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ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ НЕМАТОДОЗІВ 
СВИНЕЙ У ЗОНІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

ВСТУП
Пош иреність інвазійних хвороб у сви

нарських господарствах України та сві
ту -  це ком плекс взаєм опов’язаних п р о 
блем.

З-поміж  багатьох особливого значен
ня набули:
• адаптація морфології та біології гель

мінтів до  зміни екологічних умов існу
вання;

• популяційні механізми розвитку епізо
отичного процесу гельмінтозів;

• особливості патогенетичного впливу 
паразитів на структурно-функціональ
ний комплекс органів і тканин тіла тва- 
рин-хазяів;

• генетичний м еханізм  захисту та опору 
організм у тварин впливу гельмінтів;

• розробка ефективних, безпечних для 
здоров’я тварин і довкілля засобів для 
дегельмінтизації та дезінвазіі [1, 2, 3].

Таким чином, оздоровлення госпо
дарств, неблагополучних щодо інвазійних 
хвороб свиней, можливе лиш е при засто
суванні повного спектра методів і підходів 
у боротьбі з  гельмінтозами. Починати про
філактику зараж ення тварин потрібно ще 
на етапі проектування й будівництва сви
нарників.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Основний обсяг експериментальних 
досліджень проведено на кафедрі пара
зитології, ветеринарно-санітарної експер
тизи та зоогігієни Ж итомирського націо
нального агроекологічного університету 
(ЖНАЕУ) і в господарствах Ж итомирської 
області. Експериментальні дослідження 
виконували у свинарських господарствах 
різних форм  власності на території Ж ито
мирської, Рівненської та Вінницької облас
тей. Безпосередньо у дослідній роботі було 
використано 242 дикі та свійські свині.

Поширення інвазійних хвороб свиней 
у господарствах Ж итомирщ ини вивчали 
ш ляхом аналізу звітної документації Го
ловного управління державної ветеринар
ної медицини в Ж итомирській області за 
2 0 0 5 -2 0 0 9  рр.

Дослідження нематодозів диких свиней 
здійснили в лісомисливському господар
стві “Лубенське” (Рівненська область). Був 
проведений аналіз результатів експертиз 
Лубенської державної лабораторії ветери
нарної медицини за 2 0 0 4 -2 0 0 7  рр. Також 
використовували результати власних д о 
сліджень туш кабанів, відстріляних на те
риторії угідь лісомисливського господар
ства. У мисливські сезони 2 0 0 7 -2 0 0 8  рр. 
здійснили повні гельмінтологічні розтини 
за К. 1. Скрябіним восьми туш кабанів (ві
ком 6 міс.).

З метою  визначення ролі лю мбрицид 
у поширенні аскарозу та метастронгільо- 
зу було використано методику гельмін
тологічного дослідження безхребетних за 
Г. А. Котельниковим (1974) та К. І. Бичко- 
вою (1991). Дослідження проводили на базі 
навчальної лабораторії тваринництва тех
нологічного факультету ЖНАЕУ та НДГ 
“Україна” ЖНАЕУ (Ж итомирська область, 
Черняхівський район).

Вивчення морфологічних ознак Ascaris 
suum у геоекологічних зонах Полісся та Лі
состепу проводили на територіях Берди
чівського та Новоград-Волинського райо
нів Ж итомирської області. Лісостеп був 
представлений Чернівецьким районом 
Вінницької області. Гельмінтів відбирали 
з кишечника свиней великої білої породи 
(вік 6 -1 2  міс.) після забою.

Для встановлення причин варіабель
ності морфологічних ознак особин А яшмі, 
адаптованих до зазначених місцевостей, 
ми дослідили хімічний склад їхніх грунтів 
на базі лабораторій Науково-дослідного ін
ституту регіональних екологічних проблем 
(м. Житомир).

ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Упродовж останніх десятиріч епізо

отична ситуація щодо нематодозів свиней 
на території Полісся України залишалася 
маловивченою. Однак, за природно-кліма
тичними характеристиками Поліський ре
гіон є зоною, сприятливою для розвитку 
паразитарних хвороб свиней. Проводя
чи власні та ретроспективні дослідження 
на базі тваринницьких господарств Жито
мирської області протягом 2005-2009 рр., 
ми встановили значне поширення аскаро
зу, езофагостомозу, стронгілоїдозу та три- 
хурозу серед свійських свиней. У більшос
ті свиноферм ці нематодози реєструвалися 
постійно.

Однак вивчення гельмінтологічної си
туації лиш е в межах поголів’я свійських 
свиней є однобічним підходом до розу
міння епізоотології інвазійних хвороб. 
Згідно з дослідженнями вітчизняних і за
кордонних вчених, ключем до розуміння 
механізмів існування паразитарних сис
тем  є вивчення особливостей перебігу 
гельмінтозів у дикій фауні -  тобто при
родних біоценозах [2, 4].

Для епізоотичного процесу багатьох ві
русних хвороб, зокрема лейкозу, характер
на хвилеподібна динаміка. Власними до
слідженнями було встановлено, що для 
аскарозу, трихурозу й метастронгільозу 
свиней також властиве хвилеподібне по
ширення, більш інтенсивно виражене у по
пуляціях диких тварин.

Для зони Полісся в епізоотичному про
цесі аскарозу диких і свійських свиней чітко 
визначені фази, які запропонував В. 0. Бу
сол (2005) для характеристики епізоотич
ного процесу лейкозу великої рогатої ху
доби: резервації, епізоотичного поширення 
збудників, резерваційного перетворен
ня інвазії [5]. Тривалість і взаємний перебіг 
цих фаз укладався у 2-річний термін. Тоб
то, незалежно від ужитих заходів бороть
би з аскарозом свиней, інвазія поширюєть
ся хвилеподібно -  кількість хворих тварин у 
поголів’ї диких тварин з року в рік стабільно 
не збільшується, а у поголів’ї свійських сви
ней -  не зменшується. Однак, якщо діапа
зон коливань екстенсивності інвазії серед 
поголів’я домашніх свиней не перевищував 
5 -1 0  %, то для диких свиней цей показник 
може становити 50 %.
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Таким чином, у природних біоценозах 
інкурентна боротьба між паразитами та 
німи хазяями відбувається подібно ходу 
рівноваженого маятника: перевагу попе- 
■мінно здобувають то гельмінти, то тва- 
гни. Наша думка підтримана іншими вче
ши, які стверджують, що у дикій фауні 
істема паразит-хазяін керована еволю- 
йними механізмами саморегуляції. Для 
:ї однаково нехарактерні як спалахи ін- 
ізійних хвороб із рекордною смертністю, 
ік і стабільний високий відсоток захворю- 
іності та летальності [6].

В епізоотології аскарозу свиней поза 
загою дослідників часто залишається 
актор передачі інвазії за допомогою до- 
іових черв’яків, які поширюють збудників 
сприяють виникненню стаціонарних вог- 
ищ інвазії. Для Полісся України, де фауна 
зунтів багата й різноманітна, такі дослі- 
ження є вкрай необхідними.

Незалежно від таксономічної належнос- 
ілюмбрициди можуть сприяти формуван- 
ю стаціонарних вогнищ гельмінтозів сви- 
ей. Це зумовлено тим, що дощовий черв’як 
ля аскарисів і метастронгіл відповідно є 
іезервуарним і проміжним хазяїном.

Згідно з власними дослідженнями 
2007-2009 рр.), на територіях свино
ферм Ж итомирщини дощові черв’яки ін- 
азовані збудниками аскарозу в межах 
17,50-41,86 %, метастронгільозу -  13,54— 
16,74 %. Зараженість лю м брицид яйця- 
<и та личинками гельмінтів упродовж  
юку визначалась значними коливання
ми. Максимальну кількість безхребетних, 
юсіїв яєць Ascaris suum і Metastrongylus 
'.iongatus, було зареєстровано у жов- 
гні-листопаді. При цьому екстенсивність 
га інтенсивність інвазії (El, 11) дощових 
нерв’яків личинками гельмінтів у квітні- 
гравні значно перевищ ували осінні по- 
(азники. Отримані результати поясню є
мо тим, що у весняно-літній період верхні 
шари грунту максимально контамінова- 
ні яйцями та личинками нематод. Але під 
впливом інтенсивного сонячного опро
мінення й посухи збудники гельмінтозів 
упродовж декількох діб втрачаю ть інва- 
Війні властивості та гинуть.

Таким чином, дощові черв’яки як но
сії збудників нематодозів для свинарства 
на Поліссі України становлять найбільшу 
небезпеку навесні (з першої декади квіт
ня до початку червня). Тому в цей період 
перед експлуатацією вигульних майдан
чиків і свинарників рекомендуємо про
водити відповідні санітарно-гігієнічні за 
ходи. Доцільно здійснити переорювання 
та осушення земельних ділянок, змінити 
профіль грунту на піщаний тип, відремон
тувати підлоги, укріпити фундамент та об 
ладнати гноєтранспортери. Також бажано 
змістити строк дегельмінтизації дорослих 
свиней і відгодівельного молодняку на тра- 
вень-червень і жовтень-листопад. У ці пе
ріоди року щільність популяції дощових 
черв’яків на поверхні грунту знижується і

безхребетні, як дж ерело інвазії, тимчасово 
випадаю ть з епізоотичного ланцюга.

Наявність біогеоценотичного взаєм о
зв’язку між морфологією  гельмінтів і грун
тово-кліматичними умовами місцевості 
була підтверджена на прикладі популяцій 
А. 5иит з Ж итомирської (Новоград-Волин- 
ський і Бердичівський райони) та Вінниць
кої областей (Чернівецький район).

Досліджені самці та самки аскарисів 
з території Вінничини мали довжину тіла 
відповідно 21,63±0,49 і 32,31 ±0,77 см, а 
особини/1. зц ц т  з Ж итомирської області -  
відповідно 25,83±0,84 та 16,73±0,61 см.

Топографічно Чернівецький район на
леж ить до суббореального кліматичного 
поясу правобереж ної центральної високої 
провінції Лісостепової зони типових чор 
ноземів і темно-сірих опідзолених ґрун
тів. Територія Бердичівського району -  
це бореальний пояс північної підпровінції 
правобереж ного Лісостепу аналогічного 
Грунтового профілю. Місцевість Новоград- 
Волинського району є частиною півден
ного регіону центральної правобереж ної 
провінції зони мішаних лісів дерново-під
золистих супіщаних та оглеєних грунтів 
Українського Полісся.

Згідно з л ітературним и даним и, опти
м альним  середовищ ем  для  біології д о 
щ ових черв’яків -  резервуарних хазя
їв А. 5иит, є сірий опідзолений грунт та 
опідзолені чорнозем и [7]. Саме такий тип 
грунтів характерний для Чернівецького 
та Н овоград-В олинського районів. Хіміч
ний аналіз проб грунтів дослідж уваних 
м ісцевостей виявив, що в Чернівецькому 
районі ґрунт при слаболуж ній реакції має 
високий вміст гумусу (8 ,00±0 ,52  %), луж- 
но-гідролізованого азоту  (257,50±4,79 
мг/кг) та Р20 5 (1225,00±94,65 мг/кг). За 
таких показників м ікробіологічні проц е
си в грунті є гіперактивними.

Одержані результати узгоджуються з 
дослідженнями вчених-біологів, згідно з 
якими гумінові речовини гумусу є носіями 
енергетичних запасів і маю ть протекторні 
властивості для грунтової біоти за екстре
мальних умов існування [8]. Таким чином, 
Грунтам із високим вмістом гумусу при

таманні надсприятливі умови для росту, 
життєдіяльності та еволюційного розвитку 
вільноживучих і паразитичних черв’яків.

ВИСНОВКИ
1. У зоні Українського Полісся пош и

реними нематодозами свиней є 
стронгілоїдоз, езофагостомоз, аскароз, 
метастронгільоз і трихуроз. На території 
Рівненської області у популяціях диких 
кабанів найбільш поширені аскароз і 
езофагостомоз.

2. Дощові черв’яки на території Цен
трального Полісся України найбільшу 
інвазійну небезпеку для свиней скла
даю ть у квітні-травні й вересні-жовтні. 
Навесні відмічена найвища інтенсив
ність інвазії лю мбрицид ларвальними 
ф орм ам и гельмінтів, восени зростали 
показники екстенсивності (до 41,86 % 
по А. зиит) та інтенсивності інвазії 
популяції дощових черв’яків яйцями 
аскарисів і метастронгіл (відповідно 
9,17±1,72 та 3,94±0,48 екз./ос.).

3. Умови Чернівецького району Він
ницької області, що належить до 
ґрунтово-біокліматичного поясу 
південної підпровінції правобережної 
Лісостепової зони типових чорноземів і 
сірих опідзолених грунтів, при вмісті в 
них гумусу на рівні 8,0±0,52 %, лужно- 
гідролізованого азоту -  257,5±4,79 
мг/кг та Р20 5-  1225,0±94,65 мг/ кг, 
сприяю ть появі особин А. эиит 
гігантських розмірів (рис. 1). Середня 
довжина тіла самців і самок у популяції 
аскарисів цього регіону складає 
25,83±0,84 та 32,31±0,77 см відповідно.
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