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Гельмінтофауна овець і кіз  
Дніпропетровської області 

О.О. Бойко1 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ, Україна  

На території Дніпропетровської області у дрібної рогатої худоби (овець і кіз) зареєстровано гельмінтів класів Nematoda 
Rudolphi, 1808, Trematoda Rudolphi, 1808 та Cestoda Rudolphi, 1808. Виявлені нематоди належать до підрядів Strongylata Railliet et 
Henry, 1913, Rhabditata Chitwood, 1933, Trichurata Skrjabin, 1915. Серед трематод ідентифікували представників підряду Fasciolata 
(Skrjabin et Schulz, 1935). Цестоди представлені підрядом Anoplocephalata (Skrjabin, 1933). Серед паразитів овець і кіз визначено 
нематод підряду Strongylata: Muellerius sp., Protostrongylus sp., Haemonchus contortus Rundolphi 1802, Nematodirus sp. Серед гельмі-
нтів підряду Rhabditata ідентифіковано Strongyloides papillosus Wedl, 1856, Trichurata – Trichuris sp., Fasciolata – Fasciola hepatica 
Linnaeus, 1758 та Dicrocelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896, Anoplocephalata – Moniezia expansa (Rudolphi, 1810) та M. benedeni 
(Moniez, 1879). Домінує серед гельмінтів копитних нематода H. contortus. Найменшу частку в угрупованні складають трематоди 
F. hepatica та нематоди Trichuris sp. Найвищі індекси біологічного різноманіття паразитоценозу відмічені у копроскопічному ма-
теріалі, відібраному від копитних, які споживали пасовищну рослинність із травня по вересень: зареєстровано десять видів гельмі-
нтів із трьох класів – Muellerius sp., Protostrongylus sp., H. contortus, Nematodirus sp., S. papillosus, Trichuris sp., F. hepatica, 
D. lanceatum, M. expansa та M. benedeni. У тварин, яких не випасають упродовж року, визначено три види нематод: S. papillosus, 
H. contortus та Nematodirus sp.  

Ключові слова: інвазії дрібних копитних; гельмінти шлунково-кишкового тракту; нематоди дихальних шляхів  

Helmintofauna of sheep and goats  
in Dnipropetrovsk region 

A.A. Boyko 

Dnіpropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnіpropetrovsk, Ukraine  

Worms of classes Nematoda Rudolphi, 1808, Trematoda Rudolphi, 1808 and Cestoda Rudolphi, 1808 were registered in small 
ruminants (sheep and goats) in Dnipropetrovsk region. Identified nematodes belong to Strongylata Railliet et Henry, 1913, Rhabditata 
Chitwood, 1933 and Trichurata Skrjabin, 1915. Among the trematodes, representatives of Fasciolata (Skrjabin et Schulz, 1935) were 
identified. Cestodes were represented by Anoplocephalata (Skrjabin, 1933). Among the specific types of nematodes, representatives of the 
Strongylata suborder were found: Muellerius sp., Protostrongylus sp., Haemonchus contortus Rundolphi, 1802, Nematodirus sp. Among the 
helminths Rhabditata we identified Strongyloides papillosus Wedl, 1856, Trichurata – Trichuris sp., Fasciolata – Fasciola hepatica 
Linnaeus, 1758 and Dicrocelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896, Anoplocephalata – Moniezia expansa (Rudolphi, 1810) and M. benedeni 
(Moniez, 1879). The dominant species among worms in ungulates was defined as nematode H. contortus. The smallest share in the group 
was taken by trematode species F. hepatica and nematodes Trichuris sp. The highest biodiversity indices are recorded in samples of material 
selected from ungulates consuming pasture herbage from May to September (ten species of worms belonging to three classes: Muellerius sp., 
Protostrongylus sp., H. contortus, Nematodirus sp., S. papillosus, Trichuris sp., F. hepatica, D. lanceatum, M. expansa, M. benedeni were 
registered). In animals not pastured throughout the year three types of worms of the class Nematoda: S. papillosus, H. contortus and 
Nematodirus sp. were defined. 

Keywords: invasion of small ungulates; worms digestive tract; nematodes airways  

                                                 
 
1Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, вул. Ворошилова, 25, Дніпропетровськ, 49600, Україна 
Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University, Voroshilov Str., 25, Dnipropterovsk, 49600, Ukraine 
Tel.: +38-097-296-42-10. E-mail: boikoalexandra@rambler.ru 

87 



Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Med. 2015. 6(2) 
 

Вступ 

Найпоширенішими захворюваннями копитних у світі 
(Khan et al., 2010; Borji et al., 2011; Lyons et al., 2011; 
Stancheva et al., 2011; Idika et al., 2012; Idris et al., 2012), у 
тому числі й на території України (Kuzmina, 2004, 2011, 
2012; Kuzmina et al., 2005, 2011; Boyko et al., 2009; 
Kharchenko et al., 2009; Dovgij et al., 2011) є гельмінтози, 
зокрема стронгілятози. На території степового Придніп-
ров’я найчастіше реєструють представників підрядів 
Ascaridata (Ascaris suum (Goeze, 1782), Trichurata (Trichuris 
suis (Rudolphi, 1803)), Strongylata (Oesophagostomum 
dentatum (Schrank, 1788), Metastrongylus elongatus (Dujardin, 
1845), Dictyocaulus sp., Muellerius sp., Cystocaulus sp., 
Protostrongylus sp., Globocephalus sp., Bunostomum sp., 
Haemonchus sp.), Rhabditata (Strongyloides ransomi (Scwartz 
et аl., 1930), S. papillosus Wedl, 1856) та Fasciolata 
(Dicrocelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896). Вони спричи-
няють зниження продуктивності та показників якості про-
дукції (Bojko, 2010, 2012). Нині у сільській місцевості у 
першу чергу розводять копитних, зокрема велику та дрібну 
рогату худобу та свиней. Людина активно проводить 
лікувально-профілактичні заходи, інтродукує різні породи 
тварин, не враховуючи видового складу гельмінтофауни. 
Тому створення територіальних гельмінто-фауністичних 
комплексів залежить не лише від природних, а й від антро-
погенних факторів (Pelgunov and Maklakova, 2014).  

У літній період дрібній рогатій худобі, зокрема вівцям 
і козам, у фермерських господарствах згодовують пасо-
вищну рослинність (Terent'eva, 2014). У фауні гельмінтів 
жуйних у цей час реєструють паразитів, життєвий цикл 
яких відбувається за участі проміжних хазяїв (дощових 
червів, наземних та прісноводних молюсків), а також 
личинкові стадії яких здатні до активної міграції у ґрунті 
та на стеблах рослин (Bojko, 2008; Shendrik et al., 2010). 
Вивчення цього питання особливо важливе для госпо-
дарств, де утримують жуйних із вигулом у пасовищний 
період, коли ймовірність зараження збільшується за раху-
нок наявності рослинності та проміжних хазяїв збудників 
інвазії. Тому мета статті – визначити гельмінтофауну 
дрібних копитних, зокрема овець і кіз, на території 
Дніпропетровської області.  

Матеріал і методи досліджень  

Матеріал для дослідження – екскременти дрібних ко-
питних (93 загальні проби), зокрема, дрібної рогатої худо-
би (вівці порід Мериноландшафт, Блю ду Мейн, Голубо-
мордий Лейєр, Дорпер, Кланфорест, Суфолк, Тексель; 
кози порід Біла Німецька, Альпійська, Англонубійська, 
Бурська), зібрані з травня по вересень 2015 року на 
території Дніпропетровського району (селище Підго-
роднє). Для підтвердження діагнозу на гельмінтози засто-
совували методи прижиттєвої діагностики – загально-
прийняті у паразитології методи копроовоскопічних і 
копроларвоскопічних досліджень. Для гельмінтоовоскопії 
користувались методом флотації за Г.О. Котельниковим 
та В.М. Хреновим і седиментації – послідовних проми-
вань. Для гельмінтоларвоскопії – методом культивування 
личинок та Вайда (Sekretaryuk et al., 2005).  

Результати та їх обговорення 

В екскрементах копитних виявлено яйця нематод, 
трематод і цестод. За морфологічними ознаками серед 
представників класу Nematoda визначено яйця 
Nematodirus sp. (Strongylata Railliet et Henry, 1913) та 
інших стронгілят шлунково-кишкового тракту (сірі, 
овальні, середнього розміру, незрілі, з кульками дроб-
лення всередині, рис. 1). Яйця нематодірусів у 2,5 раза 
більші за інших стронгілят, мають лише 8 кульок 
дробіння, тому їх легко диференціювати. Одночасно 
ідентифіковано яйця Trichuris sp. (Trichurata Skrjabin, 
1915) – коричневі, середнього розміру, лимоноподібної 
форми. Інтенсивність ураження тварин нематодирусами 
та трихурісами не перевищувала в середньому 6,7 яйця/г 
екскрементів. Показники щодо екстенсивності 
нематодирозної та трихурозної інвазій становили 7,4% 
та 3,7% відповідно.  

Інтенсивність стронгілятозної інвазії коливалась у ме-
жах 20–3 880 яєць/г екскрементів. Оскільки яйця 
стронгілят (окрім нематодирусів) морфологічно однакові, 
вид цих нематод визначали за інвазійною стадією 
гельмінта. Під час культивування личинок стронгілят 
установлено Haemonchus contortus Rundolphi, 1802, що 
має кишечник із 16 клітин трикутної форми, розташова-
них у два ряди, останні клітини веретеноподібної форми 
та розміщені на одному рівні (рис. 2). Екстенсивність 
гемонхозної інвазії становила 44,4%. Ці показники значно 
відрізнялися від екстенсивності іншої стронгілятозної 
інвазії, зокрема нематодирозної, рівень ураження якою 
був ушестеро нижчим.  

Серед трематод ідентифіковано яйця Fasciola 
hepatica Linnaeus, 1758 та Dicrocelium lanceatum Stiles et 
Hassall, 1896 (Fasciolata (Skrjabin et Schulz, 1935)). Обид-
ва види – біогельмінти, розвиваються за участю проміж-
них хазяїв – черевоногих молюсків. Яйця фасціол доста-
тньо великі, овальні, яскраво-жовті, незрілі – з кульками 
дроблення всередині. На відміну від них яйця дикроце-
ліумів невеликі за розміром і зрілі: всередині міститься 
сформована личинка (мірацидій), забарвлені у темно-
коричневий колір (рис. 3). Показники щільності яєць цих 
трематод не перевищували в середньому 53,3 яйця/г 
екскрементів. При цьому яйця дикроцеліумів 
реєстрували увосьмеро частіше, ніж фасціол, щільність 
яких становила в середньому 6,7 яйця/г екскрементів. 
Екстенсивність фасціольозної та дикроцеліозної інвазій 
перебувала на однаковому рівні – 3,7%.  

Клас Cestoda представлений підрядом Anoplocephalata 
(Skrjabin, 1933). У результаті копроовоскопічних дослід-
жень визначено яйця Moniezia expansa (Rudolphi, 1810) та 
M. benedeni (Moniez, 1879). Яйця цих гельмінтів середнь-
ого розміру, сірого кольору, зрілі. Крізь їх оболонки вид-
но онкосферу із грушоподібним апаратом. Між собою 
вони чітко різняться за формою. У першого виду яйця 
трикутні, а другого – чотири- або п’ятикутні (рис. 4). По-
казники інтенсивності монієзіозної інвазії коливались у 
межах 180–350 яєць/г екскрементів. При цьому яйця 
M. benedeni зустрічались у середньому з інтенсивністю 
206,7, а M. expansa – не перевищували 100 екз./г 
екскрементів. Екстенсивність монієзіозної інвазії стано-
вила 11,1%. Показники екстенсивності ураження тварин 
M. benedeni на 7,4% вищі, ніж M. expansa.  
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а  б  
Рис. 1. Яйця нематод дрібних копитних:  

а – Nematodirus sp., б – H. contortus Rundolphi, 1802; довжина відрізка відповідає 10 мкм  

       

Рис. 2. Личинка H. contortus Rundolphi, 1802:  
довжина відрізка відповідає 10 мкм 

Рис. 3. Яйця D. lanceatum Stiles et Hassall, 1896:  
довжина відрізка відповідає 10 мкм 

а  б  

Рис. 4. Яйця аноплоцефалят дрібних копитних: 
 а – M. expansa (Rudolphi, 1810), б – M. benedeni (Moniez, 1879); довжина відрізка відповідає 10 мкм  
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Ларвоскопічним методом в екскрементах копитних 
ідентифіковано личинок нематод дихальних шляхів 
(Muellerius sp. та Protostrongylus sp.), а також шлунково-
кишкового тракту (Strongyloides papillosus Wedl, 1856). 
Личинки легеневих нематод дрібні за розміром, мають 
кишечник у вигляді зернистої маси (рис. 5). Між собою 
відрізняються хвостовими кінцями. У личинок мюле-
ріусів на хвостовому кінці є малопомітний шипик, 
протостронгілюсів – має форму полум’я свічки.  

 

  

Рис. 5. Личинка стронгілят дихальних шляхів:  
довжина відрізка відповідає 10 мкм 

У стронгілоїдесів кишечник представлений двома тя-
жами дрібних клітин. Їх розмір різний залежно від стадії 
розвитку (рис. 6). Діагностичною ознакою рабдитоподіб-
них личинок цих нематод є стравохід із двома бульбусами.  

 

  

Рис. 6. Личинки S. papillosus Wedl, 1856:  
довжина відрізка відповідає 10 мкм  

Інтенсивність протостронгілідозних інвазій (мюле-
ріозу та протостронгільозу) не перевищувала в середнь-
ому 33,3, стронгілоїдозної – досягала 850 личинок/г 

екскрементів. Показники екстенсивності цих інвазій теж 
значно різнились: протостронгілідозних – 8,3%, стронгі-
лоїдозної – 91,7% (у 11 разів більше).  

Домінанує серед гельмінтів копитних нематод під-
ряду Strongylata Railliet et Henry, 1913 H. contortus 
Rundolphi, 1802. Найменшу частку в угрупованні склада-
ють трематоди F. hepatica Linnaeus, 1758 та нематоди – 
Trichuris sp., щільність яких не перевищує 6,7 яйця/г 
екскрементів (рис. 7).  
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Рис. 7. Видовий склад угруповань нематод овець  

і кіз Дніпропетровської області: вісь абсцисс – частка  
в угрупованні (%), вісь ординат – види; 1 – M. expansa 

(Rudolphi, 1810), 2 – M. benedeni (Moniez, 1879), 3 – F. he-
patica Linnaeus, 1758, 4 – D. lanceatum Stiles et Hassall, 
1896, 5 – Nematodirus sp., 6 – Trichuris sp., 7 – Proto-

strongylus sp., 8 – Muellerius sp., 9 – S. papillosus Wedl, 
1856, 10 – H. contortus Rundolphi, 1802  

Найвищі індекси біологічного різноманіття відмічено 
у вибірках копроскопічного матеріалу, відібраного від 
копитних, які регулярно у період із травня по вересень 
споживають пасовищну рослинність. У цих тварин 
зареєстровано десять видів гельмінтів: F. hepatica 
Linnaeus, 1758, D. lanceatum Stiles et Hassall, 1896, M. 
expansa (Rudolphi, 1810), M. benedeni (Moniez, 1879), 
Muellerius sp., Protostrongylus sp., Nematodirus sp., 
Trichuris sp., S. papillosus Wedl, 1856, H. contortus 
Rundolphi, 1802. Індекси різноманіття гельмінтів, 
ідентифікованих в екскрементах жуйних, яких утриму-
вали без вигулу, удвічі нижчі. У цих копитних виявлено 
лише три види нематод: S. papillosus Wedl, 1856, H. 
contortus Rundolphi, 1802 та Nematodirus sp. (рис. 8).  

За результатами моніторингу (Kharchenko et al., 2009) 
різноманіття гельмінтів дрібних копитних (Capreolus 
capreolus L.) інших областей України (Вінницької, 
Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської), 
у гельмінтофауні зареєстровано також Dictyocaulus 
viviparous (Bloch, 1782), Bunostomum phlebotomum 
(Railliet, 1900), Chabertia ovina (Fabricius, 1788), 
Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879), Marshallagia 
marshalli (Ransom, 1907), O. venulosus (Rudolphi, 1809), 
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Paramphistomum sp., Taenia hidatigena (Pallas, 1766). Про-
те на території Дніпропетровської області у фауні нема-
тод підряду Strongylata Railliet et Henry, 1913 дрібних ко-
питних встановлено Muellerius sp. та Protostrongylus sp., 
цестод M. benedeni (Moniez, 1879) та трематод F. hepatica 
Linnaeus, 1758 і D. lanceatum Stiles et Hassall, 1896.  

 

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
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Індекс Шеннона Індекс Пілоу
  

Рис. 8. Індекси різноманіття гельмінтів  
дрібних копитних Дніпропетровської області:  

1 – із випасанням, 2 – за умов утримання у приміщеннях  

Висновки  

На території Дніпропетровської області у дрібної 
рогатої худоби (овець і кіз) зареєстровано 10 видів 
гельмінтів: 6 видів нематод, 2 – трематод та 2 – цестод. 
Серед визначених гельмінтів класу Nematoda у дослід-
жуваних жуйних ідентифіковано 4 види паразитів 
шлунково-кишкового тракту (Nematodirus sp., H. contor-
tus Rundolphi, 1802, Trichuris sp., S. papillosus Wedl, 1856) 
та 2 – дихальних шляхів (Muellerius sp., Protostrongylus 
sp.). Трематоди представлені F. hepatica Linnaeus, 1758 і 
D. lanceatum Stiles et Hassall, 1896. Серед гельмінтів кла-
су Cestoda визначено M. expansa (Rudolphi, 1810) та 
M. benedeni (Moniez, 1879).  

Домінує серед гельмінтів копитних нематода H. con-
tortus Rundolphi, 1802. Найменшу частку в угрупованні 
складають F. hepatica Linnaeus, 1758 та Trichuris sp. 
Найвищі індекси біологічного різноманіття відмічено у 
вибірках копроскопічного матеріалу копитних, які спо-
живали пасовищну рослинність із травня по вересень 
(зареєстровано 10 видів гельмінтів із 3 класів).  
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