
Значний збиток рибопромисловим госпо-

дарствам спричинюють гельмінтозні захворю-

вання, зокрема цестодози риб. Серед стрічко-

вих червів, які приводять до значного знижен-

ня іхтіомаси, особливо патогенним є 

Botriocetphalus acheilognathi. Плероцеркоїди 

(личинки) ботріоцефалюсів, а пізніше і стате-

возрілі паразити розвиваються у кишківнику 

риби, де розвивається картина типового хроні-

чного запалення, при цьому уражують інші 

органи, що призводить до суттєвого порушен-

ня їх функцій. Це свідчить про токсичний 

вплив паразита на господаря. Ступінь уражен-

ня органів та, як наслідок, зміна ряду гемато-

логічних та біохімічних показників залежить 

від інтенсивності інвазії та рівня токсичного 

впливу [1, 2]. 

Ботріоцефальоз у дорослих риб перебігає 

безсимптомно (вони є носіями інвазії), саме 

тому існує загроза розповсюдження цього за-

хворювання з плідниками та ремонтною ри-

бою. Клінічні прояви хвороби спостерігаються 

у цьогорічок. Економічні збитки, які наносить 
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Підтверджено негативний вплив Bothriocephalis acheilognathi на біохімічні та гематологічні 
показники та організм риб в цілому. В результаті паразитологічного обстеження риби 
встановлено, що 37 % дослідних цьогорічок, хворі на ботріоцефальоз, у деяких інвазованих риб 
відмічено помірне здуття тонкого відділу кишечнику з катарально-геморагічним запаленням у 
вигляді крапкових крововиливів на слизовій оболонці. Стінки кишечника вкриті шаром тягучого 
слизу, легко розриваються за незначного натискання. Маса тіла ураженої риби значно менша 
(на 44 %) ніж здорова. 

У сироватці крові риби, ураженої Bothriocephalis acheilognathi, відмічено зниження вмісту 
α1-глобулінів у 1,9 рази, які у разі патології видільної системи легко виводяться з організму. 
Запалення печінки та анемія у результаті враження стрічковим гельмінтом, на  думку авторів, 
призвели до зниження β-глобулінів в 1,7 рази. У хворої риби вміст γ-глобулінів зріс порівняно зі 
здоровою майже у 3 рази, кількість нейтрофілів у 2,3 рази. Ймовірно хімічним фактором 
запалення є різні токсини, що утворюються в процесі життєдіяльності паразита та розпаду 
пошкоджених клітин, а також вторинна мікрофлора, яка потрапляє через пошкоджену 
кишкову стінку 

Ботріоцефальоз, цестодози риб, Botriocetphalus acheilognathi, білкові фракції, 

лейкоцитарна формула 

ботріоцефальоз, складаються з втрат молодня-

ку, так загибель мальків у 1-1,5 місячному віці 

може становити більше 75 %, та недоотриман-

ня приросту живої маси хворої риби [3]. 

У риби хворої на ботріоцефальоз значно 

змінюються гематологічні та біохімічні показ-

ники крові. Так знижується вміст гемоглобіну, 

збільшується кількість поліморфноядерних 

лейкоцитів та нейтрофілів, прискорюється 

швидкість осідання еритроцитів. У боротьбі з 

ботріоцефальозом велике значення мають про-

філактичні заходи спрямовані на недопущення 

завезення у господарство риби з неблагонадій-

них водойм [4]. 

Показники крові відображають сутність 

впливу паразитів на організм риби, тому обра-

на нами тема потребує висвітлення.  

Завданням досліджень було визначити ос-

новні гематологічні та біохімічні зміни крові 

риб за ботріоцефальозу. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-

дження проводилось в науково–дослідній ла-

бораторії кафедри паразитології та ветеринар-
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но-санітарної експертизи факультету ветери-

нарної медицини Дніпропетровського держав-

ного аграрно-економічного університету на 

сріблястих карасях (Carassius gibelio), сформо-

ваних у групи за принципом аналогів і на ос-

нові клінічного огляду. 

Цьогорічки утримуються на природних кор-

мах, у трьох садках по 100 шт. у кожному. 

Мальки завезені у господарство у серпні 2014 

року. Ранньою весною 2015 року був проведе-

ний контрольний відлов риби, з якої сформо-

вана середня проба (в кількості 19 екземпля-

рів), що стали об’єктом дослідження. 

У крові карасів визначали кількість еритро-

цитів та лейкоцитів, використовуючи камеру 

Горяєва з наступним розрахунком за відповід-

ними формулами. Гемоглобін вимірювали ге-

моглобінціанідним методом, лейкограму виво-

дили методом підрахунку окремих класів лей-

коцитів у фіксованих мазках крові, пофарбова-

них за Романовським-Гiмза [5]. Вміст загаль-

ного білку оцінювали рефрактометричним ме-

тодом, альбуміни знаходили колориметричним 

методом, білкові фракції отримували методом 

осадження фосфатними розчинами. 

Отримані дані підлягали статистичній обро-

бці для визначення біометричних показників з 

використанням програми Excel-98. 

Результати досліджень.  

Рибу перед взяттям крові зважували та ви-

мірювали їх довжину (табл.1). Після взяття 

крові проводили розтин та дослідження кишкі-

вника на наявність гельмінтів.  

Ураженість риби Bothriocephalis становила 

37% (рис. 1). Деякі інвазовані риби мали помі-

рне здуття тонкого відділу кишечнику з ката-

рально-геморагічним запаленням у вигляді 

крапкових крововиливів на слизовій оболонці. 

Стінки кишечника вкриті шаром тягучого сли-

зу та легко розривалися за незначного натис-

кання.  

При досліджені кишечника були виявлені 

цестоди білого кольору, тіло яких має стрічко-

подібну форму. Стробіла складалась з бага-

тьох члеників, які мають форму квадратів, пе-

редній кінець кожного членика коротший ніж 

задній, тому бічні краї паразита здаються зазу-

бреними. Головка (сколекс) серцеподібної фо-

рми з двома симетрично розташованими ботрі-

ями (рис. 2), за допомогою яких паразити крі-

пився до слизової оболонки кишечника риб.  

Сім'яники розташовуються у бічних части-

нах членика. Цирус та вагіна відкриваються 

загальним статевим отвором на дорсальній по-

верхні членика. Яєчник двохлопасний, розта-

шований біля заднього краю членика, жовто-

чники у бокових частинах стробіли. Матка у 

формі звивистої трубки відкривається з боку 

кожного членика.  

Аналізуючи дані, що наведені у таблиці 1, 

можна зробити висновок, що риба вражена 

Bothriocephalis acheilognathi значно менша за 

живою масою та довжиною (різниця маси здо-

рової та враженої риби становить 44 %, а різ-
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Рис. 1. Риба вражена Bothriocephalis 

acheilognathi (зверху) та неуражена (знизу).  
Рис. 2. Сколекс Bothriocephalus 

acheilognathi (8 × 15).  
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ниця довжини враженої та здорової  риби від 

голови до кінця лускатого краю 19,3 %). Знач-

на різниця маси та довжини тіла здорової та 

хворої риби зумовлена тим, що Bothriocephalis 
acheilognathi паразитував у тонкому відділі 

кишечнику, живлячись поживними речовина-

ми та викликаючи катарально-геморагічне за-

палення і перешкоджаючи контакту хімусу із 

слизовою оболонкою, що негативно впливало 

на процеси перетравлення корму та всмокту-

вання поживних речовин. Крім того паразити, 

знаходячись у кишечнику риби, здавлювали 

внутрішні органи, порушуючи їх функції, що з 

часом призвело до їх атрофії. Bothriocephalis 
acheilognathi у процесі своєї життєдіяльності 

виділяв токсини, що спричиняли інтоксикацію 

організму риби та порушували обмінні проце-

си. Ці фактори обумовили зниження живої ма-

си та промірів хворої на ботріоцефальоз риби, 

порівняно з рибою контрольної (однакової ві-

кової групи та при однакових умовах утриман-

ня, але вільними від Bothriocephalis 
acheilognathi).  

Виходячи з даних таблиці 2 у риби, враже-

ної Bothriocephalis acheilognathi, значно зміни-

лись гематологічні показники. При цьому по-

казник гемоглобіну хворої риби на 19,7 % ни-

жчий, ніж у здорових, що вказує на анемію 

(олігохромію). Кількість лейкоцитів у риб, 

вражених Bothriocephalis acheilognathi, збіль-

шена на 10,6%. З нашого погляду, ці зміни зу-

мовлені запальними процесами у травному 

каналі хворої риби. 

У сироватці крові дослідної риби, враженої 

Bothriocephalis acheilognathi (табл. 3), вміст 

α1-глобулінів був зменшений в 1,9 рази. У цю 

фракцію входять різноманітні білки, які мають 

високу гідрофільність і низьку молекулярну 

масу. Тому при патології видільної системи 

вона легко виводяться із організму. Запалення 

печінки та анемія в результаті враження стріч-

ковим гельмінтом, на нашу думку, призвели 

до зниження β-глобулінів в 1,7 рази.  

У риб, вражених Bothriocephalis 
acheilognathi, значно збільшений вміст γ-

глобулінів (порівняно зі здоровими майже у 3 

рази). Фракції гамма-глобулінів містять основ-

ну масу антитіл (імуноглобулінів), які забезпе-

чують гуморальний захист організму. Підви-

щення вмісту γ-глобулінів у сироватці крові 

риб, хворих на ботріоцефальоз, свідчить про 

тривалі запальні процеси в організмі.  

Різні типи лейкоцитів забезпечують різні 

Таблиця 1. Маса і довжина риби вільної та враженої Bothriocephalis acheilognathi (М ±m) 

Групи риб Маса, г 

Довжина риби, см 

від голови до кінця 

хвостового плавнику 

від голови до кінця лус-

катого краю 

Здорові (n=12) 40,14 ± 6,3 14,28 ± 1,8 11,36 ± 2,1 

Вражені (n=7) 22,47 ± 5,2* 12,28 ± 2,2 9,7 ± 1,8 

Примітка: *p<0,05, по відношенню до групи здорової риби 

Групи риб Еритроцити, Т/л Гемоглобін, г/л Гематокрит, % Лейкоцити, Г/л 

Здорові (n=12) 3,2±1,7 79,6±3,8 30,6±2,3 43,3±10,1 

Вражені (n=7) 3,1±1,5 63,9±6,3* 26,4±6,3 48,4±9,5 

Примітка: *p<0,05, по відношенню до  групи здорової риби 

Таблиця 2. Гематологічні показники риби вільної та враженої Bothriocephalis acheilognathi 

(М ±m) 
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захисні реакції і з аналізу показників лейкоци-

тарної формули можна довідатися про харак-

тер патологічного процесу та про розвиток го-

строго запального процесу. Варто відзначити, 

що при гнійних процесах і гострому запаленні 

найбільш активні паличкоядерні лейкоцити. 

Причому збільшення кількості лейкоцитів да-

ного типу в крові зветься зрушенням лейкоци-

тарної формули вліво (паличкоядерне зрушен-

ня). Нейтрофільоз в більшості випадків поєд-

нується з лейкоцитозом (нейтрофільний лейко-

цитоз), а нейтрофільоз з паличкоядерним зру-

шенням досить типовий для бактеріальних ін-

фекцій. Зокрема, у крові риб вражених 

Bothriocephalis acheilognathi  кількість нейтро-

філів у 2,3 рази більша, ніж у здорових. За на-

шим припущенням хімічним фактором запа-

лення можуть бути різні токсини, що утворю-

ються в наслідок життєдіяльності паразита та 

розпаду пошкоджених клітин. До цього проце-

су приєднується біологічний фактор – вторин-

на мікрофлора, яка потрапляє через уражену 

кишкову стінку. 

Висновки.  
У результаті паразитологічного обстеження 

риби встановлено, що 37 % досліджених цього 

річок сріблястого карася, хворі на ботріоцефа-

льоз. Уражена риба менша (на 44 %), за живою 

масою ніж здорова.  

У інвазованої риби відмічалось помірне 

здуття тонкого відділу кишечнику з катараль-

но-геморагічним запаленням та крапковими 

крововиливами на слизовій оболонці; стінки 

кишок вкриті шаром тягучого слизу та легко 

розриваються за незначного натисканя.  

При проведенні розтину кишечника риби 

виявлені Bothriocephalis acheilognathi – цесто-

ди білого кольору, тіло яких стрічкоподібної 

форми, передній кінець кожного квадратного 

членика коротший ніж задній членик, головка 

серцеподібної форми з двома симетрично роз-

ташованими ботріями.  

Показник гемоглобіну крові риби враженої 

Bothriocephalis acheilognathi на 19,7 % ниж-

чий, ніж у здорової риби. У сироватці крові 

інвазованої риби вміст α1-глобулінів менший 

Групи 

риб 

Загальний 

білок, г/л 

Співвідношення білкових фракцій, % 

Альбуміни 
α1-

глобуліни 

α2-

глобуліни 
β-глобуліни γ-глобуліни 

Здорові 

(n=12) 
9,7±4,3 56,8±29,5 22,5±3,6 19,9±4,5 9,7±1,2 6,9±1,1 

Вражені 

(n=7) 
17,7±8,3 57,5±19,3 11,8±4,7* 13,9±7,4 5,6±1,1* 21,95±2,8** 

Таблиця 3. Біохімічні показники крові риби вільної та враженої Bothriocephalis acheilognathi 

(М ±m) 

Примітка: *p<0,05, **p<0,05 по відношенню до групи здорової риби 

Групи риб 
Базофіли Еозинофіли Нейтрофіли Баласти Лімфоцити Моноци-ти 

Здорові 

(n=12) 
0,30±0,70 1,00±0,50 2,83±1,10 0,47±0,20 94,75±4,70 0,42±0,90 

Вражені 

(n=7) 
0,30±0,45 1,40±0,50 6,60±1,80* 0,10±0,45 91,40±5,50 0,60±0,40 

Таблиця 4. Лейкоцитарна формула крові риби вільної та враженої  Bothriocephalis 

acheilognathi (М ±m) 

Примітка: *p<0,05, по відношенню до групи здорової риби 
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у 1,9 рази, порівняно зі здоровою, а β-

глобулінів – в 1,7 рази.  У хворих риб вміст γ-

глобулінів зріс порівняно зі здоровими майже 

у 3 рази. 

У крові риб, вражених Bothriocephalis 
acheilognathi, встановлений нейтрофільоз з па-

личкоядерним зрушенням вліво (кількість ней-

трофілів у 2,3 рази більша, ніж у здорових 

риб), що є типовим для інвазії. 

Ці дані свідчать про значний негативний 

вплив Bothriocephalis acheilognathi на біохіміч-

ні та гематологічні показники, і на організм 

риб в цілому. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ РЫБ ПРИ БОТРИОЦЕФАЛЬОЗЕ 

Дуда Ю.В., Кунева Л.В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический університет, г. Днепропетровск 

Подтверждено негативное влияние Bothriocephalis acheilognathi на биохимические и гемато-
логические показатели и организм рыб в целом. В результате паразитологического обследования 
рыб установлено, что 37% исследуемых сеголеток, больные ботриоцефалезом. У некоторых ин-
вазированных рыб выявлено незначительное вздутие тонкого отдела кишечника с наличием ка-
тарально-геморрагического воспаления в виде точечных кровоизлияний на слизистой оболочке. 
Стенки кишечника покрыты слоем тягучей слизи и легко разрывались при легком нажатии. Жи-
вая масса пораженной рыбы значительно меньше (на 44%), чем у здоровой. В сыворотке крови 
исследованной рыбы, пораженной Bothriocephalis acheilognathi, наблюдали уменьшение содержа-
ния α1-глобулинов в 1,9 раза, что свидетельствует о патологии выделительной системы. Воспа-
ление печени и анемия в результате поражения ленточным гельминтом, по мнению авторов, 
привели к снижению β-глобулинов в 1,7 раза. У больной рыбы содержание γ-глобулинов выросло в 
сравнении со здоровыми почти в 3 раза. Количество нейтрофилов в крови больных рыб в 2,3 раза 
больше, чем у здоровых. По нашему предположению, химическим фактором воспаления могут 
быть различные токсины, образующиеся в результате жизнедеятельности паразита и распада 
поврежденных клеток. К этому процессу присоединяется биологический фактор - вторичная 
микрофлора, которая попадает через пораженную кишечную стенку 

Ботриоцефалез, цестодозы рыб, Botriocetphalus acheilognathi, белковые фракции, лейкоци-

тарная формула 


