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Ecological and anthropogenic impacts together with changes in the forms of management, poultry 

concentrations lead to homeostatic disruption in the biotopes of parasitic systems, biodiversity of para-

sitic coenoses of the intestine. The aim of the research was to find out the peculiarities of spreading, 

structural biodiversity of parasitic coenoses’ pathogens of turkeys’ intestines in the Eastern region of 

Ukraine. According to the results of research, the structural biodiversity of parasitic coenoses of tur-

keys’ intestines on poultry farms of the Eastern region of Ukraine was determined. 15 species of path o-

gens were identified, of which 8 species are representatives of protozoa: Apicomplexa, Zoomastyophora 

types and 7 species of helminthes: 5 species of nematode class, 2 species of cestode class. The  effect of 

raising technologies and keeping systems of turkeys on the general infestation, biodiversity of parasito-

cenoses, species indices (VIP, %) and correlations between the components of parasitocenoses have 

been established. According to the industrial technology of growing turkeys in cages, parasitocenosis 

was caused by 5 species of Eimeria spp. – VIP 100 %, the average EI made 28.78 %; when kept on a 

deep unchanged litter, the share of eimeriosis in the structure of parasitocenosis was VIP 87.8  %, asca-

riasis – 10.04 %, heterakidosis – 2.15 % of the total infestation (EI 42.76 %). According to the tradi-

tional extensive technology of growing turkeys using pastures and subsidiary farms, the total EI made 

77.87 %, including mono-invasions – 48.2 %, two-, three-, four- and more component invasions, 25, 

48 %; 3.64 %; 0.56 %, respectively. At turkeys’ intestines parasitocenoses occurrence,, a very high cor-

relation was found between eimeriosis and trichomoniasis, between histomoniasis and ascariasis, 

heterakidosis, capillariasis and raietinosis, as well as between ascariasis and heterakidosis, capillaryo-

sis and raietinosis (0.972–0.9,and very weak correlation between ascariasis, heterakidosis and raietino-

sis (0.023–0.193). In addition, there was a weak negative correlation between histomoniasis and trich-

omoniasis, trichomoniasis and ascariasis and heterakidosis (-0.132), indicating the presence of syner-

gistic (high correlation) and competitive (weak and negative correlations) relationships between the 

components of intestinal parasitocenoses. 
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Екологічний та антропогенний вплив разом зі змінами форм господарювання, концентрація пого-

лів’я птиці призводять до порушення гомеостазу в біотопах паразитарних систем, біорізноманіт-

ності паразитоценозів кишкового каналу. Метою досліджень було з’ясувати особливості поширен-

ня, структурну біорізноманітність збудників паразитоценозів кишкового каналу індиків Східного 

регіону України. За результатами досліджень визначено структурну біорізноманітність паразито-

ценозів кишкового каналу індиків у птахогосподарствах Східного регіону України. Виявлено 15 видів 

збудників, із них 8 видів – представники найпростіших типів Apicomplexa, Zoomastyophora та 7 видів 

гельмінтів: 5 видів представників класу нематода, 2 види класу цестода. Встановлено вплив техно-

логій вирощування і систем утримання індиків на загальну інвазованість, біорізноманітність пара-

зитоценозів, визначені видові індекси (ВІП %) та кореляційні взаємозв’язки між компонентами  

паразитоценозів. За умови промислової технології вирощування індиків у клітках паразитоценоз  

формували 5 видів еймерій – ВІП – 100 %, середня ЕІ – 28,78 %; при утриманні на глибокій незмінній 

підстилці у структурі паразитоценозу частка еймеріозу становила ВІП – 87,8%, аскаридіозу – 

10,04 %, гетеракозу – 2,15 % із загальної інвазованості – ЕІ 42,76 %. За умови традиційної екстенси-

вної технології вирощування індиків з використанням вигулів та випасів (фермерські підсобні госпо-

дарства) загальна інвазованість індиків становила ЕІ – 77,87 %, зокрема моноінвазії – 48,2 %,  

дво- три- чотири- і більше компонентні інвазії відповідно 25,48 %; 3,64 %; 0,56 %. За формування 

паразитоценозів кишкового каналу індиків виявлено дуже високу кореляцію між еймеріозом і трихо-

монозом, між гістомонозом і аскаридіозом, гетеракозом, капіляріозом і райєтинозом, а також між 

аскаридіозом та гетеракозом, капіляріозом і райєтинозом (0,972–0,999) та дуже слабка кореляція 

між еймеріозом та гістомонозом, аскаридіозом, гетеракозом і райєтинозом (0,023–0,193). Крім  

того, має місце слабка від’ємна кореляція між гістомонозом та трихоманозом, трихоманозом та 

аскаридіозом і гетеракозом (-0,132), що свідчить про наявність сенергетичних (високий рівень коре-

ляції) і конкурентних (слабка та від’ємна кореляція) взаємозв’язків між компонентами паразитоце-

нозів кишкового каналу. 

Ключові слова: біорізноманітність, паразитоценоз, кореляція, кишковий канал, індики. 

 

Вступ 

Постійна потреба людства у продовольчому забезпеченні спонукає до розвитку промислового 

птахівництва, а останнім часом збільшення частки фермерських і підсобних господарств. Концентра-

ція поголів’я птиці на обмежених площах супроводжується додатковим біологічним навантаженням 

на екосистеми, призводить до змін у біотопах, паразитарних системах та паразитарному забрудненні 

навколишнього середовища [3, 5, 7, 11]. 

Біорізноманітність ендопаразитів птахів нараховує понад 150 видів, і вони є постійно існуючою 

ланкою біотичного ланцюга паразитарних систем у різних екосистемах, і навпаки, їх впливу на  

біорізноманітність збудників [1]. 

За даними літератури, інвазійні хвороби кишкового каналу останнім часом набули значного  

поширення, часто перебігають у змішаній, асоціативній, паразитоценотичній формах, завдаючи  

значних економічних збитків галузі [3–5, 7, 12, 15–18, 22]. 

Унаслідок розвитку кишкових інвазій птиця відстає в рості та розвитку, знижується її продуктив-

ність. Окремі інвазії, особливо змішані та асоціативні, можуть спричинювати загибель до 80–90 % 

поголів’я індичат [13]. У перехворілої на ендопаразитози птиці значно знижується продуктивність: 

пізніше (на 30 діб і більше) починається яйцекладка, знижується (понад у 1,5 рази) яйценосність, 

зменшуються (на 25‒30 %) прирости [4, 15]. 

Проте питання формування паразитоценозів кишкового каналу, взаємозв’язків та взаємодії між 

його співчленами – представниками найпростіших, гельмінтів чи подвійного їх поєднання  

залишаються недостатньо дослідженими. 
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Мета роботи: з’ясувати поширення, видовий склад (біорізноманітність) збудників паразитоцено-

зів кишкового каналу індиків східного регіону України. 

Завдання досліджень: визначити видову належність збудників компонентів паразитоценозів  

кишкового каналу індиків та їхні кореляційні взаємозв’язки. 

 

Матеріали і методи досліджень 

Дослідження індиків проводили в господарствах східного регіону України з інтенсивною промис-

ловою (птахофабрики), екстенсивною (фермерські, підсобні господарства) технологіями утримання і 

вирощування птиці та в лабораторії кафедри паразитології Харківської державної зооветеринарної 

академії впродовж 2018–2021років. 

Під час роботи користувались епізоотологічними, клініко-паразитологічними, копроскопічними, 

математико-статистичними методами досліджень.  

Матеріал для досліджень – фекалії відбирали методом випадкової вибірки з підлоги безпосеред-

ньо після дефекації та індивідуально з клоаки. Досліджували копроскопічними методами нативного 

мазка, висячої та роздавленої краплі, стандартизованим методом Фюллеборна [14]. Основними  

показниками при цьому були екстенсивність інвазії (ЕІ %), індекс зараженості (ІЗ), видовий індекс 

паразитоценозу (ВІП %) [19], індекс зараженості ІЗ визначали за формулою: 
 

ІЗ = ЕІ / n, 
 

Де: ІЗ – індекс зараженості; 

ЕІ – екстенсивність інвазії; 

 n – к-ть видів збудників. 

Видовий індекс паразитоценозу ВІП % розраховували за формулою: 
 

 
 

Де, ВІП % ‒ видовий індекс паразитоценозу; 

ІЗ1-n – сума індексів зараження компонентів паразитоценозу; 

ІЗвид. – індекс зараження окремого виду. 

Видову належність збудників визначали за результатами досліджень морфології овоскопічних 

елементів при малому збільшенні (× 80; × 100) мікроскопу та за допомогою спеціальних атласів  

диференціальної діагностики та визначників [9, 10, 21]. 

Посмертно проводили гельмінтологічні розтини за методом К. І. Скрябіна (1928) [24]. Зібраних 

гельмінтів: нематод консервували у рідині Барбагало, а цестод ‒ у 70о етиловому спирті. Визначення 

видів гельмінтів здійснювали за морфологічною будовою нематод після просвітлення в молочній ки-

слоті з гліцерином, а цестод після фарбування молочно-кислим карміном. Диференціацію онкосфер 

цестод (райєтин, давеній) проводили відповідно до методики (патент на корисну модель 78451) [6]. 

Статистичну обробку (кореляційний, двофакторний аналіз) проводили у програмному забезпечені 

MS Excel [2]. 
 

Результати досліджень та їх обговорення 

У наших дослідженнях птахогосподарств з вирощування індиків східного регіону України  

незалежно від форм господарювання об’єднані за технологічним, територіальним та природно-

екологічним принципом.  

Аналіз результатів отриманих і статистично опрацьованих матеріалів копроскопічних досліджень 

показав, що у птахогосподарствах за інтенсивної промислової (у клітках, на глибокій незмінній  

підстилці) та екстенсивної (з використанням вигулів та пасовищ) технологій в антропогенно транс-

формованих екосистемах інвазійні хвороби кишкового каналу індиків мають значне поширення, про 

що свідчать й інші дослідники [15, 18, 23, 24].  

Біорізноманітність збудників інвазій кишкового каналу індиків представлена найпростішими  

типами Apicomplexa, Zoomastigophora, гельмінтами класів Cestoda Secernentea та Adenophorea У  

птахогосподарствах східного регіону України виявлено 8 видів найпростіших; 7 видів гельмінтів,  

зокрема 5 видів нематод, 2 види цестод, а саме: 

1. Eimeria meleagridis (Tyzzer, 1927) 

2. Eimeria adenoides (Moore et Brown, 1951) 
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3. Eimeria gallopavonis (Hawkins, 1950) 

4. Eimeria meleagrimitis (Tyzzer, 1929) 

5. Eimeria innocua (Moore et Brown, 1952) 

6. Isospore heissini (Svanbaev, 1955) 

7. Histomonos meleagridis (Tyzzer, 1919) 

8. Trichomonos gallinae (Rivolta, 1878) 

9. Ascaridia dissimilis (Vigueras, 1931) 

10. Ascaridia galli (Schrank, 1788) 

11. Heterakis gallinarum (Schrank, 1788) 

12. Capillaria obsignata (Madsen, 1945) 

13. Aonchotheca caudinflata [=Capillaria caudinflata] (Molin, 1858) 

14. Railleitina tetragona (Molin, 1858) 

15. Railleitina echinobotrida (Molin, 1858) 

Результати копроскопічних досліджень поголів’я індиків за інтенсивної промислової технології 

вирощування та утримання (ПП «Агроімпекс» с. Бірки Харківської області) у клітках та на глибокій 

незмінній підстилці представлені в таблиці 1.  

1. Поширення ендопаразитів кишкового каналу в індиків за умови  

промислової технології 

Хвороби Досліджено (гол.) Інвазовано (гол.) ЕІ % ІІ в 1 г фек. ІЗ ВІП 

у клітках 

Еймеріоз 792 228 28,78 253,81 ± 10,8 28,78 100% 

на підлозі 

Еймеріоз 1120 479 42,76 1618,4 ± 84,3 14,25 87,8 

Аскаридіоз 1120 55 4,91 13-91,5±4,3 1,63 10,04 

Гетеракоз 1120 12 1,07 13-65,4±3,7 0,35 2,15 

із них моноінвазії 

Еймеріоз 1120 423 37,76 87,94±4,8 12,58 88,21% 

Аскаридіоз 1120 2 0,17 8,41±0,2 0,05 0,35 

Гетеракоз 1120 ─ ─ ─ ─ ─ 

в т.ч. асоціативні 

Е+А 1120 44 3,92 21,2-2,14±0,3 1,3 9,11 

Е+Г 1120 3 0,26 17,6-0,62±1,2 0,08 0,56 

А+Г 1120 4 0,35 1,9-0,83±0,3 0,11 0,77 

Е+А+Г 1120 5 0,44 14,5 - 1,03±0,2 0,14 0,98 

Примітки: Е ‒ еймеріоз, А ‒ аскаридіоз, Г – гетеракоз; ЕІ – екстенсивність інвазії; ІЗ – індекс 

зараженості; ВІП – видовий індекс паразитоценозу 
 

За умови промислової технології утримання і вирощування індиків у клітках паразитоценоз  

кишкового каналу формували еймерії, на що вказують і інші автори [15, 16]. Середня екстенсивність 

інвазії та індекс зараженості (ІЗ) склали 28,78 %, видовий індекс паразитоценозу (ВІП) – 100 %.  

Біорізноманітність еймерій представлена 5 видами (E. meleagridis, E. adenoides, E. gallopavonis, 

E. meleagrimitis, E. innocua). 

За умови промислової технології вирощування, на глибокій незмінній підстилці, загальна інвазо-

ваність поголів’я індиків у середньому становила 42,94 %. При цьому інвазованість еймеріями ЕІ 

склала 42,76 %, аскаридіями – 4,91 %, гетеракісами – 1,07 %. У паразитоценозі кишкового каналу  

частка еймерій (ВІП) – 87,8 %; аскаридій – 10,04 %, гетераків – 2,15 %.  

Як моноінвазія – еймеріоз реєстрували серед 37,76 % поголів’я індиків, що від загальної кількості 

інвазованого поголів’я становить 87,94 %, що підтверджується також даними дослідників [3, 5, 11, 18, 

22, 25]. 

Однак у разі виникнення паразитоценозів кишкового каналу індиків формувались частіше  

двокомпонентні еймеріозно-гельмінтозні та гельмінтозні – аскаридіозно-гетеракозні інвазії, що від 

кількості інвазованих індиків склало 10,59 % та трикомпонентні – 1,03 %. 

В антропогенно трансформованих, але більш наближених до природних екосистем у фермерських 

та підсобних господарствах з екстенсивною технологією вирощування та традиційною системою ут-
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римання індиків з використанням вигулів та пасовищ сформувались паразитоценози кишкового  

каналу компонентами якого були: представники роду Eimeria (5 видів), ізоспор (Isospora heissini),  

зоомастигофор гістомонади (Histomona meleagridis), трихомонади (Trichomona gallinau) та гельмінти – 

нематоди (Ascaridia disimilis, Ascaridia galli) гетеракіси (Heterakis gallinarum), капілярії (Capillaria spp) і 

цестоди (Railleitina spp), що склало відповідно 32,73 %; 4,64 % та 0,7 % від кількості інвазованих птахів. 

Результати статистичної обробки та проведеного кореляційного аналізу між загальною інвазовані-

стю, моно- та асоціативними (паразитоценозами) інвазіями представлено в таблиці 2. 

2. Поширення ендопорозів індиків у фермерських та підсобних господарствах  

Харківської області  

Хвороби Досліджено (гол.) Інвазовано (гол.) ЕІ % ІІ в 1 г фек. ІЗ ВІП % 

Еймеріоз 357 219 61,34 15696±112,6 8,76 54,4 

Гістомоноз 357 21 5,88 39,24-65,4±11,2 0,84 5,2 

Трихомоноз 357 18 5,04 26,16-52,32±4,8 0,72 4,4 

Аскаридіоз 357 41 11,48 26,16-104,64±17,6 1,64 10,19 

Гетеракоз 357 34 9,52 13-78,5±3,4 1,36 8,45 

Капіляріоз 357 56 15,68 26,16-104,64±12,2 2,24 13,9 

Райєтиноз 357 13 3,64 2-3 чл. 0,52 3,2 

Моноінвазії 

Еймеріоз 357 144 40,36 15696±112,6 5,76 51,8 

Гістомоноз 357 ─ ─ ─ ─  

Трихомоноз 357 13 3,64 26,16-52,32±4,8 0,52 4,68 

Аскаридіоз 357 ─ ─ ─ ─  

Гетеракоз 357 2 0,56 13-78,5±3,4 0,08 0,72 

Капіляріоз 357 11 3,08 26,16-104,64±12,2 0,44 3,96 

Райєтиноз 357 2 0,56 2-3 чл. 0,08 0,72 

Асоціативні 

Е + Г 357 9 2,52 ─ 0,36 3,24 

Е + Т 357 5 1,4 ─ 0,2 1,80 

Е + А 357 7 1,96 ─ 0,28 2,52 

Е + К 357 13 3,64 ─ 0,52 4,68 

Е + Гет. 357 16 4,48 ─ 0,64 5,76 

Е + Р 357 10 2,8 ─ 0,4 3,60 

Г + Гет. 357 12 3,36 ─ 0,48 4,32 

А + Гет. 357 1 0,28 ─ 0,04 0,36 

А + К 357 18 5,04 ─ 0,72 6,48 

Е + А + Гет. 357 1 0,28 ─ 0,04 0,36 

Е + А + К 357 12 3,36 ─ 0,48 4,32 

Е + А + Гет. + К 357 1 0,28 ─ 0,04 0,36 

Е + А + Гет. + К + Р. 357 1 0,2 ─ 0,04 0,36 

Всього 357 278 77,87    
 

Примітки: Е ‒ еймеріоз, Г – гістомоноз, Т – трихомоноз, А ‒ аскаридіоз, Гет. – гетеракоз,  

К – капіляріоз, Р – райєтиноз; ЕІ – екстенсивність інвазії, ІЗ – індекс зараженості, ВІП – видовий 

індекс паразитоценозу 

 

Серед протозоозів найпоширенішим виявився еймеріоз з ЕІ – 61,34 %, на значне поширення якого 

вказують також [1, 4, 8, 15, 17, 18]. Гістомоноз та трихомоноз були менш поширеними – з екстенсив-

ністю інвазії 5,88 % та 5,04 % відповідно. Ураженість гельмінтозами: аскаридіозом, гетеракозом,  
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капіляріозом, райєтинозом сягала відповідно 11,48 %; 9,52 %; 15,68 %; 3,64 %, про що також відзна-

чають дослідники [12, 13, 15, 18]. Частка збудників у паразитоценозі кишкового каналу ВІП – 54,4 % 

належала еймеріозу, 13,9 % ‒ капіляріозу; 10,19 % ‒ аскаридозу; 8,45 % ‒ гетеракозу. Гістомоноз, 

трихомоноз та райєтиноз відповідно 5,2 %; 4,4 %; 3,2 %.  

Моноінвазії реєстрували серед 48,2 % поголів’я індиків або 67,23 % від загальної кількості інвазо-

ваних птахів. Кількість асоціативних двокомпонентних інвазій становила 25,48 %; трикомпонентних 

– 3,64 %, чотири- і більше – 0,56 %, що склало відповідно 32,73 %; 4,64 % та 0,7 % від кількості  

інвазованих птахів. 

Наведені вище дані щодо інвазованості поголів’я індиків фермерських та підсобних господарств 

представлені на рис. 1. 
 

 

Рис. 1 Поширення ендопаразитозів індиків у фермерських та підсобних господарствах, % 

Примітка: Усі – загальна інвазованість 

 

Результати статистичної обробки та проведеного кореляційного аналізу між загальною  

інвазованістю, моно- та асоціативними інвазіям представлені в табл. 3. 

3. Кореляційна матриця між загальною інвазованістю,  

моно- та асоціативними інвазіями 

Показники Загальна інвазованість Моноінвазії Асоціативні 

Загальна інвазованість 1   

Моноінвазії 0,059 1  

Асоціативні 0,990 0,079 1 
 

Ця кореляційна матриця свідчить про те, що кореляція між загальною інвазованістю (кількістю 

хвороб) і моноінвазійними проявами (захворюваннями) дуже слабка (0,059), але з асоціативними 

проявами захворюваннями кореляція дуже висока (0,990). Між загальною інвазованістю та асоціати-

вними захворюваннями виявлена також дуже слабка кореляція (0,079). Дані статистичної обробки 

кореляційного аналізу між ендопаразитозами і їх проявами – моноінвазійним та асоціативним, а  

також двофакторного дисперсійного аналізу представлені відповідно в табл. 4 й 5. 

Дані кореляційної матриці свідчать про те, що кореляція між проявами еймеріозу і трихомонозу в 

усіх проявах дуже висока (0,988); також дуже висока кореляція між гістомонозом та аскаридіозом 

(0,999), гетеракозом (0,998), капіляріозом (0,972) і райєтинозом (0,985). Висока кореляція між аскари-

діозом та гетеракозом (0,998), капіляріозом (0,972) і райєтинозом (0,985), між гетеракозом та капіля-

ріозом (0,984) і райєтинозом (0,993). Дуже висока кореляція існує також між капіляріозом і  

райєтинозом (0,998). Проте виявляється дуже слабка кореляція між еймеріозом та гістомонозом 

(0,023), аскаридіозом (0,023), гетеракозом (0,079) і райєтинозом (0,193). 
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4. Кореляційна матриця між компонентами паразитоценозу 

 (загальна інвазованість, моноінвазії, асоціативні) 

Ендопаразитози 
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іо
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Еймеріоз 1       

Гістомоноз 0,023 1      

Трихомоноз 0,988 -0,132 1     

Аскаридіоз 0,023 0,999 -0,132 1    

Гетеракоз 0,079 0,998 -0,077 0,998 1   

Капіляріоз 0,257 0,972 0,104 0,972 0,984 1  

Райєтиноз 0,193 0,985 0,039 0,985 0,993 0,998 1 

 

Слабка від’ємна кореляція має місце між гістомонозом та трихомонозом (-0,132), а також між  

трихомонозом та аскаридіозом (-0,132) і гетеракозом (-0,077); є дуже слабка кореляція  

між трихомонозом та капіляріозом (0,104) і райєтинозом (0,039). Для розуміння цілісного системного 

значення факторів впливу на паразитоценоз, характер біоценотичних взаємозв’язків і принципів  

взаємодії з різними компонентами екосистеми, а саме, впливу на паразитоценоз окремих компонентів 

інвазій та інших випадкових факторів застосовано двофакторний дисперсійний аналіз, результати 

якого статистично опрацьовані і наведені в таблиці 5. 

5. Результати застосування двофакторного дисперсійного аналізу 

Дисперсійний аналіз 

Джерело варіації SS df MS F фактичне р -значення F критичне 

Окремі хвороби 3324,662 6 554,1103 8,817129 0,000793 2,99612 

Прояви хвороб 320,4675 2 160,2337 2,549675 0,119456 3,885294 

Випадкові фактори 754,1371 12 62,84476  

Разом: 4399,266 20   

Вплив на захворюваність, %  

Окремі хвороби 75,57  

Прояви хвороб 7,28  

Випадкові фактори 17,14 

Разом: 100,00 

 

За даними таблиці 5 за наявності паразитоценозів кишкового каналу індиків практично 75,57 % 

захворюваності птиці обумовлено хворобами, спричиненими конкретними збудниками (р<0,0008); а 

7,28 % – проявами хвороб, обумовленими асоціативним, паразитоценотичним перебігом або  

загальною інвазованістю (p<0,1195); 17,14 % припадає на різноманітний вплив випадкових факторів;   

р – рівень достовірності. 

Отже, дослідження кореляційних залежностей між збудниками в паразитоценозі кишкового кана-

лу індиків свідчить про високу залежність між загальною інвазованістю та асоціативними проявами 

хвороб. До того ж між окремими збудниками існує висока та слабка і від’ємна кореляція, що свідчить 

про наявність симбіотичних і конкурентних взаємовідносин між окремими збудниками паразитоце-

нозу, про що свідчать деякі автори [1, 20]. 

 

Висновки 

1. Структурна біорізноманітність паразитоценозів кишкового каналу індиків залежить від  

технологій і систем утримання птиці.  
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2. Встановлена дуже висока кореляція між еймеріозом і трихомонозом та гельмінтозами (0,972–

0,999), слабка кореляція між еймеріозом і гістомонозом (0,023) і слабка від’ємна – між гістомонозом і 

трихомонозом та гельмінтозами (-0,132). 

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні симбіотичних і конкурентних  

взаємовідносин між компонентами паразитоценозів. 
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