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картиною. 

Результати досліджень. Адвокатом та стронгхолдом  тварин обробляли 

кожні 8 днів. Перед кожною обробкою досліджували зішкріби з уражених 

ділянок шкіри, після першої обробки адвокатом у 75 % (3 собак) було відмічено 

покращення стану шкірного покриву. Однак, у зішкрібах кількість демодексів 

залишилась незмінною, але зникли яйця. 

При обробці стронгхолдом спостерігали покращення стану шкірного 

покриву і зменшення кількості демодексів у зішрібах лише після другої 

обробки тварин. 

Після третьої  обробки собак обома препаратами у зішкрібах виявили 

лише поодиноких демодексів. Лікування тварин продовжували до повного 

знищення ектопаразитів. Для цього адвокатом провели 4 обробки, а 

стронгхолдом: 75 % собак обробили 5 разів, а 25 % собак – 6 разів. 

Висновок. Таким чином, збудники демодекозу є стійкими 

ектопаразитами щодо акарицидних лікарських засобів. У зв’язку з цим для 

знищення збудників хвороби  необхідним є багаторазове застосування 

препаратів. 
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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ СОБАК ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ 

ІНВАЗІЇ OTODECTES CYNOTIS 
 

Актуальність проблеми. Збудник отодектозу – кліщ-шкіроїд Otodectes 

cynotis (Hering, 1938), паразитує на шкірі внутрішньої поверхні вушної 

раковини і в зовнішньому слуховому проході [2, 3]. Критерієм патогенної дії 

кліщів на організм собак є суттєві зміни в крові, яка живить усі органи і 

тканини організму [1, 4].  

Матеріали і методи досліджень. Для експерименту було відібрано 

собак-метисів (n=10) віком 6–12 місяців, масою тіла 5,0–10,0 кг, здорових та 
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уражених збудниками отодектозу за інтенсивності інвазії 6,9±0,26 і 

17,8±0,73 екземплярів живих кліщів у досліджуваному мазку. Зскрібки шкіри 

для визначення інтенсивності інвазії Otodex cynotis досліджували вітальним 

методом Присєлкової. Кількість еритроцитів і лейкоцитів рахували в камері 

Горяєва, мазки крові фарбували за Романовським-Гімзою. Біохімічні показники 

сироватки крові визначали на напівавтоматичному аналізаторі закритого типу 

«Rayto–1904C» (Китай) згідно методик.  

Результати досліджень. Дослідження морфологічного складу крові 

собак за низької інтенсивності інвазії O. cynotis (6,9±0,26 екземплярів живих 

кліщів у досліджуваному мазку) показало підвищення кількості лейкоцитів у 

крові собак дослідної групи на 57,4 % (з 9,40±0,51 Г/л до 14,80±0,54 Г/л, 

р<0,001), еозинофілів у 2,3 рази (з 4,10±0,33 % у здорових тварин до 

9,60±0,34 % – у хворих, р<0,001), паличкоядерних нейтрофілів на 67,4 % (з 

4,30±0,15 до 7,20±0,26 % відповідно, р<0,001) та зниження відсотка 

сегментоядерних на 13,3 % (з 65,30 до 56,60 % відповідно, р<0,05). 

За високої інтенсивності інвазії збудниками отодектозу 

(17,8±0,73 екземплярів живих кліщів у досліджуваному мазку) кількість 

еритроцитів у крові інвазованих собак становила 5,46±0,22 Т/л, що на 12,4 % 

менше, ніж у тварин контрольної групи. При цьому кількість лейкоцитів 

становила 20,70±0,76  Г/л порівняно з 9,40±0,51 Г/л у здорових собак (р<0,001). 

У лейкограмі хворих собак з’являються базофіли (3,2±0,07 %), яких не було 

виявлено у крові здорових тварин. У крові собак дослідної групи різко 

виражена еозинофілія (15,90±0,62 % проти 4,10±0,33 % у собак контрольної 

групи, р<0,001). Серед змін у співвідношенні нейтрофілів крові собак було 

відмічено появу юних нейтрофілів (0,90±0,08 %), збільшення кількості 

паличкоядерних нейтрофілів у 2,2 рази (до 9,60±0,35 % у хворих, р<0,001) та 

зменшення сегментоядерних на 34,8 % (до 42,60±1,50 % відповідно, р<0,001). 

Отримані результати можна пояснити розвитком загальної запальної 

реакції в організмі собак за отодектозу. Таким чином, не зважаючи на 

відсутність виражених змін загального стану тварин, за отодектозу всі системи 

та органи організму виявляються втягненими у патологічний процес.  

Серед змін біохімічних показників крові собак за низького ураження 

спостерігали зниження вмісту гемоглобіну до 141,40±5,73 г/л порівняно з 

163,90±5,86 г/л у тварин контрольної групи (р<0,05) та альбумінів  до 

29,25±0,83 г/л (р<0,05). У сироватці крові інвазованих собак зростали 

концентрація загального білірубіну на 78,2 % (до 5,49±0,31 мкмоль/л, р<0,001), 

а також активність ферментів АлАТ до 29,17±1,71 Од/л  (р<0,01), АсАТ – до 

17,29±0,55 Од/л, та ЛФ –до 99,73±6,69 Од/л. 

За високої інтенсивності інвазії у крові собак дослідної групи 

спостерігали зниження вмісту гемоглобіну на 31,3 % (до 112,60±4,18 г/л,  

р<0,001), альбумінів – на 24,7 % (до 24,72±0,64 г/л, р<0,001), підвищення 

концентрації загального білірубіну у 2,4 рази (до 7,54±0,27 мкмоль/л, р<0,001), 

холестерину – на 70,5 % (до 7,79±0,23 ммоль/л, р<0,001). Разом з тим зростала 

активність ферментів (р<0,001) АлАТ – у 3,1 рази (до 69,64±2,35 Од/л), АсАТ – 



 89 

на 86,9 % (до 26,48±1,36 Од/л) та ЛФ – на 62,1 % (до 132,26±8,52 Од/л). 

Зниження вмісту гемоглобіну, альбумінів, зростання вмісту білірубіну та 

холестерину, а також активності ферментів АлАТ, АсАТ і ЛФ у собак, хворих 

на отодектоз, є ознаками гепатотоксичної дії метаболітів кліщів O. cynotis. Ці 

явища вказують на руйнування гепатоцитів та порушення жовчовидільної 

функції печінки хворих собак. Як результат, у організмі порушується обмін 

речовин та всі системи організму втягуються в патологічний процес. 

Висновки. Вираженість змін гематологічних показників організму собак 

прямопропорційно залежить від інтенсивності інвазії збудниками отодектозу. 

Таким чином, із підвищенням інтенсивності інвазії O. cynotis зростає ступінь 

ураження організму хворих собак. 
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ПОРІВНЯННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФЛОТАЦІЙНИХ РІДИН ЗА АСКАРОЗУ СВИНЕЙ 
 

Актуальність проблеми. Лабораторні методи залишаються вирішальними 

у постановці діагнозу за гельмінтозів свиней. Як зазначає у своїх дослідженнях 

Євстаф’єва В.О., при порівнянні флотаційних методів дослідження за 

Фюллеборном, Котельниковим і Хреновим, та запропонованим нею методом із 

розчином 40 % глюкози, останній виявився найефективнішим, що дозволило 

одночасно виявити в організмі однієї тварини збудників аскарозу, трихурозу, 

езофагостомозу, еймеріозу, балантидіозу і саркоптозу [1]. 

Сафіулліним  Р.Т.  для прижиттєвої діагностики нематодозів свиней було 

запропоновано модифікацію флотаційного методу Фюллеборна з насиченим 

розчином кухонної солі, який прийняли за базовий, а в якості флотаційної 
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