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Постановка проблеми. Для об’єктивності ви-
вчення епізоотичної ситуації, постановки діагно-
зу, оцінки ефективності протипаразитарних за-
ходів, експериментальних спостережень необ-
хідно використовувати комплексне гельмінто-
ларвоскопіне дослідження із врахуванням видо-
вого складу збудників та інтенсивності інвазії у 
хворої тварини [1, 5]. 
Кількісне гельмінтоларвоскопічне дослідження, 

на відміну від якісного, дає можливість відрізняти 
гельмінтозне захворювання від гельмінтоносійства 
відповідного виду [1, 2]. Визначення видового 
складу інвазії дає змогу швидко розробити заходи 
щодо її ліквідації й профілактики у майбутньому 
[2, 6, 7]. Найчастіше гельмінтоларвоскопічні до-
слідження проводять за стронгілятозів і рабдита-
дозів, збудників яких диференціюють за морфоло-
гічними ознаками їх інвазійних личинок [2, 5].  
Крім того, не менш важливим є також сані-

тарна безпечність способів. У процесі культиву-
вання личинок стронгілят шлунково-кишкового 
тракту в умовах термостату за певного темпера-
турного режиму й вологості на поверхні фекалій 
досить активно розвиваються різноманітні бак-
терії й сапрофітні гриби, які можуть затримувати 
розвиток яєць та личинок і створювати небезпе-
ку для довкілля й дослідника. Тривалий контакт 
людини з міксоміцетами родин Aspergillus, Peni-
cillium, Alternaria може викликати полінози, 

бронхіальну астму та інші хвороби.  
На сьогодні у лабораторіях ветеринарної меди-

цини найбільш поширеними є методи культиву-
вання личинок гельмінтів у тварин за способом  
А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна (1953); Н. А. Аку-
ліна (1965). Виділення личинок у таких випадках 
проводять за методом Бермана (1917). Проте ці 
відомі способи культивування личинок гельмінтів 
є якісними, – рівень інтенсивності інвазії за ними 
можливо визначити лише за умов незручної й тру-
домісткої стандартизації, поскільки вони не перед-
бачають використання лічильних камер.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У літературних джерелах висвітлено чимало мо-
дифікацій способу культивування і виділення ли-
чинок гельмінтів [5, 7], які недостатньо ефективні, 
мають окремі недоліки і в лабораторній практиці 
до цього часу не знайшли необхідного застосуван-
ня. Дані про порівняння ефективності способів 
культивування і виділення личинок гельмінтів що-
до стронгілятозів у овець і кіз як у зарубіжній, так і 
у вітчизняній літературі обмежені. Звідси постає 
питання стосовно вивчення їх ефективності за діа-
гностики стронгілятозів шлунково-кишкового тра-
кту у дрібної рогатої худоби.  
Метою даної роботи було порівняння діагно-

стичної та економічної ефективності відомого 
способу культивування личинок гельмінтів за  
А. М. Петровим і В. Г. Гагаріним із зволоженням 
фекалій у першому випадку водою, а у другому 
– фізіологічним розчином натрію хлориду з на-
ступним виділенням личинок за методом Берма-
на й розробленого нами способу культивування і 
виділення личинок гельмінтів тварин.  
Матеріал і методи. Дослідження проводили в 

наукових лабораторіях кафедр терапії і парази-
тології та ветеринарно-санітарної експертизи 
Полтавської державної аграрної академії.  
Матеріалом для дослідження були проби фе-

калій від 25 кіз, спонтанно уражених стронгіля-
тами шлунково-кишкового тракту, що належать 
власникам особистих підсобних господарств  
м. Полтава. Проби фекалій відбирали індивідуа-

Наведена порівняльна оцінка способів культивуван-
ня і виділення личинок стронгілят шлунково-

кишкового тракту у фекаліях кіз  за А. М. Петро-
вим, В. Г. Гагаріним залежно від способу зволожен-
ня фекалій та розробленим способом культивування 
і виділення личинок гельмінтів тварин із викорис-
танням системи поліпропіленових стаканів. Най-
більш ефективним, безпечним у санітарному  

відношенні й економічно вигідним виявився спосіб 
культивування личинок стронгілят із використан-
ням системи поліпропіленових склянок зі зволожен-

ням фекалій 0,1 % розчином стрептоциду.  
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льно із прямої кишки кіз за допомогою приладу 
для відбору проб фекалій у дрібної рогатої худо-
би [3]. Від кожної тварини досліджували проби 
фекалій у трьох послідовностях. 
Інтенсивність стронгілятозної інвазії у кіз ви-

значали за флотаційним способом В. М. Трача; 
вона становила в середньому 355,49±9,0 яєць у 
грамі фекалій.  
Культивування личинок стронгілят шлунково-

кишкового тракту у кіз проводили за способом 
А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна [2, 6, 7]: у першо-
му випадку зволожуючи проби фекалій водою,  
а в другому – фізіологічним розчином натрію 
хлориду з наступним виділенням личинок за ме-
тодом Бермана [1, 6]. У третьому випадку проби 
фекалій культивували і виділяли личинок строн-
гілят за розробленим нами способом [4]. 
Для стабільності температурного режиму до-

сліджувані проби фекалій кіз ставили у термо-
стат і витримували за температури 27±1 °С про-
тягом 14 діб. Щоденно проби виймали із термо-
стату, злегка зволожували відповідним розчином 
і проводили їх аерацію протягом 30 хвилин. Раз 
у три дні фекалії обережно перевертали скляною 
паличкою.  
Результати дослідження. Результати прове-

дених досліджень (табл. 1) свідчать, що за куль-
тивування личинок стронгілят шлунково-
кишкового тракту у кіз за способом А. М. Петро-
ва і В. Г. Гагаріна зі зволоженням проб фекалій во-
дою було виявлено, в середньому, 1038,30±26,10 
личинок у 5 г фекалій, із зволоженням проб фе-
калій фізіологічним розчином натрію хлориду – 
1225,28±99,79 личинок, а за розробленим нами 
способом культивування і виділення личинок 
гельмінтів тварин – 1680,40±164,74 личинок.  
Узагальнюючи результати проведених дослі-

джень можна зазначити, що за ефективністю 
розроблений нами спосіб кількісного гельмінто-
ларвоскопічного дослідження тварин перевищу-
вав результати відомого методу за А. М. Петро-

вим і В. Г. Гагаріним із зволоженням проб фекалій 
водою у 1,6 разу (Р<0,05), а при зволоженні проб 
фекалій фізіологічним розчином натрію хлориду – 
у 1,4 разу (Р<0,01). Показники екстенсивності ін-
вазії за розробленим нами способом перевищували 
метод за А. М. Петровим і В. Г. Гагаріним у сере-
дньому на 5,3–6,7 %. Окрім того, показники екс-
тенсивності й інтенсивності інвазії в процесі до-
слідження послідовних проб фекалій за спосо-
бом А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна значно відріз-
нялися. Коливання цих показників можна, воче-
видь, пояснити розвитком різноманітної мікро-
флори, яка затримує розвиток яєць і личинок 
гельмінтів у фекаліях тварин. У разі мікроскопії 
проб, отриманих за способом А. М. Петрова і  
В. Г. Гагаріна, виникали значні труднощі, які 
пов’язані з підрахунком личинок гельмінтів че-
рез значне забруднення суспензії осаду. Крім 
того даний спосіб культивування личинок по-
требує трудомістких робіт щодо монтування для 
кожної проби фекалій апарату Бермана та знач-
них матеріальних затрат. У процесі перенесення 
проб фекалій зі стаканів у апарат Бермана мож-
лива втрата личинок і забруднення довкілля.  
У процесі визначення економічної ефективно-

сті способів культивування і виділення личинок 
стронгілят шлунково-кишкового тракту у кіз на-
ми встановлено, що собівартість способу за  
А. М. Петровим і В. Г. Гагаріним із зволоженням 
проб фекалій водою становить 53,11 грн, зі зво-
ложенням проб фекалій фізіологічним розчином 
натрію хлориду – 53,48 грн, а за розробленим 
нами способом культивування і виділення личи-
нок гельмінтів тварин – 13,97 грн (табл. 2).  
Висновок. За результатами проведених дослі-

джень встановлено, що в разі спонтанного ура-
женні кіз стронгілятами шлунково-кишкового 
тракту удосконалений нами спосіб культивуван-
ня і виділення личинок гельмінтів тварин за ефе-
ктивністю перевищував результати відомого

1. Порівняльна ефективність способів культивування і виділення личинок стронгілят 
у фекаліях кіз  

Спосіб дослідження  Кількість 
проб 

Інтенсивність інвазії,  
личинок з 5 г фекалій  

Екстенсивність  
інвазії, %  

А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна  
зі зволоженням фекалій водою 75 1038,30±26,10 93,3 

А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна  
зі зволоженням фекалій 0,85 % розч. NaCl 75 1225,28±99,79* 94,7 

Розробленим нами  75 1680,40±164,74** 100 
Примітка: ступінь вірогідності розробленого до способу А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна  
* p<0,05; ** р<0,01  
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2. Собівартість способів культивування і виділення личинок стронгілят у фекаліях кіз  
Способи дослідження  

А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна Розробленим нами 
зволоження проб фекалій  Показник 

водою 0,85 % NaCl 0,1 % розч.  
стрептоциду 

чашка Петрі  12,0 12,0 – 
2 поліпропіленових стакани на 100 мл – – 0,2 

0,1 % р-н стрептоциду, 30 мл – – 0,1 
0,85 % р-н NaCl, 30 мл  – 0,1 – 

лійка діаметром 10 см, грн 8,52 8,52 – 
бинт довжиною 30 см 0,15 0,15 – 
гумова трубка 15 см 2,33 2,33 – 

затискач Мора 5,88 5,88 – 
піпетка очна 0,1 0,1 – 

штатив 5,88 5,88 1,18 
конічні мірні пробірки 6×1,2=7,2 6×1,2=7,2 2×1,2=2,4 

піпетка на 5,0 мл 7,66 7,66 – 

В
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пристрій для відбору надосадової  
рідини та ресуспендування осаду  – – 6,90 

Вартість електроенерґії для центрифуґування 
суспензії личинок, грн 0,03 0,03 0,03 

Вартість електроенерґії на роботу термостата, 
грн 3,36 3,36 3,36 

Усього, грн:  53,11 53,48 13,97 
 

способу за А. М. Петровим і В. Г. Гагаріним у 
1,4–1,6 рази (Р<0,05). Інтенсивність стронгілято-
зної інвазії за розробленим нами способом куль-
тивування і виділення личинок стронгілят у кіз, 
у середньому, становила 1680,40±164,74 личи-
нок у п’яти грамах фекалій, за методом  
А. М. Петрова і В. Г. Гагаріна зі зволоженням 
проб фекалій водою було виявлено, в середньо-
му, 1038,30±26,10 личинок, із зволоженням проб 
фекалій фізіологічним розчином натрію хлориду 
– 1225,28±99,79 личинок. Показники екстенсив-

ності інвазії, визначеної за розробленим методом 
і методом А. М. Петрова та В. Г. Гагаріна, ста-
новили, відповідно, 100 % і 93,3–94,7 %.  
Виділення і культивування личинок строгілят 

шлунково-кишкового тракту у фекаліях кіз за 
розробленим способом не потребує складного 
обладнання й значних затрат часу для дослі-
дження, сприяє санітарній безпеці, підвищенню 
ефективності лікування тварин, удосконаленню і 
проведенню основних протипаразитарних захо-
дів.  
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