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Ctenocephalosis is the most wide-spread external parasitic disease of cats and dogs caused by fleas of 

Ctenocephalides (C. W. Stiles & B. J. Collins, 1930) genus. One of peculiarities of the invasion is its chroni-
cal development connected with constant attack of fleas on animal and characterized by itching, appearing 
alopecia, developing exzemas, dermatites, and so on. Quite often in case of Ctenocephalides spp. parasitiz-
ing, allegic dermatitis, ferrum-deficit anemia, and imaciation of infected animal are registered. The studies 
were conducted in the laboratory of the Department of parasitology and veterinary-sanitary expert examina-
tion of Poltava State Agrarian Academy and in the veterinary clinic of “Bio-center” Ltd (in the town of Pol-
tava). The aim of the research was to find out the effect of Ctenocephalides spp. external parasites on hema-
tological and biochemical indices of blood serum in infected cats and dogs. Animals having the index of in-
fection intensity from 17 to 42 specimens of insects on the animal body were taken for the experiments. The 
following indicators were determined in the animals’ blood: the amount of leukocytes, erythrocytes, the con-
tent of hemoglobin, lymphocytes, monocytes, eosinophiles, basophils and immature cells, granulocytes, and 
hematocrite. Four groups of animals were formed: two control (clinically healthy cats and dogs) and two 
experimental ones (infected with Ctenocephalides spp. parasitic insects). According to the study results, it 
has been found that blood-sucking insects negatively affect the organism of diseased animals. The apparent 
decrease in the amount of erythrocytes (Р<0.05), hemoglobin (Р<0.01) and hematocryte content was regis-
tered in the blood of infected animals. At the same time, the index of leukocyte amount increased in the blood 
of diseased cats and dogs (Р<0.01). The following indicators were determined in the blood serum of the dis-
eased animals: the content of total protein, creatinine, urea, glucose, the activity of 
alanineaminotransferase, aspartate aminotransferase, and alkali phosphatase. As a result of the conducted 
studies, it has been revealed that changes in the blood serum biochemical indices showed the presence of 
concomitant pathology – hepatorenal syndrome, manifested by the increase in total protein, urea, creatinine, 
and also the activity of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, and alkali phosphatase 
(Р<0.01). The obtained results of experimental data expand the known information as to pathogenesis of 
fleas parasitizing on cats and dogs, and also allow to conduct effectively the treatment of diseased animals.  

Key words: ctenocephalosis, cats, dogs, intensity of infection, hematological indicators, biochemical  
indices.  
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В КОТІВ І СОБАК ЗА НАЯВНОСТІ 
КТЕНОЦЕФАЛЬОЗУ 
 
О. В. Кручиненко, А. Ю. Бридихіна 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
Найпоширенішим ектопаразитарним захворюванням серед котів і собак є ктеноцефальоз, який 

викликається блохами роду Ctenocephalides (C. W. Stiles & B. J. Collins, 1930). Однією з особливостей 
цієї інвазії є хронічний перебіг, що пов’язаний з постійним нападом бліх на тварину, який супрово-
джується сильним свербежем, виникненням алопецій, розвитком екзем, дерматитів тощо. Досить 
часто за паразитування Ctenocephalides spp. реєструють алергічний дерматит, залізодефіцитну 
анемію й виснаження інвазованих тварин. Дослідження проводили на базі лабораторії паразитології 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної 
академії та в умовах клініки ветеринарної медицини ТОВ «Біоцентр» (м. Полтава). Метою дослі-
джень було з’ясувати вплив ектопаразитів Ctenocephalides spp. на гематологічні й біохімічні показ-
ники сироватки крові інвазованих котів і собак. У дослідах використовували собак та котів з показ-
ником інтенсивності інвазії від 17 до 42 екз. комах на тілі тварини. У крові тварин визначали: кіль-
кість лейкоцитів, еритроцитів, вміст гемоглобіну, лімфоцити, вміст моноцитів, еозинофілів, базо-
філів і незрілих клітин, гранулоцити, та гематокрит. Було сформовано чотири групи тварин: дві 
контрольні (клінічно здорові коти і собаки) та дві дослідні (уражені паразитичними комахами 
Ctenocephalides spp.). Результати проведених досліджень дали змогу з’ясувати, що кровосисні кома-
хи негативно впливають на організм хворих тварин. У крові інвазовиних тварин реєстрували вірогід-
не зниження кількості еритроцитів (Р<0,05), вмісту гемоглобіну (Р<0,01) та гематокриту. Водно-
час показник кількості лейкоцитів зростав у крові хворих котів і собак (Р<0,01). У сироватці крові 
хворих тварин визначали: вміст загального протеїну, креатиніну, сечовини, глюкози, активність 
аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази та лужної фосфатази. За допомогою прове-
дених досліджень з’ясували, що зміни з боку біохімічних показників сироватки крові хворих тварин 
вказували на наявність супутньої патології – гепаторенального синдрому, що проявлялось підвищен-
ням вмісту загального протеїну, сечовини, креатиніну, активності АсАТ, АлАТ та лужної фосфата-
зи (Р<0,01). Отримані результати розширюють відомі дані стосовно патогенезу за умови парази-
тування бліх на котах і собаках, а також дозволять ефективно проводити лікування хворих тварин.  

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

 
Вступ 
Одними з найпоширеніших ектопаразитів, що паразитують у котів і собак, є представники роду 

Siphonaptera [1–3, 19, 22, 25]. Блохи мають вагоме значення не лише у ветеринарії, а й у гуманній ме-
дицині, оскільки вони виступають у ролі переносників різних захворювань, зокрема: чуми, тифу, ен-
цефаліту, гепатиту, лістеріозу, дипілідіозу тощо [5–7, 13, 14]. 

Ctenocephalides spp. є найбільш поширеними та адаптованими до домашніх котів та собак. Ураже-
ність домашніх тварин блохами коливається в межах від 10 до 40 %, проте зафіксовані випадки про 
пікові показники екстенсивності інвазії понад 70 % [3, 4, 8, 11]. 

За умови паразитування бліх та їх укусах у тварин виникає сильний свербіж, на шкірі утворюють-
ся запальні ущільнення, розвивається міліарний дерматит. Досить часто в інвазованих тварин спосте-
рігають утворення ділянок алопецій, екзем, дерматитів та подальшого занесення патогенної мікроф-
лори в пошкоджену тканину [16–18]. 

Автори звертають увагу на те, що у разі високої інтенсивності інвазії у тварин спостерігалися: ви-
снаження, анемія, зниження резистентності організму [9, 10, 21]. За даними дослідників, унаслідок 
паразитування дорослих бліх у інвазованих собак реєстрували залізодефіцитну анемію, особливо в 
цуценят. У разі хронічного перебігу було встановлено ознаки анемії й у дорослих собак [12, 13]. Інші 
науковці вказують на те, що у разі паразитування бліх не відмічали суттєвих змін з боку гематологіч-
них показників хворих собак. Зокрема, кількість лейкоцитів, еритроцитів, вміст гемоглобіну були в 
межах норми і протягом експерименту їх зміни не мали статистичної значимості від аналогічних по-
казників крові здорових тварин. Також встановлено, що в собак з високою інтенсивністю інвазії зрос-
тав показник ШОЕ [24]. 

219



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
№ 4 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

Зважаючи на вищенаведене, метою нашого дослідження було вивчити вплив ектопаразитів 
Ctenocephalides spp. на гематологічні й біохімічні показники сироватки крові інвазованих котів і со-
бак. Для досягнення мети необхідно розв’язати такі задачі: визначити у крові котів і собак вміст ге-
моглобіну, кількість лейкоцитів та еритроцитів за наявності ктеноцефальозу; встановити вміст зага-
льного білка, лужної фосфатази, креатинкінази, сечовини та визначити активність ферментів АЛТ та 
АСТ у хворих котів і собак. 

 

Матеріали і методи досліджень 
Роботу виконували упродовж 2020 року на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах клініки ветеринарної ме-
дицини ТОВ «Біоцентр» (м. Полтава). З метою встановлення гематологічних змін у котів і собак у 
разі паразитування бліх у досліді використовували 10 котів та 10 собак змішаних порід віком від 1 до 
6 років, які належали мешканцям м. Полтави. З них були сформовані чотири групи тварин по 5 голів 
у кожній: дві контрольні (клінічно здорові коти і собаки) та дві дослідні, уражені паразитичними ко-
махами з інтенсивністю інвазії (від 17 екз. до 42 екз. комах на тілі тварини). Кров для досліджень 
отримували з променевої підшкірної вени передньої кінцівки зранку перед годівлею. Дослідження 
проводили за допомогою гематологічного аналізатора URIT-2900 Vet Plus (Китай). У крові дослідних 
та контрольних груп тварин визначали: кількість лейкоцитів, еритроцитів, вміст гемоглобіну, лімфо-
цити, вміст моноцитів, еозинофілів, базофілів і незрілих клітин, гранулоцити, та гематокрит. Підгото-
вку проб та визначення показників проводили згідно з інструкцією до приладу та реактивів.  

Кров для біохімічних досліджень отримували з променевої підшкірної вени передньої кінцівки 
зранку перед годівлею. Біохімічні показники сироватки крові досліджували за допомогою напівавто-
матичного аналізатора «BioСhem SA» (США). Підготовку проб і визначення конкретних показників 
проводили згідно з інструкцією до приладу та реактивів. У сироватці крові визначали: вміст загаль-
ного протеїну, креатиніну, сечовини, глюкози, активність аланінамінотрансферази, аспартатамінот-
рансферази, лужної фосфатази. 

Розрахунки проводили на персональному комп՚ютері з використанням програмного забезпечення 
MedCalc Statistical Software version 18.9.1 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium). Розраховували 
середні значення (х) та стандартну помилку середнього (SЕ). Встановлення статистичної різниці між 
контрольними і дослідними групами проводили за критерієм Манна-Уїтні. Рівень P<0,05 вважали 
статистично значущим. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 
Результати проведених досліджень довели, що в інвазованих котів Ctenocephalides spp. спостері-

гались зміни гематологічних показників порівняно зі здоровими тваринами (табл. 1). У разі інтенсив-
ності інвазії 17–42 екз. у хворих котів відбувалось зниження кількості еритроцитів на 27,8 % (Р<0,05) 
порівняно зі здоровими тваринами. Водночас вміст гемоглобіну вірогідно зменшувався у хворих ко-
тів на 27,3 % (Р<0,01). 

1. Гематологічні показники котів, інвазованих Ctenocephalides spp. (n=5, х±SЕ) 

Показники Клінічно здорові 
коти 

Коти, інвазовані 
Ctenocephalides spp. Реферативні норми 

Еритроцити, Т/л 9,42±0,62 6,8±1,02* 5,30–10,0 
Гемоглобін, г/л 107,6±8,4 78,2±0,6** 80–150 
Лейкоцити, Г/л 8,7±0,9 22,9±2,8** 5,5–18,5 
Гематокрит, % 32,7±1,9 24,4±0,4** 26,0–48,0 
Вміст моноцитів, еозинофілів, 
базофілів та незрілих клітин, % 5,6±2,1 11,7±2,8 1,0–4,0 

Гранулоцити, % 70,1±9,2 59,3±5,9 35,0–85,0 
Лімфоцити, % 24,2±1,7 28,9±3,9 20,0–55,0 

Примітки: * – Р<0,05; ** – Р<0,01 – щодо показників клінічно здорових тварин 
 
У крові хворих котів показник кількості лейкоцитів зростав до 22,9±2,8 Г/л (Р<0,01), гематокрит 

знижувався до 24,4±0,4 % (Р<0,01). 
Інші гематологічні показники уражених котів не мали статистичної значимості відносно здорових 

тварин. 
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За результатами проведених досліджень, у собак, інвазованих Ctenocephalides spp., спостерігались 
аналогічні зміни (табл. 2). Так, в уражених тварин відбувалось зниження кількості еритроцитів на 
28,4 % (Р<0,05), зниження вмісту гемоглобіну на 21,9 % (Р<0,01) та гематокриту на 23,0 % (Р<0,01). 

Водночас у хворих тварин зростала кількість лейкоцитів на 49,7 % (Р<0,01) та вміст моноцитів, 
еозинофілів, базофілів та незрілих клітин на 48,0 % (Р<0,01). 

2. Гематологічні показники собак, інвазованих Ctenocephalides spp. (n=5, х±SЕ) 

Показники Клінічно здорові 
собаки 

Собаки, інвазовані 
Ctenocephalides spp. Реферативні норми 

Еритроцити, Т/л 6,7±0,1 4,8±0, 2* 5,60–8,0 
Гемоглобін, г/л 145,0±3,53 113,2±1,5** 120–180 
Лейкоцити, Г/л 8,6±0,7 17,1±0,8** 6,0–16,0 
Гематокрит, % 43,1±1,3 33,2±0,8** 37,0–55,0 
Вміст моноцитів, еозинофілів, 
базофілів та незрілих клітин, % 2,5±0,4 4,8±0,2** 1,0–7,0 

Гранулоцити, % 80,9±1,8 83,9±1,0 60,0–83,0 
Лімфоцити, % 14,2±0,8 11,3±0,9 12,0–30,0 

Примітки: * – Р<0,05; ** – Р<0,01 – щодо показників клінічно здорових тварин. 
 

Інші гематологічні показники уражених собак не мали статистичної значимості відносно здорових 
тварин. 

За даними таблиці 3 встановлено, що в сироватці хворих котів зростав вміст загального протеїну 
на 68,1 % (Р<0,01), креатиніну на 7,2 % (Р<0,05), сечовини на 62,9 % (Р<0,01) й лужної фосфатази на 
38,6 % (Р<0,01). 

3. Біохімічні показники сироватки крові котів, інвазованих Ctenocephalides spp. (n=5, х±SЕ) 

Показники Клінічно здорові 
коти 

Коти, інвазовані 
Ctenocephalides spp. Реферативні норми 

Загальний протеїн, г/дл 2,3 ± 0,6 7,2 ± 1,2** 0,0-6,84 
Креатинін, мкмоль/л 95,5 ± 1,7 102,9 ± 2,2* 88,4-154 
Сечовина, ммоль/л 4,84 ± 0,93 13,04 ± 0,9** 2,8-7,14 
Амілаза, Од/л 944,2 ± 103,7 1054,8 ± 67,6 550-1450 
Глюкоза, ммоль/л 5,31 ± 0,32 5,5 ± 0,21 3,33-7,21 
АсАт, МО/л 22,04 ± 3,1 21,7 ± 2,9 12,0-40,0 
АлАт, МО/л 45,9 ± 4,8 56,6 ± 3,6 28-76 
Лужна фосфатаза, МО/л 48,9 ± 4,6 79,6 ± 8,4** 0-62 

Примітки: * – Р < 0,05;** – Р < 0,01 – щодо показників клінічно здорових тварин. 
 

Інші біохімічні показники крові інвазованих котів не мали вірогідних змін. 
У разі інтенсивності інвазії від 17 до 42 екз. у сироватці крові уражених собак виявляли вірогідне 

підвищення сечовини, активності ферментів, глюкози й лужної фосфатази (табл. 4). Зокрема, вміст 
сечовини зростав на 79,5 % (Р<0,01), аспартатамінотрансферази на 61,1 % (Р<0,01), аланінамінотран-
сферази на 65,1 % (Р<0,01) й лужної фосфатази на 63,0 % (Р<0,01). 

Водночас вміст глюкози у сироватці крові хворих собак знижувався на 31,7 % (Р<0,01). 
4. Біохімічні показники сироватки крові собак, інвазованих Ctenocephalides spp. (n=5, х±SЕ) 

Показники Клінічно здорові 
собаки 

Собаки, інвазовані 
Ctenocephalides spp. Реферативні норми 

Загальний протеїн, г/дл 5,4±1,9 12,6±3,0** 0,0–10,26 
Креатинін, мкмоль/л 66,5±8,2 89,4±9,12* 44,20–114,92 
Сечовина, ммоль/л 5,5±0,9 26,7±2,4** 0,0–7,85 
Амілаза, Од/л 900,8±203,5 1143,9±58,1 350–1650 
Глюкоза, ммоль/л 6,0±0,2 5,1±0,3 3,33–6,38 
АсАт, МО/л 31,0±3,7 79,7±5,9** 10,0–43,0 
АлАт, МО/л 33,4±6,4 95,6±11,9** 6,0–70,0 
Лужна фосфатаза, МО/л 34,5±8,7 93,2±13,2** 8,0–76,0 

Примітки: * – Р < 0,05;** – Р < 0,01 – щодо показників клінічно здорових тварин. 
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Отже, проведені дослідження свідчать про негативний вплив бліх Ctenocephalides spp. на організм 
інвазованих котів і собак. Результати досліджень свідчать, що за умови паразитування бліх у котів і 
собак відбувалось вірогідне зменшення кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну та гематокриту. 
Водночас зростала кількість лейкоцитів та відбувалась алергізація організму. Подібні зміни реєстру-
вали інші науковці. Так, в уражених собак (до 15 екз.) дослідники виявляли лейкоцитоз та еозинофі-
лію. Тоді як у разі інтенсивності інвазії від 16 до 47 екз. бліх на тілі тварини проявлялись ознаки роз-
витку анемії, запальних та алергічних явищ. У крові уражених собак відбувалось зменшення кількос-
ті еритроцитів, вмісту гемоглобіну, збільшення кількості лейкоцитів, еозинофілів та паличкоядерних 
нейтрофілів [26]. Автори встановили, що у разі паразитування Ctenocephalides spp. відбувалось зни-
ження кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, показника гематокриту у крові собак за умови пара-
зитування на їхньому тілі понад 15 екз. бліх [19]. 

Наші дослідження свідчать, що у хворих тварин відбувались зміни в активності АсАт і АлАт та 
лужної фосфатази. Подібні зміни у сироватці крові хворих собак спостерігала дослідниця. Згідно з 
отриманими даними відбувалось зростання активності АсАт і АлАт (у 1,4 разу, Р<0,05), лужної фос-
фатази (у 2 рази, Р<0,05) [15]. 

З’ясовано, що в сироватці крові хворих котів і собак спостерігалось підвищення вмісту загального 
протеїну, креатиніну й сечовини. Це свідчить  про супутню патологію – гепаторенальний синдром [20]. 

За даними Н. М. Шульженко та Г. П. Рябіка (2017), у разі гепаторенального синдрому в сироватці 
крові собак відбувалось підвищення вмісту загального протеїну, білірубіну, активності АсАТ та 
АлАТ, вмісту сечовини та креатиніну [23]. 

 
Висновки 
З’ясовано, що у разі паразитування ектопаразитів Ctenocephalides spp. у крові інвазованих котів і 

собак відбуваються зміни, які характеризуються анемією, запальними та алергічниими явищами. У 
хворих тварин спостерігається зменшення кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, гематокриту та 
збільшення кількості лейкоцитів, вмісту моноцитів, еозинофілів, базофілів та незрілих клітин. У си-
роватці крові хворих котів і собак відбуваються зміни, які проявляються підвищенням вмісту загаль-
ного протеїну, сечовини, креатиніну, активності АсАТ, АлАТ та лужної фосфатази, що свідчить про 
розвиток у них гепаторенального синдрому. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності сучасних інсектоакари-
цидних препаратів у разі ураження котів і собак блохами.  
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