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Актуальність проблеми. Прісноводні молюски – це природні мешканці 

великих і малих водойм України, які часто виконують роль проміжних хазяїв 

личинок трематод: Fasciola hepatica, F. gigantica, Paramphistomum ichikawai, 

P. cervi, Liorchis scotiae та ін. [2, 6, 7].  

Поширення трематодозів великої і дрібної рогатої худоби на конкретній 

території обмежується наявністю специфічних живителів. Отже, обґрунтування 

заходів боротьби з трематодозами жуйних тварин неможливе без знань про 

ураження прісноводних молюсків личинками гельмінтів.  

Матеріали і методи досліджень. Для виявлення прісноводних молюсків 

ми вивчали береги та вологі ділянки пасовищ в біотопах річки Случ і притоків 

р. Тетерів (р. Крошенка та Коденка). Кожен біотоп вивчався з позиції 

доступності для худоби. Збір молюсків проводили ручним способом за 

методикою В. І. Здуна [5] протягом теплого сезону 2011–2013 рр. За період 

дослідження було зібрано 66 молюсків і проведений розтин 36 екземплярів.  

Визначення виду молюсків проводили за зовнішніми конхологічними 

ознаками [3]. Для виявлення личинок трематод проводили розтин молюсків 

методом руйнування мушлі [5].  
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Відбір проб фекалій (n=116) від великої та дрібної рогатої худоби 

здійснювали на базі фермерських і приватних господарств Житомирського 

району. Фекалії досліджували методом послідовних промивань. 

Результати досліджень. Власним копрологічним дослідженням корів і 

кіз на території Житомирського району Житомирської області (2012 р.) було 

встановлено масштаби поширеності трематодозів жуйних тварин. Згідно 

отриманих даних, фасціолами були інвазовані 10,8 корів та 3,6 % кіз, 

парамфістомами – 1,8 і 1,2 % тварин відповідно.  

Таким чином, можемо стверджувати, що трематодози великої та дрібної 

рогатої худоби нерідкісні на території Житомирщини, а отже, існує нагальна 

потреба у розробці й застосуванні швидких і ефективних заходів боротьби з 

указаними збудниками інвазійних захворювань.  

Із біотопів р. Случ і притоків р. Тетерів було зібрано та ідентифіковано 

6 видів прісноводних молюсків: ставковик звичайний (Lymnaea stagnalis); 

ставковик малий (Lymnaea truncatula); котушка рогова (Planorbis corneus); 

котушка облямована (Planorbis рlanorbis); лужанка болотяна (Viviparus 

contectus) і затворка (Valvata piscinalis).  

Домінуючими видами є великий звичайний ставковик та котушка рогова 

зі щільністю заселення весною 4–9 екз/м², влітку 14–20 екз/м², восени 1–

3 екз/м². Інші види траплялися поодиноко – 1–3 екз/м². Молюски заселяють 

переважно прибережні зони та заплави річок.  

Проміжними хазяями трематод тварин можуть бути:  

– L. truncatula для Fasciola hepatica, що спричиняє фасціольоз великої 

рогатої худоби, свиней, овець, кіз; 

– L. stagnalis, L. truncatula та Planorbis corneus для збудників 

парамфістоматозів (род. Paramphistomidae) жуйних. 

Проводили паразитологічний розтин і компресорне дослідження тих 

молюсків, які могли бути проміжними хазяями трематод корів та кіз. Всього 

досліджено 24 екземплярів молюсків виду L. truncatula, 8 – L. stagnalis, 4 – 

P. corneus (табл. 1). 

Таблиця 1 

Паразитологічне дослідження молюсків із  

біотопів р. Случ і притоків р. Тетерів 

Вид 

молюсків 

К-ть досліджених 

екз. 

Виявлені личинки 

F. hepatica, шт./молюск 

Екстенсивність 

інвазії, % 

L. truncatula 24 2 8,3 

L. stagnalis 8 ≥ 100 25 

P. corneus 4 – 0 
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При компресорному дослідженні партеногенетичні стадії розвитку 

фасціол були виявлені у двох молюсків L. truncatula (8,3 %) і двох – L. stagnalis 

(25 %). Одержані дані підтверджуються дослідженнями Житової О. П. (2003), 

яка вказувала, що на території Житомирщини 12,5 % L. truncatula уражені 

личинковими стадіями F. hepatica [4]. 

У літературних джерелах наведені дані, що влітку популяція молюсків у 

водоймах знижується. Адже сублетальною для безхребетних є температура 

води понад 27 °С, залежно від виду молюска [1]. 

Зважаючи на вищезазначене, ми рекомендуємо не випасати худобу на 

заплавних територіях малих річок Житомирщини, особливо у помірно-теплий 

період року. Зазвичай у травні–червні популяція молюсків у водоймах 

р. Тетерів і Случ досягає своєї максимальної щільності й становить значну 

паразитарну небезпеку. Тому на ці місяці потрібно вилучати заплавні вигули з 

використання, про що необхідно проводити роз’яснювальну роботу з 

власниками худоби. Також потрібно вчасно проводити профілактичну 

дегельмінтизацію великої та дрібної рогатої худоби. 

Висновок. Гідрологічні умови р. Случ і притоків р. Тетерів є 

сприятливими для життєдіяльності, принаймні, 6 видів прісноводних молюсків, 

3 з яких (Lymnaea stagnalis, L. truncatula, Planorbis corneus) є проміжними 

хазяями трематод жуйних тварин.  

В перспективу подальших досліджень входить продовження вивчення 

малакофауни малих річок Житомирщини у сезонному аспекті та 

паразитологічне обстеження зібраних екземплярів. 
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Актуальність проблеми. Мікс - інвазування декількома збудниками – 

факт, доведений багатьма дослідниками [1]. Зазвичай клінічна картина 

розвивається більш швидко саме за мікс - інвазування, коли імунокомпетентні 

клітини не справляються з різними класами збудників одночасно, і 

спостерігається потужний імунологічний збій в усьому організмі тварини [1–4]. 

Це призводить до летальних наслідків, онкологічних процесів і неефективності 

лікування на пізніших стадіях. Адже лікування собак за бабезіозу та ерліхіозу 

проводиться різними препаратами [3, 5], а наявність одного збудника не 

виключає наявність іншого. Водночас, зміни морфологічних та біохімічних 

показників крові собак за мікс - інвазування збудниками ерліхіозу та бабезіозу 

вивчені недостатньо, що і стало темою нашого дослідження. 

Матеріали і методи досліджень. Наші дослідження проведені в клініці 

«Центр сучасної ветеринарії» м. Києва. Діагноз захворювання собак на 

трансмісивні кровопаразитарні хвороби встановлювали шляхом аналізу 

анамнезу, детального клінічного обстеження тварини, а також його 

підтверджували мікроскопією мазків крові, пофарбованих за методикою 

Романовського - Гімза.  
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