
Постановка проблеми. Собаки є невід’єм-

ною частиною повсякденного життя сучасної 

людини. Вони – захисники, охоронці, поводи-

рі, об’єкти естетичного задоволення і психоло-

гічного настрою людини та безвідмовні поміч-

ники тваринникам як на фермах, так і при ви-

пасанні худоби [2, 7]. 

Однією з актуальних проблем власників со-

бак та лікарів ветеринарної медицини є пато-

логія їх шкірного покриву. Шкіра – життєво 

важливий орган. Вона виконує такі функції як 

захист від механічних, фізичних і хімічних по-

шкоджень, вироблення поту, шкірного жиру, 

рогової речовини, регулювання температури 

тіла [5, 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За даними Т. С. Катаєвої (2009) [1], 

А. М. Титаренко (2001) [9], В. І. Роменського, 

І. Є. Рогозиної та ін. (2004) [8] в останні роки у 

зв’язку з підвищенням кількості собак і котів в 

умовах мегаполісів, а також збільшенням по-

пуляції бродячих тварин, утриманням м’ясоїд-

них на низькому рівні ветеринарного обслуго-

вування, відзначена тенденція до збільшення 

поширення акарозів. 

Акарози домашніх непродуктивних тварин 

належать до епізоотичних інвазійних захворю-

вань, які характеризуються високою контагіоз-

ністю і можливістю необмеженого розповсю-

дження. В усіх країнах світу в мегаполісах із 

саркоптоїдозів у собак найбільшого поширен-

ня набули саркоптоз і отодектоз, а з тромбідії-
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Собаки, саркоптоз, отодектоз, демодекоз, сезонна динаміка, екстенсивність інвазії 

дозів – демодекоз [3, 4]. 

У зв’язку з вищезазначеним є актуальним 

вивчення поширення акарозів собак в умовах 

невеликих міст з урахуванням сезонних коли-

вань показників екстенсивності інвазій. 

Мета роботи полягала у вивченні поширен-

ня акарозів собак в умовах міста Кременчука, 

а також у визначенні сезонної динаміки сарко-

птозу, отодектозу та демодекозу.  

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися впродовж 2013–2014 рр. на 

базі наукової лабораторії паразитології кафед-

ри паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи факультету ветеринарної медици-

ни Полтавської державної аграрної академії. У 

процесі епізоотичного обстеження собак на 

території міста Кременчука основним показ-

ником ураження тварин збудниками акарозів 

була екстенсивність інвазії (ЕІ). Акарологічні 

дослідження зіскрібків зі шкіри проводили ві-

тальним методом за Д. О. Приселковою (1949) 

та А. В. Алфімовою (1951). 

Видову належність саркоптіформних та 

тромбідіформних кліщів визначали на підставі 

морфологічних ознак кліщів за В. Ф. Галат та 

ін. (2000) та David G. Baker (2007). Всього об-

стежено 1143 собаки. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

За результатами вивчення епізоотичної ситуа-

ції та наслідками акарологічних обстежень со-

бак на території м. Кременчука зареєстровано 

наявність трьох видів саркоптіформних та тро-
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мбідіформних кліщів – збудників акарозів м’я-

соїдних тварин: Demodех canis (Leydig, 1859), 

Otodectes cynotis (Hering, 1838), Sarcoptes canis 

(Gerlach, 1857).  

Середня інвазованість собак збудником де-

модекозу становила 20,21 %, отодектозу – 

13,04 %, саркоптозу – 8,75 %. 

Встановлено, що показники екстенсивності 

демодекозної та саркоптоїдозних інвазій собак 

залежали від пори року (рис. 1, 2).  

Як видно з рис. 1, акарози в собак реєстру-

ються упродовж року з показниками екстенси-

вності інвазій від 37,29 до 43,60 %. Пік ура-

ження собак саркоптіформними та тромбіді-

формними кліщами припадав на літньо-

осінній період року (ЕІ=43,18–43,60 %) зі зни-

женням ЕІ взимку до 37,29 %. Упродовж вес-

няного періоду ЕІ знов зростала до 41,88 %.  

За демодекозу собак (рис. 2) пік ЕІ реєстру-

вали навесні (24,38 %) та восени (25,20 %) зі 

спадом відсотку ураженості тварин взимку 
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Рис. 1. Сезонна динаміка акарозів собак, % 
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Рис. 2. Екстенсивність демодекозної, отодектозної та саркоптозної інвазій собак 

залежно від пори року, % 



(14,69 %) та влітку (16,16 %). Отодектозна ін-

вазія характеризувалася максимальними пока-

зниками ЕІ влітку (18,94 %) та взимку 

(12,43 %) з подальшим зниженням ступеню 

ураженості тварин у весняний (10 %) та осін-

ній (8 %) періоди року. Екстенсивність сарко-

птозної інвазії в собак упродовж року трима-

лася на рівні 7,5–10,40 %, але максимальний 

відсоток інвазування спостерігали у осінньо-

зимовий період року (10,17–10,40 %). Мініма-

льну ЕІ виявляли у весняно-літній період 

(7,50–8,08 %). 

Такі сезонні коливання екстенсивності де-

модекозної та саркоптозної інвазій собак з пі-

ком ЕІ в осінній період року може бути пов’я-

зане із сезонною линькою тварин, а також 

сприятливими у цей період умовами для роз-

витку кліщів. Максимальні показники уражен-

ня собак отодектесами у літній період, на на-

шу думку, пов’язані з локалізацією кліщів і 

можливістю перезараження від хворих до здо-

рових тварин.  

Отже, демодекоз, отодектоз та саркоптоз є 

поширеними акарозами собак у м. Кременчук. 

Перебіг цих інвазій залежить від пори року. 

Необхідно також враховувати наступні факто-

ри, які можуть сприяти поширенню інвазій: 

збільшення поголів’я собак у місті, відсутність 

проведення ветеринарно-санітарних заходів на 

територіях скупчення тварин, незадовільна 

годівля та утримання. 

Висновки.  

1. Середня інвазованість собак збудниками 

акарозів на території міста Кременчука стано-

вить: демодексами – 20,21 %, отодектесами – 

13,04 %, саркоптесами – 8,75 %. 

2. Екстенсивність акарозних інвазій собак 

має сезонний характер. Демодекоз максималь-

но проявляється навесні (24,38 %) та восени 

(25,2 %), отодектоз – влітку (18,94 %) та взим-

ку (12,43 %), саркоптоз – в осінньо-зимовий 

період року (10,17–10,40 %).  

Перспектива подальших досліджень по-

лягає у вивченні біологічних особливостей де-

модексів, отодектесів та саркоптесів у різні 

пори року. 
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В статье приведены данные мониторинговых исследований акарозов собак на территории 

города Кременчуга. Зарегистрировано наличие трех видов акариформных клещей – 

Demodех canis, Otodectes cynotis, Sarcoptes canis. По результатам паразитологических обследо-

ваний собак акарозные инвазии регистрируются на протяжении года с показателями экстен-

сивности инвазий от 37,29 до 43,60 %. Вместе с тем, средняя инвазированность собак демодек-

сами составила 20,21 %, отодектесами – 13,04 %, саркоптесами – 8,75 %. Установлена зависи-

мость показателей экстенсивности демодекозной, отодектозной и саркоптозной инвазий собак 

от времени года 

Собаки, саркоптоз, отодектоз, демодекоз, сезонная динамика, экстенсивность инвазии 


