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Наведені літературні відомості про існуючі ме-
тоди посмертної діагностики гельмінтозів шлунко-
во-кишкового тракту птиці, представлені їх недолі-
ки. Запропоновано удосконалений спосіб посмертної 
діагностики амідостомозу гусей, що включає в себе 
виявлення нематод під кутикулою м’язового шлунка з 
наступним визначенням інтенсивності інвазії. Вста-
новлено, що удосконалений спосіб забезпечує збері-
гання цілісності гельмінтів, окрім того зручніший у 
виконанні у разі значного некрозу кутикули м’язового 
шлунка гусей. 
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Постановка проблеми. Одними з основних й 
остаточних методів діагностики паразитозів є 
лабораторні дослідження, що дають змогу за 
життя птиці виявити інвазійний елемент. Вони є 
найбільш доказовими, легкі у виконанні, широко 
застосовуються в практиці [1, 6]. 
Клінічні ознаки за гельмінтозів тварин віді-

грають допоміжну роль, оскільки вони не є спе-
цифічними. Відставання в рості та розвитку, по-
рушення роботи шлунково-кишкового каналу 
повинно бути сигналом для проведення копро-
скопічних досліджень із метою встановлення 
діагнозу [5]. 
Гельмінтоовоскопія включає чимало різних 

методів досліджень, що застосовують для вияв-
лення яєць гельмінтів.  
Флотаційні методи засновані на принципі 

спливання яєць у рідинах із високою густиною й 
подальшою мікроскопією поверхневого шару, в 
якому вони концентруються.  
Це методи Фюллеборна, за Г. А. Комельни-

ковим та В. М. Хреновим, із розчином нітрату 
натрію, гіпосульфіту натрію, метод Д. З. Болхо-
вітінова та ін. [3]. 
Найбільш достовірним дослідженням був і за-

лишається дотепер патолого-анатомічний розтин 
трупів птиці, що ґрунтується на виявленні збуд-
ника в органах і тканинах.  
Окрім того це дає можливість проводити як 

кількісний, так і якісний облік усіх гельмінтів, 
якими була заражена птиця [2].  

Аналіз основних досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Відомі способи посмертної діагностики гельмін-
тозів птиці запропоновані й впроваджені 
К. І. Скрябіним [5]. Згідно з даним способом, у 
птиці залозистий шлунок розтинають, промива-
ють його вмістиме в кюветі (для послідовного 
промивання в подальшому) й дивляться на його 
слизову оболонку. Після цього розрізають 
м’язовий шлунок, звільняють порожнину від 
внутрішнього вмістимого, промивають у кюветі. 
Двома пальцями лівої руки обережно захоплю-
ють край розрізаної кутикули і повільно відтя-
гують, відділяючи її від власне слизової оболон-
ки. Визначають візуально кількість гельмінтів, 
які залишаються або на внутрішній поверхні 
відділеної кутикули, або на слизовій оболонці 
м’язового шлунка. Далі відділену кутикулу кла-
дуть між двома скельцями і досліджують під лу-
пою на наявність гельмінтів.  
Однак рекомендовані способи застосовуються 

під час діагностики всіх інвазій птиці, виклика-
них гельмінтами. Тому необхідно враховувати 
видові особливості паразитів і хазяїна, це, в свою 
чергу, підвищить ефективність посмертної діаг-
ностики гельмінтозів. 
Мета і завдання досліджень. Метою роботи 

було удосконалити спосіб посмертної діагности-
ки амідостомозу гусей.  
У завдання досліджень входило встановити 

переваги та недоліки даного способу по відно-
шенню до вже існуючого. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом 

для дослідження слугували літературні дані що-
до посмертної діагностики як суходільної, так і 
водоплавної птиці. Досліди з удосконалення вже 
відомого способу за К. І. Скрябіним проводили 
впродовж 2011–2012 років на базі господарств 
Полтавської області, неблагополучних щодо 
амідостомозу гусей віком 1,5–4 місяці.  
Результати досліджень. Найбільш відомий 

спосіб посмертної діагностики гельмінтозів пти-
ці запропонований К. І. Скрябіним. За проведе-
ними дослідженнями даний спосіб є недостатньо 
ефективним, оскільки в гусей, хворих на амідо-
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стомоз, живі нематоди рожевого кольору й вони 
зливаються з кольором слизової оболонки 
м’язової частини шлунка (особливо в місцях 
ерозій та виразкових ушкоджень). У свою чергу, 
це ускладнює посмертну діагностику амідосто-
мозу гусей. Крім того в разі зняття кутикули для 
визначення інтенсивності інвазії можливий роз-
рив та пошкодження амідостом, так як паразити 
невеликих розмірів (10–20 мм), ниткоподібні.  
У разі значного некрозу кутикули, її більша час-
тина перетворюється на аморфну масу темно-
коричневого кольору, що ускладнює зняття ку-
тикули, – остання рветься, розпадається в руках. 
Унаслідок цього нематоди змішуються з некро-
тичною розірваною масою стінки шлунка птиці 
й гельмінтів важко помітити. 
Нами був запропонований спосіб посмертної 

діагностики амідостомозу гусей для підвищення 
її ефективності та виявлення більш точної кіль-
кості паразитів, які знаходилися в організмі за-
гиблої птиці. Згідно із запропонованим спосо-
бом, після забою птиці або її загибелі труп роз-
тинають. Виділяють шлунково-кишковий тракт 
єдиним органокомплексом. Фіксують пінцетом 
залозисту частину шлунка. Обрізають за пінце-
том перехід нижньої ділянки стравоходу в зало-
зисту частину шлунка, а також місце переходу 
м’язової частини шлунка в дванадцятипалу киш-
ку на відстані 2 см від шлунка. Розтинають зало-
зисту частину шлунка й промивають його вміс-
тиме в кюветі. Далі роблять розріз уздовж одно-

го боку латеральних м’язів м’язової частини 
шлунка, розсікаючи водночас краніальний та 
каудальний інтермедіальні м’язи. Вмістиме 
шлунка переносять у кювет, споліскують теплою 
водою. Після огляду порожнього шлунка отвір 
дванадцятипалої кишки вивертають всередину 
м’язової частини шлунка. Шлунок складають, 
обкручують ниткою і кладуть у теплу воду (тем-
пература 37–40 ºС) на 30–40 хвилин.  
Після цього шлунок розгортають і переносять 

у посудину для змивання з поверхні кутикули 
гельмінтів. Нематоди, які знаходяться частково 
на поверхні шлунка, знімають препарувальною 
голкою і переносять у посудину. Деякі нематоди 
виходять безпосередньо у воду. Після цього рі-
дину відстоюють упродовж 10 хвилин. Верхній 
шар зливають, а в осаді порціями визначають 
інтенсивність інвазії. Крім того запропонований 
спосіб забезпечує зберігання цілісності дослі-
джуваного матеріалу. Водночас запропонований 
спосіб доступніший у виконанні в разі значного 
некрозу кутикули. 
Висновки:  
1. Встановлено, що удосконалений спосіб за-

безпечує зберігання цілісності досліджуваного 
матеріалу. 

2. Запропонований спосіб зручніший у вико-
нанні у разі значного некрозу кутикули й дає 
змогу виявити більш точну кількість амідостом, 
які знаходилися в організмі загиблої птиці.  
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