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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ ОВЕЦ В ХОЗЯЙСТВАХ ОДЕССКОЙ 
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Аннотация. Паразитозы овец южной части Одесской области представлены нематодами 
(стронгилоидоз) и цестодами (мониезиоз) с ЭИ от 35,2 % до 85 %, а в северных районах 
зарегистрировано нематодозно-трематодозно-эймериозную инвазию с экстенсивностью от 13,3 % 
до 37,5 %. Ягнята 2-3 месячного возраста инвазированы стронгилезом (23,3-38,1 %) и 
эймериозом (11,8-21,4 %), молодняк 4-6 месячного возраста поражен стронгилезно-мониезиозной 
инвазией (31,8-61,0 %), эймериозной (37,5 %) и фасциолезной (13,3%). Экстенсивность 
эймериозной инвазии среди овцематок не превышала 20 %, стронгилезно-фасциолезной – 26,7 
%.  

Ключевые слова: овцы, стронгилоидоз, мониезиоз, фасциолез, эймериоз, экстенсивность, 
распространение. 

AGE DYNAMICS OF INTESTINAL PARASITOSIS DISEASES OF SHEEP IN THE FARMS OF 
ODESSA REGION 
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Summary. Parasitosis sheep southern part of the Odessa region are represented by nematodes 
(strongyloidiasis) and cestodes (monieziosis) with EI from 35,2 % to 85 %, and in the northern regions 
registered nematodo-trematodo-eimeriosis extensiveness of invasion from 13,3 % to 37,5 %. Lambs 2-3 
months of age to invade strongilesis (23,3-38,1 %) and eimeriosis (11,8-21,4 %), 4-6 months of age 
youngsters struck strongilezo-monieziosis invasion (31,8-61,0 %), eimeriosis (37,5 %) and fascioliasis 
(13.3 %). Extensiveness eymeriosis invasion among ewes did not exceed 20 % strongilezo-fastsiolosis 
– 26,7 %. 

Key words: sheep, strongyloidiasis, monieziosis, fascioliasis, eimeriosis, extensiveness, spread. 
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ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТОНКОГО ТА ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА 
КОНЕЙ, ІНВАЗОВАНИХ PARASCARIS EQUORUM, STRONGYLIDAE SP. 
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Анотація. Встановлені патоморфологічні зміни тонкого та товстого кишечника коней 
під впливом нематод. При паразитуванні параскарисів і стронгілят у кишечнику виявляли 
запалення слизової оболонки, десквамацію епітелію кишкових ворсинок і крипт, крововиливи.  

Ключові слова: параскароз, стронгілятози, десквамація, крововилив, набряк 
 
Актуальність проблеми. Патогенність гельмінтів може бути виражена трьома факторами: 

механічною дією, токсичним впливом, а також інокуляцією та активацією патогенних 
мікроорганізмів.  

Основою патогенезу інвазій тварин є системне порушення морфофункціональної діяльності 
шлунково-кишкового тракту, що призводить до комплексу патологічних процесів. При цьому 
мігруючі личинки гельмінтів руйнують оболонки шлунково-кишкового тракту тварин, викликаючи 
запальні процеси. До того ж секрети, що виділяються гельмінтами, призводять до збільшення 
проникності стінок капілярів, внаслідок чого відбувається скупчення поліморфних клітин у вогнищі 
запалення. При цьому порушується гомеостаз, розвиваються патологічні та компенсаторні 
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процеси [1, 4-5]. Ступінь прояву патоморфологічних змін у органах залежить від інтенсивності 
зараження та тяжкості перебігу інвазії [3]. 

Завдання дослідження − встановити гістоморфологічні зміни кишечника у коней за 
параскарозу та стронгілятозів. 

Матеріал і методи дослідження. В умовах Житомирського м’ясокомбінату проведено 
післязабійне дослідження кишечнику від 18 голів коней, вирощених у господарствах 
Житомирського і Коростенського районів Житомирської області. Для патолого-морфологічних 
досліджень після забою тварин зразки тонкого та товстого кишечнику фіксували у 10 %-му 
водному розчині нейтрального формаліну. Для виготовлення гістологічних зрізів фіксовані 
шматочки органів заливали у парафін за загальноприйнятою схемою [2]. З кожного органа 
виготовляли 4−5 парафінових блоків, із яких на санному мікротомі МС-2 робили по 3–4 гістозрізи 
(товщиною до 10 мкм).Гістологічні препарати фарбували гематоксиліном Караці та еозином [2]. 
Огляд і фотографування гістологічних препаратів проводили за допомогою мікроскопу Біолам С11 
та цифрової фотокамери Canon IXUS 75. 

Результати дослідження. За результатами досліджень, при патолого-анатомічному 
розтині хворих коней у тонкому кишечнику було виявлено 2–4 особини P. equorum. У ході огляду 
відмічали запалення дванадцятипалої і порожньої кишок, крапкові крововиливи по всій довжині 
кишечнику. Судини були кровонаповнені.  

Гістологічним дослідженням порожньої кишки коней, інвазованих параскарисами, у власній 
пластинці слизової оболонки реєстрували накопичення лімфоїдних клітин, еозинофілів. Кишкові 
ворсинки знаходились у стані незначного набряку (рис. 1). Поверхневий епітелій слизової 
оболонки був десквамований. 

Морфологічні зміни у товстому кишечнику коней вказували на розвиток у ньому запальних 
процесів. Так, макроскопічно встановлено локальну гіперемію серозної оболонки товстого відділу 
кишечника. Слизова оболонка мала ознаки катарального запалення. По всій довжині сліпої, 
ободової кишок виявляли геморагії. Окремі судини кишкової стінки були збільшені й 
кровонаповнені.  

При гістологічному дослідженні товстого кишечнику у коней, які зазнавали паразитарного 
ушкодження, встановлено, що слизова оболонка інфільтрована великою кількістю еритроцитів, 
окремими моноцитами і лімфоцитами. 

 

 
Рис. 1. Мікроскопічна будова тонкого 

кишечнику коней, інвазованих P. euorum: 
а−кишкові ворсинки; б−підслизова основа; 
в−м’язова оболонка. Гематоксилін Караці та 
еозин. ×56 
 

 
Рис. 2. Фрагмент мікроскопічної будови 
товстого кишечника інвазованих коней: а
слизова оболонка; бпідслизова основа; в
м’язова оболонка. Гематоксилін Караці та 
еозин. ×56 
 

Підслизова основа товстого кишечнику дещо набрякла і незначно інфільтрована 
лімфоїдними клітинами. Встановлено дифузний набряк м’язової оболонки. Також було виявлено 
десквамацію епітелію кишкових крипт та крововиливи між волокнами підслизової основи. 
Підслизова основа слизової оболонки була набрякла (рис. 2). 

Таким чином, проведені нами морфологічні дослідження дають підставу стверджувати, що 
макро- і мікроскопічна будова тонкого та товстого відділу кишечника за параскарозної і 
стронгілятозної інвазій мала виражені зміни гістоархітектоніки, характерні для розвитку 
патологічного процесу внаслідок впливу на організм коней паразитів шлунково-кишкового тракту. 
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Висновок 
При гістологічних дослідженнях мікроструктури тонкого і товстого кишечника коней, хворих 

на параскароз та стронгілятози, виявляють запалення слизової оболонки, десквамацію епітелію 
кишкових ворсинок і крипт та крововиливи між волокнами підслизової основи.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНКОГО И ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЛОШАДЕЙ, 

ИНВАЗИРОВАННЫХ PARASCARIS EQUORUM, STRONGYLIDAE SP. 
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Аннотация. Установлены патоморфологические изменения тонкого и толстого кишечника  

лошадей под влиянием нематод. При паразитировании параскарисов и стронгилят в кишечнике 
обнаружили воспаление слизистой оболочки, десквамацию эпителия кишечных ворсинок и крипт, 
кровоизлияния.  

Ключевые слова: параскароз, стронгилятозы, десквамация, кровоизлияние, отек. 
 

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF SMALL AND LARGE INTESTINES OF HORSES, WHICH 
ARE INFESTED BY PARASCARIS EQUORUM, STRONGYLIDAE SP. 
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Summary. Pathomorphological changes of small and large intestines of horses at nematodes are 
investigated. Were found inflammation of the mucosa, epithelial desquamation of intestinal villi and 
crypts, bleeding at parasiting paraskarysis and strongylyats in the intestines.  
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 Проведено порівняльний аналіз динаміки епізоотичного процесу з ехінококозу великої 
рогатої худоби в Україні в  періоди з 1976 по 1986 та з 2003 по 2013 роки. Наведено дані в 
розрізі областей. Визначено зони 
ризику з умовним поділом України на неблагополучну, загрозливу та тимчасово благополучну 
території.  

Ключові слова: ехінококоз, поширення, епізоотичний стан, територія. 
 




