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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Собака − надійний співмеш-
канець людини уже не одне тисячоліття, про 
що свідчать дані археологічних розкопок. 
А от гельмінти є невід'ємною частиною собачо-
го організму, адже для них періодично собака 
виступає як у ролі основного, так і проміжного 

господаря [1−2]. З цього твердження випливає 
необхідність регулярного обстеження собак на 
наявність різних гельмінтозів [3]. Особливу 
увагу слід приділити гельмінтам класу Nema-
toda, які завдають значних збитків здоровʼю не 
тільки собак, а й сільськогосподарських тварин 
(велика та дрібна рогата худоба, свині, коні), 
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птиці, інших мʼясоїдних тварин, деякі з них 
можуть уражати навіть і людину [4−10].

Мета дослідження – зʼясувати епі-
зоотичну ситуацію відносно нематодозів шлун-
ково-кишкового каналу у собак різних вікових, 
статевих та породних груп в Білоцерківському 
районі Київської області.

Матеріал і методи дослідження. Роботу 
виконували упродовж 2018−2019 рр. Проби 
фекалій собак відбирали в умовах одноосібних 

господарств приватного сектору 15-ти населе-
них пунктів Білоцерківського району та на те-
риторії притулків для бездомних тварин м. Біла 
Церква. Дослідження свіжовідібраних проб 
фекалій проводили на базі лабораторії кафедри 
паразитології та фармакології Білоцерківсько-
го НАУ. Копроовоскопічні дослідження про-
водили комбінованим методом стандартизова-
ним Г.А. Котельниковим та В.М. Хреновим з 
використанням насиченого розчину гранульо-
ваної аміачної селітри зі щільністю 1,3. Усього 
досліджено 273 проби фекалій від собак різних 
вікових, статевих та породних категорій.

Результати дослідження. За результатами 
проведених копроовоскопічних досліджень 
проб, відібраних від собак Білоцерківського 
району, встановлено значне розповсюджен-
ня нематодозів. Зокрема, 50,18 % тварин були 
уражені гельмінтозами, які перебігали як у ви-
гляді моноінвазій (35,53 %), так і міксінвазій 
(14,65 %). Результати наведені в таблиці 1.

Також слід відзначити, що спостерігається 
поліінвазованість тварин, адже у пробі від од-
нієї собаки знаходили яйця двох, трьох та чо-
тирьох видів гельмінтів. Іноді (2,19 %) співчле-
нами у паразитоценозах були найпростіші. 
Найпоширенішими комбінаціями стали  яйця 
трихурисів та анкілостом (5,86 %), трихурисів 
та токсокар (1,86 %), трихурисів та токсаска-
рисів (1,46 %). Щодо потрійного інвазування, 
то найчастіше зустрічалися яйця трихурисів, 
анкілостом та капілярій (1,1 %), а також триху-
рисів, анкілостом та токсокар (0,73 %) (рис. 4). 
А от чотирикомпонентні складала  половина 
усіх знайдених видів яєць − трихурисів, токсо-
кар, анкілостом та капілярій (0,37 %). 

Після вивчення поширення нематодозів 
шлунково-кишкового каналу у собак, ми про-
аналізували ураженість їх залежно від віку та 
отримали наступні результати (табл. 2).

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна 
сказати що собаки віком до 1 року найчастіше 
уражаються збудниками токсокарозу, оскіль-
ки це захворювання передається внутрішньо-
утробно і тому за ураження суки нащад-
ки будуть заражені. А от щодо трихурозу, то 
хворіють як молоді тварини від народження до 
3 років, так і старші (4−10 років). Екстенсив-
ність інвазії у цих групах тварин склала 30,47 %, 
що, очевидно, повʼязано з недостатньою гі-
гієною місць проживання, вигулу тварин де 
підстилка, підлога, земля та інші предмети мо-
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Таблиця 1 − Поширення нематодозів шлунково-кишкового каналу у складі змішаних інвазій серед собак 
                      Білоцерківського району

№ з/п Моно- та асоціації паразитів Уражено, гол. ЕІ, %

1 Моноінвазія, у т.ч.: 97 35,53
трихуриси 74 27,11
токсокари 18 6,59
анкілостоми 5 1,83

2 Двокомпонентні, у т.ч.: 30 10,99
трихуриси+анкілостоми 16 5,86
трихуриси+токсокари 5 1,83
трихуриси+токсаскариси 4 1,46
трихуриси+капілярії 2 0,73
трихуриси +дипілідії 1 0,37
токсокари+ анкілостоми 1 0,37
токсаскариси+ анкілостоми 1 0,37

3 Трикомпонентні, у т.ч. 9 3,30
трихуриси+анкілостоми+токсокари 2 0,73
трихуриси+токсокари+токсаскариси 1 0,37
трихуриси+анкілостоми+дипілідії 1 0,37
трихуриси+токсокари+стронгілоїдеси 1 0,37
трихуриси+анкілостоми+стронгілоїдеси 1 0,37
трихуриси+анкілостоми+капілярії 3 1,1

4 Чотирикомпонентні, у т.ч. 1 0,37
трихуриси+токсокари+анкілостоми+капілярії 1 0,37

Всього досліджено тварин, гол. 273 −
Всього уражено тварин, гол. 137 50,18
Вільних від гельмінтів тварин, гол. 136 −

Рис. 1. Яйця Trichuris   
vulpis

Рис.2. Яйця Toxocara 
canis.

Рис. 3. Яйця Ancylostoma  
caninum.

Рис. 4. Яйця T. vulpis, 
T. canis, A. caninum.

Таблиця 2 – Ураженість собак гельмінтозами залежно від віку 

Вік тварин

Всього 
досліджено 

тварин,
гол.

Вільних від 
гельмінтів

тварин, гол.

Всього
уражено
тварин,

гол.

Уражені яйцями нематод
Змішана 
інвазіяTrichuris 

vulpis
Toxocara 

canis caninum

0 – 1  року 64 28      36     13    15      1       7
2 – 3 роки 74 40      34     19     2      –      13
4 – 6 років 73 44      29     19     –      2       8
7 – 10 років 55 22      34     20     1      2      11
11–15 років 7  3       4      3     –      –       1
Всього, гол.          273          136        137     74    18      5      40
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жуть містити велику кількість досить стійких 
яєць збудника (можуть залишатися життєздат-
ними від 2 місяців до 1 року), а також ненапру-
женим імунітетом за даного нематодозу. Щодо 
тварин старшої групи (11−15 років),  тут най-
більше збудників трихурозу. Змішана інвазія в 
більшості випадків зустрічається у собак  2−10 
років. 

Далі вивчали закономірність ураження 
тварин гельмінтами залежно від їхньої статі. 
Результати наведено в таблиці 3.

Проаналізувавши дані таблиці 3, можна 
зробити висновок, що самки, ЕІ яких склала 
52,38 %, більш інвазовані нематодами у т.ч. 
і трихурисами, в  порівнянні  з кобелями, ЕІ 
яких складала 48,81 %.

Ураженість собак гельмінтами залежно від 
породи наведено в таблиці 4. Згідно з результа-
тами, у сільській місцевості значний відсоток 
складають безпородні собаки, господарі яких 

рідко користуються порадами лікарів ветери-
нарної медицини з приводу щоквартальної де-
гельмінтизації їхніх улюбленців, посилаючись 
на те, що їхні тварини абсолютно здорові, бо в 
більшості випадків утримуються на привʼязі, а 
ще існує твердження що організм "двірняшки" 
сам може справитись з будь-якою хворобою. 
Але це оманливе твердження, бо після отри-
маних результатів бачимо, що ЕІ у даної групи 
тварин склала 51,56 %. Більшість собак була 
уражена трихурисами (54,55 %) та міксінвазія-
ми (29,29 %), головними складовими яких був 
також Trichuris vulpis, що доводить необхід-
ність проведення постійних дегельмінтизацій, 
підтримання стабільної гігієни на територіях, 
де проживають тварини. Щодо породних со-
бак, то господарі даних сіл надають перевагу 
німецьким вівчаркам, алабаям, російським 
спанієлям, таксам. Картина уражень породних 
тварин звичайно краща, ніж у безпородних, 

Таблиця 3 − Ураженість собак гельмінтами  залежно від статі

Стать
Всього дослід-
жено тварин, 

гол.

Вільних від 
гельмінтів

тварин,
гол.

Всього
уражено
тварин,

гол.

Уражені яйцями нематод Змішана 
інвазіяTrichuris 

vulpis
Toxocara 

canis caninum
Кобель 168 86      82     41     8        3      30
Сука 105 50      55     33    10        2      10
Всього 273 136    137     74    18        5      40

Таблиця 4 − Ураженість собак гельмінтами  залежно від породи

Порода

Всього 
досліджено 

тварин,
гол.

Вільних від 
гельмінтів

тварин, гол.

Всього
уражено
тварин,

гол.

Уражені яйцями нематод
Змішана 
інвазіяTrichuris 

vulpis
Toxocara 

canis caninum

Алабай 8 7        1     1     −     −     −
Нім. вівч. 39 20       19     11     3     −     5
Бельг. вівч. 2 2        −      −     −     −     −
Європ. вівч. 1 −        1      −     −     −     1
Кавк. вівч. 1 −        1      1     −     −     −
Естон. гонча 1 −        1      1     −     −     −
Лабрадор 3 1        2      −     1     −     1
Такса 7 4        3      1     1     −     1
Ши-тцу 1 1        −      −     −     −     −
Фр. бульдог 5 4        1      −     −     1     −
Хаскі 1 −        1      −     1     −     −
Ягдтер'єр 3 2        1      1     −     −     −
Західно-сибірська 
лайка 2 −        2      1     −     −     1

Російсько-євро-
пейська лайка 1 1        −      −     −     −     −

Рос. спанієль 6 1        5      3     −     −     2
Загалом (породні 
тварини) 81 43      38     20     6     1    11

Безпородні 192 93      99     54    12     4    29
Всього 273 136     137     74    18     5    40
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це пов'язано з тим що у більшості тварин є 
паспорти і свої ветеринарні лікарі, що ведуть 
роз'яснювальну роботу та профілактичні за-
ходи. Та все ж і ці тварини піддаються зара-
женню. Лідером серед збудників є T. vulpis, 
що охопив більшу половину (52,63 %) порід, 
а ще міксінвазії, що склали 28,94 %. Найбіль-
ший відсоток уражених тварин був серед порід 
німецька вівчарка, такса, російський спанієль, 
і оскільки головними збудниками були триху-
риси зі слабкою чи середньою інтенсивністю 
інвазії, то можливо це повʼязано з одноразовою 
дачею антигельмінтиків, що не можуть здола-
ти всіх особин за один раз. А от стійкими ви-
явилися породи бельгійська вівчарка, ши-тцу, 
російсько-європейська лайка, алабай. Така 
картина інформує, що за вчасних профілактич-
них заходів можна підтримувати здоров'я своєї 
тварини. Особливо це стосується порід собак,  
яких використовують для полювання, адже 
дані собаки у групі ризику постійних заражень 
паразитами.

Отже, інвазійні хвороби собак займають 
провідне місце серед заразної патології. Це 
пов᾿язано з недостатньою увагою до парази-
тарних хвороб. Насамперед самих власників 
тварин, адже більшість населення нашої краї-
ни, особливо господарі одноосібних домого-
сподарств не знають, а іноді відмовляються 
знати про паразитарні хвороби, спільні для лю-
дини і тварин,  тому не приділяють достатньо 
уваги профілактичним дегельмінтизаціям, вна-
слідок чого наражають на небезпеку не тільки 
свого домашнього  улюбленця, а також і себе. 
Тому висвітлення даного питання необхідне 
для подальшої ефективної боротьби з гельмін-
тозами.

Висновки.
1. Білоцерківський район Київської області 

є неблагополучним щодо нематодозів собак. 
На території Білоцерківського регіону 50,18 % 
собак були уражені гельмінтозами, які перебі-
гали як у вигляді моноінвазій (35,53 %), так і 
міксінвазій (14,65 %). Під час копроовоскопії 
найчастіше зустрічалися яйця таких нематод 
як Trichuris vulpis, Toxocara canis, Ancylostoma 
caninum, Toxascaris leonina, Strongyloides ster-
coralis.

2. Захворювання реєстрували у вигляді мо-
ноінвазій, серед яких на трихуроз припадала 
найбільша частка уражених (27,11 %), токсо-
кароз (6,59), анкілостомоз (1,83 %) та міксін-
вазій.

3. Найбільш уражені були тварини від на-
родження до 7 років. Щодо статі, то більш 
вразливими були самки.

4. Найбільша екстенсивність інвазії була се-
ред безпородних собак    (51,56 %). Більшість со-
бак даної групи уражені трихурисами (54,55 %) 
та міксінвазіями (29,29 %), до складу яких та-
кож входив T. vulpis.

5. Породи німецька вівчарка, такса, росій-
ський спанієль мали найбільший відсоток ура-
женості нематодами серед усіх досліджених 
порід. Лідером серед збудників був T. vulpis, 
що охопив більшу половину (52,63 %) порід, 
міксінвазії склали 28,94 %, до складу яких 
увійшов T. vulpis. Стійкими виявилися породи 
бельгійська вівчарка, ши-тцу, російсько-євро-
пейська лайка, алабай.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Усі дослідження проведені 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 
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щодо обходження з хребетними тваринами та 
захисту їх від спраги, голоду, недоїдання, дис-
комфорту, страху, болю, хвороб.

Відомості про конфлікт інтересів. Кон-
флікт інтересів відсутній.
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Эпизоотическая ситуация относительно немато-
дозов желудочно-кишечного канала собак

Сайченко И.В., Антипов А.А.
Нематодозы желудочно-кишечного канала распро-

странены среди собак на территории Украины, и боль-

шинства других стран мира. Экономический ущерб в 
собаководстве при инвазионных болезнях достаточно 
большой. Поэтому целью исследований было выяснить 
эпизоотическую ситуацию относительно нематодо-
зов желудочно-кишечного канала у собак разных воз-
растных, половых и породных групп в Белоцерковском 
районе Киевской области. Исследования проводили на 
территории единоличных хозяйств частного сектора 15-
ти населенных пунктов Белоцерковского района и на 
территориях приютов для бездомных животных г. Белая
Церковь. Копроовоскопические исследования проводили 
комбинированным методом, стандартизированным Г.А. 
Котельниковым и В.М. Хреновым. По результатам ис-
следования проб фекалий от собак Белоцерковского рай-
она, установлено широкое распространение нематодозов 
желудочно-кишечного канала (ЭИ составила 50,18 %). 
Выделены яйца таких нематод как Trichuris vulpis, 
Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Toxascaris leonina, 
Strongyloides stercoralis. Заболевания регистрировали в 
виде моноинвазий, среди которых на трихуроз приходи-
лась наибольшая доля пораженных (27,11 %), токсокароз 
(6,59 %), анкилостомоз (1,83 %) и миксинвазий, в составе 
которых опять же лидировали трихурисы. Наиболее по-
раженные животные от рождения до 7 лет. Относительно 
пола, то более уязвимыми были самки. Самая высокая 
экстенсивность инвазии была среди беспородных собак 
(51,56 %). Большинство собак данной группы поражен-
ные трихурисамы (54,55 %) и миксинвазиямы (29,29 %),
в состав которых также входил T. vulpis. Породы немец-
кая овчарка, такса, русский спаниель имели наибольший 
процент пораженности нематодами всех исследованных 
пород. Лидером среди возбудителей был T. vulpis, охва-
тивший большую часть (52,63 %) пород, миксинвазии со-
ставили 28,94 %, в состав которых вошел T. vulpis. Устой-
чивыми оказались породы бельгийская овчарка, ши-тцу, 
русско-европейская лайка, алабай.

Ключевые слова: собака, инвазия, трихуроз, ток-
сокароз, анкилостомоз, токсаскароз, распространение, 
копроовоскопические исследования, экстенсивность ин-
вазии, интенсивность инвазии.

An epizootic situation is in relation to the nematodo-
siss of gastroenteric channel of dogs

Saichenko I., Antipov A.
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