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Аналіз літературних даних та власні дослідження свідчать про значне поширення 

криптоспоридіозу у господарствах. Для боротьби з ендогенними стадіями криптоспоридій 

застосовують ряд кокцидіостатиків. Своєчасне очищення, дезінфекція та дезінвазія 

обладнання після доїння, годівниць і напувалок для тварин, робочого інвентарю запобігає 

механічному переносу ооцист криптоспоридій у навколишньому середовищі. Загальні заходи 

профілактики криптоспоридіозу телят у господарствах різного типу ґрунтуються на 

дотриманні контролю за якістю і кількістю кормів, санітарно-гігієнічних умов вирощування 

і догляду, обов’язковим механічним очищенням робочого інвентарю і прилеглих територій, 

своєчасним проведенням дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції та дератизації тваринницьких 

приміщень з врахуванням особливостей кліматичних і географічних умов та 

епізоотологічних даних.  
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Протозойні хвороби займають значне місце серед багатьох видів свійських та диких 

тварин. У той же час особливе місце займає і криптоспоридіоз у тварин та людини [2]. 

Широке поширення криптоспоридіозу тварин відмічають у всіх країнах світу [8]. Так 

питання криптоспоридіозу існує у Швейцарії, Німеччині, Англії, Чеській Республіці, 

Республіці Польщі, Угорщині, Франції, США, Австралії, Японії. Захворювання широко 

поширене на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, Туркменії, Республіки 

Азербайджан та України. Слід відмітити, що криптоспоридіоз реєструють в усі пори року, 

інтенсивність інвазії може досягати 80–100 % [1, 3].  

Криптоспоридіоз – це кишкове зоонозне захворювання хребетних тварин, що 

спричинюється найпростішими класу Sporozoa родини Cryptosporidiidae роду 

Cryptosporidium з фекально-оральним механізмом передачі збудника [4]. У літературі 

описано близько 20 видів криптоспоридій. Повний розвиток паразитів відбувається в 

організмі одного хазяїна, який перебігає за схемою гомоксенного циклу розвитку і 

завершується виділенням з фекаліями ооцист діаметром 4–7 мкм. Слід відмітити, що у різних 

видів криптоспоридій, які довго зберігаються у зовнішньому середовищі, розміри дещо 

різняться [7]. Упродовж останніх років у багатьох країнах світу накопичено значний досвід 

застосування у практиці ветеринарної медицини протипаразитарних лікувальних засобів, які 

відносяться до різних класів сполук і використовуються для лікування телят та профілактики 

інвазій [5]. Донині не знайдено достатньо ефективних лікувальних засобів за 

криптоспоридіозу, які б повністю звільняли тварин і людину від збудників і ефективно діяли 

на ендогенні стадії їх розвитку. Фахівцями різних країн було випробувано понад 100 

фармакологічних засобів, до складу яких входили кокцидіостатики, антигельмінтики, 

антибіотики, сульфаніламіди, нітрофурани та інші препарати, що використовують у боротьбі 

із кокцидіями. Однак вони виявилися малоефективними стосовно криптоспоридій [6]. Відомі 

дані про ефективність деяких препаратів за криптоспоридіозу у телят і поросят. Це є 
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сульфадимезин у дозі 0,1 г/кг маси тіла два рази на добу протягом 6 діб, а також у поєднанні 

з фумаровою кислотою в дозі 0,1 г/кг один раз на добу протягом 7 діб; норсульфазол – у дозі 

0,05 г/кг три рази на добу протягом 3 діб. Відмічено, що ефективність при використанні цих 

препаратів становить від 82 до 95 % [8]. Для боротьби з ендогенними стадіями 

криптоспоридій застосовують ряд кокцидіостатиків. Окремі з них гальмують розвиток 

криптоспоридій або їх знешкоджують. Препарати частіше задають з кормом або водою [3].  

Матеріали і методи. Досліди проводили на базі ТОВ «Рачанське», Радомишельського 

району Житомирської області, ЕІ – 100 %. У першу чергу важливим було створення 

оптимальних умов годівлі та утримання тільних корів для отримання від них здорових телят 

таких, що мають високий імунний статус. Хворих на криптоспоридіоз телят, переводили до 

окремих кліток, які були оброблені гарячим 3–4 % розчином їдкого лугу. Разом з 

обслуговуючим персоналом ферм проводили щоденне прибирання кліток, дезінвазію 

предметів догляду (щіток, мітел, лопат) корівників, де знаходилась велика рогата худоба, 

підсобних приміщень та  постійне вивезення гною. Слід відмітити для проведення дезінвазії 

застосовували 10 % розчин формаліну. Для визначення забрудненості ооцистами 

криптоспоридій тваринницьких приміщень відбирали зіскрібки з різних ділянок: підлоги 

групових станків, корівників, підсобного приміщення, годівниць, інвентарю, вим’я корів. До 

відібраного зіскрібка додавали 2‒4 краплі ізотонічного розчину хлориду натрію для 

утворення гомогенної маси. Голкою видаляли великі частинки. Потім невелику кількість 

гомогенату наносили на чисте знежирене скло і повздовжніми рухами рівномірно розтирали 

на одному з кінців предметного скла. Після цього мазки фіксували рідиною Нікіфорова, 

просушували і проводили фарбування за Кестером. 

Результати й обговорення. Проведеними дослідженнями було встановлено, що 

найвищу забрудненість, від 8 до 12 ооцист криптоспоридій у 10 полях зору мікроскопа, 

виявляли в зіскрібках з підлоги станків, де знаходились хворі телята. Позитивних зразків 

було  90 %.  Після обробки з 20 досліджених зразків – позитивних було 9. Виявлено від 6 до 

10 ооцист криптоспоридій у 10 полях зору мікроскопа, позитивних зразків – 45 % (табл.). 
 

Таблиця 
 

Результати досліджень зіскрібків і змивів після обробки 10 % розчином формаліну 
 

Зразки (зіскрібки і змиви) 
Досліджено 

зразків, шт. 

Виявлено позитивних 

зразків, шт. 

Позитивні 

зразки, % 

Виявлено ооцист у  

10 п. з. м.  

Підлога групових станків 20 9 45 6–10 

- корівників 20 5 25 1–2 

- підсобного приміщення 20 6 30 3 

Годівниці 20 8 40 3 

Інвентар 20 3 15 1 

Вим’я корів 20 0 0 0 

 

Так, ооцисти криптоспоридій виявляли у зіскрібках з підлоги корівників з 20 

досліджених зразків, з них 5 було позитивних – 25 % (1–2 екз. у 10 полях зору мікроскопа)  

та у зіскрібках з підлоги підсобного приміщення – 3 екз. у 10 полях зору мікроскопа. Також 

ооцисти знаходили у зіскрібках з годівниць – 3 екз., інвентарю – 1 екз. У змивах з вимені 

корів ооцисти були відсутні. 

Таким чином, дезінвазія тваринницьких приміщень 10 % розчином формаліну та   

обробка кліток гарячим  3–4 % розчином їдкого лугу є найбільш доступними та ефективними 

засобами для профілактики криптоспоридіозу. 

За літературними даними на криптоспоридій згубно діє висушування та обпалювання 

відкритим полум’ям підлоги приміщення, де знаходились інвазовані тварини.  
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Загальні ветеринарні заходи передбачають дотримання технології вирощування телят. 

При цьому необхідно здійснювати контроль за якістю кормів і годівлі, проводити 

обстеження тварин, а також забезпечувати санітарно-гігієнічні параметри вирощування.  

Встановлено, що великий відсоток захворюваності телят на криптоспоридіоз, часто 

пов’язаний із споживанням води низької якості. Нині актуальним залишається питання 

пошуку ефективних способів видалення збудника з природних водойм. Відмічено, що 

глибоке очищення води фільтрацією не забезпечує достатнього зниження кількості ооцист 

криптоспоридій, оскільки вони за своїми розмірами малі і проходять через фільтри. Ооцисти 

криптоспоридій гинуть при нагріванні до 70‒80 °С протягом однієї хвилини. Тому в 

неблагополучних господарствах нами рекомендовано перед вживанням тваринами води 

здійснювати її термічну або іншу обробку. 

Нами рекомендовано утримувати телят за віковими групами. Телят віком до одного-

півтора місяця бажано утримувати окремо, на свіжому повітрі, в продезінфікованих (можна 

застосовувати гашене вапно) дерев’яних будиночках, розміром 0,8х 1,5 м. Це дає можливість 

тваринам рухатись, вільно лежати та споживати корм. Такий спосіб утримання 

новонароджених тварин профілактує розвиток диспепсії та кишкових інфекцій і відповідно, 

попереджує захворювання їх на криптоспоридіоз. Криптоспоридії сприяють адгезії на 

кишковій стінці умовно патогенної мікрофлори і вірусів. Тому профілактика цієї інвазії 

ґрунтується на комплексних заходах, що спрямовані на усунення порушень у годівлі тварин, 

фізіології вагітності у корів, гігієні і санітарії за пологів; годівлі та утриманні телят у перші 

години та доби життя.  

Одним із важливих заходів профілактики великої рогатої худоби за криптоспоридіозу 

в господарствах різної форми власності є проведення комплексних загально-ветеринарних 

заходів з врахуванням місцевих кліматичних і географічних умов, епізоотологічних даних і 

технології утримання тварин. Всі заходи мають виконуватись під наглядом і контролем 

лікаря ветеринарної медицини. 

Важливим залишається біотермічне знезараження гною. В умовах господарства 

важливо дотримуватися схеми специфічної профілактики інфекційних та інвазійних хвороб, 

дезінсекційних і дератизаційних заходів, згідно плану лікаря ветеринарної медицини 

господарства. 

Враховуючи особливість поширення криптоспоридіозу і біологічні властивості 

збудника (відсутність видової специфічності, висока інтенсивність паразитовиділення, 

незначний розмір, стійкість до факторів зовнішнього середовища і хімічних речовин), заходи 

з профілактики повинні бути направлені на охорону об’єктів зовнішнього середовища від 

біологічного забруднення і на вдосконалення технологій фільтрації води. 

Своєчасне очищення, дезінфекція та дезінвазія обладнання після доїння, годівниць і 

напувалок для тварин, робочого інвентарю запобігає механічному переносу ооцист 

криптоспоридій у навколишньому середовищі.  

Необхідно в кожному виробничому приміщенні облаштовувати окремі санітарні 

клітки для відділення слабких і хворих телят для надання їм ветеринарної допомоги. 

Таким чином, загальні заходи профілактики криптоспоридіозу телят у господарствах 

різного типу ґрунтуються на дотриманні контролю за якістю і кількістю кормів, санітарно-

гігієнічних умов вирощування і догляду, обов’язковим механічним очищенням робочого 

інвентарю і прилеглих територій, своєчасним проведенням дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції 

та дератизації тваринницьких приміщень з врахуванням особливостей кліматичних і 

географічних умов та епізоотологічних даних.  
 

В И С Н О В К И 
 

Необхідно в кожному виробничому приміщенні облаштовувати окремі санітарні 

клітки для відділення слабких і хворих телят для надання їм ветеринарної допомоги. Загальні 



206 

заходи профілактики криптоспоридіозу телят у господарствах різного типу ґрунтуються на 

дотриманні контролю за якістю і кількістю кормів, санітарно-гігієнічних умов вирощування і 

догляду, обов’язковим механічним очищенням робочого інвентарю і прилеглих територій, 

своєчасним проведенням дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції та дератизації тваринницьких 

приміщень з врахуванням особливостей кліматичних і географічних умов та 

епізоотологічних даних.  

 Перспективи досліджень. У подальшому планується розробка заходів боротьби з 

криптоспоридіозом телят. 

 

GENERAL EVENTS OF CRYPTOSPORYDIOSIS PROPHYLAXIS  

OF CATTLE IN FARMS 
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S U M M A R Y 

 

      Analysis of literary data and own studies indicate a significant spread of cryptosporidiosis in 

farms. To combat endogenous stages of cryptosporidia use a series of coccidiostatics. The timely 

cleaning, disinfection and disinfection of equipment after milking, feeding and drinking for animals, 

work equipment prevents the mechanical transfer of oocyst cryptosporidia in the environment. 

General measures for the prevention of cryptosporidiosis in calves in different types of farms are 

based on compliance with quality control and quantity of feed, sanitary and hygienic conditions of 

cultivation and care, mandatory mechanical cleaning of working tools and adjoining areas, timely 

disinfection, disinfestation, disinsection and deratization of livestock facilities from taking into 

account peculiarities of climatic and geographical conditions and epizootological data. 

           Keywords:  CRYPTOSPORIDIOSIS, CALVES, OOCYSTS, SMEARS, FECES.  

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КРИПТОСПОРИДИОЗА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 
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ул. Героев Обороны, 15, г. Киев-41, 03041, Украина 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

 

Анализ литературных данных и собственные исследования свидетельствуют о 

широком распространении криптоспоридиозе в хозяйствах. Для борьбы с эндогенными 

стадиями криптоспоридий применяют ряд кокцидиостатиков. Своевременное очистка, 

дезинфекция и Дезинвазия оборудования после доения, кормушек и поилок для животных, 

рабочего инвентаря предотвращает механическое переноса ооцист криптоспоридий в 

окружающей среде. Общие меры профилактики криптоспоридиозе телят в хозяйствах 

разного типа основываются на соблюдении контроля за качеством и количеством кормов, 

санитарно-гигиенических условий выращивания и ухода, обязательным механической 

очисткой рабочего инвентаря и прилегающих территорий, своевременным проведением 

дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений с 
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учетом особенностей климатических и географических условий и эпизоотологических 

данных. 

Ключевые слова: КРИПТОСПОРИДИОЗ, ТЕЛЯТА, ООЦИСТИ, МАЗКИ, 

ФЕКАЛИИ. 
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