
Постановка проблеми. Дикроцеліоз – по-

ширене гельмінтозне захворювання, яке спри-

чиняє трематода Dicrocoelium lanceatum, що 

паразитує в жовчних протоках і жовчному мі-

хурі більше, ніж у 70 видів домашніх і диких 

тварин. Хворіють переважно жуйні тварини 

(вівці, кози, велика рогата худоба, буйволи, 

верблюди, олені та ін.). Паразитують дикроце-

лії і в людини. Це захворювання завдає знач-

них економічних збитків, які складаються зі 

зниження продуктивності тварин, якості одер-

жаної від них продукції та витрат на проведен-

ня лікувально-профілактичних заходів [1–3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дикроцеліоз тварин широко розповсюджений 

у багатьох країнах світу, в тому числі й в 

Україні. Так, у кіз на території Канади екстен-

сивність інвазії становить 43,5%, Німеччини – 

31, 3 %, Туреччини – 42,42 %, Індії – 4,1–28,9 

%  [8–11].  

На території Лісостепової зони України пи-

таннями дикроцеліозу овець займалися К.П. 

Корж, який встановив ЕІ на рівні 36 %, а ІІ – 

227 екз. гельмінтів на тварину [6]. За даними 

І.С. Дахно (2010 р.) ЕІ у ягнят досягала 87,5 %, 

а ІІ – 10 яєць у краплі осаду, у дорослих овець, 

відповідно 100 % і 14,7–49,9 яєць у краплі оса-

ду  [3, 4].  

У літературі є достатня кількість робіт з ви-

вчення поширення дикроцеліозу у великої ро-
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динаміки. Пік екстенсивності та інтенсивності інвазії відмічається в зимово-весняний період 

(ЕІ – 30–40 %, ІІ – 10–67 яєць у 5 г фекалій). З віком рівень інвазованості кіз збудником  

дикроцеліозу зростає 

Кози, екстенсивність, інтенсивність інвазії, дикроцеліоз, поширення 

гатої худоби, овець [1–4]. Що стосується пи-

тань вивчення особливостей епізоотичного 

прояву дикроцеліозу кіз у Центральній зоні 

України і, зокрема, в Полтавській області, то 

вони недостатньо висвітлені.  

Мета досліджень вивчення поширення ди-

кроцеліозу кіз в умовах  селянських підсобних 

господарств  Полтавської області. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проведені впродовж 2011–2015 років в умо-

вах наукової лабораторії кафедри паразитоло-

гії та ветеринарно-санітарної експертизи Пол-

тавської державної аграрної академії  й селян-

ських підсобних господарств  Великобагачан-

ського, Кобеляцкого, Козельщинського, Ново-

санжарського, Оржицького, Пирятинського,  

Полтавського, Решитилівського та Чутівсько-

го районів Полтавської області. Проби фекалій 

отримували від тварин віком від 3 місяців до 8 

років у різні періоди року, з прямої кишки за 

допомогою приладу для відбору фекалій [5].  

Кількісне гельмінтоовоскопічне дослідження 

проводили методом послідовних змивів, гель-

мінтологічний розтин – за Скрябіним [7]. До-

слідження печінки проводили шляхом відокре-

млення  портального лімфовузла, розтинаючи 

жовчні протоки. Потім натискали на орган для 

виділення жовчі, з якою і виходили статевозрі-

лі особини дикроцелій. За виявлення паразитів 

печінку занурювали в кювету з теплою водою, 
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розрізали її впоперек жовчних ходів і видаля-

ли трематод у воду. Зібрані трематоди від кож-

ної тварини підраховували і визначали серед-

ню інтенсивність інвазії.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
За результатом досліджень встановлено (табл. 

1), що середня екстенсивність дикроцеліозної 

інвазії складає 22,9 %, інтенсивність інвазії – 

від 1 до 67 яєць у 5 г фекалій. Найбільшу іва-

зованість поголів’я кіз збудником дикроцеліо-

зу реєстрували у Великобагачанському,  Кобе-

ляцькому і Полтавському районах Полтавської 

області, екстенсивність інвазії відповідно ста-

новила 40,8%, 31,3 і 28,9%.  

Паралельно з гельмінтокопрологічним до-

слідженням ми проводили і гельмінтологічні 

дослідження печінки. Встановлено, що печінка 

інвазована дикроцеліями мала характерні па-

тологоанатомічні зміни, а саме: потовщення і 

розширення жовчних ходів, заповнених напів-

рідкою коричнево-зеленою масою і накопи-

чення у жовчному міхурі пластівчастої рідини, 

іноді камінців. Розмір печінки частіше був збі-

льшений.  

За гельмінтологічного дослідження печінки 

виявляли статевозрілих дикроцелій. Екстенси-

вність дикроцеліозної інвазій в 5-ти районах 

Полтавської  області становила в середньому 

46,4 % (табл. 2), інтенсивність інвазії колива-

лась від 18 до 245 екземплярів.  

З’ясовано, що дикроцеліоз має виражену 

сезонну та вікову динаміку. Так, пік екстенси-

вності та інтенсивності інвазії припадає на зи-

мово-весняний період року (ЕІ – 30–40 %, ІІ – 

10–67 яєць у 5 г фекалій). Спад показників ін-

вазованості тварин дикроцеліями реєструється 

у літньо-осінній  період (23 % і 1–20 яєць у 5 г 

фекалій). У віковому аспекті найнижчу  ура-

женість дикроцеліями встановлювали у козе-

нят 9–11 місячного віку (ЕІ–5 % і ІІ – 1–7 яєць 

у 5 г фекалій). З віком тварин екстенсивність 
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Таблиця 1. Поширення дикроцеліозу кіз в умовах селянських підсобних господарств 
Полтавської області 

Район 
Досліджено, 

гол. 

Виявлено 

хворих, 

гол. 

Екстенсивність 

інвазії, % 

Інтенсивність 

інвазії, яєць 

у 5 г фекал. 

min–max 

Великобагачанський 
98 40 40,8 1 – 48 

Кобеляцький 
112 35 31,3 1 – 34 

Козельщинський 
97 18 18,6 

1 – 32 

Новосанжарський 
249 57 22,9 

1 – 58 

Оржицький 
194 41 21,1 

1 – 34 

Пирятинський 
135 19 14,1 

1 – 67 

Полтавський 
135 39 28,9 

1 – 24 

Решитиліський 
98 13 13,3 

1 – 25 

Чутівський 
107 18 16,8 

1 – 34 

Всього 1225 280 22,9 1 – 67 



та інтенсивність дикроцеліозної інвазії збіль-

шується до 36 % і 67 яєць у 5 г фекалій. 

Висновки:  

1. Дикроцеліоз у кіз є поширеною інвазією в 

умовах селянських підсобних господарств 

Полтавської області. Середня ЕІ складає 

22,9 %, інтенсивність інвазії (ІІ) – 1 – 67 

яєць у 5 г фекалій.  

2. Дикроцеліоз у кіз має виражену сезонну та 

вікову динаміки. Пік екстенсивності та ін-

тенсивності інвазії спостерігається в зимо-

во-весняний період (ЕІ – 30–40 %, ІІ – 10–

67 яєць у 5 г фекалій). Найнижча екстенси-

вність та інтенсивність дикроцеліозної ін-

вазії, відповідно 23 % і 1–20 яєць у 5 г фе-

калій припадає на літньо-осінній  період.  

3. У віковому аспекті найнижчу ураженість 

дикроцеліями відмічено у козенят 9–11 мі-

сячного віку (ЕІ–5 % і ІІ – 1–7 яєць у 5 г 

фекалій). З віком тварин екстенсивність та 

інтенсивність дикроцеліозної інвазії зрос-

тає.  

Перспективи подальших розробок. В по-

дальшому плануємо спрямувати дослідження 

на вивчення проміжних хазяїнів дикроцелій та 

на визначення ефективності антигельмінтиків 

за даної інвазії у кіз.  
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Райони 

Дослі-

джено, 

гол. 

Інвазо-

вано, 

гол. 

ЕІ, % 

Інтенсивність інвазії, екз. 

в сер. на 1 

тв. 
максим. мінімум 

Великобагачанський 4 2 50 186 245 127 

Кобеляцький 5 3 60 69,3 156 34 

Козельщинський 3 2 66,7 117 216 18 

Новосанжарський 5 2 40 115,5 177 54 

Полтавський 11 4 36,4 135,5 212 67 

Всього 28 13 46,4 124,7 201,2 60 

Таблиця 2. Інтенсивність та екстенсивність дикроцеліозної інвазії кіз за 
патологоанатомічними дослідженнями печінки  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДИКРОЦЕЛИОЗУ КОЗ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Корчан Л.М. 

Полтавская государственная аграрная академия, г.. Полтава 

Определено распространение дикроцелиоза коз в сельских подсобных хозяйствах Полтавской 

области. Средняя экстенсивность дикроцелиозной инвазии (ЭИ) составляет 22,9%, интенсив-

ность инвазии (II) – 1–67 яиц в 5 г фекалий. Самая высокая ЭИ наблюдается в хозяйствах Вели-

кобагачанского, Кобеляцкого и Полтавского районах Полтавской области, соответственно 

40,8 %, 31,3 и 28,9 %. Дикроцелиоз имеет выраженную сезонную и возрастную динамики. Пик 

экстенсивности и интенсивности инвазии наблюдается в зимне-весенний период (ЭИ – 30–40%, 

II – 10–67 яиц в 5 г фекалий). С возрастом животных экстенсселянських підсобних господарст-

вивность и интенсивность дикроцелиозной инвазии увеличивается. 

Козы, экстенсивность, интенсивность инвазии, дикроцелиоз, распространение  


