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The diagnostics of animal parasitic diseases has its own peculiarities, and is also a key link in the system 

of measures aimed at combating and preventing invasive diseases. Live-time laboratory diagnostics of 

strongylatoses of ruminants’ digestive organs is based on the use of coproovoscopic flotation methods, the 

efficacy of which varies. The aim of the paper was to study the diagnostic effectiveness of an advanced meth-

od of coproovoscopy in case of strongylatoses of goats’ digestive organs. The research was performed in the 

Laboratory of the Department of Parasitology and Ichthyopathology of Stepan Gzhytskyi National Universi-

ty of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv. The comparison of the diagnostic effectiveness of 

coproovoscopic flotation methods of life-time laboratory diagnostics of goats’ digestive tract strongylatoses 

was conducted. The advanced method for diagnosing strongylatoses of goats’ gastrointestinal tract has been 

proposed. According to the results of the studies, it was found that regardless of the exposure of fecal sus-

pension, the most effective in terms of invasion intensity (for fluctuations from 311.76 to 532.50 eggs/g) was 

the proposed method for diagnosing strongylatoses of goats’ digestive organs. At fecal suspensionexposure 

for 5 min, the improved method was more effective than the methods of Kotelnykov-Khrenov by 35.85 %, 

Mallori – by 21.95 %, Melnychuk – by 20.75 %. At this exposure, out of 20 diseased animals, 17 samples 

were found to be positive by the improved method and the Melnychuk’s method, 13 samples were positive by 

the Kotelnykov-Khrenov’s method, and 15 samples – by the Mallori’s method. At an exposure of 10 min, the 

intensity of strongylatosis invasion during the application of the improved method made 352.78 eggs/g, 

which exceeded the values obtained using the methods of Kotelnykov-Khrenov (by 28.19 %), Mallori (by 

20.79 %), Melnychuk (by 19.69 %). The number of detected positive samples established by these methods 

was 18, 15, 17 and 18, respectively. At an exposure of 15 min, the diagnostic effectiveness of the developed 

method exceeded the generally-known methods of coproovoscopy by 22.91–33.17 %. The highest number of 

positive samples was found when using the advanced method. The obtained data confirm the high diagnostic 

efficiency of the proposed combined flotation liquid as a method of coproovoscopy for strongylatoses of 

goats’ digestive organs. 

Key words: goats, strongylatoses of digestive organs, laboratory diagnostics, coproovoscopy, effective-

ness. 
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ДІАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНОГО СПОСОБУ ЛАБОРАТОРНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ СТРОНГІЛЯТОЗІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ КІЗ 

 

О. Б. Прийма 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 

м. Львів, Україна 

 

Діагностика паразитарних хвороб тварин має свої особливості, а також є основною ланкою в 

системі заходів, спрямованих на боротьбу і профілактику інвазійних захворювань. Зажиттєва лабо-

раторна діагностика стронгілятозів органів травлення жуйних тварин заснована на застосуванні 

копроовоскопічних флотаційних методів, ефективність яких неоднакова. Метою роботи було ви-

вчити діагностичну ефективність удосконаленого способу копроовоскопії за наявності стронгіля-

тозів органів травлення кіз. Дослідження виконували в лабораторії кафедри паразитології та іхті-

опатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького. Проведено порівняння діагностичної ефективності копроовоскопічних флотаційних 

методів зажиттєвої лабораторної діагностики стронгілятозів травного каналу кіз. Запропоновано 

удосконалений спосіб діагностики стронгілятозів шлунково-кишкового тракту у кіз. За результа-

тами проведених досліджень встановлено, що незалежно від експозиції фекальної суспензії, най-

більш ефективним за показниками інтенсивності інвазії (за коливань від 311,76 до 532,50 яєць/г)  

виявився запропонований спосіб діагностики стронгілятозів органів травлення у кіз. За експозиції  

фекальної суспензії 5 хв. удосконалений спосіб виявився ефективнішим за методи Котельникова-

Хренова на 35,85 %, Маллорі – на 21,95 %, Мельничука – на 20,75 %. За цієї експозиції з 20 хворих 

тварин позитивними виявлено за удосконаленим способом і методом Мельничука – 17 проб, за ме-

тодом Котельникова-Хренова – 13 проб, за методом Маллорі – 15 проб. За умови експозиції 10 хв. 

показник інтенсивності стронгілятозної інвазії у процесі застосування удосконаленого способу  

становив 352,78 яєць/г, що перевищувало значення, отримані при використанні методів Котельни-

кова-Хренова (на 28,19 %), Маллорі (на 20,79 %), Мельничука (на 19,69 %). Кількість виявлених  

позитивних проб, встановлених за допомогою цих методик, дорівнювала відповідно 18, 15, 17 та 18. 

За умови експозиції 15 хв. діагностична ефективність удосконаленого способу перевищувала загаль-

новідомі методи копроовоскопії на 22,91–33,17 %. Найвищу кількість позитивних проб виявлено при 

застосуванні удосконаленого способу. Отримані дані підтверджують високу діагностичну ефекти-

вність застосування запропонованої комбінованої флотаційної рідини як спосіб копроовоскопії за 

наявності стронгілятозів органів травлення кіз. 

Ключові слова: кози, стронгілятози органів травлення, лабораторна діагностика, копроовоско-

пія, ефективність. 

 

Вступ 

Шлунково-кишкові стронгілятози жуйних тварин спричиняють захворювання, що завдають еко-

номічних збитків тваринництву, зокрема козівництву, у всьому світі [1–5]. Збудники цих інвазій при-

зводять до зниження приростів, молочної продуктивності кіз, погіршення якості та цінності молока, 

отриманого від хворих тварин. Нерідко реєструють загибель кіз, особливо молодняка у разі високих 

показників інтенсивності інвазії. Хоч у дорослих тварин інвазії перебігають переважно безсимптом-

но, однак доведений негативний вплив нематод на процес перетравлювання у шлунково-кишковому 

каналі, внаслідок чого зменшується засвоєння поживних речовин, макро- й мікроелементів [6–9]. 

Вирішальне значення в комплексі лікувально-профілактичних заходів за таких інвазій має своєча-

сна і безпомилкова діагностика. Основним методом лабораторної діагностики стронгілятозів  

шлунково-кишкового тракту жуйних тварин є копроовоскопія. З цією метою запропонована велика 

кількість флотаційних і комбінованих методів. Варто звернути увагу на те, що дані окремих авторів, 

отримані при дослідженні фекалій за допомогою того чи того методу, суперечливі. Одні вчені  

вважають, що розчини окремих солей зі збільшенням їх питомої ваги підвищують флотаційну  

здатність виявлення яєць нематод, інші ж, навпаки, сприяють затримці флотації яєць [10–13]. 

На думку науковців, на сьогодні в паразитології існує широкий спектр діагностичних методів  

молекулярної біології, імунологічних та біохімічних методів. До них відносяться ПЛР-діагностика, 

метод ELISA, а також імуноферментний аналіз. Недоліком цих методів є їх висока вартість і  

неможливість застосування в повсякденній ветеринарній практиці [14, 15]. 
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Тому більшість авторів вказують на те, що через високу вартість новітніх методів діагностики, 

найбільш обґрунтованими і маловитратними є методи копроскопічної діагностики. Застосовуючи такі 

методи, як біологічний матеріал використовують фекалії тварин, які досліджують з метою виявлення 

паразитичних яєць, личинок та фрагментів самих гельмінтів [16–18]. Існує кілька методів і їхніх  

модифікацій, які зареєстровані і стандартизовані. До них відносять методи Котельникова-Хренова, 

Бермана-Орлова, Дарлінга, Щербовича, Фюллеборна тощо [19–21]. 

Як зазначають дослідники, найбільшу популярність останнім часом набирає методика  

МакМастера, яку розробили в Сіднеї. Її вважають багатофункціональною та всеохоплюючою техні-

кою для підрахунку яєць гельмінтів. Також цю методику «WAAVP» рекомендувала для встановлення 

ефективності нових антигельмінтиків і визначення резистентності збудників паразитозів до цих  

препаратів. Отже, випробування, удосконалення та впровадження сучасних, ефективних та ергономі-

чних методів зажиттєвої діагностики стронгілятозів шлунково-кишкового тракту кіз є актуальним 

напрямом досліджень [22–24]. 

Метою досліджень було вивчити діагностичну ефективність удосконаленого способу копроовос-

копії за наявності стронгілятозів органів травлення кіз. Для досягнення мети необхідно розв’язати 

такі задачі: встановити ефективність удосконаленого способу копроовоскопічної діагностики строн-

гілятозів органів травлення кіз; провести порівняння ефективності удосконаленого способу та  

загальновідомих методів лабораторної діагностики нематодозів.  

 

Матеріали і методи досліджень 

Роботу виконували упродовж 2020 року в лабораторії кафедри паразитології та іхтіопатології 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького. 

Для визначення діагностичної ефективності загальновідомих та удосконаленого способу копроо-

воскопічної лабораторної діагностики стронгілятозів органів травлення кіз було проведено  

дослідження тварин, які належали неблагополучним щодо стронгілятозів одноосібним селянським 

господарствам Львівської області. Встановлювали інтенсивність інвазії за методом В. Н. Трача,  

розраховували кількість яєць гельмінтів у 1 г фекалій (яєць/г) [25]. Порівнювали такі методи:  

Котельникова-Хренова – з аміачною селітрою; Маллорі – з насиченим розчином цукру; Мельничука 

та ін. – з карбамідом, а також удосконалений спосіб – з використанням комбінованої флотаційної  

рідини. Дослідження проводили за умови експозицій 5, 10 та 15 хв. Усього проведено 240 копроовос-

копічних досліджень. 

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили на персональному 

комп’ютері за допомогою статистичного пакета Statiatica 12 для Windows (StatSoft, Inc., США).  

Розраховували стандартне відхилення (SD) і середнє арифметичне (М). Достовірність відмінностей 

середніх величин визначали за допомогою методики однофакторного дисперсійного аналізу,  

використовуючи критерій Фішера. Значення Р<0,05 вважали достовірним. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Результати проведених досліджень свідчать, що незалежно від експозиції фекальної суспензії, 

найбільш ефективним за показниками інтенсивності інвазії виявися запропонований спосіб діагнос-

тики стронгілятозів органів травлення у кіз, де ІІ коливалася в межах від 311,76±153,63 до 

532,50±180,11 яєць/г. Зокрема, за умови експозиції фекальної суспензії 5 хв. удосконалений спосіб 

виявився ефективнішим (ІІ – 311,76±153,63 яєць/г) за метод Котельникова-Хренова на 35,85 % 

(200,00±142,89 яєць/г, Р<0,05), метод Маллорі – на 21,95 % (243,33±134,78 яєць/г), метод Мельничука 

– на 20,75 % (247,06±106,76 яєць/г) (рис. 1). Причому, за цієї експозиції з 20 хворих тварин позитив-

ними виявлено за удосконаленим способом і методом Мельничука – 17 проб, за Котельниковим-

Хреновим – 13 проб, за Маллорі – 15 проб. 

У разі десятихвилинної експозиції показник інтенсивності стронгілятозної інвазії у процесі  

застосування удосконаленого способу становив 352,78±139,82 яєць/г, що перевищувало значення, 

отримані при використанні методів Котельникова-Хренова (на 28,19 %, 253,33±121,69 яєць/г, Р<0,05), 

Маллорі (на 20,79 %, 279,41±129,97 яєць/г), Мельничука (на 19,69 %, 283,33±120,05 яєць/г) (рис. 2). 

За цієї експозиції з 20 хворих тварин позитивними виявлено за удосконаленим способом і методом 

Мельничука – 18 проб, за Котельниковим-Хреновим – 15 проб, за Маллорі – 17 проб. 

 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
№ 2 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 209 

 
 

Рис. 1. Діагностична ефективність методів копроовоскопії за стронгілятозів органів травлення 

кіз за умови експозиції 5 хв. (n=20, яєць/г):  

1 – удосконалений спосіб, 2 – метод Котельникова-Хренова,  

3 – метод Маллорі, 4 – метод Мельничука; * Р<0,05 – відносно удосконаленого способу 

 

 
 

Рис. 2. Діагностична ефективність методів копроовоскопії за наявності стронгілятозів органів 

травлення кіз за умови експозиції 10 хв. (n=20, яєць/г):  

1 – удосконалений спосіб, 2 – метод Котельникова-Хренова,  

3 – метод Маллорі, 4 – метод Мельничука; * Р<0,05 – відносно удосконаленого способу 

 

За умови експозиції 15 хв. виявляли найвищі показники інтенсивності стронгілятозної інвазії. Во-

дночас ефективність удосконаленого способу (ІІ – 532,50±180,11 яєць/г) перевищувала показники 

методів Котельникова-Хренова на 33,17 % (355,88±194,36 яєць/г, Р<0,01), Маллорі – на 25,93 % 

(394,44±235,08 яєць/г, Р<0,05), Мельничука – на 22,91 % (410,53±163,79 яєць/г, Р<0,05) (рис. 3).  

За цієї експозиції з 20 хворих тварин позитивними виявлено за удосконаленим способом 20 проб, 

за Мельничуком – 19 проб, за Котельниковим-Хреновим – 17 проб, за Маллорі – 18 проб. 
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Рис. 3. Діагностична ефективність методів копроовоскопії за наявності стронгілятозів  

органів травлення кіз за умови експозиції 15 хв. (n=20, яєць/г):  

1 – удосконалений спосіб, 2 – метод Котельникова-Хренова,  

3 – метод Маллорі, 4 – метод Мельничука; * Р<0,05, **Р<0,01 – відносно удосконаленого способу 
 

Отже, своєчасна і точна зажиттєва діагностика гельмінтозів тварин, зокрема й стронгілятозів  

органів травлення у кіз, є одним із факторів, що впливає на ефективність планування і проведення 

лікувально-профілактичних заходів. Відомо, що найбільш ергономічними, недорогими, зручними у 

використанні є методи копроовоскопії. За наявності стронгілятозів шлунково-кишкового тракту  

тварин більшість авторів пропонують використання флотаційних методів лабораторної діагностики 

[16, 18, 20, 21]. Тому ми випробували удосконалений спосіб зажиттєвої діагностики стронгілятозів 

органів травлення у кіз. Встановлено, що застосування запропонованої комбінованої флотаційної рі-

дини залежно від експозиції фекальної суспензії призводило до виявлення найвищих показників  

інтенсивності інвазії – до 532,50±180,11 яєць/г. Причому удосконалений спосіб виявився ефективні-

шим (Р<0,05…Р<0,01),  ніж загальновідомі методи Котельникова-Хренова, Маллорі та Мельничука. 

Результати окремих дослідників також свідчать про доцільність упровадження нових, удосконалених 

методів копроовоскопії за наявності певних інвазій, адже та сама методика за різних нематодозів  

може мати різну діагностичну ефективність [10–13]. 

Отримані дані підтверджують високу діагностичну ефективність застосування запропонованої 

комбінованої флотаційної рідини як спосіб копроовоскопії за наявності стронгілятозів органів  

травлення кіз. 
 

Висновки 

Високоефективним методом флотації для виявлення яєць стронгілят органів травлення у кіз є  

удосконалений спосіб зажиттєвої копроовоскопічної діагностики. Його ефективність перевищує  

результативність загальновідомих методів копроовоскопії: Котельникова-Хренова – на 28,19–35,85 % 

(Р<0,05…Р<0,01), Маллорі – на 20,79–25,93 % (Р<0,05), Мельничука – на 19,69–22,91 % (Р<0,05).  

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується вивчення видового 

складу збудників стронгілятозів кіз та удосконалення способів їхньої ідентифікації. 
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