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ВПЛИВ МЕЛОФАГ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ  
ІНВАЗОВАНИХ ОВЕЦЬ 

Наведені результати визначення впливу збудника мелофагозу на гематологічні 
показники уражених овець з урахуванням показників інтенсивності інвазії (низької – 
73,4±5,6 екземплярів комах на тілі тварини та високої – 156,2±7,7 екз.). У досліді 
використовували овець романівської породи віком від одного до трьох років. 
Інвазованість овець мелофагами вивчали шляхом повного обстеження волосяного та 
шкірного покривів тварин. Встановлено пряму залежність між ступенем інвазованості 
овець та тяжкістю гематологічних змін в їх організмі. За низької інтенсивності 
мелофагозної інвазії при відсутності клінічних ознак хвороби у крові овець достовірно 
(р<0,05) зростала кількість лейкоцитів за рахунок кількості еозинофілів. За високої 
інтенсивності мелофагозної інвазії з’являлися характерні для мелофагозу овець клінічні 
ознаки, а в крові знижувалася кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну (р<0,05) та 
збільшувалася кількість лейкоцитів, еозинофілів (р<0,01) та лімфоцитів (р<0,05). 
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Постановка проблеми 

Мелофагоз – хронічне захворювання овець, яке спричинює овеча кровососка 
Melophagus ovinus. Ентомоз завдає значних економічних збитків вівчарству через 
втрату вовнової і м’ясної продуктивності тварин, а іноді може призводити до їх 
загибелі [11, 13].  

Критерієм патогенної дії паразитів на організм тварини є не тільки втрата 
продуктивності та поява певних клінічних ознак хвороби, але й суттєві зміни в 
крові, яка живить уражені паразитами органи і тканини [1, 3, 14]. 

Тому вивчення змін в крові хворих овець дозволить правильно та своєчасно 
призначити ефективне лікування, спрямоване не тільки на знешкодження 
збудника інвазії, але й на відновлення гомеостазу організму тварин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Згідно з літературними джерелами, мелофаги живляться кров’ю, тому їх 
паразитування призводить до змін у гематологічних показниках хворих овець. 
Так, більшість науковців вважають, що комахи своїм довгим хоботком легко і 
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швидко проколюють шкіру й заковтують кров. У результаті тривалого 
кровоссання у овець розвивається анемія. Повзанням на тілі та уколами хоботка 
мелофаги подразнюють нервові закінчення шкіри, викликають свербіж і 
занепокоєння тварин. Вівці, розчісуючи шкіру, сприяють розвитку дерматиту. 
Забрудненість шкіряного покриву екскрементами кровососок, засохлими 
частинки крові, втрата значної частини руна (до 40 % і більше) – все це 
призводить до порушення тепло- та газообміну в шкірі, зниження захисних сил 
організму хворих тварин [2, 5, 7, 12]. 

Інші автори повідомляють, що паразити внаслідок життєдіяльності 
призводять до функціональних змін в організмі хазяїна, порушення обміну 
речовин і діяльності кровотворних органів. За інтенсивного ураження 
мелофагами у овець виникають запальні процеси в шкірі та підшкірній 
клітковині, розвивається схуднення внаслідок втрати крові й отруєння організму 
слиною паразитів і продуктами їх життєдіяльності [6, 10]. 

Згідно з дослідженнями Г. Гачевої (1972, 1974), в крові хворих на мелофагоз 
овець відбувалися значні зміни, які характеризувалися розвитком анемії зі 
зниженням вмісту гемоглобіну [3, 4]. 

Отже, вивченню питань патогенезу мелофагозу овець в Україні за останнє 
десятиріччя приділялося недостатньо уваги і тому потребує більш детального 
вивчення. 

Мета, завдання та методика досліджень 

Метою роботи було встановити вплив мелофаг на гематологічні показники 
хворих овець. У завдання досліджень входило: визначити морфологічні 
показники в крові овець за різної інтенсивності мелофагозної інвазії (низької та 
високої). 

Дослідження проводилися протягом весняного (квітень-травень) періоду 
2016 року в умовах ТОВ «Дружба» Диканського району Полтавської області, 
неблагополучного щодо мелофагозу овець. У досліді використовували овець 
романівської породи віком від одного до трьох років. З них були сформовані три 
групи тварин по 5 голів у кожній: одна контрольна (клінічно здорові вівці, які 
були вільні від мелофаг) і дві дослідні (спонтанно інвазовані збудником 
мелофагозу за різної інтенсивності інвазії: низької – 73,4±5,6 екземплярів комах 
на тілі тварини і високої – 156,2±7,7 екз.). Інвазованість овець збудником 
мелофагозу вивчали шляхом повного обстеження волосяного покриву тварин. 
Відловлювали комах за допомогою пальців і анатомічного пінцету. Для 
гематологічних досліджень у овець відбирали кров шляхом пункції яремної вени 
вранці перед годівлею. 

Визначення гематологічних показників проводили за загальноприйнятими 
методами [8, 9]. Кількість еритроцитів і лейкоцитів підраховували на сітці 
Горяєва за допомогою клавішного лічильника для підрахунку формених 
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елементів крові; вміст гемоглобіну вимірювали гемоглобінціанідною методикою 
за І. П. Кондрахіним (1985); диференційний підрахунок лейкоцитів – 
мікроскопічним дослідженням мазків крові, які фарбували за Романовським-
Ґімзою. 

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили 
шляхом визначення середнього арифметичного (М), його похибки (m) та рівня 
вірогідності (р) з використанням таблиці t-критеріїв Стьюдента. 

Результати досліджень 

За результатами проведених досліджень встановлено, що за низької 
інтенсивності мелофагозної інвазії в крові овець першої дослідної групи 
виявляли достовірне підвищення кількості лейкоцитів на 24,26 % (13,6±1,1 Г/л, 
р<0,05 відносно контрольної групи – 10,3±0,6 Г/л), яке відбувалося за рахунок 
збільшення кількості еозинофілів на 26,19 % (8,4±0,4 %, р<0,05 відносно 
контролю – 6,2±0,8 %) (табл.). Водночас у овець першої дослідної групи були 
відсутні видимі клінічні ознаки захворювання. 

Таблиця. Гематологічні показники овець за мелофагозної інвазії (n=5, М±m) 

Показники 
Вівці, вільні від 

мелофаг 
(контроль) 

Вівці, хворі на мелофагоз (ІІ, екз.) 

низька (73,4±5,6) висока (156,2±7,7) 
Еритроцити, Т/л 9,8±0,5 8,2±0,8 6,9±0,8* 
Лейкоцити, Г/л 10,3±0,6 13,6±1,1* 14,8±1,0** 
Гемоглобін, г/л 107,6±3,1 99,8±1,2 85,4±3,5** 

Лейкограма, % 
Базофіли, % 0,6±0,2 0,8±0,2 0,2±0,2 
Еозинофіли, % 6,2±0,8 8,4±0,4* 9,4±0,2** 

Нейтрофіли, % 
Ю 0,8±0,2 0,6±0,2 0,4±0,2 
П 4,6±0,2 4,8±0,5 3,4±0,6 
С 38,4±1,2 37,0±1,0 35,8±0,9 

Лімфоцити, % 45,8±0,6 44,4±0,9 48,6±0,8* 
Моноцити, % 3,6±0,8 4,0±0,7 2,2±0,2 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01 – відносно показників контрольної групи овець. 
 

За високої інтенсивності мелофагозної інвазії у овець другої дослідної групи 
виявляли специфічні клінічні ознаки, а саме: свербіж, занепокоєння, зниження 
апетиту, вогнищеве випадіння та забрудненість вовни, запальну гіперемію шкіри, 
помірну анемічність видимих слизових оболонок. В крові хворих овець 
відзначали зменшення кількості еритроцитів на 29,59 % (6,9±0,8 Т/л, р<0,05 
відносно контролю – 9,8±0,5 Т/л) та вмісту гемоглобіну на 20,63 % (85,4±3,5 г/л, 
р<0,01 відносно контролю – 107,6±3,1 г/л), що вказує на розвиток анемії 
внаслідок живлення комах кров’ю тварин. Одночасно зростала кількість 
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лейкоцитів на 30,41 % (14,8±1,0 Г/л, р<0,01), еозинофілів на 34,04 % (9,4±0,2 %, 
р<0,01) та лімфоцитів на 5,76 % (48,6±0,8 %, р<0,05 відносно контролю – 
45,8±0,6 %). Такі зміни свідчать про запальні та алергічні процеси, які виникають 
як наслідок проколювання мелофагами шкіри овець та отруєння слиною паразита 
і продуктами його життєдіяльності й характерні для хронічного процесу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

1. Зміни гематологічних показників овець, інвазованих збудником 
мелофагозу, залежать від рівня інтенсивності інвазії, та навіть за відсутності 
видимих клінічних ознак захворювання свідчать про розвиток запальних та 
алергічних явищ. 

2. За низької інтенсивності мелофагозної інвазії (73,4±5,6екз.) зміни в крові у 
хворих овець характеризуються лейкоцитозом та еозинофілією (р<0,05); за 
високої – розвитком анемії, лейкоцитозом, еозинофілією (р<0,01) та 
лімфоцитозом (р<0,05). 

У подальшому планується вивчити біохімічні показники сироватки крові 
овець за низької та високої інтенсивності мелофагозної інвазії. 
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