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At present, sheep breeding, as well as livestock farming in general, acquires a significant social-political 

importance. For the successful development of this industry, it is necessary to ensure the veterinary well-

being of the livestock population in relation to parasitic diseases, in particular strongyloidosis. Flotation 

methods are used for lifetime diagnosing nematodoses, including strongyloidosis. Scientists’ experience 

shows, that all flotation diagnostic methods reveal different effectiveness in detecting different types of nema-

tode eggs. Therefore, the purpose of the research was to conduct a comparative analysis of the improved 

method of coproovoscopic diagnostics by the indicators of diagnostic effectiveness as compared with the 

well-known methods. The work was done in the laboratory of the Department of Parasitology and Veteri-

nary-Sanitary Expert Examination at Poltava State Agrarian Academy. The method improvement was car-

ried out by making changes to the basic methodology (of Kotelnikov-Khrenov), namely, the composition of 

the flotation solution and the period of settling down fecal suspension were changed. It has been experimen-

tally established that all the studied methods of coproovoscopic diagnostics (Dakhno, 2003; Natiagla et al., 

2016; Kotelnikov-Khrenov, 1972 and the improved one) can detect nematode eggs of Strongyloides papillo-

sus (Wedl, 1856) species in the feces samples. At the same time, the most diagnostically effective method was 

the improved method of lifetime coproovoscopic diagnostics, using a complex two-component mixture of in-

organic salts with a specific gravity of 1.32−1.34 g/cm3 as a flotation fluid. It was established that in terms of 

the number of positive samples, the improved method was more effective than those of Dakhno and Kotelni-

kov-Khrenov by 5 and 20 %, respectively. High levels of diagnostic effectiveness were also confirmed by 

quantitative indicators. Thus, in the conditions of production tests in terms of the average number of detected 

eggs of Strongyloides in the sample, the improved method was more effective than the analogues: of Kotelni-

kov-Khrenov − by 42.27 %, Dakhno − by 31.66 %, and the method of Natiagla et al. − by 23.23 %.  Analyz-

ing the process of the preparations’ microscopy, made in different ways, it was found that the samples, that 

were made by the improved method were the most convenient (a small amount of foreign residues) for the 

research.  
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Сьогодні вівчарство, як і тваринництво загалом, набуває вагомого соціально-економічного зна-
чення. Для успішного розвитку цієї галузі необхідно забезпечити ветеринарне благополуччя поголів’я 
щодо паразитарних захворювань, зокрема стронгілоїдозу. З метою зажиттєвої діагностики нема-
тодозів, в тому числі й стронгілоїдозу, використовують різні способи флотації. Як свідчить досвід 
науковців, усі флотаційні способи діагностики проявляють різну ефективність при виявленні яєць 
різних видів нематод. Тому метою дослідження було провести порівняльний аналіз удосконаленого 
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способу копроовоскопічної діагностики за показниками діагностичної ефективності порівняно із за-
гальновідомими способами. Роботу виконували в умовах лабораторії кафедри паразитології та ве-
теринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Удосконалення способу 
здійснювали шляхом внесення змін до основної методики (Котельникова-Хренова), а саме змінено 
склад флотаційного розчину та термін відстоювання фекальної суспензії. Експериментальним шля-
хом доведено, що всі досліджувані способи копроовоскопічної діагностики (Дахно, 2003, Натяглої та 
ін., 2016, Котельникова-Хренова, 1972 та удосконалений) здатні виявляти у пробах фекалій яйця не-
матод виду Strongyloides papillosus (Wedl, 1856). Водночас найбільш діагностично ефективним ви-
явився удосконалений спосіб зажиттєвої копроовоскопічної діагностики з використанням як флота-
ційної рідини складної двокомпонентної суміші неорганічних солей з питомою вагою 1,32–1,34 г/см3. 

Виявлено, що за показниками кількості позитивних проб удосконалений спосіб виявився ефективні-
шим за способи Дахно та Котельникова-Хренова на 5 та 20 % відповідно. Високі показники діагнос-
тичної ефективності підтверджувалися й кількісними показниками. В умовах виробничих випробу-
вань за показником середньої кількості виявлених у зразку яєць стронгілоїдесів удосконалений спосіб 
виявився ефективнішим за способи аналоги: Котельникова-Хренова – на 42,27 %, Дахно – на 31,66 % 

та спосіб Натяглої й ін., − на 23,23 %. Аналізуючи процес мікроскопії препаратів, виготовлених різ-
ними способами, встановлено, що найбільш зручними (незначна кількість сторонніх решток) для до-
слідження виявилися зразки, виготовлені за удосконаленим способом. 

Ключові слова: спосіб, стронгілоїдоз, копроовоскопічна діагностика, флотація, ефективність, 
яйця нематод, вівці. 
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С целью прижизненной диагностики нематодозов, в том числе и стронгилоидоза овец, чаще всего 
используют флотационные способы диагностики. Они основываются на том, что в качестве фло-
тационных растворов используют жидкости с удельным весом, превышающим удельный вес яиц 
гельминтов, при этом последние всплывают на поверхность такого раствора. В работе приведены 
данные относительно эффективности общепринятых способов копроовоскопической диагностики в 
сравнении с усовершенствованным. Доказано, что разработанный способ диагностики стронгилои-
доза овец оказался более эргономичным и диагностически эффективнее.  

Ключевые слова: нематодозы, стронгилоидоз, овцы, копроовоскопическая диагностика, комби-
нированный раствор. 

 

Вступ 

Вівчарство – єдина галузь тваринництва, яка постачає різноманітну продукцію з цілющими влас-
тивостями: дієтичну ягнятину, молоду баранину, молоко, делікатесні сири й бринзу, а також незамін-
ну сировину – вовну, овчини, шкіру, вироби з яких щодо гігієнічних властивостей не мають аналогів, 
сприяючи збереженню здоров’я і продовженню життя людини [1]. 

Тому останнім часом розведення овець набуло значної популярності на території нашої держави. 
Загалом Україна займає 44-е місце у світі за щільністю поголів’я овець [1, 8].  

Проте на заваді розвитку галузі вівчарства гостро постало питання збитків, спричинюваних пара-
зитарними інвазіями, зокрема й стронгілоїдозом [11, 18, 19, 21‒23]. Strongyloides papillosus − немато-
да, яка здатна уражати ягнят з перших тижнів життя, що пов’язано з можливістю аліментарного пер-
кутанного та внутрішньоутробного зараження останніх [4, 5, 10−12, 16 25, 26]. На відміну від інфек-
ційних і незаразних хвороб діагноз на гельмінтози може бути поставлений лише при знаходженні ге-
льмінтів – збудників хвороби, їх фрагментів, яєць або личинок, для чого застосовують спеціальні 
способи діагностики [16, 24]. З метою зажиттєвої діагностики нематодозів, зокрема й стронгілоїдозу, 
частіше використовують способи флотації [14, 15, 17]. Вони ґрунтуються на тому, що як флотаційні 
розчини використовують рідини з питомою вагою, що перевищують питому вагу яєць гельмінтів, при 
цьому останні спливають на поверхню такого розчину [12, 13]. Нині відомо багато способів флота-
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ційної діагностики, які мають різний ступінь ефективності. Наприклад, спосіб копроовоскопічної діа-
гностики за І. С. Дахно (2003), з використанням як флотаційної рідині природного мінералу бішофіту, 
що є ефективнішим порівняно із загальновідомими способами за методом Фюллеборна та Котельни-
кова-Хренова в середньому на 48,86 % і на 29,37 % при виявлені яєць нематод [5]. Більш сучасний 
спосіб І. В. Натяглої та ін., (2016) з використанням як флотаційної рідини комбінованого розчину цу-
кру та натрію хлориду за даними дослідників, ефективніший на 21,5−47,4 %, 14,7−15,5 % та 5,4−9,9 % 

по відношенню до способів Фюллеборна, Котельникова-Хренова та Маллорі відповідно при діагнос-
тиці капіляріозу курей [3]. Водночас найбільш простим у виконанні вважається класичний спосіб ко-
проовоскопічної діагностики за Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим, (1972) з використанням як 
флотаційної рідини насиченого розчину аміачної селітри. Незважаючи на велике різноманіття спосо-
бів копроовоскопічної діагностики, практично всі методики мають свої недоліки, які суттєво знижу-
ють їх діагностичну ефективність. 

Саме тому метою нашого дослідження було удосконалення способу копроовоскопічної діагнос-
тики стронгілоїдозу овець. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати таке завдання: експе-
риментальним шляхом визначити ефективність удосконаленого та загальновідомих способів флота-
ційної діагностики за наявності стронгілоїдозу овець. 

 

Матеріали і методи досліджень 

Дослідження проводили впродовж 2018−2019 років на базі лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. 

Встановлення ефективності загальновідомих та удосконаленого способу з метою виявлення яєць 
стронгілоїдесів здійснювали шляхом проведення експериментального досліду. Копроовоскопічному 
дослідженню піддавали 20 проб фекалій, завідомо інвазованих яйцями стронгілоїдесів, які були відіб-
рані в умовах вівцегосподарств Полтавської області. Одну й ту ж саму пробу фекалії від овець дослі-
джували за способами: Дахно; Натяглої й ін.; Котельникова- Хренова згідно з методиками до них [2, 6, 
7] та удосконаленим способом, згідно з яким як флотаційну рідину використовували комбінований роз-
чин двох неорганічних солей з питомою вагою 1,32–1,34 г/см3, а відстоювання проб проводили впро-
довж 10–12 хвилин. Оцінювання способів проводили за показниками: кількості позитивних проб, сере-
дньої кількості виявлених яєць стронгілоїдесів (їх мінімального та максимального значення), а також 
наявності сторонніх решток та пухирців повітря різного розміру при мікроскопії препарату. 

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

 

Результати досліджень та їх обговорення 

При вивченні ефективності способів копроовоскопічної діагностики за стронгілоїдозу овець дове-
дено, що всі використані способи дослідження здатні виявляти яйця стронгілоїдесів, проте їхня ефек-
тивність виявилася неоднаковою (табл. 1). 

1. Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики  
стронгілоїдозу овець (n=20) 

Спосіб дослідження 
Позитивних проб, 

екз. 
Виявлено яєць, ЯГФ 

M±m min−max 

Удосконалений спосіб 20 84,40±5,27 56−120 

За Котельниковим-Хреновим 16 44,50±5,41*** 16−88 

За Дахно 19 57,68±5,21** 24−96 

За Натяглою й ін. 20 64,80±5,38* 24−104 

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 – відносно показнику пропонованого способу. 

 

За кількістю позитивних проб найбільш ефективним виявилися удосконалений спосіб і спосіб до-
слідження за Натяглою та ін., тобто виявлено 20 позитивних проб, трохи менше способом за Дахно – 

19. Найменше позитивних проб виявлено способом за Котельниковим-Хреновим. Отже, за показни-
ками кількості позитивних проб удосконалений спосіб виявився ефективнішим на 5 та 20 % порівня-
но зі способами Дахно та Котельникова-Хренова відповідно. За показниками кількості виявлених 

148



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 

№ 3 • 2019 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

яєць стронгілоїдесів у 1 г фекалій пропонований спосіб виявився ефективнішим за інші способи. У 
1 г фекалій удосконаленим способом в середньому знаходили 84,40±5,27 яєць, при коливаннях від 
56 до 120 яєць в різних пробах. Тоді як способом за Натяглою й ін. − 64,80±5,38 яєць, при коливаннях 
від 24 до 104 яєць і дещо менше способом за Дахно ‒ 57,68±5,21 яєць при варіюванні від 24 до 
96 яєць у різних пробах. Найменш ефективним виявився спосіб Котельникова-Хренова. В середньому 
було знайдено лише 44,50±5,41 яєць в г фекалій при коливаннях кількості яєць від 16 до 88 в різних 
пробах. Варто зазначити, що за умови проведення мікроскопії у препаратах, виготовлених за пропо-
нованим методом, виявляли найменшу кількість сторонніх решток та пухирців повітря. При до-
слідженні за допомогою способів Натяглої й ін. та Котельникова-Хренова одночасно виявляли велику 
кількість дрібних та незначну кількість великих за розмірами решток. Найгірший результат при про-
веденні мікроскопії показав метод Дахно. При дослідженні даним способом було виявлено велику 
кількість як дрібних, так і значних за розмірами сторонніх решток і пухирців повітря. 

Аналізуючи літературні дані, встановлено, що на сьогодні у світі існує значна кількість способів 
копроовоскопічної діагностики. Водночас майже всі вони використовуються для діагностики групи 

захворювань (нематодозів, трематодозів тощо) і лише в окремих випадках науковці пропонують за-
стосовувати методики для виявлення певних захворювань та вказують межі їхньої ефективності. У 
літературі виявлено способи копроовоскопічної діагностики з використанням насичених розчинів, 
виготовлених з використанням карбаміду а також кухонної солі та цукру. Автори зазначають, що вка-
зані способи є ефективнішими за методи Котельникова-Хренова та Фюллеборна на 32−62,5 % та 
13,13−72,32 % відповідно. Хоча ці методики запропоновані й для діагностики трихурозу й езофагос-
томозу свиней [9, 10].  

У роботі наведені дані щодо ефективності як загальновідомих, так і розробленого нами способу. 
Порівняно їхні якісні та кількісні показники ефективності (число позитивних проб та середньої кіль-
кості яєць нематод у 1 г фекалій).  

Проведені дослідження доводять високу діагностичну ефективність удосконаленого способу коп-
роовоскопічної діагностики стронгілоїдозу овець що підтверджується статистичними даними. Спосіб 
за показником середньої кількості виявлених у зразку яєць стронгілоїдесів, тобто удосконалений спо-
сіб, виявився ефективнішим за способи Котельникова-Хренова (р<0,001), Дахно (р<0,01), та Натяглої 
й ін. (р<0,05).  

У зв’язку з вищенаведеним актуальність проведеної нами роботи не має сумніву. Отримані нами 
дані мають важливе практичне значення, адже дають змогу здійснювати науково обґрунтований ви-
бір способу зажиттєвої діагностики стронгілоїдозу овець з урахуванням показників ефективності. 

 

Висновки 

Отже, за комплексною оцінкою порівнюваних у досліді способів доведено, що найбільшу ефекти-
вність при виявленні яєць нематод має удосконалений новий спосіб копроовоскопічної діагностики. 
Пропонований спосіб копроовоскопічної діагностики стронгілоїдозу овець перевищує ефективність 
методу Котельникова-Хренова − на 47,27 % (р<0,001); Дахно − на 31,66 % (0,01), Натяглої й ін. − на 
23,22 % (р<0,05). Найбільшої діагностичної ефективності пропонований розчин набуває за умови від-
стоювання фекальної суспензії в проміжок часу від 10 до 12 хв. Встановлено, що в разі використання 
мікроскопії у препаратах, виготовлених за удосконаленим способом, виявляли найменшу кількість 
сторонніх решток та пухирців повітря. 

Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується провести розрахунок економічної 
ефективності удосконаленого способу копроовоскопічної діагностики стронгілоїдозу овець. 
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