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Among the causes that cause significant economic damage to the rabbit industry are parasitic and infectious diseases. In different geographical areas, most protozoan and helminthic diseases exist as monoparasitosis and various associations. Associative invasions occur in various combinations. There is not
enough information in the literature that could give a complete picture of the current state of infections and
invasions of the gastrointestinal tract of rabbits in Ukraine. The aim of our work was to establish the epizootic situation regarding the pathogens of invasive and infectious diseases of the gastrointestinal tract of
rabbits. The work was performed during 2019–2020. Monitoring of the epizootic situation regarding parasitosis of the gastrointestinal tract of rabbits was carried out based on the results of coproscopic studies of
animals from different regions of Ukraine. The spread of the disease was established by clinical observation, helminthoscopic, helminthovoscopic, helmintholarvoscopic studies of animals and incomplete helminthological autopsy of rabbits aged from birth to 4 years. According to our research, it was found that spirochetosis as a monoinfection was registered in 3.32 % of animals, eimeriosis as a monoinvasion – in
10.70 %, passalurosis – in 3.33 %, strongyloidosis – in 4.79 %, cysticercosis – in 1.85 %. Parasitosis of the
gastrointestinal tract of rabbits most often occurred in the form of myxinvasions (76.01 %). Most often
associative parasitosis of rabbits was detected as part of two-component mixinvasions (54,85%), less often
recorded in the form of three-component mixinvasions (37.38 %) and four-component mixinvasions
(7.77 %). Polyinvasions consisted of associations: prokaryotes, protozoa and nematodes (32.52 %), protozoa and nematodes (30.10 %), different types of nematodes (11.17 %), prokaryotes and nematodes (9.22 %),
prokaryotes and protozoa (6.80 %), protozoa and cestodes (3.88 %), cestodes and nematodes (2.91 %),
prokaryotes and cestodes (2.43 %), prokaryotes, protozoa, cestodes and nematodes (0.97 %), protozoa,
cestodes and nematodes (0.49 %). In the parasitocenoses of the gastrointestinal tract of rabbits are most
often registered in the form of associations with Eimeria sрp. and Treponema cuniculi (19.42 %), Eimeria
sрp., Passalurus ambiguus and Treponema cuniculi (18.45 %), Eimeria sрp., Treponema cuniculi and
Strongyloides papillosus (13.11 %), Passalurus ambiguus and Strongyloides papillosus (11.17 %). In total,
11 combinations of different types of parasites were identified, the co-members of which are passalurus, 10
– eimeria, 7 – strongyloides and treponema, 6 – cysticercus.
Key words: Eimeria sрp., Passalurus ambiguus, Treponema cuniculi, Strongyloides papillosus, parasitocenosis, associative parasitosis, rabbits.

Збудники хвороб травного каналу кролів у складі паразитоценозів
М. П. Прус1, Ю. В. Дуда2
1

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

2

Серед причин, які завдають значних економічних збитків галузі кролівництва, є паразитарні і інфекційні хвороби. У різних географічних зонах більшість протозойних і гельмінтозних захворювань існують як монопаразитози, так і різні асоціації. Асоціатив-
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ні інвазії зустрічаються в різних комбінаціях. У літературних джерелах недостатньо інформації, яка могла б дати повну картину
щодо сучасного стану інфекцій та інвазій травного каналу кролів на території України. Метою нашої роботи було встановити
епізоотичну ситуацію щодо збудників інвазійних та інфекційних хвороб травного каналу кролів. Робота виконувалась упродовж
2019–2020 рр. Моніторинг епізоотичної ситуації щодо паразитозів травного каналу кролів проводився за результатами копроскопічних досліджень тварин із різних областей України. Поширення хвороб встановлювали шляхом клінічного спостереження,
гельмінтоскопічних, гельмінтоовоскопічних, гельмінтолярвоскопічних досліджень тварин та неповного гельмінтологічного розтину тушок кролів віком від народження до 4 років. За результатами проведених нами досліджень встановлено, що спірохетоз як
моноінфекцію реєстрували у 3,32 % тварин, еймеріоз як моноінвазію – у 10,70 %, пасалуроз – у 3,33 %, стронгілоїдоз – у 4,79 %,
цистицеркоз пізиформний – у 1,85 %. Паразитози травного каналу кролів найчастіше зустрічались у вигляді міксінвазій (76,01 %).
Найчастіше асоціативні паразитози кролів виявляли у складі двохкомпонентних міксінвазій (54,85 %), рідше реєстрували у вигляді
трьохкомпонентних міксінвазій (37,38 %) та чотирьохкомпонентних міксінвазій (7,77 %). Поліінвазії складались з асоціацій:
прокаріотів, найпростіших та нематод (32,52 %), найпростіших та нематод (30,10 %), різних видів нематод (11,17 %), прокаріотів та нематод (9,22 %), прокаріотів та найпростіших (6,80 %), найпростіших та цестод (3,88 %), цестод та нематод
(2,91 %), прокаріотів та цестод (2,43 %), прокаріотів, найпростіших, цестод та нематод (0,97 %), найпростіших, цестод та
нематод (0,49 %). У складі паразитоценозів травного каналу кролів найчастіше реєструються у вигляді асоціацій із Eimeria sрp.
та Treponema cuniculi (19,42 %), Eimeria sрp., Passalurus ambiguus та Treponema cuniculi (18,45 %), Eimeria sрp., Treponema cuniculi
та Strongyloides papillosus (13,11 %), Passalurus ambiguus та Strongyloides papillosus (11,17 %). Загалом виділено 11 комбінацій
різних видів паразитів, співчленами яких є пасалуріси, 10 – еймерії, 7 – стронгілоїдеси та трепонеми, 6 – цистицерки.
Ключові слова: Eimeria sрp., Passalurus ambiguus, Treponema cuniculi, Strongyloides papillosus, паразитоценоз, асоціативні паразитози, кролі.

ambiguus – 66,6 % та 42 % та T. leporis – 50 % та 26 %
відповідно (Eftenjuk et al., 2017). В період з 2003 по
2012 роки в Інституті паразитології Ганноверського
університету ветеринарної медицини (Німеччина),
зразки фекалій кролів містили яйця Passalurus
ambiguus (3,0 %), стронгілят (1,8 %) і Trichuris leporis
(0,2 %), а також ооцисти Eimeria (21,2 %) (Raue et al.,
2017). При дослідженні фекалій від кролів з 20 господарств індустріального типу Італії виявлено вісім
видів еймерій. Показник екстенсивності інвазії при
цьому становив 80 %, а змішаної еймеріознопасалурозної – 34,6 % (Hollands, 1994). З регіонів Нагпур і Акола (Індія) були досліджені проби фекалій
кролів різної вікової групи (1–4 роки). Дослідження
зразків фекалій виявило наявність змішаної інвазії
таких паразитів, як Giardia spp. (19,04 %),
Trichostrongylus spp. (28,57 %), Graphidium spp.
(19,04 %), Coccidia spp. (16,66 %) і Passalurus spp.
(14,28 %) (Rewatkar et al., 2013).
Слід зазначити, що на сьогодення у літературних
джерелах недостатньо інформації, яка могла б дати
повну картину щодо ураженості кролів паразитозами
травного каналу на території України. Тому проведені
нами дослідження є актуальними.
Метою роботи було встановити епізоотичну ситуацію щодо збудників інвазійних та деяких інфекційних хвороб травного каналу кролів.

Вступ
За декілька останніх років в Україні зросла кількість поголів’я кролів, у тому числі за рахунок завезених з інших країн. Серед причин, що стримують розвиток галузі кролівництва – паразитарні та інфекційні
хвороби, які набули широкого поширення та завдають
значних економічних збитків. Проводячи аналіз літературних джерел останніх десятирічь, можемо сказати, що у різних географічних зонах більшість протозойних і гельмінтозних захворювань існують як монопаразитози, так і різні асоціації (Espindola et al.,
2000; Bohach & Trofimov, 2007; Haliullina, 2009; Dovgij
et al., 2014; Duda et al., 2017; Eftenjuk et al., 2017; Duda,
2019).
У світі поширеними захворюваннями кролів є інвазійні хвороби органів травлення, екстенсивність
інвазії яких, в окремих випадках, може сягати 100 %,
про що вказують роботи, виконані в Україні (Rudenko,
2007; Lesyk, 2008; Franchuk, 2010; Kotsiubenko, 2013;
Novitska & Semenko, 2015; Duda et al., 2017; Duda et al.,
2019), Болгарії та Угорщині (Varga et al., 1995), Єгипті
(Eltohamy & Eldeghedy, 1985), Туреччині (Cam et al.,
2006), Великій Британії (Lodge, 1985), США (Coudert,
2004), Кубі (Percedo & Abeledo, 1985), Індії (Bhat &
Jithendran, 1995), Танзанії (Kambarage, 1997), Китаї
(Huan et al., 1997). Асоціативні інвазії найбільш часто
зустрічаються в комбінаціях “еймеріоз+пасалуроз” (у
22,7 % кролів), “еймеріоз+пасалуроз+цистицеркоз
пізиформний” (у 4,9 % кролів) і навіть у 0,45 % кролів
була комбінація “еймеріоз+пасалуроз+цистицеркоз+
фасціольоз” (Gerasimchik, 2011). В спеціалізованих
господарствах, при закритій системі утримання в
клітках, виявили лише еймеріозно-пасалурозну інвазію у 11,11 % досліджених кролів (Levytska, 2011). У
кролів 2–3-місячного віку сформувався паразитоценоз
травного каналу, до якого входили еймерії, нематоди
підрядів: Strongylata (ЕІ = 20 %), Oxyurata (ЕІ = 13 %)
та Trychocephalata (ЕІ = 6,6 %) і один вид
Т.retortaformis. У 5–6-місячних та старших за віком
кролів інвазованість еймеріями досягла 33,3 % та
10,5 %, T. retortaformis – 83 % та 52,6 %, Passalurus

Матеріал і методи досліджень
Робота виконувалась упродовж 2019–2020 рр.
Моніторинг епізоотичної ситуації щодо паразитозів
травного каналу кролів проводився за результатами
копроскопічних досліджень кролів із різних областей
України. Поширення хвороб встановлювали шляхом
клінічного
спостереження,
гельмінтоскопічних,
гельмінтоовоскопічних,
гельмінтолярвоскопічних
досліджень тварин віком від народження до 4 років та
неповного гельмінтологічного розтину тушок кролів.
Лабораторні дослідження проводили в лабораторіях
кафедри
паразитології
та
ветсанекспертизи
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сальник, очеревину, плевру та печінку (Ponomar et al.,
2015). Всього проведено 1317 гельмінтологічних
розтинів.
При роботі з тваринами дотримувалися вимог
“Європейської конвенції щодо захисту хребетних
тварин, які використовуються в експерименті та інших
наукових
цілях”
(Страсбург,
18.03.1986 р.).
Статистичну обробку експериментальних результатів
для визначення біометричних показників (середні
значення та їх похибки, порівняння середніх значень
за
критерієм
Стьюдента)
здійснювали
з
використанням програми Microsoft Excel-16.

Дніпровського
державного
агроекономічного
університету.
Для виявлення Treponema cuniculi застосовували
метод темнопольної мікроскопії: відібраний матеріал
досліджують
під
мікроскопом,
користуючись
конденсором темного поля. Дослідження проб фекалій
на наявність яєць Passalurus ambiguus та Strongyloides
papillosus та ооцист Eimeria spp. проводили
флотаційним методом за Г. О. Котельниковим і
В. М. Хрєновим (Ponomar et al., 2015). Для з’ясування
видового складу яєць гельмінтів кролів Passalurus
ambiguus та Strongyloides papillosus, врахувуючи їх
морфологічні характеристики та метричні параметри,
здійснювали за допомогою атласів диференціальної
діагностики гельмінтозів А. А. Черепанова (1999),
І. С. Дахна та ін. (2001) (Cherepanov et al., 2001; Dahno et
al., 2011). З метою ідентифікації яєць Strongyloides
papillosus проводили їх культивування (Ponomar et al.,
2015), а ооцист роду Eimeria доводили на підставі їх
розмірів і морфологічних характеристик (El-Shahawi et
al., 2011; Elshahawy & Elgoniemy, 2018). Cysticercus
pisiformis виявляли за допомогою неповного
гельмінтологічного розтину тушок кролів, оглядаючи
поперекову та тазову частини прямої кишки, брижу,

Результати та їх обговорення
За результатами проведених нами досліджень
встановлено, що як моноінфекцію спірохетоз реєстрували у 3,32 % кролів, еймеріоз як моноінвазію – у
10,70 %, пасалуроз – у 3,33 %, стронгілоїдоз – у
4,79 %, цистицеркоз – у 1,85 %. Паразитози найчастіше реєструвалися у вигляді міксінвазій за участі
збудників різних заразних хвороб. Зокрема, з числа
паразитозів травного каналу кролів 76,01 % становили асоціативні хвороби (рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення паразитоценозів до моноінвазії у травному каналі кролів (%)
За змішаного перебігу хвороб у фекаліях досліджених 1209 кролів виявляли яйця Passalurus
ambiguus, Strongyloides papillosus, ооцисти Eimeria
spp., збудників Treponema cuniculi, а за неповного
гельмінтологічного розтину 223 тушок – Cysticercus
pisiformis.

За результатами досліджень виявили 17 видових
асоціацій, які були різними за своїми складовими – 2-,
3- та 4-компонентними. Найчастіше асоціативні паразитози кролів виявляли у складі двохкомпонентних
міксінвазій (54,85 %), рідше реєстрували – у вигляді
трьохкомпонентних міксінвазій (37,38 %) та чотирьохкомпонентних міксінвазій (7,77 %) (рис. 2).

Рис. 2. Відсоткове співвідношення форм перебігу паразитоценозів травного каналу кролів, %
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Поліінвазії складались з асоціацій: прокаріотів,
найпростіших та нематод (32,52 %), найпростіших та
нематод (30,10 %), різних видів нематод (11,17 %),
прокаріотів та нематод (9,22 %), прокаріотів та найпростіших (6,80 %), найпростіших та цестод (3,88 %),

цестод та нематод (2,91 %), прокаріотів та цестод
(2,43 %), прокаріотів, найпростіших, цестод та нематод (0,97 %), найпростіших, цестод та нематод
(0,49 %).

Рис. 3. Збудники хвороб травного каналу кролів у складі паразитоценозів, %
Нами встановлено, що в паразитоценозах травного
каналу кролів найбільший відсоток склали такі компоненти, як: еймеріозно-спірохетозна (19,42 %), еймеріозно-пасалурозно-спірохетозна (18,45 %), еймеріозно-спірохетозно-стронгілоїдозна (13,11 %), пасалурозно-стронгілоїдозна (11,17 %) (рис. 3). Рідше виявляли наявність асоціації збудників Eimeria sрp., Passalurus ambiguus, Treponema cuniculi та Strongyloides
papillosus (8,25 %), Eimeria sрp. та Treponema cuniculi
(6,80 %), Treponema cuniculi та Strongyloides papillosus
(4,37 %), Eimeria sрp. та Cysticercus pisiformis (3,88 %)
та інші, відсоток яких складав від 2,91 до 0,49. Загалом виділено 11 комбінацій різних видів збудників,
співчленами яких є пасалуріси, 10 – еймерії, 7 – стронгілоїдеси та трепонеми, 6 – цистицерки.
Таким чином, отримані результати свідчать, що
збудників асоціативних хвороб травного каналу виявляли у 76,01 % досліджених кролів. У складі паразитоценозів найчастіше реєструються асоціацій Eimeria
sрp. та Treponema cuniculi (19,42 %) Основними у
встановлених паразитоценозів є пасалуріси та еймерії.
Це співпадає з даними інших дослідників, які виявили
в приватному секторі 35,94 % кролів, хворих на ейме-

ріоз та пасалуроз, 19,64 % – еймеріоз та цистицеркоз,
та 15,38 % – еймеріоз і трихуроз (Levytska, 2011).
Висновки
Паразитози травного каналу кролів в Україні значно поширені, а їх епізоотичний стан має деякі особливості, що пов’язані, ймовірно, із впливом навколишнього середовища як на макроорганізм, так і на збудників. При цьому, у 76,01 % досліджених кролів виявляли паразитоценози травного каналу, основними
співчленами яких є пасалуріси та еймерії. Найчастіше
асоціативні паразитози виявляли у складі двохкомпонентних міксінвазій. Із паразитоценозів шлунковокишкового каналу кролів найбільший відсоток склали
збудники еймеріозу+спірохетозу.
Перспективи подальших досліджень. Вивчення вікової динаміки показників інвазованості кролів за
паразитозів травного каналу.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо їх
вкладу та результатів наукових досліджень.
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