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випробувань бактерицидної та бактеріостатичної дії нового нанопрепарату в організмі курей. 
Література 

1. Бусол В.О. Науково-методичні рекомендації щодо методичних підходів до оцінки 
ризиків використання наноматеріалів у ветеринарній медицині та тваринництві. Бусол В.О., 
Якубчак О.М., Бусол Л.В. К., 2010. 20 с. 

2. ГОСТ 30364.1-97 Продукты яичные. Методы физико-химического контроля 
3. Оробченко О.Л., Куцан О.Т. Токсикокінетика наночасток металів в організмі курей-

несучок за умов введення з кормом нанокомпозиту (Ag, Fe, Cu і двоокис Mn) Ветеринарна 
медицина. 2017. 103. С. 254-258.  

4. Перспективи застосування нанорозмірного срібла у птахівничій галузі України. 
Засєкін Д.А., Кучерук М.Д., Соломон В.В. та ін.. Ветеринарія. 2008. 11-12 (72-73). С. 7-11. 

5. Щербаков А.Б. Препараты серебра: вчера, сегодня и завтра. Фармацевтический 
журнал. 2006. С. 220-221. 
 
 
 
УДК 619:636.2:616.9(477-25) 
 
Дубова О. А., кандидат ветеринарних наук, доцент 
Згозінська О. А., кандидат ветеринарних наук, доцент 
Потапенко І. В., здобувач вищої освіти ОС «Магістр» 
Поліський національний університет, м. Житомир 
e-mail: ksenya_sss@ukr.net 
 

ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ЦИСТОІЗОСПОРОЗУ СОБАК У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА 

 
Вступ. Цистоізоспороз – це протозойне захворювання групи кокцидіозів, спричинене 

паразитами родини Isospora (Cystoisospora) [3]. Клінічно захворювання проявляється 
розладами травлення, схудненням, для цуценят цистоізоспороз може закінчуватись летально 
[2, 4]. Джерелом інвазії є хворі тварини та інвазовані гризуни. Зараження також може 
відбуватись через поїдання переносників ооцист або їх органів.  

Зростання контактів між тваринами, антисанітарні умови, стрес, неконтрольоване 
збільшення кількості бродячих собак, низький рівень ветеринарного обслуговування 
безпосередньо впливають на розповсюдження паразитарних захворювань, у тому числі і 
цистоізоспорозу [1, 5].  

Метою досліджень було з’ясувати епізоотичну ситуацію та особливості 
розповсюдження цистоізоспорозу серед собак у Дарницькому районі м. Києва у період з 
2018 по перше півріччя 2020 рр. 

Матеріали і методи дослідження. Аналіз інвазування собак Cystoisospora canis 
проведений за період 2018перше півріччя 2020 рр. Матеріалом для досліджень була 
статистичні дані журналів реєстрації амбулаторного прийому тварин, які надходили у 
ветеринарні клініки Дарницького району м.Києва. 

Результати дослідження. За результатами опрацювання статистичних даних за період 
2018-2020 рр. захворювання паразитарної етіології було діагностовано у 36 % пацієнтів. 
Серед діагностованих інвазійних хвороб провідне місце належало бабезіозу собак (ЕІ = 55,2 
%). Вагому частку серед паразитозів займали гельмінтози – токсокароз та токсаскароз, 
дипілідіоз, трихуроз та інші (ЕІ = 23,35 %). Із ектопаразитарних захворювань у собак 
найчастіше реєстрували акарози (демодекоз і отодектоз) (ЕІ = 5,9 %), ентомози  
(ктеноцефалідоз та триходектоз) у 5,3 % випадків. Найменш чисельну групу інвазійних 
захворювань склали кишкові протозоози – цистоізоспороз (моноінвазія) діагностували у 7,6 
% пацієнтів, гіардіоз – 2,7 %. Варто зазначити, що у 8,7 % випадків зафіксовано інвазування 
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собак збудниками Cystoisospora canis у асоціації з гельмінтами (токсокарами, дипілідіями та 
трихурисами), особливо у цуценят віком до 6-ти місяців. 

Аналіз даних щодо захворюваності собак на цистоізоспороз серед різних вікових груп 
свідчить про різку тенденцію спадання показника ЕІ за збільшення віку тварин. Так, з-поміж 
усіх випадків зараження (включно з випадками асоційованої інвазії), цистоізоспорами 
інвазувались переважно собаки у віці від 2 до 4-ох місяців (61,6 % тварин) та цуценята віком 
до  2-ох місяців (26,2 % собак). У віковому аспекті найменш вразливими були тварини від 4-
ох місяців до 1-го року (8,63 %)   

Серед тварин старшого віку (більше 1-го року) зустрічались лише поодинокі випадки 
зараження C. canis за низьких значень показника ІІ (1–5 ооцист C. canis у полі зору 
мікроскопа). Така низька інтенсивність зараження собак вказує на їх паразитоносійство. 

Залежність розповсюдження цистоізоспорозу у собак Дарницького району м. Києва від 
пори року не виявлена. Так, екстенсивність зараження м’ясоїдних тварин восени відповідала 
25 %; взимку – 21,4 %; навесні – 24,4 %; влітку – 29,2 %.  

Висновки. 1. Екстенсивність цистоізоспорозу у собак становила 16,3 %, із них 8,7 % – 
в асоціації з гельмінтозами та 7,6 % – у вигляді моноінвазії. 

2. Найбільш сприйнятливими до цистоізоспорозу є цуценята до 4-місячного віку. Ці 
дані є надзвичайно важливими для визначення оптимального часу для проведення 
профілактичної обробки. 

3. Розповсюдження цистоізоспорозу у собак не має чітко визначеної сезонності, 
оскільки більшість досліджених собак проживає в квартирних умовах. Сезонність хвороби 
може проявитися через коливання народжуваності приплоду. 
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Актуальність. Африканська чума свиней – небезпечна хвороба свійських та диких 


