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At present, the problem of dog parasitic diseases caused by helminthes is becoming more and more 

topical among animals’ owners in Ukraine. It is also stipulated by the fact that a considerable part of 

pathogens causing dog parasitic diseases are zoo-anthroponoses, that is they can infest humans as well. Dog 

trichuriasis caused by nematodes of Trichuris Roederer, 1761 (Adenophorea, Trichuridae) genus is one of 

such diseases. Generally, trichuratoses’ causative agents are referred to the most spread nematodes in 

different geographical and climatic regions of our planet. In this connection, studying the epizootic situation 

concerning trichuriasis invasion of dogs on the territory of Ukraine is a topical direction for researches. The 

investigations of spreading trichuriasis among the population of domestic dogs in our country was 

conducted based on the results of analyzing the statistical data of reporting documentation of the State 

Scientific and Research Institute in Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Expert Examination 

(the city of Kyiv) during 2016–2020. It has been established that helminthic infestations of dogs are 

considerably spread on the territory of Ukraine where the average prevalence of infection makes 4.43 % 

varying from 2.8 to 5.7 %. It has been registered that the percentage of helminthoses among the detected dog 

parasitic diseases makes 33 %. At conducting monitoring studies as to spreading dog helminthoses on the 

territory of this country during the period of 2016–2020, it has been fixed the share of dog trichuriasis 

among the detected helminthoses was 6.3 %. Within the investigated period, the ratio of trichuriasis 

infestation varied from 7.4 to 8.7 % among other dog helminthoses. According to the data of the reporting 

documentation, it has been registered that in 2020 there was a sharp decrease to 1.7 % of detected dog 

trichuriasis cases. While studying dog trichuriasis prevalence on the territory of Ukraine, the tendency to 

gradual increase of this indicator from 11.8 % in 2016 to 50.0 % in 2020 was registered. The obtained data 

have theoretical and practical value both for veterinary doctors and animal owners. The conducted analysis 

enables to supplement the existing data concerning the spreading of this infection in Ukraine; it also gives 

the corresponding directions as to further researches for developing effective, scientifically grounded 

schemes of treatment and prevention measures. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ТРИХУРОЗУ СОБАК 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

О. С. Долгін 

Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна 

Нині в Україні все більшої актуальності серед власників тварин набуває проблема паразитарних 

захворювань собак, викликаних гельмінтозами. Це обумовлене і тим, що значна частина збудників, 

які викликають паразитарні захворювання у собак є зооантропонозами, тобто можуть уражати і 
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людину. Одним з таких захворювань є трихуроз собак, що спричинюють нематоди роду Trichuris 

Roederer, 1761 (Adenophorea, Trichuridae). Взагалі збудники трихуратозів тварин відносяться до 

одних з найбільш розповсюджених нематод у різних географічних та кліматичних регіонах нашої 

планети. У зв’язку з цим, з’ясування епізоотичної ситуації щодо трихурозної інвазії собак на 

території України є актуальним напрямом досліджень. Дослідження поширення трихурозу серед 

популяції домашніх собак на території нашої держави виконувалися за результатами аналізу 

статистичних даних звітної документації Державного науково-дослідного інституту з 

лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) впродовж 2016–2020 рр. 

Встановлено, що гельмінтозні інвазії собак мають значне розповсюдження на території України, де 

середня екстенсивність інвазії становить 4,43 % за коливань від 2,8 до 5,7 %. Зареєстровано, що 

відсоткова частка гельмінтозів з-поміж виявлених паразитарних захворювань собак складає 33 %. 

При проведенні моніторингових досліджень щодо поширення гельмінтозів собак за період 

2016–2020 рр на території України було зафіксовано, що частка трихурозу собак серед виявлених 

гельмінтозів дорівнювала 6,3 %. У розрізі досліджуваного періоду відсоткове співвідношення 

трихурозної інвазії з-поміж інших гельмінтозів собак коливалося в межах від 7,4 до 8,7 %. За даними 

звітної документації зареєстровано, що в 2020 році відбулося різке зниження виявлених випадків 

трихурозу в собак до 1,7 %. При вивченні екстенсивності трихурозної інвазії у собак на території 

України відмічена тенденція до поступового зростання цього показнику з 11,8 % у 2016 році до 

50,0 % в 2020 році. Отримані данні мають теоретичну та практичну цінність як для лікарів 

ветеринарної медицини, так і для власників тварин. Проведений аналіз дозволяє доповнити вже 

існуючі данні щодо поширення цієї інвазії на території України, дає відповідні напрямки щодо 

подальших досліджень відносно розробки ефективних, науково-обґрунтованих схем лікувально-

профілактичних заходів. 

Ключові слова: трихуроз, Trichuris vulpis, собаки, поширення, епізоотична ситуація. 

Вступ 

Нині у світі все більшої актуальності набуває проблема хвороб собак паразитарної етіології, 

особливо викликаних гельмінтами [1–4, 6, 7, 9]. Варто відмітити й те, що деякі з інвазійних хвороб 

тварин привертають особливу увагу суспільства через те, що є спільними для тварини і людини, й 

здатні викликати хворобу чи хворобливі стани у людей [5, 6, 10–13]. З-поміж інвазійних хвороб собак 

у світі значне місце займають хвороби, викликані нематодами травного каналу, серед яких варто 

відмітити й трихурозну інвазію. Трихуратози тварин наразі викликають надзвичайну зацікавленість 

науковців та активно вивчаються в різних країнах світу [14–18], у тому числі й дослідниками з 

Україні [19–30], оскільки вражають значне коло господарів, починаючі від гризунів [15] і, закінчуючи 

людиною [31–33]. У собак хворобу викликає нематода виду Trichuris vulpis (Frölich, 1789). Трихуроз 

собак – це паразитарне захворювання, що характеризується розладами травлення. Збудники 

локалізуються у товстому кишечнику, і є досить небезпечними для цуценят та молодих тварин. Яйця 

нематод виду Trichuris vulpis, як і всі представники трихурат розвиваються та дозрівають в умовах 

навколишнього середовища. За сприятливих умов вони можуть зберігати свою життєздатність 

протягом тривалого часу (до двох років) [8–12]. 

Трихуроз має значне поширення серед собак в країнах Європи та Америки, уражає собак не 

залежать від їх породи та статі, а показник екстенсивності інвазії коливається в межах від 3 до 43 %. 

Таку розбіжність в екстенсивності інвазії науковці пов’язують із зростанням кількості безпритульних 

собак у країнах. Причому, доведено, що чим їх більша кількість, тим вища екстенсивність  

трихурозної інвазії [1, 5, 34–38]. 

Враховуючи зоонозний потенціал нематод роду Trichuris [39], важливим для фахівців 

ветеринарної та гуманної медицини є подальше вивчення питань щодо поширенням трихурозої 

інвазії різних видів тварин на території нашої держави. Тому метою роботи було проведення 

моніторингових досліджень щодо епізоотичної ситуації по трихурозу собак на території України. 

Матеріали і методи дослідження 

Дослідження поширення трихурозу серед популяції домашніх собак на території України 

виконувалися за результатами аналізу статистичних даних звітної документації Державного науково-

дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ). 

Опрацьовано звітну документацію за 2016–2020 роки. При проведенні аналізу були враховані 
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показники кількості досліджених тварин, інвазованих тварин паразитарними захворюваннями та 

тварин хворих на трихуроз. Проводили визначення показників екстенсивності інвазії (ЕІ, %). 

Результати досліджень та їх обговорення 

На основі результатів досліджень щодо поширення гельмінтозів собак на території України 

впродовж 2016–2020 років встановлено, що середній показник інвазованості тварин становить 4,43 %. 

Варто відмітити, що екстенсивність гельмінтозних інвазій у різні роки мала певні коливання (табл.).  

Показники інвазованості собак збудниками гельмінтозами на території Україні (2016–2020 рр.) 

Рік 
Досліджено собак, 

голів 

Інвазовано собак, 

голів 

ЕІ, 

% 

2016 7268 391 5,4% 

2017 11427 433 3,8% 

2019 6808 390 5,7% 

2020 4173 117 2,8% 

Так, у 2016 р. середня ураженість тварин гельмінтами становила 5,4 % (із 7268 досліджених собак 

391 виявилася інвазованою), у той час як у 2017 р. середня екстенсивність інвазії становила 3,8 % (із 

11427 досліджених собак 433 виявилися інвазованим). У 2019 р. ЕІ зросла в порівнянні із 2017 р. і в 

середньому становила 5,7 % (із 6808 досліджених собак 390 виявилися інвазованими), а у 2020 р. ЕІ 

знизилася порівняно з 2019 р. та в середньому становила 2,8 % (із 4173 досліджених собак 

117 виявилися інвазованими). 

Було встановлено, що гельмінтози собак в Україні мають, не лише значне поширення, а й 

займають значну частину серед паразитарних захворювань у відсотковому співвідношенні (рис. 1), на 

їх частку припадає 33 %. 

33 %

67 %

Гельмінтози собак Інші паразитарні захворювання

Рис. 1. Відсоткове співвідношення хвороб собак, викликаних гельмінтозами, в структурі 

паразитарних інвазій на території України 

При проведенні моніторингових досліджень щодо гельмінтозів собак за період 2016–2020 рр. 

на території України встановлено, що відсоткове співвідношення трихурозу собак до інших 

виявлених гельмінтозів, в середньому, становить 6,3 %. За результатами аналізу звітної 

документації зареєстровано незначні коливання в показниках, що характеризують частку 

трихурозної інвазії з-поміж інших гельмінтозів собак (з 2016 по 2019 р. цей показник коливався в 

межах від 7,4 до 8,7 %). Варто зазначити, що у 2020 р. зафіксоване зменшення кількості випадків 

трихурозу в собак до 1,7 % (рис. 2).  
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8,7

7,4 7,4

1,7

Період дослідження

Рис. 2. Частка трихурозної інвазії серед гельмінтозів собак на території України 

Водночас, показник екстенсивності інвазії за період дослідження мав тенденцію до зростання, 

починаючи із 2019 р. що свідчить про значнее поширення хороби (рис. 3).

Е
І,

 %

Рис. 3. Екстенсивність трихурозної інвазії собак на терит України

Так,  у  2016 р. екстенсивність трихурозної інвазії в середньому  склала  1,8 %, а вже в  2017 р.  ЕІ 
зменшилася до 8,6 %. Водночас, в 2019 р. зафіксовано підвищення ЕІ до 29 %. Найвищого значення 

показник ЕІ сягнув у 2020 р. та склав 50,0 %. 

Отож, територія України є неблагополучною щодо трихурозу собак, викликаного нематодами 

виду Trichuris vulpis. Згідно отриманих даних, інвазованість собак впродовж 2016–2020 рр. 

коливається в межах від 8,6 до 50,0 %. Про значне поширення цієї інвазії серед собак зазначають 

дослідники в усьому світі [13, 18, 35–38]. На території України питаннями поширення трихурозу 

собак займалися Брородай Є. О. та Година В. П. (2019) [34], які встановили, що у місті Полтава в 

2019 р. показник інвазованості собак в середньому становив 25,93 %, що практично співпадає з 

показником ураженості собак в цей період по Україні в цілому.  

Висновки 

За результатами проведеного статистичного аналізу даних звітної документації Державного 

науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

(м. Київ) впродовж 2016–2020 рр. було встановлено, що трихуроз собак має значне поширення на 

території України. Показники екстенсивності трихурозної інвазії на території України коливались у 

201920172016

2016 2017 2019 2020
Період дослідження
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межах від 8,6 до 50 %. Разом з тим, відсоткова частка трихурозу серед інших виявлених гельмінтозів 

склала 6,3 %. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дослідженнях планується вивчити біологічні 

особливості нематод виду Trichuris vulpis, виділених від собак. 
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