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У статті наведені дані  щодо зараження собак збудниками гельмінтозів в одноосібних 

господарствах Тростянецького району Сумської області. За результатами досліджень 

встановлено, що зараженість собак кишковими гельмінтами досягає 48,4 %. Гельмінтози 

реєстрували у вигляді як моно, так поліінвазій. Переважна більшість збудників гельмінтозів 

належала до класу Nematoda. Екстенсивність токсокаразної інвазії становила 8,3 %, 

токсаскарозної — 21,4 %, трихурозної — 39,1 %, капіляріозної — 4,5 %, унцинаріоз виявляли у 

13,4 % досліджених тварин. Екстенсивність дипілідіозної інвазії становила 6,0 %. У тварин 

реєстрували такі види гельмінтів — Toxocara сanis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephala, 

Trichuris vulpis, Capillaria plica, Dipylidium caninum. 

Ключові слова: ГЕЛЬМІНТОЗИ, М’ЯСОЇДНІ ТВАРИНИ, ОДНООСІБНІ 

ГОСПОДАРСТВА, НЕМАТОДИ, ЦЕСТОДИ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ІНВАЗІЇ, ЕКСТЕНСИВНІСТЬ 

ІНВАЗІЇ, ТОКСОКАРОЗ, ТОКСАСКАРОЗ, ТРИХУРОЗ, КАПІЛЯРІОЗ, УНЦИНАРІОЗ, 

ДИПІЛІДІОЗ. 

 

Гельмінтози собак мають широке поширення і займають значне місце серед інших 

захворювань, створюючи напружену епізоотичну та епідеміологічну ситуацію в містах і селах. 

У даний час стало популярним розведення собак та котів елітних порід, власники яких 

об'єднуються в клуби. Ці тварини регулярно беруть участь у виставках, переміщаються по країні 

і за кордон, тому їх господарі змушені проводити комплекс профілактичних заходів, що 

включає дегельмінтизацію [1, 3–5]. 

Разом з тим, в останні десятиріччя в силу різних об'єктивних і суб'єктивних обставин цим 

тваринам у ветеринарії відводилося другорядне значення, у порівнянні із 

сільськогосподарськими. Проводилася недостатня кількість наукових досліджень, направлених 

на вивчення інфекційної та інвазійної патології цих тварин, була відсутня спеціалізація в 

підготовці ветлікарів-кінологів, як наслідок, не розроблялися ефективні способи діагностики, 

лікування і профілактики захворювань у собак. 

Сьогодні спостерігається зростання чисельності собак, головним чином за рахунок 

тварин, що належать приватним власникам. Збільшення кількості собак не тільки домашніх, але 

і безпритульних, призвело до поширення інвазійних хвороб. 

Економічні збитки в собаківництві при інвазійних хворобах досить важко вираховувати в 

матеріальному плані, але вони чітко проявляються в уповільненому рості і розвитку хворих 

цуценят з моменту народження до року. Це пов'язано із втратою поживних речовин - вітамінів, 

мікро- і макроелементів, так необхідних для розвитку молодого організму [2, 7]. 
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Інвазуючи організм хазяїна, гельмінти, як біологічні подразники, спричинюють на нього 

антигенну, механічну, токсичну, інокуляторну та трофічну дії, внаслідок чого проявляється 

відповідна реакція організму.  

За даними сучасної науки, антигенна дія гельмінтів розглядається як провідний фактор у 

патогенезі гельмінтозів. Внаслідок взаємодії хазяїна і гельмінта у інвазованих тварин виникає 

явище сенсибілізації (підвищеної збудливості) організму дорослими гельмінтами, продуктами їх 

обміну і розпаду личинкових стадій гельмінтів, які мають антигенні властивості [1, 2, 6]. 

Міграція личинок гельмінтів по судинній і лімфатичній системах, внутрішніх органах 

організму хазяїна супроводжується порушенням цілісності й травматизацією тканин, розривом 

капілярів та патологічними змінами в органах і тканинах. 

Слід також враховувати те, що собаки є джерелом інвазії багатьох паразитарних хвороб 

сільськогосподарських тварин, не є виключенням і людина. Найбільшу небезпеку становлять 

інвазовані бродячі собаки. 

Інтенсивність екскреції яєць статевозрілими гельмінтами, що мешкають в кишечнику 

тварин, стійкість яєць у зовнішньому середовищі є визначальними факторами поширення 

інвазії. Обстеженнями проведеними в різних країнах, встановлена значна забрудненість ґрунту в 

населених пунктах яйцями гельмінтів, з коливаннями від 2,9 до 60 % позитивних проб [2, 3, 9].  

Так, результати санітарно-гельмінтологічних досліджень ґрунту на території області 

свідчать про значний ризик зараження людей токсокарозом. Рівень забрудненості ґрунту яйцями 

геогельмінтів коливається в межах 3–9 %, у той же час від 29 до 48 % проб ґрунту з виявленими 

збудниками паразитозів містять яйця токсокар; у ґрунті на території дитячих закладів їх частка 

досягає 58–67 %, на дитячих майданчиках житлових будинків – 90 %, на пляжах – від 86 до 

100 % позитивних проб. Чинниками передачі є забруднені яйцями токсокар ґрунт, шерсть 

тварин, предмети догляду за ними, овочі, столова зелень, руки [4, 5, 9]. 

Знання видового складу гельмінтів у собак, вивчення поширення гельмінтозів, 

екстенсивності і інтенсивності інвазії, а також вікової та сезонної динаміки необхідно для 

визначення епізоотології гельмінтозів домашніх м'ясоїдних тварин і епідеміології інвазійних 

хвороб. Це допоможе більш правильно і ефективно проводити профілактичні та лікувальні 

заходи за цих паразитозів. 

Метою нашої роботи було з'ясувати епізоотологічну ситуацію щодо інвазійних хвороб 

собак в Тростянецькому районі Сумської області.  

Матеріали і методи. Роботу виконували упродовж 2017 року в умовах одноосібних 

господарств Тростянецького району Сумської області та в умовах лабораторії кафедри 

епізоотології та паразитології Сумського НАУ. 

Копроовоскопічні дослідження проводили флотаційним методом за Котельниковим – 

Хреновим, з використанням розчину нітрату амонію. Всього  було досліджено 67 проб фекалій 

від собак різних вікових категорій.  

Результати й обговорення. Встановлено, що собаки одноосібних господарств 

Тростянецького району на 48,4 % заражені кишковими гельмінтами. Гельмінтози реєстрували у 

вигляді як моно-, так і поліінвазій. Переважна більшість збудників інвазій належала до класу 

Nematoda. 

Тварини на 18,3 % були заражені токсокарозом — збудник Toxocara сanis, родина 

Anisakidae, максимальна інтенсивність токсокарозної інвазії досягала 39,3 екз./яєць в одній 

краплі флотаційного розчину (рис. 1). 

Яйця Toxascaris leonine, родини Ascaridae, виявляли в 21,4 % досліджених проб, 

інтенсивність інвазії коливалась від 1,9 до 27,6 екз./яєць в одній краплі флотаційного розчину.  
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Екстенсивність трихурозної інвазій становила 39,1 %, збудник Trichuris vulpis, родина 

Trichuridae, інтенсивність інвазії становила 27,93 екз./яєць в одній краплі флотаційного 

розчину (рис. 2). 

 

                    
 

Рис. 1. Яйця Toxocara сanis                                        Рис. 2. Яйця Trichuris vulpis 

 

Слід зазначити, що у 4,5 % собак реєстрували капіляріоз. Яйця гельмінта Capillaria plica 

виявляли саме у тих тварин, яких господарі використовували для полювання, що на нашу думку 

пояснюється більш вірогідним контактом з проміжним хазяїном, що підвищує можливість 

зараження. Інтенсивність капіляріозної інвазії досягала значення 6,9 екз./яєць в одній краплі 

флотаційного розчину.  

Унцинаріозом було заражені 13,4 % тварин, збудник Uncinaria stenocephala, родина 

Ancylostomidae. Інтенсивність унцинаріозної інвазії коливалася в межах 0,6–16,3 екз./яєць в 

одній краплі флотаційного розчину (рис. 3).  

Також у собак виявляли членики та кокони з яйцями Dipylidium caninum, родина 

Dipylidiidae, клас Cestoda, екстенсивність інвазії становила 6,0 % (рис. 4). 

 

                   
 

             Рис. 3. Яйця Uncinaria stenocephala                 Рис. 4. Кокони з яйцями Dipilidium caninum 

 

У 2,9 % дослідних тварин виявляли яйця теній, видову належність яких встановити дуже 

складно. 
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В И С Н О В К И 

 

1. Результатами проведених досліджень встановлено, що собаки одноосібних 

господарств Тростянецького району на 48,4 % заражені кишковими гельмінтами. Гельмінтози 

реєстрували у вигляді як моно так поліінвазій. Переважна більшість збудників інвазій  належала 

до класу Nematoda. 

2. При визначенні видової належності паразитів було з’ясовано, що у тварин, які 

належать власникам приватних господарств Тростянецького району реєстрували наступні види 

гельмінтів — Toxocara сanis, Toxascaris leonine, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, 

Capillaria plica, Dipylidium caninum. 

Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть скеровані на визначення 

видового складу гельмінтофауни собак в віковому та сезонному аспекті. 
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S U M M A R Y 
 

The article presents data on the infection of dogs with helminthosis pathogens in the sole 

enterprises of the Trostyanets district of the Sumy region. According to the results of the research, it 

was found that the infection of the dogs with intestinal worms is 48.4%. Helminthosis were recorded as 

mono-invasions. The vast majority of helminthosis pathogens belonged to the Nematoda class. 

The extensiveness of the toxocarosis invasion was 8.3%, toxascarosis —  21.4%, trichourosis 

— 39.1%, capillariosis — 4.5%, uncinariosis detected in 13.4% of the examined animals. The severity 

of the dipilidiosis invasion was 6.0%. 

The following types of helminthosis were recorded in animals: Toxocara canis, Toxascaris 

leonine, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Capillaria plica, Dipylidium caninum. 

Keywords: HELMINTHS, CARNIVORE, INDIVIDUAL FARMS, NEMATODES, 

CESTODES, INTENSITY INVASION, EXTENSIVITY INVASION, TOXOCARОSIS, 

TOKSASKAROSIS, TRYHUROSIS, CAPILLARIOSIS, UNCINARIAOSIS, DYPILIDIOSIS. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье приведены данные по заражению собак возбудителями гельминтозов в 

единоличных хозяйствах Тростянецкого района Сумской области. По результатам исследований 
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установлено, что зараженность собак кишечными гельминтами достигает 48,4%. Гельминтозы 

регистрировали в виде как моно, так полиинвазий. Подавляющее большинство возбудителей 

гельминтозов принадлежала к классу Nematoda. 

Экстенсивность токсокаразной инвазии составила 8,3%, токсаскарозной — 21,4%, 

трихурозной — 39,1 %, капиляриозной — 4,5 %, унцинариоз регистрировали в 13,4 % 

исследованных животных. Экстенсивность дипилидиозной инвазии составила 6,0 %. 

У животных обнаружили следующие виды гельминтов — Toxocara сanis, Toxascaris 

leonine, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Capillaria plica, Dipylidium caninum. 
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