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хвороб, в яких містяться латинські і грецькі коре-
ні, та у назвах зоопаразитів при визначенні їх си-
стематичного положення необхідно дотримува-
тися «Міжнародного кодексу зоологічних номенк-

латур». Такий підхід підвищить якість викладання 
наукової інформації, буде відповідати міжнарод-
ним правилам і підвищить авторитет гельмінто-
логічної і паразитологічної літератури. 
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Проведен анализ публикаций по формированию нозологии гельминтозов и других инвазионных 

болезней. Установлено, что номенклатура инвазионных болезней, названия зоопаразитов,  их 
научная систематика, которую предложили Скрябин К.И. и Шульц Р.С., приняты ХV Международ-
ным зоологическим конгрессом и опубликованы в «Международном кодексе зоологической номенк-
латуры», отвечают муждународным правилам и обеспечивают повышение  авторитета парази-
тологической литературы. 
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Встановлено, що при спільному утриманні птиці в приватних господарствах у індиків реєст-

рується гістомоноз як моноінвазія у 87,0 %, а змішана гетеракідозно-гістомонозна – у 61,5% і про-
являється катарально-дифтеритичним тифлітом. У 40,0% курей реєструється гетеракідозна ін-
вазія і проявляється катарально-геморагічним тифлітом. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Останнім часом птахівництво в Україні на-
буває значних змін. Поряд з птахофабриками 
з’являються господарства незалежно від форми 
власності з різною технологією утримання дома-
шньої птиці різних видів. Значний відсоток в цій 
галузі займає індиківництво, так як розведення 

індиків дає можливість в короткий термін отрима-
ти значну кількість цінного м’яса при мінімальних 
затратах праці і кормів на одиницю продукції. 

Зв'язок проблеми із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Проведені до-
слідження були складовою частиною Міждержав-
ної науково – технічної програми «Удосконалити 
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існуючі і розробити нові методи і технології діаг-
ностики інвазійних хвороб, лікування тварин і 
профілактики для отримання продукції і сировини 
тваринного походження високої санітарної якості 
та збереження  екологічної безпеки» (2010 – 2015 
рр.) № державної реєстрації 0110U007847. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Як показав аналіз публікацій розвиток ін-
диківництва особливо в фермерських і присадиб-
них господарствах України суттєво стримують ін-
вазійні хвороби, які набули значного поширення і 
завдають економічних збитків [1]. 

За статистичними даними в Україні 92,0 % 
поголів’я індиків знаходиться в присадибних, 
приватних та фермерських господарствах. Хара-
ктерним є те, що індики користуються вигульними 
майданчиками та пасовищами, на яких спільно 
утримується птиця різних вікових груп та може 
контактувати з іншою домашньою і дикою птицею 
(гуси, кури, ворони), що призводить до значного 
поширення інвазійних хвороб [1, 5]. Дослідники 
виявляли у курей збудників: трематодозів (Echi-
nostoma revolutum, Eshinopararyphium recurvatum, 
Prostogonimys ovatus, Prostogonimys cuneatus); 
цестодозів (Raillietina tetragona, Raillietina echi-
nobothrida); нематодозів (Ascaridia galli, Heterakis 
gallinarum) та їх різні асоціації – з бактеріями, 
грибами (ешеріхії, сальмонели, аспергілли), най-
простішими (еймерії, гістомонади), кліщами (Ar-
gas persicus, Darmanissus gallinae, Knemidokoptes 
mutans, Syridophilus bipectinatus)  і комахами 
(Melopon gallinae) [4, 7]. 

У індиків при патологоанатомічному розтині 
виявляли 8 видів гельмінтів: Echinostoma revolu-
tum, Raillietina cesticillus, Raillietina tetragona, As-
caridia galli, Ascaridia dissimilis, Heterakis gallinar-
um, Capillaria obsignata. За результатами дослі-
джень 65,0 % індиків було інвазовано гетераками, 
інтенсивність інвазії становила 25-115 екземпля-
рів [8, 9, 10]. При розтині ворон виявляли 9 видів 

паразитів Mesorchis reinoldi, Plagiorchis braunni, 
Prosthogonimus ovatus, Passerilepis stylosa, Capil-
laria corvorum, Dispharinx nasuta, Dermanyssus 
gallinae, Alphitobius diaperinus, Histomonas melea-
gris [6]. За даними М.В. Богача (2010 р.) окремі 
гельмінтози, ускладнені збудниками протозоозів 
(гістомонадами і еймеріями) спричинюють заги-
бель 80-90% індичат. Наведені результати підт-
верджують припущення В.П. Кириченка, що ге-
льмінтів Heterakis gallinarum слід розглядати не 
як «переносників» гістомонад, а як збудників змі-
шаної інвазії [1, 3]. 

Гістомоноз (тифлогепатит, інфекційний ен-
терогепатит, Black-head – «чорна голова», Liver 
Rot – гниття печінки) – протозойне захворювання 
індиків, гусей, качок, курей, цесарок, перепілок, 
павичів, фазанів, диких птахів, яке досить поши-
рене на території України. Найбільш сприятливим 
до гістомонозу є молодняк з 2-денного до 2-3 мі-
сячного віку [2]. 

Матеріал і методи. Метою нашої роботи бу-
ло вивчити поширення інвазійних хвороб індиків, 
гусей та курей віком від 1 до 6 місяців при спіль-
ному утриманні в приватних господарствах Ро-
менського, В.Писарівського та Охтирського райо-
нів Сумської області. Методом неповного гельмі-
нтологічного розтину за К.І. Скрябіним було дос-
ліджено 15 індиків, 10 гусей і 10 курей.    

Результати досліджень. При патологоана-
томічному дослідженні 15 трупів індиків було ви-
явлено їх виснаження, відставання в рості, дряб-
лість скелетних м’язів, синюшність шкіри, а в 2 
трупів – шкіра голови набувала чорного кольору. 
У 87,0 % трупів індиків виявляли в 4-6 разів збі-
льшення об’єму сліпих кишок, стінка їх була нері-
вномірно потовщена, щільна (рис.1, 2). Серозна 
оболонка була сірого кольору, кровоносні судини 
переповнені кров’ю. Просвіт кишечника заповне-
ний смердючою сироподібною масою, яка легко 
відділялася від стінки кишок (рис. 3). 

 

  
Рис. 1. Потовщення стінки сліпої кишки Рис. 2. Сегментарне потовщення сліпих кишок 
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Рис. 3. Вміст сліпих кишок Рис. 4. Відкладання фібрину на серозних покривах 
органів черевної порожнини 

 

На слизовій оболонці виявляли грудочки фі-
брину. У 10,0 % трупів виявляли виразки діамет-
ром до 6 мм і перфорацію стінки кишечника та 
розвиток фібринозного перитоніту (рис. 4). У 
70,0 % трупів індиків печінка була збільшена в 1,5 
– 2 рази, гіперемійована, темно-бурого кольору, 
дряблої консистенції. При розрізі в паренхімі пе-
чінки виявляли сіро-білого кольору множинні вуз-
лики, розміром від просяного зерна до лісового 
горіха. Ці вузлики мали чіткі межі між здоровою 
частиною печінки і дещо виступали на поверхні 
капсули, в деяких місцях вони глибоко проникали 
в паренхіму печінки. На розтині структура печінки 
волога, салоподібна блідо-коричневого кольору з 
жовтуватим відтінком. 

При дослідженні мазків – відбитків з сліпих 
кишок, фарбованих за методом Романовського 
виявляли гістомонад розміром 12х15х21 мкм, які 
мали 1-4 джгутики. В мазках ядро і джгутики на-
бували червоного кольору, а цитоплазма – бла-
китного. При дослідженні вмісту сліпих кишок за 
методом гельмінтоскопії у 8 трупів індиків вияв-
ляли статевозрілих H.gallinarum (ЕІ – 53,3 %, а ІІ 
– 25 екз. гельмінтів на 1 індика ). 

При проведенні гельмінтологічного розтину 
10 гусей, які утримувалися разом з індиками, збу-
дників інвазійних хвороб не виявляли. При про-
веденні розтину трупів 10 курей у 4 з них в сліпих 

кишках виявляли гетераків (ЕІ – 40,0 %, ІІ – 
12 екз. гельмінтів на курицю). Слизова оболонка 
сліпих кишок гіперемійована, з крапковими і сму-
гастими крововиливами, набрякла з вузликоподі-
бними утвореннями.  

Таким чином, при спільному утриманні інди-
ків, курей і гусей у приватних господарствах та 
при використанні птицею одних і тих же вигулів 
інвазійні хвороби мають різне поширення. У інди-
ків реєструвалася змішана гетеракідозно-
гістомонозна інвазія, а у курей гетеракідозна. У 
гусей збудників інвазійних хвороб не виявляли. 
Патогномонічними ознаками у індиків були ката-
рально-дифтеритичний тифліт, фібринозний пе-
ритоніт, а у курей – катарально-геморагічний 
тифліт. 

Висновки та перспективи подальшого ро-
звитку у даному напрямку. При спільному 
утриманні птиці у індиків реєструється гістомоноз 
як моноінвазія у 87,0 %, а змішана гетеракідозно-
гістомонозна – у 61,5 % і проявляється катараль-
но-дифтеритичним тифлітом. У 40,0 % курей ре-
єструється гетеракідозна інвазія і проявляється 
катарально-геморагічним тифлітом. Для подаль-
шого вивчення змішаної гетеракідозно-
гістомонозної інвазії необхідно провести гістоло-
гічні дослідження. 
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Установлено, что при совместном содержании птицы в частных хозяйствах у индюков реги-

стрируется гистомоноз как моноинвазия у 87,0  %, а смешанная гетеракидозно-гистомонозная – у 
61,5 % и проявляется катарально-дифтеритическим тифлитом. У 40,0 % кур регистрируется 
гетеракидозная инвазия и проявляется катарально-геморрагическим тифлитом. 

 
It is set that at general maintenance of bird in private poultry farms registers oneself blackhead as 

monoinvasion in 87,0 %, and mixed-heterakidozno histomonozna - in 61.5% and occurs catarrhal-
dyfterіtychnym typhlitis. In 40.0 % of hens recorded heterakidozna invasion and appears catarrhal-
hemorrhagic typhlitis. 
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КОНТАМІНАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗБУДНИКАМИ ІНВАЗІЙНИХ 
ХВОРОБ В ГОСПОДАРСТВАХ ЗА РІЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ 

 
І. С. Дахно, д.вет.н., професор, Сумський НАУ 
Ю. В. Негреба, Сумський НАУ 
 
В статті приведені дані щодо забруднення збудниками інвазійних хвороб об’єктів тваринниць-

ких приміщень в господарствах за різної технології вирощування свиней. Встановлена висока кон-
тамінація об’єктів тваринницьких приміщень: яйцями гельмінтів Ascaris suum, Oesophagostomum 
dentatum  і Strongyloides ransomi; цистами найпростіших Balantidium suis; яйцями та кліщами підряду 
Trombidiformes в приватному та колективному господарствах за низької санітарної культури і зна-
чно менша - в промисловому. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Інвазійні хвороби тварин залишаються 
складною проблемою, яка привертає увагу нау-
кових і практичних фахівців ветеринарного  та бі-
ологічного профілю. Це визначається значним 
поширенням інвазійних хвороб на території Укра-
їни та високим рівнем ураження тварин. Відомо, 
що факторами передачі збудників інвазійних хво-
роб, від хворих тварин до здорових, є об’єкти на-
вколишнього середовища, в тому числі і тварин-
ницькі приміщення, які забруднені яйцями і личи-
нками гельмінтів, ооцистами та цистами найпрос-
тіших. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Потужні комплекси і промислові підприємства з 
виробництва продукції тваринництва поступово 
змінюються на дрібні приватні господарства. За 
таких умов часто порушується технологія виро-
щування тварин, особливо біотермічне знезара-

ження відходів тваринництва та проведення 
профілактичних і лікувальних протипаразитарних 
заходів [1, 2, 5]. 

Розвиток в організмі дефінітивних хазяїв бі-
льшості видів паразитів супроводжується стате-
вим розмноженням та виділенням великої кілько-
сті інвазійних елементів в навколишнє середови-
ще. Ретельне механічне прибирання місць утри-
мання тварин забезпечує видалення із тваринни-
цьких приміщень основної маси збудників інва-
зійних хвороб. Проте, в процесі експлуатації тва-
ринницьких приміщень відбувається поступове 
накопичення яєць та личинок гельмінтів, цист і 
ооцист збудників протозойних хвороб на підлозі, 
стінах, годівницях та предметах догляду за тва-
ринами, де вони тривалий час залишаються жит-
тєздатними і досягають інвазійної стадії та пот-
рапляють до організму тварин. Така передача 
збудників інвазійних хвороб є ведучою в епізоо-


