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Постановка проблеми. За даними окремих 
вітчизняних і зарубіжних дослідників [2, 4], па-
разитарні хвороби мають широке розповсю-
дження в свинарських господарствах. Передусім 
це стосується асоціативних інвазій [5]. З метою 
відновлення й подальшого розвитку в Україні 
такої високоінтенсивної та швидкоокупної галу-
зі, як свинарство, потрібно забезпечити тварин 
високоякісними кормами, належними умовами 
утримання та високим рівнем ветеринарного об-
слуговування.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Благополуччя з інвазійних хвороб свиней зале-
жить від здійснення ветеринарно-санітарних за-
ходів, спрямованих на ліквідацію природних во-
рогів тварин – паразитичних мікро- та макроор-
ганізмів, для яких організм хазяїна є місцем 
тимчасового або постійного мешкання і живлен-
ня. Серед інвазійних захворювань свиней найбі-
льшого поширення набули гельмінтози, прото-
зоози, саркоптоз та їх змішані форми [1, 4, 6]. 
Мета досліджень. Метою досліджень було 

вивчення епізоотичної ситуації та видового 
складу збудників асоціативних інвазій свиней в 
умовах Лісостепу та Степу України. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили упродовж 2003–2009 років на базі 

наукової лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи факультету 
ветеринарної медицини Полтавської державної 
аграрної академії. Вивчення епізоотичної ситуа-
ції з асоціативних інвазій свиней проводили у 
господарствах лісостепової та степової зон Укра-
їни (Олександрійський, Петровський, Новоар-
хангельський райони Кіровоградської області; 
Володарський, Білоцерківський, Сквирський ра-
йони Київської області; Полтавський, Карлівсь-
кий, Машівський, Диканьський, Решетилівський, 
Котелевський райони Полтавської області).  
При епізоотологічному обстеженні свинопо-

голів’я основними показниками були екстенсив-
ність й інтенсивність ураження (ЕІ та ІІ) тварин 
гельмінтами, найпростішими організмами та 
кліщами. Фекалії досліджували стандартизова-
ним методом за Г. А. Котельниковим і 
В. М. Хреновим (1981). Визначення яєць гельмі-
нтів до виду проводили під мікроскопом при 
збільшенні х 120 та за допомогою атласу гельмі-
нтів тварин (І. С. Дахно та ін., 2001). Досліджен-
ня наявності й кількості трофозоїтів балантидій 
здійснювали шляхом мікроскопії нативного маз-
ка, виготовленого зі свіжовиділених фекалій та 
фекалій, зафіксованих у 10 % розчині формаліну 
(І. Г. Карпенко, 1974). Виявлення цист баланти-
дій додатково проводили за методом послідов-
них промивань фекалій. Належність видів кок-
цидій свиней встановлювали за визначником 
Є. М. Хейсіна (1976) та Т. В. Арнастаускене 
(1985) з урахуванням форми, кольору, довжини 
та ширини ооцист, наявності чи відсутності мік-
ропіле, полярної ґранули, остаточного тіла в  
ооцисті й спороцистах, а також терміну спору-
ляції. Біометрію проводили із застосуванням мі-
кроскопа при збільшенні х 400. Розмір ооцист 
вимірювали за допомогою окуляра мікрометра з 
попереднім визначенням ціни рисочки. 
Усього досліджено 23547 проб фекалій. 
Для діагностики саркоптозу свиней відбирали 

зскрібки з уражених ділянок шкіри площею  
1 см2 і досліджували за методом А. В. Алфімової 
(1951). Досліджено 19321 зскрібок шкіри. 

За результатами здійснених копроскопічних та 
акарологічних досліджень свиней різних вікових 

груп у господарствах лісостепової та степової зон 
України зареєстровано наступні паразитарні хво-
роби: кишкові гельмінтози (аскароз, трихуроз, 

езофагостомоз), протозоози (еймеріози, ізоспороз, 
балантидіоз) та саркоптоз. Із числа паразитоце-
нозів свиней найбільший відсоток становили асо-
ціативні інвазії. Поліінвазії складалися з асоціацій: 
нематод і найпростіших; найпростіших організ-
мів; кишкових нематод; найпростіших, нематод і 

саркоптесів; найпростіших організмів і 
 саркоптесів; нематод і саркоптесів. 
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Результати досліджень. За результатами моні-
торинґу епізоотичної ситуації та за наслідками 
паразитологічних обстежень у свиногосподарст-
вах лісостепової та степової зон України встанов-
лено наявність кишкових гельмінтозів (аскароз, 
трихуроз, езофагостомоз) та протозоозів (еймері-
ози, ізоспороз, балантидіоз), а також саркоптозу. 
В результаті досліджень зареєстровано три види 

кишкових гельмінтів свиней: Ascaris suum (Goeze, 
1782), Oesophagostomum dentatum (Schrank, 1788), 
Trichuris suis (Rudolphi, 1803); чотири види кокци-
дій: Eimeria debliecki (Douwers, 1921), E. perminuta 
(Henry, 1931), E. scabra (Henry, 1931), Isospora suis 
(Biester et Murray, 1934); збудника балантидіозу 
Balantidium suis (Stein, 1863) та кліщів-свербунів 
Sarcoptes suis (Gerlach, 1857). 

Проведені нами копроовоскопічні й акароло-
гічні дослідження виявили, що інвазованість 
свинопоголів’я у господарствах лісостепової та 
степової зон, у середньому, становила: аскари-
сами (35,9 %), трихурисами (10,7 %), езофаґо-
стомами (19 %), еймеріями та ізоспорами 
(28,7 %), балантидіями (52,8 %) і саркоптесами 
(7,5 %) (рис. 1). 
Встановлено, що з числа паразитозів свиней 

переважну частку становили асоціативні інвазії – 
62,5 % (рис. 2). 
Моноінвазії реєстрували у 37,5 % обстеженого 

поголів’я, з них: балантидіозну (27,5 %), аскаро-
зну (4 %), езофаґостомозну (3,9 %), трихурозну 
(0,2 %) і саркоптозну (1,9 %). 
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Рис. 1. Середня інвазованість свиней нематодозами, протозоозами і саркоптозом 

 у господарствах Лісостепу та Степу України 
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Рис. 2. Екстенсивність моно- та поліінвазій свиней у господарствах Лісостепу  

та Степу України 
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Загалом у досліджуваних господарствах регіону 
виявлено 26 різних видових комбінацій збудників 
паразитозів свиней. Найбільший відсоток припа-
дав на асоціації, що складалися з трьох (42,1 %) і 
чотирьох (14,7 %) видів паразитів. Рідше діагнос-
тували комбінації з двох, шести та п’яти збудників, 
відповідно, 2,7 %, 2,4 % та 0,6 %. 
Проведене вивчення екстенсивності та інтен-

сивності ураження свиней паразитозами в умо-
вах господарств Лісостепу та Степу України да-
ло підстави зробити висновок, що існує пряма 
залежність між рівнем ураження тварин та рів-
нем проведення ветеринарно-санітарних заходів. 

Висновки: 
1. Встановлено, що найбільш розповсюдже-

ними інвазіями свиней у господарствах Лісосте-
пу і Степу України є аскароз, трихуроз, езофаґо-
стомоз, еймеріози, ізоспороз, балантидіоз, сар-
коптоз та їх асоціації. 

2. Середня інвазованість свинопоголів’я у Лі-
состепу і Степу України становила: аскарозом – 
35,9 %, трихурозом – 10,7 %, езофаґостомозом – 
19 %, кокцидіозами (еймеріозами, ізоспорозом) – 
28,7 %, балантидіозом – 52,8 % і саркоптозом – 
7,5 %. Серед уражених тварин найбільший від-
соток становили асоціативні інвазії (62,5 %). 
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