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У статті наведені результати проведених дослі-
джень щодо перебігу капіляріозу у складі мікстінва-
зій травного каналу гусей на території господарств 
Полтавської області. Встановлено, що співчленами 
паразитоценозу гусей разом зі збудником капіляріозу 
можуть бути нематоди, цестоди та найпростіші 
організми. Капілярії частіше реєструються у комбі-
нації з двома (62,9 %) і трьома (27,5 %) видами пара-
зитів у вигляді капіляріозно-гангулетеракозної, капі-
ляріозно-амідостомозної та капіляріозно-еймеріозної 
асоціативних інвазій. Капіляріозну моноінвазію коп-
роскопічно діагностовано у 25,6 % хворої на капіля-
ріоз птиці. 
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Постановка проблеми. Відомо, що птахівни-
цтво є однією з найдинамічніших галузей тва-
ринництва в Україні та в низці країн світу. Його 
розвиток сприяє швидкому нарощуванню різно-
манітних продуктів харчування і значному під-
йому економічного базису населення середнього 
й низького достатку в аграрному секторі. Одне з 
чільних місць у цій галузі займає водоплавна 
птиця, зокрема гуси [2, 5, 7]. 
Зацікавленість багатьох виробників світу га-

луззю гусівництва можна пояснити тим, що гуси 
на відміну від іншої сільськогосподарської птиці 
є найменш вибагливими до умов вирощування та 
утримання, до того ж, для них характерною є 
скоростиглість, здатність фуражувати на пасови-
ськах і водоймах, давати широкий асортимент 
продукції, причому не тільки для харчової про-
мисловості (жир, м’ясо, печінку), але й для пар-
фумерної, фармацевтичної і легкої [6, 10]. 
Основою розвитку даної галузі є створення 

здорових стад птахів. Однак інвазійні хвороби 
водоплавної птиці досить поширені й завдають 
значних економічних збитків як невеликим при-
ватними господарствам, так і великим – за про-
мислового розведення. Внаслідок гельмінтозів 
молодняк відстає в рості та розвитку, знижується 

вгодованість дорослих птахів, яйценосність, 
племінна цінність гусей [1, 11]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідженнями поширення інвазійних хвороб 
птиці займалося багато вчених різних країн сві-
ту. Встановлено, що в структурі хвороб домаш-
ньої та дикої птиці значну питому вагу займають 
гельмінтози. Науковці доводять, що в організмі 
птиці можуть одночасно паразитувати тремато-
ди, цестоди, нематоди, найпростіші організми, 
кліщі, комахи, які викликають асоціативні інвазії 
[3, 12]. 
Так, у господарствах Республіки Башкортос-

тан найчастіше упродовж року в гусей реєстру-
вали асоціативні інвазії (71,9 %), ніж моноінвазії 
(28,1 %) [9]. 
Згідно з даними І. І. Коваленко та ін. (1999) у 

Дніпропетровській області особливо великих 
збитків господарству з вирощування гусей за-
вдала змішана цестодозно-нематодозна інвазія. 
Із цестодозів у птиці найчастіше реєстрували 
гіменолепідози та дрепанідотеніоз, із нематодо-
зів – капіляріоз, гангулетеракоз та амідостомоз 
(ЕІ – 100 %) [8]. 
Водночас Г. В. Заікіна та Т. В. Маршалкіна 

(2015) дослідили, що на території птахогоспо-
дарств центрального регіону України крім моно-
інвазій, встановлювали асоціативні гельмінтоз-
но-протозойні та змішані гельмінтозні інвазії. У 
гусей зареєстровано аскаридіозно-капіляріозну, 
аскаридіозно-капіляріозно-гангулетеракідозну, 
аскаридіозно-капіляріозно-томінксозно-еймері-
озну та аскаридіозно-томінксозну інвазії [4]. 
У зв’язку з цим, метою роботи було визна-

чення особливостей перебігу капіляріозу у скла-
ді мікстінвазій травного каналу гусей на терито-
рії Полтавської області.  
У завдання досліджень входило встановити 

екстенсивність капіляріозної моноінвазії та у 
складі мікстінвазій гусей; визначити основних 
співчленів асоціативних інвазій гусей. 
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Матеріали і методи досліджень. Досліджен-
ня проводилися упродовж 2016–2017 рр. на базі 
наукової лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської 
державної аграрної академії та в умовах птахів-
ничих підприємств, фермерських і одноосібних 
селянських господарств Полтавської області.  
Під час паразитологічного обстеження пого-

лів’я основними показниками ураження гусей 
збудниками гельмінтозів та протозоозів були 
екстенсивність та інтенсивність інвазії (ЕІ та ІІ). 
Гельмінтоовоскопію проб посліду проводили за 
методом В. Н. Трача, вираховували кількість 
яєць у 1 г посліду птиці. Визначення видової на-
лежності яєць паразитів проводили за допомо-
гою атласів диференціальної діагностики гель-
мінтозів А. А. Черепанова (1999). Всього дослі-
джено 2486 проб посліду. 
Результати досліджень. За результатами па-

разитологічних копроовоскопічних досліджень 
встановлено, що капіляріоз є поширеною нема-
тодозною інвазією гусей на території госпо-
дарств Полтавської області. Середня екстенсив-

ність капіляріозної інвазії становила 28,7 %. 
З’ясовано, що капіляріоз гусей частіше пере-

бігав у складі мікстінвазій травного каналу гусей 
(74,4 %). Рідше реєстрували капіляріозну моно-
інвазію (25,6 %) (рис. 1). 
Переважно встановлювали дво- (62,9 %) та 

трикомпонентні (27,5 %) паразитоценози, де ка-
пілярії були компонентом асоціації паразитів. 
Менший відсоток припадав на асоціативні інва-
зії, які складалися з чотирьох (7,3 %) та п’яти 
(2,3 %) збудників інвазійних хвороб (рис. 2). 
З двокомпонентних мікстінвазій найчастіше 

діагностували капіляріозно-гангулетеракозну 
(26,9 %), капіляріозно-амідостомозну (17,7 %) та 
капіляріозно-еймеріозну (10,7 %). Менш поши-
реними були капіляріозно-трихостронгільзна 
(5,8 %) та капіляріозно-цестодозна (1,7 %) інва-
зії.  
З трикомпонентних встановлювали асоціації 

капілярій, цестод, еймерій, Amidostomum anseris, 
Ganguleterakis dispar, Trichostrongуlus tenuis у 
різних комбінаціях. Екстенсивність інвазій ко-
ливалася в межах від 0,4 до 8,9 %. 

25,6%74,4%

моноінвазія
мікстінвазії

 
Рис. 1. Відсоткове співвідношення капіляріозної моноінвазії та у складі мікст інвазій 

 травного каналу гусей 
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Рис. 2. Капіляріоз у складі мікстінвазій травного каналу гусей 
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Чотирьохкомпонентні асоціації були предста-
влені капіляріозно-гангулетеракозно-амідосто-
мозно-еймеріозною (3,6 %), капіляріозно-гангуле-
теракозно-амідостомозно-трихостронгільозною 
(2,1 %), капіляріозно-гангулетеракозно-амідосто-
мозно-цестодозною (0,8 %), капіляріозно-амідо-
стомозно-еймеріозно-трихостронгільозною (0,8 %) 
та капіляріозно-амідостомозно-еймеріозно-цес-
тодозною (0,2 %) інвазіями. 
П’ятикомпонентні мікстінвазії діагностували 

лише у 2,3 % хворих на капіляріоз гусей. Вони 
складалися з капілярій та G. dispar, A. anseris, 
T. tenuis, Eimeria spp. (1,5 %), G. dispar, A. An-
seris, Eimeria spp., цестод (0,6 %), а також 
A. anseris, Eimeria spp., T. tenuis, цестод (0,2 %). 
Отже, капіляріоз гусей є поширеною інвазією 

гусей на території Полтавської області, яка час-
тіше перебігає у складі мікстінвазій травного 
каналу птиці разом із нематодозами, цестодоза-

ми та протозоозами. 
Висновки: 
1. Встановлено, що в умовах птахогоспо-

дарств Полтавської області капіляріоз у 74,4 % 
інвазованих гусей перебігає у складі мікстінвазій 
травного каналу птиці. 

2. Capillariа spp. найчастіше реєструються у 
комбінації з двома (62,9 %) та трьома (27,5 %) 
видами паразитів. 

3. Основними співчленами мікстінвазій є 
Ganguleterakis dispar (56,9 %) та Amidostomum 
anseris (39,2 %). 
Перспективи подальшої роботи в цьому 

напрямі. Перспективами подальших досліджень 
є визначення ефективності сучасних антигельмі-
нтних препаратів за капіляріозу гусей, а також 
економічне обґрунтування доцільності їх засто-
сування. 
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