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Fleas are parasitic insects belonging to Siphonaptera genus. All of them have practically the same body 

constitution and way of life. Parasites are mainly classified according to one sign – the kind of animal they 

feed on. Fleas of Ctenocephalides genus are the most widely spread and adapted to the population of domes-

tic dogs. Their parasitizing can be accompanied by allergic dermatitis, iron-deficiency anemia, and exhaus-

tion of infested dogs. The research was conducted at the Laboratory of the Department of parasitology and 

veterinary-sanitary expert examination, at Poltava State Agrarian Academy and in veterinary service “Vet-

expert”. The aim of the research was to study the effect of ctenocephaliasis causal agents on hematological 

indices of infested dogs depending on the infection intensity As a result of the conducted research it was es-

tablished that blood-sucking insects negatively affect animal organism, moreover, the severity of the disease 

course depends on the infection intensity. So, in case of parasitizing 15 flea specimens on the animal body, 

the number of leucocytes in their blood significantly (P<0.05) increased (by 12.3 %), which was the result of 

increasing the number of eosinophiles (by 36.7 %). At the same time, the number of erythrocytes (by 8.4 %) 

and hemoglobin content (by 9.9 %) slightly decreased, but these changes did not have significant differences. 

In case of more infection intensity (16−47 flea specimens on the animal body), the signs of anemia were re-

vealed in the examined dogs with significant (P<0.01) decrease in the number of erythrocytes (by 17.5 %) 

and the amount of hemoglobin (by 19.8 %) in their blood. The number of leucocytes also increases – by 

19.8 % (P<0.001). The indices of leuco-formula are characterized by considerable changes in the dog blood 

at high infection intensity – the amount of eosiniphiles increases up to 9.00±0.89 % (2.4 times, P<0.01) and 

rod neutrophils up to 6.80±0.37 % (1.5 times, P<0.05) as compared with the indices of clinically healthy 

animals (3.80±0.80 and 4.40±0.81 %, respectively). The obtained data broaden the already existing ones 

concerning dog ctenocephaliasis pathogenesis and they enable to conduct not only specific, but also symp-

tomatic therapy. 

Keywords: dog ctenocephaliasis,  infection intensity, hematological indices.  
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Блохи – це паразитичні комахи, що відносяться до роду Siphonaptera. Всі вони мають практично 
однакову будову тіла і спосіб життя. Класифікують паразитів загалом за однією ознакою – виду 
тварини, на якому вони живляться. Серед популяції домашніх собак найбільш поширеними та адап-
тованими до цього виду тварин є блохи роду Ctenocephalides. Їх паразитування може супроводжу-
ватися алергічним дерматитом, залізодефіцитною анемією та виснаженням інвазованих собак. До-
слідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експе-
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ртизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах ветеринарного сервісу «Vetexpert». Ме-
тою досліджень було вивчити вплив збудників ктеноцефальозу на гематологічні показники інвазова-
них собак залежно від інтенсивності інвазії. За результатами проведених досліджень встановлено, 
що кровосисні комахи негативно впливають на організм тварин, причому тяжкість перебігу хвороби 
залежить від інтенсивності інвазії. За паразитування до 15 екземплярів бліх на тілі тварини в їх 
крові достовірно (P<0,05) збільшується кількість лейкоцитів (на 12,3 %), що відбувається через збі-
льшення кількості еозинофілів (на 36,7 %). Водночас незначно у крові інвазованих собак зменшується 
кількість еритроцитів (на 8,4 %) та вміст гемоглобіну (на 9,9 %), але ці зміни не мають достовір-
них відмінностей. В умовах значної інтенсивності інвазії (16–47 екз. бліх на тілі тварини) в дослід-
них собак виявляли ознаки анемії, про що свідчить достовірне (P<0,01) зменшення в їхній крові кіль-
кості еритроцитів (на 17,5 %) та вмісту гемоглобіну (на 19,8 %). Одночасно зростає кількість лей-
коцитів на 19,8 % (P<0,001). Показники лейкоформули характеризуються більш значними змінами у 
крові собак в умовах високої інтенсивності інвазії – збільшується кількість еозинофілів до 
9,00±0,89 % (у 2,4 раза, P<0,01) та паличкоядерних нейтрофілів до 6,80±0,37 % (у 1,5 раза, P<0,05) 

порівняно з показниками у клінічно здорових тварин (3,80±0,80 та 4,40±0,81 % відповідно). Отримані 
дані розширяють уже наявні дані щодо патогенезу за умови ктеноцефальозу собак, а також дозво-
лять ефективно проводити не тільки специфічну, але й симптоматичну терапію. 

Ключові слова: ктеноцефальоз, собаки, інтенсивність інвазії, гематологічні показники. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКТОПАРАЗИТОВ РОДА CTENOCEPHALIDES  НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВАЗИРОВАННЫХ СОБАК 

 

В. А. Евстафьева, К. О. Горб, 

Полтавская государственная аграрная академия, ул. Г. Сковороды, 1/3, г. Полтава, 36003, Украина 

 

Представлены результаты изучения влияния блох рода Ctenocephalides, паразитирующих у до-
машних собак, на их гематологические показатели в зависимости от показателей интенсивности 
инвазии. Установлено, что при наличии на теле животного до 15 экземпляров блох, в крови собак 
достоверно увеличивается количество лейкоцитов (на 12,3 %) и эозинофилов (на 36, 7 %). При ин-
тенсивности инвазии 16–47 экз. блох в крови инвазированных собак фиксировали уменьшение количе-
ства эритроцитов (на 17,5 %), содержания гемоглобина (на 19,8 %), а также увеличение количе-
ства лейкоцитов (на 19,8 %), эозинофилов (в 2,4 раза) и палочкоядерных нейтрофилов (в 1,5 раза) по 
сравнению с показателями у клинически здоровых животных. 

Ключевые слова: ктеноцефалез, собаки, интенсивность инвазии, гематологические показатели. 
 

Вступ 

Блохи – це тимчасові ектопаразити різних видів тварин, що можуть нападати і на людину, та є 
справжніми космополітами земної кулі. На представників роду Siphonaptera можна натрапити в будь-

якому куточку світу. Вони невибагливі, витривалі й неймовірно живучі. Цей рід включає понад 2000 
видів комах. Вони об’єднані в 15 родин, які так само складаються з 200 родів. Усі вони мають прак-
тично однакову будову тіла і спосіб життя. Класифікують паразитів загалом за однією ознакою – ви-
ду тварини, на якому вони живляться. Хоча суворої спеціалізації в комах немає, вони все ж віддають 
перевагу крові певного типу [1–5].  

Серед популяції домашніх собак найбільш поширеними та адаптованими до цього виду тварин є 
блохи роду Ctenocephalides. Зараженість домашніх улюбленців блохами може коливатися в межах від 
10 до 40 %, хоча в деяких випадках є повідомлення про пікові показники екстенсивності інвазії понад 
70 % [6–9]. 

Відомо, що розвиток ектопаразитів безпосередньо залежить від умов мікроклімату волосяного по-
криву тварини і його реакції на подразника. Найчастіше розвиток інвазії супроводжується проявом 
свербежу з подальшим розчісуванням місць локалізації ектопаразитів. Це призводить до механічного 
пошкодження шкірного покриву та появи алопецій. Паразит, впливаючи на поверхню шкіри, спричи-
няє випотівання ексудату внаслідок подразнення клітинно-судинного апарату. В результаті цього ви-
никає судинна реакція в уражених ділянках шкірного покриву. Водночас укуси бліх та вплив понад 
15 агресивних хімічних компонентів їх слини викликає сенсибілізацію організму тварини [10–12]. 

За даними науковців, увнаслідок живлення дорослих Ctenocephalides spp., у інвазованих собак 
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може виникати залізодефіцитна анемія, особливо в цуценят. У разі хронічного перебігу встановлено 
ознаки анемії також і у дорослих собак [13, 14]. Водночас, за даними Tkacheva Y., Glazunova L. 

(2018), паразитування бліх значно не впливає на гематологічні показники інвазованих собак. Згідно з 
проведеними ними дослідженнями, показники кількості лейкоцитів, еритроцитів, вмісту гемоглобіну 
були в межах норми і впродовж експерименту їх зміни не мали достовірних відмінностей від аналогі-
чних показників крові здорових тварин. Однак було відмічено, що в собак з високим ступенем інвазії 
зростав показник ШОЕ [15]. 

Тому метою наших досліджень було вивчити вплив ектопаразитів роду Ctenocephalides на показ-
ники крові інвазованих собак. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі задачі: визначити у 
крові собак вміст гемоглобіну, кількість лейкоцитів та еритроцитів, показники лейкограми, якщо ви-
явлений ктеноцефальоз; встановити вплив бліх на організм інвазованих собак в умовах різної інтен-
сивності інвазії.  

 

Матеріали і методи досліджень 

Роботу виконували упродовж 2019 року на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах ветеринарного сервісу 
«Vetexpert» (м. Полтава). 

Для встановлення гематологічних змін у собак за умови паразитування бліх у досліді використо-
вували 15 собак змішаних порід віком від 1 до 5 років, які належали мешканцям м. Полтава. З них 
були сформовані три групи тварин по 5 голів у кожній: одна контрольна (клінічно здорові собаки) та 
дві дослідні, уражені паразитичними комахами з різною інтенсивністю інвазії (до 15 екз. та 16–47 екз. 
комах на тілі тварини). Кров для досліджень отримували з променевої підшкірної вени передньої кін-
цівки зранку перед годівлею. У крові дослідних та контрольної групи собак визначали: кількість лей-
коцитів, еритроцитів, вміст гемоглобіну, морфологічні показники лейкоформули. У стабілізованій 
крові кількість еритроцитів та лейкоцитів підраховували в камері з сіткою Горяєва. Диференційний 
підрахунок лейкоцитів проводили мікроскопічним дослідженням мазків крові, зафарбованих за мето-
дом Романовського-Гімза [16, 17]. Вміст гемоглобіну визначали за допомогою напівавтоматичного 
біохімічного аналізатора «BioСhem SA» (США). Підготовку проб та визначення показників проводи-
ли згідно з інструкцією до приладу та реактивів. 

Математичний аналіз отриманих даних проводили з використанням пакету прикладних програм 
Microsoft «EXCEL». Розраховували стандартне відхилення (SD) і середні значення (х). Достовірність 
відмінностей середніх величин у досліджуваних групах собак визначали за допомогою методики од-
нофакторного дисперсійного аналізу, використовуючи критерій Фішера. Значення P<0,05 вважали 
достовірним. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

За результатами проведених досліджень встановлено, що зміни гематологічних показників у інва-
зованих собак Ctenocephalides spp. залежать від показників інтенсивності інвазії. Кількість еритроци-
тів у крові дослідних собак у разі незначної інтенсивності інвазії (до 15 екз. бліх на тілі тварини) була 
меншою на 8,4 % (6,06±0,24 Т/л) порівняно з клінічно здоровими тваринами (6,62±0,12 Т/л), однак 
достовірної різниці між показниками не спостерігали. Водночас у разі інтенсивності інвазії 16–47 екз. 
кількість еритроцитів у крові інвазованих собак значно зменшувалася на 17,5 % (5,46±0,20 Т/л, 
P<0,01) порівняно зі здоровими тваринами (рис. 1). 

Вміст гемоглобіну у крові собак, якщо наявна незначна інтенсивність інвазії, зменшувався на 
9,9 % (14,60±0,68 г/л) порівняно з клінічно здоровими собаками (16,20±0,58 г/л), але достовірної різ-
ниці у показниках не виявляли. За умови інтенсивності інвазії від 16 до 47 екз. бліх на тілі тварини 
фіксували зміни у крові дослідних собак достовірним зниженням вмісту гемоглобіну на 19,8 % 

(13,00±0,32 г/л, P<0,01) (рис. 2). 

Показники кількості лейкоцитів достовірно зростали у крові собак усіх дослідних груп. За умови 
паразитування незначної кількості бліх цей показник збільшувався на 12,3 % (10,56±0,46 Г/л, P<0,05), 

а за умови інтенсивності інвазії 16–47 екз. – на 19,8 % (11,54±0,24 Г/л, P<0,001) порівняно з показни-
ками у клінічно здорових собак (9,26±0,32 Г/л) (рис. 3). 
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Рис. 1. Показники кількості еритроцитів у крові собак, інвазованих Ctenocephalides spp., в умовах 

різної інтенсивності інвазії: 1 – від 16 до 47 екз., 2 – до 15 екз., К – клінічно здорові тварини;  
** – P<0,01 – відносно показників у клінічно здорових тварин 

 

 
Рис. 2. Показники вмісту гемоглобіну у крові собак, інвазованих Ctenocephalides spp., в умовах  різ-

ної інтенсивності інвазії: 1 – від 16 до 47 екз., 2 – до 15 екз., К – клінічно здорові тварини;  
** – P<0,01 – відносно показників у клінічно здорових тварин 

 

 
Рис. 3. Показники кількості лейкоцитів у крові собак, інвазованих Ctenocephalides spp., в умовах 

різної інтенсивності інвазії: 1 – від 16 до 47 екз., 2 – до 15 екз., К – клінічно здорові тварини;  
* – P<0,05, *** – P<0,001 – відносно показників у клінічно здорових тварин 
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Аналізуючи показники лейкоформули в собак у разі паразитування бліх Ctenocephalides spp., мо-
жна зазначити, що за наявності незначної інтенсивності інвазії достовірно збільшується відсоток  
еозинофілів у 1,6 раза (6,00±0,32 %, P<0,05) порівняно з клінічно здоровими тваринами (3,80±0,80 %) 

(табл.).  
Показники лейкограми собак, інвазованих Ctenocephalides spp. (М±m, n=5) 

Показники 
Клінічно здорові 

собаки 

Собаки інвазовані Ctenocephalides spp.,  

ІІ (екз. на тварину) 
до 15 16–47 

Базофіли, % 0,80±0,20 0,20±0,20 0,20±0,20 

Еозинофіли, % 3,80±0,80 6,00±0,32* 9,00±0,89** 

Нейтрофіли, % 

Ю – – – 

П 4,40±0,81 4,40±0,24 6,80±0,37* 

С 62,20±2,58 66,40±1,78 61,80±2,42 

Лімфоцити, % 26,00±1,67 21,20±1,46 19,80±2,87 

Моноцити, % 2,80±0,49 1,80±0,20 2,40±0,68 

Примітка: * – P<0,05, ** – P<0,01 –  відносно показників у клінічно здорових тварин 

 

За умови високої інтенсивності інвазії у крові собак одночасно збільшується кількість еозинофілів 
у 2,4 раза (9,00±0,89 %, P<0,01) та паличкоядерних нейтрофілів у 1,5 раза (6,80±0,37 %, P<0,05 порів-
няно з клінічно здоровими тваринами – 4,40±0,81 %). 

Отже, проведені дослідження свідчать про негативний вплив бліх Ctenocephalides spp. на організм 
інвазованих собак. Причому, чим більший був показник інтенсивності інвазії, тим більш істотні зміни 
реєстрували в гематологічних показниках дослідних тварин. В уражених собак виявляли запальні та 
алергічні явища за показниками кількості еозинофілів, лейкоцитів та паличкоядерних нейтрофілів. 
Про алергізацію організму собак продуктами життєдіяльності та слиною бліх свідчать роботи бага-
тьох учених. Згідно з проведеними ними гістологічними дослідженнями шкіри собак у місцях укусів 
бліх, реакція організму тварин супроводжувалася набряком та скопиченням еозинофілів у тканинах. 
В інших випадках виявляли сповільнену відповідь організму тварини, що характеризувалася затрим-
кою запальної реакції та наявністю у тканинах периваскулярних лімфоцитів і гістіоцитів [10, 11, 18, 

19]. Також нами виявлено ознаки анемії в собак за умови значної інтенсивності інвазії – 16–

47 екз./гол. Таку ж тенденцію залежності показників інтенсивності інвазії Ctenocephalides spp. від тя-
жкості змін у гематологічних показниках описано в окремих працях, де встановлено зниження кіль-
кості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, показника гематокриту у крові собак за умови паразитування 
на їхньому тілі понад 15 екз. бліх [20]. 

 

Висновки 

Встановлено, що паразитування ектопаразитів роду Ctenocephalides призводить до змін у гемато-
логічних показниках інвазованих собак, тяжкість яких залежить від інтенсивності інвазії. У крові тва-
рин, на яких паразитувало до 15 екз. бліх, виявляли лейкоцитоз та еозинофілію. Водночас у разі інте-
нсивності інвазії від 16 до 47 екз. бліх на тілі тварини фіксували ознаки розвитку анемії, запальних та 
алергічних явищ, про що свідчило зменшення кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, збільшення 
кількості лейкоцитів, еозинофілів та паличкоядерних нейтрофілів. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується вивчити ефектив-
ність сучасних інсектоакарицидних препаратів за умови ктеноцефальозу собак, а також встановити 
зміни гематологічних показників у інвазованих тварин у процесі їхнього лікування. 
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