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Гельмінтози кишечника 
свиней та їх діагностика
Інвазійні хвороби і нині є проблемою, що перешкоджає зростанню здорового і продуктивного 
поголів’я свиней. Поросята з перших днів після народження заражаються гельмінтами, значно 
втрачаючи у подальшому в продуктивності. Діагностика ряду інвазій ускладнена через відсутність 
характерних клінічних ознак. Вирішити питання може вчасна і професійна діагностика.

Свинарство, як найбільш перспективна галузь тваринни-
цтва, відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої не-
залежності країни. Зростанню виробничих процесів сприяє 
вирощування здорового продуктивного поголів’я свиней. 
Інтеграційні процеси у тваринництві безумовно знизили мож-
ливість виникнення і розвитку інвазійних захворювань. Од-
нак, і нині проблема паразитарних інвазій у свинарських гос-
подарствах в Україні не втратила своєї актуальності.

Хвороби, спричинені паразитами, значно перешкоджають 
розвитку галузі, оскільки несуть за собою відчутні збитки, що 
складаються зі зниження продуктивних якостей молодняка, 
бракування уражених паразитами органів або й туш, витрат 
на лікування хворих тварин. При цьому до вирішення про-
блеми у господарствах не завжди відносяться відповідаль-
но, традиційно обмежуючись проведенням дегельмінтизації 
«всліпу», без чіткого з’ясування складу паразитофауни, що 
циркулює у поголів’ї та схем її проведення.

У свинарських господарствах України як спеціалізованих, 
так і багатогалузевих, паразитарні хвороби, особливо гельмін-
този кишечника значно поширені, чому немало сприяє, ство-
рюючи певні передумови, інтенсивне ведення виробництва.

Результати гельмінтологічних досліджень ряду вітчизня-
них і зарубіжних дослідників свідчать про значне поширення 
гельмінтозів свиней, збудниками яких є кишкові нематоди, 
зокрема аскариси, трихуриси, езофагостоми, стронгілоїдеси, 
які спричинюють як самостійні захворювання (моноінвазії), 
так і змішані поліінвазії, у складі яких виявляють два, три або 
й більше видів паразитів. Нерідко в організмі свиней форму-
ються паразитоценози з одноклітинними (еймерії, балантидії) 
бактеріями, вірусами, що значно ускладнює перебіг хворо-
ботворного процесу. Підтверджено у свиней асоціації строн-
гілоїдесів і еймерій, езофагостом і сальмонел [1]. Бактеріоло-
гічними дослідженнями доведено також, що мікроорганізми 
можуть тривало персистувати в тілі гельмінтів і, потрапляючи 
до сприйнятливого макроорганізму – спричинювати захво-
рювання, як співчлени паразитоценотичної асоціації. 

В основі механізму виникнення таких паразитоценотич-
них зв’язків лежать особливості біології гельмінтів: личинки 
деяких із них здійснюють обов’язкову міграцію організмом 
хазяїна, значну – через печінку, серце, легені як аскариди і 
стронгілоїдеси або коротшу – до підслизового шару стінки 
кишечника і через певний час назад у його просвіт – як езо-
фагостоми та трихуриси. Механічне травмування тканин і ор-
ганів, якими вони мігрують, патогенні процеси, що при цьому 
розвиваються, а також продукти життєдіяльності самих пара-
зитів є токсичними, алергенними і, за твердженнями ряду на-
уковців, – мутагенними для генетичної структури соматичних 

клітин, що призводить до можливого виникнення в уражено-
му гельмінтами організмі пухлинних розростань [3].

Тривала інвазія організму свиней ендопаразитами, осо-
бливо за змішаних інвазій, призводить до стійких порушень 
морфо-функціонального стану організму, процесів білкового, 
мінерального, вітамінного обмінів, що безумовно негативно 
впливає на рівень продуктивності тварин. 

Відомо, що гельмінти в організмі свиней продукують осо-
бливі цитогенетичні речовини, які пригнічують проліферацію 
Т- і В-лімфоцитів. У молодих свиней розвивається імунологіч-
на толерантність до паразитів, гальмуються захисні реакції 
хазяїна, пригнічується спроможність виробляти антитіла до 
збудників інфекцій, що пояснює ускладнення перебігу інфек-
ційного процесу під час інвазії організму гельмінтами і зни-
ження рівня поствакцинального імунітету проти інфекційних 
захворювань, що слід врахувати у заходах їх профілактики [2].

Діагностика кишкових гельмінтозів у свиней повинна 
бути комплексною, включати аналіз епізоотологічних даних, 
клінічних ознак, результатів лабораторних досліджень та па-
томорфологічних змін за посмертних розтинів. 

Основним джерелом поширення інвазії у господарстві за-
звичай є доросле поголів’я, яке забруднює приміщення яйця-
ми гельмінтів. Поширенню інвазії сприяє порушення гігієни 
утримання тварин, схеми дегельмінтизації свиноматок, які за-
лишаються носіями гельмінтів.

Підсисні поросята уже з перших днів від народження за-
ражаються аскарозом через забруднене яйцями гельмінтів 
вим’я свиноматки або підлогу і перегородки станка, стронгі-
лоїдозом – заковтуючи інвазійні личинки з молоком хворої 
свиноматки або за активного їх проникнення через шкіру. У 
віці 3 місяці і старше поросята більш сприйнятливі до триху-
розу та езофагостомозу. У підсвинків на відгодівлі, у залежнос-
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Рисунок 1. Рівень ураженості кишковими 
гельмінтозами свиней різного віку
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ті від благополуччя господарства, можуть одночасно існува-
ти декілька видів паразитів, створюючи паразитоценоз (див. 
Рисунок 1).

Рівень зараження (екстенсивність інвазії) свиней у віко-
вих і виробничих групах може значно різнитись, на що впли-
ває, як було згадано вище, тип ведення і стан благополуччя 
господарства.

Згідно аналізу результатів паразитологічних досліджень 
НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, збуд-
ників стронгілоїдозу виявляють у поросят з 14–21–добового 
віку, аскарозу – у 1,5–2 місяці. 

Поступово ураженість молодняка зростає і у 2–4–місяч-
них поросят реєструють у середньому стронгілоїдоз у 50,2 %, 
аскароз – у 51,1 %, трихуроз – у 16,8 %. Найбільше заражені 
змішаними гельмінтозами свині віком 4–6 місяців. Екстенсив-
ність інвазії у них може коливатись від 37,1 до 73,3 %. Езофа-
гостомоз зазвичай виявляють у тварин старше 3-х місяців, а 
найбільше (86,1–100 %)  – у дорослого поголів’я.

У хворих на гельмінтози свиней первинні зміни проявля-
ються у показниках крові, що важливо для ранньої діагнос-
тики. Так, у поросят за трихурозу вже на 5-й добу після зара-
ження достовірно знижується рівень гемоглобіну на 13,0 %, 
за езофагостомозу – на 13,5 %, а за змішаної інвазії (аскароз, 
трихуроз, езофагостомоз) – на 19,6 % [4]. 

Однак, клінічні ознаки за більшості кишкових гельмінтозів 
не характерні, схожі з хворобами інфекційної або незаразної 
етіології, що значно ускладнює їх діагностику. Для прикладу, 
аскароз у період міграції личинок організмом свиней, через 
тиждень після зараження, проявляється кашлем, хрипами у 
легенях, підвищенням температури тіла, інколи судомами, 
блюванням. Під час паразитування аскарисів у кишечнику по-
росят з’являються пронос, в’ялість, зниження апетиту, у важ-
ких випадках – його закупорка, або й розрив, перитоніт. У до-
рослих свиней хвороба перебігає, як правило, безсимптомно.

Лабораторна діагностика гельмінтозів передбачає дослі-
дження проб фекалій флотаційними або седиментаційними ме-
тодами і виявлення яєць чи личинок гельмінтів. Диференціацію 
та ідентифікацію видів збудників проводять з урахуванням їх 
морфологічних характеристик (див. Рисунок 2).

Важливе місце у лабораторній діагностиці гельмінтозів 

молодняка займають гематологічні дослідження. За певними 
змінами морфологічного та біохімічного складу крові можна 
прогнозувати наявність паразитів у тварин. 

Патологоанатомічні зміни за кишкових гельмінтозів за-

лежать від виду збудника, його локалізації та інтенсивності 
інвазії (кількості паразитів в організмі). За стронгілоїдозу та 
аскарозу основні зміни реєструють у тонкому кишечнику. Во-
ни характеризуються гострим або хронічним, інколи фібри-
нозним або геморагічним запаленням, застійним набряком 
підслизового шару, дегенерацією епітелію. За масової міграції 
личинок, в печінці та легенях знаходять множинні крапкові 
крововиливи та паразитарні вузлики. Зміни за трихурозу та 
езофагстомозу відмічають у товстому кишечнику: катарально-
дифтеритичний коліт, руйнацію епітеліальних клітин гіпере-
мію, набряк слизової оболонки, інколи ерозії і виразки. У ран-
ньому періоді езофагостомозу – вузлики, при роздавлюванні 
яких можна знайти личинку.

Отже, повноцінна, комплексна діагностика дозволить 
вчасно виявити з’ясувати моно- чи поліінвазію в організмі хво-
рих тварин, звільнити їх від паразитів, оздоровити поголів’я 
від кишкових гельмінтозів та попередити виникнення еконо-
мічних збитків у господарстві.

Для проведення профілактичних чи лікувальних дегель-
мінтизацій важливо є лабораторно ідентифікувати види гель-
мінтів у тварин кожної вікової чи виробничої групи, не мен-
ше як два рази на рік провести дослідження паразитофауни 
гельмінтів, а після їх виконання здійснити контроль ефектив-
ності заходів.

З причини зростання частоти випадків гельмінтозів та асо-
ціації збудників заразних хвороб у господарствах з вирощу-
вання свиней в Україні пропонується схема заходів профілак-
тики кишкових інвазій у свиней (див. Рисунок 3). 
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Рисунок 2. Збудники кишкових гельмінтозів у 
свиней. Яйця: а – Strongyloides ransomi; 
б – Ascaris suum; в – Trichuris suis;
личинки Strongyloides ransomi 

Рисунок 3. Схема заходів профілактики 
інвазійних хвороб свиней
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