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Dog demodicosis is a chronic disease characterized by inflammation and desquamation of the skin horny 
layer, a decrease in the body immune status, and expressed emaciation of the animal. Demodex spp. is con-
sidered pathogenic when its amount increases and affects the dermis. Dog demodicosis is a disease, which 
occurs as a result of rapid propagation and release of demodectic ticks, which leads to local or generalized 
skin inflammation and is accompanied by hair loss, papules, pustules, strumas and folds of the skin, resulting 
in emaciation and sometimes death of animals. The spreading of the invasion is accompanied by deteriora-
tion in the general condition of the infected dogs and the disease clinical picture. Therefore, the study of the 
clinical manifestation of demodicosis, as one of the indicators of a comprehensive diagnostics of this disease, 
is relevant. Three species of sarcoptiform and thrombidiform ticks, causative agents of carnivores’ acaroses, 
have been registered in Odesa: Demodex canis, Otodectes cynotis, and Sarcoptes canis. In the general 
acarine dog pathology in the city of Odessa, the mass fraction of demodicosis is 55.6 %, otodectosis – 
25.4 % and sarcoptic mange – 19.0 %. The susceptibility of dogs to demodicosis causative agent depends on 
the age and sex of the animals. Most often, dogs at the age of 6 months to 1 year (25.8 %), as well as dogs 1-
2 years old (22.7 %) are infected. Females were found to be more sensitive to the pathogen and accounted 
for 57.4 %. The most affected by the local form of demodicosis were dogs under the age of 6 months 
(89.9 %), and generalized form – over 10 years old (72.4 %). Demodectic mange was most pronounced in 
autumn (34.5 %) and spring (29.1 %), somewhat less in summer (23.9 %) and winter (12.5 %). 
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ПОШИРЕННЯ ТА ФОРМИ ПЕРЕБІГУ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК В УМОВАХ МІСТА ОДЕСИ 
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Демодекоз собак – хронічне захворюваня, яке характеризується запаленням і десквамацією рого-

вого шару шкіри, зниженням імунного статусу організму, вираженим виснаженням тварини. 
Demodex spp. вважаються патогенними, коли їхня кількість збільшується й уражає дерму. Демоде-
коз собак – це захворювання, що виникає в результаті бурхливого розмноження і розселення демоде-
козних кліщів, що призводить до локального або генералізованого запалення шкіри і супроводжуєть-
ся випаданням шерсті, виникненням папул, пустул, потовщень і складок шкіри, призводить до ви-
снаження, а іноді ‒ до загибелі тварин. Поширення інвазії супроводжується погіршенням загального 
стану уражених собак і клінічною картиною хвороби. Тому вивчення клінічного прояву демодекозу як 
одного з показників комплексної діагностики цього захворювання є актуальним. За результатами 
вивчення епізоотичної ситуації щодо акарозів собак на території м. Одеси зареєстровано три види 
саркоптіформних та тромбідіформних кліщів – збудників акарозів м’ясоїдних тварин: Demodех 
canis, Otodectes cynotis, Sarcoptes canis. У загальній акарозній патології собак в умовах м. Одеси ма-
сова частка демодекозу складає 55,6 %, отодектозу ‒ 25,4 % та саркоптозу 19,0 %. Сприйнятли-
вість собак до збудника демодекозу залежить від віку та статі тварин. Найчастіше хворіють со-
баки віком від 6-ти місяців до 1 року (25,8 %), а також собаки 1‒2 річного віку (22,7 %). Самки ви-
явились більш чутливими до збудника і склали 57,4 %. Найбільш уражені на локальну форму демоде-
козу були собаки віком до 6-ти місяців (89,9 %), а на генералізовану – старше 10-ти років (72,4 %). 
Демодекозна інвазія максимально проявлялася восени (34,5 %) та навесні (29,1 %), дещо менше вліт-
ку (23,9 %) та взимку (12,5 %).  

Ключові слова: демодекоз, поширення, екстенсивність інвазії, локальна, генералізована форма.  
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Демодекоз собак ‒ хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением и десквама-

цией рогового слоя кожи, снижением иммунного статуса организма, выраженным истощением жи-
вотного. Demodex spp. считаются патогенными, когда их количество увеличивается и поражает 
дерму. Демодекоз собак это заболевание, возникающее в результате бурного размножения и рассе-
ления демодекозных клещей, что приводит к локальному или генерализованному воспалению кожи и 
сопровождается выпадением шерсти, возникновением папул, пустул, утолщений и складок кожи, 
приводит к истощению, а иногда – к гибели животных. Распространение инвазии сопровождается 
ухудшением общего состояния пораженных собак и клинической картиной болезни. Поэтому изуче-
ние клинического проявления демодекоза как одного из показателей комплексной диагностики этого 
заболевания является актуальным. По результатам изучения эпизоотической ситуации по акарозам 
собак на территории г. Одессы зарегистрировано три вида саркоптиформних и тромбидиформных 
клещей – возбудителей акарозов плотоядных животных: Demodех canis, Otodectes cynotis, Sarcoptes 
canis. В общей акарозной патологии собак в условиях г. Одессы массовая доля демодекоза составля-
ет 55,6 %, отодектоза – 25,4 % и саркоптоза 19,0 %. Восприимчивость собак к возбудителю демо-
декоза зависит от возраста и пола животных. Чаще всего болеют собаки в возрасте от 6-ти меся-
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цев до 1 года (25,8 %), а также собаки 1‒2 летнего возраста (22,7 %). Самки оказались более чув-
ствительными к возбудителю и составили 57,4 %. Наиболее пораженные локальной формой демоде-
коза были собаки в возрасте до 6-ти месяцев (89,9 %), а генерализованной – старше 10 лет (72,4 %). 
Демодекоз максимально проявлялся осенью (34,5 %) и весной (29,1 %), летом (23,9 %), зимой 
(12,5 %). 

Ключевые слова: демодекоз, распространение, экстенсивность инвазии, локальная, генерализо-
ванная форма. 

 
Вступ 
Акарози – це надзвичайно поширені у всьому світі паразитарні захворювання, збудниками яких є 

кліщі ряду Acariformes, підрядів Sarcoptiformes та Trombidiformes.  
Демодекоз собак («залозниця») – хронічне захворюваня, яке характеризується запаленням і деск-

вамацією рогового шару шкіри, зниженням імунного статусу організму, вираженим виснаженням 
тварини. Demodex spp. вважаються патогенними, коли їхня кількість збільшується і уражає дерму [1].  

Чисельність хворих на демодекоз собак у великих містах України останніми роками різко зросла [2, 3].  
Широке поширення акарозів обумовлено підвищенням поголів’я собак і кішок, збільшенням по-

пуляції бродячих тварин (джерел інвазії), утриманням собак і кішок на низькому рівні ветеринарного 
обслуговування [4, 5].  

Більшість авторів відмічають, що демодекоз собак проявляється в лускатій (15 %), папульозній (5 %), ге-
нералізованій (40 %) формах [6, 7]. За наявності демодекозу насамперед уражується шкіра голови, далі – 
шкіра між пальцями передніх і задніх кінцівок, шкірний покрив різних ділянок тіла [8‒10].  

Згідно з даними вітчизняних і зарубіжних авторів, демодекс у собак є симбіонтом здорової шкіри, 
тому притаманні більше 60 % клінічно здоровим тваринам. Їх можна знайти у вигляді окремих осо-
бин у здорових собак, тому демодекоз собак ‒ це захворювання, яке виникає в результаті бурхливого 
розмноження і розселення демодекозних кліщів, що призводить до локального або генералізованого 
запалення шкіри і супроводжується випаданням шерсті, виникненням папул, пустул, потовщень і 
складок шкіри, призводить до виснаження, а іноді ‒ до загибелі тварин [11‒15]. 

Збудник демодекозу разом із племінними тваринами проникає в різні регіони країни, раніше бла-
гополучні по цьому захворюванню [16].  

Паразитичні акариформні кліщі спричиняють серйозні захворювання, які часто проблематично виліку-
вати, а для власників це маса проблем ‒ як психологічних, так і матеріальних: у сучасних умовах існує пос-
тійна можливість контакту м’ясоїдних тварин між собою, а отже, можливість заразитися. Отже, хвороби, що 
спричиняють ці паразити, мають дуже важливе ветеринарне значення і в багатьох випадках важко діагнос-
туються через аналогії клінічної картини більшості шкірних захворювань [17]. 

Поширення інвазії супроводжується погіршенням загального стану уражених собак і клінічною 
картиною хвороби. Тому вивчення клінічного прояву демодекозу як одного з показників комплексної 
діагностики цього захворювання є актуальним. 

Мета досліджень ‒ вивчити поширення та форми клінічного перебігу демодекозу собак різних ві-
кових груп в умовах м. Одеси. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Поширення демодекозу собак в м. Одесі вивчали на підставі аналізу звітності Одеської міської 

державної лікарні ветеринарної медицини за 2018 – 2020 рр. і результатів власних досліджень, які 
були проведені на базі ветеринарної клініки «ВетКОін» м. Одеси та «Пункту ветеринарної допомоги» 
Одеської дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ». 

Клінічне обстеження 5116 собак різних порід і віку виконували згідно із загальноприйнятими ме-
тодами (Х. Г. Німанд, 1998). 

Діагностику демодекозу собак проводили комплексно, зважаючи на епізоотологічні дані, клінічні 
ознаки хвороби та результати лабораторних досліджень. Обстеження шкіряного покриву здійснювали 
за К. С. Медведєвим (1999). У хворих собак брали до уваги такі показники: локалізацію і площу ура-
ження, характер змін шкіряного покриву, наявність свербежу, а також дані щодо часу виникнення і 
характеру перебігу інвазії. 

Видову належність саркоптіформних та тромбідіформних кліщів визначали на підставі морфоло-
гічних ознак кліщів за В. Ф. Галат та ін. (2000) [18] та David G. Baker (2007) [19]. 

Вікову динаміку демодекозу собак досліджували на тваринах шести вікових груп: до 6-ти міс., 6–
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12 міс., 1–2 р., 3–4 р., 5‒6 р., 6–10 р. та старші 10-ти років.  
Показники сезонних коливань демодекозу визначали впродовж 2018–2020 рр. за результатами 

акарологічних досліджень собак кожної пори року. Всього обстежено 828 собак.  
Отриманий цифровий матеріал оброблено статистично на персональному комп’ютері з викорис-

танням програми Microsoft Excel 2003. 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
За результатами вивчення епізоотичної ситуації щодо акарозів собак на території м. Одеси 

зареєстровано три види саркоптіформних та тромбідіформних кліщів – збудників акарозів м’ясоїдних 
тварин: Demodех canis (Leydig, 1859), Otodectes cynotis (Hering, 1838), Sarcoptes canis (Gerlach, 1857). 

Згідно зі статистичними даними звітності Одеської міської державної лікарні ветеринарної меди-
цини за 2018–2020 рр. встановлено, що із 5116 досліджених собак 1490 (29,1 %) були інвазовані на 
акарози, з них 828 (55,6 %) хворі на демодекоз, 379 (25,4 %) ‒ на отодектоз і 283 (19,0 %) ‒ на сар-
коптоз (табл. 1).  

1. Поширення акарозів собак в умовах м. Одеси  
(за даними Одеської міської державної лікарні ветеринарної медицини, 2018–2020 рр.) 

Роки Кількість обс-
тежених тварин 

Інвазовано 
на акарози 

Виявлено уражених 
демодекозом отодектозом саркоптозом 

голів % голів % голів % голів % 
2018 1911 533 27,9 283 53,1 134 25,1 116 21,8 
2019 1975 562 28,5 314 55,9 147 26,2 101 17,9 
2020 1230 395 32,1 231 58,5 98 24,8 66 16,7 

Всього  5116 1490 29,1 828 55,6 379 25,4 283 19,0 
 
Інвазованість собак збудниками акарозів була в межах 27,9‒32,1 %. Упродовж досліджуваних ро-

ків реєстрували незначне зростання екстенсивності демодекозу собак на 10,2 %, тоді як екстенсив-
ність отодектозу зменшилась на 5,3 %, а саркоптозу – на 23,4 %.  

Ступінь ураження собак демодекозом залежав від віку та статі тварин (табл. 2).  
2. Вікова динаміка та форми перебігу демодекозу собак в умовах м. Одеси 

Вік Стать Кількість інвазованих 
тварин ЕІ, % Форми перебігу, гол./% 

локальна генералізована 

до 6-ти міс. самці 63 16,0 116/89,9 13/10,1 самки 66 15,2 

6–12 міс. самці 102 26,0 131/61,5 82/38,5 самки 111 25,5 

1–2 р. самці 89 22,6 98/52,1 90/47,9 самки 99 22,8 

3‒4 р самці 49 12,5 55/49,1 57/50,9 самки 63 14,5 

5–6 р. самці 42 10,7 40/39,6 61/60,4 самки 59 13,6 

6–10 р. самці 30 7,6 27/48,2 29/51,8 самки 26 5,9 
Старші 10-
ти р. 

самці 18 4,6 8/27,6 21/72,4 самки 11 2,5 

Всього самці 393 100 475/57,4 353/42,6 самки 435 100 
 
Найчастіше хворіють собаки віком від 6-ти місяців до 2-х років (26,0 ‒ 22,8 %). На другому місці 

по частоті захворюваності знаходяться тварини віком до 6-ти місяців (15,6 %). У віці 3‒4 роки демо-
декоз реєструють у 13,5 % тварин, у 5‒6 річному віці – 12,2 % собак, а у віці 6‒10 років – 6,8 % тва-
рин. У собак старше 10 річного віку екстенсивність демодекозу не перевищувала 3,6 %. З 828 інвазо-
ваних на демодекоз собак 393 (47,5 %) ‒ самці і 435 (52,5 %) самки.  

За результатами дослідження шкіри залежно від місця локалізації та інтенсивності ураження виді-
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ляли локальну та генералізовану форми демодекозу. На локальну форму демодекозу було уражено 
475 (57,4 %) собак, а на генералізовану – 353 (42,6 %) тварин. У віковому аспекті найбільше локальну 
форму демодекозу реєстрували у собак до 6-ти (89,9 %), 6‒12 місяців (61,5 %) та 1‒2 річного віку 
(52,1 %). У собак старше 10-ти років локальну форму реєструвалт лише в 27,6 % тварин. 

Найбільше хворих собак на генералізовану форму демодекозу було серед тварин старше 10-ти рі-
чного віку (72,4 %). Ураженість собак 5‒6 річного віку склала 60,4 %, 1‒2 річного віку ‒ 47,9 %, до 
12-ти місяців – 38,5 % і найменше – 10,1 % серед тварин до 6‒ти місячного віку.  

При вивченні сезонності захворювання собак на демодекоз в умовах м. Одеси встановлено, що 
тварини хворіють упродовж усього року (табл. 3).  

3. Сезонна динаміка демодекозу собак в умовах м. Одеси 
Пора року Кількість інвазованих тварин ЕІ, % 

Весна 241 29,1 
Літо 198 23,9 
Осінь 286 34,5 
Зима 103 12,5 

Всього 828 100 
 
Найбільше хворих зареєстровано навесні (29,1 %) та восени (34,5 %). Улітку екстенсивність демо-

декозу становила 23,9 %, а взимку – 12,5 %. 
Отже, отримані дані підтверджують й інші автори, які також встановили, що колонізація шкіри 

демодексами реєструється у всіх собак незалежно від віку, статі, породи або шерсті. Проте популяція 
кліщів у здорової собаки виявляється невеликою [5]. Зараження кліщами було значно вище в собак 
старше 6-ти місяців. Окремі автори вказують, що за поширеністю зараження демодекозом немає різ-
ниці між статтю тварин [20]. За даними авторів клінічний перебіг хвороби поділяють на дві групи: 
собаки з локалізованим демодекозом і генералізований демодекозом [7].  

 
Висновки 
1. У загальній акарозній патології собак в умовах м. Одеси масова частка демодекозу складає 

55,6 %, отодектозу ‒ 25,4 % та саркоптозу 19,0 %.  
2. Сприйнятливість собак до збудника демодекозу залежить від віку та статі тварин. Найчастіше 

хворіють собаки віком від 6-ти місяців до 1 року (25,8 %), а також собаки 1‒2 річного віку (22,7 %). 
Самки виявилися більш чутливими до збудника, їхня чисельність становила 57,4 %. Найбільш ураже-
ні на локальну форму демодекозу були собаки віком до 6-ти місяців (89,9 %), а на генералізовану – 
старше 10-ти років (72,4 %). 

3. Демодекоз максимально проявлявся восени (34,5 %) та навесні (29,1 %), влітку (23,9 %), взимку 
(12,5 %). 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується з’ясувати біохімічні 
та імунологічні показники крові при різних формах перебігу демодекозу собак. 
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