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Demodecosis invasion occupies a particular place among the diseases of pets. Most often dogs are affect-
ed by the disease and it can cause considerable economic losses to dog breeding. At the same time, de-
modecosis has social importance, as dogs constantly contact with their owners. Demodecosis is widely 
spread in many European countries including Ukraine, where the invasion tends to constant spreading as a 
result of increasing the number of carnivorous animals, especially in cities and towns. The studies were con-
ducted in the laboratory of the Department of Parasitology and Veterinary-Sanitary Expert Examination of 
Poltava State Agrarian Academy. The aim of the research was to investigate the peculiarities of demodecosis 
course in the helminthoses of dog digestive tract and determine the main associates of mixed invasions. 
Dogs’ skin scrapings studies were conducted by vital method. Helminth oovoscopy of dogs’ feces samples 
infected with Demodex canis was made by Kotelnikov-Khrenov’s method. According to the results of dogs’ 
acarological studies, it was established that the average prevalence of demodecosis invasion made 21.43 % 
among the animal skin pathologies in the town of Poltava. Mixed invasions were presented by two-
component and three-component associations of parasites, namely: Demodex canis (Leydig, 1859), Trichuris 
vulpis (Frölich, 1789), and Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884), in different combinations. Most often, 
demodecosis-trichurosis invasion was detected (54.55 of all the revealed mixed invasions). Demodecosis-
uncinariosis (27.27 %) and demodecosis-trichurosis-uncinariosis (18.18 %) invasions were registered less 
frequently. It was determined that demodecosis was manifested both as mono-invasion in infected dogs 
(47.62 %) and association with intestinal nematodoses (52.38 %). Two-component mixed invasions dominat-
ed, in which the indices of prevalence reached 42.86 %. Three-component invasion was revealed only in 
9.52 % of dogs diseased with demodecosis. The obtained results of studies supplement the existing data as to 
the course of dog demodecosis and will also enable to conduct complex treatment of demodecosis associative 
course.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ У СКЛАДІ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТРАВНОГО 
КАНАЛУ СОБАК  
 
В. О. Євстаф’єва, А. С. Личман, 
 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 

Серед хвороб домашніх непродуктивних тварин особливе місце займає демодекозна інвазія. Най-
частіше хвороба уражує собак і може спричинювати суттєві економічні збитки собаківництву. Во-
дночас демодекоз має й соціальне значення, оскільки собаки постійно перебувають у контакті з їх-
німи власниками. Демодекоз собак має значне розповсюдження в багатьох європейських країнах, зо-
крема в Україні, де інвазія має тенденцію до постійного поширення внаслідок збільшення чисельнос-
ті м’ясоїдних тварин, особливо в містах. Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри пара-
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зитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.  
Метою роботи було дослідити особливості перебігу демодекозу у складі гельмінтозів травного ка-
налу собак, визначити основних співчленів мікстінвазій. Дослідження зіскрібків зі шкіри собак прово-
дили вітальним методом. Гельмінтоовоскопію проб фекалій собак, інвазованих Demodex canis, про-
водили за методом Котельникова-Хренова. За результатами акарологічних досліджень собак вста-
новлено, що середня екстенсивність демодекозної інвазії в місті Полтаві серед патологій шкіри 
тварин становила 21,43 %. Визначено, що демодекоз у інвазованих собак перебігає як моноінвазія 
(47,62 %), так і в асоціації з кишковими нематодозами (52,38 %). Мікстінвазії були представлені 
двокомпонентними та трикомпонентними асоціаціями паразитів, а саме: Demodex canis (Leydig, 
1859), Trichuris vulpis (Frölich, 1789) та Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884), що мали різні комбіна-
ції. Найчастіше виявляли демодекозно-трихурозну інвазію (54,55 % від усіх виявлених мікстінвазій). 
Рідше реєстрували демодекозно-унцинаріозну (27,27 %) та демодекозно-трихурозно-унцинаріозну 
(18,18 %) інвазії. Домінували двокомпонентні мікстінвазії, де показники екстенсивності інвазії сяга-
ли 42,86 %. Трикомпонентну інвазію встановлено лише у 9,52 % хворих на демодекоз собак. Отрима-
ні результати досліджень розширяють уже наявні дані щодо перебігу демодекозу в собак, а також 
дають змогу проводити комплексне дослідження тварин та призначати комплексне лікування у разі 
асоціативного перебігу демодекозу. 

Ключові слова: демодекоз, собаки, асоційований перебіг, гельмінтози, екстенсивність інвазії. 
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Проведенные исследования показали, что средняя экстенсивность демодекозной инвазии собак на 

территории города Полтавы среди патологий кожи составила 21,43 %. Демодекоз у инвазирован-
ных собак протекает как в виде моноинвазии (47,62 %), так и в виде ассоциации с кишечными  
нематодозами (52,38 %). Микстинвазии были представлены двухкомпонентными и трехкомпонент-
ными ассоциациями паразитов, а именно: Demodex canis (Leydig, 1859), Trichuris vulpis (Frölich 1789) 
и Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884). Чаще всего выявляли демодекозно-трихурозную инвазию 
(54,55 % от общего числа выявленных микстинвазий). Реже регистрировали демодекозно-
унцинариозную (27,27 %) и демодекозно-трихурозно-унцинариозную (18,18 %) инвазии. Доминировали 
двухкомпонентные микстинвазии, где показатели экстенсивности инвазии достигали 42,86 %. 

Ключевые слова: демодекоз, собаки, ассоциированное течение, гельминтозы, экстенсивность инвазии. 
 

Вступ 
Серед хвороб домашніх непродуктивних тварин на урбанізованих територіях особливе місце зай-

має демодекозна інвазія. Найчастіше хвороба уражує собак і може спричинювати суттєві економічні 
збитки службовому і мисливському собаківництву. Водночас демодекоз має й соціальне значення, 
оскільки собаки постійно перебувають у контакті з їхніми власниками і членами їхніх сімей, що ха-
рактерно для великих міст. Насамперед це пов’язано зі збільшенням темпів і обсягу безконтрольного 
розведення собак різних порід, ввезенням з-за кордону самців-плідників, а також неправильними 
умовами годівлі та утримання тварин [1–4]. 

Більшість дослідників свідчать, що найбільш широкими територіальними межами характеризуєть-
ся епізоотичний процес у разі демодекозу у тварин, де сприйнятливими можуть бути парнокопитні, 
м’ясоїдні, всеїдні, хижаки, домашні й дикі тварини, а також людина [5, 6]. Демодекоз встановлено в 
Австралії в тигра [7], у чорних ведмедів на території США [8], у каліфорнійських білок [9], у гірських 
козлів у Чехії [10].  

Демодекоз собак має значне розповсюдження в багатьох європейських країнах, зокрема в Україні, 
де інвазія має тенденцію до постійного поширення внаслідок збільшення чисельності м’ясоїдних тва-
рин, особливо в містах [11–13].  

Дослідники встановили, що джерелом збудника демодекозу є інвазовані тварини. Передача кліщів 
у популяції того чи того виду тварин і на міжпопуляційному рівні здійснюється при прямому контак-
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ті тварин або через предмети догляду, спецодяг обслуговуючого персоналу, обладнання [14, 15]. Ві-
домо, що це хронічне захворювання, яке характеризується запаленням і десквамацією рогового шару 
шкіри, зниженням імунного статусу організму, вираженим виснаженням тварини. Демодекоз собак 
може перебігати в кількох клінічних формах. При цьому має значення характер патологічних змін 
шкіри, локалізація і площа уражень, вік тварини [16, 17]. Водночас є повідомлення в науковій літера-
турі, що демодекси в обмеженій кількості є сапрофітами шкіри людей і тварин та не завжди спричи-
нюють клінічні ознаки хвороби [18–20]. 

Зважаючи на вищенаведене, метою нашої роботи було дослідити особливості перебігу демодеко-
зу собак у складі гельмінтозів травного каналу.  

Для досягнення мети необхідно розв’язати такі задачі: встановити показники інвазованості собак 
збудником демодекозу, дослідити основних співчленів мікстінвазій собак.  

 
Матеріали і методи досліджень 
Робота виконана впродовж 2019–2020 рр. на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринар-

но-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Вивчення поширення та особли-
востей перебігу демодекозу собак на території міста Полтави проводили за результатами акарологіч-
них копроовоскопічних досліджень тварин. Експериментальна частина роботи проводилася згідно із 
«Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», схваленими на Національному конгресі 
з біоетики (Київ, 2001) з дотриманням міжнародних вимог Європейської конвенції «Про захист хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986). 

Усього досліджено 98 собак різних вікових груп та порід. При паразитологічному обстеженні тва-
рин визначали показник їх ураження збудниками демодекозу та гельмінтозів – екстенсивність інвазії 
(ЕІ, %). Для лабораторного підтвердження демодекозу з кількох уражених ділянок на межі зі здоро-
вою шкірою робили глибокі, до появи крові, зіскрібки, які розглядали під малим збільшенням мікро-
скопа. Матеріал досліджували вітальним методом з додаванням рослинної олії. Наявність у матеріалі 
кліща Demodex canis на різних стадіях розвитку слугувала підставою для постановки діагнозу на де-
модекоз. Гельмінтоовоскопію проб фекалій проводили за методом Котельникова-Хренова [21]. Ви-
значення видової належності яєць гельмінтів проводили за допомогою атласу диференціальної діаг-
ностики гельмінтозів тварин [22]. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Результати проведених паразитологічних досліджень свідчать, що середня екстенсивність демоде-

козної інвазії собак серед патологій шкіри на території міста Полтави становить 21,43 % за інтенсив-
ності інвазії від 1 до 3 кліщів у зіскрібку зі шкіри. 

Визначено, що демодекоз у інвазованих собак перебігає як моноінвазія – 47,62 % (10 голів), так і в 
асоціації з кишковими нематодозами – 52,38 % (11 голів) (рис. 1).  

47,62%52,38%

Моноінвазія Асоціативний перебіг демодекозу

 
Рис. 1. Форми перебігу демодекозу собак 
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Мікстінвазії були представлені двокомпонентними та трикомпонентними асоціаціями паразитів, а 
саме: Demodex canis (Leydig, 1859), Trichuris vulpis (Frölich 1789) та Uncinaria stenocephala (Railliet, 
1884) у різних комбінаціях. Найчастіше виявляли демодекозно-трихурозну інвазію (54,55 % від всіх 
виявлених мікстінвазій, ЕІ – 28,57 %). Рідше реєстрували демодекозно-унцинаріозну (27,27 %, ЕІ – 
14,29 %) та демодекозно-трихурозно-унцинаріозну (18,18 %, ЕІ – 9,52 %) інвазії (табл., рис. 2). 

 
Демодекоз у складі мікстінвазій кишкового каналу собак (n=21) 

Асоціації паразитів Інвазовано, 
гол. 

% від хворих на мікстін-
вазії (n=11) 

ЕІ,  
% 

Двокомпонентні: 9 81,82 42,86 
Демодекоз + трихуроз 6 54,55 28,57 

Демодекоз + унцинаріоз 3 27,27 14,29 
Трикомпонентна: 2 18,18 9,52 

Демодекоз + трихуроз + 
унцинаріоз 

2 18,18 9,52 

18,18%

27,27%

54,55%

Д+Т Д+У Д+Т+У

 
Рис. 2. Особливості перебігу Demodex canis у складі нематодозів кишкового каналу собак:  

Д – демодекоз, Т – трихуроз, У – унцинаріоз 
 
Домінували двокомпонентні мікстінвазії, де показники екстенсивності інвазії сягали 42,86 %, що 

становило 81,82 % від хворих на мікстінвазії собак. Трикомпонентну інвазію встановлено лише у 
9,52 % хворих на демодекоз собак. 

Літературні дані свідчать про значне поширення та небезпеку збудника демодекозу серед популя-
ції домашніх собак. На думку більшості дослідників, D. canis входить до складу нормальної шкірної 
фауни в собак, а клінічні прояви хвороби виникають, якщо в роботі імунної системи організму є по-
рушення, вроджені чи набуті, що призводить до розмноження кліщів. Наприклад, на території Індії 
ураженість собак збудником демодекозу становила 31,42 % [16], у Непалі – до 70 % [23], на території 
Китаю – 13,31 % [11], у Тайвані – до 12,5 % [24]. Проведені дослідження свідчать про значне поши-
рення демодекозу собак на території міста Полтави (Україна), де екстенсивність інвазії серед патоло-
гій шкіри становила 21,43 %. Це підтверджує результати більшості науковців світу, що свідчить про 
широке розповсюдження демодекозу серед м’ясоїдних тварин. Також ми виявили, що демодекоз у 
інвазованих собак перебігає як моноінвазія (47,62 %), так і в асоціації з кишковими нематодозами 
(52,38 %). Мікстінвазії були представлені асоціаціями паразитів, а саме: Demodex canis (Leydig, 1859), 
Trichuris vulpis (Frölich, 1789) та Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884). Домінували двокомпонентні 
мікстінвазії, де показники екстенсивності інвазії сягали 42,86 %. Трикомпонентну інвазію встановле-
но лише у 9,52 % хворих на демодекоз собак. 
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У літературних джерелах є окремі повідомлення щодо асоціативного перебігу демодекозу з трихофітією 
[25], а також з ектопаразитами видів Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei var canis, Ctenocephalides canis і 
Trichodectes canis, які перебігали як дво- й більше компонентні мікстінвазії [26]. 

Отримані результати досліджень розширяють уже наявні дані щодо перебігу демодекозу в собак, а 
також дають змогу проводити комплексне дослідження тварин та призначати комплексне лікування у 
разі асоціативного перебігу демодекозу. 

 
Висновки 
Результати проведених досліджень свідчать, що в місті Полтава демодекоз собак є поширеною ін-

вазією. Серед патологій шкіри тварин екстенсивність інвазії Demodex canis становить 21,43 %. Вод-
ночас визначено, що демодекоз собак у 47,62 % перебігає як моноінвазія, у 52,38 % – як  мікстінвазія. 
Demodex canis редєструється у дво- та трикомпонентних асоціаціях разом з нематодами Trichuris 
vulpis та Uncinaria stenocephala. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях плануємо вивчити ефективність 
лікувальних засобів за наявності демодекозу в собак. 
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