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(72) Довгій Юрій Юрійович, Ваховський Ігор Леоні-
дович, ДІДКІВСЬКИЙ Олексій Федорович, Журавльо-
ва Олена Володимирівна, Журавльов Володимир
Дмитрович
(73) НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИ-
ВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ ТВАРИН ДЕРЖАВ-
НОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(57) Спосіб проведення гельмінтооволярвоскопм
(метод Довпя), який складається з проведення
послідовних промивань, наступної кількісної
реєстрації яєць мертвих личинок гельмінтів під
мікроскопом в пристрої, кінцевому розрахунку
індексу швазованості, який відрізняється тим, що
як пристрій застосовують "Камеру Довпя" (пла-
стинку з прозорого незабарвленого полімеру - ор-
ганічного скла, плівку до проектора або іншу ана-
логічну, на яку за допомогою леза нанесена сітка

габаритом 40 мм х 15 мм з 600 чарунок розміром
1мм х 1мм кожна, кожна чарунка сітки має обме-
жувачі руху рідини з яйцями гельмінтів у вигляді
бортиків, створених лезом під час нанесення ри-
сок, канадський бальзам нанесено поза межами
поля сітки по її контуру при наклеюванні
полімерної пластинки на предметне скло), прово-
дять під мікроскопом при восьмикратному
збільшенні об'єктиву кількісну реєстрацію КІЛЬКОСТІ
яєць і мертвих личинок гельмінтів в усіх 600 ячей-
ках сітки камери, а по закінченні ведуть розрахунок
за допомогою математичної формули для
підрахунку яєць гельмінтів в 1 г фекалій
І, = nVi mV2, де
І, - індекс інвазованості (од/г),
п - КІЛЬКІСТЬ яєць у 600 квадратах поля сітки (од),
Vi - об'єм осаду, який залишився після промиван-
ня 0,1г фекалій (мл),

m - маса фекалій, взятих для дослідження (г),
V2 - об'єм осаду, нанесеного на сітку камери Довпя
(мл)

Аналоги винаходу 1 А с 1214089 А, СССР,
А61В10/00 Камера для количественного учета яиц
гельминтов во флотируючей жидкости (М Л
Столку, Н А Романенко, А К Хойдаров, Н И Хиж-
няк, А Д Дорошенко, Л В Кондратьева) Опубл
28 02 86 Бюл №8 2 А с 1296122 А1 СССР,
А61В10/00 Устройство для подсчета яиц гельмин-
тов (Л Д Мигачева, ГА Котельников, КС Бала-
ян) Опубл 15 0387г Бюл №10

Прототип винаходу "Метод Акбаева" в кн
"Паразитология и инвазионные болезни живот-
ных" Под ред МШ Акбаева М "Колос" 2000 с 73

Основною причиною, яка перешкоджає ефек-
тивності способів копролопчних досліджень при
мікроскопічному дослідженні осаду після прове-
дення послідовних промивань, наведених в анало-
гах є те, що

- в аналозі №1 (Ас 1214089) використовується
складна для виготовлення в лабораторних умовах,
громіздка конструкція, в чарунках камери не

відбувається фіксація структурних елементів
дослідження (яєць і мертвих личинок гельмінтів),
що може привести до помилок при проведенні їх
реєстрації,

- в аналозі №2 (А с 1296122) використовується
камера, яка практично недоступна для виготов-
лення в лабораторних умовах, обов'язковим є ви-
готовлення обох (верхньої і нижньої) и частин, в
нижній частині камери наявні тільки поперечні пе-
регородки всередині і огороджуючі бортики є по її
периметру, що недостатньо для ефективного оса-
дження яєць і мертвих личинок при проведенні їх
кількісної реєстрації

В прототипі 1 Для реєстрації яєць і мертвих
личинок гельмінтів (після проведення серії послі-
довних промивань) під мікроскопом за методом
Акбаєва використовується наклеєна на поверхню
предметного скла до лабораторного мікроскопа
полімерна плівка з нанесеною ріжучим інструмен-
том на и поверхню сітки з відносно невеликою кі-
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лькістю чарунок (250), кожна з яких має розмір
1,6x1,6мм, що при використанні навіть восьмикра-
тного (найменшого) об'єктиву мікроскопа не дає
можливість точно проводити реєстрацію КІЛЬКОСТІ
яєць та личинок гельмінтів в одній чарунці внаслі-
док того, що остання має габарити, більші за поле
зору мікроскопа, створюючи небезпеку повторної
або неповної реєстрації КІЛЬКОСТІ ЯЄЦЬ І мертвих
личинок гельмінтів в кожній чарунці

2 Сітка, яка нанесена на пластинку з поліме-
ру, має завеликий габарит в площині (40x17мм) і
водночас порівняно невелику КІЛЬКІСТЬ чарунок
(250) для розміщення краплі осаду з яйцями гель-
мінтів, який при цьому за рахунок відносно неве-
ликої КІЛЬКОСТІ обмежуючих рух рідини бортиків
навколо кожної чарунки, рухається по СІТЦІ, ПОСТІЙ-
НО ЗМІНЮЮЧИ КІЛЬКІСТЬ одиниць яєць і мертвих ли-
чинок гельмінтів у кожній чарунці

3 Кпеючий засіб (канадський бальзам) нано-
ситься безпосередньо під поле сітки, що погіршує
оптичні характеристики пристрою

В основу винаходу поставлено технічну задачу
розробки способу проведення гельмінтооволярво-
скопм, який складається з відомої в копрологм
серії послідовних промивань, наступної КІЛЬКОСТІ
реєстрації яєць і мертвих личинок гельмінтів під
мікроскопом в спеціальному пристрої, аналогічно-
му до описаного в прототипі Акбаєвим, "Камери
Довпя"(фіг 1,2,3,4) - який також складається з
предметного скла до мікроскопа (1) та пластинки з
прозорого незабарвленого полімеру (3), але на
верхній частині якої з утворенням бортиків як об-
межувачів руху флотуючої рідини, створених під
час роботи леза, останнім нанесені риски таким
чином, що аналогічно до пристрою Акаева утво-
рюється прямокутна сітка (4) Остання, в
порівнянні із застосованою в прототипі, має менші
габарити кожної чарунки в площині (1x1 мм),
КІЛЬКІСТЬ чарунок більша (600 одиниць на відміну
від використаного в прототипі з 250 одиниць) та
кінцевим проведенням розрахунку індексу
швазованості (КІЛЬКОСТІ ЯЄЦЬ гельмінтів в 1г фе-
калій) за робочою математичною формулою, яка в
аналогах і прототипі не використовується

І, = nVi mV2, де
І, - індекс інвазованості (од/г),
п - КІЛЬКІСТЬ яєць у 600 чарунках поля сітки

(од),
Vi - об'єм осаду, який залишився після проми-

вання фекалій (мл),
m - маса фекалій, взятих для дослідження (г),
V2 - об'єм осаду, нанесеного на сітку камери

Довпя (мл)
Перелік фігур креслення
Фіг 1 - Пристрій для реєстрації яєць і мертвих

личинок гельмінтів (камера Довпя) Головна про-
екція

Фіг 2 - Пристрій для реєстрації яєць і мертвих
личинок гельмінтів (камера Довпя) Проекція збо-
ку

Фіг 3 - Пристрій для реєстрації яєць і мертвих
личинок гельмінтів (камера Довпя) Проекція звер-

ху
Фіг 4 - Пристрій для реєстрації яєць і мертвих

личинок гельмінтів (камера Довпя) Загальний ви-
гляд

Перелік елементів фігур креслення
1 Предметне скло до лабораторного

мікроскопа
2 Канадський бальзам
3 Пластинка з прозорого полімеру
4 Сітка
Технічний результат підвищення точності і

продуктивності роботи дослідника а також змен-
шення навантаження на його зір та увагу за раху-
нок ВІДПОВІДНОСТІ габаритів поля мікроскопа розмі-
рам чарунок камери Довпя, відсутності руху яєць і
мертвих личинок гельмінтів у флотуючій рідині в
чарунках названої камери, покращених оптичних
характеристик пристрою

ВІДОМОСТІ, ЯКІ підтверджують можливість здій-
снення винаходу

Для здійснення винаходу використовується
"Камера Довпя", що складається з предметного
скла (1) до мікроскопа, на яке за допомогою ка-
надського бальзаму (2) наклеєна пластинка (3) з
незабарвленого прозорого полімеру (органічне
скло, поліпропілен, відмита від емульсії фотоплів-
ка), на верхній горизонтальній поверхні якої лезом
нанесена прямокутна сітка (4) і особливістю якого
є те, що

- сітка (4) має габарит 15х40мм, створена із 41
прямої риски паралельно довшій частині предмет-
ного скла і перпендикулярних до них 16 прямих
рисок (фіг 3,4),

- кожна чарунка сітки має обмежувачі руху рі-
дини з яйцями гельмінтів у вигляді бортиків, ство-
рених лезом під час нанесення рисок,

- КІЛЬКІСТЬ чарунок сітки (4) 600 одиниць,
- розмір кожної чарунки сітки (4) 1x1 мм,
- габарит (15х40мм) сітки (4) менший за габа-

рит (25х50мм) пластинки (3),
- канадський бальзам (2) нанесено поза ме-

жами поля сітки (4) по її контуру при наклеюванні
полімерної пластинки (3) на предметне скло (1) -
фіг 3,4 з метою покращення оптичних характери-
стик пристрою

Додаткове обладнання скляний ХІМІЧНИЙ ста-
кан, дистильована вода, звичайна мікропіпетка
об'ємом 0,1мл і лабораторний мікроскоп

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПІСЛЯ проведення серії по-
слідовних промивань з 1 г фекалій, залишають
близько 5мл флотуючої рідини з осадженими яй-
цями гельмінтів і їх мертвими личинками, від якої
відбирають частину (0,1 мл) за допомогою мікропі-
петки, наносять її на сітку (4) камери Довпя і далі
під мікроскопом при вісьмикратному збільшенні
об'єктиву проводять реєстрацію яєць і личинок
гельмінтів в усіх 600 чарунках сітки

По закінченні ведуть розрахунок за допомогою
описаної вище математичної формули для розра-
хунку КІЛЬКОСТІ яєць гельмінтів в 1г фекалій
(індексу інвазованості)
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