Їх поїдають 

мурашки, у тілі яких через 1‒2 місяці формуються метацеркарії – інвазійні 

личинки. Відомо, що після зараження мурахи один із церкаріїв проникає до 

її голови, у підглотковий нервовий ганглій і порушуючи його функцію, 

спричинює заціпеніння щелеп. Такі комахи слабо реагують на зовнішні 

подразнення і легко потрапляють з травою до травного каналу 

дефінітивних хазяїв. Метацеркарії після перетравлення мурах звільняються 

від цист, в яких вони знаходились у черевній порожнині і активно, через 

жовчну протоку, проникають до печінки, де розвиваються у зрілих 

паразитів. Живуть в організмі дефінітивного хазяїна понад 7 років. 

Діагностика. Фекалії дефінітивних хазяїв на наявність яєць 

D. lanceatum досліджують методом послідовних промивань або 

флотаційними методами з насиченим розчинами солей: нітрату амонію, 

карбонату калію (поташ) за С. В. Вольфом, а також за методом Мак-

Мастера. 

Церкаріїв D. lanceatum виявляють дослідженням дихальної 

порожнини наземних молюсків, або самих молюсків, відібраних з 

пасовищ, які належать до перелічених вище родів, компресорним методом. 

Таким самим методом знаходять інвазійних метацеркаріїв у тілі мурах. 

Для виявлення зрілих форм D. lanceatum ретельно досліджують 

печінку тварин за ветеринарно-санітарної експертизи органів чи під час 

патологоанатомічного розтину туші. 

Епізоотологічні дані. Збудником дикроцеліозу частіше є 

Dicrocoelium lanceatum, але зустрічаються також види Dicrocoelium hospes і 
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Dicrocoelium dendriticum. Реєструють захворювання майже на всіх 

континентах земної кулі: у Європі, Північній і Південній Америці, Азії, 

Африці і Австралії. 

Аналіз джерел наукової літератури свідчить про щорічне поширення 

дикроцеліозної інвазії на території України, особливо у Західній, Східній і 

Південній частинах. Це зумовлено складним епізоотичним ланцюгом 

інвазії, а також стійкістю яєць і життєздатністю личинок збудників у 

довкіллі (Дахно, Дахно, 2010; Коваленко, Коваленко, 1995; Коваленко, 

1997).  

Зараження тварин дикроцеліями можливе впродовж всього 

пасовищного періоду. Інтенсивність дикроцеліозної інвазії, яка з віком 

тварин зростає за рахунок щорічних повторних заражень, може досягати 25 

000 особин в організмі однієї тварини. 

Як повідомляє Т. П. Білопольська (2012), в Україні дикроцеліоз ‒ 

поширене захворювання великої та дрібної рогатої худоби, яке має 

виражену сезонну і вікову динаміки. Пік найвищої інвазованості тварин 

відмічено авторкою у червні-серпні (ЕІ ‒ 23,1–14,1 %) та в листопаді ‒ 16,4 

% поголів’я. З віком рівень ураження тварин зростає, що, пояснюється 

тривалістю паразитування збудників та неблагополучністю пасовищ чи 

сінокосів (Білопольська, 2012).  

Стаціонарними вогнищами дикроцеліозної інвазії для Лісостепової 

зони України є пасовища на схилах степових балок з рідкими чагарниками. 

Так, у Тернопільській області рівень інвазованості овець та великої рогатої 

худоби складає 19,8 та 12,1 % у південній частині та 14,1 і 3,7 % ‒ у 

центральній (Петренко та ін. 1995), у Полтавській області вівці заражені до 

35 %; а у кіз підтверджено ЕІ ‒22, 9 % (Корчан, 2015). Зараженість великої 

рогатої худоби у центральних областях України складає понад 50 %. 

Найбільш благоприємні умови для розвитку цих паразитів, як вважають 

Л.М. Коваленко та ін. (1995; 1997), ‒ у гірських районах Карпат, тут 

інвазованість овець сягає 80–100 %.  

Данильчаком В. Д. (1969) підтверджено, що на пасовищах 

Прикарпаття розвиток личинок дикроцелій можливий і у тілі молюсків 

видів Helicella instabilis та Н. candicans. Весною їх ураження личинками 

складає у середньому 37,3 %, влітку лише у межах 7–9,5 %, а восени сягає 

61 %. Природна екстенсивність інвазування на цих територіях мурах у 

видів Formica rufibarbis, F. fusca, F. pratensis, F. rufa, F. nigricans теж 
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коливається у різні пори року, зокрема весною вона склала – 1–3 %, влітку 

– 3–7 %, а восени – 19 %. 

Збільшення кількості уражених трематодами тварин на одиницю 

площі пасовища, за наявності проміжних хазяїв, призводить до 

інтенсивного розвитку епізоотичного процесу. Мова йде не лише щодо 

продуктивних сільськогосподарських але й диких і промислових тварин, 

які також хворіють на дикроцеліоз і можуть поширювати захворювання під 

час мисливсько-промислового розселення тварин (оленів, зайців, бабаків, 

річкових бобрів та ін.). Забруднюючи навколишнє середовище яйцями 

дикроцеліїв дикі тварини постійно підтримують цей гельмінтоз у природі, а 

під час міграції сприяють появі нових осередків інвазії. Джерелом збудника 

інвазії служать також домашні і, особливо, безпритульні собаки (Дахно, 

Дахно, 2010).  

Яйця дикроцеліїв володіють високою резистентністю до різних 

факторів довкілля. Вони легко перезимовують і зберігають життєздатність 

понад рік. За повільного висихання виживають до 285 діб, у вологих 

умовах і воді – 370 діб. Метацеркарії дикроцелій перезимовують в 

організмі мурах і весною тварини заражаються ними.  

Важливу роль у зараженні тварин і розвитку дикроцеліїв відіграють 

абіотичні чинники, зокрема рівень інсоляції, температура, вологість 

повітря, а також ‒ шляхи передачі збудника, структура поголів’я 

сприйнятливого до цього захворювання, фізіологічний стан тварин, 

кількість худоби, яка переносить збудника й інші. 

 

1.3. ПАРАМФІСТОМОЗ 

Парамфістомоз спричинюється трематодами, які паразитують у 

тонкому кишечнику та рубці, рідше в інших відділах шлунка жуйних 

тварин Збудники належать до декількох родів підряду Paramphіstomata. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Trematoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Fasciolida Skrjabin et Guschanskaja, 1962; Підряд 

Paramphistomata Szidat, 1936; Родина Paramphistomatidae Fischoeder, 1901; 

Рід Paramphistomum Fischoeder, 1901; Вид Paramphistomum іchikawai 

Fukui, 1922; Рід Liorhis, Величко, 1967; Вид Liorchis scotiae Willmott, 1950, 

Величко, 1967. 

Морфологічна характеристика. Тіло статевозрілої Paramphistomum 

ichikawai циліндричної форми, 5‒20 мм у довжину, за життя рожевого 

кольору. Ротовий присосок відсутній, за ротовим отвором знаходиться 
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масивний фаринкс (глотка). Черевний присосок добре розвинений, він 

розташований на задньому кінці тіла. В середній третині тіла знаходяться 

один над одним два великі бобовидної форми сім’яники. За ними 

розташований яєчник і тільце Меліса. Матка добре розвинена і звивисто 

тягнеться вздовж тіла, відкриваючись за роздвоєнням кишечника, поряд з 

чоловічим статевим отвором. Жовточники розсіяні по бокових краях тіла. 

Найбільше поширення із підряду парамфістомат мають такі види: Liorhis 

scotie, Paramfistomum ichikawai, а також ‒ Саlісорhоrоn саlісорhоrum, 

Gаstrоthуlах crumеnіfеr. В Україні частіше виявляють ліорхісів. 

Яйця парамфістом великі, їх розмір складає 0,11‒0,16×0,8 мм (рис. 

6).  

 
Рис. 6. Яйце Paramphistomum ichikawai 

 

Вони овальної форми, сірого або жовтувато-сірого кольору, на 

одному із полюсів є кришечка, а на іншому – горбик. У зовнішнє 

середовище яйця виходять незрілими, в них знаходиться зародок, оточений 

жовтковими клітинами, які займають серединну частину яйця, не щільно 

прилягаючи до його внутрішньої оболонки  

Личинки. Церкарій має овальне тіло, ротовий і черевний присоски, 

«вічка» з боків глотки; гілки кишечника, цистогенні залози та інші органи.  

Адолескарій ‒ подібний до адолескарія фасціол. Має вигляд чорних 

або коричневих крапок. Його тіло діаметром 0,23‒0,26 мм. Личинка 
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напівкулеподібної форми, вкрита слизистою світлою оболонкою. 

Всередині адолескарія міститься досить активна, рухлива личинка. В неї є 

«вічка», фаринкс (глотка), великий черевний присосок, екскреторні судини 

і міхур. Ротовий присосок у личинки рудиментований. 

Цикл розвитку. Парамфістоматиди – біогельмінти. Дефінітивні 

хазяї – жуйні тварини: велика рогата худоба, рідше вівці та кози, у дикій 

природі – олені, лані, буйволи, у яких збудники паразитують в тонкому 

кишечнику, рубці, сітці, рідше у сітці. 

Проміжні хазяї – прісноводні молюски з родини витушок, роди: 

Planorbis, Аnіsus і Sеgmеntinа, з яких найбільшу епізоотологічну роль у 

поширенні парамфістомозів відіграє витушка звичайна (Planorbis. 

рlаnorbis). Черепашка цих молюсків спіралеподібна, закручена, має сім 

завитків. 

Життєвий цикл всіх видів трематод з підряду Paramphistomata 

подібний. Хворі тварини виділяють у навколишнє середовище яйця. За 

благоприємних умов (температури 19‒27 °С), через 12‒13 діб у них 

формуються і вилуплюються мірацидії. Плаваючи у воді, вони проникають 

у тіло молюска, перетворюються на спороцисту, у якій проходять стадії ‒ 

редії і церкарія. Через 1,5‒3 місяці сформовані церкарії покидають тіло 

молюска, плавають у воді, інцистуються і стають інвазійними 

адолескаріями. Дефінітивні хазяї заражаються, заковтуючи воду чи траву з 

адолескаріями. Молоді парамфістоми чи ліорхіси проникають у стінку 

сичуга і тонкого кишечника, переважно дванадцятипалої кишки, 

проходячи тканинну стадію розвитку, поступово рухаючись до рубця. 

Статевозрілими вони стають через 3,5‒4 місяці. Зрілі паразити 

прикріплюються до слизової оболонки рубця, захоплюючи його ворсинки 

черевним присоском. 

Діагностика. Для виявлення яєць парамфістом у фекаліях жуйних, 

користуються методом послідовних промивань та Мак-Мастера.  

Молюсків родини витушок Planorbidae досліджують компресорним 

методом на наявність у їх тілі церкаріїв парамфістом чи ліорхісів. 

Адолескаріїв цих видів трематод виявляють з допомогою лупи на трав’яній 

рослинності в біотопах молюсків родини Planorbidae.  

Для виявлення молодих особин парамфістоматид досліджують 

фекалії жуйних методом гельмінтоскопії, посмертно ‒ зіскрібки слизової 

оболонки дванадцятипалої кишки і сичуга методом послідовних 
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промивань. Статевозрілих парамфістом добре видно на слизовій оболонці 

рубця під час посмертних розтинів (рис. 7). 

Рис. 7. Paramphistomum sp. (за Sindičić et al., 2016) 

 

Епізоотологічні дані. Парамфістоматози завдають значних збитків 

скотарству в ряді поліських районів України під час спалахів у телят 

гострої форми захворювання. У цей період збитки можуть сягати значних 

розмірів (понад 50 %) переважно через втрати внаслідок загибелі хворих 

тварин (Кручиненко, 2011). 

Встановлено, що на території Київської і Чернігівської областей зони 

Полісся України в умовах як великих господарств, так і приватного 

сектору 12,2 % тварин уражені збудниками парамфістоматидозів. 

Екстенсивність інвазії у господарствах Київської області в середньому 10,2 

%, а в Чернігівській – 13,2 %. Найвищий рівень інвазованих трематодами 

жуйних Чернігівщини в умовах державних підприємств складає 21,9 %, 

тоді як у приватних господарствах цей показник сягає 100 % (Мазанний, 

2006; Шевченко, Галат, 2006; Пономар, Кручиненко, 2014). 

Доведено залежність рівня інвазованості великої рогатої худоби 

збудниками парамфістоматидозів від пори року. Екстенсивність 

парамфістоматидозної інвазії становила 14,3 % навесні та 18,1 % восени, за 

інтенсивності до 13 яєць в 1 г фекалій. Влітку та взимку ці показники 

суттєво знижувалися і становили відповідно 10,3 % та 5 %. Максимальна 
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інтенсивність інвазії була 9 яєць в 1 г фекалій (Шевченко, 2006; Пономар, 

Кручиненко, 2014).  

За результатами досліджень авторами зареєстровано два види 

парамфістоматид: Liorchis scotiae та Paramphistomum ichikawai. У регіонах 

західного та північного Полісся переважав вид P. ichikawai, а на його 

південному сході – L. scotiae. У жуйних тварин зони Лісостепу авторами 

виявлені лише ліорхіси (Мазанний, 2006; Шевченко, 2006). 

 

1.4. ЕХІНОСТОМАТИДОЗИ КАЧОК ТА ГУСЕЙ 

Захворювання водоплавної птиці, рідше курей та індиків, які 

спричинюються паразитуванням у задньому відділі тонкого і в товстому 

кишечнику гельмінтів з підряду Echinostomata і характеризуються 

порушеннями роботи травного каналу, різким схудненням, часто 

загибеллю молодняка птиці віком до 3‒4 міс. 

Cистематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Trematoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Fasciolida Skrjabin et Guschanskaja; 1962; Підряд 

Echinostomata Szidat, 1936; Родина Echinostomatidae Diez, 1909; Рід 

Echinostoma Rudolphi,1809; Рід Hypoderaeum Вloch, 1782; Рід 

Echinoparyphium Dietz, 1909. 

Морфологічна характеристика. Представники родини 

Echinostomatidae мають видовжене тіло, довжиною 6–12 мм та 0,4–2 мм у 

ширину. Кутикула усіяна дрібними гачечками. Особливістю будови цих 

гельмінтів є наявність адорального кутикулярного утворення на 

передньому кінці тіла, що нагадує собою комірець, озброєного хітиновими 

гачками, розташованими у один чи два ряди. Так, y Echinostoma revolutum 

їх 35–37, у Hypoderaeum conoideum ‒ 47‒53, а у збудників виду 

Echinoparyphium recurvatum ‒ 45. Обидва присоски добре розвинені, втім, 

черевний дещо більший за ротовий. Парні сім’яники знаходяться у 

середній третині тіла (в E. recurvatum ‒ у задній). Яєчник міститься за 

черевним присоском. Гілки кишечника і добре розвинені жовточники, 

розташовуються по боках тіла.  

Яйця овальної форми, трематодного типу ‒ з кришечкою на одному з 

полюсів і горбиком – на протилежному, розміром 0,11×0,06 мм, жовто-

коричневого кольору, заповнене кульками дроблення – незріле. У зовнішнє 

середовище потрапляє з послідом.  

Личинки. Церкарій має тіло, що складається з двох частин: власне 

тіло і рухливо з’єднаний з ним м’язовий придаток – хвіст з плавальною 
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мембраною, що за необхідності легко відпадає. На передній, листоподібній 

частині добре помітно два присоски, стравохід і гілки кишечника. 

Метацеркарій – округла за формою личинка, вкрита дрібними 

гачечками, діаметром близько 0,18 мм, має щільну цисту.  

Цикл розвитку. Розвиваються ехіностоматиди за участі проміжного 

і додаткового хазяїв. Паразитують ‒ у задній частині тонкого і в товстому 

кишечнику дефінітивних хазяїв – свійських качок та гусей, а також диких 

водоплавних птахів.  

Проміжні хазяї – прісноводні молюски родів Lymnaea, Radix, Galba. 

Додаткові хазяї – 22 види прісноводної риби (линь, язь, 

червонопірка,окунь, щука та ін.), а також озерні, ставкові та трав’яні жаби і 

пуголовки, в органах яких розвиваються інвазійні метацеркарії. 

Остаточні хазяї виділяють у воду яйця. У залежності від температури 

води, за 5‒15 діб з них виходять мірацидії і проникають у молюска, в тілі 

якого відбувається їх подальший розвиток до стадії церкаріїв. Церкарії, 

покидаючи молюска, плавають у воді, потрапляють у паренхіматозні і 

травні органи додаткових хазяїв, де й перетворюються на метацеркаріїв.  

Водоплавні птахи заражаються ехіностоматидозами при поїданні 

риби, молюсків і жаб, у тілі яких містяться інвазійні личинки. 

Діагностика. Яйця ехіностоматид виявляють, досліджуючи послід 

методом послідовних промивань. 

Личинок: церкаріїв та метацеркаріїв виявляють за допомогою 

компресорного дослідження прісноводних молюсків, як проміжних хазяїв, 

а також молюсків, жаб чи дрібну рибу ‒ як додаткових хазяїв 

ехіностоматид. 

Епізоотологічні дані. Згідно даних наукової літератури 

ехіностоматидози зустрічаються повсюдно (Богач, 2008). В Україні 

частіше вони поширені у західній частині, а також у Житомирській, 

Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях (Макогон, 2012; Сирота, 

Гребень, 2017). 

Макогон Х. Г. (2012) виявив метацеркаріїв ехіностоматид у тілі 

двостулкових прісноводних молюсків із родини Sphaeriidae. 

Неблагополучними щодо цих захворювань качок і гусей виявились стоячі, 

неглибокі і заплавні водойми, на яких утримують птицю. Найчастіше 

заражаються каченята і гусенята 3‒4 місячного віку, починають навесні, а 

максимальну інвазованість у птиці реєструють у літньо-осінній період. Так 

як на водоймищі, де вирощують свійську водоплавну птицю, нерідко 
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знаходяться, гніздуючись, й дикі птахи, то ймовірно саме вони є носіями 

збудників ехіностоматидозів і забруднюють водойми яйцями паразитів 

різних видів (Макогон, 2012; Сирота, Гребень, 2017).  

Загалом, у Поліссі (Чернігівська і Волинська області) у водоплавної 

свійської птиці і диких птахів виявлено 34 види гельмінтів. З них цестод ‒ 

19 видів, трематод ‒ 10 видів, нематод ‒ 4 види та один вид акантоцефалів. 

Найбільш масовими видами трематод у крижнів, за повідомленнями 

Я. Ю. Сироти і О. Б. Гребеня (2017), з екстенсивністю інвазії понад 20 %, 

підтверджено види Hypoderaeum conoideum, Echinostoma revolutum, 

Fimbriaria fasciolaris (Сирота, Гребень, 2017). 

 

1.5. ПРОСТОГОНІМОЗ  

Простогонімоз ‒ захворювання курей, індиків, рідше водоплавної 

птиці і багатьох диких птахів, яке спричинюється гельмінтами з родини 

Prostogonimidae і супроводжується порушенням функції яйцепроводів та 

формуванням шкаралупи яйця.  

Cистематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Trematoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Fasciolida Skrjabin et Guschanskaja; 1962; Підряд 

Fasciolata Skrjabin et Schulz, 1935; Родина Prostogonimidae Luhe, 1899; Рід 

Prostogonimus Luhe, 1899; Вид Prostogonimus ovatus Rudolphi, 1803; Вид 

Prostogonimus cuneatus (Rudolphi, 1809). 

Морфологічна характеристика. Гельмінти роду Prostogonimus 

ovatus і P. cuneatus мають грушоподібної форми тіло, довжиною 3–6 мм та 

1–2 мм шириною. Присоски добре розвинені і знаходяться в передній 

половині тіла. Статеві отвори відкриваються латерально поряд з ротовим 

присоском. Статева бурса довга, циліндрична, сім’яники розташовуються 

позаду черевного присоска. Яєчник лопатевий, знаходиться дорсально або 

позаду черевного присоска. Петлі матки займають середню і задню 

частини тіла. 

Яйця простогонімусів овальні, дещо асиметричні світло-жовтого або 

жовто-бурого кольору, з кришечкою і горбиком на протилежних полюсах, 

дрібні, розмірами 0,020‒0,027×0,010‒0,018 мм, незрілі.  

Личинки. Церкарій – витягнутої форми, передня частина дещо 

ширша і має ротовий та черевний присоски, глотку і значно вужчий 

хвостовий придаток. Інвазійна личинка ‒ метацеркарій – діаметром 

близько 0,5 мм, округлої форми.  

Цикл розвитку. Життєвий цикл простогонімусів перебігає за участі 

проміжних і додаткових хазяїв. Ці гельмінти паразитують у яйцепроводах 
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сухопутних куриних (кури, індики, багато видів диких птахів, рідко ‒ у 

качок та гусей). 

Проміжні хазяї ‒ прісноводні молюски родів Bithynia, Guraulus. 

Додаткові хазяї ‒ різні види бабок родів Libellula, Anax, Sympetrum, 

Cordulia та їх личинки.  

Незрілі яйця виділяються у навколишнє середовище з послідом птиці 

і розвиваються лише у воді, де за 8–14 діб завершується формування 

мірацидія. Покинувши яйце, мірацидій короткий час плаває у воді, 

натрапивши на відповідного молюска, проникає в його тіло, далі ‒ печінку 

і перетворюється у спороцисту, в якій формуються редії, а в них ‒ церкарії. 

Церкарії покидають тіло молюска, плавають у воді, завдяки хвостовому 

придатку. До кишечника додаткових хазяїв церкарії потрапляють пасивно 

з током води, втрачають хвіст і мігрують у груди, голову чи черевце 

комахи, де покриваються цистою і перетворюються на метацеркаріїв. 

Через 70 діб метацеркарії стають інвазійними. 

Дефінітивні хазяї заражаються при поїданні уражених 

метацеркаріями бабок або їх личинок, які перетравлюються у кишечнику 

птиці, а метацеркарії, мігруючи організмом, потрапляють у фабрицієву 

сумку молодої птиці чи у яйцепроводи дорослих курей, де і дозрівають. 

Діагностика. Яйця простогонімусів виявляють, досліджуючи послід 

птиці методом послідовних промивань. 

Личинок простогонімусів виявляють компресорним методом: 

церкаріїв ‒ у тілі прісноводних молюсків, а метацеркаріїв ‒ у личинках чи 

імаго бабок. 

Епізоотологічні дані. Простогонімоз належить до природно-

вогнищевих гельмінтозів. Хвороба в Україні реєструється досить часто. До 

інвазії сприйнятливі птахи різного віку, однак у дорослої птиці 

захворювання перебігає значно важче. Спалахи інвазії певною мірою 

залежать від погодних умов. За ранньої і теплої весни, перші прояви 

хвороби спостерігаються у квітні-травні, якщо ж весна холодна і затяжна ‒ 

то з кінця травня, у червні. В дощові роки простогонімозом уражується 

значно більше поголів’я птиці, ніж за посушливої погоди. Розвиток 

личинок бабок, додаткових хазяїв ехіностом, відбувається у зарослях 

прибережних ділянок ставів, озер чи річок (Богач, Тараненко, 2003; Богач 

та ін., 2007).  

Зараження курей та водоплавної птиці зазвичай починають 

реєструвати навесні, за помітного потепління, коли під час поїдання 
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проміжних хазяїв метацеркарії збудників простогонімозу, які 

перезимували у тілі бабок або їх личинок, потрапляють до організму 

птахів. Захворювання курей та індиків частіше реєструють в кінці весни й 

у першій половині літа на фермах, розташованих поблизу водойм, 

особливо після дощу і в часи вранішньої роси. Качки та гуси можуть 

заражатися як на водоймах, так і на прибережних ділянках заплавних лук 

упродовж усього теплого періоду року, під час поїдання личинок бабок, 

уражених інвазійними личинками простогонімусів.  
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Розділ 2. ЦЕСТОДОЗИ  
 

2.1. ЦИСТИЦЕРКОЗ БОВІСНИЙ 

Захворювання великої рогатої худоби, яке спричинюється личинкою 

Cysticercus bovis бичачого ціп’яка – Taenia saginata (Taeniarhynchus 

saginatus) з родини Taeniіdaе, що паразитує у кишечнику людини. 

Цистицерки локалізуються у поперечно-посмугованих м’язах, частіше це 

м’язи голови, язика і серця, а також інших ділянок тіла. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Taeniata Skrjabin et 

Schulz, 1937; Родина Taeniidae Ludwig, 1886; Рід Taenia Linnaeus, 1758; 

Taenia saginata Goeze, 1782; Weinland, 1858.  

Морфологічна характеристика. Taenia saginata ‒ неозброєний 

ціп’як, який сягає у довжину 10 м, і в ширину – 12–14 мм (рис. 8).  

 
Рис. 8. Імаго Taenia saginata, стрілкою вказан членик (за Шендрик та ін., 2016) 

 

На сколексі має чотири присоски діаметром 0,8 мм, гачки відсутні 

(рис. 9). Гермафродитні членики містять дволопатевий яєчник. Статеві 

отвори неправильно чергуючись, відкриваються збоку членика. Матка 

закритого типу. В зрілих члениках вона має медіанний стовбур і по 18–32 

відгалуження з кожного боку. Членики паразита виявляють у фекаліях 

людей за копроскопічних досліджень методом послідовних промивань. 
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Рис. 9. Сколекс T. saginata 

 

Яйця  T. saginata округлої форми, 0,03–0,04 мм довжиною і 0,02–0,03 

мм в ширину. Вони зрілі, з личинкою (онкосферою) всередині, мають 

товсту двошарову оболонку і два філаменти (відростки). Личинка має три 

пари помітних жовто-коричневих ембріональних гачків.  

Личинка. Cysticercus bovis – міхур 5–15 мм довжиною і 3–8 мм 

шириною з тонкою двошаровою оболонкою, прозорий, сірувато-білого 

кольору. Всередині міхура міститься рідина, на внутрішній оболонці – 

сколекс діаметром до 2 мм з чотирма присосками, без гачків.  

Цикл розвитку. Бичачий ціп’як розвивається за участі двох хазяїв.  

Кінцевим хазяїном цестоди, в кишечнику якого паразитує зріла особина є 

людина. Проміжними хазяями слугують свійські і дикі жуйні тварини: 

велика рогата худоба, яки, зебу, буйволи, в організмі яких паразитують 

личинки ‒ цистицерки. 

Зрілі членики (6‒8 за добу), відділившись від стробіли, виходять під 

час дефекації назовні, потрапляючи на ґрунт, траву, у воду, з них 

звільняється близько 15000яєць, які є інвазійними для тварин.  

При заковтуванні з кормом чи водою яєць, а інколи й цілих члеників 

T. saginata проміжними хазяями, у їх кишечнику оболонка онкосфери 

руйнується, личинка завдяки ембріональним гачкам проникає через 

слизову оболонку кишечника до дрібних кровоносних судин і з током 
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крові розноситься по організму. Зупинившись в м’язах серця, язика, 

жувальних та скелетних м’язах, вони за 4‒5 місяців формуються у 

інвазійну для людини личинку ‒ цистицерк. 

Люди заражаються теніозом (теніаринхозом) під час вживання у їжу 

ураженого цистицерками м’яса, фаршу. Потрапивши у шлунково-

кишковий канал, цистицерки під дією шлункового, кишкового соків і 

жовчі вивертають сколекс, фіксуючись присосками до слизової оболонки 

тонкої кишки і починають активно розвиватись, формуючи членики 

стробіли.  

Доросла особина формується через 3 місяці. 

Діагностика. Для виявлення яєць Taenia saginata досліджують 

пасовищну рослинність і ґрунт. Членики теній знаходять у фекаліях людей. 

Наявність цистицерків у м’язах тварин за їх життя підтверджують 

реакцією непрямої гемаглютинації (РНГА), посмертно – дослідженням 

м’язової тканини поперечно-посмугованих м’язів великої рогатої худоби 

під час ветеринарно-санітарної експертизи туш, а також люмінесцентним 

методом, за використання лампи ОЛД-41 (цистицерки світяться темно-

вишневим або рожевим кольором). 

Епізоотологічні дані. Вперше факт зараження теніаринхозом 

людини через цистицеркозну яловичину підтверджено Лейкартом у 1857 

році. 

Цистицеркоз великої рогатої худоби зустрічається майже у всіх 

країнах світу. Найвищий рівень ураження тварин цистицеркозом бовісним 

реєструють Африці, в окремих її районах він сягає 30‒80 %. Висока 

зараженість тварин ларвальними цестодозами в Африці, пояснюється 

значною забрудненістю зовнішнього середовища людськими фекаліями, 

особливо територій, де вільно випасають худобу. Жителі цих регіонів 

традиційно вживають у їжу сире чи недостатньо термічно оброблене м’ясо, 

що в свою чергу є причиною виникнення і поширення у них теніозу 

(теніаринхозу). Наприклад, в Ефіопії (Адіс-Абеба) теніаринхоз 

реєстрували у 16 % школярів і 0,5 % дошкільнят. Відсоток зараження 

цистицеркозом тварин в Європі значно нижчий – 0,3‒4 %. Епізоотична 

ситуація щодо цистицеркозу та епідеміологічний стан щодо теніозу в 

Україні мають тенденцію до послаблення. Так, нині рівень екстенсивності 

ураження худоби вираховується тисячними частками відсотка ‒ від 0,0005 

до 0,05 % (Лукшина та ін., 2005). 
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Неблагополучними щодо цистицеркозу-теніозу в Україні вважають 

приміські зони окремих великих промислових центрів ‒ Донецька, 

Луганська, Харкова, Одеси, Львова, а також територію Криму і Київ 

(Артеменко та ін., 2014). 

Зараження великої рогатої худоби можливе прямим або непрямим 

шляхом. Пряме зараження відбувається за випадкового потрапляння 

людських фекалій, забруднених яйцями ціп’яка, у корм тварини. Це 

частіше можливо у власному господарстві, коли тваринницьку стайню 

використовують як відхоже місце. Непрямий шлях зараження ‒ через 

траву, воду, часто ‒ силос, сіно чи концентрати, контаміновані яйцями 

збудника. Повідомляється про ймовірне утробне зараження телят C. bovis, 

але таке явище спостерігається рідко (Артеменко та ін., 2014). 

Цистицеркозом частіше уражуються 2,5‒3-місячні телята. Найвищу 

екстенсивність інвазії відмічають у віці 1‒2 роки. Яйця ціп’яків досить 

стійкі до умов зовнішнього середовища, витримують температуру повітря 

понад 50 °С. У рідкому гної вони зберігають життєздатність 71 добу, в сіні 

‒ до 2 міс., у приміщенні ‒ 1,5 року. Цистицерки значно менш стійкіші у 

зовнішніх умовах, вони гинуть через 2‒3 тижні після загибелі проміжного 

хазяїна. 

 

2.2. ЦИСТИЦЕРКОЗ ЦЕЛЮЛОЗНИЙ 

Інвазійне захворювання свиней, спричинюване личинкою Cysticercys 

cellulosae цестоди Taenia solium, що паразитує в тонкому кишечнику 

людини. Цистицерки локалізуються у м’язах голови, язика і серця, а також 

у поперечно-посмугованих м’язах інших ділянок тіла. Крім домашніх 

свиней, цистицеркоз целюлозний реєструють у диких кабанів, ведмедів, 

собак, котів, кролів. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Taeniata Skrjabin et 

Schulz, 1937; Родина Taeniidae Ludwig, 1886; Рід Taenia Linnaeus, 1758; 

Вид Taenia solium Linnaeus, 1758. 

Морфологічна характеристика. Taenia solium ‒ озброєний 

свинячий ціп’як, довжиною 3 м (рідше 4–6 м), тіло якого складається зі 

сколекса, шийки і стробіли, що налічує 800–900 члеників. Сколекс (0,6–1 

мм в діаметрі) має 4 м’язові присоски і на хоботку, що на його вершині, ‒ 

двохрядну корону із 22–32 гачків (рис. 10). Членики передньої частини 

стробіли безстатеві, їх ширина більша за довжину. Гермафродитні членики 

середньої частини тіла ‒ квадратні і дещо видовженої форми, особливістю 
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яких є яєчник, що має третю (додаткову) лопать, направлену у сторону 

статевого горбка. 

 
Рис. 10. Сколекс T. solium, стрілкою вказані гачки 

Зрілі членики заповнені маткою, у якої від центрального стовбура 

відходить по 8–12 бокових гілок. В кожному членику знаходиться до 30–

50 тис. яєць (рис. 11). 

 
Рис. 11. Гілки матки T. solium (за Шендрик та ін., 2016) 
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Яйце ‒ 0,031–0,04 мм у діаметрі, округлої форми з тришаровою 

оболонкою, всередині містить личинку (онкосфера) діаметром 0,02 мм з 3–6 

гачками (рис. 12).  

Личинка Cysticercus cellulosae – міхурець, розміром 6–20×5–10 мм, 

напівпрозорий, із двошаровою оболонкою, заповнений рідиною, на його 

внутрішній оболонці помітний у вигляді білої плями – сколекс із чотирма 

присосками і короною гачків.  

 
Рис. 12. Яйце T. solium  

 

Паразитують міхури у жувальних м’язах (рис. 13), а також у м’язах 

язика і серця проміжних хазяїв свиней, диких кабанів.  

Цикл розвитку. Ціп’як Taenia solium паразитує у тонкому 

кишечнику людини, і, порушуючи його функції, спричинює нудоту, болі у 

животі, головний біль, порушення сну. Хворі люди виділяють у зовнішнє 

середовище з фекаліями зрілі членики, заповнені яйцями. Членики у 

довкіллі руйнуються і з них звільняються яйця з онкосферами.  

Свині, як проміжні хазяї, заражаються при заковтуванні яєць або й 

члеників ціп’яка. У їх кишечнику онкосфера звільняється від оболонки, 

проникає через його стінку до кровоносних судин, мігрує з током крові по 

організму, осідаючи зазвичай у м’язах язика, серця, жувальних, скелетних і 

перетворюються в личинку ‒ цистицерк. Розвиток до інвазійної стадії 

триває 4–5 місяців. 
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Рис. 13. Cysticercus cellulosae у м’язах (за Шендрик та ін., 2016) 

 

Людина, поїдаючи недостатньо термічно оброблене м’ясо свині чи 

дикого кабана або ведмедя, уражене цистицерками, заражається теніозом. 

В кишечнику оболонка цистицерка руйнується, сколекс вивертається і 

фіксується до слизової оболонки з допомогою присосків та корони гачків. 

Статевозрілими ціп’яки стають через 2–3 місяці, про що свідчить 

виділення члеників з фекаліями. Теніоз небезпечний також з огляду на 

можливість ендогенного зараження людини цистицеркозом. 

Діагностика. Яйця Taenia solium виявляють, досліджуючи фекалії 

людини, пасовищну рослинність і ґрунт. 

Цистицерків целюлозних виявляють посмертно у м’язах голови, 

серця та м’язах туші свиней, диких кабанів, ведмедів, верблюдів, 

м’ясоїдних візуально чи з допомогою світла люмінесцентної лампи, за 

якого вони світяться рожево-червоним кольором.  

Епізоотологічні дані. Цистицеркоз свиней ‒ захворювання, яке є 

значною проблемою у багатьох країнах світу. Однак поширення його 

вивчено не достатньо. В багатьох країнах офіційна статистика відсутня, що 

ускладнює аналіз захворюваності (Небещук та ін., 2017). 

У країнах з розвиненим свинарством цистицеркоз реєструють 

частіше. Особливо значно це захворювання поширене в 

центральноамериканських країнах. Так, у Мексиці середній рівень 
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ураження свиней становить 8‒12 %, коливаючись в окремих районах у 

межах 1‒80 %. В Чилі цистицеркоз свиней виявляють у 15 % забитих 

тварин, в Перу ‒ у 4,3 % туш. Як повідомляє Р. Г. Лукшина (2005), за 

рівнем ураження свиней цистицеркозом розрізняють три великих вогнища, 

які мають глобальне ендемічне значення: азіатське, куди входять Китай 

(інвазованість свиней сягає 10–20 %), Тайвань – 33 %, Південна Корея – до 

22 %, а також Індія, Індонезія, Філіпіни, Лаос, де теніозом уражені понад 

150 тис. людей; країни ‒ Гватемала, Нікарагуа, Гондурас, Сальвадор, 

Колумбія, де екстенсивність інвазії свиней сягає майже 20 % і понад 350 

тис. людей хворіє на теніоз; країни Африки: Камерун, Мадагаскар, Заїр, 

Нігерія (Лукшина та ін., 2005). 

Цистицеркоз реєструють також в Білорусі, Росії в зонах розвиненого 

свинарства, переважно у сільських місцевостях. 

В Україні, за даними ветеринарної статистики, захворювання 

виявляють частіше в Одеській, Луганській областях, спорадичні випадки 

цистицеркозу реєструють також у Дніпропетровській, Донецькій, 

Запорізькій, Волинській, Рівненській, Закарпатській, Хмельницькій 

областях, рідше – у інших, здебільшого там, де свині мають доступ до 

нечистот, або коли приміщення, в яких їх утримують, використовують під 

відхожі місця. Рівень ураження свиней у цих регіонах сягає 2–4 %. За 

таких умов уражуються й собаки, яким, як і свиням, властива копрофагія. 

На м’ясокомбінатах та забійних пунктах Чернігівської та 

Дніпропетровської областей упродовж 2000−2005 рр., було виявлено 763 

туші свиней, уражених цистицерками (Небещук та ін., 2017). 

За останні десятиліття захворювання має деяку тенденцію до 

зниження у зв’язку з переходом на закритий тип утримання свиней та 

створення міських умов життя і побуту у сільських місцевостях. 

Джерелом інвазії цистицеркозу є хвора на теніоз людина, яка роками 

може виділяти в навколишнє середовище члеників ціп’яка. Яйця гельмінта 

досить стійкі до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Вони 

понад два місяці зберігаються у рідкому гної, сіні. Цистицерки менш 

стійкі, вони швидко гинуть при 70‒80 °С, а за температури 10‒15 °С 

втрачають життєздатність через місяць. При витримуванні м’яса у розсолі 

‒ гинуть через два тижні. 

Небезпечним цистицеркоз є і для людини. На думку багатьох 

дослідників, цистицерки уражують насамперед центральну нервову 

систему (74,5‒82 %), а також очі і м’язи. Відомо екзо- і ендогенний шляхи 
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зараження людини цистицеркозом. Так, люди заражаються через овочі, 

фрукти або ягоди, забруднені яйцями ціп’яка, а хворі на теніоз ‒ через 

власні брудні руки. Ендогенно заражаються лише хворі на теніоз, під час 

виникнення антиперистальтики кишечника з різних причин і потрапляння 

члеників ціп’яка до шлунку (Лукшина та ін., 2005). 

 

2.3. ЦИСТИЦЕРКОЗ ТЕНУЇКОЛЬНИЙ 

Захворювання спричинюється паразитуванням личинок Cysticercus 

tenuicollis, цестоди Taenia hydatigena на сальнику, брижі, серозних 

покривах і внутрішніх органах свійських і багатьох диких тварин. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Taeniata Skrjabin et 

Schulz, 1937; Родина Taeniidae Ludwig, 1886; Рід Taenia Linnaeus, 1758; вид 

Taenia hydatigena Pallas, 1766.  

Морфологічна характеристика. Taenia hydatigena ‒ озброєний 

ціп’як, довжина стробіли якого сягає 5 м. На хоботку грушоподібного 

сколекса розміщуються 26–44 гачки короною у два ряди. Гермафродитні 

членики починаються на відстані 50 см від головного кінця, їх ширина 

удвічі перевищує довжину (7,5 мм і 3,78 мм відповідно). Зрілі членики, 

навпаки, видовжені (10‒15×4‒5 мм) і починаються на рівні 580‒610 

членика. 

Матка, яка в них знаходиться і містить до 30 000 яєць, має вигляд 

медіанного стовбура з 5‒16 боковими гілками. Статеві сосочки, 

неправильно чергуючись, розміщуються поблизу середини латерального 

краю членика. 

Яйце овальної форми, розміром 0,038‒0,039×0,034‒0,035 мм, його 

зовнішня оболонка має 0,004 мм товщини, всередині міститься озброєна 

гачками онкосфера.  

Личинка Cysticercus tenuicollis представляє з себе міхур, 

напівнаповнений прозорою рідиною, на внутрішній стінці якого 

знаходиться ввігнутий сколекс, озброєний гачками і присосками. 

Внутрішня оболонка вкрита ззовні капсулою, утвореною з тканини органа 

хазяїна. Товщина її залежить від локалізації личинки. Паразитують 

цистицерки «тонкошийні» на сальнику, очеревині, чи на паренхіматозних 

органах свиней, овець кіз, великої рогатої худоби та диких жуйних. 

Величина ларвоцист коливається від 0,8×0,8 до 8×10 см. У молодих тварин 

вони менших розмірів, ніж у дорослих, і цистицерки, які знаходяться 

глибоко в паренхімі печінки, менші, ніж на інших органах. 
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Цикл розвитку. Taenia hydatigena ‒ одна із найбільших цестод, які 

паразитують у кишечнику м’ясоїдних. Підтверджено, що собаки виділяють 

щоденно по 6‒7 проглотид, тобто близько 180‒210 тисяч яєць. Дефінітивні 

хазяї заражаються при заковтуванні цистицерка тенуїкольного. Дозрівання 

тенії гідатигенної до статевої зрілості настає на 36‒73 день. П.А. 

Селиверстов (1949) доказав, що приживання інвазійних цистицерків, ріст і 

дозрівання цестод у молодих м’ясоїдних (собак) відбувається швидше, ніж 

у старих. Так, собаки старше двох років теніозом гідатигенним не 

заражались, тоді як у віці від двох місяців до року зараження склало 69,8 

до 100 %, у віці 1‒2 роки ‒ 58‒66,6 %.  

Проміжні хазяї заражаються при заковтуванні яєць або й члеників 

ціп’яка. Онкосфера, звільнившись від оболонки, проникає через стінку 

кишечника до кровоносних та лімфатичних судин, мігрує з током крові чи 

лімфи по організму. За даними П. А. Селиверстова (1949) міграція личинок 

паразита в паренхімі печінки починається з 6 дня після зараження. Через 

два тижні розвивається серозно-фіброзний перитоніт і, саме завдяки 

фібрину, цистицерки прикріплюються до серозних покривів черевної 

порожнини. Цистицерків тенуїкольних розмірами від горошини до 

курячого яйця виявляють посмертно, візуально, під час розтину туш (рис. 

14).  

Діагностика. Яйця цестоди Taenia hydatigena виявляють, 

досліджуючи фекалії м’ясоїдних, а також пасовищну рослинність і ґрунт. 

Цистицерків тенуїкольних розмірами від горошини до курячого яйця 

виявляють на брижі, сальнику, паренхіматозних органах посмертно, 

візуально, під час розтину туш свійських чи диких тварин. Диференціюють 

від ехінококових ларвоцист, у яких стінки міхурів непрозорі. 

Епізоотологічні дані. Цистицеркоз тенуїкольний ‒ досить поширена 

в Україні інвазія продуктивних тварин, зокрема у жуйних і свиней. 

Безумовно, рівень ураження продуктивних тварин цистицеркозом 

тенуїкольним слід пов’язувати з кількістю дефінітивних хазяїв в 

конкретному регіоні та умовами вирощування тварин. Значному 

поширенню цього захворювання сприяє необдумано велика кількість собак 

у господарствах та приватному секторі, яких не дегельмінтизують планово 

або й не обробляють зовсім, згодовування чи випадкове потрапляння їм 

боєнських конфіскатів, несвоєчасна утилізація трупів, до яких мають 

доступ м’ясоїдні, дворовий забій тварин у приватних господарствах, 

висока стійкість яєць у зовнішньому середовищі. 
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За даними В. В Корнюшина та ін. (2016) рівень інвазованості у 

безпритульних собак у сільській місцевості T. hydatigena складає 2,0 %, 

тоді як прифермських ‒ 1,4 % (Корнюшин, Ємець, 2016).  

 
Рис. 14. Cysticercus taenuicollis  

 

Цистицеркоз тенуїкольний має значне поширення у всьому світі. 

Його реєструють як у свиней, так і у жуйних. Більш помітна поширеність 

захворювання в Азії та Південній Америці, відповідно 17,2 % та 27,5 %, 

значно нижчий відсоток ураженості у свиней відмічено в Африці – 3,9 %‒

8,8% (Assana et al., 2013).  

Ймовірним вважають виникнення синантропних неблагополучних 

вогнищ у Європі щодо цього захворювання через диких м’ясоїдних. Так, 

Filip et al. (2019) пов’язують поширення цистицеркозу тенуїкольного в 

дикій природі (у лосів, кабанів) з причини зростання популяції вовків.  

Конкретних статистичних даних щодо поширення цистицеркозу 

тенуїкольного у регіонах України у літературі обмаль. 
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2.4. ЦИСТИЦЕРКОЗ ПІЗІФОРМНИЙ 

Цистицеркоз пізіформний спричинюється паразитуванням на 

сальнику, брижі, серозних покривах і внутрішніх органах кролів і зайців 

личинок Cysticercus pisiformis, цестоди Taenia pisiformis. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Taeniata Skrjabin et 

Schulz, 1937; Родина Taeniidae Ludwig, 1886; Рід Taenia Linnaeus, 1758; 

Вид Taenia pisiformis Bloch, 1780. 

Морфологічна характеристика. Taenia pisiformis завдовжки 2 м, 

ширина переднього краю кожного членика вужча за задній його край, тому 

стробіла має вигляд пилки. Статеві отвори на латеральних краях 

гермафродитних проглотид чергуються неправильно. У зрілих члениках 

матка має вигляд медіанного стовбура з боковими відгалуженнями. На 

сколексі знаходяться чотири присоски, хоботок оточує двохрядна корона із 

36–48 хітинових гачків.  

Яйця дрібні, 0,036–0,04 мм в діаметрі, майже округлої форми, з 

чотиришаровою оболонкою, в середині знаходиться онкосфера (зародок), 

озброєна шістьма хітиновими гачками. Яйця цестоди виявляють 

досліджуючи фекалії м’ясоїдних, пасовищну рослинність і ґрунт. 

Личинка ‒ Cysticercus pisiformis – дрібний міхурець овальної форми 

завдовжки 6–12 та завширшки – 4–6 мм, заповнений прозорою рідиною. 

На внутрішній (зародковій) оболонці міхура міститься сколекс розміром з 

просяне зерно (рис. 15).  

Цикл розвитку. Ціп’як Taenia pisiformis ‒ біогельмінт. Дефінітивні хазяї ‒ 

домашні та дикі м’ясоїдні (собака, вовк, єнотовидний собака, лисиця, 

песець, рись, кішка, лісовий кіт, тхір) виділяють у зовнішнє середовище 

яйця, які з кормом чи водою потрапляють у травний канал проміжних 

хазяїв ‒ кроликів, зайців, рідше – білок, морських свинок, пацюків і 

мишей. Звільнившись від оболонок, зародки проникають у слизову 

оболонку кишечника і далі мігрують кров’яним руслом ворітної вени або 

лімфатичних судин. Основна їх частина потрапляє до печінки, де, 

руйнуючи капіляри, мігрує паренхімою, до капсули органа і проникає у 

черевну порожнину. Потрапивши на серозні оболонки сальника і брижі, 

кріпляться на них і ростуть, розвиваючись приблизно за 1‒1,5 місяця у 

інвазійних цистицерків.  
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Рис. 15. Cysticercus pisiformis на серозних оболонках кроля 

 

М’ясоїдні заражаються теніозом, поїдаючи уражені інвазійними 

цистицерками внутрішні органи гризунів. Потрапивши до травного каналу 

дефінітивних хазяїв сколекси цистицерків вивертаються, фіксуються до 

слизової оболонки тонкого кишечника і розвиваються у статевозрілу 

цестоду. 

Діагностика. Членики або фрагменти цестоди Taenia pisiformis 

виявляють шляхом копроскопічних досліджень фекалій м’ясоїдних 

методом послідовних промивань, а також діагностичною 

дегельмінтизацією із застосуванням антигельмінтних препаратів з вмістом 

празиквантелу; посмертно – за розтину кишечника виявляють 

статевозрілих цестод. 

Цистицерків пізіформних виявляють найчастіше на сальнику та 

очеревині у вигляді виноградного грона під час розтину тушок кролів чи 

зайців. Мігруючі личинки виявляють при дослідженні подрібненої 

печінки.  

Епізоотологічні дані. Цистицеркоз пізіформний має повсюдне 

поширення як в Україні, так і інших країнах світу. Підтверджено 

погіршення м’ясної продуктивності у кролів за паразитування цистицерків 

пізіформних в їх організмі (Дуда, Кунєва, 2019; Пащенко, 2012).  
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Трофімов М. М. (2010), згідно моніторингу паразитарних хвороб у 

кролівничих господарствах в Одеській області підтвердив, що рівень 

цистицеркозної інвазії у кролів досить високий і складає ‒ 22‒28,8 % 

(Трофімов, 2010). 

З’ясовуючи поширення цестод різних видів у м’ясоїдних у сільській 

місцевості В. В. Корнюшин (2016), стверджує, що Т. pisiformis дещо 

частіше (ЕІ–7,7 %) реєструється у дворових собак, рідше – у 

безпритульних (ЕІ–5,9 %). У першому випадку, як вважає автор, джерелом 

інвазії собак є кролі, у іншому, ймовірно, зайці (Корнюшин, Ємець, 2016).  

Як повідомляє И. Н. Дубина (2000), в Білорусі і в країнах які 

розташовані поряд, екстенсивність цистицеркозної інвазії у кроликів сягає 

35,25%. За даними А. И. Ятусевича (2006) ці показники є значно вищими ‒ 

до 41,6 %, що вказує на ймовірне зростання інвазії. Реєстрували це 

захворювання і у зайців (21,7 %). Інтенсивність інвазії при цьому 

коливалась від 3 до 121 екземплярів цистицерків у кроликів та від 7 до 48 

цистицерків у зайців (Ятусевич, 2006). 

У північних і північно-східних областях європейської частини РФ у 

дикій природі реєструють цистицеркоз пізіформний у зайців-біляків до 

24 %, у Татарстані – 39 %, а в Бурятії ‒ 25 %, при цьому інтенсивність 

інвазії коливається від одиниці до 613 цистицерків. Очевидно, істотна роль 

у поширенні цієї інвазії, як вважають, належить мисливським собакам 

(Дубина, 2002; Ятусевич, 2006).  

 

2.5. ЕХІНОКОКОЗ ЛАРВАЛЬНИЙ 

У сільськогосподарських (дрібна та велика рогата худоба, свині) і 

диких тварин, а також у людини ехінококоз спричинюється 

паразитуванням у внутрішніх органах личинок цестоди Echinococcus 

granulosus із родини Taeniidae. Найчастіше ехінококи уражують печінку, 

легені, нирки, селезінку. Інколи міхури виявляють і у м’язах тварин.  

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Taeniata Skrjabin et 

Schulz, 1937; Родина Taeniidae Ludwig, 1886; Рід Echinococcus Rudolphy, 

1801; Вид Echinococcus granulosus Bаtsch, 1786. 

Морфологічна характеристика. Статевозріла стадія ехінокока ‒ 

дрібна цестода довжиною 2,5‒5,4 мм і шириною 0,6 мм у найширшій своїй 

частині. Тіло складається з 3‒4 члеників. Грушоподібної форми сколекс 

має 4 присоски і озброєний хоботок, на якому короною розміщуються у 
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два ряди 36‒40 гачків. Останній, зрілий членик, ‒ найдовший (1,6‒2,8 мм), 

він перевищує всю передню частину цестоди і містить матку 

мішкоподібної форми, з боковими випинаннями, заповнену яйцями (500‒

800 шт.). Статеві отвори відкриваються у задній половині бокового краю 

членика.   

Яйця ехінококів дрібні, круглі або овальної форми, всередині 

міститься онкосфера (зародок) із радіально покресленою оболонкою і 

трьома парами ембріональних гачків; її діаметр становить 0,030–0,036 мм.  

Личинка Echinococcus granulosus larva (E. unilocularis) – це 

однокамерний міхур, заповнений рідиною, яка утворюється з крові 

проміжного хазяїна і є живильним середовищем для сколексів, які в ньому 

розвиваються. Розмір ехінококових міхурів може бути від ледве помітної 

плями до голови новонародженої дитини. Зовнішня стінка (кутикула) 

товста, багатошарова, її товщина близько 5 мм. З внутрішньої сторони 

кутикулярну оболонку вистеляє тонка і досить ніжної структури зародкова 

(гермінативна) оболонка, яка продукує сколекси, а також виводкові 

капсули зі сколексами, дочірні, або й внучаті міхури (близько 500 тис. 

екземплярів) і дає ріст кутикулярній оболонці. Виводкові капсули ‒ 

невеликі міхурці, подібні за будовою з основним міхуром, але зі зворотнім 

розташуванням кутикулярного і гермінативного шарів, розсіяні на 

зародковій оболонці і з’єднані з нею тонкою ніжкою. Кожна виводкова 

капсула містить сколекс ввігнутий всередину і з типовою для ціп’яків 

будовою. Рідина, яка наповнює молоді личинки ‒ молочно-білого кольору, 

у більш старих міхурів – каламутна. Інколи, за можливого проникнення 

гермінативної оболонки через кутикулу міхура на його поверхню, 

відбувається екзогенний розвиток дочірніх міхурів із подальшим їх 

відбруньковуванням. Виводкові капсули та сколекси, які вільно плавають у 

міхурі, накопичуються на його дні і утворюють так званий гідатидозний 

пісок. З часом, за тривалого паразитування та хронічного запалення міхур 

вкривається сполучнотканинною оболонкою, сформованою з тканин 

органа, у якому він розвивається. Іноді у ларвоцисті (і міхурах різних 

поколінь) виводкові капсули і сколекси відсутні (ацефалоциста). Проте 

ацефалоцисти реєструються лише у тварин, у людей така форма ехінококів 

не зустрічається. 

Цикл розвитку. Життєвий цикл збудника ехінококозу, як 

біогельмінта, відбувається зі зміною двох хазяїв. Дефінітивні хазяї – 

собаки, вовки, шакали, гієни та інші з родини Canidae. 
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Проміжні хазяї ‒ понад 60 видів ссавців, зокрема 

сільськогосподарські тварини ‒ свині, вівці, кози, велика рогата худоба, 

верблюди, дикі види жуйних, кабани, ведмеді, а також людина, яка є для 

цього гельмінта біологічним тупиком. 

Статевозрілі цестоди, які паразитують у тонкому кишечнику 

дефінітивних хазяїв, виділяють зрілі членики разом з фекаліями назовні. 

Завдяки активним рухам, членики здатні самостійно виходити через 

анальний отвір, непокоячи тварину свербежем у перианальній ділянці і, 

забруднюючи яйцями шерсть. Потрапивши на землю вони здатні 

підніматись вертикально по стеблах трави чи відповзати горизонтально до 

25 см від місця потрапляння на поверхню ґрунту, розсіваючи в довкіллі 

яйця, які залишаються життєздатними і небезпечними (інвазійними) для 

проміжних хазяїв у зовнішньому середовищі достатньо довго.  

Діагностика. Членики і яйця ехінококів виявляють досліджуючи 

фекалії дефінітивних хазяїв ‒ м’ясоїдних, пасовищну рослинність і ґрунт 

(Дубина, 2000). 

Для зажиттєвої лабораторної діагностики ехінококозу ларвального 

використовують імунологічні методи досліджень (РЛА, РСКП) та 

імунодіагностичні тести (РНГА, РІФ); перкусією виявляють притуплення у 

місцях паразитування міхура. Посмертно діагноз установлюють за 

виявлення ехінококових міхурів у печінці, легенях, селезінці та нирках 

(рис. 16). 

Для зажиттєвого виявлення статевозрілих гельмінтів або їх члеників 

у м’ясоїдних, застосовують діагностичну дегельмінтизацію з 

використанням препаратів, з діючою речовиною празиквантел, посмертно 

– паразитів виявляють у тонкому кишечнику хазяїна. 

Епізоотологічні дані. Ехінококоз значно поширений у всьому світі. 

Хворіє на личинковий ехінококоз і людина. Згідно статистичних даних 

найчастіше підтверджується це захворювання у продуктивних тварин в 

країнах Південної Америки (Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі, 

Бразилія), Австралії і Новій Зеландії, а також країни Африки (Туніс, 

Марокко, Алжир, АРЕ). Дещо нижчий рівень ураження в країнах Європи 

(Італія, Кіпр, Греція, Туреччина, Іспанія, Болгарія, Франція), Індії, США, 

Японії, Білорусі, Росії (Пащенко, 2012; Субботин, 2020). 

Загалом ехінококоз частіше реєструється в регіонах з розвиненим 

тваринництвом, тому й в Україні про цей зооноз добре відомо. 
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Рис. 16. Echinococcus granulosus larva: а – у нирці, б – у печінці 

 

Грунтуючись на відсутності повідомлень щодо виявлення зрілих 

гідатид ехінокока у тварин віком до одного року, можна вважати, що вони 

досягають зрілості не раніше, ніж через рік після потрапляння онкосфер до 

сприйнятливого організму. Щодо сезонної динаміки ехінококозу, то 

відомо про те, що найвищий відсоток зрілих ларвоцист у свиней забійних 

кондицій знаходили у червні-серпні – 86,4−91,4 %, у овець старше 2-х 

років – у січні-квітні та у жовтні-грудні – 82,7−86,6 %. У великої рогатої 

худоби віком старше 2-х років, їх знаходили частіше у грудні-лютому ‒ 

18,7−40,3 % (Артеменко та ін., 2014).  

Інтенсивність інвазії тварин на конкретній території залежить від 

кількості джерел інвазії, тобто чисельності дефінітивних хазяїв. 

Циркуляція ехінококозу у тваринницьких господарствах перебігає за 

відомою схемою: джерело інвазії – зовнішнє середовище, забруднене 

члениками і яйцями паразита, – проміжні хазяї (жуйні, свині, заражені 

личинками паразита) – м’ясоїдні. На територіях з розвиненим вівчарством, 

це: вівця – собака – вівця, з розвиненим свинарством – свиня – собака ‒ 

свиня. Основні розповсюдники ехінококозної інвазії серед продуктивних 

тварин ‒ чабанські собаки, які супроводжують отари та сторожові собаки 

на свинарських фермах. Дикі м’ясоїдні (вовки, лисиці) відіграють у цьому 

значно меншу роль. 

а б 
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Результати досліджень, проведених вченими на території України 

засвідчили, що ехінококоз продуктивних тварин, враховуючи різні її 

кліматичні регіони, з власними фауністичними перевагами і флорою, має 

зональні особливості. Так, на заході України ехінококами більше уражені 

свині, тоді як у жуйних їх реєструють рідко. У південній частині країни та 

східних її областях на ехінококоз частіше хворіють вівці й велика рогата 

худоба, значно рідше – свині (Небещук, Артеменко, 2017). 

Згідно з інформацією Р. Г. Лукшиної (2005), в Україні ехінококоз 

більше поширений у південних її областях, таких як: Одеська, Херсонська, 

Миколаївська, Запорізька, де ураженість овець сягає 32 %, великої рогатої 

худоби – 20 %, свиней – 9 %, в інших видів тварин це захворювання 

реєструють як спорадичні випадки (Лукшина та ін., 2005). 

Сорока Н.М. та Семенко О. В. (2009), проаналізувавши статистичні 

дані Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики 

та ветеринарно-санітарної експертизи за 2008 рік з’ясували, що на 

території України 3,8 % із усіх забитих та досліджених туш свиней на 

м’ясокомбінатах, забійних пунктах і подвір’ях власників ‒ інвазовані. З 

них ‒ у 89,3 % підтверджено ехінококоз, 0,2 % ‒ цистицеркоз, у 10,3 % ‒ 

інші інвазії. Згідно динаміки виявлення ехінококозних туш свиней, автори 

умовно поділили територію України на епізоотичні зони підвищеної, 

особливої та сумнівної уваги. До епізоотичної зони підвищеної уваги (від 4 

до 20 % інвазованих туш) автори віднесли Тернопільську, Кіровоградську, 

Івано-Франківську, Полтавську, Дніпропетровську, Київську і Чернівецьку 

області. Інші 13 областей: Вінницьку, Сумську, Одеську, Черкаську, 

Хмельницьку, Рівненську, Волинську, Житомирську, Херсонську, 

Донецьку, Чернігівську, Запорізьку і Миколаївську віднесено ними до 

епізоотичної зони особливої уваги (від 1 до 4 % інвазованих туш). До 

епізоотичної зони сумнівної уваги, де реєструється від 0 до 1 % 

інвазованих туш ввійшли Львівська, Закарпатська, Харківська, Луганська 

та АР Крим. Проведені дослідження показали, що ехінококоз свиней набув 

значного поширення в Україні (Сорока, Семенко, 2009). 

У зараженні людей ехінококозом ларвальним важливу роль відіграє 

контакт з інвазованими собаками, або ж потрапляння яєць цестоди через 

забруднені ними продукти (овочі, фрукти чи зелень). Втім, людина може 

заразитись також і від диких тварин, особливо мисливці, під час знімання 

чи вичинки шкур.  
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Людина, як проміжний хазяїн у циклі розвитку цестоди Echinococcus 

granulosus, є, однак, для неї біологічним тупиком. 

Белошицкая И. Г. (2009) констатує зростання рівня зараженості 

людей ехінококозом у Поліській зоні України, виходячи з аналізу 

статистичних форм, хірургічних і патологоанатомічних протоколів за 

1975‒2008 роки у 24 районах Житомирської області. Так, до 2000 р. було 

зареєстровано всього 5 випадків ехінококозу людей, а з 2001 року – 44. У 

39 (88,7 %) випадках діагноз було підтверджено після оперативного 

втручання або патологоанатомічного розтину і лише у 11,3 % 

обґрунтований результатами клінічних і лабораторних досліджень. 

Основними чинниками, які сприяють підтриманню вогнищ свинного 

штамму ехінококозу, авторка вважає утримання свиней у приватних осіб, 

дворові забої свиней, бродяжництво собак, незадовільне проведення 

просвітницких заходів (Белошицкая, 2009). 

Корнюшин В. В., Ємець О. М. (2016), провівши дослідження рівня 

зараження собак у залежності від типу їх утримання, інформують, що за 

результатами гельмінтологічних розтинів екстенсивність інвазії 

E.granulosus у всіх досліджених собак становила 11,9±2,6 %. При цьому 

дворові собаки були інвазовані слабше ‒ у 7,6% випадків, тоді як 

прифермські та бродячі достовірно вище – у 12,1 та 13,7 % (Корнюшин, 

Ємець, 2016).  

 

2.6. ЦЕНУРОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ 
Ценуроз церебральний ‒ захворювання, яке спричинюється 

личинкою Coenurus cerebralis цестоди Taenia multiceps, що паразитує у 

головному, рідше спинному мозку і призводить до порушення координації 

рухів, нервових явищ, нерідко загибелі. Хворіють на ценуроз частіше вівці, 

кози, рідше велика рогата худоба, коні, верблюди, інші види тварин у 

дикій природі, випадково ‒ людина. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Taeniata Skrjabin et 

Schulz, 1937; Родина Taeniidae Ludwig, 1886; Рід Taenia Linnaeus, 1758; 

Вид Taenia multiceps Leske, 1780. 

Морфологічна характеристика. Taenia multiceps має тіло, 

довжиною до 1м. Стробіла T. multiceps налічує 200–250 члеників. Ширина 

члеників 5 мм. Сколекс має чотири присоски і хоботок озброєний 22‒32 

хітиновими гачками розміщеними у два ряди. Матка в зрілих члениках – 
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деревовидно розгалужена. Від її медіанного стовбура з обох сторін 

відходять 9‒26 гілок. Гермафродитні членики містять до 200 сім’яників.  

Яйця T. multiceps дрібні, округлої або овальної форми. Вони мають 

трьохшарову оболонку, всередині якої знаходиться онкосфера (зародок), 

озброєну трьома парами ембріональних гачків.  

Личинка Coenurus cerebralis – прозорий, заповнений рідиною міхур 

світло-сірого кольору, округлої або овальний форми (рис. 17). Його розмір 

‒ від 1 до 10 см у діаметрі. На гермінативній оболонці міхура містяться 

сколекси, які мають по чотири присоски і корону хітинових гачків. 

Кількість сколексів у міхурі сягає декількох десятків, а іноді й до двох 

сотень.  

 
Рис. 17. Coenurus cerebralis в головному мозку вівці 

 

Цикл розвитку. Дефінітивні хазяї виділяють назовні разом з 

фекаліями зрілі членики T. multiceps, які здатні до активного пересування. 

Яйця, які при цьому вийшли, з кормом і водою потрапляють до проміжних 

хазяїв. У їх кишечнику онкосфери звільняються від оболонки, проникають 

через слизову оболонку до кровоносних судин і з кров’ю потрапляють у 

внутрішні органи, а також у головний мозок, де формується, розвивається і 

росте личинка Coenurus cerebralis, яка через 2,5‒3 місяці стає інвазійною. 

М’ясоїдні тварини заражаються теніозом мультицептозним при 

поїданні мозку овець, ураженого ценуром. У їх кишечнику через 40‒50 діб 
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розвиваються зрілі цестоди T. multiceps, які здатні існувати в середньому 

6‒8 місяців. Кількість цестод, які дозрівають залежить від кількості 

сколексів, що потрапили в організм із ценуром. 

Діагностика. Діагностують ценуроз у овець чи інших видів тварин ‒ 

проміжних хазяїв переважно за характерними клінічними ознаками в 

останній період хвороби. Діагностика ценурозу на ранніх стадіях можлива 

алергічним методом (алерген вводять внутрішньошкірно у верхню повіку), 

за дослідження дна ока у хворих тварин і виявлення застійного явища у 

сосочку зорового нерва. Перкусія черепної коробки, дозволяє визначити 

розміщення ценура за притупленим звуком. Діагностика також можлива 

проведенням пальпації ділянок витончення і прогинання кісток черепа у 

місці знаходження міхура.  

Членики і яйця T. multiceps виявляють під час дослідження фекалій 

м’ясоїдних тварин, а також пасовищних рослин і ґрунту гельмінтоскопією 

методом послідовних промивань та посмертно ‒ знаходженням цестод у 

кишечнику дефінітивних хазяїв.  

Епізоотологічні дані. Ценуроз відносять до захворювань овець, 

поширених особливо у регіонах із розвиненим вівчарством. Понад 40 % 

випадків ценурозу, що реєструється в країнах, в минулому республіках 

СНГ, припадає на Казахстан (Воробьева та ін., 2015). Уражуються 

переважно молоді тварини у віці 1,5‒2 роки, частіше ослаблені або 

виснажені. Основним джерелом інвазії є приотарні чабанські собаки, 

певну, але значно меншу роль у цьому відіграють дикі м’ясоїдні. 

Висока стійкість яєць у довкіллі відіграє значну роль в епізоотології 

ценурозу: здатні витримувати висушування за 20 °С впродовж 15 діб, 

переносити коливання температури 21‒23 °С до 5 міс і перезимовувати. 

Поширенню інвазії сприяють також антисанітарний стан приміщень та 

території ферм, неповноцінна годівля, порушення термінів проведення 

профілактичних заходів та висока репродуктивна здатність паразита. За 

даними А. В. Степанова (1979), один хворий на теніоз мультицептозний 

собака щоденно у зовнішнє середовище виділяє до 10 млн. яєць. 

Яйця або й членики ціп’яка потрапляють до овець з травою, сіном, 

соломою, забруднених на пасовищах чи кошарах. 
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ІМАГІНАЛЬНІ ЦЕСТОДОЗИ  

2.7. МОНІЄЗІОЗ 

Цестодоз жуйних тварин, який спричинюється декількома видами 

роду Moniezia, які паразитують у тонкому кишечнику. Захворювання 

проявляється розладами функцій органів травлення, в’ялістю, схудненням, 

нервовими явищами, нерідко загибеллю молодняка. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Anoplocephalata 

Skrjabin, 1933; Родина Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902; Рід Moniezia 

Blanchard, 1891; Види Moniezia expansa Rudolphi, 1805, M. benedeni Moniez, 

1879. 

Морфологічні особливості. M. expansa сягає у довжину 10 м, 

стробіла непрозора, білого кольору, M. benedeni – не більше 4 м, – 

напівпрозора з жовтуватим відтінком, членики її ширші, ніж у M. expansa. 

Сколекси цестод неозброєні, на них є чотири присоски. У члениках 

знаходяться міжпроглотидні залози. У M. expansa вони розташовані 

вздовж переднього краю по всій ширині проглотиди і нагадують 

кільцеподібні утворення у вигляді розеток, у M. benedeni ‒ мають вигляд 

суцільної смужки у середній її частині. Статеві отвори у члениках 

відкриваються з обох боків. Зажиттєво статевозрілих гельмінтів або їх 

членики виявляють під час проведення діагностичної дегельмінтизації, а 

також седиментаційними методами досліджень (зокрема для ідентифікації 

виду цестод за будовою члеників), а також посмертно в кишечнику.  

Яйця у цестод роду Moniezia неправильної форми: у M. expansa вони 

мають вигляд трикутника (рис. 18а), а у M. benedeni нагадують чотири- або 

шестикутник (рис. 18б). Колір яєць – темно-сірий. Всередині помітний 

грушоподібний апарат з онкосферою, що має три пари ембріональних 

гачків. Розмір яєць складає 0,05‒0,09 мм.  

Личинка. Цистицеркоїд має кулясту форму тіла. Його діаметр рівний 

0,16–0,2 мм (рис. 19). Тіло складається з трьох частин: передня частина 

ширша за інші, має тонку оболонку і чотири присоски, середня – вкрита 

двоконтурною оболонкою, на задній частині (хвостовий придаток) 

розміщаються гачки.  
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Рис. 18. Яйця Moniezia benedeni (а), Moniezia expansa (б) 

 (за Шендрик та ін., 2016) 

 

 
Рис. 19. Вихід онкосфери з яйця M. expansa (за Шендрик та ін., 2016) 

 

Цикл розвитку. Монієзії – біогельмінти. Проміжні хазяї – ґрунтові 

орибатидні кліщі родів Sheloribathes, Zygoribatula, Ceratozetes, які 

а б 
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заковтують яйця монієзій, що виділяються хворими тваринами у зрілих 

члениках назовні. Через 3‒5 місяців у порожнині їх тіла формуються 1‒3 

цистицеркоїди – інвазійні личинки. Дефінітивні хазяї заражаються 

монієзіозом при заковтуванні разом з травою інвазованих личинками 

орибатидних кліщів. В кишечнику кліщі перетравлюються, цистицеркоїди 

прикріплюються сколексами до слизової оболонки і ростуть. Статевої 

зрілості цестода досягає через 5‒6 місяців. 

Діагностика. Яйця монієзій виявляють флотаційними методами 

лабораторних досліджень і, диференціюють за характерною будовою. 

Ідентифікацію цистицеркоїдів роду Moniezia проводять під час 

дослідження ґрунтових (орибатидних) кліщів зокрема родів Scheloribates, 

Zygoribatula, Ceratozetes компресорним методом. 

Епізоотологічні дані. Кишкові цестодози вважають значною 

проблемою у галузі тваринництва, зокрема вівчарства. Ці захворювання 

певною мірою гальмують прогресивні процеси у розведенні овець, 

підвищенні їх продуктивності. Їх реєструють в усіх територіальних зонах 

України, особливо у тих, де розвинена галузь вівчарства (Півень, 2016). 

Березовський А. В. (2010) зазначає, що майже 100 % поголів’я овець 

південних регіонів України інвазовані гельмінтами (Березовський, 2010). 

За даними О. Т. Півень (2016) у вівчарських господарствах Одеської 

області монієзіоз підтверджено у 61,2 % поголів’я, тоді як екстенсивність 

цієї інвазії у овець півдня області ‒ коливалась у межах 30‒44,1 % (Півень, 

2013; 2016). 

За даними В. А. Веселого (2005, 2008), у південно-східній частині 

зони Лісостепу України монієзіоз підтверджено у 8,2–36,6 % овець, та у 

7,7–28,6 % кіз індивідуальних присадибних господарств (Веселий, 

Поліщук, 2005; Веселий, 2008).  

Для кишкових цестодозів характерна чітка сезонність. Зараженість 

ягнят поточного року у весняно-літній період може досягати 80–100 %. 

Так, Чорний В. А. (2011) зазначає, що в Очаківському районі 

Миколаївської області максимальна екстенсивність інвазії за монієзіозу 

овець віком до одного року становить 90 % у серпні, а для дорослих овець 

– 60 % у липні (Чорний, 2011). У південній частині Одеської області у 

ягнят 4–8-місячного віку пік монієзіозу реєстрували у липні – 38,05 % 

(Півень, 2013; 2016). Влітку екстенсивність інвазії ягнят була високою ‒ 

52,2–61,4 % і у регіоні Сумської області (Власенко, 2012).  
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Власенко О. А. (2012) зауважує, що у господарствах Сумської 

області інвазованість овець монієзіями складає 14,6 %. При цьому з віком 

тварин її рівень знижується: з 39,7 % у ягнят, до 25,2 % у молодняка та 4,9 

% у дорослих овець.  

За даними Півень О. Т. (2016) у 4,97 % випадків гельмінтозів у овець 

виявляли змішану цестодозну інвазію кишечника монієзіями, тизанієзіями 

та авітелінами. Згідно досліджень Л. А. Гнезділової (2003) та 

А. А. Барановського (2012) та у літньо-осінньо-зимовий період у овець 

превалює змішана цестодозна інвазія, яка нерідко ускладнюється 

інфекційними захворюваннями. 

 

2.8. ТИЗАНІЄЗІОЗ 

Захворювання свійських і диких жуйних, спричинюване цестодою 

Thуsaniezia giardi з родини Avitellinae, підряду Anоplocephalata, яка 

паразитує в тонкому кишечнику і спричинює проноси, схуднення і 

виснаження тварин. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Anoplocephalata 

Skrjabin, 1933; Родина Avitellinidae Spassky, 1950; Рід Thysaniezia Skrjabin, 

1926; Вид Thysaniezia giardi Moniez, 1879. 

Морфологічні особливості. Стробіла Thysaniezia giardi має у 

довжину 4,3 м і всього 8,7 мм у ширину. Членики короткі і широкі. На 

сколексі цестоди знаходяться чотири присоски. Статеві органи одинарні 

розміщуються з одного боку проглотиди. Петлиста матка займає по 

ширині всю передню половину гермафродитного членика. У зрілих 

члениках вона формує парутеринні органи, що мають вигляд капсул (рис. 

20а), в яких міститься від 3 до 15 яєць (рис. 20б). 

Яйця Th. giardi дрібні ‒ 0,018–0,027 мм в діаметрі, сірого кольору, 

зрілі. На відміну від яєць M. expansa вони не мають грушоподібного 

апарату.  

Личинка. Цистицеркоїд Th. giardi морфологічно схожий зі 

статевозрілою особиною. Цистицеркоїдів визначають під час досліджень 

комах сіноїдів та орибатидних кліщів компресорним методом. 

Цикл розвитку тизанієзій подібний до біології монієзій. Проміжним 

хазяїном у цих цестод є комахи сіноїди. Личинка, яка формується у їх тілі і 

є інвазійною для жуйних тварин ‒ цистицеркоїд. 
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      Рис. 20. Парутеринний орган (а), яйце (б) Thysaniezia sp. (за Шендрик та ін., 

2016)  

 

Діагностика. Виявляють членики Th. giardi (рис. 21) у фекаліях 

жуйних методом послідовних промивань (вони мають вигляд розвареного 

рисового зерна).  

  
 

Рис. 21. Членик Thysaniezia sp. (за Шендрик та ін., 2016) 

а б 
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Яйця цих гельмінтів ідентифікують за методом Мак-Мастера. 

Ідентифікацію тизанієзій від інших аноплоцефалят, за їх змішаного 

інвазування тварини, проводять діагностичною дегельмінтизацією і 

порівнянням структури члеників. Виявити цестод можна також посмертно 

під час розтину туші чи трупа і обстеження тонкого кишечника.  

Епізоотологічні дані. Кишкові цестодози овець чинять негативний 

вплив на розвиток галузі вівчарства. Для них характерна чітка сезонність, а 

зараженість ягнят поточного року може досягати 100 % (Півень, 2016). 

Тизанієзіоз широко реєструється в південних і південно-східних 

регіонах ближнього зарубіжжя, в Монголії, країнах Ближнього Сходу і 

Китаї, завдає також значних економічних збитків у регіонах з розвиненим 

вівчарством та козівництвом у Північній Африці: екстенсивність інвазії 

може досягати 80 % (Schalkwyk et al., 1981).  

В Україні це захворювання не надто поширене, частіше зустрічається 

у південно-східних областях. Інвазію виявляють у кінці літа, а зростання 

екстенсивності цієї інвазії та пік її відмічають в осінньо-зимовий період 

року, на відміну від монієзіозу, за якого основна хвиля зростання інвазії 

приходиться на весняно-літню пору. Зараження молодняка овець 

збудником тизанієзіозу починається з 6 місячного віку, але найбільш 

сприйнятливі до захворювання тварини у віці 1‒2 роки (ЕІ близько 50 %). 

Інтенсивність інвазії інколи сягає 60 екземплярів. Установлено, що в 

неблагополучних зонах у овець часто зустрічається змішана інвазія, 

спричинена двома збудниками ‒ тизанієзіоз-монієзіоз (Півень, 2016). 

Економічні втрати за кишкових цестодозів загалом складаються зі 

збитків від загибелі, вимушеного забою, недоотримання м’ясопродуктів, 

вовни, собівартості дегельмінтизації. Зокрема доведено, що 8–9 місячні 

ягнята, які уражені збудником тизанієзіозу, втрачають до 32 % маси тіла у 

порівнянні зі здоровими (Пригодін, 2002). Проте M. L. Dever (2015), згідно 

одержаних результатів досліджень в Південному Уельсі щодо цього 

питання, вважає, що у 4–6-міс ягнят цестоди особливо не впливають на 

приріст маси тіла (Dever et al., 2015). 

 

2.9. АВІТЕЛІНОЗ 

Авітеліноз – захворювання овець, спричинене цестодою із підряду 

Anoplocephalata, яке перебігає «блискавично» і супроводжується 

розладами травлення, різким схудненням, загибеллю високопродуктивних, 

вгодованих тварин.  
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Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Anoplocephalata 

Skrjabin, 1933; Родина Avitellinidae Spassky, 1950; Рід Avitellina Gough, 

1911; Вид Avitellina сentripunctata Rivolta, 1874. 

Морфологічні особливості. Імаго. Статевозрілі особини молочно-

білого кольору. Довжина стробіли сягає 5 м, ширина – 3,2 мм. 

A. centripunctata має неозброєний сколекс з чотирма присосками. Кінцеві 

членики стробіли нагадують чітки. У цих цестод відсутні жовточники і 

тільце Меліса. Статеві отвори відкриваються з однієї сторони проглотиди 

неправильно чергуючись. У зрілих члениках матка оточена 

навколоматковим органом, розпадається на капсули, що містять яйця.  

Яйця A. centripunctata, як і у Th. giardi не мають грушоподібного 

апарату. Їх онкосфера велика, озброєна трьома парами ембріональних 

гачків. Яйця знаходяться в капсулах, вони сірого кольору, середнього 

розміру (0,021–0,038 мм в діаметрі).  

Личинка. Інвазійна личинка авітелін ‒ цистицеркоїд, морфологічно 

подібна на личинку Moniezia spp.  

Цикл розвитку авітелін подібний до біології інших аноплоцефалят 

(монієзій, тизанієзій). Проміжним хазяїном у цих цестод є комахи 

ногохвостки із роду Entomobrya. Інвазійна личинка, яка формується у тілі 

колембол ‒ цистицеркоїд. Потрапляючи до травного каналу овець разом з 

травою комахи перетравлюються, а личинки, звільнившись, 

прикріплюються присосками протосколексів до слизової оболонки тонкого 

кишечника і приблизно через 20 діб розвиваються у зрілих цестод. 

Діагностика. Фекалії жуйних на наявність члеників цестоди 

досліджують з допомогою методу послідовних промивань. Диференціацію 

збудників, у випадках змішаної аноплоцефалятозної інвазії, проводять 

після діагностичної дегельмінтизації. 

Гельмінтоовоскопічну діагностику проводять за методом Мак-

Мастера.  

Личинок A. centripunctata ідентифікують компресорним методом за 

дослідження комах ногохвосток роду Entomobrya. 

Посмертно зрілих цестод ідентифікують під час розтину кишечника. 

Епізоотологічні дані. Для авітелінозу характерний сезонний прояв. 

Максимальний рівень ураження овець відмічається в кінці зими і на 

початку весни (лютий-квітень), потім він різко знижується. Наступне 

зростання інвазії починається в серпні. На відміну від монієзіозу, за якого 
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клінічні ознаки у ягнят яскраво виражені, авітелінозом важко хворіють в 

основному вівці віком 1‒3 роки. Ягнята поточного року народження 

заражаються рідко і зазвичай влітку, починаючи з червня місяця.  

У дорослих овець симптоми хвороби можуть проявляються раптово. 

Тварини пригнічені, стоять з опущеною головою, стогнуть, у них слабкий і 

сповільнений пульс, дихання прискорене, раптово виникає пронос. Вівці, 

уражені авітелінами часто гинуть через 1‒2, іноді через 5‒6 годин з часу 

появи перших симптомів. 

Згідно даних, одержаних Півень О. Т. (2016), у господарствах півночі 

Одеської області яйця цестоди A. centripunctata виявили у 17,4 % овець, 

тоді як у господарствах півдня області яйця цих збудників підтвердили у ‒ 

10,5 % поголів’я тварин. Загалом часто реєстрували змішану 

аноплоцефалятозну інвазію. Найвищим був відсоток ураження тварин у 

цьому регіоні збудниками M. expansa – 44,1 % та M. benedeni – 30 %. 

Значно нижчим ‒ іншими видами кишкових цестод: T. giardi – 12,7 % та 

A. centripunctata – 10,5 %. Змішані форми кишкових цестодозів складали 

2,7 % (Півень, 2013; 2016). 

 

2.10. ГІМЕНОЛЕПІДАТОЗИ КАЧОК І ГУСЕЙ 
Гіменолепідатози ‒ захворювання водоплавної птиці, спричинювані 

цестодами, що належать до родини Hymenolepididae, які викликають 

проноси, різке схуднення, загибель, особливо, молодняка. 

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Hymenolepidata, 

Skrjabin, 1940; Родина Hymenolepididae Fuhrman, 1907; Рiд Hymenolepis 

Weinland, 1858; Вид Hymenolepis gracilis Zeder, 1803; Вид H. paracompressa 

Czaplinski, 1956; Рід Drepanidotaenia Roillet, 1892; Вид Drepanidotaenia 

lanceolata Bloch, 1782, Вид D. przewalskii Skrjabin, 1914; Рід Fimbriaria 

Froelich, 1802; Вид Fimbriaria fasciolaris Pallas, 1781. 

Морфологічні особливості. Збудники гіменолепідатозів ‒ досить 

великі цестоди. Так, Hymenolepis gracilis ‒ довжиною до 25 см і близько 3 

мм у ширину. На хоботку сколекса розташовані короною 8 гачків. В 

гермафродитних члениках розміщення сім’яників нагадує тупий кут.  

H. paracompressa – 6–7 см у довжину і лише 1–2 мм у ширину. 

Хоботок озброєний 10 гачками. Сім’яники утворюють тупий кут. 

Fimbriaria fasciolaris ‒ довжиною від 20 до 50 см завдовжки та 6 мм 

завширшки; на маленькому сколексі діаметром 0,10–0,11 мм розташовані 

чотири присоски розміром 0,038–0,046 мм та хоботок, що озброєний 



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

53 

 

десятьма гачками завдовжки 0,017–0,022 мм; стробіла в передній частині 

має складчасте широке розростання – псевдосколекс довжиною 1,9–6,0 мм, 

у його члеників відсутні статеві залози; позаду псевдосколекса стробіла 

складається з сегментів, що утворилися внаслідок злиття кількох 

проглотид; кількість сім’яників у них кратна трьом (18, 21, 24 шт.), 

жовточники лопатеві, цирус озброєний дрібними гачками; сітчастий 

яєчник і матка є спільними для всієї стробіли; в зрілих проглотидах у 

вигляді окремих коротких трубок розташована матка заповнена яйцями. 

Стробіла Drepanidotaenia lanceolata масивна, завдовжки 10–23 см та 

завширшки 0,3–1,2 см, за кольором біла з жовтуватим відтінком (рис. 22); 

сколекс грушоподібної форми, завдовжки 0,17 мм та завширшки 0,25 мм, 

має розвинений хоботок, на якому розміщуються вісім гачків довжиною 

0,030–0,035 мм та чотири присоски; членики широкі із трьома 

розташованими по горизонталі сім’яниками, дволопатевим яєчником та 

розеткоподібним жовточником; статеві отвори відкриваються з одного 

боку членика. 

Яйця Hymenolepis gracilis круглі, діаметром 0,04‒0,06 мм, у виду 

H. paracompressa ‒ 0,07–0,9 мм в діаметрі, а у Fimbriaria fasciolaris (рис. 

23) яйце овальне, сірого кольору, зріле з онкосферою, що має 

ланцетоподібну форму з витягнутими полюсами 0,04–0,05×0,019–0,021 мм 

та ембріональні гачки розміром 0,014–0,015 мм. 

 
Рис. 22. Drepanidotenia lanceolata  (за Шендрик та ін., 2016)     
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Яйця дрепанідотеній середніх розмірів 0,05‒0,1×0,04‒0,09, дещо 

овальні, світло-сірі. Оболонка зародка має по два невеликі філаменти з 

боків, зовні вкрита шкаралуповою оболонкою яйця. 

 
Рис. 23. Fimbriaria fasciolaris  (за Шендрик та ін., 2016) 

 

Личинка у гіменолепідат ‒ цистицеркоїд складається з двох частин, 

передня розширена частина несе інвагінований сколекс, задня – звужена, 

хвостовий придаток, на якому розташовані ембріональні гачки.  

Цикл розвитку. Усі гіменолепідіди є біогельмінтами і розвиваються 

за участі членистоногих ракоподібних (гамаруси, циклопи, діаптомуси), як 

проміжних хазяїв. З послідом інвазованої свійської птиці і диких 

водоплавних птахів виділяються зрілі членики цестод. Для подальшого 

розвитку яйця мусять попасти у воду, де їх заковтують проміжні хазяї. В 

органах травлення рачків із яйцевих оболонок вивільняється онкосфера, 

яка проникає в порожнину тіла і через 1,5–3 тижні перетворюється на 

інвазійну личинку – цистицеркоїд. 

Свійські гуси, качки та дикі водоплавні птахи заражаються 

гіменолепідатозами при заковтуванні різних видів ракоподібних, 

інвазованих цистицеркоїдами. 

Діагностика. Яйця гіменолепідід виявляють флотаційними методами 

за Фюллеборном, Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим (з 

використанням аміачної селітри) та методом послідовних промивань. 
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Членики дрепанідотеній, гіменолепісів, фімбріарій виявляють 

дослідженнями посліду птиці методом послідовних промивань або шляхом 

проведення діагностичної дегельмінтизації (якщо гельмінти не досягли 

статевої зрілості); посмертно – за розтину кишечника уражених цестодами 

водоплавних птахів. 

Цистицеркоїдів цих гельмінтів знаходять під час компресорного 

дослідження ракоподібних ряду Copepoda видів Gammarus lacustris, 

Poonthogammarus maeoticus, Acanthocyclops vernalis, A. gigas, A. 

bicuspidatus, A. viridis, Diaptomus viridis, D. gracilis, D. spinosus, 

Sinodiaptomus sarsi Cyclops strenuus, C. viridis, C. albidus, C. speratus, C. 

macruroides, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops crasus, M. leucarti, M. 

oithonoides, Macrocuclops albidus, Paracyclops fimbriatus, Cypriodopsis 

vidula, Cyclocypris laevis та ін. 

Епізоотологічні дані. В неблагополучних птахівничих 

господарствах дрепанідотеніоз та гіменолепідоз реєструються у гусей та 

качок впродовж всього року. Уражена цестодами птиця є основним 

джерелом поширення інвазії вже з початку вигульного сезону, так як у 

воді, за температури 2–4 °С, яйця гельмінтів зберігають життєздатність 

упродовж 25 діб. 

Попри це, деякі види ракоподібних, залишаються інвазованими 

личинками гельмінтів до весняного вигулу. Тому, водоймища, де 

вигулюють свійську птицю, є небезпечними щодо можливості її 

зараження, якщо на них гніздувались або зупинялись під час міграції чи 

перельотів дикі водоплавні, заражені дрепанідотеніями та гіменолепісами. 

У поширенні гельмінтозів диким водоплавним і болотним птахам 

належить важлива роль, ці захворювання мають природно-вогнищевий 

характер. Гельмінтози, у водоплавної птиці тривало реєструються також з 

причини стаціонарності утримання свійської птиці. В окремих 

господарствах качки і гуси утримуються спільно на штучних або 

природних непроточних водоймах, які в залежності від пори року, значно 

заселені безхребетними членистоногими, які є проміжними хазяями 

гельмінтів (Павленко та ін., 2008). Відомо, що пізної осені та взимку 

хвороба не реєструється – у цей період відбувається дестробіляція цестод, 

як біологічна їх адаптація до неблагоприємних умов зовнішнього 

середовища. 

До гіменолепідідозів найбільш сприйнятлиий молодняк водоплавних 

віком від 3 тижнів до 4 міс. Зараження молодняка відбувається з перших 
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днів виведення їх на водойми. З червня по вересень спостерігається 

максимальне поширення інвазії. У дорослих качок і гусей перебіг хвороби 

зазвичай субклінічний. (Богач, Склярук, 2010).  

Так, авторами у гусей з приватного сектору та племінних стад 

господарств, що в Одеській області, шляхом гельмінтологічного розтину 

виявлено дрепанідотеній. ЕІ склала 8,5‒12,2 % із середньою ІІ 6‒18 екз./птицю. 

Перші клінічні ознаки хвороби, спричиненої D. lanceolata, з’явились в червні 

місяці у молодняка 2,5 міс. віку і характеризувались виснаженням, значним 

відставанням у рості і розвитку. Гуси цих господарств мали вільний доступ до 

природних водойм – ставків (Богач, Бездєтко, 2008). 

За даними М. В. Богача, Склярука (2010), в птахогосподарствах 

Одеської області, де розводять та утримують гусей і качок, 

дрепанідотеніозна інвазія реєструється у 5,9‒6,4 %. Автор вважає, що, 

одним із факторів, який сприяє поширенню інвазії є напівекстенсивна 

система ведення галузі, особливо у невеликих господарствах, за якої 

упродовж декількох років на одній і тій же території утримується 

батьківське поголів’я і вирощується молодняк. 

Підтверджує це також моніторинг гельмінтозів птиці в 

господарствах Дніпропетровської та Запорізької областей, який свідчить, 

що поширенню інвазії сприяє порушення умов утримання птиці. Дикі гуси 

у цьому регіоні значно уражені гельмінтами. Так, дрепанідотеніозну 

інвазію підтверджено у 11,1 % випадків, а також нематодози 

(гангулетеракоз у 33 %, ехінуріоз ‒ 27 %), а у диких качок – стрептокароз 

(21,7 %) та сингамоз (36,8 %) (Павленко та ін., 2008; Короленко, 2008).  

Автори вказують на важливість врахування того, що паразитичні 

черви, попри власний патогенний вплив на водоплавних, сприяють 

проникненню у їх організм збудників інфекційних та бактеріальних хвороб 

(Короленко, 2008).  

 

2.11. ДАВЕНЕАТОЗИ КУРЕЙ  

Захворювання куриних, спричинені цестодами, які належать до 

підряду Davaineata, родів Davainea і Raillietina. Паразитують у тонкому 

кишечнику курей, переважно в дванадцятипалій кишці. Ці гельмінти 

реєструються у індиків, а також цесарок, фазанів і куріпок.  

Систематика. Тип Plathelmintes Schneider, 1873; Клас Cestoda 

Rudolphi, 1808; Ряд Cyclophyllidea Braun, 1900; Підряд Davaineata Skrjabin, 
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1940; Родинa Davaineidae Furmann, 1907; Рід Davainea Blanchard, 1891; 

Види Davainea proglottina Davaine, 1860; D. meleagris Jones, 1936. 

Рід Raillietina Furmann, 1920; Види Raillietina echinobothrida Megnin, 

1881; R. tetragona Molin, 1858. 

Морфологічні особливості. Davainea proglottina ‒ коротка цестода, 

складається з 2‒5 члеників і має від 0,5‒3 мм довжини, на хоботку 

знаходяться від 60 до 95 дрібних гачків. Присоски також вкриті дрібними 

гачечками, розташованими у кілька рядів. Статеві отвори правильно 

чергуються і розміщаються близько переднього краю члеників. Чоловіча 

статева бурса довга, простягається на 2/3 ширини членика. Сім’яники у 

кількості від 12 до 15, розміщаються у два ряди в задній його частині. У 

зрілих члениках яйця лежать поодиноко.  

Збудник D. meleagris Jones, 1936, дещо більших розмірів, з більшою 

кількістю сім’яників у гермафродитних члениках, паразитує у тонкому 

кишечнику індиків. 

Стробіла цестоди Raillietina echinobothrida має вигляд стрічки 25 см 

у довжину і 1‒4 мм в ширину. На сколексі міститься чотири присоски 

0,09‒0,20 мм в діаметрі з 8‒10 рядами дрібних гачечків та хоботок 

озброєний двохрядною короною із 100‒200 гачків. Статеві отвори 

неправильно чергуються. В гермафродитних члениках 20‒30 сім’яників, 

жовточник і яєчник розміщені посередині членика. У зрілих члениках 

матка розпадається на капсули, у яких міститься 6‒12 яєць у кожній.  

R. tetragona ‒ досить велика цестода, її довжина складає 10‒25 см, а 

ширина 1‒4 мм. На маленькому сколексі, діаметром 0,175‒0,250 мм, 

знаходиться добре озброєний подвійною короною із 80‒100 гачків хоботок 

і присоски, оточені 8‒10 рядами дрібних гачечків. Шийка коротка, перші 

членики короткі, трапецієподібні, задні ‒ витягнуті у довжину. Статева 

бурса грушоподібна, сім’яників ‒ 20‒30. Матка у зрілих члениках 

розпадається на 50‒100 капсул, кожна з яких містить 6‒12 яєць. 

Яйця збудників підряду Davaineata в діаметрі від 0,025 до 0,050 мм, 

містять онкосферу діаметром 0,010‒0,040 мм.  

Личинка. Інвазійною личинкою різних видів давенеат є 

цистицеркоїд. Ця личинка за формою нічим не відрізняється від 

цистицеркоїдів інших цестод: розширена передня частина тіла, яка містить 

ввігнутий сколекс і значно вужча, з хвостовим придатком та 

ембріональними гачками ‒ задня.  
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Цикл розвитку. Райєтини і давенеї ‒ біогельмінти. Проміжними 

хазяями їм відповідно слугують: мурахи родів Tetramorium, Pheidole та 

молюски родів Limax, Agriolimax. Статевозрілі райєтини і давенеї 

виділяють зрілі членики наповнені яйцями з послідом хворої птиці. У 

зовнішньому середовищі членики руйнуються, яйця паразитів 

звільняються і розсіюються повсюди, забруднюючи підлогу приміщень, 

вигульні дворики та вигули. Проміжні хазяї, заковтують їх або й цілі 

членики і в їх кишковій трубці оболонка яйця розчиняється, онкосфери 

потрапляють у порожнину тіла і, в залежності від зовнішньої температури, 

приблизно за 43‒46 діб у райєтин та за 12‒28 діб у давеній розвиваються в 

інвазійних цистицеркоїдів. При потраплянні інвазованих цистицеркоїдами 

мурах чи молюсків до шлунково-кишкового каналу птиці вони 

перетравлюються, а личинки гельмінтів, які звільнились, потрапляють у 

тонкий кишечник, де прикріплюються з допомогою присосок до його 

слизової оболонки і розвиваються у статевозрілих цестод: райєтини ‒ за 

19‒23 доби і давенеї за 12‒16 діб.  

Діагностика. Лабораторно досліджують послід птиці візуально 

(гельмінтоскопією) та методом послідовних промивань для виявлення 

члеників цестод (рис. 24). 

Методом флотації за Фюлеборном знаходять яйця гельмінтів. 

Посмертно досліджують вміст тонких кишок і зіскрібки зі слизових 

оболонок компресорним методом. 

Проміжних хазяїв для виявлення цистицеркоїдів у їх тілі 

досліджують з допомогою компресоріума. Інвазійних личинок райєтин 

виявляють у тілі мурашок видів Tetramorium caespitum, T. semileave, 

Pheidole vinelandica, P. Pallidula, а цистицеркоїдів давеней у тілі наземних 

молюсків видів Limax flavus, L. cinereus, L. variegatus, Agriolimax agrestis та 

ін. 

Епізоотологічні дані. Джерелом давеніатозних інвазій є хворі дикі 

птахи та свійська птиця. Захворювання на райєтиноз та девенеоз 

реєструють впродовж усього року як у дорослих курей, так і у 2‒4 міс 

курчат. Молодняк, все ж, сприйнятливіший до збудників і переносить 

заворювання важче. Взимку, адаптуючись до несприятливих погодних 

умов зовнішнього середовища, гельмінти дестробілізуються і у цей період 

у кишечнику птиці виявляють лише сколекси. 
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.  

Рис. 24. Членики райєтин у посліді перепілок  

 

Епізоотичні спалахи райєтинозу курей частіше виявляють восени. 

Давеніозом кури заражаються з ранньої весни на затінених і вогких 

вигулах через молюсків та слимаків, які перезимували (Богач, Богач, 2013). 

З віком птиці сприйнятливість до зараження знижується. У домашніх 

куриних паразитує декілька видів райєтин і давеней. 

За дослідженнями М. В. Богача (2013), в Україні давенеатози птиці 

часто реєструють у невеликих птахогосподарствах, де птиця утримується 

на підлозі з використанням вигульних майданчиків або пасовищ. У зоні 

Степу та Лісостепу має перевагу давенеозна інвазія, як вогнищевий 

гельмінтоз курей та індиків (Богач, Богач, 2013). В умовах півдня України, 

у господарствах різних форм власності, превалює райєтинозна інвазія, як у 

курей ‒ від 5,9 до 13,2 %, так і в індиків ‒ у 10–11 % поголів’я. Достатньо 

часто реєструють змішані інвазії, зокрема гетеракозно-райєтинозну з 

екстенсивністю 26,8‒31,3 % [18Богач2008]. Експериментальними 

дослідженнями автора підтверджено можливість зараження курей 

райєтинозом збудниками виду Raillietina echinobothrida, отриманими від 

сизих голубів. Інвазія, яка виникла у курей, мала екстенсивність 7,1 % та 

інтенсивність від 1 до 3 екз./птицю (Богач М. В., Соколова, 2010). 

Цестодозні хвороби, зокрема давенеатози, у птиці досить поширені в 

усьому світі, але переважно в країнах з теплим і тропічним кліматом. За 
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опублікованими даними в умовах птахогосподарств Куби інвазованість 

курей райєтинами реєструється в межах 16,6‒39,9 % (Peres et al., 1977). У 

Східному Пакистані кури майже на 90 % інвазовані райєтинами (Nadakai et 

al., 1975), у В’єтнамі ‒ на 68,9 % (Nguyen, 1978). В Індії райєтиноз курей 

реєструють у 42,2–48,9 % поголів’я (Malviya, Dutt, 1971). У Вірменії 

екстенсивність давеніозної та райєтинозної інвазій курей складає 12,6 % та 

9,8 % відповідно (Мовсесян та ін., 1985).  
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РОЗДІЛ 3. НЕМАТОДОЗИ  

3.1. АСКАРОЗ  

Гельмінтозне захворювання, яке спричинюється нематодою виду 

Ascaris suum підряду Ascaridata, що паразитує в тонкому кишечнику 

свійських та диких свиней.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Ascaridata 

Skrjabin,1915; Родина Ascaridae Baird, 1853; Рід Ascaris Linnaeus, 1758; Вид 

Ascaris suum Goeze, 1782, Gmelin, 1790.  

Морфологічні особливості. Ascaris suum – велика нематода рожево-

білого кольору, веретеноподібної форми. Головний кінець аскарисів має 

три губи, які оточують ротовий отвір, що є початком травної системи. За 

ним йде довгий стравохід циліндричної форми, далі – кишкова трубка, яка 

закінчується анальним отвором. 

Самець має 12–25 см у довжину і 3 мм у ширину, хвіст загнутий на 

вентральну сторону. На задній частині тіла понад 50 пар преанальних і 

п’ять пар постанальних сосочків, які є органами чуття. Статева система 

самця представлена сім’яниками, сім’япроводом і сім’явивідним каналом, 

який відкривається у клоаку. Спікули дві, рівні за довжиною (1,2–2 мм), 

конічної форми.  

Самка значно більша ‒ 23–35 см у довжину і до 6 мм у ширину. 

Вульва відкривається в передній третині тіла. Поблизу заднього кінця тіла 

відкривається анальний отвір. Статева система самки представлена 

парними яєчниками і двома матками, які переходять у вагіну.  

Яйця аскарисів у зовнішнє середовище виділяються незрілі, жовто-

коричневого кольору, розмірами 0,050‒0,075×0,040‒0,050 мм. Зовні яйця 

вкриті товстою, багатошаровою оболонкою, внутрішня частина якої ‒ 

ліпоїдного складу, гладка і безколірна, захищає зародок від хімічних 

речовин, зовнішня – горбиста білкова, захищає яйце від механічних 

пошкоджень (рис. 25). Інвазійні яйця містять личинку другої стадії (рис. 

26).  

Цикл розвитку. Аскариси – геогельмінти. Їх розвиток відбувається 

за участі одного хазяїна і залежить від природно-кліматичних умов 

території, які визначають можливість дозрівання яєць до інвазійної стадії. 

За благоприємних умов (температури 18‒28 °С, достатньої вологості і 

доступу кисню) вони дозрівають за 15‒30 діб.  
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Рис. 25. Яйця Ascaris suum 

 

Свині заражаються аскарозом при заковтуванні інвазійних яєць. В 

тонкому кишечнику оболонка яєць руйнується і личинки звільнившись, 

здійснюють складний шлях міграції. 

 
Рис. 26. Інвазійне яйце A. suum, стрілкою вказана личинка 
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Вони проникають через слизову оболонку кишечника до 

кровоносних судин, через портальну вену потрапляють до печінки, а звідти 

‒ у праву половину серця і через легеневу артерію – у капіляри легень. Тут 

личинки затримуються на деякий час, линяють, ростуть, проникають у 

просвіт альвеол, мігрують у бронхіоли, бронхи та трахею, звідки 

відкашлюються у ротову порожнину і заковтуються. В тонкому кишечнику 

через 1,5‒2 місяці вони розвиваються в статевозрілих аскарисів, де 

паразитують понад 6 місяців. 

Діагностика. Яйця аскарисів виявляють гельмінтоовоскопічними 

флотаційними методами за Фюллеборном, Дарлінгом та Мак-Мастером 

(Пономар та ін., 2011).  

Зрілих гельмінтів зажиттєво можна виявити у фекаліях свиней 

гельмінтоскопією за їх самовільного виходу або після проведеної 

дегельмінтизації, посмертно ‒ під час розтину і огляду вмісту тонкого 

кишечника. 

Епізоотологічні дані. Аскароз свиней ‒ один з найпоширеніших 

гельмінтозів в Україні. Особливо часто його реєструють в Поліссі, так як 

тут є сприятливі умови для розвитку яєць. На півдні України, особливо у 

літню пору дослідники відмічають досить різке зниження рівня 

інвазованості свиней з причини значної загибелі яєць аскарисів у довкіллі 

за впливу високої температури повітря та низької вологості. Зараження 

свиней аскарозом відбувається частіше у приміщеннях, дещо рідше на 

вигулах і пасовищах. Джерелом аскарозної інвазії є, зазвичай, хворі та 

перехворілі поросята, а також дорослі свині ‒ паразитоносії. Факторами 

передачі інвазії ‒ корми, грунт і тіло свиноматок, забруднені яйцями 

аскарисів. Яйця аскарисів, перезимувавши, залишаються життєздатними 

понад два роки. 

Причинами поширення і тяжкого перебігу аскарозу вважають 

неповноцінну годівлю, відсутність біотермічного знезараження гною та 

використання його для удобрення полів, порушення гігієнічних вимог 

щодо утримання свиней.  

Найтяжче на аскароз хворіє молодняк віком 2‒4 міс. Дорослі свині, з 

появою набутого й вікового імунітету, інвазуються аскарозом слабше. 

Сезонне зростання екстенсивності аскарозної інвазії помітне в осінньо-

весняний період року (Стибель, 2004; Довгій, 2012). 

Гельмінтологічна ситуація в Україні щодо аскарозу досить 

напружена. Так, за даними А. В. Березовського (2006), у зоні Полісся і 
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Лісостепу показники екстенсивності аскарозної інвазії у свиней складають 

27,5‒28,9 % (Березовський, 2006). Більшість дослідників вказують на 

змішані інвазії, складниками яких разом з аскарисами є два і більше 

збудників. Так, за повідомленнями Д. В. Фещенко (2010) на території 

Житомирської та Рівненської областей асоціації гельмінтів кишечника у 

свиней складають аскариси у 15,82 % випадків, езофагостоми – 49,64 %, 

стронгілоїдеси – 46,85 %, трихуриси ‒ 4,49 % (Фещенко, 2008; 2010). В. В. 

Стибелем (2004) встановлено, що у господарствах Західного регіону 

України найбільш поширеними інвазіями свиней є аскароз, трихуроз, 

езофагостомоз і саркоптоз у різних асоціаціях. Інвазованість 

свинопоголів’я у 1998‒2006 роках становила: аскарозом 37,2 %, 

трихурозом 29,4 %, езофагостомозом 25,4 % і саркоптозом 60,8 %. 

Подвійну нематодозну інвазію підтверджено: аскарисами і трихурисами – 

у 10,5 %, аскарисами та езофагостомами – у 8,8 %, трихурисами і 

езофагостомами – у 6,3 % та потрійну – у 5,3 % обстежених тварин 

(Стибель, 2004 а, б, в). 

Антіпов А. А. (2013) підтверджує значну інвазованість кишковими 

гельмінтозами свиней різних вікових та виробничих груп: змішані інвазії у 

господарствах Білоцерківського району Київщини складають асоціації 

збудників аскарозу (ЕІ‒50,56 %), трихурозу (ЕІ‒10,56 %) та 

езофагостомозу (ЕІ‒18,33 %) (Антіпов та ін., 2013).  

 

3.2. НЕОАСКАРОЗ 

Захворювання телят, яке спричинюється нематодами Neoascaris 

vitulorum підряду Ascaridata, що паразитують в тонкому кишечнику, 

інколи в сичузі. Хвороба характеризується ентеритом, проносами, 

нервовими явищами, схудненням тварин. Хворіють переважно телята у 

віці від 2 тижнів до 4 місяців. Сприйнятливий до неоаскарозу також 

молодняк диких тварин (зебу, буйволів). 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Ascaridata, 

Skrjabin, 1915; Родина Anisakidae Skrjabin et Karokhin, 1945; Рід Travasso, 

1927.; Вид Neoascaris vitulorum (Goeze, 1782), Travassos, 1927. 

Морфологічні особливості. Вид N. vitulorum ‒ великі нематоди. 

Довжина самця 11‒15 см, самки 14‒30 см. Кутикула їх дещо прозора, 

жовтуватого кольору. Ротовий отвір оточений трьома губами, відділеними 

від тіла перетяжкою, стравохід має бульбусоподібне розширення у місці 
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переходу в кишечник. На хвостовому кінці самців 27 пар пре- і 7 пар 

постанальних сосочків, спікули дві, рівні. 

Яйце Neoascaris vitulorum ‒ середнього розміру (0,085×0,065 мм), 

округлої форми жовто-коричневого кольору з комірчастою зовнішньою 

оболонкою (рис. 27). 

Цикл розвитку. Неоаскариси, як й інші аскаридати ‒ геогельмінти. 

Яйця, відкладені самками у тонкому кишечнику, потрапляють з фекаліями 

назовні. В умовах помірно-континентального клімату вони залишаються 

життєздатними впродовж зими, а понад 85 % яєць витримують дворазове 

заморожування і відтавання (Довгій, 2012). За благоприємних умов у них 

формується личинка. За 12‒15 діб вона линяє і яйця набувають 

інвазійності. Заражаються тварини аліментарно яйцями, в яких містяться 

личинки другої стадії. Телята зазвичай заражаються у перші два тижні 

після народження яйцями або личинками неоаскарисів з молозивом чи 

молоком корів. Приблизно за 43 дні вони нематоди у їх організмі 

досягають статевої зрілості. Так, як розвиток неоаскарисів відбувається 

гепатопульмональним шляхом, підтверджено можливе утробне зараження 

телят личинками, які мігрують організмом матері. У капілярну систему 

матки і навколоплідну рідину проникають личинки четвертої стадії, їх 

заковтують плоди за декілька днів до народження. Вже за місяць після 

народження у тонкому кишечнику телят із личинок формуються 

статевозрілі гельмінти. Живуть неоаскариси впродовж 3‒4 місяців.  

Діагностика. Виявляють яйця неоаскарисів гельмінтоовоскопічними 

флотаційними методами за Фюллеборном, Дарлінгом чи Щербовичем під 

час дослідження фекалій. 

Епізоотологічні дані. Часто уражені гельмінтами тварини 

виглядають цілком здоровими, хоча насправді є неповноцінними, так як 

значно втрачають у продуктивності, саме тому, очевидно, неоаскароз 

вважають прихованою небезпекою (Семенко, 2015). Це захворювання є 

досить поширеною інвазією в Україні. Реєструють його частіше у 

господарствах, що мають молочний напрям тваринницького виробництва, 

ніж у фермах м’ясо-молочного і м’ясного напрямів (Субботина, 2010; 

Семенко, 2015). В умовах фермерських господарств Сумської області, за 

даними Л.В. Нагорної (2019), екстенсивність неоаскарозної інвазії в 

середньому становить 61 % (Нагорна, 2019). 
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Рис. 27. Яйце Neoascaris vitulorum 

 

Рівень ураження тварин значно залежить від віку. Так, у південних 

регіонах інвазію виявляли найчастіше у телят віком 1‒2,5 місяця (60 %), 

дещо нижче у телят 2,5‒4 місяці (34 %) та 4‒6 місяців ‒ 4,5 %. У телят 

старше цього віку екстенсивність інвазії становила 0,9 %, а у дорослих 

тварин – 0,6 % (Семенко, 2015). За даними Л. В. Нагорної (2019) у 

дрібнотоварних фермерських господарствах Сумської області максимально 

інвазовані збудниками неоаскарозу телята віком 1–3 місяці (84,8 %). У 

телят віком 4–5 місяців ЕІ становить 62,9 %, а найнижчу ЕІ підтверджено у 

молодняка віком 6–12 місяці (25,8 %).  

Авторами підтверджено також, що максимальний прояв хвороби ‒ у 

весняно-осінній період із найвищим зростанням рівня екстенсивності 

інвазії у червні ‒ липні (Нагорна, Рисований, 2019; Семенко, 2015). 

За даними І. А. Субботиної, в Білорусі неоаскароз великої рогатої 

худоби також поширена інвазія. Екстенсивність інвазії в средньому по 

республіці складає 7,1 % (Субботина, 2010). 

 

3.3. ПАРАСКАРОЗ 

Захворювання коней, спричинюване гельмінтами виду Parascaris 

equorum з підряду Ascаridata, які паразитують у тонкому кишечнику. 

Сприйнятливі до параскарозу також осли та мули. 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Ascaridata, 

Skrjabin, 1915; Родина Ascаridae Baird, 1853; Рід Ascаris  Linnaeus ,  1758; 

Вид Parascaris equorum Goeze, 1782. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
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Морфологічні особливості. Parascaris equorum ‒ нематода 

веретеноподібної форми. Навколо ротового отвору розташовані три губи, 

оточені по краях дрібними хітиновими зубчиками. Самець ‒ 15–28 см, 

хвостовий кінець загнутий вентрально, на ньому ‒ невеликі бокові крила і 

79–105 пар статевих сосочків. Спікули дві, однакові. Самка (до 37 см); 

отвір вульви знаходиться у передній половині тіла. 

Яйце Parascaris equorum кругле, 0,09‒0,10 мм в діаметрі, темно-

коричневого кольору. Оболонка яйця товста, її зовнішній шар 

дрібногорбистий. Виділяються назовні незрілими (рис. 28). 

 
Рис 28. Яйце Parascaris equorum 

 

Цикл розвитку. Параскариси ‒ геогельмінти, розвиваються без 

проміжних хазяїв, за аскаридним типом. За сприятливих умов усередині 

яйця, яке виходить з калом коней назовні, формується личинка. За 7‒8 діб 

вона линяє і стає інвазійною ‒ другої стадії. Коні з кормом чи водою 

заковтують яйця, які містять інвазійну личинку. Через слизову оболонку 

кишечника личинки, звільнившись із яйця, проникають у кровоносні 

судини і мігрують гепато-пульмональним шляхом, затримуючись для 

наступного линяння в альвеолах і тканині легень. Личинки четвертої стадії 

з мокротинням відхаркуються у ротову порожнину, а за тим – у кишечник, 

де ще раз линяють і досягають статевої зрілості. Термін розвитку 

параскарисів з моменту заковтування яєць триває 2‒2,5 місяця. 

Паразитують параскариси до року і більше. 
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Діагностика. За життя діагноз ставлять за результатами 

копрологічних досліджень методами Фюлеборна, Дарлінга, Щербовича та 

за Мак-Мастером і, враховуючи характерну будову яєць. Діагноз 

підтверджують також гельмінтоскопією у випадку відходження гельмінтів 

або ж за проведення діагностичної дегельмінтизації та виявленням 

параскарисів. Посмертно захворювання підтверджують під час розтину 

трупа і виявлення гельмінтів у тонкому кишечнику. 

Епізоотологічні дані. Параскароз ‒ поширена інвазія коней в 

Україні. Найбільш чутливим до параскарозу є молодняк віком 1–2 роки. 

Дорослі коні хворіють рідко, але після перенесеної інвазії тривало 

залишаються носіями її збудника, що забезпечує можливість поширення 

інвазії. У конярських господарствах різних областей України рівень 

ураження параскарозом за даними багатьох авторів, які займались 

вивченням кишкових гельмінтозів коней, коливається від 10,88 % 

(Згозінська, 2014) до 43,75‒83,33 % (Антіпов, 2005; 2011). Захворювання 

коней параскарозом частіше реєструють у пінічно-західній частині 

України ‒ регіоні з вологим кліматом та болотистим ґрунтом, однак 

кишкові гельмінтози реєструють і в центральній її частині. Так, 

екстенсивність параскарозної інвазії у господарствах Полтавської області 

становила 23 %. (Кузьміна, 2002; Галат 2010), а в Дніпропетровській ‒ 6,77 

% (Гугосьян, 2015). 

У сезонному аспекті параскарозна інвазія зростає з липня-серпня, 

досягаючи максимального рівня в осінньо-зимові місяці, в чому 

узгоджуються дані більшості дослідників. Зниження екстенсивності та 

інтенсивності інвазії спостерігається у весняні місяці до початку літа. 

Встановлено також, що вища ураженість коней параскарисами у 

господарствах з пасовищним їх утриманням (Лукьянова, 2008). Основний 

шлях зараження тварин – аліментарний. Сприяють зараженню і важкому 

перебігу хвороби незадовільні умови утримання, неповноцінна вітамінно-

мінеральна годівля, раннє відлучення лошат та висока стійкість яєць 

параскарисів у довкіллі (Шмаюн, 1997). 

Дослідники звертають увагу на те, що у коней досить часто 

реєструють змішану інвазію параскарозу зі стронгілідозами, оксіурозом у 

господарствах зони Полісся (Житомирська та Київська області) 

(Згозінська, 2014), в АР Крим (Лук’янова Г.О., 2011)а також зі збудником 

стронгілоїдозу у центральних регіонах (Лазоренко, 2010; Гугосьян, 2015), 

що зазвичай проявляється більш важким перебігом. Такі ж дані 
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підтверджують і автори Галатюк О.Є. (2003), Кузьміна Т. В. та ін. (2010), 

Лук’янова Г. А. (2011), Галат В. Ф. (2010; 2015), в кінних господарствах 

Херсонської, Вінницької, Київської, Полтавської областей. 

Однак, не завжди параскароз є основним збудником із паразитозів 

коней. Так, Ю. А. Гугосьян (2015) констатує, що на Дніпропетровщині 

рівень інвазії кишковими гельмінтозами у коней у середньому складає 

54,87 %. Найпоширеніші з них у цьому регіоні ‒ стронгілятози (46,45 %) та 

сронгілоїдоз (36,77 %) і, значно рідше реєструється параскароз ‒ 6,77 % 

(Гугосьян, 2016).  

Аналіз наукової інформації свідчить, що проблема кишкових 

гельмінтозів у коней, зокрема і парасарозу існує, а це дає підставу 

рекомендувати проведення регулярних моніторингових досліджень у 

господарствах різних регіонів, що дозволить в цілому покращити 

паразитологічну ситуацію за рахунок розробки ефективних заходів 

боротьби. 

 

3.4. АСКАРИДІОЗ  

Гельмінтозне захворювання куриних, яке спричинюється збудником 

Ascaridia gallі, що належить до підряду Ascaridata. Паразитують аскаридії 

у тонкому кишечнику курей, індиків, цесарок, диких куриних (пави, 

фазани, глухарі), рідше гусей.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Ascaridata 

Skrjabin, 1915; Pодинa Ascaridiidae Baird, 1853; Рід Ascaridiа Dujardin, 

1845; Вид Ascaridia gallі Schrank,1788. 

Морфологічні особливості. Ascaridia gallі ‒ кругла нематода, 

жовтувато-білого кольору, кутикула поперечно покреслена. Рот оточений 

трьома губами, вільний край яких вкритий дрібними зубчиками. 

Самець 27–70 мм довжиною. Хвостовий кінець має два невеликих 

бокових кутикулярних розширення і круглу або дещо овальної форми 

хітинізовану преанальну присоску, а також десять пар статевих сосочків: 

три пари преанальних, шість пар постанальних і одна пара паранальних. 

Спікули дві, тонкі, рівні між собою (0,65‒1,95 мм).  

Самка досягає 65–110 мм у довжину, вульва відкривається у середній 

частині тіла.  

Яйця Ascaridia gallі овальної форми, сірого кольору, завдовжки 

0,070‒0,086 мм і завширшки 0,042‒0,051 мм. Зовнішня оболонка гладка. 

Виділяються назовні незрілими (рис. 29). 
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Рис. 29. Яйця Ascaridia gallі 

 

Цикл розвитку. Розвиток аскаридій прямий, без участі проміжного 

хазяїна. Самки аскаридій після запліднення відкладають величезну 

кількість яєць, які з послідом виділяються у навколишнє середовище. У 

різні пори року, за різних температур і вологості повітря в яйцях впродовж 

15‒20 діб розвивається інвазійна личинка. Кури заражаються, заковтуючи 

інвазійні яйця з кормом чи водою або поїдаючи дощових червів, які 

можуть слугувати резервуарними хазяями. 

Личинки аскаридій, які вийшли із яйця у шлунку птиці, рухаються в 

кишечник, до задньої частини дванадцятипалої кишки, проникають між 

ворсинками і розвиваються приблизно дев’ять діб. Після цього вони 

заглиблюються у ліберкюнові залози стінки кишечника ще на дев’ять діб і, 

виходять у просвіт кишечника, де стають статевозрілими. Загалом термін 

їх дозрівання із моменту зараження курки коливається від 28 до 56 діб. 

Паразитують близько року. 

Діагностика. Яйця аскаридій виявляють копрологічно флотаційними 

методами за Фюллеборном, Дарлінгом Мак-Мастером і диференціюють 

від яєць гетеракісів, які є дещо менші і мають більш витягнуту форму. 

Посмертно аскаридіоз діагностують виявивши гельмінтів у тонкому 

відділі кишечника птиці. 
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Епізоотологічні дані. Аскаридіоз – одне із найбільш поширених 

гельмінтозних захворювань курей, яке реєструють у всіх країнах світу. 

Більш сприйнятливі до цього гельмінтозу курчата у віці від 2 до 8 місяців, 

у яких при цьому сповільнюється ріст і розвиток, а загибель, в окремих 

випадках, може сягати 40‒50 % поголів’я. Доросла птиця є основним 

джерелом інвазії для молодняка. Загибель у дорослих курей за аскаридіозу 

відмічають рідко, лише за високої інтенсивності інвазії. Проте у 

інвазованої птиці відчутно знижується яйценосність. Найстійкіші проти 

аскаридіозної інвазії виявились кури породи род-айленд. 

Аналіз наукової літератури за останнє десятиріччя свідчить, що у 

виробничих птахівничих господарствах західних областей України 

(Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської) середня ЕІ аскаридіями 

становила відповідно 14,6 %, 9,2 % та 5,3 %, тоді як інвазованість курей 

індивідуальних господарств сягала 100 % (Глечик, 2009; 2010; Глечик, 

Стибель, 2010). Ці ж автори зауважують, що у 77,4 % випадків у курей 

реєстрували змішані інвазії, асоціації яких були двох- і 

трьохкомпонентними і складались із аскаридій, гетеракісів, еймерій 

(Глечик, Стибель, 2009). 

Змішані паразитози у курей частіше, аніж моноінвазію аскаридіозу 

реєстрували і у степових районах України. Так, дослідники виявляли у 

різних асоціаціях гельмінтів аскаридій, капілярій, гетеракісів, райєтиній та 

декілька видів еймерій (Богач, Тараненко, 2003; Короленко та ін., 2008; 

Маршалкіна, Сентюрін, 2016). М. Ю. Довгій також констатує, що у 

господарствах Житомирської і Київської областей найбільш поширеними 

гельмінтозами курей є аскаридіоз, гетеракоз, капіляріоз, сингамоз з 

екстенсивністю інвазії відповідно 31,6–40,33 % та 39,7 % (Довгій, 

Фещенко, 2012). 

Екстенсивність аскаридіозної інвазії у птиці, у певній мірі, залежить 

від географічних особливостей території, віку та породи птиці. Так, Богач 

М.В. (2003) зазначає, що в приватних та фермерських господарствах 

Одещини, цю інвазію реєструють частіше (10,1–14,3 %) в її північній і 

центральній частинах. 

Динаміка сезонних коливань захворювання значно залежить від умов 

утримання птиці і характеризується максимальним підйомом у листопаді-

січні і спадом у літні місяці. Так, найвищий рівень аскаридіозної інвазії 

(77,3–81,2 %) відмічено авторами у серпні і вересні. У зимовий період 

відбувалося суттєве зниження рівня ураження птиці і навесні інвазія 

складала 6,4–7,6 %. 
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В умовах кліткового утримання птиці на птахофабриках і 

спеціалізованих птахогосподарствах аскаридіоз, як правило, реєструється 

спорадично, а от скупчення курей, погана годівля, підлогове утримання 

птиці різного віку сприяє поширенню інвазії (Довгій, Фещенко, 2012).  

 

3.5. ОКСІУРОЗ 

Захворювання спричинюється гельмінтами Oxyuris equi родини 

Oxyuridaе, підряду Oxyurata, класу Nematoda. Паразитують оксіури 

(шилохвости) переважно у сліпій, ободовій та прямій кишках 

однокопитних. Проявляється хвороба свербежем прианальних ділянок 

тіла, дерматитами та ерозіями на корені хвоста.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Oxyurata 

Skrjabin, 1923; Родина Oxyuridaе Cobbold, 1864; Рід Oxyurіs Rudolphi, 1803; 

Вид Oxyuris equi Schrank,1788. 

Морфологічні особливості. Шилохвіст або конячий гострик, як 

часто називають Oxyuris equi, ‒ нематода білувато-молочного кольору. 

Ротовий отвір шестигранної форми. У ротовій капсулі міститься значна 

кількість хітинізованих щетинок, а у самок ще й зуби. Характерною 

ознакою цих гельмінтів є булавоподібне розширення (бульбус) стравоходу 

з клапанним апаратом у задній частині (рис. 30).  

 
Рис. 30. Головний кінець тіла Oxyuris equi, стрілкою вказан бульбус 
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Довжина тіла самця досягає 6‒15 мм, товщина ‒ 0,8‒1 мм, хвостовий 

кінець косо зрізаний, має каудальні крила, на ньому з вентральної сторони 

містяться три пари сосочків і голкоподібна спікула. 

Самка ‒ від 40 до 180 мм у довжину. Хвостовий кінець її тіла 

видовжений, загострений (рис. 31). Вульва знаходиться в передній частині 

тіла на відстані 7‒10 мм від головного кінця. Матка одинарна. 

Рис. 31. Тіло самки O. equi, стрілкою вказані яйця 

Яйця оксіурисів дещо асиметрично овальні, розміром 0,085‒

0,1×0,04‒0,045 мм. Зовнішня оболонка двохконтурна, товста, на одному із 

полюсів вона ніби зрізана, що за мікроскопії дає враження кришечки (рис. 

32). Всередині яйця знаходиться майже сформована личинка.  

Цикл розвитку. Oxyuris equi ‒ геогельмінти. У матці запліднених 

самок формуються і дозрівають яйця. Наповнені яйцями самки, разом з 

вмістом кишечника коня, пасивно рухаються до ануса. Частина з них 

потрапляє назовні і відкладає яйця на поверхні фекалій, а частина 

фіксується за допомогою довгого тонкого хвоста в скаладках слизової 

оболонки навколо ануса і відкладає яйця в перианальній ділянці, де є добрі 

умови для розвитку яєць. Вже через 2–3 доби в них формуються личинки і 

яйця стають інвазійними. 
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Рис. 32. Яйця O. equi 

 

Діагностика. Зажиттєво діагноз на оксіуроз не складно підтвердити 

за наявності клінічних ознак: свербежу, облисіння, дерматитів чи «зачосів» 

у ділянці кореня хвоста. Остаточно діагноз ставлять за виявлення яєць 

оксіурисів у зіскрібках з перианальних складок, внутрішньої сторони 

кореня хвоста і промежини. Посмертно гельмінтів знаходять під час 

патологоанатомічних розтинів у ободовій і прямій кишках. 

Епізоотологічні дані. Оксіуроз часто реєструється у спеціалізованих 

конярських і різногалузевих господарствах, де коней використовують як 

робочу тяглову силу. Певну роль у поширенні оксіурозу відіграють низька 

культура ведення господарства: годівля коней з підлоги, сирі приміщення, 

відсутність щоденного прибирання гною і зміни випасів тощо. Частіше 

хворіє молодняк до року або старі коні. Природно-кліматичні умови 

України хоч і різноманітні у регіонах, однак загалом сприятливі для 

розвитку збудника оксіурозу коней (Згозінська, 2014). 

Рівень інвазованості коней збудником оксіурозу зоні Полісся 

України складає 16,4 %, як вказує О.А. Згозінська (2014). Авторка, 

вивчаючи гельмінтози кишечника коней стверджує, що оксіуроз є одним із 

поширених гельмінтозів, який реєструється частіше як асоціант змішаних 

інвазій шлунково-кишкового каналу разом із параскарозом, 

стронгілятозами і стронгілоїдозом. Змішані інвазії однокопитних тварин 
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зареєстровані у різних регіонах країни й іншими авторами. Зокрема в 

господарствах Херсонської, Вінницької, Київської, Полтавської областей, 

де лише одним видом гельмінтів уражені – 22,7 % досліджених тварин, 

двома видами – 36,4%, трьома – 9,1 %, більше ‒ 68,2 % (Галат, 2010; 

Лук’янова, 2011).  

Разом з цим вказується, що ураженість тварин оксіурами, як і 

збудниками інших кишкових нематодозів, має чітку сезонну залежність. 

Зокрема, максимальне ураження коней збудником Oxyuris equi автори 

відмічають в осінній період (ЕІ ‒ 57,1 %), тоді як пік стронгілятозної та 

параскарозної інвазій (100 і 71,4 % відповідно), реєструються в осінньо-

зимову пору (Лук’янова, 2013). Загалом зрозуміло, що організм коней за 

змішаної інвазії практично постійно, слабше чи сильніше, залишається 

інвазованим гельмінтами впродовж року, що безумовно впливає на 

працездатність і продуктивність цих тварин. 

 

3.6. ГЕТЕРАКОЗ 

Гельмінтозне захворювання курей, спричинюване паразитуванням у 

сліпих відростках товстого кишечника нематод виду Heterakis gallinarum, 

підряду Oxyurata. Хворіють на гетератоз індики, цесарки, качки, гуси, 

фазани, та ін. курині. 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Oxyurata 

Skrjabin, 1923; Родина Heterakidae Raillіet & Henry, 1914; Рід Heterakis 

Dujardin, 1845; Вид Heterakis gallinarum Schrank, 1788. 

Морфологія. Невеликі нематоди, світло-жовтого кольору, рот 

оточений трьома губами, стравохід з кулеподібним бульбусом (рис. 33).  

Самець 7–13 мм, має дві різко нерівні спікули (2 і 0,75 мм). Хвостовий 

кінець у формі стилета, є також бокові крила і преанальний присосок (рис. 

34). Самка 10–15 мм довжиною. Вульва розташована дещо позаду 

середини тіла.  

Яйця продовгувато-овальні, розмірами 0,08–0,04×0,034–0,038 мм, з 

товстою, гладкою оболонкою, незрілі (рис. 35). 

Біологія. Термін розвитку яєць в зовнішньому середовищі залежить 

від температури повітря, вологи. Стають інвазійними за 30–37 
о
С за 6–7 

діб, а за 20–27 
о
С – до 10–15 міс. У період розвитку в яйці формується 

личинка, яка линяє і перетворюється в інвазійну, не покидаючи яйцевої 

оболонки. 



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

76 

 

  
Рис. 33. Стравохід H. gallinarum,             Рис. 34. Хвостовий кінець самця 

стрілкою вказан бульбус                                  H. gallinarum, стрілкою вказан 

                                                                                      прианальний присосок 

 

     
Рис. 35. Яйця H. gallinarum: а – збільшення х 10; б – збільшення х 40 

 

а б 
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Потрапляючи в організм курей через 1–2 год у верхніх відділах 

товстих кишок личинка вилуплюється і пересувається у сліпі відростки, де 

проникає в товщу кишкової стінки чи ліберкюнові залози розвивається 4–5 

діб, линяє, а потім виходить у просвіт кишечника і через 24–35 діб з 

моменту зараження досягає зрілості. В організмі гетеракіси розвиваються 

1,5–2 міс. Живуть не довше одного року. 

Епізоотологічні дані. Гетеракоз курей зустрічається повсюди. В 

Україні захворювання реєструється у всіх зонах. Цей гельмінтоз 

спричинює значні економічні збитки птахівництву. Інтенсивно інвазована 

птиця знижує яйценосність на 20–25 %, погіршується якість м’яса. На 

гетеракоз хворіє в основному молодняк, він помітно відстає в рості та 

розвитку, за важкого перебігу хвороби інколи гине. Птиця заражається 

протягом всього року, в теплий період – на вигулах. З віком зараженість 

птиці знижується. 

У поширенні гетеракозу відіграють значну роль дикі птахи. У 

збереженні і накопиченні інвазії у зовнішньому середовищі мають 

значення дощові черв’яки як резервуарні хазяї. Сезонна динаміка 

інвазованості птиці характеризується зростанням її з червня до липня-

серпня. У жовтні і листопаді вона залишається на високому рівні, а 

починаючи з грудня, у зв’язку з поганими умовами для розвитку паразитів, 

зараженість птиці знижується. Весною (березень-квітень) ЕІ та ІІ 

найнижчі. Однак, кури не звільняються від гельмінтів повністю і є 

джерелом інвазії.  

Яйця гетеракісів дуже стійкі у затемнених і вологих місцях, але 

висушування і пряме сонячне проміння витримують слабо. В умовах 

України яйця перезимовують у 14–36 % випадків, знаходячись на поверхні 

ґрунту чи на глибині 3–10 см. (І.Л. Тараненко, 1969). Прямі сонячні 

промені, висока температура повітря (25–30 
о
С) і мінімальна волога (нижче 

24 %) згубно діють на яйця гетеракісів (М.Е. Савченко, 1963).  

Відомо, що гетеракіси відіграють важливу роль в інокуляції збудника 

ензоотичного ентерогепатиту (гістомонозу) – найпростіших виду 

Histomonas meleagridis у індиків. Яйця гетеракісів у цьому випадку містять 

збудників гістомонозу, які разом з ними розсіюються у зовнішньому 

середовищі і зберігаються доки вони життєздатні. Такими яйцями птиця 

заражається одночасно гетеракозом і гістомонозом, що сильно ускладнює 

перебіг хвороби. Під час проходження верхніх відділів кишечника 

оболонка яйця гетеракісів служить своєрідним захистом для гістомонасів, 

по-іншому вони б загинули. 

Гетеракоз у курей дуже часто реєструється в асоціації з аскаридіозом. 

Про це повідомляє ряд дослідників, зокрема: Глечик М. В. (2009; 2010), 
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Богач М. В. (2003; 2010; 2013), Маршалкіна Т. В., Сентюрін В. В. (2016) та 

ін., аналізуючи рівень гельмінтозних інвазій куриних у різних зонах 

України, про що йшлося більш детально у розділі 3.4 «Аскаридіоз» (Богач, 

Тараненко, 2003; Глечик, 2009; Глечик, Стибель, 2009; 2010; Богач, 

Склярук, 2010; Богач та ін., 2010; Маршалкіна, Сентюрін, 2016).  

 

3.7. ТЕЛЯЗІОЗ 

Захворювання у великої рогатої худоби спричинюється дрібними 

гельмінтами, що належать до підряду Spirurata, які паразитують у 

кон’юнктивальному мішку (Thelazia rhodesi), під третьою повікою та в 

протоках слізних залоз (Th. gulosa та Th. skrjabini). Хвороба 

характеризується сльозотечею, кератитами, кон’юнктивітами, появою 

більма, сліпотою.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Ряд Spirurida Chitwood, 

1933; Підряд Spirurata Railliet, 1914; Родина Thelaziidae Skrjabin, 1915; Рід 

Thelazia  Bosc , 1819; Види Thelazia rhodesi Desmarest, 1828; Th. gulosa, 

Railliet & Henry, 1910; Th. skrjabini Erschow, 1928.  

Морфологічні особливості. Thelazia rhodesi ‒ світло-соломяного 

кольору, її кутикула різко поперечно покреслена. Рот починається 

невеликою ротовою капсулою. Самець розміром 7,3–11,5 мм у довжину і 

0,42‒0,46 мм в ширину, має дві нерівні спікули (права коротка, товста 

0,10‒0,11 мм, ліва довга, тонка – 0,62‒0,84 мм) і 12–14 пар преанальних та 

дві пари постанальних сосочків. Самка ‒ 17–21 мм у довжину і 0,47‒0,50 

мм у ширину, вульва відкривається у передній частині тіла на рівні 

закінчення стравоходу, матка зазвичай наповнена личинками.  

У Th. gulosa кутикула майже гладка. Ротова капсула відносно велика 

у формі келиха. Самець довжиною 5,3–9,1 мм, 0,25‒0,53 мм у ширину, має 

дві нерівні спікули: права 0,13‒0,17 мм, а ліва 0,61‒0,96 мм і 8‒33 пари 

преанальних та 3 пари постанальних сосочків. Самка ‒ 5‒16 мм довжиною, 

хвостовий кінець загострений. 

Th. skrjabini відрізняється від попередніх відсутністю покресленості 

кутикули, малою ротовою капсулою. Самець 5–9 мм довжиною, спікули 

короткі, майже однакові: права 0,85‒0,95 мм і ліва 0,11‒0,18 мм. 

Преанальних сосочків 17–32 пари, постанальних ‒ 3 пари. Самка 11–19 мм 

у довжину, вульва ‒ в передній частині тіла. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Augustin_Guillaume_Bosc
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Личинки. Інвазійні личинки телязій мають такі розміри: Thelazia 

rhodesi ‒ 5‒8 мм, Th. gulosa ‒ 2,3‒3,2 мм, Th. skrjabini ‒ 3,7‒3,8 мм. 

Цикл розвитку. Телязії ‒ біогельмінти, у своєму розвитку вони 

мають проміжних хазяїв, якими є пасовищні мухи: Musca autumnalis, M. 

larvipara, M. convexifrons, M. amica та ін. 

Статевозрілі самки телязій відроджують велику кількість рухливих 

личинок, які зі слізьми потрапляють на шкіру внутрішнього кута ока і їх 

заковтують мухи. Личинки з кишечника мухи проникають до її черевної 

порожнини, потім ‒ у яйцеві фолікули, де двічі линяють. За 15–30 діб 

личинки, ставши інвазійними, мігрують у хоботок мухи. Під час її 

живлення вони виходять із хоботка, потрапляють на зволожену слізними 

витіканнями шкіру і потрапляють у кон’юнктивальну порожнину чи 

протоки слізних залоз, де через 20‒25 діб стають статевозрілими 

гельмінтами. Телязії живуть до 8‒12 місяців. 

Діагностика. Інвазійних личинок, юних і статевозрілих особин 

Th. rhodesi виявляють досліджуючи змиви з очей, шляхом вимивання 

паразитів із кон’юнктивальних порожнин прокип’яченою водою або 

слабким розчином дезінфекційних речовин. Для цього використовують 

спринцівку з м’яким наконечником, перміщуючи його від внутрішнього 

кута ока по верхньому краю орбіти ока до зовнішнього і, навпаки, від 

зовнішнього до внутрішнього кута ока ‒ по нижньому краю. Личинки у 

середньому довжиною 0,20–0,27 мм, а інвазійні личинки ‒ 6–7,5 мм і тому 

добре помітні навіть неозброєним оком. 

Промивну рідину збирають від однієї або від групи тварин, 

відстоюють 30–60 хв, верхній шар рідини зливають, залишаючи приблизно 

10–15 мл, центрифугують, надосадкову рідину вилучають, а осад (1–2 мл) 

краплями досліджують під мікроскопом на наявність личинок. За 

відсутності можливості дослідження свіжих змивів, первинний осад, 

об’ємом до 200 мл можна законсервувати і, додавши до нього 1–1,5 мл 

формаліну і направити до лабораторії.  

За посмертного дослідження, при розтині ока, в кон’юнктивальній 

порожнині і за третім повіком легко виявити Th. rhodesi, а телязій інших 

двох видів ‒ при розтині протоків слізних залоз верхньої і третьої повіки за 

методикою К. М. Городовича.  

Епізоотологія. Телязіоз досить поширений в Україні гельмінтоз. 

Частіше реєструють його у великої рогатої худоби, особливо у телят, які 

вперше виходять на пасовище.  



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

80 

 

Дослідження Овчарука В. М. (2012) підтверджують, що різні регіони 

України, в тій чи іншій мірі, є неблагополучними з цієї інвазії. Так, 

автором за період 2002‒2009 років обстежено господарства Київської, 

Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Хмельницької, Запорізької, 

Дніпропетровської, Донецької областей, виявлено збудників телязіозу і 

визначено рівень інвазованості великої рогатої худоби. Найвищу 

екстенсивність інвазії виявлено у Київській і Чернігівській областях, де її 

рівень у середньому коливався від 27 до 100 %, тоді як у Запорізькій і 

Дніпропетровській показники були 6,9 та 0,09 % відповідно, що, ймовірно, 

пов’язано з різними кліматичними або й погодними умовами регіонів. 

Збудником хвороби у зонах Полісся і центральної частини України 

підтверджено вид Th. rhodezi (Короленко, Шендрик, 2002; Федорова, 2004; 

Овчарук, 2012).  

У зоні Лісостепу (Харківська і Сумська області), як стверджує 

Федорова О. В. (2004) реєструються два види збудників телязіозу: Th. 

gulosa та Th. skrjabini, яких виявляли відповідно у 80,7 % і 19,3 %. При 

цьому ймовірність поліінвазії обома видами склала 29,9 %. Моноінвазію 

видом Th. gulosa зареєстровано у 67,5 % тварин, тоді як Th. skrjabini – у 2,6 

% (Федорова, 2004).  

Телязіоз має виражену сезонну динаміку, що пов’язано з біологією 

паразита, з максимальним виявленням личинкових стадій гельмінтів у 

травні (ЕІ – 75,0–53,3 %) та серпні (ЕІ – 69,2–60,0 %). Пік інвазованості 

тварин статевозрілими телязіями реєструється у червні (ЕІ – 41,6 %) і 

листопаді (ЕІ – 40,6 %) (Федорова, 2004). Разом з тим, зваживши на 

тривалість життя збудників, зрілих паразитів можна виявити у тварин 

впродовж усього року.   

 

3.8. ТРИХУРОЗ 

Захворювання, спричинюється гельмінтами роду Trichuris, що 

належать до родини Trichuridae. Збудники паразитують у товстому відділі 

кишечника (переважно сліпій та ободовій кишках) тварин різних видів, 

порушують роботу травного каналу. У хворих тварин відмічають 

пригнічення, в’ялість, схуднення, погіршення загального стану.  

Систематика Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Trichurata 

Skrjabin, 1915; Родина Trichuridae Railliet, 1915; Підродина Trichurinae 

Ransom, 1911; Рід Trichuris Roederer, 1761; Вид Trichuris suis Schrank, 1788; 
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Вид Trichuris ovis Abildgaard, 1795; Вид Trichuris skrjabini Baskakov, 1924; 

Вид Trichuris vulpis Froelich, 1789. 

Морфологічні особливості. Збудники трихурозу ‒ специфічні 

паразити. Так, види Trichuris ovis та Trichuris skrjabini паразитують у 

жуйних, Trichuris suis у свиней, а вид Trichuris vulpis ‒ у м’ясоїдних. Цих 

гельмінтів називають ще волосоголовцями. Їх тіло (2–6 см), складається 

ніби із двох частин: передня, дуже тонка, довга і задня ‒ товста і коротка, 

згорнута в спіраль. У самців ‒ одна спікула, яка знаходиться у піхві 

булавоподібної, циліндричної чи ін. форми, що залежить від виду 

гельмінта, вкритій дрібненькими гачечками. У самок вульва відкривається 

на межі тонкої та товстої частин тіла, вона також озброєна дрібними 

гачечками.  

Яйця гельмінтів роду Trichuris характерної будови: бочкоподібні за 

формою, жовто-коричневого кольору, з прозорими корочками на полюсах. 

Шкаралупа яєць гладка, товста складається із чотирьох оболонок. 

Внутрішня волокниста оболонка захищає зародок від хімічного 

пошкодження, інші три – від механічного. У навколишнє середовище яйця 

трихурисів потрапляють незрілими (рис. 36). 

 
Рис. 36. Незріле яйце гельмінтів роду Trichuris, стрілками вказані корочки 

 

Цикл розвитку. Трихуриси ‒ геогельмінти. Яйця, які разом з 

фекаліями потрапляють у навколишнє середовище, за 28–33 доби стають 

інвазійними (рис. 37). Зараження тварин відбувається аліментарно, при 
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заковтуванні інвазійних яєць з кормом чи водою. У товстому кишечнику 

статевої зрілості трихуриси досягають на 40–45 (31‒52) добу. Тонким 

переднім кінцем гельмінти проникають у слизову, підслизову і м’язову 

оболонки стінки кишки; задній товстий кінець звисає у просвіті 

кишечника. Живуть в організмі тварин 2,5–3,5 місяці. 

Діагностика. Для підтвердження трихурозу фекалії тварин 

досліджують гельмінтоовоскопічними методами за Фюллеборном або 

Щербовичем. Яйця трихурисів, завдяки їх структурі, легко діагностувати.  

 
Рис. 37. Інвазійне яйце гельмінтів роду Trichuris, стрілкою вказана личинка 

 

Посмертно трихуроз підтверджують знаходженням паразитів на 

слизовій оболонці сліпої і ободової кишок (рис. 38) або у їх вмісті. 

Епізоотологічні дані. Трихуроз – дуже поширений гельмінтоз. Ряд 

повідомлень у вітчизняній науковій літературі вказують, що це одне із 

найбільш поширених захворювань тварин, особливо свиней, яке перебігає і 

як самостійна інвазія, і у вигляді змішаних гельмінтозів кишечника (Галат, 

2015; Мельничук, Юськів, 2018). Збудники специфічні, паразитують у 

різних видів тварин. Джерело інвазії ‒ хворі на трихуроз або 

гельмінтоносії. Яйця трихурисів добре витримують неблагоприємні умови 

навколишнього середовища, можуть довгий час зберігатись у довкіллі, 

стійкі до хімічних речовин. 
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Рис. 38. Гельмінти роду Trichuris на слизовій оболонці кишечника 

 

Вітчизняні вчені звертають увагу на особливості епізоотології 

трихурозної інвазії. Так, повідомлення науковців свідчать, що у 

господарствах західного регіону України інвазованість свиней збудником 

трихурозу складає 29,4 % (Стибель, 2004в), Лісостепової та Степової зони 

‒ 10,7 % (Євстафєва, 2011), в північній частині (Житомирська та Київська 

області) – від 4,49 до 14,3‒22,8 % (Фещенко, 2010), а на Сході України 

(Харківська область) – від 0,3 до 2,1 % (Мазанна, Приходько, 2013). У 

центральному регіоні України, за даними В. В. Мельничука (2018) 

екстенсивність трихурозної інвазії свиней у господарствах Полтавщини 

становить у середньому 26,9 %. Встановлено також, що рівень 

інвазованості свиней трихурозом найвищий у поросят віком 4‒6 місяців 

(ЕІ ‒ 47,4 %), за тим дещо спадає і у дорослих тримається у середньому на 

рівні 23,1 % (Мельничук, Юськів, 2018). 

Дослідженнями Мельничука В. В. (2019) підтверджено трихуроз у 

дрібної рогатої худоби. Так, у овець на території Київської, Полтавської та 

Запорізької областей, виявлено види Т. оvis (54,9 %, за ІІ – 3,4 екз.) і 

T. skrjabini (35,7 %, за ІІ – 2,2 екз.), рідше ‒ Т. globulosa (9,4 %, ІІ ‒ 0,6 

екз.). На сході України (Харківська область) зареєстровано трихуроз у 7,1 

% овець і кіз (Мазанна, Приходько, 2013). 
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Трихуроз часто реєструють, як співчлена гельмінтоценозів: у свиней 

разом з аскарисами та езофагостомами, у овець ‒ з гемонхусами чи іншими 

стронгілятами травного каналу. Масове зараження тварин трихурисами 

відбувається частіше у теплий період року на вигульних двориках і 

пасовищах (Стибель, 2004а-г; Мельничук, Юськів, 2018).  

 

3.9. ТРИХІНЕЛЬОЗ 

Захворювання багатьох видів ссавців, з гострим або хронічним 

перебігом вираженого алергічного характеру, спричинене нематодою 

Trichinella spiralis підряду Trichurata. Хворіють люди. 

Крім цього виду, нині описані T. nativa, T. nelsoni, T. pseudospiralis. 

Їхнє значення недосконало вивчено і видова самостійність обговорюється 

науковцями. 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Adenophorea Linstow, 1905 Dougherty, 1958; Підряд 

Trichurata Skrjabin, 1915; родина Trichinellidae Ward, 1907; Рід Trichinella, 

Ralliet, 1895; Вид Trichinella spiralis Paget, 1835, Owen, 1835. Вид T. nativa 

Britov et Boev, 1972; Вид T. britovi Pozio, La Rosa, Murrell et Lichtenfels, 

1992. 

Морфологічні особливості. У T. spiralis волосоподібне тіло, яке 

поступово потовщується до заднього кінця. Кутикула поперечно 

покреслена. Стравохід оточений залозами. Довжина самця 1,2–2,2 мм, його 

статева система закінчується на задньому кінці тіла двома копулятивними 

придатками, спікул немає. Самка живородна ‒ 3,5–4,4 мм довжиною, 

статевий отвір розташований у передній половині тіла. На головному кінці 

самок є невелике стилетоподібне хітинізоване утворення. 

Личинки трихінел дуже дрібні, їх розмір 0,08‒0,12 мм. Так само як у 

самок, на головному кінці личинок міститься стилетоподібне утворення. 

Цикл розвитку. Трихінели – біогельмінти. Важливою біологічною 

особливістю їх є те, що один і той же організм стає спочатку дефінітивним, 

а потім проміжним хазяїном. Дорослі особини паразитують у тонкому 

кишечнику, а личинки – у волокнах поперечно-смугастих м’язів. 

Трихінели паразитують у різних видів тварин. Хазяями є ссавці – 

свині, дикі кабани, ведмеді, вовки, лисиці, собаки, коти, гризуни 

комахоїдні і морські ссавці, які заражаються споживаючи уражене 

личинками паразита м’ясо. У шлунку личинки вивільнюються з капсул, 

потрапляють до кишечника, де за 2–3 доби досягають статевої зрілості. 

Самки трихінел проникають головним кінцем у слизову оболонку тонкого 
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кишечника, запліднюються самцями (які після цього гинуть) і на 4–8 добу 

відроджують личинок нової генерації (1500–2000 особин).  

Личинки, за допомогою хітинізованого стилета, проникають у 

лімфатичну, потім у кровоносну системи і током крові розносяться по 

всьому організму. Затримуючись у поперчно-смугастих м’язах, вони 

проникають під сарколему м’язових волокон, ростуть і згортаються в 

спіраль. Інвазійними личинки стають через 19–20 діб після зараження 

тварини. До 12-й тижня навколо них формуються капсули, які через 6 

місяців починають звапнюватися; повністю цей процес закінчується через 

15–16 місяців. 

Діагностика. За життя трихінельоз може бути підтверджений 

лабораторно паразитологічними та імунологічними методами. 

Паразитологічні методи базуються на можливості виявлення личинок 

трихінел зажиттєво у біоптатах м’язів, або у м’язах туші тварин після їх 

забою (рис. 39). 

Імунологічні методи включають врахування результатів 

серологічних реакцій, таких як: РЗК (реакція зв’язування комплемента), 

РКП (реакція кільцепреципітації), РНГА (реакція непрямої 

гемаглютинації), ІФА імуноферментного аналізу). Найбільш ефективними 

нині вважають ІФА та РНГА методи підтвердження трихінельозу 

(Небещук, 2008). У деяких випадках, зокрема в гуманній медицині, для 

більшої верифікації рекомендують одночасне використання обох цих 

реакцій. 

Епізоотологічні дані. Трихінельоз ‒ природно-осередкова інвазія 

тварин і людини, яка має глобальне поширення у світі. Рівень 

захворювання людей у різних регіонах суттєво відрізняється, оскільки 

ареал трихінельозу серед людей відповідає поширенню його у тварин. 

Відомі два типи осередків трихінельозу – природній і синантропний, між 

якими існує прямий і зворотній зв’язок. У природному осередку трихінели 

паразитують у диких кабанів, ведмедів, борсуків, лисиць, вовків та ін. У 

синантропних – у домашніх тварин: свиней, котів, собак та у гризунів. Не 

рідко мисливці, вполювавши диких тварин, частково згодовують 

домашнім тваринам. Таким чином створюються змішані природно-

синантропні осередки (Лукшина та ін., 2005).  
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Рис. 39. Личинка Trichinella spiralis у м’язах свині 

 

За характером епідеміологічних спалахів трихінельоз нагадує 

інфекційні хвороби, він дуже небезпечний ускладненнями, які 

розвиваються на фоні алергічної реакції (Артеменко та ін., 2014).  

За даними ВОЗ у світі збудником трихінельозу заражено понад 11 

млн. людей. Основним джерелом інвазування людей є уражене личинками 

трихінел м’ясо домашніх і дикі свині, ведмедів, а у деяких народностей і 

собаки.  

Ситуація в Україні щодо трихінельозу тривалий час залишається 

нестабільною. На території країни реєструють як синантропні, так і 

природні вогнища інвазії, з різними видами домашніх і диких тварин. 

Загалом в Україні виявлено три види трихінел, патогенних для тварин і 

людини: T. spiralis, T. nativa і T. britovi. Найбільше уражених личинками 

трихінел туш свиней зареєстровано у Кіровоградській, Миколаївській, 

Одеській і Дніпропетровській областях (Литвиненко, 2008; Акимов, 2017).  

У дикій природі збудники трихінельозу циркулюють у різних видів 

тварин. Авторами підтверджено, що екстенсивність трихінельозної інвазії 

у диких копитних складає близько 3 %, вовків понад 15 %, лисиць 10 %, 

борсуків 5 %, куниць 2 %. А зараженість диких хижаків у Закарпатській, 

Житомирській та Запорізькій областях майже 30‒50 % (Акимов, 2017). 
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3.10. СТРОНГІЛЯТОЗИ ТРАВНОГО КАНАЛУ ЖУЙНИХ 

Хвороби жуйних тварин, які спричинюються гельмінтами, що 

належать до підряду Strongуlata. Збудники паразитують у різних відділах 

кишечника, спричинюючи розлади травлення, схуднення, або й 

виснаження тварин, втрату продуктивності.  

Стронгілятози травного каналу ‒ найчисленніша група гельмінтозів у 

тварин, особливо у жуйних і коней. Найбільш поширеними збудниками 

стронгілятозів травного каналу жуйних в Україні є представники декількох 

родин, а саме: Strongylidae ‒ хабертії, Trichonematidae ‒ езофагостоми, 

Trichostrongylidae ‒ гемонхи, трихостронгіли, остертагії, нематодируси, 

кооперії, Ancylostomatidae ‒ буностоми.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Ряд Strongylida Molin, 

1861; Підряд Strongylata Railliet et Henry, 1813;  

Надродина Strongyloidea Weinland, 1858; Родина Strongylidae Вaird, 

1853; Рід Chabertia Railliet & Henry, 1909; Вид Chabertia ovina Fabricius, 

1788 (Gmelin, 1790) RailIiet et Henry, 1909. Родина Trichonematidae 

Witenberg, 1925; Рід Oesophagostomum (Molin, 1861) Railliet & Henry, 1913; 

Вид Oesophagostomum columbianum Curtice, 1890; Вид Oesophagostomum 

venulosum Rudolphi, 1809; Вид Oesophagostomum radiatum Rudolphi, 1803; 

Oesophagostomum asperum, Railliet et Henry, 1913. 

Надродина Trichostrongyloidea Cram, 1927; Родина Trichostrongylidae 

Leiper 1912; Підродина: Trichostrongylinae Leiper, 1912; Вид 

Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) Raijjiet et Henry, 1909; Підродина 

Haemonchinae (Skrjabin & Schulz, 1937); Рід: Haemonchus Cobbold, 1898; 

Вид Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803) Cobb, 1898; Вид H. placei Place, 

1893, (Roberts, Turner & Mackvertt, 1954); Рід Ostertagia, Ransom, 1907; Вид 

Ostertagia ostertagi Stiles, 1892; Вид Ostertagia trifurcata, Ransom, 1907; 

Вид Ostertagia circumcincta (Stadelmann, 1894) Ransom, 1907; Рід 

Nematodirus, Ransom, 1907; Вид Nematodirus spatiger (Railliet, 1896) Railliet 

& Henry, 1909; Підродина: Cooperiinae (Skrjabin & Schulz, 1937); Рід 

Cooperia Ransom, 1907; Вид Cooperia curticei (Giles, 1892) Ransom, 1907; 

Вид Cooperia oncophora, Railliet, 1898; Вид Cooperia punctata, Linstow, 

1906; Cooperia sp., Ransom, 1907. 

Надродина: Ancylostomatoidea Chabaud, 1965; Родина: 

Ancylostomatidae Looss, 1905; (Baylis et Dubney, 1926); Підродина: 

Bunostominae Raillet & Henry, 1909; Рід: Bunostomum Railliet, 1902; Вид: 
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Bunostomum phlebotomum Railliet, 1900, Вид Bunostomum trigonocephalum 

Rudolphi, 1808. 

Морфологічні особливості. Не зважаючи на загальну морфологічну 

схожість стронгілят, як представників одного підряду, кожен із видів цих 

нематод має свої структурні особливості. Окремих збудників, поширених 

на теренах України, розглянемо детальніше. 

Гельмінти Haemonchus contortus ‒ великі, порівняно з іншими 

трихостронгілідами, червонуватого забарвлення, ниткоподібної форми 

(рис. 40). 

 
Рис. 40. Haemonchus contortus на слизові оболонці кишечника 

 

У довжину самець сягає 10–20 мм, самка ‒ 18–30 мм. Ротова капсула 

рудиментована, озброєна хітинізованим ланцетоподібним зубом. На 

головному кінці добре розвинені шийні сосочки (рис. 41). 
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Рис. 41. Головний кінець Haemonchus contortus: а – вид збоку (латерально);  

б –шийні сосочки 

Статева бурса самця ‒ трьохлопатева, з асиметрично розміщеною 

дорсальною лопаттю. Спікули короткі, коричневого кольору, рівні за 

довжиною (рис. 42).  

   
Рис. 42. Хвостовий кінець H. contortus: а – вид зверху;  

б – вид збоку (латерально) 

а 

б а 

б 
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Вульва самки розташована у задній частині тіла і прикрита 

кутикулярним клапаном (рис. 43). 

 
Рис. 43. Надвульварний клапан самки H. contortus (за Бойко та ін., 2016) 

 

Яйця гемонхусів ‒ стронгілідного типу розміром 0,070–0,085×0,041–

0,048 мм, містять всередині ембріон з 16 або 32 клітин (рис. 44).  

 
Рис. 44. Яйця H. contortus  
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Інвазійні личинки гемонхусів містять 16 кишкових клітин трикутної 

форми, розміщених у два ряди. Дві останні клітини різної довжини, 

округлої і веретеноподібної форми закінчуються в одному пункті (рис. 45). 

 
Рис. 45. Інвазійна личинка H. contortus (за Бойко та ін., 2011) 

 

Найбільш поширеними збудниками нематодирозу є види 

Nematodirus filicollis i N. spathiger, які паразитують у тонкому кишечнику 

овець. Довжина тіла цих нематод складає 0,7–3 см. На головному кінці 

кутикула утворює везикулу. Бурса самця складається з двох широких 

латеральних лопатей і ледве помітної дорсальної. Спікули довгі, 

ниткоподібні, з’єднані між собою мембраною. Рульок відсутній. 

Хвостовий кінець у самки короткий, зрізаний, з тонким гачком. Вульва 

відкривається в задній третині тіла.  

Яйця нематодирусів помітно відрізняються від інших стронгілят 

великими розмірами (0,231–0,238 мм у довжину і 0,119–0,136 мм у 

ширину), еліпсоподібною формою, голубуватим відтінком оболонки. Вони 

незрілі, містять в седині вісім кульок дроблення (рис. 46). 
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Рис. 46. Яйця збудників нематодирозу  

 

Інвазійні личинки нематодирусів мають 8 кишкових клітин 

трапецієподібної форми, розміщених в один ряд. Личинки великі (1,0–2,0 

мм довжиною), хвостовий кінець чохлика довгий (0,3–0,7 мм), 

ниткоподібний, а хвостовий кінець тіла личинки закінчується трьома 

гачечками. 

Нематоди виду Chabertia ovina паразитують у товстому кишечнику 

(в просвіті обідкової і прямої кишок) овець кіз, великої рогатої худоби, 

буйволів, яків, верблюдів. Цей збудник має велику ротову капсулу, край 

якої оточений зубчастою короною. Головний кінець зрізаний і дещо 

загнутий на вентральну сторону.  

Самець хабертій довжиною 12–15 мм, а самка 17–20 мм. У самця дві 

рівні спікули. Вульва самки розташована у задній третині тіла. 

Яйця збудника Chabertia ovina стронгілідного типу розміром 0,100–

0,120×0,039–0,058 мм.  

Інвазійна личинка хабертій 0,60–0,67 мм у довжину, кишечник її 

складається з 32 клітин неправильної прямокутної форми, розташованих у 

два ряди (рис. 47). 



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

93 

 

 
Рис. 47. Інвазійна личинка Chabertia ovina (за Бойко та ін., 2011) 

 

Езофагостоми ‒ гельмінти товстого відділу кишечника. В овець 

паразитують види Oesophagostomum columbianum і О. venulosum, у великої 

рогатої худоби – O. radiatum. Це досить товсті, білого кольору нематоди.  

О. venulosum має добре розвинену головну везикулу. Головні 

сосочки розташовані позаду кінця стравоходу. Ротова капсула в ширину у 

п’ять разів більша за довжину. Ротовий отвір оточує зовнішня радіальна 

корона, яка налічує 18 пелюсток і внутрішня – 36. Нервове кільце 

розташоване на рівні цервікальної боріздки. 

В O. сolumbianum ротовий отвір оточений двома коронами пелюсток. 

Зовнішня радіальна корона налічує 20–24, а внутрішня – 40–48 довгих і 

вузьких пелюсток. Головна везикула відокремлена від них вентральною 

боріздкою. Шийні сосочки розташовані попереду кінця стравоходу. 

Стравохідна трубка відсутня. Самець 12–14 мм, спікули дві рівні. Самка 

15–18 мм довжиною. 

Ротовий отвір у O. radiatum розміщений термінально. Зовнішня 

корона пелюсток відсутня, а внутрішня складається з 38–40 дрібних 

пелюсток. Шийні сосочки знаходяться попереду кінця стравоходу. 

Стравохідна трубка – хітинізована. Самець 14–16 мм, а самка 17–20 мм 

довжиною.  
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Яйця езофагостом овальні за формою, розмірами 0,093×0,052 мм, 

назовні виходять незрілими, з кульками дроблення всередині.  

Інвазійні личинки O. radiatum ‒ 0,75–0,90 мм, хвостовий кінець 

чохлика ниткоподібний витончений, довжиною 0,23–0,28 мм, кишкових 

клітин – 20, прямокутної форми (рис. 48); у личинок O. сolumbianum 

хвостовий кінець чохлика витончений, 20 кишкових клітин у вигляді 

округлих цеглинок, розташовані у два ряди. У личинок О. venulosum 

чохлик має тонкий хвостовий кінець, який складає третину довжини всієї 

личинки, кишкових клітин – 32, неправильної прямокутної форми, 

розміщуються у два ряди.  

 
Рис. 48. Інвазійна личинка Oesophagostomum radiatum (за Бойко та ін., 2011) 

 

Збудники буностомозу ‒ Bunostomum trigonocefalum i B. flebotomum 

паразитують у тонкому кишечнику овець та великої рогатої худоби. Це 

невеликі (до 2,6 см), білого кольору гельмінти. Головний кінець загнутий 

дорсально. Ротова капсула лійкоподібна, містить дві ріжучих пластинки. 

Статева бурса у самців має асиметричну дорсальну лопать, дві рівних 

спікули коричневого кольору, рульок відсутній.  

Яйця буностом стронгілідного типу ‒ овальні, сірого кольору, 

незрілі. 
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Інвазійні личинки буностом, дрібніші за личинок інших стронгілят, 

містять всередині не сформовані кишкові клітини, а зернисту масу (рис. 

49). 

Цикли розвитку збудників стронгілятозів подібні. Вони 

завершуються у зовнішньому середовищі формуванням інвазійної личинки 

третьої стадії.  

Однак, у кожного зі збудників є певні особливості біології, на яких 

коротко зупинимось.  

Так, яйця гемонхусів за температури повітря нижче 5,5 ºС і вище 40 

ºС у зовнішньому середовищі не розвиваються і гинуть. Загальний термін 

розвитку від яйця до інвазійної личинки за температури 26 ºС складає 4 

доби, за 17–18 ºС – 6–8 діб. Інвазійні личинки переносять висихання 

протягом 1–1,5 року, зберігають життєздатність взимку, витримують 

температуру до 50 ºС у вологому середовищі, а в сухому – й вищу. В 

організмі жуйних личинки розвиваються до статевозрілих особин за 17–20 

діб. Живуть 6–8 місяців. 

 
Рис. 49. Інвазійна личинка Bunostomum flebotomum (за Бойко та ін., 2011) 

 

Личинки нематодирусів до інвазійної ‒ третьої стадії формуються в 

яйці, не виходячи у зовнішнє середовище. За температури 19–27 ºС їх 

розвиток завершується за 24–28 діб. Інвазійні личинки здатні переносити 

6-місячне висушування і багаторазове заморожування та розморожування. 

В організмі хазяїна личинки глибоко проникають у кишкову стінку, двічі 
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линяють, а потім виходять в просвіт кишечника і через 24–26 діб стають 

статевозрілими. В організмі тварини гельмінти живуть до 5 місяців.  

У збудників хабертіозу інвазійна личинка розвивається у 

зовнішньому середовищі за 5 діб. Термін розвитку хабертій в організмі 

хазяїна 32–60 діб. Статевозрілі особини живуть у кишечнику жуйних не 

більше року. 

Формування личинок езофагостом до інвазійної стадії у довкіллі 

триває 7–8 діб. В організмі хазяїна інвазійні личинки проникають у 

слизову оболонку товстого кишечника, де затримуються впродовж доби, 

виходять у просвіт кишок і через 24–30 діб розвиваються у дорослих 

особин. Однак, значна частина личинок тривало затримується у слизовій 

оболонці кишечника й інцистується, формуючи вузлики, залишаючись в 

них до 8 місяців. Покинувши вузлики, личинки через 32‒43 доби, 

розвиваються у зрілих гельмінтів. 

Личинки першої стадії буностом формуються в яйці за 12‒17 годин 

(за температури 19‒25 °С) і покидають його. На 5–7 добу після двох 

линянь у зовнішньому середовищі личинки стають інвазійними. 

Заражаються тварини личинками третьої стадії аліментарно або 

перкутанно (через непошкоджену шкіру). В разі перкутанного 

проникнення личинки здійснюють гепато-пульмональну міграцію 

організмом. До статевої зрілості паразити розвиваються 1,5–3,5 місяця. 

Живуть у тілі хазяїв рік і більше. 

Інвазійні личинки стронгілят шлунково-кишкового каналу у 

навколишньому середовищі можуть зберігатися понад рік.  

Діагностика. Зажиттєва діагностика стронгілятозів шлунково-

кишкового каналу у жуйних ґрунтується на даних комплексних 

досліджень: статистичних даних щодо реєстрації захворювання на 

конкретній території чи в господарстві у попередні 1‒3 роки, клінічних 

ознак захворювання у тварин, аналізу лабораторних досліджень 

(овоскопічних, ларвоскопічних) і копроскопічних ‒ за проведення 

діагностичної дегельмінтизації.  

З яскравими клінічними ознаками нематодироз перебігає частіше в 

ягнят у південних зонах, часто як ензоотія. Інвазія починає проявлятися в 

червні, досягаючи максимуму в липні-серпні. Клінічні ознаки у ягнят 

з’являються через 1–1,5 тижня після зараження пригніченням, задишкою, 

проносами, спрагою, зниженням апетиту. У перші доби хвороби, за 

гострого перебігу, можлива загибель ягнят. 
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Вівці, хворі на хабертіоз, виснажені, мають хитку ходу, видимі 

слизові оболонки анемічні, ділянка ануса забруднена фекаліями 

зеленувато-сірого кольору. У міжщелеповому просторі – набряки. 

Молодняк до 6-місячного віку за високої інтенсивності інвазії нерідко 

гине. З метою підтвердження хабертіозу вівцям проводять діагностичну 

дегельмінтизацію і виділені фекалії досліджують на наявність зрілих 

гельмінтів. Сприйнятливі до хабертіозу вівці усіх вікових груп, але 

клінічно виражено інвазія відмічається у молодняка. 

Гельмінтоовоскопією за методом Фюллеборна, враховуючи 

особливості структури і великий розмір яєць, можна вказати точний 

діагноз лише на нематодироз. Яйця інших видів стронгілят шлунково-

кишкового каналу подібні між собою, тому у лабораторіях часто діагноз 

узагальнюють як «стронгілятози». Основний метод діагностики цих 

захворювань і визначення виду збудників у жуйних – це ларвоскопія – 

культивування личинок гельмінтів у пробах фекалій та їх 

диференціювання за структурними особливостями і видом хазяїна (вівці 

або велика рогата худоба).  

Фекалії жуйних поміщають у зволожені пробірки і ставлять у 

термостат, де витримують за температури 27–28 ºС впродовж тижня. Потім 

у пробірки наливають воду на 2‒12 год. Після цього часу воду зливають у 

чашку Петрі і переглядають під мікроскопом. Виявлених личинок 

відловлюють піпеткою, поміщають на предметне скло, накривають 

покривним скельцем і, зневоднюючи нагріванням над спиртівкою або 

підшаруванням слабого розчину йоду, вивчають їх морфологію. 

Дослідженням різних відділів кишечника, під час посмертної 

діагностики стронгілятозів, виявляють дорослих гельмінтів, яких 

диференціюють за їх морфологічними особливостями та враховуючи їхню 

локалізацію. За езофагостомозу діагноз посмертно підтверджують також 

знаходженням у стінці товстого відділу кишечника вузликів, видимих як зі 

сторони слизової, так і серозної оболонок, у яких містяться личинки. 

Дослідження зіскрібків зі слизової оболонки дозволяють їх виявити. 

Епізоотологічні дані. Стронгілятози ‒ дуже поширені гельмінтози 

шлунково-кишкового каналу жуйних (Бойко, 2015). У деяких 

господарствах, особливо за літнього пасовищного утримання, зараження 

тварин може сягати 100 %, за інтенсивності інвазії до 400 паразитів. Часто 

реєструють змішану інвазію, коли декілька видів стронгілят паразитують у 

травному каналі одночасно. З віком тварин зараженість зростає.  
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У великої рогатої худоби у господарствах Харківської області 

Х. М. Алхінді (2001) підтвердив: нематодироз у 28,2‒36,8 % випадків, 

кооперіоз – у 20,8‒23,8 %, трихостронгілюсами були уражені – 17,8‒21,5 % 

тварин, езофагостомами – 12,4‒13,3 %, збудником буностомозу – 1,6‒7,6 

%, остертагіозу – 16,2 %.  

Приходько Ю. О. та ін. (2016), згідно результатів копроскопічних 

досліджень також підтвердили поліпаразитарну інвазованість дрібної 

рогатої худоби умовах Сходу України. Не залежно від віку тварин, автори 

виявляли від двох до дев’яти видів гельмінтів-співчленів інвазій, які 

належать до різних класів. При цьому різного ступеня ураження 

стронгілятами шлунково-кишкового каналу було найвищим (100 %). Разом 

з цим дослідники з’ясували, що із представлених видів стронгілят у кіз і 

овець домінували нематодируси ‒ 42,9 і 42,1 % відповідно, що автори 

вважають нетиповим проявом для цього регіону. Найвищі показники ЕІ 

спостерігали у молодняка 1‒2,5-річного віку та у корів віком 3‒4роки. У 

молодняка поточного року реєстрували найвищу інвазованість в літні 

місяці (липень-серпень). 

Про поширення стронгілятозної інвазії у різних регіонах України (ЕІ 

– 12–100 %) інформує Овчарук Н. П. (2010), відмічаючи, що на території 

нашої країни поширення стронгілятозної інвазії у домашніх жуйних 

нерівномірне: найвищий рівень (ЕІ – 100 %) відмічено авторкою у 

Житомирській, Київській та в Чернігівській (ЕІ – 73 %) областях. З цими 

даними узгоджуються і більш ранні результати досліджень Веселого В. А. 

(2008), який стверджує, що саме у зоні Лісостепу України шлунково-

кишкові стронгілятози – найбільш поширені гельмінтозні інвазії у великої 

рогатої худоби.  

 

3.11. СТРОНГІЛЯТОЗИ ТРАВНОГО КАНАЛУ СВИНЕЙ  

ЕЗОФАГОСТОМОЗ («вузликова хвороба») – інвазійне захворювання 

свиней, спричинюване нематодами роду Oesophagostomum родини 

Trichonematidae, підряду Strongylata. Паразитують збудники у товстому 

відділі кишечника свійських і диких свиней і, порушуючи функції 

шлунково-кишкового каналу, призводять до проносів, схуднення або й 

загибелі тварин.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Ряд Strongylida Molin, 

1861; Підряд Strongylata Railliet et Henry, 1813; Родина Trichonematidae 
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Witenberg, 1925; Рід Oesophagostomum (Molin, 1861) Railliet & Henry, 1913; 

Вид Oesophagostomum dentatum Rudolphi, 1803. 

Відомо шість видів езофагостом, які є паразитами свиней. В Україні 

реєструють вид Oesophagostomum dentatum. 

Морфологічні особливості. Oesophagostomum dentatum невеликі 

нематоди білого кольору, самці 5,8–9,6 мм і самки 6,4–13,4 мм. На 

головному кінці розташована характерна кутикулярна везикула, відділена з 

вентральної сторони тіла поперечною боріздкою і шийні сосочки, які 

знаходяться ближче до заднього кінця стравоходу. Ротова капсула 

невелика, округла, її оточує подвійна радіальна корона, зовнішній ряд якої 

складається з 10 пелюсток, інші вирости виступають вперед у вигляді 

гострих гачків. Внутрішня радіальна корона розвинена слабо, має 18 

пелюсток. Ротова капсула переходить у стравохід, який поступово 

розширюється у задній частині. 

На хвостовому кінці самця добре розвинена трилопатева статева 

бурса дві спікули і рульок. Дорсальне ребро її відходить товстим 

стовбуром і, після відгалуження екстерно-дорсального ребра ділиться на 

дві гілки, на кінцях яких є також невеликі відгалуження. Спікули рівні, 

поперечно покреслені, 1,032–1,132 мм. Проксимальний кінець їх 

потовщений, поступово звужуючись, закінчується двома розширеними 

відростками, які відходять один від одного трохи вбік. Роздвоєний кінець 

спікули обрамлений двоконтурним чохликом. Рульок – 0,099–0,149 мм 

довжиною, має вигляд розширеної пластинки, яка звужується на 

проксимальному кінці у вигляді рукоятки; до дистального кінця рульок 

розширюється і набуває форму щитка. Статевий конус овальний, на його 

кінці знаходиться пара сосочків. 

Хвостовий кінець самки видовжений, шилоподібний. Яйцемет добре 

розвинений, хітинізований і має віялоподібну форму. Вульва знаходиться 

попереду ануса.  

Яйця езофагостом овальні, з гладкою тонкою, прозорою оболонкою, 

сірі, розміром 0,060–0,083×0,035–0,053 мм. Виділяються назовні на ранній 

стадії розвитку, містять всередині 6–18 бластомерів. 

Личинки O. dentatum, покидаючи яйцеві оболонки, мають довжину 

0,29‒0,42 мм. Інвазійні личинки 3-ї стадії ‒ 0,56–0,58 мм у довжину разом з 

чохликом. Хвостовий кінець чохлика довгий – 0,040 мм, ниткоподібний із 

загостреним кінцем. Чохлик, що залишився після другої линьки, оточує 

личинку і майже по всій довжині тіла має правильно розташовані складки. 

Кутикула тонко поперечно покреслена. Ротова порожнина коротка. 
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Кишечник складається з 16 клітин трикутної форми, розміщених у два 

ряди, які з’єднуються ззаду тонким ректальним каналом. 

Цикл розвитку. Езофагостоми ‒ геогельмінти. Хворі тварини 

виділяють у зовнішнє середовище яйця, в яких за благоприємних умов 

(температури 25–30 
о
С через 10–24 год, а за 20–24 

о
С ‒ за 42 год) 

формується личинка 1-ї стадії і покидає його оболонки. У довкіллі вона 

двічі линяє, досягаючи 3-ї інвазійної стадії на 3–8 добу. Личинки можуть 

мігрувати з фекалій на землю, траву, попадати у водоймища. Свині 

заражаються у свинарниках або на вигульних двориках, заковтуючи 

інвазійних личинок езофагостом з кормом чи водою. 

Потрапивши в організм хазяїна, личинки проникають в стінку 

товстого відділу кишечника, інцистуються, утворюючи вузлики, в яких 

линяють втретє, виходять у його просвіт і, линяючи востаннє, завершують 

розвиток до імагінальної стадії. Термін преімагінального розвитку 

езофагостом в організмі свиней триває 40–60 діб. Частина личинок, що 

проникла у слизову оболонку кишечника може затримуватись у ній до 6–7 

місяців.  

Діагностика. За клінічними ознаками езофагостомоз підтвердити 

складно, оскільки симптоми не характерні. Лабораторні овоскопічні 

дослідження калу свиней за Фюлеборном, Дарлінгом чи Щербовичем та 

виявлення яєць стронгілідного типу дозволяють підтвердити 

езофагостомоз. Ларвоскопія шляхом культивування личинок дає 

можливість диференціювати збудника.  

У молодняка, особливо личинкова форма хвороби, супроводжується 

погіршенням або втратою апетиту, проносами, які за високого ураження 

стають профузними і призводять до виснаження тварин. У калі інколи 

можна виявити молодих паразитів. У дорослих свиней паразитування 

езофагостом зазвичай клінічно не проявляється.  

Посмертно езофагостомоз підтверджують виявленням на слизовій 

оболонці товстого кишечника вузликових уражень з личинками та 

казеозною або гнійною масою всередині.  

Епізоотологічні дані. Езофагостомоз реєструється повсюдно. 

Джерелом інвазії є хворі тварини та гельмінтоносії. Зараження свиней 

відбувається на пасовищах, вигульних двориках, літніх таборах, рідше в 

приміщеннях, оскільки личинки езофагостом чутливі до впливу сечі.  
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Галат В.Ф., Євстафьева В.А. та ін. (2014) вказують на те, що 

езофагостомоз свиней є поширеною інвазією в господарствах центральної 

зони України (ЕІ становить 42,3 %, за ІІ 164,3±77,5 яйця в 1 г фекалій). 

З віком екстенсивність та інтенсивність езофагостомозної інвазії 

зростають. ЕІ при цьому має показники у поросят віком до 2-х місяців 

18,3 %, у 2‒4-х місячних поросят ‒ 31,7 %, у ремонтного молодняка ‒ 

45,71 %, у свиноматок і кнурів-виробників ‒ 60,6 % (Евстафьева та ін., 

2014). 

Сезонна динаміка езофагостомозу свиней слабо виражена, однак 

характеризується підйомами інвазованості тварин у літній і осінній 

періоди.  

Так, у південно-східному регіоні України пік інвазованості свиней 

езофагостомами припадає, все ж, на осінні місяці. ЕІ у цей період року 

складає 49,4‒54,7 % за ІІ 12,7‒16,9 яєць/г фекалій. Найнижчими ці 

показники є у весняно-літній період: 35,4‒44,7 % за ІІ 9‒12,5 яєць/г 

фекалій (Мазанна, Приходько, 2013).  

Авторка, обстеживши популяцію диких свиней лісових господарств 

Харківщини підтвердила їх ураженість езофагостомами у 45,1 %. 

В умовах господарств Полтавської області Ю. Б. Манойло виявила 

паразитування езофагостом у 23,42 % свиней (ІІ 245,01±96,80 яєць/г 

фекалій), при цьому зясовано, що за безвигульного утримання рівень 

інвазованості свиней найвищий: 23,92 %.  

Езофагостоми часто є асоціантами змішаних інвазій кишечника 

свиней, про що повідомляють ряд учених ‒ В. В. Стибель (2004), А. А. 

Антіпов (2013), Ю. Б. Манойло (2017), М. Г. Мазанна (2018), С. І. Пономар 

(2013). Ю.Б. Манойло визначила, що езофагостомозна інвазія у 70,53 % 

випадках перебігає у складі мікстінвазій. Співчленами таких 

гельмінтоценозів разом з езофагостомами найчастіше є аскариси, 

трихуриси, а також стронгілоїдеси або метастронгіліди.  

Яйця гельмінтів нестійкі до впливу високих температур і 

висушування. Так, зниження температури до 3 °С затримує їх розвиток, а 

за 45 °С вони гинуть. Личинки, які щойно вийшли з яєць, нестійкі при 

висиханні, а от інвазійні витримують його досить довго. 

ОЛУЛАНОЗ ‒ гельмінтозне захворювання свиней, яке спричинюється 

дрібними нематодами, що належить до підряду Strongylata і паразитують у 

пристінковому слизу частіше фундальної частини шлунка та в його 

просвіті. 
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Збудники уражують також котів, собак, червоних лисиць, лева, тигра. 

Систематика: Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Підряд Strongylata 

Railliet et Henry, 1813; Родина Ollulanidae Skrjabin et Schikhobalova, 1952; 

Рід Ollulanus Leuckart, 1865; Вид Ollulanus tricuspis Leukard,1865; Вид 

Ollulanus skrjabini Kasello, 1972; Ollulanus angarica Kasello, 1972; Вид 

Ollulanus suis Kasello, 1972. 

Морфологічні особливості. Олулани дуже дрібні (0,7–1,5 мм у 

довжину; 0,031–0,046 мм у ширину), роздільностатеві нематоди. У живих 

паразитів передня частина тіла згорнута в спіраль або в кільце (рис. 50). 

Кутикула безбарвна, тонко покреслена у повздовж і впоперек тіла. Ротова 

порожнина горшечкоподібної форми. Великі шийні сосочки розміщуються 

на рівні стравоходу. У самця статева бурса добре розвинена, не розділена 

на лопаті, спікули короткі, рівні, складної будови. У самок хвіст 

закінчується 3–4 невеликими зубоподібними відростками. Матка і яєчник 

одинарні, вульва – в задній третині паразита: у O. tricuspis вона розділяє 

довжину тіла у відношенні 5:1, у O. skrjabini – 8:1, 9:1; у O. angarica і O. 

suis – 7:1. У O. angarica спікули закінчуються тризубцем, у O. suis спікули 

мають два крила і чохлик на дистальному кінці широких гілок. У матці 

всіх видів одночасно знаходяться личинки і яйця. 

 
Рис. 50. Збудник олуланозу Ollulanus spp. (самка). 
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Цикл розвитку. Олулани ендоциклічні гельмінти, весь цикл їх 

розвитку відбувається в організмі хазяїна, в якому вони ростуть і 

розмножуються. 

У гонадах самки формуються яйця (0,053–0,076 мм у довжину і 

0,029–0,044 мм у ширину), в яких розвиваються личинки і, 

сформувавшись, вилуплюються з яєць, двічі линяють і на третій стадії 

покидають самку. У пристінковому слизу шлунка личинки ще двічі 

линяють і перетворюються на молодих самців і самок, які досягають 

статевої зрілості. Повний цикл розвитку триває 12–13 діб. У навколишнє 

середовище гельмінти потрапляють в основному з блювотними масами, а 

інколи з фекаліями (за сильно вираженої діареї). 

Діагностика. Лабораторні дослідження з виявлення олулан 

проводять посмертно. Для цього досліджують під мікроскопом слиз зі 

слизової оболонки фундальної частини шлунка від забитої або загиблої 

свині. Відібраний слиз досліджують порціями, роздавленими між 

предметними або компресорними скельцями. За наявності паразитів у 

препараті їх підраховують, відмічають об’єм дослідженого слизу, 

визначаючи інтенсивність інвазії за формулою, запропонованою В. Ф. 

Волковим та удосконаленою Я. М. Захряловим і Т. М. Карчевською (1996). 

Епізоотологічні дані. Олулани зареєстровані в багатьох країнах 

Європи, в Америці, в Австралії, в Новій Зеландії, в Бенгалії, а також в 

Україні. Сприйнятливі тварини заражуються олуланозом, заковтуючи 

олулан з блювотинням хворих тварин або у разі заковтування слизу 

калових мас, в яких знаходяться личинки третьої або четвертої стадії і 

дорослі олулани.  

Свині спонтанно заражаються олуланами з двох місяців від 

народження і з віком їх зараженість зростає. В експерименті олуланами 

заражуються морські свинки, кролі, білі миші. Приживання в тілі 

облігатних хазяїв (коти, собаки, свині) личинок і дорослих олулан в 

середньому складає 17,5 %. У патологічному матеріалі, за кімнатної 

температури, гельмінти залишаються життєздатними 3–5 діб, за 

температури 4–5 ºС зберігають інвазійність до 10 діб, а в трупах – до 12 

діб. Таким чином, зовнішнє середовище, ізольовані шлунки і трупи тварин, 

які хворіли на олуланоз, певний час можуть бути резервуаром інвазії, 

сприяючи перезараженню сприйнятливих тварин. 

В Україні вперше олуланоз виявлено Я. М. Захряловим та Н. П. 

Іценко в 1982 і підтверджено Т. М. Карчевською у 1996 році. Авторами 
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з’ясовано, що у 70 % свинарських господарств центральної частини 

України це захворювання реєструється, частіше у великих господарствах і 

комплексах (ЕІ ‒ 50,3 %), аніж у спеціалізованих (ЕІ – 43,2 %) чи товарних 

(ЕІ – 40,9 %) та підсобних (ЕІ ‒ 39,8 %). Рівень інвазованості свиней з 

віком зростає. Так, у поросят 2‒4 міс. ЕІ складає 7 %, а у свиней старше 

двох років – 86,1 %. Пік сезонного прояву олуланозу відмічено восени ‒ 

41,1 %, попри те захворювання реєструється впродовж всього року 

(Карчевська, 1996).  

Гончаренком В. П. (2004) встановлено, що 63,63 % свинарських 

господарств Полісся та Лісостепу України неблагополучні з олуланозу. У 

тварин спостерігають зниження апетиту, діарею, виснаження і відставання 

у рості, а вікова динаміка інвазії, характеризується зростанням з віком 

свиней, що підтверджує дані попереднього автора (Гончаренко, 2004).  

Вияснено також, що джерелом олулан для свиней можуть бути 

собаки, коти, щури та миші, тому заборона бродяжництва тварин на 

фермах і дератизація – це попередження виникнення і поширення 

олуланозу в господарствах (Карчевська, 1996; Гончаренко, 2004).  

 

3.12. СТРОНГІЛЯТОЗИ ТРАВНОГО КАНАЛУ КОНЕЙ  

Стронгілятози травного каналу коней спричинюють представники 

родин Strongylidae, Trichonematidae, які паразитують у товстому 

кишечнику. Найпатогеннішими є стронгілюси видів Strongylus vulgaris 

(син. Delafondia vulgaris), Strongylus edentatus (син. Alfortia edentatus), 

Strongylus equinus і Trichonema serratus. Існує ще понад сорок видів менш 

патогених збудників стронгілятозів шлунково-кишкового каналу коней. 

Захворювання спричинюють як зрілі, так і личинкові (мігруючі) стадії 

нематод. 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Ряд Strongylida Molin, 

1861; Підряд Strongylata Railliet et Henry, 1813; Надродина Strongyloidea 

Weinland, 1858; Родина Strongylidae Baird, 1853; Підродина Strongylinae 

Railliet, 1885; Рід Strongylus Mueller, 1780; Вид Strongylus equinus Muller, 

1780; Вид Strongylus edentatus Looss, 1900; Вид Strongylus vulgaris Looss, 

1900. 

Надродина Trichostrongyloidea Cram, 1927; Родина Trichonematidae 

Witenberg, 1925; Рід Triodontophorus Looss, 1902; Вид Triodontophorus 
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(Trichonema) serratus Looss, 1900; Вид Triodontophorus intermedius Sweet, 

1909. 

Морфологічні особливості. Strongylus equinus – найбільша нематода 

у родині стронгілід. Локалізується у товстому відділі кишечника, а її 

личинки – переважно у підшлунковій залозі, рідше під листком очеревини. 

У ротовій капсулі має 4 гострих зуби (два довгих, тонких та два коротких) 

і вузький дорсальний жолоб. Самець довжиною 25–30 мм, самка – 38–44 

мм. 

Strongylus (Delafondia) vulgaris. Дорослі паразити локалізуються в 

товстому відділі кишечника, личинки – в тромбах аневризм артерій кореня 

брижейки і їх розгалуженнях (найчастіше в клубово-сліпо-обідковій 

артерії). Нематоди світло-жовтого кольору. Ротова капсула кулеподібна, в 

ній знаходиться вузький довгий дорсальний жолоб і на її дні ‒ два 

маленьких вушкоподібних зуби. Самці 14–16 мм, спікули рівні, мають 

рульок. Статева бурса добре розвинена, медіанна лопать дещо довша від 

латеральних. Самки довжиною 20–24 мм, вульва знаходиться на віддалі 

6,5–8 мм від хвостового кінця.  

Яйця овальні, стронгілідного типу. 

Strongylus (Alfortia) edentatиs. Статевозрілі альфортії паразитують у 

товстому кишечнику, а личинки – під парієтальним листком очеревини. 

Збудник має сильну ротову капсулу з довгим дорзальним жолобом, зуби 

відсутні. Самці 23,0–26,5 мм довжиною, мають дві рівні спікули і рульок. 

Самка 32–40 мм довжиною, вульва розташована на віддалі 9–10 мм від 

хвостового кінця.  

Яйця овальні 0,0850,050 мм, незрілі. 

Статевозрілі Triodontophorus (Trichonema) serratus паразитують у 

просвіті сліпої та ободової кишок, а їх личинки ‒ у вузликах, які 

формуються навколо них на слизових оболонках цих кишок. Нематоди ‒ 

волосоподібні, довжиною 5–20 мм, мають коротку, невелику, циліндричної 

форми ротову капсулу. У самців статева бурса має довгу дорсальну і 

невеликі латеральні лопаті.  

Яйця стронгілідного типу розміром 0,0750,045 мм, незрілі. 

Цикл розвитку стронгілід. Збудники стронгілятозів шлунково-

кишкового каналу коней розвиваються у навколишньому середовищі 

подібно: яйця незрілими виходять назовні, в них формується личинка, яка 

покидає яйце, двічі линяє і через 6–14 діб стає інвазійною. Заражаються 

коні аліментарним шляхом інвазійними личинками 3-ї стадії.  
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В організмі коней личинки кишкових стронгілят розвиваються по-

різному. Так, личинки Strongylus equinus, звільнившись від чохлика, 

проникають через слизову оболонку кишечника і мігрують між листками 

брижі до підшлункової залози. В паренхімі залози вони знаходяться 

близько 8 місяців, де двічі линяють, досягають розмірів 4–5 см, 

перетворюючись на статевозрілих особин і повертаються у товстий 

кишечник. Розвиток гельмінтів в організмі коней триває загалом майже 10 

місяців. 

Інвазійні личинки Strongylus vulgaris (деляфондій) проникають в 

прекапіляри і артеріоли підслизової оболонки кишечника. Рухаючись 

проти току крові, вони потрапляють у брижові артерії, утворюють 

пристінковий тромб і затримуються в ньому 5–6 місяців, досягаючи 

довжини 2 см. Потім током крові переносяться назад у розгалуження 

артерій товстих кишок, де в підслизовій оболонці формують паразитарні 

вузлики, розміром з горошину, затримуючись в них 3–4 тижні. З вузликів 

личинки проникають у просвіт кишечника, де досягають статевої зрілості. 

Повний розвиток деляфондій триває 6,5–8 місяців. 

Личинки третьої стадії Strongylus edentatus у кишечнику, скинувши 

чохлик, мігрують через його стінки між листками брижейки до її кореня і 

далі під парієтальний листок очеревини, скопичуючись у ділянці реберної 

дуги, паха (переважно правого). Тут утворюють невеликі гематоми, в яких 

двічі линяють і виростають до 3–4 см. Потім зворотнім шляхом личинки 

повертаються вверх до стінок товстих кишок, де між м’язовим і слизовим 

шарами знаходяться в утворених ними вузликах (розміром з квасолю) 

впродовж місяця, після чого виходять у просвіт кишечника, 

перетворюються на статевозрілі особини. Повний цикл розвитку альфортій 

триває 8–9 місяців. 

Інвазійні личинки трихонем проникають у слизову оболонку кишок, 

згортаються в кільце, і навколо них утворюються вузлики розміром від 

макового до просяного зерна («макові кишки»); на 1 см
2
 може бути 30–50 

екз. таких вузликів. Личинки ростуть у цих вузликах 1,5–2 місяці, 

досягаючи 5–10 мм в довжину. Потім вони розривають стінку цист, 

виходять у просвіт сліпої та ободової кишок і розвиваються у 

статевозрілих самців та самок. 

Діагностика. Лабораторні дослідження на стронгілятози шлунково-

кишкового каналу коней проводять культивуванням личинок з подальшою 

ларвоскопією і диференціюванням за їх морфологічними особливостями.  
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Так, личинки нематод виду Strongylus equinus містять всередині тіла 

16 витягнутих кишкових клітин. Інвазійні личинки Strongylus vulgaris  

мають кишкову трубку, яка налічує 32 клітини трапецієподібної форми. У 

личинок Strongylus edentatus кишкова трубка має 20 безформних слабо 

виражених клітин. Личинки трихонем містять 8 кишкових клітин (рис. 51). 

Посмертно діагноз підтверджують знаходженням зрілих гельмінтів у 

товстому кишечнику або личинок різних видів стронгілят ‒ у місцях їх 

розвитку: підшлунковій залозі, аневризмах брижової артерії, під 

очеревиною, у вузликах слизової оболонки товстого відділу кишечника. 

 
Рис. 51. Інвазійна личинка трихонем 

 

Епізоотологічні дані. За багатьма результатами досліджень 

науковців, стронгілідози шлунково-кишкового каналу є поширеними 

хворобами коней і реєструються у різних регіонах України. Більшість 

дослідників веде мову про асоційований склад гельмінтів, зокрема 

стронгілід (Антіпов, 2005; Кузьміна, 2006; Бирка та ін., 2008; Винярська, 

2011; Лук’янова, 2011; Лазоренко, Негреба, 2019). Так, згідно повідомлень 

Л. М. Лазоренко, Ю. В. Негреба (2019) на території країни екстенсивність 

стронгілідозної інвазії у коней становить 69,4 %. Домінуючими, з досить 

високим рівнем інвазії, є вісім видів стронгілід. Це представники родини 

Strongylidae: Strongylus vulgaris (ЕІ ‒ 29,3 %), S. equinus (ЕІ ‒ 17,1 %), 

S. еdentatus (ЕІ ‒ 12,2 %) та родини Cyathostomidae: Cylicocyclus nassatus (ЕІ 



Поширені гельмінтози продуктивних тварин України 

 

108 

 

‒ 100 %); Cyathostomum catinatum (ЕІ ‒ 100 %); Cylicocyclus ashworthi (ЕІ ‒ 

95,1 %); Cylicostephanus longibursatus (ЕІ ‒ 95,1 %); С. сalicatus (ЕІ ‒ 92,7 

%).  

Пік стронгілідозної та ціатостомідозної інвазій зазвичай припадає на 

осінній або осінньо-зимовий період року. Уражуються частіше тварини 

віком 1–2 роки. Подібні сезонно-вікові динаміки у коней підтверджують й 

інші дослідники (Лук’янова, 2001; 2013; Лазоренко, Негреба, 2019).  

Рівень інвазованості коней кишковими нематодами у господарствах 

західного регіону України, повідомляє Винярська А.В. (2011), залежить від 

типу їх утримання. Так, екстенсивність стронгілідозної інвазї за стійлово-

вигульного типу утримання склала 72,6 %, тоді як за стійлово-

пасовищного – 87,8 % (Винярська, 2011).  

Бирка В. І. та ін. (2008), аналізуючи епізоотичну ситуацію з 

інвазійних хвороб у коней Харківщини повідомляють, що саме 

стронгілідозна інвазія у них є найбільш поширеною. Екстенсивність її у 

середньому складає 93,7 %, коливаючись у межах 92,9–94,7 %. При цьому 

у 64,6 % інвазованих тварин рівень інвазії низький, у 31,5 % середній і 

лише у 3,9 % високий. Інвазованість коней стронгілятами дослідники 

реєстрували впродовж року, однак, в осінньо-зимовий період спостерігали 

підвищення її рівня. У коней віком 1–3 роки у цей період ЕІ склала: S. 

vulgaris – 100 %, S. equinus – 26,7 %, S. edentatus – 22,3 %; ціатостомід 

реєстрували у 96,9 % коней.  

Значно пізніші дослідження О. В. Нікіфорової та ін. (2020) у цьому 

регіоні в приватних кінних господарствах, теж підтверджують інвазування 

коней кишковими гельмінтами різних видів. Так, за період 2015–2019 рр. у 

36,27 % коней виявили параскароз, стронгілоїдоз і стронгілідози. При 

цьому моноінвазії частіше спричинювали представники родини 

Strongylidae (ЕІ ‒ 31,35%), рідше параскариси та стронгілоїдеси. 

Мікстінвазії виявляли в асоціації стронгіліди-параскариси (2,59 %) та 

стронгіліди-стронгілоїдеси (0,26 %). 

В центральній частині України Ю. А. Гугосьяном зареєстровано 

асоційований склад гельмінтів шлунково-кишкового каналу коней у 54,84 

%. При цьому ЕІ стронгілятозної інвазії склала 46,45 %. Моноінвазії 

реєструвались у 32,40 % випадків, із них стронгілятози складали 21,80 %. 

Автором підтверджено паразитування чотирьох видів стронгілят – 

Trichonema spp., Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus, 

а також параскарисів та стронгілоїдесів.  
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Лукянова Г. О. (2008; 2011), аналізуючи інвазування коней на 

території АР Крим також звертає увагу на, переважно, змішані інвазії. 

Ураження кишкового каналу збудниками інвазійних хвороб встановлено 

нею у 82,3 % обстежених коней. При цьому значно більше ‒ 75,1 % 

інвазованих тварин реєстрували в державних господарствах і лише 7,2 % у 

приватному секторі. 

 

3.13. ДИКТІОКАУЛЬОЗИ ЖУЙНИХ 

Захворювання великої та дрібної рогатої худоби, які спричинюються 

збудниками Dictyocaulus viviparus і Dictyocaulus filaria, що паразитують у 

бронхах і трахеї тварин, викликаючи їх запалення, інколи закупорку 

дихальних шляхів гельмінтами і слизом, що призводить до загибелі 

тварин. Хворіє переважно молодняк. 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Ряд Strongylida Molin, 

1861; Підряд Strongylata Railliet et Henry, 1813; Надродина Strongyloidea 

Weinland, 1858; Родина: Dictyocaulidae Skrjabin, 1933; Підродина: 

Dictyocaulinae Skrjabin, 1933; Рід: Dictyocaulus Railliet & Henry, 1907; Вид: 

Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) Railliet & Henry, 1907; Вид Dictyocaulus 

filaria (Rudolphi, 1809). Dictyocaulidae Skrjabin, 1993 

Морфологічні особливості. Dictyocaulus viviparus – ниткоподібні, 

молочно-жовтого кольору, довжиною 5–8 см. Самці дещо менші за самок, 

на хвостовому кінці мають добре розвинену статеву бурсу і дві спікули 

рівні за розміром та однакові за формою, жовтувато-коричневого кольору. 

У самок вульва відкривається в передній частині тіла. Диктіокаули ‒ 

геогельмінти.  

Dictyocaulus filaria ‒ ниткоподібні нематоди: самці ‒ 3‒8 см, самки 

5‒10 см довжиною. Навколо маленької ротової капсули ‒ 4 губи. Спікули 

короткі, коричневі, губчатої структури, чобіткоподібної форми. Вульва у 

самок дещо позаду середини тіла.  

Яйця диктіокаулюсів дрібні, виділяються зрілими ‒ містять личинку. 

Личинки. Личинки першої стадії D. viviparus довжиною 0,31–0,36 

мм, шириною 0,016–0,018 мм, хвостовий кінець закінчується тупо. 

Середня частина тіла личинки заповнена зернистою масою, що надає їй 

темного кольору, а передній та задній кінці більш світлі.  

Личинки D. filaria завдовжки 0,54–0,55 мм і 0,025 мм ширини, на 

головному кінці мають гудзикоподібне кутикулярне потовщення; хвіст 
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закінчується тупо. Середня частина тіла заповнена зернистою масою. 

Личинки диктіокаул малорухливі. 

Інвазійна личинка диктіокаулюсів ‒ третьої стадії. 

Цикл розвитку. Диктіокаулюси – геогельмінти. Самки в бронхах і 

трахеї відкладають яйця, які містять личинки. З мокротинням хворі 

тварини відхаркують їх у ротову порожнину і заковтують. Ще в організмі 

хворої тварини із яєць вилупляються личинки, які у кишкових клітинах 

містять велику кількість поживних гранул, що забезпечують їм здатність 

до линяння. З каловими масами вони потрапляють у зовнішнє середовище, 

двічі линяють впродовж 5‒10 діб залежно від умов навколишнього 

середовища і стають інвазійними третьої стадії.  

Відомо, що личинки диктіокаул хоч і малорухливі, здатні до 

вертикальної міграції і, личинки D. viviparus використовують спорангії 

гриба роду Pilobolus, який росте на коров’ячих фекаліях, для свого 

розповсюдження: при трісканні спорангія гриба спори, а заразом і личинки 

диктіокаул, розкидаються на віддаль до трьох метрів. Основну роль у 

поширенні личинок по пасовищу відіграють талі та дощові води. 

Жуйні тварини заражаються, заковтуючи з травою чи водою 

інвазійних личинок. Потрапивши у кишечник сприйнятливих тварин, 

личинки через його слизову оболонку проникають до судин лімфатичної 

системи. В реґіонарних лімфатичних вузлах вони затримуються, линяють в 

них і стають личинками четвертої стадії, а потім, продовжуючи міграцію, 

потрапляють у кровоносну систему і з кров’ю заносяться через праве серце 

у легені, де линяють востаннє і на 21–30 добу після зараження досягають 

статевої зрілості. Паразитують диктіокаулюси в організмі великої рогатої 

худоби від 1,5 місця до одного року, а у дрібної рогатої худоби від кількох 

місяців до двох років. 

Діагностика. Для лабораторної гельмінтоларвоскопії 

використовують свіжий кал, взятий з прямої кишки. Досліджують методом 

Вайда, Бермана або Котельникова і Хренова (зі сульфатом цинку).  

За ларвоскопічного дослідженя методом Бермана у пробах калу 

можуть бути виявлені також личинки збудників стронгілятозів травного 

каналу. Для диференціації личинок диктіокаулюсів, кутикулярна оболонка 

яких на відміну від личинок кишкових стронгілят сприймає фарбу, у 

досліджуваний матеріал додають декілька крапель 0,1%-го водного 

розчину метиленової сині. Личинки диктіокаулюсів фарбуються у світло-

бузковий колір. 
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За методом Бермана, проба від кожної тварини не повинна 

перевищувати 100 г, що сприяє кращому виходу личинок із маси фекалій. 

В апараті Бермана проби фекалій овець для ларвоскопії витримують у воді 

не більше 6 год., а великої рогатої худоби не менше 12 год.  

Посмертно, під час розтину забитих чи загиблих тварин, враховують 

характерні зміни в легенях та наявність у просвіті бронхів і трахеї зрілих 

диктіокаулюсів. Молодих паразитів виявляють шляхом подрібнення 

тканини легень і дослідження її за методом Бермана.  

Епізоотологічні дані. Диктіокаульоз великої рогатої худоби ‒ 

поширена інвазія у тваринницьких господарствах України. Л. В. Нагорна 

(2020) стверджує, що це захворювання одне із трьох найпоширеніших 

інвазійних захворювань великої рогатої худоби в господарствах Сумської 

області.  

Автори з’ясували сезонну та вікову динаміки прояву цієї інвазії у 

тварин, попередньо встановивши, що контамінація личинками D. viviparus 

поверхневих шарів ґрунту та води на пасовищах склала 52,5 і 32,5 % 

відповідно. Так, у телят віком до одного року ними відмічено максимальне 

ураження (ЕІ ‒ 69,21 %) у червні, тоді як у телят до двох років таких 

підйомів екстенсивності інвазії було два: ‒ навесні 62,1 % та восени ‒ 51,4 

%. Інвазованість худоби старше двох років мала подібні сезонні 

коливання, хоча рівень їх був дещо нижчим: 59,7 % весною та 35,1 % 

восени.  

Павленко М. С., Волошина Н. О. та ін. (2001), провівши дослідження 

у ряді господарств Житомирської та Київської областей визначили, що 

ураженість великої рогатої худоби збудниками диктіокаульозу знаходяться 

у межах від 15,3 до 72,7 %, а інтенсивність інвазії ‒ від 2,2 до 7,3 личинок в 

1 г фекалій. 

Лукянов Р. Ю. (2009), підтвердивши диктіокаульоз у 62,3–66,4 % 

овець, за їх досліджень в АР Крим, вказує на асоціативний перебіг цієї 

інвазії з мікроорганізмами (стафілококи, пневмококи, ешерихії) та 

первинну роль у патогенезі захворювання, все ж, D. filaria. Щодо сезонно-

вікового прояву інвазії, то автором відмічено три піки підйому 

захворюваності овець у цьому регіоні: у віці 2–3 тижні ‒ у січні-лютому за 

ЕІ 2,8 %, в 4‒5 місяців ‒ у травні-червні – 22,4–52,2 % і у віці 12‒14 місяців 

– у лютому-квітні – 29,2–33,3 %. Разом з цим автор стверджує, що значна 

кількість личинок виявлена ним під час обстеження об’єктів довкілля, 

зокрема у пробах трави із пасовищ (у 64,4 % від досліджених проб) та в 
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підстилці приміщень взимку (50 %). Дослідник відмічає також, що 

значніше забруднені личинками диктіокаулюсів ділянки нижньої 

передгірної території пасовищ. 

 

3.14. ПРОТОСТРОНГІЛІДОЗИ 

Захворювання, які спричинюються гельмінтами з підряду 

Strongylata, що паразитують у великих і дрібних бронхах, а також 

альвеолах, альвеолярних ходах і під плеврою легень у дрібної рогатої 

худоби. Ветеринарне значення мають види Protostrongylus kochi i P. 

hobmaieri, Muellerius capillaris та Cystocaulus nigrescens. 

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow, 1905; Ряд Strongylida Molin, 

1861; Підряд Strongylata Railliet et Henry, 1813; Родина Protostrongylidae 

(Leiper, 1926) Boev et Schulz, 1950. 

Рід Protostrongylus Kamensky, 1905; Вид Protostrongylus kochi Schulz, 

Orlow et Kutass, 1933; Вид P. hobmaieri Schulz, Orlow et Kutass, 1933. 

Рід Muellerius (Mueller, 1889) Cameron, 1927; Вид: Muellerius 

capillaris, Mueller, 1889, Cameron 1927. 

Рід Cystocaulus Schulz, Orlow, and Kutass, 1933; Вид Cystocaulus 

nigrescens (Jerke, 1911) Schulz, Orlow et Kutass, 1933;  

Морфологічні особливості. P. kochi ‒ коричневого кольору, 

довжина тіла самця 24–30 мм, має дві рівні спікули, губчасто-гребінчастої 

cтруктури. Рульок складається з непарної головки, парного тіла і парних 

ніжок. Самки 27–52 мм довжиною. Вульва ‒ в задній частині тіла, дещо 

вище від ануса. Підвульварний горбик добре виражений. Провагіна 

(кутикулярне утворення) достатньо розвинена, але задній край її не 

доходить до ануса. Паразитують протостронгілюси частіше у великих і 

дрібних бронхах, рідше в альвеолах. 

M. capillaris ‒ тонкі, ниткоподібні прозорі нематоди, які 

локалізуються в альвеолах, альвеолярних ходах і бронхіолах. Їх буває 

важко помітити на фоні паренхіми легень неозброєним оком. 

Самець 12–16 мм у довжину, його хвостовий кінець штопороподібно 

закручений. Статева бурса слаборозвинена. Спікули дві, рівні за 

довжиною, в дистальній частині розщеплені на 1/3‒1/2 загальної довжини. 

Від латерального краю спікул та їх гілок відходять крила гребінчастої 

будови. Рульок слабовиражений, у вигляді двох безколірних плоских 

утворень, злегка конічної форми, направлених вершиною назад. Самка ‒ 

17–28 мм довжиною, вульва відкривається трохи вище від ануса і різко 
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виступає над поверхнею тіла завдяки кутикулярному потовщенню і 

складці, яка утворює біля отвору вульви кутикулярну трубку (провагіну).  

C. nіgrescеns ‒ ниткоподібні нематоди коричневого кольору, які 

паразитують у бронхах, альвеолах, альвеолярних ходах і під легеневою 

плеврою. 

Самець ‒ 18–24 мм у довжину, зі слаборозвиненою бурсою і двома 

рівними спікулами губчасто-гребінчастої структури, з потовщеним 

«суглобом», розміщеним дистальніше від половини своєї довжини. 

Гребінчасті крила починаються дещо вище «суглобів». Рульок складної 

будови, складається з головки, непарного тіла і парних ніжок. Самка 45–50 

мм у довжину, отвір вульви розміщений трохи попереду ануса і значно 

видається над тілом. Провагіна доходить до середини відстані між вульвою 

і анусом, стінки її дуже складчасті.  

Яйце протостронгілюсів розміром від 0,060 до 0,102 мм у довжину і 

від 0,036 до 0,054 мм у ширину, з тонкою оболонкою. Свіжовідкладені 

яйця мюллерій не сегментовані, овальної форми, вкриті тонкою 

оболонкою, розміром 0,084–0,124 мм завдовжки і 0,028–0,050 мм 

завширшки. Розмір яєць цистокаул ‒ 0,064–0,126×0,018–0,080 мм. 

Личинки. Личинка P. kochi ‒ 0,35–0,39 мм у довжину, вкрита 

щільною двошаровою кутикулою. Стравохід довгий, зернистої структури, 

займає передню половину личинки. Статевий зачаток розміщений 

посередині довжини кишечника. Хвостовий кінець має форму у вигляді 

полум’я свічки (рис. 52). 

Личинки M. capillaris довжиною 0,25–0,32 мм, вкриті двошаровою 

кутикулою. Стравохід досягає середини тіла, кишечник зернистої 

структури. Статевий зачаток розміщений вентрально, дещо позаду 

кишечника. Хвостовий кінець хвилеподібний і на дорзальній стороні його 

розташований гачечок (рис. 53). 

Личинка C. nigriescens ‒ 0,38–0,48 мм довжиною, вкрита товстою, 

двошаровою кутикулою. Стравохід сягає середини тіла личинки. 

Кишечник зернистої структури. Статевий зачаток розміщений з 

вентральної сторони кишечника, дещо попереду середини його довжини. 

Хвостовий кінець прямий, стилетоподібної форми; з його дорзальної 

сторони розміщений кутикулярний шипик. 
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Рис. 52. Личинка Protostrongylus kochi, стрілкою вказан хвостовий кінець 

  

 

 

 
 

Рис. 53. Личинка Muellerius capillaris, стрілкою вказан хвостовий кінець 

 (за Boyko et al., 2016) 
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Цикл розвитку. Паразити розвиваються за однією схемою за участі 

проміжних хазяїв ‒ наземних раковинних молюсків родів: Helicella, 

Zebrina, Еulota, Pupilla, Succinеa і слимаків Limax, Arion та ін. 

Самки протостронгілід відкладають яйця в легенях хворих тварин, 

тут же з яєць вилупляються личинки, які при кашлі з бронхіальним слизом 

ними заковтуються, проходять без змін кишечник і виділяються з 

фекаліями у навколишнє середовище. 

Личинки першої стадії проникають в тіло молюска і, здійснюючи дві 

линьки, розвиваються до інвазійної стадії за 35–97 діб. Інвазійні личинки 

можуть тривалий час (6–8 місяців) знаходитися в молюску, поступово 

виділяються зі слизом на зовні і залишаються на шляху його переміщення. 

За вологої погоди личинки виділяються найбільш інтенсивно. Якщо 

личинки першої стадії дуже стійкі в навколишньому середовищі 

(витримують морози нижче 30 ºС), то інвазійні личинки в таких умовах 

швидко гинуть. Тварини заражуються аліментарно, заковтуючи траву з 

личинками або молюсків. В організмі овець і кіз личинки проникають у 

стінку кишечника, а потім у лімфатичні вузли брижі, звідки з кров’ю та 

лімфою заносяться до легень, де здійснюють третю линьку. Через 5–65 діб 

молоді гельмінти досягають статевої зрілості. У легенях тварин 

простостронгіліди паразитують роками. 

Діагностика. В лабораторних умовах виявлення личинок 

протостронгілід у фекаліях овець і кіз проводять методами Вайда або 

Бермана, диференціюючи їх від личинок диктіокаулюсів за 

морфологічними особливостями. Додаткові дослідження молюсків та 

знаходження у їх тілі личинок дозволяють оцінити благополучність 

території щодо різних видів протостронгілід. 

Гельмінтоскопію щодо виявлення зрілих протостронгілюсів, 

мюлерій чи цистокаул проводять посмертно компресорним дослідженням 

патологічно змінених шматочків легень, просвітлених молочною кислотою 

і гліцерином. 

Епізоотологічні дані. Протостронгілідози в умовах України досить 

часто уражують дрібну рогату худобу.  

За результатами досліджень Корчана Л. М. (2011), найчастіше саме 

мюлеріоз є протостронгілідозною інвазією у кіз. У зоні Лісостепу рівень 

ураження цього виду тварин складає 96,5 % за ІІ від 20 до 41353 личинок у 
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5 г фекалій. ЕІ впродовж року майже не змінюється, коливаючись у межах 

80‒100 %. 

На пасовищах Полтавської області автором виявлено 6 видів 

молюсків, можливих проміжних хазяїв протостронгілід: Derocera 

reticulatum, Zonitoides nitidus, Succinea putris, Chondrula tridens, Trichia 

hispida, Cochlicopa lubrica, з інтенсивністю ураження їх личинками 

нематод 1‒47 екземплярів. Заселеність пасовищ молюсками була 

найвищою у серпні (19,8‒63,5 екз./м
2
). 

Досліджуючи кіз в умовах приватних господарств міста Полтави 

Л. М. Корчаном та ін. (2011; 2019), виявлено два види легеневих 

протостронгілід. Збудники виду Müellerius capillaris ‒ у 100 % уражених 

гельмінтами тварин, інші види Protostrongylus spp. у різні роки – у 5‒25 % 

поголів’я кіз. 

Підтверджено, що екстенсивність протостронгілідної інвазії зростає з 

віком тварин. Так, у кіз віком 1–2 роки ЕІ в середньому склала 75 %, у 3–5 

років 95 %, а у тварин старше 6 років – 100 %, що пояснюється тривалістю 

паразитування гельмінтів та постійним, з року в рік використанням 

неблагополучних пасовищ (Корчан та ін., 2019). 

 

3.15. МЕТАСТРОНГІЛЬОЗ 

Гельмінтозне захворювання свиней, яке спричинюється нематодами 

видів Metastrongylus elongatus, M. pudendotectus та M. sаlmi родини 

Metastrongylidae підряду Strongylata, що паразитують у бронхах, частіше в 

середніх і задніх частках легень і спричинюють кашель та утруднене 

дихання. Хворіють на метастронгільоз домашні і дикі свині. 

Систематика. Тип: Nemathelminthes Gegenbaur, 1859; Клас: 

Nematoda Rudolphi, 1808; Підклас: Secernentea Linstow, 1905; Ряд: 

Strongylida Molin, 1861; Підряд: Strongylata Railliet et Henry, 1813; 

Надродина: Metastorongyloidea Lane, 1917; Родина: Metastrongylidae Leiper, 

1908; Рід: Metastrongylus Molin, 1861; Вид M. elongates (Dujardin, 1846) 

Railliet et Henry, 1911; Вид M. salmi Geddoelst, 1923; Вид M. pudendotectus 

Woltocow, 1905. 

Морфологічні особливості. Збудники Metastrongylus elongatus, 

M. pudendotectus, M. salmi ‒ ниткоподібні, білого кольору нематоди. 

Ротовий отвір прикривають дві трилопатеві губи. У самців (17–37 мм) 

статева бурса на хвостовому кінці добре розвинена. У видів M. elongatus і 

M. salmi, спікули рівні, довгі: 4–4,2 мм і 2–2,1 мм відповідно, тонкі, темно-

жовтого кольору, закінчуються одинарним гачком. У M. pudendotectus – 
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спікули короткі (1,2–1,4 мм), на їх кінцях розміщені подвійні гачки. У 

самок метастронгілюсів (19–51 мм) вульва знаходиться на задньому кінці 

тіла, над анусом, і прикрита добре розвиненим кутикулярним овальним 

клапаном. 

Яйця метастронгілюсів розміром 0,040–0,054×0,032–0,044 мм, 

овальної форми, сірого кольору, вкриті щільною, злегка горбистою 

оболонкою. У середині яйця знаходиться личинка з кулеподібним 

потовщенням на хвостовому кінці (рис. 54). 

   б 

Рис. 54. Яйця і личинки метастронгілюсів: а – яйця; б - личинка 

 

Цикл розвитку. Метастронгілюси – біогельмінти. Їхній розвиток 

відбувається за участі проміжних хазяїв – дощових червів, видів Lumbricus 

rulellus, Eisenia foetida, Bimastus tenins, Helodrilus foetidus, H. cаliginosus та 

ін. Статевозрілі метастронгілюси відкладають яйця, які містять сформовані 

личинки. Ці яйця з легень при відкашлюванні зі слизом потрапляють у 

ротову порожнину свиней, заковтуються, проходять у незмінному стані 

травний тракт і з фекаліями тварини виділяються у навколишнє 

середовище. Дощові черви заковтують яйця або личинки гельмінтів з 

грунтом. У стравоході або в шлунку черв’яків личинки проникають у 

кровоносні судини, двічі линяють і на 10–20 добу стають інвазійними (рис. 

47). Свині заражаються метастронгільозом поїдаючи дощових черв’яків, 

які містять в собі інвазійних личинок метастронгілюсів. У травному тракті 

а б 
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свиней личинки проникають у лімфатичні щілини стінки кишечнику, 

звідки попадають в мезентеріальні лімфатичні вузли. Тут вони ще раз 

линяють, з током лімфи і крові заносяться до легень. У бронхах личинки 

через 25–35 діб досягають статевої зрілості. Загальна тривалість розвитку 

паразитів від яйця до статевозрілих особин 35–55 діб. 

Діагностика. Лабораторно, для підтвердження у свиней 

метастронгільозу, досліджують проби фекалій гельмінтоовоскопією за 

методом Щербовича, з використанням насичених розчинів магнію 

сульфату, щільністю 1,26–1,28 (920 г/л води), нітрату амонію, щільністю 

1,32 (1500 г/л води), нітрату натрію, щільністю 1,38 (1000 г/л води), або 

гіпосульфату натрію, щільністю 1,38–1,40 (1750 г/л води). 

Епізоотологічні дані. Метастронгільозна інвазія досить поширена у 

свинарських господарствах Полісся, Лісостепу та Степу України. 

Економічні збитки складаються через вирати від загибелі тварин, яка може 

сягати від 8–30 до 100 %, недоотримання значної кількості свинини, 

затримки росту молодняка, втрати маси дорослих свиней (Кос’янчук, 2010; 

Довгій, 2012).  

Поросята заражаються метастронгілами з перших днів життя. 

Найвищу екстенсивність інвазії відмічали у молодняка 6-8-місячного віку. 

Метастронгільоз у свиней різного віку діагностують впродовж всього року, 

його збудники часто є складниками асоційованих інвазій, зокрема з 

кишковими гельмінтами (Фещенко, 2010). Згідно повідомлень різних 

авторів рівень ураженості свиней метастронгільозом у Волинській, 

Житомирській, Чернігівській областях в середньому склав 10,01 %, 

коливаючись у господарствах з різним типом утримання свиней від 4,16 % 

до 18,77 %. Реєстрували два види метастронгіл M. elongatus і. M salmi, 

проте частіше перший (Антіпов, 1996; Фещенко, 2010; Довгій, 2012).  

Згідно повідомлень А. А. Антіпова (1996), свині в товарних 

господарствах зі стаціонарним та напівстаціонарним типом утримання 

уражуються метастронгільозом значно сильніше, аніж у спеціалізованих. 

Зараження відбувається, головним чином, на території ферм, що пов’язано 

з наявністю дощових черв’яків на вигульних майданчиках, поблизу 

свинарників чи гноєсховищ. Личинки метастронгіл накопичуються у тілі 

проміжних хазяїв, якими є на території Полісся і Лісостепу України види 

Eisenia foetida, Allolobophora caliginosa, Bimastus tenuis та Lumbricus 

rubellus. Рівень ЕІ личинками метастронгіл дощових черв’яків у 

неблагополучних щодо метастронгільозу господарствах, у середньому 
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41,89 %, за ІІ – 20,9±5,8 екз. На свинофермах найвищий рівень інвазування 

личинками метастронгіл у черв’яків виду E. foetida (EI – 39,38–70,34 %, II 

– 17,7±4,6–28,3±2,8 екз.), а на пасовищах – у черв’яків виду A. caliginosa 

(EI – 72,0 %, II – 48,4±5,9 екз.) (Антіпов, 2016).  

 

3.16. СЕТАРІОЗ 

Гельмінтозне захворювання великої рогатої худоби і коней, яке 

спричинюють збудники, з родини Setariidae підряду Filariata класу 

Nematoda. Захворювання перебігає з ознаками пригнічення, паралічів 

тазових кінцівок, сльозотечею, припуханням повік 

Зрілі сетарії локалізуються у замкнутих порожнинах тіла, найчастіше 

на серозних оболонках внутрішніх органів черевної і грудної порожнин 

тіла, в перикарді, мошонці та ін. органах; личинки та молоді стадії сетарій 

здатні проникати до передньої камери очей, головного мозку.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow 1905; Ряд ... Підряд Filariata 

Skrjabin, 1915; Надродина Filariodea Weinland, 1858; Родина Filariidae 

Gobbold, 1879; Рід Setaria Viborg, 1795; Вид S. labiatopapillosa Alessandrini, 

1848; Вид S. equina Abildgaard, 1789. Вид S. digitata Linstow, 1906; Вид 

S. cervi Rudolphi, 1819.  

Морфологічні особливості. Нематоди видів Setaria labiatopapillosa і 

S. equina сягають у довжину до 12 см. На головному кінці цих гельмінтів 

знаходяться сосочки. Стравохід складний, передня його частина звужена, 

задня – розширена. Хвостовий кінець самців спірально закручений, 

спікули різної довжини. У самок вульва розміщена в передній частині тіла. 

Сетарії – яйцеживородні (рис. 55). 

Головний кінець Setaria labiatopapillosa заокруглений. Рот оточений 

хітиновим кільцем, витягнутим дорсо-вентрально, яке має глибокі вирізки 

з латеральних боків по середній лінії. На головному кінці знаходяться сім 

пар сосочків (дві субмедіальні, чотири сублатеральні і одна – латеральна). 

Вони помітні з латерального боку у вигляді круглих ґудзикоподібних 

утворень, що злегка виступають з боків дещо назад від хітинового кільця. 

Кільце більш виражене у самок, ніж у самців.  

Довжина тіла самки ‒ 70–120 мм, ширина ‒ до 0,86 мм. Хвостовий 

кінець витончений, вкритий гачечками, згорнутий у спіраль і закінчується 

невеликим вузлом. На хвостовому кінці є два латеральних придатки, які 
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сильно виступають з обох боків. Матка, ближче до головного кінця, 

заповнена личинками, а в задніх її відділах знаходяться яйця. 

 
Рис. 55. Гельмінти роду Setaria  в серозній оболонці брижжі 

 

Самці довжиною 40–55 мм за максимальної ширини 0,46 мм. Хвіст 

спірально закручений, закінчується заокругленим кінцевим вузлом і 

відокремлений від тіла ледь помітною стрічкою, на якій з латерального 

боку є два маленьких круглих сосочкових утворення. Статевих сосочків 9 

пар, з них 4 пари преанальних і 5 пар постанальних. Спікули різні за 

розмірами і формою. Ліва спікула довга ‒ 0,37 мм, поділена на дві частини. 

Передня її частина має вигляд трубки з дещо розширеним проксимальним 

кінцем, задня ‒ дуже звужена, яка складається з двох прозорих 

петлеподібних кінців: довгого й загостреного і короткого, грушоподібного. 

Права спікула коротка, перетинчаста, напівпрозора, закінчується 

ложечкою.  

Яйця овальні, з тонкою оболонкою, містять личинку. Їх розмір 

0,029–0,034 0,020–0,023 мм. 

Личинки ‒ мікросетарії, довжиною 0,25–0,30 мм та шириною 0,005 

мм, вкриті прозорою оболонкою. Головний кінець їх заокруглений, а 

хвостовий загострений. Довжина інвазійної личинки 2,42–2,53 мм, ширина 

0,034–0,047 мм. Головний кінець має сосочки, стравохід складається з двох 

відділів: переднього – короткого та заднього – довгого. Кишечник 
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порівняно короткий, хвостовий кінець закінчується термінальним 

сосочком (Сорока та ін., 2016).  

Цикл розвитку. Сетарії ‒ біогельмінти. Розвиваються за участі 

проміжних хазяїв – комарів родів Aedes, Culex чи Anoрheles родини 

Culicidae, у тілі яких за 16–20 діб завершується формування інвазійних 

личинок. В кровяне русло організму дефінітивного хазяїна личинки 

потрапляють під час живлення комарів. Статевозрілої стадії мікросетарії 

досягають за 6 місяців. Паразитують сетарії у великої рогатої худоби до 2-

х і більше років. 

Діагностика. Зажиттєві гельмінтоларвоскопічні дослідження 

сетаріозу засновані на виявленні мікросетарій в крові методом Фюлеборна 

або Куликова. За першим методом з яремної вени беруть 7‒10 мл крові у 

пробірку і відстоюють 10‒12 хв. Отриману сироватку центрифугують 10 

хв, потім осад краплями досліджують під мікроскопом, виявляючи 

мікросетарій. За другим методом до 20 мл венозної крові додають 2 мл 

3,8%-го водного розчину цитрату натрію і відстоюють 20–25 хв. За час 

відстоювання крові утворюються три шари: нижній – осілі еритроцити, 

середній – лейкоцити і личинки нематод, верхній – сироватка. Тонкою 

піпеткою відбирають вміст середнього шару, наносять його краплями на 

предметне скло, накривають покривним скельцем і переглядають під 

мікроскопом.  

Існує подібний метод: 1 мл крові, консервованої 0,3 мл 20%-го 

розчину цитрату натрію, поміщають у центрифужну пробірку і додають 

9 мл дистильованої води. Центрифугують протягом 3‒5 хв за 1000‒1500 об 

/ хв, осад мікроскопують. Мікросетарій диференціюють від личинок 

онхоцерків. 

Можливе підтвердження сетаріозу й алергічною пробою. Для цього 

готують специфічний антиген і вводять його внутрішньошкірно у ділянку 

шиї. Визначають реакції організму тварини. Позитивною вважається 

реакція, коли на місці введення антигену через 10–12 хв. з’являється 

припухлість біло-рожевого кольору з червоно-фіолетовою ділянкою на 

(Сорока та ін., 2016). 

Посмертно сетаріоз діагностують за виявлення сетарій у місцях 

їхнього паразитування. 

Епізоотологічні дані. Сетаріоз реєструютьу різних регіонах 

території України, хоча захворювання ще не так давно вважали тропічною 

інвазією. Зараження тварин у різних кліматичних зонах країни можливе 
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впродовж всього пасовищного сезону. Збудники певною мірою генетично і 

кліматично адаптувались до різних місцевостей, чому сприяли 

температурні умови та вологість повітря, а також пасовища, на яких 

випасали худобу, особливо поблизу стоячих водойм чи у заплавах річок, 

які є біотопами виплоду комарів (Клименко, 2008). Це зумовило 

циркуляцію інвазії, сприяючи стійкому неблагополуччю територій.  

Однак, аналіз результатів досліджень науковців свідчить, що не 

зважаючи на потенційну можливість у 11‒14 % комарів до зараження 

мікросетаріями, передачу личинок збудника до сприйнятливих тварин 

здійснюють лише 0,36 % цих комах (Клименко, 2010). 

Захворювання має певні регіональні особливості. Екстенсивність 

сетаріозної інвазії у великої рогатої худоби центральних регіонів України 

коливається в межах 3,3‒24,2 %: на території Полтавської області ‒ 12,3 %, 

у Вінницькій – 15,0 %, в Кіровоградській – 7,1 %, у Черкаській ‒ 5,0 % 

(Клименко, 2008), тоді як у Київській ‒ 60 % (Прудкий, 2006). Така 

максимальна ураженість мікросетаріями зареєстрована у тварин віком 2 

роки.  

За дослідження 1680 екз. комарів родів Aedes та Anopheles 

відловлених на великій рогатій худобі, в мальпігієвих судинах лише 33 

самок (2 %) виявлені личинки збудника S. labiatopapillosa. Найбільш 

інтенсивний напад комарів відмічено автором у червні (до 578 екз. за 3 

хв.). Максимальну кількість личинок сетарій виявлено в організмі комах 

влітку (87,5 %). Мікросетарій знаходили в організмі кровосисних комарів 

продовж травня-вересня. Не виявляли личинок в організмі самок комарів у 

квітні і жовтні (Прудкий, 2006). 

Повідомлень щодо паразитування в Україні збудника S. equina у 

коней у доступній літературі ми не виявили. 

 

3.17. ПАРАФІЛЯРІОЗ 

Нематодозне захворювання однокопитних, яке спричинюється 

збудником Parafilaria multipapillosa з родини Filariidae підряду Filariata 

класу Nematoda. Зрілі гельмінти паразитують у підшкірній клітковині та 

міжм’язовій сполучній тканині, а личинки (мікропарафілярії) – у 

периферичних кровоносних судинах.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur 1859; Клас: Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow 1905; Підряд Filariata Skrjabin, 

1915; Надродина Filarioidea (Weinland, 1858) Chabaud & Anderson 1959; 

Родина Filariidae (Gobbold, 1879) Chabaud & Anderson 1959; Вид 
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Parafilaria multipapillosa Condamine & Drouilly, 1878; Вид Parafilaria 

boviсоla Tubangui, 1934. 

Морфологічні особливості. Parafilaria multipapillosa ‒ тонка, 

ниткоподібна. Самець ‒ до 30 мм, має дві нерівні спікули. Самка ‒ 40–60 

мм, на передньому кінці тіла – чисельні кутикулярні виступи. Вульва 

відкривається поряд з ротовим отвором.  

Яйця парафілярій овальні, з ніжною податливою оболонкою, 

всередині містять розвинену личинку.  

Личинки збудника Parafilaria multipapillosa ‒ 0,18–0,22 мм 

довжиною, тіло їх заповнене зернистою масою. 

Цикл розвитку. Парафілярії біогельмінти, проміжні хазяї – 

кровосисні мухи виду Haematobia atripalpis (кінська жигалка), які 

інокулюють мікропарафілярій тваринам під час живлення кров’ю. 

Статевозрілі самки парафілярій, знаходячись у підшкірній клітковині, 

руйнують головним кінцем шкіру коней, травмуючи при цьому кровоносні 

судини. У краплях крові, які появляються на шкірі, самка гельмінта 

відкладає яйця. З них незабаром виходять личинки парафілярій і разом з 

кров’ю їх заковтують мухи. В організмі мухи личинки за 10–15 діб стають 

інвазійними, мігрують у її хоботок і, під час повторного кровоссання, 

активно переміщаються у кров коней. До статевозрілої стадії парафілярії 

розвиваються за 9–13 місяців. Тривалість їх життя в організмі коней 

близько двох років. 

Діагностика. Зажиттєву лабораторну діагностику парафіляріозу 

проводять гельмінтоларвоскопією свіжої краплі периферичної крові, яку 

на предметному склі змішують з 1–2 краплями дистильованої води і 

досліджують під мікроскопом. В препараті виявляють яйця або личинки 

парафілярій (Пономар, 2011).  

Епізоотологічні дані. Парафіляріоз поширений у країнах з жарким 

кліматом. В Україні поодинокі випадки цього захворювання коней 

реєструються у степових і лісостепових зонах. Захворювання клінічно 

проявляється з квітня до жовтня, що безумовно пов’язано з біологією цих 

гельмінтів і активністю гематобій – проміжних хазяїв. Частіше хворіють 

коні трьох років і старше.  

Симптоми за парафіляріозу помітні і характерні. У коней в ділянці 

шиї, на плечах і боках пальпацією виявляють щільні горбики величиною 

від горошини до квасолини. У спекотні години дня на цих місцях 

з’являються кровоточиві ранки (січення), з яких краплями сочиться кров і, 
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згортаючись до вечірніх годин, утворює струпи. Наступного сонячного дня 

все повторюється. Перебіг хвороби доброякісний. 

 

3.18. СТРОНГІЛОЇДОЗ 

Стронгілоїдоз – захворювання молодняка тварин різних видів, що 

спричинюється нематодами з підряду Rhabditata, які паразитують у 

тонкому кишечнику. Тварини хворіють на стронгілоїдоз у перші місяці 

життя.  

Систематика. Тип Nemathelminthes Gegenbaur1859; Клас Nematoda 

Rudolphi, 1808; Підклас Secernentea Linstow 1905; Ряд Rhabditida (Oerley, 

1880) Chitwood, 1933; Ряд Rhabditida (Cram, 1927) Chitwood, 1933; Підряд 

Rhabditata Chitwood, 1933; Надродина Strongyloidea Weinland, 1858; 

Родина Strongyloididae Chitwood et Mаcіntosh, 1934; Рід Strongyloides 

Grassi, 1879; Вид Strongyloides papillosus Wedl, 1856; Вид Strongyloides 

ransomi Stewart et al., 1976; Вид Strongyloides westeri Ihle, 1917; Вид 

Strongyloides stercoralis Bavay, 1876.  

Морфологічні особливості. Основні дані, щодо морфологічних 

характеристик стронгілоїдесів датуються початком та серединою 20 

століття. Стронгілоїдеси дуже дрібні, ниткоподібні нематоди. Збудники – 

специфічні паразити: Strongyloides papillosus – дрібної та великої рогатої 

худоби, верблюдів, кролів і зайців; S. westeri – коней, віслюків, мулів; S. 

ransomi – свиней; S. stercoralis – м’ясоїдних і людини. 

Strongyloides papillosus – дрібні ниткоподібні нематоди 3–9 мм у 

довжину і 0,05–0,06 мм у ширину. Вульва у самки має вигляд поперечної 

щілини з помітно виступаючими губами.  

Strongyloides ransomi – дуже дрібні нематоди, довжиною 2,1–4,2 мм, 

шириною 0,036–0,081 мм, що паразитують у свиней, диких кабанів. Вульва 

у самок знаходиться в задній третині тіла.  

Strongyloides westeri – паразити коней. Нематоди 5–9 мм у довжину і 

0,05–0,09 мм у ширину. Кутикула ніжно покреслена в поперечному 

напрямку. Ротовий отвір оточений двома губами, розташованими 

латерально. Кожна губа розділена на три слабо виражені лопаті, з двома 

рядами навколоротових сосочків по 4 сосочки у кожній. Стравохід ‒ 1,2–

1,5 мм, до задньої частини поступово розширюється. Вульва у самки має 

вигляд поперечної щілини, відкривається в задній третині довжини тіла. 

Анус віддалений від хвостового кінця на 0,12–0,13 мм.  

Strongyloides stercoralis – безколірні, напівпрозорі, дрібні нематоди. 

Паразити м’ясоїдних тварн і людини. Самці паразитичного і 
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вільноживучого поколінь веретеноподібні, розмірами – 0,7×0,05 мм, задній 

кінець тіла загострений і загнутий вентрально. Статева бурса відсутня, 

проте є рульок і дві вигнуті спікули. Самка ‒ 2,2 мм у довжину і 0,03‒0,04 

мм у ширину. Ротовий отвір має слабо помітні губи. Статевий апарат 

парний, в матці міститься 5‒9 яєць (Gugosyan et al., 2019; Boyko et al., 2019).  

Яйця стронгілоїдесів загалом подібні: овальні, рідше округлі з 

тонкою, гладкою та прозорою оболонкою, зрілі, всередині містять 

сформовану личинку (рис. 56). Розмір яєць різних видів незначно 

різниться. У S. papillosus ‒ 0,045–0,054 мм у довжину, у S. ransomi ‒ 0,037–

0,060 мм, у S. westeri ‒ 0,039–0,060 мм, яйця виду S. stercoralis розмірами 

50‒58×30‒34 мкм. 

 
Рис. 56. Яйця в матці самки стронгілоїдесів (за Gugosyan et al., 2019) 

 

Личинки. Рабдитоподібні личинки мають довжину 0,2‒0,3 мм, 

шириною 0,01 мм. Передній кінець личинки тупий, задній – загострений у 

вигляді конуса. Стравохід має два розширення (бульбуси) і перетяжку між 

ними (рис. 57).  

Філярієподібні (інвазійні) личинки довжиною 0,6–0,7 мм. Стравохід 

у них довгий циліндричний, без бульбусів (рис. 58). 

Цикл розвитку. Стронгілоїдеси ‒ геогельмінти. Розвиваються 

шляхом гетерогонії – зміни паразитичних і вільноіснуючих поколінь. У 

кишечнику хворої тварини зрілі гермафродитні паразитичні особини 
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відкладають яйця, які з фекаліями виділяються у навколишнє середовище, 

де розвиваються прямим або непрямим шляхом, що залежить від 

кліматичних умов. 

 
Рис. 57. Рабдитоподібна личинка Strongyloides papillosus, стрілкою вказані 

бульбуси (за Бойко та ін., 2011) 

 

 
Рис. 58. Філярієподібна личинка S. рapillosus (за Gugosyan et al., 2019). 
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За прямого розвитку з яєць виходять рабдитоподібні личинки, (з 

двома розширеннями ‒ бульбусами на стравоході), двічі линяють і через 2–

3 доби за температури 20–30 °С стають філярієподібними (інвазійними). 

Довжина цих личинок 0,6–0,7 мм, а стравохід довгий, циліндричний, без 

бульбусів. Інший шлях розвитку – непрямий, за якого рабдитоподібні 

личинки через 24–40 год у довкіллі формують вільноіснуюче покоління 

самок і самців. Після запліднення самки відкладають яйця, з яких 

вилупляються рабдитоподібні личинки і дають початок філярієподібним 

інвазійним личинкам. Обидва шляхи розвитку стронгілоїдесів відбуються 

одночасно.  

Тварини заражаються перкутанно або аліментарно. За перкутанного 

зараження личинки стронгілоїдесів проникають через непошкоджену 

шкіру в кровоносні і лімфатичні судини, мігрують по організму, 

заносяться до легень, спричинюючи запалення, потрапляють у бронхи, 

звідки заковтуються з мокротинням. У тонкому кишечнику тварин через 

6–8 діб з личинок розвиваються статевозрілі гермафродитні самки.  

За аліментарного зараження, заковтнуті філярієподібні личинки 

проникають у слизову оболонку шлунка, потрапляють у кровоносні судини 

і подальший їх розвиток проходить як і за перкутанного зараження. 

Тривалість паразитування стронгілоїдесів у організмі тварин до 10 місяців. 

Діагностика. Зажиттєво діагноз на стронгілоїдоз ставлять при 

виявленні яєць стронгілоїдесів у фекаліях молодняка тварин методами 

Фюллеборна або Дарлінга. Проби досліджують не пізніше 5–6 год. після їх 

відбору влітку та 10–12 год у холодну пору року. Фекалії, які пролежали 

довше цього часу варто досліджувати ларвоскопічними методами, зокрема 

за Берманом-Орловим, виявляючи інвазійних личинок стронгілоїдесів. Для 

виявлення філярієподібних личинок стронгілоїдесів застосовують ще 

метод Т.І. Попової. Для цього в скляні стаканчики поміщають фекалії на 

1–3 доби; за цей час личинки виповзають на поверхню фекалій, стінки 

стакана і їх скупчення помітні неозброєним оком у вигляді сірувато-білого 

суцільного інієподібного нальоту. Посмертно діагноз уточнюють за 

виявлення статевозрілих гельмінтів під час розтину кишечника. 

Епізоотологічні дані. Стронгілоїдоз – поширена інвазія молодняка 

сільськогосподарських тварин. Захворювання зустрічається у різних 

регіонах України. Поширенню стронгілоїдозу сприяє антисанітарний стан 

на фермах, можливість зараження різними шляхами: перкутанним, 
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аліментарним, утробним і через молоко матері. Найважче хворіють 

поросята у віці 3–4 тижні із загибеллю до 50 % (Пономар, 2014). У ягнят 

хворобу реєструють на 12–14 добу їх життя, у телят і лошат, починаючи з 

2-х тижнів (Шендрик, 2013; Гугосьян, 2016).  

Молодняк великої рогатої худоби у центрально-східному регіоні 

України значно інвазований збудником Strongyloides papillosus (ЕІ–45,8 %, 

за ІІ–27,5±3,5 яєць в 1 г фекалій). При цьому найважче хворіють телята 

віком 3–4 місяці. Має значення спосіб утримання тварин. Х. М. Шендрик 

(2013) вказує, що за пасовищно-стійлового утримання показник 

інвазованості тварин у господарствах складає 46,7 %, за безприв’язного, на 

незмінній глибокій підстилці – 84,6 %, тоді як в індивідуальних 

господарствах власників – 26,7 % (Шендрик, 2013).  

Стронгілоїдоз тварин в Україні реєструється часто у складі змішаних 

інвазій. Асоціантами збудників стронгілоїдозу, особливо за літнього 

пасовищного їх утримання, найчастіше є стронгіляти кишечника (Шмаюн, 

1997; Веселий, 2008; Бойко, 2008; Boyko, Brygadyrenko, 2019a,b). 

Ю.А.Гугосьян (2018) стверджує про високий рівень асоціативних інвазій у 

коней (77,63 %), з яких 67,65 % складає змішана інвазія стронгілоїдесів і 

стронгілід кишечника. 

Інвазованість молодняка коней збудником стронгілоїдозу залежить 

від способу утримання тварин. Так, за повідомленнями Ю. А. Гугосьяна 

(2018), у лошат інвазованість вища за стаєнно-пасовищного типу 

утримання (ЕІ ‒ 45,28 %), аніж за стаєнно-вигульного. Найвищий показник 

ЕІ підтверджено у коней віком до 1 року. Високий рівень ураження ‒ від 

12,5 до 30 % ‒ у лошат віком 6‒12 місяців, середній (7,1‒17,2 %) у віці 13‒

18 місяців, найнижчий у тварин старше 2-х років – 5‒7 % (Гугосьян, 2016).  

На території Житомирської області рівень захворювання 

стронгілоїдозом у коней сягає 53,9 % (Згозінська, 2014), у деяких 

господарствах західного регіону ‒ 10,8 % (Кузьміна та ін., 2010), в 

Рівненській області ‒ 94 % (Грицюк, Семенко, 2014), у Харківській ‒ 4,3‒

7,1 % (Бирка, 2008), на території Запорізької та Полтавської областей ‒ 

56,2 та 22,5 % відповідно (Шендрик та ін., 2013), у Дніпропетровській – 

77,63 % (Гугосьян, 2016).  

У свиней зони Лісостепу і Полісся, як вказує С. І. Пономар (2013), 

екстенсивність стронгілоїдозної інвазії у середньому дорівнює 54,38 %, а 

відносна кількість неблагополучних господарств складає 25,3 %. Так, у 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8E%D0%BA%20%D0%94$
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Житомирській області їх ‒ 25 %, у Чернігівській – 26,9 %, у Черкаській – 

27,6 %, у Київській – 25,8 %, у Вінницькій 21,4 %, у Хмельницькій – 25 %.  

Уражені S. ransomi також дикі кабани мисливських господарств і 

заповідників у Черкаській області ‒ 38,7 %, Чернігівській ‒51,8 % і, як 

вважає автор, вони є потенційними джерелами збудника стронгілоїдозу 

для свійських свиней. Разом з цим С. І. Пономар звертає увагу на 

виявлення, зазвичай, змішаної інвазії як у кабанів, так і у свиней 

господарств, яка може мати від двох до шести складників. Найчастіше 

асоціантами стронгілоїдесів є аскариси, езофагостоми та трихуриси 

(Довгій та ін., 2011; Пономар, 2013). Стронгілоїдозну моноінвазію 

дослідник виявляв лише у 0,8 % інвазованих свиней (Пономар, 2013). 

Автори сходяться на думці, що в епізоотології стронгілоїдозу значну 

роль відіграє гетерогональний шлях розвитку збудників, так як інвазійні 

елементи тривало зберігаються у грунті пасовищ, прифермських територій, 

підстилці приміщень, значно забруднюючи їх.  

Цікавими є результати експериментальних досліджень на мурчаках 

одержаних Шендрик І. М. (2016). Авторка стверджує, що в личинках 

стронгілоїдесів здатні накопичуватись патогенні мікобактерії, і, 

звільнившись, спричинити й ускладнити інфекційний процес туберкульозу 

в макроорганізмі, припускаючи, що личинки впливають на інтенсивність 

розмноження бактерій за рахунок стимуляції ними ділянок запального 

процесу в місці їх проникнення та в тканинах на шляху міграції. Такі 

припущення підтримуються й іншими дослідниками (Шендрик, 2016; 

Євстаф’єва, Шендрик, Гугосьян, 2017).  

З’ясовано деякі екологічні аспекти стронгілоїдозу. О.О. Бойко (2008) 

стверджує, що рівень ураженості тварин збудником стронгілоїдозу, 

залежить від структури, фізико-хімічного складу ґрунту пасовищ та умов 

утримання тварин у конкретні періоди року, а висота стояння ґрунтових 

вод і певна роль у розвитку рабдітід комах стафілінід – Philonthus 

longicornis і Ph. spinipes, як, ймовірно, резервуарних хазяїв, сприяють 

поширенню стронгілоїдозу (Бойко, 2008а,б,в,г; Пахомов та ін., 2008; 

Шендрик та ін., 2008). Авторкою встановлено також, що контамінованість 

поверхневого шару ґрунту пасовищ личинками стронгілоїдесів вища у 

пасовищний період. 
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Розділ 4. АКАНТОЦЕФАЛЯТОЗИ 

 
4.1. МАКРАКАНТОРИНХОЗ 

Макраканторинхоз ‒ захворювання, яке спричинюють колючоголові 

черви типу Acanthocephales родини Oligacanthorhynchidae, які паразитують 

у тонкому кишечнику свиней. На макраканторинхоз можуть хворіти також 

дикі кабани, бурундуки, білки. Випадково заражаються собаки, худоба, 

ондатри. Хворіють люди. 

Систематика. Тип Acanthocephales Rudolphi, 1808; Skrjabin et Schuiz, 

1931; Клас Acanthocephala Rudolphi, 1808; Ряд Oligacanthorhynchida 

Petrotschenko, 1956; Родина Oligacanthorhynchidaе Southwell et Macfie, 

1924; Рід Macracanthorhynchus Travassos, 1917; Вид Macracanthorhynchus 

hirudinaceus Pallas, 1781. 

Морфологічна характеристика. Macrаcanthorhynchus hirudinaceus – 

скреблик-велетень. Довжина самців 7–15 см, самок – 38–68 см, ширина – 

3–10 мм. Тіло макраканторинхусів спереду дещо розширене. У передній 

частині тіла (пресома) знаходиться булавоподібний хоботок у хоботковій 

піхві, шийка і лемніски. Хоботок озброєний 36 гачками, розміщеними в 12 

поздовжніх рядах. У хоботковій піхві знаходиться головний нервовий 

ганглій. Задня частина (метасома) або власне тіло містить всі інші органи. 

Травна, дихальна і кровоносна системи у збудників відсутні. Статева 

система самця складається з двох еліпсоподібних сім’яників з вивідними 

протоками, статевої бурси статевих залоз кишкоподібної форми і пеніса. 

Статеві органи самки складаються з яєчників і яйцевивідних шляхів 

маткового дзвона, яйцеводів, матки і піхви. Яйцевивідний апарат 

підтримується лігаментом (тонкостінним мішком), який тягнеться по всій 

довжині тіла самки. Яєчники зернисті, округлої форми, плавають в 

порожнині лігамента і порожнині тіла. 

Яйця овальної форми, розміром 0,030–0,100×0,051–0,056 мм, темно-

коричневі, вкриті чотирма оболонками, які містять сформовану личинку ‒ 

акантор. Зовнішня оболонка має вигляд шкаралупи мигдального горіха. 

Біологія. Скреблики-велетні розвиваються за участі дефінітивних 

хазяїв – домашніх і диких свиней та проміжних хазяїв: хрущів, бронзовок, 

жужелиць, жуків-носорогів, жуків-гнойовиків або їх личинок. Статевозрілі 

самки щодоби виділяють велику кількість яєць (до 250 тис.), їх заковтують 

личинки проміжних хазяїв, які живуть у грунті, гної і живляться 

органічними речовинами. У тілі проміжного хазяїна впродовж 3–4 місяців 
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личинка двічі линяє: акантор перетворюється в преакантелу, а потім в 

інвазійну акантелу. 

Діагностика. Макраканторинхоз діагностують комплексно, 

враховуючи епізоотологічні дані, клінічні ознаки, результати лабораторних 

досліджень, зміни органів за патолого-анатомічного посмертного розтину 

трупів тварин. Зажиттєва лаборатрна діагностика передбачає проведення 

гельмінтоовоскопічних досліджень за методом Щербовича, з 

використанням сульфату магнію (щільність флотаційного розчину 1,3‒1,4) 

або методом послідовних промивань.  

За посмертної діагностики виявляють макраканторинхусів у тонких 

кишках, відмічають набряклість слизової оболонки, значну кількість слизу 

в’язкої консистенції, некротизовані, а інколи перфоровані ділянки 

ураження стінок кишечника. На серозних оболонках помітні сіро-жовтого 

або темно-червоного кольору ураження – горбики розміром з горошину 

(місця прикріплення хоботків гельмінта). Ймовірний фібринозний 

перитоніт, наявність у черевній порожнині ексудату брудно-зелено-

жовтого кольору. 

Епізоотологічні дані. Макраканторинхоз зустрічається осередково. 

В Україні відомі випадки захворювання свиней у поліській зоні, де 

основним проміжним хазяїном є жук-носоріг, а рівень зараження його 

личинок акантелами макраканторинхусів підтверджено у 12,6‒100 %.  

Зараження макраканторинхозом поросят весняного опоросу можливе 

у віці 4місяці, а осіннього – у 9 місяців, що пов’язано з біологією гельмінта 

і часом ймовірного поїдання ними личинок чи зрілих жуків. Найвищий 

рівень інвазованості свиней у віці 1‒2 роки.  

З метою зниження ураженості тварин, у неблагополучних 

господарствах пропонується цілорічне стійлове їх утримання у сухих 

приміщеннях, щоденне прибирання і біотермічне знезараження гною, 

забезпечення твердим покриттям долівок приміщень та територій 

вигульних двориків.  

 

4.2. ПОЛІМОРФОЗ 

Гельмінтозне захворювання, яке спричинюють скреблики видів 

Polymorphus magnus i P. minutus, які належать до родини Polymorphidae, 

класу Acanthocephala, що локалізуються у тонкому кишечнику свійських 

качок та диких водоплавних (рис. 59). Захворювання проявляється 

розладами травлення, схудненням, загибеллю молодняка. 
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Рис. 59. Polymorphus sp.: а – головний кінець; б – хвостовий кінець  

 

Систематика. Тип Acanthocephales (Rudolphi, 1808) Skrjabin et 

Schuiz, 1931; Клас Acanthocephala Rudolphi, 1808; Підклас 

Echinorhynchinea Petrotschenko, 1956; Ряд Polymorphida Petroschenko, 1956; 

Родина Polymorphidae Meyer, 1931; Рід Polymorphus Lühe, 1911, Вид 

Polymorphus boschadis Schrank, 1788; Вид Polymorphus minutus (Zeder, 

1800) Lühe, 1911; Вид Polymorphus magnus Skrjabin, 1913.  

Морфологічна характеристика. Тіло Р. magnus ‒ веретеноподібне, 

дещо розширене в передній частині і вузьке у задній. Живі паразити 

оранжевого кольору. Самець довжиною 9–11 мм, самка ‒ 12–15 мм. На 

хоботку знаходиться понад 100 гачків, розміщених у 16 повздовжніх рядів 

по 7‒8 у кожному. Передня частина тіла вкрита дрібними гачечками. 

P. minutus частіше уражує качок. Збудники розміром від 2,5 до 4 мм.  

Яйця веретеноподібні (0,13×0,02 мм), зрілі, містять личинку.  

Личинки. Акантор ‒ личинка, яка міститься у яйці поліморфусів. У 

тілі проміжних хазяїв з акантора формується преакантела, а з неї – 

інвазійна личинка акантела. 

Цикл розвитку. Поліморфуси біогельмінти. Розвиваються у воді за 

участі рачків-бокоплавів або гамарусів: Р. magnus – виду Gammarus 

lacustris, а P. minutus – видів G. pulex, G. рotamobius i Carinogammarus 

roselii, які заковтують яйця гельмінтів. У кишечнику проміжних хазяїв 

а б 
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оболонка яєць руйнується, личинка-акантор проникає в порожнину тіла, 

далі у м’язи рачків, де формуються преакантела та інвазійна личинка ‒ 

акантела. Розвиток личинкових стадій поліморфусів завершується за 54‒60 

діб.  

Свійська і дика водоплавна птиця заражається при заковтуванні 

уражених акантелами бокоплавів. У їх кишечнику розвиток гельмінтів до 

статевої зрілості триває 27‒30 діб. Резервуарними хазяями поліморфусів 

може бути прісноводна риба, яка інвазується поїдаючи уражених 

акантелами гамарусів. 

Діагностика. Зажиттєві дослідження посліду птиці на виявлення 

яєць поліморфусів проводять методами послідовних промивань або 

флотації за Щербовичем. 

Посмертно під час розтину кишечника качок виявляють 

статевозрілих оранжевого кольору гельмінтів. Методом компресорного 

дослідження гамарусів знаходять акантел. 

Епізоотологічні дані. Поліморфуси паразитують у тонкому 

кишечнику качок, гусей, лебедів та диких водноболотних птахів. 

Найчастіше захворювання реєструють у приморських і поліських районах 

України. В неблагополучних господарствах зараженість качок 

поліморфусами може досягати 70 % з інтенсивністю інвазії до 640 екз. в 

однієї птиці. Останніми роками епізоотичні спалахи поліморфозу 

відмічали на узбережжі Азовського моря. У Донецькій та Миколаївській 

областях він перебігає у вигляді ензоотій (Богач, 2007; Богач та ін., 2010).  

Причиною ензоотичних спалахів поліморфозу на птахофермах може 

бути як значна скупченість птиці на обмежених площах водойм, так і 

ураженість личинками скребликів ракоподібних та низька вгодованість 

птиці. Водоплавні заражаються поліморфозом зазвичай у весняно-літній 

період року на стоячих водоймах з прісною чи солоною водою. Найвищого 

рівня інвазія досягає у липні, восени вона дещо знижується, а взимку 

птиця, зазвичай, звільняється від поліморфусів. 

Найбільш сприйнятливі до поліморфозу каченята в 2–3-місячному 

віці. У них хвороба перебігає важко і нерідко закінчується масовою 

загибеллю. У хворих каченят відсутній апетит, спостерігається 

пригнічення, пронос, слабкість, анемічність слизових оболонок, 

відставання в рості й розвитку. 

Екстенсивність зараження гамарусів на неблагополучних 

водоймищах може досягати 82 % з інтенсивністю до 11 личинок в одному 
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рачку. 70 % рачків перезимовують, зберігаючи інвазію. Відомо, що 

щільність заселення гамарусами окремих водоймищ може сягати понад 

3 тис./м
2
.  

Яйця скребликів здатні перезимовувати у водоймах і, за температури 

10–17 °С залишаються життєздатними впродовж шести місяців, а личинки, 

у тілі бокоплавів, зберігаються життєздатними до двох років.  

Дикі водоплавні птахи, гніздуючись на спільних зі свійською птицею 

водоймах, що поблизу ферм, є джерелом поширення збудників хвороби.  

 

4.3. ФІЛІКОЛЬОЗ 

Філікольоз ‒ захворювання, спричинюване гельмінтом-скребликом 

виду Filicollis anatis, який паразитує у тонких кишках качок, гусей, лебедів 

та диких водно-болотних птахів, спричинюючи пригнічення, розлади 

травлення, загальну слабкість, відставання у рості і розвитку молодняка, 

виснаження.  

Систематика. Тип Acanthocephales (Rudolphi, 1808) Skrjabin et 

Schuiz, 1931; Клас Acanthocephala Rudolphi, 1808; Підклас 

Echinorhynchinea Petrotschenko, 1956; Родина Filicollidae Petrotschenko, 

1956; Рід Filicollis Lühe, 1911; Вид Filicollis anatis (Schrank, 1788) Lühe, 

1911. 

Морфологічна характеристика. Filicollis anatis ‒ досить великі 

скреблики, веретеноподібної форми, світло-жовтувато-білуватого кольору, 

з добре вираженим статевим диморфізмом. Хоботок філіколісів 

яйцеподібний з 18–22 поздовжними рядами гачків, по 9–11 у ряду. 

Самець веретеноподібної форми, 6,0–8,6 мм у довжину, 1,1–1,7 мм у 

ширину. Передня частина тіла зовні вкрита дрібними гачечками. У задній 

частині тіла містяться шість кишкоподібних цементних залоз. 

Самки відрізняються від самців більшими розмірами (20–25 мм у 

довжину і 3–5 мм у ширину), наявністю довгої циліндричної шийки і 

бульбусоподібного здуття в основі хоботка.  

Яйця овальної форми (0,062×0,02 мм), зрілі, містять личинку, вкриту 

дрібними гачечками.  

Личинки. В яйці філіколісів личинка ‒ акантор. У тілі проміжних 

хазяїв ‒ преакантела, а потім – інвазійна личинка акантела. 

Цикл розвитку. Філіколіси біогельмінти. Проміжні хазяї ‒ 

членистоногі ракоподібні ‒ водяні ослики (Asellus aquaticus), які 

заковтують яйця паразита з фекаліями дефінітивних хазяїв. Із їх 
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кишечника акантор проникає у черевну порожнину, де розвивається до 

стадії акантели. Термін розвитку за температури 24–26
 
°С складає 25 діб, 

за 17–19 °С він подовжується до 37–40 діб, а за більш низької температури 

розвиток філіколісів триває до 60 діб.  

Потрапивши у кишечник водоплавної птиці паразит розвивається до 

статевої зрілості за 30 діб. 

Діагностика. Зажиттєво, для підтвердження філікольозу, 

досліджують послід птиці методом послідовних промивань або флотації з 

насиченим розчином аміачної селітри на виявлення яєць паразитів. 

Посмертно – виявляють зміни слизової оболонки кишечника і знаходять 

філіколісів.  

Додаткові дослідження проміжних хазяїв – водяних осликів на 

наявність акантел дозволяють оцінити благополучність водоймища щодо 

філікольозної інвазії.  

Епізоотологічні дані. Водоплавна птиця заражається збудником 

філікольозу здебільшого на мілководних озерах і тихих запрудах річок, з 

перших діб виходу на неблагополучні водоймища, заковтуючи водяних 

осликів, інвазованих акантелами скребликів. Захворювання нерідко 

реєструють на фермах і в особистих господарствах на Поліссі й у зоні 

Лісостепу (Yuskiv, Melnychuk, 2020). Найбільш сприйнятливі до 

захворювання каченята 2‒3-місячного віку. Вони важко хворіють і нерідко 

гинуть. Ензоотичні спалахи хвороби реєструються в середині і наприкінці 

літа. Узимку качки звільняються від гельмінтів, однак інвазія в цей період 

зберігається за рахунок заражених личинками водяних осликів і яєць, які 

перезимовують у водоймищах.  

Джерелом поширення інвазії може бути і дика водоплавна птиця. 
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Алфавітний покажчик латинських назв гельмінтів 

A   
Ascaridia galli 69, 70   

Ascaris suum 61, 62   

B   

Bunostomum phlebotomum 88, 94  

Bunostomum trigonocephalum 88, 94   

C  

Chabertia ovina 87, 92  

Coenurus cerebralis 42, 43  

Cysticercus bovis 24, 25  

Cysticercus cellulosae 27, 28, 30  

Cysticercus pisiformis 35, 36  

Cysticercus taenuicollis 32  

Cystocaulus nigrescens 112, 113  

D  

Davainea meleagris 57   

Davainea proglottina 57  

Dicrocoelium lanceatum 11, 12, 13  

Dicrocoelium hospes  13   

Dicrocoelium dendriticum 14  

Dictiocaulus filaria 109, 111  

Dictiocaulus viviparous 109, 110, 111   

Drepanidotaenia lanceolata 52, 53   

Drepanidotaenia przewalskii 52   

E   

Echinostoma revolutum 19, 21  

Echinococcus granulosus37, 38, 40, 

42  

Echinopariphium recurvatum 19  

F  

Fasciola giganticа 6  

Fasciola hepatica 5, 6, 7  

Fimbriaria fasciolaris 21  

H  

Haemonchus contortus 87, 88, 89, 90, 

91  

Heterakis gallinarum 75, 76  

Hymenolepis gracilis 52, 53  

Hymenolepis paracompressa 52, 53  

Hypodaereum conoideum 19, 21  

L 

Liorchis scotiae 15, 16, 19  

M 

Metastrongylus pudendotectus 116 

Metastrongylus salmi 116 

Moniezia expansa 45, 46 

Moniezia benedeni 45, 46 

Muellerius capillaris 112, 113, 114 

 

 

N 

Neoascaris vitulorum 64, 65, 66 

Nematodirus filicollis 91 

Nematodirus spathiger 87, 91 

O 

Oesophagostomum columbianum 87, 

93, 94 

Oesophagostomum radiatum 87, 93, 

94 

Oesophagostomum venulosum 87, 93, 

94 

Oesophagostomum dentatum 98, 99 

Olullanus tricuspis 102 

Olullanus suis 102 

Oxуuris equi 72, 73, 74, 75 

Р 

Parafilaria bovicola 123 

Parafilaria multipapillosa 122, 123 

Paramphistomum ichikawai 15, 16, 

18, 19 

Parascaris equorum 66, 67 

Polymorphus magnus 131, 132 

Polymorphus minutus 131, 132 

Prostogonimus cuneatus 21 

Prostogonimus ovatus 21 

Protostrongylus kochi 112, 113, 114  

Protostrongylus hobmaieri 112 

R  

Raillietina echinobothrida 57, 59 

Raillietina tetragona 57 

S  

Setaria equina 119, 122 

Setaria labiatopapillosa 119, 122 
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Strogyloides papillosus 124, 125, 126, 

128 

Strogyloides ransomi 124, 125, 129 

Strogyloides westeri 124, 125 

Strongulus edentates 104, 105, 106, 

107, 108 

Strongulus equinus 104, 105, 106, 

107, 108 

Strongulus vulgaris 104, 105, 106, 

107, 108 

T 

Taenia hydatigena 32, 33 

Taenia multiceps 42, 43, 44 

Taenia pisiformis 35, 36 

Taenia saginata 24, 25, 26 

Taenia solium 27, 28, 29 

Thelazia gulosa 78, 79, 80 

Thelazia rhodesi 78, 79, 80 

Thelazia skrjabini 78, 79, 80 

Thysaniezia giardi 48, 49 

Trichinella spiralis 84, 86 

Trichuris suis 80, 81 

Trichuris skrjabini 81, 83 
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