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ЕЙМЕРІОЗИ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ І ДОМАШНІХ ПТАХІВ
Довгій Ю.Ю., Кушнірова Г.А., Довгій М.Ю.

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
На території СНД еймеріози хутрових звірів і домашніх птахів поширені майже повсюди, але найбільший збиток спричиняють 

у східних і південних регіонах.
Широке розповсюдження хвороби обумовлено насамперед високою стійкістю збудника у зовнішньому середовищі та здатністю 

до швидкого розмноження [1, 2].
Економічні збитки досить суттєві. Вони складаються із загибелі птахів, кролів, нутрій (може складати до 50–100 %), уповільнен-

ня росту та розвитку тварин, що перехворіли [3, 4].
Еймеріози викликають порушення травлення, інтоксикацію організму, знижують стійкість до інфекційних та інвазійних хвороб 

[5, 6]. Видовий склад кишкових еймерій у різних куточках земної кулі суттєво відрізняється. Втім, одним із постійних видів, який 
виявляють у різних країнах, є Е.stiеdae.

Мета роботи. Вивчити епізоотичні дані, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни при еймеріозі нутрій, кролів і птахів.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводились в індивідуальних секторах Бердичівського району Житомирської області. Діаг-

ноз встановлювали з урахуванням епізоотичних даних, клінічних ознак, патологоанатомічних змін і лабораторних методів. Для дослідження від-
бирали проби посліду, фекалій, зскрібки зі слизової оболонки уражених ділянок кишок, які досліджували за методом Фюлеборна в 1 г фекалій. 
Еймеріоз птахів диференціювали від гістомонозу, бореліозу.

Усього було досліджено 35 курчат, 22 гусеняти, 80 кролів та 42 нутрії. 
Результати досліджень. Курчата заражалися еймеріями з 1-добового віку, клінічно інвазія проявлялась з 15-ти діб, максимум 

захворювання припадав на 25–30 добу життя, а кроленят і нутрій з 3-4-х місячного віку. Гусенята хворіли у віці від 7-ми до 90-до-
бового віку.

За звичай захворювання реєстрували з квітня по вересень. Хвороба перебігала як гостро, так і хронічно. Однією з перших клініч-
них ознак була спрага. Пізніше наступала сонливість, пригнічення, оперення скуйовджене, курчата сиділи з опущеними крилами, їх 
випорожнення ставали рідкими, з домішками великої кількості крові та слизу. Гребінь та сережки бліді, відмічалися паралічі, судоми.

Загибель відмічали на 6–7 добу після зараження, смертність сягала 70–90 %. При низькій інтенсивності інвазії (ІІ=55–61 ооцист 
у 3 краплях флотаційної рідини ФР) хвороба перебігала без видимих клінічних ознак. При патологоанатомічному розтині відмічали 
потовщення сліпої кишки, яка була заповнена кров’ю або білою сироподібною масою. На її слизовій оболонці відмічали виразки, 
і виявили збудника Е. tenella. Слизова оболонка дванадцятипалої кишки червона, набухла, на її поверхні округлі вогнища, де ви-
явлені ооцисти еймерій.

Вивчаючи епізоотичну ситуацію щодо еймеріозу хутрових звірів у Житомирській області, найвищу екстенсивність і інтенсив-
ність інвазії було виявлено в індивідуальних секторах у січні, лютому та середині березня (2008–2012 рр.) серед усіх вікових груп 
кролів. Найвищий показник був у тварин віком 2–6 місяців і становив 157–165 паразитів у 3 краплях ФР, за екстенсивності інвазії 
(ЕІ) 57–59%. Найчастіше уражалися кроленята 3–4-місячного віку, а нутрії віком 8–10 місяців. При патологоанатомічному розтині 
реєстрували тотальне ураження печінки еймеріозними вузликами.

Пік інвазії реєстрували у середині травня та кінці червня. У кролів до 2-х місяців екстенсивність інвазії становила до 56 %, 
а з 2-х до 6-ти місяців сягала 67 %.

У нутрій віком до 8-ми місяців інтенсивність інвазії становила 53 %, а з 8-ми місяців до одного року – до 62 %. 
При високій інтенсивності інвазії (ІІ=157–165 ооцист у 3 краплях ФР) реєстрували клінічні прояви захворювання, характерні 

для кишкової форми еймеріозу: схуднення та розлади шлунково-кишкового тракту (здуття шлунка та кишечника), що зустрічалися 
у 80 % випадків інвазованості кролів і нутрій еймеріями.

У кролів встановлено такі види збудників: Е. stiedae, E. magna, E. perforans, у нутрій виявили мало поширені: Е. coeciola, 
E. piriformis, E  intestinalis.

Інкубаційний період при еймеріозі кролів і нутрій тривав від 2–3-х до 12-ти діб. Хвороба мала гострий і підгострий період. Слабка 
інвазія і повторні зараження призвели до хронічного перебігу. За локалізацією патологічного процесу захворювання проявлялось у 
двох клінічних формах – кишковій і печінковій.

При печінковій формі гострий період тривав від 5-ти до 10-ти діб. Хворі кролі були млявими, видимі слизові оболонки очей, носа 
бліді, жовтушні, відмічалася малорухливість тварин, періодичні проноси, у кишечнику – гази, живіт збільшений і болючий.

При ускладненому еймеріозі гнійним запаленням жовчних ходів у кролів з’являється переміжна гарячка, відмічалися гострі на-
пади судом.

При гострому перебігу захворювання часто закінчувалося смертю кролів через 2–3 тижні, нутрій – 3–5 тижнів.
Хронічна форма затягувалася до 2,5–4-х місяців. При кишковій формі прихований період хвороби тривав 4–5 діб. Розлади 

травного каналу проявлялися характерними ознаками: спочатку поява сухих, вкритих слизом фекалій, згодом з’являвся пронос, 
особливо в той час, коли кролів годували вологими або соковитими кормами. У молодняка різко виражений пронос та інтенсивне 
виділення сечі (поліурія). Інколи випорожнення містили велику кількість слизу і домішки крові. Перистальтика кишечнику посилена, 
кон’юнктива гіперемійована, з’являвся гарячковий стан, живіт підтягнутий, розвивалась анемія. У кроленят і нутренят спостерігали-
ся судоми, особливо розгиначів шиї, м’язів спини та задніх кінцівок, закидання голови назад, у той час як задні кінцівки перебували 
у розігнутому стані, а передні кінцівки здійснювали плавальні рухи. При пальпації ділянки живота хворих кролів і нутрій реєструва-
ли збільшення об’єму печінки та болючість черевної стінки (при кишковому еймеріозі).

Висновки. 1. За результатами досліджень встановлено: курчата заражались еймеріями з 1-добового віку, клінічні ознаки інвазії 
з’являлись з 15-ти добового віку, але пік захворювання припадав на 25–30-ту добу, на 45–60-ту добу еймеріоз стухав. Гусенята 
хворіли у віці від 7-ми до 90-добового віку; захворювання реєстрували з квітня по вересень. 

2. Основними клінічними ознаками були спрага, сонливість, курчата сиділи з опущеними крилами, відмічались паралічі і судоми. 
Смертність сягала 70–90 % на 6–7-му добу. 

3. Найчастіше уражалися кроленята з 3–4-х місячного віку, а нутрії у віці 8–10 місяців. Пік інвазії реєстрували у середині травня 
та кінці червня. У кролів до 2-х місяців екстенсивність інвазії становила до 56 %, а з 2-х до 6-ти місяців сягала 62 %.
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4. Інкубаційний період при еймеріозі кролів і нутрій тривав від 2–3 до 12 діб. Хвороба мала гострий і підгострий перебіг. Захворю-
вання за локалізацією патологічного процесу проявлялося у двох клінічних формах – кишковій та печінковій. При печінковій формі 
гострий період тривав від 5 до 10 діб, за кишкової форми прихований період тривав 4–5 діб.

Перспективи подальших досліджень. З метою визначення та впровадження у виробництво найефективнішого препарату для 
лікування кролів, нутрій, курчат і гусенят, уражених еймеріями, у подальшому буде вивчатись терапевтична дія еймеріостатиків 
нового покоління та їх вплив на гематологічні показники до та після лікування.
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EYMERIOZ OF FUR ANIMALS AND POULTRY
Dovgiy Yu.Yu., Kushnirova G.A., Dovgiy M.Yu.

Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir
It has been determined that chickens were diseased with eymeriosis from 1–15 day age, goslings – from the 1st week to the age of  3 months, rabbits 

from the age of 3–4 months, and nutrias– at 8–10 months. The peak of invasion for chickens and goslings was registered from April for September, 
for rabbits and nutrias it is a middle of May and the end of June. The death rate of chickens and goslings amounted 70–90 %  on the 6th–7th  days, 
extensiveness of invasion for rabbits younger than 2th month age made to 56 %, and from 2 to 6 months it amounted more than 62 %.
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CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПИРОПЛАЗМИДОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Дускулов В.М., Расулов У.И.

Узбекский научно-исследовательский институт ветеринарии, Республика Узбекистан

В животноводческих хозяйствах Республики Узбекистан наблюдаются значительные потери в связи с падежом и снижением 
продуктивности животных от ряда инвазионных болезней. Среди инвазионных заболеваний пироплазмидозы (пироплазмоз, бабе-
зиоз, тейлериоз) крупного рогатого скота являются наиболее коварными болезнями, возбудители которых передаются животным 
определенными видами пастбищных кровососущих клещей. Изучение этих болезней были начаты с первых дней организации 
института. При этом большое внимание отечественных ученых было сосредоточено на изучении фауны иксодовых клещей в 
республике, выявлении клещей переносчиков возбудителей пироплазмидозов животных и изучению фауны и биологии. Большой 
объем работ проведен по разработке методов борьбы с иксодовыми клещами, которые внедрены в производство. Одновременно 
проводилось изучение возбудителей пироплазмидозов крупного рогатого скота и изыскание средств борьбы и профилактики при 
этих заболеваниях. Наряду с этим разрабатывались и совершенствовались меры борьбы, средства диагностики, терапии, специ-
фической и химической профилактики, также проводился контроль за эпизоотическим состоянием пироплазмидозов.

Учитывая то, что подобные работы нужны и необходимы для развития животноводства многие отечественные ученые раз-
рабатывали различные способы и средства против пироплазмидозов крупного рогатого скота. Так, в 1936–1941 и 1946–1955 гг. 
заведующий лабораторией протозоологии, профессор А.В. Богородицкий установил лечебно-профилактические свойства препа-
ратов ихтарган, альбарген, трипанблау, гемоспоридин при пироплазмидозах крупного рогатого скота и внедрил их в ветеринарную 
практику.

П.А. Лаврентьев в 1956–1958 гг. изучал морфологию, биологию, иммунобиологические свойства возбудителей пироплазмидо-
зов, разработал ряд средств и способов борьбы с этими заболеваниями. 

В период 1959–1965 гг. П. Н. Ли и И.Х. Расуловым апробированы лечебно-профилактические свойства препаратов беренила, 
азидина, которые они внедрили в производственную практику. Это огромный вклад ученых, касательно вопросов защиты живот-
ных от пироплазмидозов.

Научная деятельность сотрудников лаборатории протозоологии под руководством профессора Т.Х. Рахимова (1969–1993 гг.) 
была направлена на изучение эпизоотологии протозойных заболеваний крупного рогатого скота, биологии, морфологии возбуди-
телей и разработку средств и способов лечения. По результатам исследований разработаны способы лечения диамидином, АБП 
(акрихин+бигумаль+плазмоцид), делагилом, которые были внедрены в ветеринарную практику. После обретения республикой 
независимости, все эти разработки и средства утратили свое значение, так как их заменили препараты зарубежного производства. 
Поэтому встала необходимость создания отечественных антипротозойных препаратов в Республике Узбекистан. 

Научными сотрудниками химического факультета Национального университета был синтезирован антипротозойный препарат 
узбикарб (патент на изобретение РУз. № 1АР03933). Узбикарб является аналогом диамидина, который ранее производился в 
Российской Федерации.

Также разработан препарат полиамидин-п (патент на изобретение РУз. № 1АР04607). Полимерный комплекс полиамидин-п 
(это условное название) является 4-%-ным раствором узбикарба на цитрусовом пектине:

+COO
-++COOH + H+

Антипротозойный препарат полиамидин-п приводит к деформации паразита, нарушает обмен веществ, прекращает синтез 
ДНК. В результате нарушается жизненный цикл паразита.


