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За останні десятиліття на території України зросла чисельність собак 
та котів, серед яких досить поширеною є небезпека незаразної та заразної 
етіології. Частка паразитарних захворювань становить майже половину усієї 
заразної патології дрібних тварин. Кількість інвазійних хвороб має здатність 
змінюватися залежно від таких чинників: сезонність, вікова, статева, пород-
на особливості тварини, а також виконання і контроль профілактичних за-
ходів щодо гельмінтозів. Тому метою дослідження є вивчення особливостей 
поширення, сезонності, видового складу та екстенсивності інвазій гельмін-
тозів собак на території Білоцерківського району Київської області. Гельмін-
токопроовоскопію проводили комбінованим методом, стандартизованим за 
Г.О. Котельниковим та В.М. Хреновим. Результат дослідження проб фекалій  
показав неблагополуччя території Білоцерківського району щодо немато-
дозів та цестодозів собак. Відносно видового складу виявлених гельмінтів, 
значну перевагу мали гельмінти класу Nematoda: T. vulpis, T. canis, T. leo-
ninа, А. caninum, С. plica, U. stenocephala; серед гельмінтів класу Cestoda 
діагностований лише D. caninum. Діагностовані збудники гельмінтозів собак 
перебігали у вигляді моно- та міксінвазій. За вивчення сезонної динаміки 
гельмінтозів собак виявили високу екстенсивність інвазії впродовж року. 
Влітку екстенсивність гельмінтозної інвазії собак досягала максимального 
показника. Восени спостерігали значне зниження екстенсивності інвазії. 
У зимовий час отримали мінімальні показники ЕІ. Навесні спостерігали 
зростання кількості хворих тварин.

Видовий склад  гельмінтів, зафіксований навесні, був представлений:  
T. vulpisі T. canis, як моно- так і міксінвазії. Влітку – T. vulpis, T. canis,  
С. plica, А. caninum, U. stenocephala. Взимку знову переважали T. vulpis і  
T. canis. Особливістю осіннього сезону, щодо гельмінтозів собак, була пере-
вага T. vulpis над іншими видами нематод та цестод собак. 

Щодо вікових, статевих та породних особливостей собак отримали на-
ступні результати. Найбільш уражені були тварини у віці від народження до 
7 років. Стать тварин (самка, самець), як показали результати дослідження, 
не вплинула на зараженість гельмінтозними інвазіями собак. Із аналізу ре-
зультатів гельмінтологічних досліджень, більш сприйнятливими виявилися 
тварини порід німецька вівчарка, такса, російський спанієль.

Ключові слова: епізоотологія, сезонність, собаки, гельмінтози, три-
хуроз, токсокароз, кишкові стронгілятози, копроовоскопічні дослідження, 
екстенсивність інвазії.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. У зв’язку із збільшенням від-
сотка міського населення України за останні 
десятиліття, помітно зросла і кількість популя-
цій собак та котів [1]. Адже ще за часів прав-
ління Клеопатри стало зрозуміло, що домашні 

тварини виконують функції не лише вартових 
чи винищувачів гризунів, а й приносять го-
сподарям емоційне задоволення. Тварини на 
сьогодні є повноцінними членами людського 
суспільства. Нині брати наші менші мають 
власні паспорти, чіпи, медичні картки, одяг та 
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аксесуари, модні зачіски та навіть татуювання. 
Для догляду за ними залучають ветеринарних 
спеціалістів, кінологів, грумерів. Однак, не-
зважаючи на прогрес у сфері обслуговування 
тварин, проблеми зі здоров’ям залишаються. 
На кожному кроці наших улюбленців чатує не-
безпека незаразної та заразної етіології [2, 3]. 
За даними вчених, частка паразитарних захво-
рювань становить в середньому 48,7 % (30,9 – 
66,5 %) заразних хвороб м’ясоїдних [4–6]. Від-
соток інвазійних захворювань варіює залежно 
від низки чинників. У процесі дослідження 
потрібно враховувати сезонність (пори року) з 
особливостями погодних умов, адже розвиток 
гельмінтів безпосередньо пов’язаний з темпе-
ратурою навколишнього середовища, вологі-
стю повітря та достатньою оксигенацією [7]. 
Надалі слід звернути увагу на вікові, статеві, 
породні особливості собак, умови їх годівлі та 
утримання, виконання господарями профілак-
тичних заходів щодо захисту від інфекції та ін-
вазійної патології – щорічне вакцинування та 
щоквартальна дегельмінтизація тварин [8]. На 
жаль, частина власників нехтує головним пра-
вилом підтримання здоров’я тварин – вчасною 
профілактикою. Тому питання зараження со-
бак гельмінтами різних видів у відмінних клі-
матичних умовах є актуальним для вчених-па-
разитологів [9,10].

 Вітчизняні вчені у собак східної частини 
України зареєстрували 9 видів гельмінтів, з них 
– 5 представників нематод і 4 – цестод: Toxocara 
canis; Toxascaris leonina; Ancylostoma caninum; 
Trichuris vulpis; Uncinaria stenocephalа; 
Dipylidium caninum; Taenia pisiformis; Taenia 
hydatigena; Echinococcus granulosus [11]. Інші 
відводять дипілідіозу значне місце серед усіх 
гельмінтозів. У південній частині України від-
соток випадків дипілідіозу серед інших інва-
зій становить 47,7 %. Тобто, практично кожна 
друга інвазована тварина з діагнозом дипіліді-
оз [12, 13]. На півночі країни ураженість собак 
становить 48 %, а основу гельмінтофауни ста-
новлять трихуриси (62,5 %), тенії (25 %), токсо-
кари (20,8 %) та стронгіляти (12,5 %) [14,15].

За даними О.С. Прийми, екстенсивність 
інвазії токсокарозу собак є високою впродовж 
року. Зараження тварин токсокарами у зимо-
ву, весняну, літню та осінню пори року дещо 
різниться (від 19,2 до 78,6 %). У літні місяці 
(червень–серпень) екстенсивність інвазії до-
сягає максимального показника і становить  
72,2–78,6 %, в осінні (вересень–листопад) – 
33,3–40 %. Узимку стабілізується до рівня мі-
німальних показників – 19,2–25 %, а у весняну 
пору спостерігається нова хвиля зростання ін-
вазії до 41,5–45,5 % [16].

У різних частинах України вчені вивчають 
епізоотологію інвазійних хвороб собак [17–21]. 
На Харківщині за копроскопічного обстеження 
собак різних вікових, статевих груп, виявлено 
4 види гельмінтів: U. Stenocephala, T. canis,  
T. vulpis, D. caninum у літньо-осінній період 
[22]. На Дніпропетровщині впродовж п’яти 
місяців (серпень–грудень) досліджено 127 со-
бак, з яких 49 були уражені збудниками аска-
ридатозів (токсокари, токсаскариси), стронгі-
лятозів (анкілостоми, унцинарії), трихурозу, 
дирофіляріозу та навіть стронгілоїдозу [23]. У 
Чернівецькій області сезонна динаміка токсо-
карозу та токсаскарозу собак показала реєстра-
цію цієї інвазії впродовж року. Пік токсокароз-
но-токсаскарозної інвазії спостерігали влітку. 
ЕІ токсокарозу становила 60 % за обстеження 
15 цуценят, а токсаскарозу – 66,6 % за дослі-
дження 15 собак. Найнижчий рівень інвазо-
ваності тварин токсокарами та токсаскариса-
ми спостерігали взимку, ЕІ становила 26,6 та  
20 % відповідно. Навесні екстенсивність токсо-
карозної інвазії була 46,6 %, а токсаскарозної – 
40 %. В осінній період ЕІ обох збудників була 
ідентична – 53,3 % [24, 25].

Аналізуючи наведені вище дані науковців 
можна стверджувати, що цей напрям роботи у 
ветеринарній паразитології є актуальним, а ре-
зультати досліджень видового складу, екстен-
сивності інвазії та сезонної динаміки прояву 
гельмінтозів собак для заданої території, до-
поможуть в подальших розробках науково- 
ефективних заходів профілактики та лікування 
гельмінтозів. 

Мета дослідження – встановлення сезон-
ного поширення, видового складу та екстен-
сивності інвазій гельмінтозів собак на терито-
рії Білоцерківського району Київської області.

Матеріал і методи дослідження. Роботу 
виконано впродовж 2019 року. Об’єктом дослі-
джень були собаки різних вікових, статевих та 
породних груп. Проби біологічного матеріалу 
відібрано в умовах домогосподарств приват-
ного сектору населених пунктів Білоцерків-
ського району Київської області. У спецодязі 
та з індивідуальними засобами захисту, проби 
фекалій від собак відбирали у поліетиленові 
контейнери з подальшим маркуванням. Дослі-
дження свіжовідібраних проб фекалій проводи-
ли на базі лабораторії кафедри паразитології та 
фармакології Білоцерківського НАУ. Копроо-
воскопічні дослідження проводили комбінова-
ним методом, стандартизованим Г.А. Котель-
никовим та В.М. Хреновим з використанням 
насиченого розчину гранульованої аміачної 
селітри. Для встановлення періоду максималь-
ної інвазійності та вивчення сезонної динаміки 
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проведено щомісячні записи діагностованих 
інвазій собак, а також контроль погодних умов 
різних періодів року (записи середньої темпе-
ратури повітря, вологості та опадів за 12 міся-
ців). Екстенсивність інвазії (ЕІ) вираховували 
за загальноприйнятою формулою:

де ЕІ – екстенсивність інвазії;
     χ – кількість інвазованих тварин у групі; 
     γ – загальна кількість тварин у групі.

Результати дослідження та обговорення. 
Впродовж 2019 року на території Київської об-
ласті було досліджено 294 проби фекалій від 
собак, відібраних у приватних домогосподар-
ствах таких населених пунктів: м. Біла Церква, 
с. Фурси, с. Чмирівка, с. Пищики, с. Трушки,  
с. Матюші, с. Глибічка, с. Пилипча, с. Томилів-
ка, с. Озірно, с. Глушки, с. Храпачі, с. Скребе-
ші, с. Терезине, с. Вільна Тарасівка, с. Дрозди.

За результатами копроовоскопії проб фе-
калій, встановлено значне поширення гель-
мінтозів собак на заданій території. Зокрема  
46,6 % тварин було уражено гельмінтозами,  
які перебігали у вигляді моно- (33 %) та мік-
сінвазій (13,6 %). Представники знайдених 
особин належать до класу Nematoda підряду 
Ascaridata: Toxocara canis, Toxascaris leonina; 
Trichurata: Trichuris vulpis, Capillaria plica; 
Strongylata: Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala (83,3 %) та класу Сestoda – 
Dipylidium caninum (16,7 %). Іноді (близько – 
2 %) співчленами у паразитоценозах були най-
простіші.

Аналіз отриманих результатів, щодо 
екстенсивності інвазії та сезонної динаміки 
розповсюдження гельмінтозів серед собак, на-
ведений у таблиці 1.

Із даних таблиці видно, що 46,6 % тварин 
було інвазовано збудниками класу Nematoda 
та Сestoda, це високий показник ураженості 
собак. Аналізуючи закономірності ураження 
гельмінтами собак у різні пори року, спосте-
рігали випадки зараження тварин впродовж  
12-ти місяців, незважаючи на кліматичні осо-
бливості того чи іншого періоду. 

Взимку 2019 року отримали мінімальні по-
казники ЕІ – 25,8 %, що, ймовірно, пов’язано 
із погодними особливостями зимового періо-
ду (частина яєць гине за низьких температур), 
хоча грудень, січень та лютий 2019 року були 
умовно теплими (порівняно з іншими роками), 
температура повітря коливалась у середньому 
вдень від -3 до +5 °С, вночі -5 +2 °С; за три 
місяці було лише 15 діб з опадами (дощ/сніг); 
вологість повітря була досить мінливою від 
62 до 98 %. У зимовий період погодні умови 
дещо гальмують розвиток личинок під яйцеви-
ми оболонками, хоча не припиняють. Показ-
ник ураженості ЕІ становив 25 %. Зазвичай в 
холодний період господарі зменшують трива-
лість моціону домашніх улюбленців, а тварини 
на прив’язі чи подвірному проживанні біль-
шість часу несприятливої погоди перечікують 
у своїх домівках, що також сприяє зменшенню 
інвазованості. 

Навесні 2019 року спостерігали збільшен-
ня кількості хворих тварин, ЕІ становила 56 %. 
Аналізуючи дані інших авторів, наші результа-
ти мають значно вищі показники інвазовано-
сті собак, що, імовірно, вказує на залежність 
виживання яєць гельмінтів від погодних умов 
впродовж року. Адже температура повітря у 
березні, квітні й травні коливалась у середньо-
му вдень від +8 до +21 °С, вночі +3  +14 °С; за 
три місяці було 24 доби з опадами (дощ); воло-
гість повітря – 57–78 %. Такі погодні умови не 
є сприятливими для активного дозрівання яєць 
гельмінтів, а висока екстенсивність інвазії, 
ймовірно, пов’язана з теплими зимовими міся-
цями 2019 року, оскільки завдяки відсутності 
морозів, більша частина яєць в навколишньо-
му середовищі зберегла свою життєздатність. 
Крім того, господарі тварин не проводять вчас-
но профілактичну дегельмінтизацію або зовсім 
не займаються цим питанням.

Влітку 2019 року екстенсивність гельмін-
тозної інвазії собак досягла максимального 
показника – 70,7 %. Такі дані є фактичною 
закономірністю, адже температура повітря 
у червні, липні та серпні коливалась в серед-
ньому вдень від +23 до +28 °С, вночі +16  +19 
°С; за три місяці було 17 діб з опадами (дощ); 

Таблиця 1 – Сезонна динаміка поширення гельмінтозів собак на території Білоцерківського району

Пора року
Собаки

ЕІ (%)досліджено тварин,
гол.

вільні від гельмінтів 
тварини, гол.

інвазовано тварин 
(гол.)

Зима 31 23 8 25,8
Весна 25 11 14 56
Літо 41 12 29 70,7
Осінь 197 111 86 43,7
Загалом 294 157 137 46,6



122

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 1                                                                                  nvvm.btsau.edu.ua

вологість повітря була мінлива – 41–85 %, що 
сприяє розвитку паразитарних захворювань.

Восени 2019 року спостерігали значне 
зниження екстенсивності інвазії до 43,7 %. 
Температура повітря у вересні, жовтні та ли-
стопаді становила в середньому +7  +20 °С 
вдень, +4  +12 °С вночі; за три місяці було 
лише 7 діб з опадами (дощ); вологість пові-
тря різнилася від 46 до 99 %. Отже, таке зни-
ження зараженості собак можна пояснити 
доволі теплим та посушливим кліматом осені 
2019 року, крім того, населення нашого регі-
ону у період з липня до жовтня найчастіше 
проводить дегельмінтизацію своїм тваринам 
та прибирання місць проживання собак (во-
льєри, клітки, буди).

Щодо видового складу гельмінтів собак, 
поширених на території нашого регіону у літ-
ній період, проаналізуємо  дані рисунка 1.

За даними показників, влітку у пробах фе-
калій від собак найчастіше реєстрували яйця  
Т. vulpis, ЕІ становила 51,7 % та Т. canis, ЕІ – 
24,1 %, а також міксінвазії: трихуриси + киш-
кові стронгіляти (13,8 %); трихуриси + кишко-
ві стронгіляти + капілярії (3,4 %); трихуриси + 
кишкові стронгіляти + токсокари (6,9 %).

Навесні різноманітність збудників гельмін-
тозів собак була найнижчою (рис. 2). 

У період з березня до травня найбільше 
зустрічалися трихуриси (ЕІ – 71,4 %), інколи 
токсокари (ЕІ – 14,3 %). Водночас виявляли 
трихуриси + токсокари, ЕІ – 14,3 %. Це пов’я-
зано з високою стійкістю яєць Т. vulpis до умов 
навколишнього середовища, адже вони мо-
жуть зберігати життєздатність від 3 до 12 мі-
сяців, а зважаючи на відсутність суворої зими 
2019 більшість із цих яєць могли успішно пе-
резимувати.

Рис. 1. Видовий склад та екстенсивність гельмінтозної інвазії собак 
Білоцерківського району влітку 2019 року.

Рис. 2. Видовий склад та екстенсивність гельмінтозної інвазії собак 
Білоцерківського району навесні 2019 року.
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Аналізуючи дані рисунка 3 можемо спосте-
рігати, що знову переважає Т. vulpis з ЕІ 62,5 %, 
крім того знаходили яйця токсокар (12,5 %) та 
нові мікінвазії: токсаскариси + кишкові строн-
гіляти (12,5 %); трихуриси+ стронгіляти + ка-
пілярії (12,5 %). Це пов’язано з тим, що три-
хуроз важко піддається лікуванню саме через 
особливості закріплення гельмінта в слизовій 
оболонці товстого кишечнику, виникає потре-
ба в 2–3-кратному введенні антигельмінтних 
та підтримувальних препаратів.

Щодо осіннього періоду (рис. 4), почина-
ючи з вересня до листопада було виявлено 
моноінвазії, переважали трихуриси з екстен-
сивністю інвазії 51,2 %, токсокари – 9,3 %, 
кишкові стронгіляти – 5,8 %. Осінній період 
2019 року став найрізноманітнішим щодо 
прояву гельмінтозів. Зустрічалися двоком-

понентні інвазії: трихуриси + кишкові строн-
гіляти (15,1 %); трихуриси + токсаскариси  
(4,6 %); трихуриси + токсокари (3,5 %); триху-
риси + капілярії (2,3 %); токсокари + кишко-
ві стронгіляти (1,2 %); трихуриси + дипілідії 
(1,2 %). Водночас виявляли трикомпонентні 
інвазії: трихуриси + токсокари + токсаскари-
си (1,2 %); трихуриси + токсокари + кишко-
ві стронгіляти (1,2 %); трихуриси + кишкові 
стронгіляти + капілярії (1,2 %); трихуриси 
+ кишкові стронгіляти + дипілідії (1,2 %).  
Крім того виявили чотирикомпонентну ін-
вазію – трихуриси + токсокари + кишкові 
стронгіляти + капілярії (1,2 %). Таке різнома-
ніття збудників восени має спонукати лікарів 
ветеринарної медицини на комплексний під-
хід щодо діагностики, лікування та профілак-
тики гельмінтозів собак.

Рис. 3. Видовий склад та екстенсивність гельмінтозної інвазії собак 
Білоцерківського району взимку 2019 року.

Рис.4. Видовий склад та екстенсивність гельмінтозної інвазії собак 
Білоцерківського району восени 2019 року.
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Проаналізувавши результати копрологіч-
них аналізів та вікових, породних, ставевих 
особливостей досліджуваних тварин, можна 
сказати наступне. Собаки віком до 12 місяців 
найчастіше уражаються збудниками токсока-
розу, оскільки це захворювання передається 
внутрішньоутробно і тому за ураження суки 
нащадки також хворітимуть. Щодо трихурозу 
хворіють як молоді тварини від народження 
до 3 років, так і старші (4−10 років), що можна 
пояснити  ненапруженістю імунітету за цього 
нематодозу. Тварини 8−15 років найбільш ура-
жені T. vulpis. Змішана інвазія в більшості ви-
падків зустрічається у собак віком 2−10 років. 
Під час аналізу статевих відмінностей, особли-
вих розбіжностей в ураженні собак гельмінта-
ми не виявили.

Щодо порідних особливостей, то більшість 
досліджуваних тварин є метисами. У цієї групи 
тварин найчастіше виявляли яйця трихурисів, 
як моноінвазію, а також у складі міксінвазії 
разом із токсокарами, токсаскарисами, кишко-
вими стронгілятами, капіляріями та дипілідія-
ми. Породні тварини мають нижчі показники 
захворюваності, ніж безпородні, це пов’язано 
з тим, що у більшості тварин є паспорти і свої 
ветеринарні лікарі, що проводять роз’ясню-
вальну роботу та профілактичні заходи. Втім 
і ці тварини піддаються зараженню. Серед 
збудників в організмі породних собак найчас-
тіше реєструють T. vulpis, Т. canis. Найбільш 
сприятливими до ураження є такі породи: ні-
мецька вівчарка, такса, російський спанієль, 
це можливо, повʼязано з одноразовою дачею 
антигельмінтних препаратів, що не забезпе-
чує стовідсоткового результату. Вільними 
від гельмінтів виявилися породи бельгійська 
вівчарка, ши-тцу, французький бульдог. Отже 
за вчасних профілактичних заходів можна під-
тримувати здоров'я своєї тварини. 

Висновки. В Україні паразитарні хво-
роби є однією з найбільш поширених груп 
інфекційних захворювань. Білоцерківський 
район Київської області є неблагополучним 
щодо нематодозів та цестодозів собак. Під 
час копроовоскопії найчастіше виявляли яйця  
T. vulpis, T. canis, T. leoninа, А. caninum, С. plica,  
U. stenocephala, D. caninum. Ці гельмінтози пе-
ребігали у вигляді моно- та міксінвазій. Іноді 
(близько 2 %) співчленами у паразитоценозах 
були найпростіші.

Аналіз результатів вивчення сезонної дина-
міки гельмінтозів собак показав високу екстен-
сивність інвазії впродовж року, незважаючи на 
кліматичні особливості того чи іншого періоду. 
Влітку 2019 року екстенсивність гельмінтозної 
інвазії собак досягала максимального показни-

ка – 70,7 %. Восени спостерігали значне зни-
ження екстенсивності інвазії до 43,7 %. Взим-
ку отримали мінімальні показники ЕІ – 25,8 %.  
Навесні 2019 року спостерігали зростання 
кількості хворих тварин – ЕІ становила 56 %.

Щодо видового складу гельмінтів собак, 
поширених на території Білоцерківського ра-
йону, то із зміною пори року змінювалися і 
складові збудники гельмінтозів. Навесні у 
пробах фекалій собак знаходили трихурисів та 
токсокар, як моноінвазію, а також в поєднан-
ні одне з одним. Влітку виявляли трихурисів, 
токсокар, капілярій та кишкових стронгілід 
собак. Взимку знову переважали трихуриси, 
токсокари, капілярії та кишкові стронгіляти.  
Найбільше різноманіття збудників інвазійних 
хвороб собак знаходили у пробах, відібраних 
восени. Найвищий відсоток ураження припа-
дав на трихуроз. Виявляли також яйця токсо-
кар, токсаскарисів, кишкових стронгілят, ка-
пілярій та навіть дипілідій, які перебігали у 
складі моно- та 2-, 3-, 4-компонентних інвазій.

 Щодо вікових, статевих та породних груп 
найбільш уражені були тварини від народжен-
ня до 7 років. За аналізу статевих відміннос-
тей, особливих розбіжностей в ураженні собак 
гельмінтами не виявили. Щодо порідних осо-
бливостей, то більшість досліджуваних тварин 
є метисами, у них виявляли яйця трихурисів 
як моноінвазію, а також у складі міксінвазії 
разом із токсокарами, токсаскарисами, кишко-
вими стронгілятами, капіляріями та дипілідія-
ми. Породні тварини мають нижчі показники 
захворюваності, однак і ці тварини піддаються 
зараженню. Найпоширенішими серед збуд-
ників в організмі породних собак є T. vulpis,  
Т. canis. Найбільш сприйнятливими до уражен-
ня виявилися породи: німецька вівчарка, такса, 
російський спанієль. Вільними від гельмінтів 
– породи бельгійська вівчарка, ши-тцу, фран-
цузький бульдог. 

Отже, інвазійні хвороби займають провід-
не місце серед заразної патології собак. Це 
пов’язано з нехтуванням власниками тварин 
обов’язкових періодичних профілактичних 
заходів щодо інфекційних та інвазійних хво-
роб, адже частина населення нашої країни не 
вважає за потрібне проводити вакцинації та 
дегельмінтизації своїм улюбленцям, вказуючи 
на те, що їх тварини «абсолютно здорові». У 
процесі дослідження було виявлено збудників 
паразитарних хвороб, спільних для людини і 
тварин, тож цей відсоток населення наражає на 
небезпеку не лише своїх тварин, а також себе та 
оточуючих. Потрібно проводити профілактич-
ні бесіди з населенням для роз’яснення епізо-
отологічної ситуації в тому чи іншому районі,  
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а також довести до відома власників резуль-
тати безвідповідального ставлення до своїх 
тварин та суспільства загалом. Тому вивчення 
сезонності, видового складу та екстенсивності 
інвазії гельмінтозів собак в подальшому допо-
може краще зрозуміти, як ефективно боротися 
з гельмінтами впродовж року.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Усі дослідження проведено з дотриман-
ням біоетичних засад, регламентованих Зако-
ном України "Про захист тварин від жорсто-
кого поводження" (№ 3447-ІVвід 21.02.2006 
року) та чинних вимог Європейської комісії 
щодо обходження з хребетними тваринами та 
захисту їх від спраги, голоду, недоїдання, дис-
комфорту, страху, болю, хвороб.

Дослідження виконано в межах програми 
Phd.

Відомості про конфлікт інтересів. Кон-
флікт інтересів відсутній.
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Распространение и сезонная динамика гельмин-
тозов собак на территории Белоцерковского района

Сайченко И.В.
За последние десятилетия на территории Украины 

заметно возросла численность собак и кошек, среди ко-
торых распространена опасность незаразной и заразной 
этиологии. Часть паразитарных заболеваний состав-
ляет почти половину всей заразной патологии мелких 
животных. Количество инвазионных заболеваний име-
ет способность меняться в зависимости от следующих 
факторов: сезонность, возрастная, половая, породная 
особенности животных, а также выполнение и контроль 
проведения противогельминтозных мероприятий. Поэ-
тому целью исследования является изучение особенно-
стей распространения, сезонности, видового состава и 
экстенсивности инвазии гельминтозов собак на терри-
тории Белоцерковского района Киевской области. Гель-
минтокопроовоскопию проводили комбинированным 
методом, стандартизированным по Г.А. Котельникову и  
В.М. Хренову. Результат проведенных исследований проб 
фекалий показал неблагополучие территории Белоцер-
ковского района по нематодозам и цестодозам собак. От-
носительно видового состава найденных гельминтов, зна-
чительное преимущество имел класс Nematoda: T. vulpis,  
T. canis, T. leoninа, А. caninum, С. plica, U. stenocephala; из  
гельминтов класса Cestoda был диагностирован только  
D. caninum. Диагностированные возбудители гельмин-
тозов собак были в виде моно- и миксинвазий. При изу-
чении сезонной динамики гельминтозов собак зафикси-
ровали высокую экстенсивность инвазии в течение года. 
Летом она достигала максимального показателя. Осенью 
наблюдали значительное снижение экстенсивности инва-
зии. Зимой получили минимальные показатели ЭИ. Вес-
ной наблюдали рост количества больных животных.

Видовой состав гельминтов, зафиксированный вес-
ной, был представлен: T. vulpis и T. canis, как моно-, 
так и миксинвазия. Летом – T. vulpis, T. canis, С. plica, 
А. caninum, U. stenocephala. Зимой опять лидировали  
T. vulpis і T. canis. Особенностью осеннего сезона в отно-
шении гельминтозов собак было преимущество T. vulpis 
над другими видами нематод и цестод собак.

По поводу возрастных, половых и породных  особен-
ностей собак, получили следующие результаты. Более 
пораженными были животные в возрасте от рождения 
до 7 лет. Пол животных (самка, самец), как показали ре-
зультаты исследования, не оказал влияния на заражен-
ность гельминтозными  инвазиями собак. Из анализа 
результатов гельминтологических исследований, более 
восприимчивыми оказались животные пород немецкая 
овчарка, такса, русский спаниель. 

Ключевые слова: эпизоотология, сезонность, соба-
ки, гельминтозы, трихуроз, токсокароз, кишечные строн-
гилятозы, копроовоскопические исследования, экстен-
сивность инвазии.

Spread and seasonal dynamics of dogs helminthiasis 
in BilaTserkva district

Saichenko I.
Over the past decades, the number of dogs and cats has in-

creased significantly on the territory of Ukraine.  At each step, 
animals are in danger of non-contagious and contagious etiol-
ogy.  Parasitic diseases are almost half of the entire contagious 
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pathologies of small animals.  Number of invasive diseases 
depends on the following factors: season, age, sex, breeding 
features and also implementation and control of preventive 
measures against helminthiasis. Therefore, our research is to 
study thefeatures of distribution, seasonality, species compo-
sition and extensiveness of invasion of dog gelminthias on the 
territory of Bila Tserkva district, Kyiv region. The helminthoc-
oproovoscopy research was carried out with a combined meth-
od standardized by G.O.  Kotelnikov and V.M . Khrenov.  The 
result of the study of faeces tests showed the problems of  
Bila Tserkva district with nematodoses and cestodoses of 
dogs. Regarding the species composition of the helminths we 
found, the helminths of the Nematoda class had a significant 
advantage: T. vulpis, T. canis, T. leonina, A. caninum, C. plica,  
U. stenocephala; among Cestoda class helminths, only  
D. caninum was diagnosed. Diagnosed pathogens of helmin-
thiasis in dogs were mono- and myxinvasions. The research of 
seasonal dynamics of dog helminthosis revealed a high prev-
alence throughout the year.  In summer, the helminthic prev-
alence of dogs reached the maximum index.  In autumn, the 

intensity decrease.  In winter, we received the minimum EI.  In 
spring, the number of ill animals was increased.

The species composition recorded by us in the spring 
was presented: T. vulpis and T. canis, both mono- and myxin-
vasion. In summer, T. vulpis, T. canis, C. plica, A. caninum, 
U. stenocephala. In winter, T. vulpis and T. canis dominate 
again. A feature of the autumn season for helminthiasis in 
dogs was the predominance of T. vulpis over other species of 
nematodes and cestodes in dogs.

Regarding the age, sex and breed characteristics of the 
dog, the following results were obtained. The most comfort-
able were animals aged from birth to 7 years. Sex of animals 
(female, male), as shown by the results of our study, without 
affecting the infestation of helminthic infestations of dogs. As 
follows from the analysis of the results of helminthological 
studies, more susceptible are animals of the German Shep-
herd, Dachshund, Russian Spaniel breeds.
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asis, trichurosis, toxocariasis, intestinal strongylates, coproo-
voscopic studies, extensiveness of invasion.
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