
Вступ. Дерматомікози (дерматофітози) – це 

інфекційні захворювання тварин і людини, які 

характеризуються ураженням шкіри та її похі-

дних патогенними грибами родів Trichophyton 

і Microsporum [5, 6].  

У містах України епізоотична ситуація що-

до дерматомікозів тварин є складною і напру-

женою [1, 3, 4, 7]. Виникненню захворювання 

сприяють різні фактори: неповноцінна годівля, 

відсутність сонячного опромінення, мікротра-

вми шкіри, недотримання санітарно-

гігієнічних умов утримання і т.д. 

Численними дослідженнями встановлено 

епізоотологічні особливості дерматомікозів, 

зокрема сезонність прояву, вікову і породну 

сприйнятливість тварин [1, 3, 8]. Особливості 

прояву епізоотичного процесу визначаються 

природно-кліматичними факторами, організа-

цією діагностичних і профілактичних заходів, 

які особливі для кожного регіону України.  

Метою нашої роботи було виявлення епі-

зоотологічних особливостей дерматомікозів у 

місті Дніпропетровськ. 

Матеріал і методи досліджень. Під час 

проведення епізоотологічного аналізу викори-

стовували  журнали реєстрації хворих тварин 

трьох ветеринарних клінік м. Дніпропетровсь-

ка за 2013–2014 роки. Показники прояву епізо-

отичного процесу розраховували за загально-

прийнятими методиками [2].  
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Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановлено, що діагностика дерматитів гриб-

кової природи проводиться комплексно і базу-

ється на основі клінічних ознак, результатів 

люмінесцентного, мікроскопічного і мікологі-

чного досліджень волосся, лусочок, кірочок 

ураженої ділянки шкіри. 

Видова структура захворюваності тварин 

дерматомікозами, за даними трьох ветеринар-

них клінік, представлена в табл. 1.  

Як видно з табл. 1, найчастіше дерматоміко-

зами хворіли собаки і коти, а тварини інших 

видів (довгохвоста шиншила – Chinchilla 

lanigera та декоративний щур – Rattus 

norvegicus f. domesticus) значно рідше.  

На основі статистичних досліджень журна-

лу реєстрації хворих тварин було встановлено, 

що в нозологічному профілі інфекційних хво-

роб собак дерматомікози займають перше міс-

це (23,8 %). Питома вага дерматомікозів у за-

гальній захворюваності котів інфекційними 

хворобами становить 30,6 %. 

Захворювання були відмічені у собак і котів 

різних порід (табл. 2).  

Як видно з табл. 2, значну захворюваність 

собак було відмічено серед німецьких вівча-

рок, шар-пеїв, йоркширських тер’єрів та без-

породних, на долю яких припадає 46,4 % всіх 

випадків. У котів захворювання найчастіше 

реєструвалося серед безпородних ( 80,9 %) та 
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рідше – породистих (19,1 %). 

При аналізі вікової структури захворювано-

сті було встановлено, що дерматомікози часті-

ше реєстрували у молодих тварин (табл. 3).  

Як видно з табл. 3, собаки хворіють частіше 

у віці до двох років (49,0 % випадків). Низьку 

захворюваність собак дерматомікозами відмі-

чено у віці від чотирьох років (18,3 % випад-

ків). 

Подібну вікову структуру захворюваності 

відмічено у котів. Найбільш сприйнятливі тва-

рини віком до двох років (66,4 % випадків), а 

стійкі – від чотирьох років (18,8 % випадків). 

Не встановлено жодних особливостей по-

ширення дерматомікозів у залежності від статі 

тварин.  
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Таблиця 1. Видова структура захворюваності тварин дерматомікозами в місті  

                   Дніпропетровськ за 2014 р  

Вид тварин 
Кількість хворих тварин 

абсолютне число % 

коти 141 69,8 

собаки 58 28,7 

шиншили 2 1,0 

щури 1 0,5 

всього 202 100 

Таблиця 2. Породна структура захворюваності собак і котів дерматомікозами в  

м. Дніпропетровськ за 2014 р.  

Вид и порода тварин 
Кількість хворих тварин 

абс. число % 

собаки: 58 100 

німецька вівчарка 9 15,5 

шар-пей 7 12,0 

йоркшир-тер’єр 6 10,3 

безпородні 5 8,6 

мопс 4 7,0 

лабрадор 4 7,0 

той-тер’єр 3 5,3 

далматин 2 3,4 

доберман 2 3,4 

такса 2 3,4 

хаскі 2 3,4 

інші породи 12 20,7 

коти: 141 100 

безпородні 114 80,9 

британська 16 11,3 

персидська 4 2,8 

скоттіш-фолд 3 2,2 

тайська 2 1,4 

інші породи 2 1,4 
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За результатами дослідження сезонної дина-

міки захворюваності тварин дерматомікозами 

встановлено, що захворювання реєструвалося 

впродовж року (рис. 1 та 2). 

Наростання захворюваності собак на дерма-

томікози відбувалося з вересня по листопад. 

Найменша кількість хворих тварин реєструва-

лася у травні-червні. Індекс сезонності склав 

1,1. 

При вивченні сезонності прояву дерматомі-

козів котів було встановлено, що найбільша 

кількість випадків відмічається в серпні, жовт-

ні-грудні. Низька захворюваність котів спосте-

рігається у березні. Індекс сезонності склав 

1,3. 

Висновки: 

1. До епізоотичного процесу дерматомікозів 

включені тварини чотирьох видів: собаки, ко-

ти, шиншили та щури. Хворіють частіше мо-

лоді тварини (до двох років). 

2. Дерматомікози тварин у місті Дніпропет-

ровськ реєструються впродовж року, проте 

Таблиця 3. Вікова структура захворюваності собак і котів дерматомікозами в 

місті Дніпропетровськ за 2014 р.  

Вік тварин 

Кількість хворих 

собак котів 

абс. число % абс. число % 

до 2 років 24 49,0 81 66,4 

2–4 роки 16 32,7 18 14,8 

4–6 років 2 4,1 11 9,0 

6–8 років 3 6,1 1 0,8 

 8–10 років 2 4,1 2 1,6 

10–12 років 1 2,0 3 2,5 

більше 12 років 1 2,0 6 4,9 

всього 49 100 122 100 
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Рис. 1. Сезонність захворювання собак та котів на дерматомікози 

в місті Дніпропетровськ за 2014р.  
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мають виражену сезонність. Наростання захво-

рюваності собак відбувається у вересні-

листопаді, а котів – серпні, жовтні-грудні.  

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у визначенні ефективності специфіч-

ної профілактики дерматомікозів тварин. 
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Рис. 2. Сезонність поширення дерматомікозів тварин у місті Дніпропетровськ за 2014 р.  
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ЭПИЗООТОЛОГИСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОМИКОЗОВ  

В ГОРОДЕ ДНЕПРОПЕТРОВСК 
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В статье приведены данные о распространении дерматомикозов животных в Днепропетров-

ске и выявлено эпизоотологические особенности болезни. В результате исследований установле-

но видовую, возрастную и породную структуру заболеваемости. Дерматомикозы зарегистриро-

ваны у животных четырех видов (собак, кошек, шиншилл и крыс). Охарактеризовано сезонность 

проявления болезни у животных разных видов 
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