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Today, dog breeding is of great importance worldwide in various sectors of the economy. The need in de-

veloping utility, hunting, sports, and decorative dog breeding is growing as these animals are indispensable 

human assistants.  Helminthic diseases, caused by a large group of parasitic organisms belonging to the 

Nematoda type, are extremely dangerous for carnivorous animals. Researchers point out to the considerable 

spreading of the digestive tract nematodoses among the population of the domestic dog (Canis lupus famil-

iaris); trichuriasis occupies one of the leading places among such diseases. The research was conducted in 

the Laboratory of the Department of parasitology and veterinary-sanitary expert examination of Poltava 

State Agrarian Academy. The purpose of the study was to investigate the distribution and peculiarities of dog 

trichuriasis in Poltava. According to the results of coproscopic examination of dogs, it was found that the 

average prevalence of the trichuriasis invasion in the town of Poltava was 25.93 %. The invasiveness indices 

of animals with Trichuris vulpis depended on their age. Young dogs aged from 6 to 12 months were the most 

affected – the prevalence of infection reached 39.02 %. Subsequently, with the aging of dogs, the prevalence 

gradually decreased to 14.29 % – in dogs older than 6 years. Puppies under the age of 6 months were the 

least infested with trichuriasis pathogen, the prevalence of infection in this case was only 8.57 %. The pecu-

liarities of the breed susceptibility of dogs to the pathogen of trichuriasis were characterized by the highest 

indices of infection prevalence in dogs of the French bulldog (72.73 %) and Pekingese breeds (40.00 %). 

Less frequently, trichuriasis was diagnosed in Labrador-Retriever dogs, poodles, and Central Asian shep-

herd dogs. The infection prevalence indices ranged from 12.50 to 16.67 %. It has been found that trichuria-

sis occurs in the form of mono-invasion in 53.57 % of cases and in 46.43 % – in the form of mixed invasions. 

Three species of nematodes parasitizing in the intestines of dogs were the associates of mixed invasions. 

Two-component mixed invasions were represented by T. vulpis and Uncinaria stenocephala (38.47 %), 

T. vulpis and Toxascaris leonina (30.77 %), T. vulpis and Toxocara canis (15.38 %). Three-component 

mixed invasion was revealed in 15.38 % of the diseased dogs and it was represented by T. vulpis, 

U. stenocephala, and T. leonina. Most often, trichuriasis was registered in association with uncinariosis 

(53.85 %) and toxascarosis (46.15 %). The association of trichurises and toxocares (15.38 %) was less fre-

quently diagnosed. 

Keywords: trichuriasis, dogs, spreading, peculiarities of the course, age and breed susceptibility. 

 

ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРИХУРОЗУ СОБАК НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА 
ПОЛТАВА  

 

Є. О. Бородай, В. П. Година, 

Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна 

 

Нині собаківництво набуло важливого значення в усьому світі в різних галузях народного госпо-
дарства. Потреби в розвитку службового, мисливського, спортивного та декоративного собаківни-
цтва зростають, оскільки ці тварини є незамінними помічниками людини. Надзвичайно небезпечни-
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ми для м’ясоїдних тварин є гельмінтозні захворювання, збудниками яких є чимала група паразитич-
них організмів, що належать до типу Nematoda. Дослідники зазначають про значне поширення серед 
популяції домашньої собаки (Canis lupus familiaris) нематодозів травного каналу, серед яких особли-
вої уваги набуває трихуроз. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та 
ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Метою роботи було 
дослідити поширення та особливості перебігу трихурозу собак на території міста Полтава. За ре-
зультатами копроскопічних досліджень собак встановлено, що середня екстенсивність трихурозної 
інвазії в місті Полтаві становила 25,93 %. Показники інвазованості тварин Trichuris vulpis залежа-
ли від їхнього віку. Найбільш ураженими виявилися молоді собаки віком від 6 до 12 місяців, екстенси-
вність інвазії сягала 39,02 %. Надалі зі збільшенням  віку собак показники екстенсивності інвазії по-
ступово знижувалися до 14,29 % – у собак старших 6 років. Найменш інвазованими збудником три-
хурозу виявилися цуценята віком до 6 місяців, екстенсивність інвазії становила лише 8,57 %. Особ-
ливості породної сприйнятливості собак до збудника трихурозу мали найбільші показники екстенси-
вності інвазії в собак порід французький бульдог (72,73 %) та пекінес (40,00 %). Рідше трихуроз діа-
гностували в собак порід лабрадор-ретривер, пудель та середньоазіатська вівчарка. Показники екс-
тенсивності інвазії коливалися в межах від 12,50 до 16,67 %. З’ясовано, що трихуроз розвивається у 
53,57 % випадків як моноінвазія, а в 46,43 % – як мікстінвазія. Співчленами останніх були три види 
нематод, що паразитують у кишковому каналі собак. Двокомпонентні мікстінвазії були представ-
лені T. vulpis і Uncinaria stenocephala (38,47 %), T. vulpis і Toxascaris leoninа (30,77 %), T. vulpis і 
Toxocara canis (15,38 %). Трикомпонентна мікстінвазія виявлена в 15,38 % хворих собак і була пред-
ставлена T. vulpis, U. stenocephala і T. leoninа. Найчастіше трихуроз реєстрували в асоціації з унци-
наріозом (53,85 %) та токсаскарозом (46,15 %). Рідше діагностували асоціацію трихурисів та ток-
сокар (15,38 %). 

Ключові слова: трихуроз, собаки, поширення, особливості перебігу, вікова та породна сприйнят-
ливість. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТРИХУРОЗА СОБАК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОЛТАВА  
 

Е. А. Бородай, В. П. Годына, 
Полтавская государственная аграрная академия, ул. Г. Сковороды, 1/3, г. Полтава, 36003, Украина 

 

Представлены результаты изучения распространения и особенностей течения трихуроза собак 
на территории города Полтавы. Установлено, что средняя экстенсивность инвазии собак Trichuris 

vulpis составляет 25,93 %. Наиболее пораженными оказались молодые собаки с 6 до 12 месяцев, 
экстенсивность инвазии достигала 39,02 %. В дальнейшем с возрастом собак, показатели инвазиро-
ванности постепенно снижались до 14,29 % – у собак старше 6 лет. Особенности породной воспри-
имчивости собак к возбудителю трихуроза характеризовались наибольшими показателями экстен-
сивности инвазии у французских бульдогов (72,73 %) и пекинесов (40,00 %). Выявлено, что трихуроз 
протекает как в виде моноинвазии, так и в виде микстинвазий, компонентами которых были 
Uncinaria stenocephala (53,85 %), Toxascaris leoninа (46,15 %) и Toxocara canis (15,38 %). 

Ключевые слова: трихуроз, собаки, распространение, особенности течения, возрастная и пород-
ная восприимчивость. 

 

Вступ 

Нині собаківництво набуло важливого значення в усьому світі у різних галузях народного госпо-
дарства. Потреби в розвитку службового, мисливського, спортивного та декоративного собаківництва 
зростають, оскільки ці тварини є незамінними помічниками людини [1–3]. Надзвичайно небезпечни-
ми для м’ясоїдних тварин є гельмінтозні захворювання, збудниками яких є значна група паразитич-
них організмів, що відносяться згідно із систематичним положенням до різних типів, таких як 
Nematoda, Cestoda, Trematoda, Acanthocephala [4–6]. Дослідники зазначають про значне поширення 
серед популяції домашньої собаки (Canis lupus familiaris) нематодозів травного каналу, які можуть 
завдавати значної шкоди собаківництву. Таким захворюванням є трихуроз – гельмінтоз, що характе-
ризується ураженням товстих кишок, розладами травлення, виснаженням тварин, іноді – загибеллю 
собак. Хоча така інвазія здебільшого перебігає хронічно і клінічно може не проявлятися, однак пара-
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зити призводять до зниження загальної резистентності організму тварин, а також можуть підвищува-
ти сприйнятливість організму до інших негативних чинників [7–10]. 

Trichuris vulpis, згідно з моніторинговими дослідженнями багатьох науковців, значно поширений 
паразит серед собак різних порід та вікових груп залежно від умов їхнього утримання на території 
багатьох країн світу [11, 12]. Рівень зараженості домашніх собак збудником трихурозу на території 
США, Бельгії, Голландії, Італії та Бразилії коливався в межах від 15 до 43 % [9, 13–15]. За даними 
авторів, екстенсивність трихурозної інвазії собак у Греції, Аргентині та Франції становила 10–30 % 

[8, 16, 17]. Водночас інвазованість собак T. vulpis у Великобританії та Греції була низькою і не пере-
вищувала 3 % [18, 19]. Таку різницю в показниках зараженості собак науковці пояснюють тим, що в 
тих регіонах, де велика кількість безпритульних тварин, виявлено і високий відсоток хворих на три-
хуроз собак. Останні є основним джерелом інвазії, які забруднюють навколишнє середовище яйцями 
збудника [20, 21]. 

Зважаючи на вищенаведене, метою нашої роботи було дослідити поширення та особливості пере-
бігу трихурозу собак на території міста Полтави. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі за-
дачі: встановити показники інвазованості собак різних вікових груп та порід Trichuris vulpis, досліди-
ти особливості перебігу трихурозу в цих тварин.  

 

Матеріали і методи досліджень 

Робота виконана впродовж 2018–2019 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринар-
но-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Вивчення поширення та особли-
востей перебігу трихурозу собак на території міста Полтави проводили за результатами копроскопіч-
них досліджень тварин. Експериментальна частина роботи проводилася, спираючись на «Загальні етичні 
принципи експериментів на тваринах», схвалених на Національному конгресі з біоетики (Київ, 2001), до-
тримуючись міжнародних вимог Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, що використо-
вуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986). 

Усього досліджено 108 собак різних вікових груп (до 6 міс., 6–12 міс., 1–3 р., 3–6 р. та старші 6 р.) 
і порід (німецька вівчарка, середньоазіатська вівчарка, боксер, курцхаар, лабрадор-ретривер, пудель, 
французький бульдог, пекінес, мопс, йоркширський тер’єр), а також безпородних собак. При парази-
тологічному обстеженні тварин визначали показник їхнього ураження збудниками гельмінтозів – 

екстенсивність інвазії (ЕІ, %). Гельмінтоовоскопію проб фекалій проводили за методом Котельнико-
ва-Хренова [22]. Визначення видової належності яєць гельмінтів проводили за допомогою атласу ди-
ференціальної діагностики гельмінтозів тварин [23]. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

За результатами копроскопічних досліджень собак встановлено, що середня екстенсивність три-
хурозної інвазії на території міста Полтави становила 25,93 %. Причому виявлено, що показники ін-
вазованості собак Trichuris vulpis залежать від їхнього віку. Найбільш ураженими виявилися молоді 
собаки віком від 6 до 12 місяців, ЕІ сягала 39,02 % (рис. 1).  
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Рис. 1. Вікова динаміка за наявності трихурозу в собак 
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Надалі з віком собак показники екстенсивності інвазії поступово знижувалися і становили: від 1 
до 3 років – 33,33 %, від 3 до 6 років – 30,00 %, старших 6 років – 14,29 %. Найменш інвазованими 
збудником трихурозу виявилися цуценята віком до 6 місяців, ЕІ становила лише 8,57 %. 

При вивченні породної сприйнятливості тварин до збудника трихурозу найбільш інвазованими 
виявилися собаки порід французький бульдог (ЕІ – 72,73 %) та пекінес (ЕІ – 40,00 %) (табл.). 

Сприйнятливість собак різних порід до збудника трихурозу 

Породи 
Досліджено, 

(гол.) 
Інвазовано, 

(гол.) ЕІ, % 

Німецька вівчарка 23 5 21,74 

Середньоазіатська вівчарка 8 1 12,50 

Боксер 3 – – 

Курцхаар 2 – – 

Лабрадор-ретривер 12 2 16,67 

Пудель  7 1 14,29 

Французький бульдог 11 8 72,73 

Пекінес 5 2 40,00 

Мопс 7 2 28,57 

Йоркширський тер’єр  2 – – 

Безпородні 28 7 25,00 

 

Менш інвазованими були собаки порід мопс (ЕІ – 28,57 %), німецька вівчарка (ЕІ – 21,74 %) та 
безпородні собаки (ЕІ – 25,00 %). Рідше трихуроз діагностували в собак порід лабрадор-ретривер (ЕІ 
– 16,67 %), пудель (ЕІ – 14,29 %) та середньоазіатська вівчарка (ЕІ – 12,50 %). У собак порід боксер, 
курцхаар та йоркширський тер’єр трихурисів за копроскопічними дослідженнями не виявлено, що, на 
нашу думку, пов’язане із невеликою кількістю обстежених тварин, а також проведенням профілакти-
чної дегельмінтизації в досліджених собак. 

Водночас з’ясовано, що трихуроз розвивається як моноінвазія (у 53,57 % хворих тварин), так і мі-
кстінвазія (46,43 %) (рис. 2).  

53,57%46,43%

Трихурозна моноінвазія Мікстінвазії
 

Рис. 2. Відсоткове співвідношення форм перебігу трихурозу собак 

 

З мікстінвазій виявили три види двокомпонентних та одну трикомпонентну, співчленами яких бу-
ли нематоди, що паразитують у кишковому каналі собак. З двокомпонентних інвазій реєстрували од-
ночасне паразитування трихурисів і унцинарій (38,47 %), трихурисів і токсаскарисів (30,77 %), три-
хурисів і токсокар (15,38 %). Трикомпонентна мікстінвазія складалася зі збудників трихурозу, унци-
наріозу і токсаскарозу (15,38 %) (рис. 3). 
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Рис. 3. Відсоткове співвідношення різних форм мікстінвазій собак:  

Тр – трихуроз, Таск – токсаскароз, Тк – токсокароз 

 

Найчастіше трихуроз реєстрували в асоціації з унцинаріозом (53,85 %) та токсаскарозом (46,15 %). 

Рідше діагностували асоціацію трихурисів та токсокар – 15,38 % від хворих на трихуроз собак. 
Отже, в результаті проведених досліджень виявлено, що трихуроз є поширеною нематодозною ін-

вазією собак на території міста Полтави, показники інвазованості яких залежать від їхнього віку та 
породи. Про високу інвазованість домашніх собак T. vulpis у різних регіонах України вказують й інші 
дослідники, які встановили показники екстенсивності інвазії на рівні 38,38–39,1 % [24–26]. Також 
отримані нами дані щодо найбільшої сприйнятливості молодняку собак віком від 6 до 12 місяців до 
збудника трихурозу частково збігаються з результатами досліджень окремих науковців, які зазнача-
ють, що в одних випадках максимальна ЕІ спостерігається в цуценят віком 1–6 міс. (93,7 %), в інших 
– найбільш інвазованими виявилися тварини 1-річного віку (47 %) [27, 28]. 

 

Висновки 

Результати проведених досліджень свідчать, що екстенсивність інвазії собак, хворих на трихуроз, 
у місті Полтаві становить 25,93 %. Одночасно виявлено, що це захворювання розвивається як моноі-
нвазія – 53,57 %, так й у складі мікстінвазій – 46,43 %. Співчленами трихурисів є унцинарії (53,85 %), 

токсаскариси (46,15 %) та токсокари (15,38 %). Показники інвазованості собак збудником трихурозу 
залежать від їхнього віку. Високий ступінь інвазованості собак Trichuris vulpis спостерігали в моло-
дих собак віком від 6 до 12 місяців, екстенсивність інвазії сягає 58,3 %. Трихуроз найчастіше діагнос-
тували в собак порід французький бульдог та пекінес, екстенсивність інвазії коливається в межах від 
40,00 до 72,73 %. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується вивчити лікувальну 
ефективність сучасних хімічних засобів за наявності трихурозу в собак. 
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