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Представлені результати випробування запропонованого способу копроовоскопічної 
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показник інтенсивності інвазії перевищував на 49,4%, 29,7% і 28,1% (р<0,001) результати, 
отримані за використання методів Фюллеборна, Котельникова-Хренова і Маллорі 
відповідно. Запропонований метод забезпечує високу чіткість при дослідженні поверхневої 
плівки фекальної суспензії і виявлені яєць езофагостом, що дає можливість ретельно 
вивчити їх морфологічні особливості та підвищує ефективність зажиттєвої діагностики 
інвазії. 

Ключові слова: свині, езофагостомоз, зажиттєва діагностика, копроовоскопія. 
 
Вступ. Рівень виробництва свинини та її споживання є одним з головних 

індикаторів продовольчої безпеки в країні. Для України 2015 рік був непростим 
у цьому вимірі. За даними державної служби статистики на кінець 2015 року в 
Україні налічувалося 7,72 млн. голів свиней, що на 2 % менше у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року [1].  

Разом з тим, до причин негативного впливу на розвиток свинарства 
можна віднести і паразитарні захворювання, зокрема езофагостомоз. Тривале 
паразитування нематод у свиней викликає порушення обмінних процесів, 
імуносупресію, відставання в рості й розвитку, втрату маси тіла [2]. Все це 
призводить до зростання виробничих витрат: збільшення періоду відгодівлі, 
зменшення середньодобових приростів, зростання конверсії корму, витрати на 
закупівлю ветеринарних препаратів [3].  

Діагностика нематодозів свиней, у тому числі езофагостомозу, має свої 
особливості, а також є основною ланкою в системі заходів, спрямованих на 
боротьбу і профілактику інвазій.  

За даними багатьох авторів, копроовоскопічні методи, які 
використовують для діагностики нематодозів свиней, мають різну діагностичну 
ефективність, що залежить від питомої ваги, в’язкості, ступеня кристалізації 
розчину, часу, який забезпечує максимальне спливання яєць на поверхню 
флотаційного розчину [4–6]. Деякі з них трудомісткі щодо техніки виконання, 
потребують затрат часу та коштів або недостатньо ефективні [7]. 

Для флотації яєць запропонована значна кількість насичених розчинів 
солей: нітрат свинцю, тіосульфат натрію, сульфат магнію та ін. Всі ці розчини 
мають різну густину, а тому й, відповідно, діагностичну ефективність [8].  

Мета роботи – запропонувати спосіб зажиттєвої діагностики 
езофагостомозу свиней, який забезпечує високу діагностичну ефективність та 
порівняти цей метод із загальновідомими.  

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводили впродовж 
2015 року на базі наукової лабораторії паразитології Полтавської державної 
аграрної академії. Для визначення ефективності відомих та запропонованого 
способу копроовоскопічної діагностики езофагостомозу свиней проведено 
дослідження 50-ти проб фекалій від хворих свиней, які належали 
неблагополучним щодо езофагостомозу господарствам. Підрахунок кількості 
яєць езофагостом у 1 грамі фекалій (ЯГФ) проводили за методом В. Н. Трача 
[9].  

Основним показником інвазованості свиней був показник інтенсивності 
інвазії (ІІ). Завідомо інвазований матеріал яйцями езофагостом досліджували 
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трьома класичними методами: за Котельниковим-Хреновим (з використанням 
розчину нітрату амонію, ρ=1,3−1,32), за Фюллеборном (з використанням 
розчину кухонної солі, ρ=1,18−1,2), за Маллорі (з використанням розчину 
цукру, ρ=1,3) та удосконаленим способом (з використанням флотаційної суміші 
з питомою вагою 1,26−1,28, до складу якої входили розчин натрію хлориду та 
цукор у співвідношенні 1 : 1). Всього проведено 600 копроовоскопічних 
досліджень. При цьому, окрім визначення інтенсивності езофагостомозної 
інвазії, враховували ступінь видимості яєць гельмінтів у процесі мікроскопії. 
Виявлення в матеріалі та фотографування яєць езофагостом проводили під 
мікроскопом МБС при збільшенні × 100, × 120. Статистичну обробку 
результатів експериментальних досліджень проводили шляхом визначення 
середнього арифметичного (М), його похибки (m) та рівня вірогідності (р) з 
використанням таблиці t-критеріїв Стьюдента. 

Результати досліджень та їх обговорення. Проведеними дослідженнями 
встановлена висока діагностична ефективність удосконаленого способу за 
езофагостомозу свиней (р<0,001) порівняно із загальновідомими методами про, 
що свідчать результати наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Діагностична ефективність методів копроовоскопічної діагностики  

езофагостомозу свиней (n=50) 

Спосіб  
дослідження 

Флотаційна рідина  
з використанням 

ІІ, ЯГФ (M±m) 
Експозиція, хвилин 

10 хв. 15 хв. 20 хв. 

Фюллеборна натрію хлориду 21,28±1,7*** 26,96±1,2*** 24,56±1,1*** 

Котельникова-Хренова аміачної селітри 30,24±2,0*** 42,00±1,6* 33,12±1,3* 

Маллорі цукру 29,60±1,8*** 31,44±1,7* 40,16±1,3 
Удосконалений  цукру + натрію хлориду 42,08±1,6 37,44±1,7 36,96±1,3 

Примітка: * – р<0,05; *** – р<0,001 – відносно удосконаленого способу. 
 
Під час проведення копроовоскопічних досліджень за методом 

Фюллеборна інтенсивність езофагостомозної інвазії, в середньому, коливалася 
в межах від 21,28±1,7 до 26,96±1,2 ЯГФ залежно від експозиції. За даним 
способом найменшу кількість яєць в пробах фекалій виявляли за експозиції 
10 хв. (21,28±1,7 ЯГФ). Зі збільшенням часу відстоювання до 15 хв. кількість 
виявлених яєць зростала та становила 26,96±1,2 ЯГФ (на 21,1 % відносно 
10 хв.). За збільшення часу експозиції до 20-ти хвилин яйця гельмінтів 
насичувалися розчином та осідали на дно склянки, про що свідчить зменшення 
на 8,9 % кількості виявлених яєць (24,56±1,1 ЯГФ). У різі використання цього 
способу в полі зору мікроскопа виявляли помірну кількість зайвих решток 
корму, що утруднювало підрахунок яєць езофагостом (рис. 1. А). 
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Рис. 1. Яйця езофагостом свиней у полі зору мікроскопа за використання 
способів (× 120): А ‒ Фюллеборна; Б ‒ Котельникова-Хренова; В ‒ 

Маллорі; Г ‒ удосконаленого. 
 
Метод Котельникова-Хренова показав вищу діагностичну ефективність за 

езофагостомозу свиней на 25,6–35,8% (показники інтенсивності інвазії 
коливалися в межах від 30,24±2,0 до 42,00±1,6 ЯГФ) порівняно з результатами, 
отриманими при використанні методу Фюллеборна. Найбільшу кількість яєць 
виявляли за експозиції 15 хвилин – 42,0±1,6 ЯГФ, що на 28,0% більше відносно 
експозиції 10 хв (30,24±2,0 ЯГФ). Проте, на 20-ту хвилину відстоювання 
фекальної суспензії ІІ зменшувалася на 21,1% порівняно з терміном 
відстоювання 15 хв (33,12±1,3 ЯГФ). За використання методу Котельникова-
Хренова у полі зору мікроскопа виявляли велику кількість решток фекалій 
(рис. 1. Б), які забруднювали поверхневу плівку проби і ускладнювали 
виявлення яєць езофагостом. 

За копроскопічного дослідження методом Маллорі інтенсивність 
езофагостомозної інвазії коливалася в межах від 29,6±1,8 до 40,16±1,3 ЯГФ і 
була вищою на 14,2–38,8% відносно результатів, отриманих при використанні 
методу Фюллеборна. Водночас, результативність діагностичного методу 
Маллорі за езофагостомозу свиней була меншою на 2,1–25,1% (за експозиції 10 
і 15 хв), ніж за використання методу Котельникова-Хренова. Найменшу 
кількість яєць при застосуванні методу Маллорі виявляли за експозиції 10 хв. – 
29,6±1,8 ЯГФ. За збільшення часу відстоювання фекальної суспензії показник ІІ 
зростав на 5,9 та 26,3% і становив на 15-ту хвилину 31,44±1,75 ЯГФ, на 20-ту 
хвилину – 40,16±1,3 ЯГФ. У разі використання цього способу в полі зору 
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мікроскопа виявляється помірна кількість зайвих решток (рис. 1. В), що 
ускладнювало проведення дослідження. 

Найбільш ефективним на час копроовоскопічного діагностування 
езофагостомозу свиней виявився удосконалений спосіб з використанням в 
якості флотаційної рідини насиченого розчину цукру та натрію хлориду (1 : 1). 
При цьому виявляли найбільшу кількість яєць езофагостоми – 42,08±1,6 ЯГФ за 
експозиції 10 хв порівняно при застосуванні методів: Фюллеборна (на 49,4%, 
р<0,001), Котельникова-Хренова (на 28,1 %, р<0,001), Маллорі (на 29,7%, 
р<0,001). Із збільшенням часу відстоювання до 15 та 20 хв ІІ поступово 
зменшувалася на 11,0 та 12,2% і становила – 37,44±1,7 та 36,96±1,3 ЯГФ 
відповідно. Слід відмітити, що запропонована флотаційна суміш мала вищу 
коагуляційну спроможність щодо неперетравлених решток корму, що значно 
полегшувало проведення мікроскопічних досліджень та підвищувало 
ефективність виявлення яєць гельмінтів (рис. 1 Г). 

Висновки та перспективи подальших досліджень:  
1. Встановлено високу ефективність запропонованого способу 

діагностики езофагостомозу свиней, результативність якого перевищувала на 
49,4%, 29,7% і 28,1% (р<0,001) результати, отримані за використання методів 
Фюллеборна, Котельникова-Хренова і Маллорі відповідно. 

2. Зажиттєвий удосконалений спосіб діагностики езофагостомозу свиней 
забезпечує високу чіткість досліджуваного матеріалу. 

3. Оптимальний час, який забезпечує високу діагностичну ефективність 
удосконаленого способу, становить 10 хвилин. 

В перспективі подальших досліджень планується вивчити морфометричні 
та морфобіологічні особливості яєць гельмінтів роду Oesophagostomum у 
свиней. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СПОСОБА 

КОПРООВОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЭЗОФАГОСТОМОЗЕ 
СВИНЕЙ / Манойло Ю.Б., Евстафьева В.А. 

 
Представлены результаты испытания предложенного способа копроовоскопической 

диагностики при эзофагостомозе свиней. Проведено определение диагностической 
эффективности усовершенствованного метода в сравнении с классическими. Доказана 
высокая эффективность предложенного способа копроовоскопической диагностики при 
эзофагостомозе свиней – показатель интенсивности инвазии превышал 49,4%, 29,7% и 
28,1% (р<0,001) результаты, полученные при использовании методов Фюллеборна, 
Котельникова-Хренова и Маллори соответственно. Предложенный метод обеспечивает 
высокую четкость при исследовании поверхностной пленки фекальной суспензии и 
обнаружении яиц эзофагостом, что дает возможность тщательно изучить их 
морфологические особенности и повышает эффективность прижизненной диагностики 
инвазии  

Ключевые слова: свиньи, эзофагостомоз, прижизненная диагностика, 
копроовоскопия. 

 
EFFECTIVENESS OF THE IMPROVED METHOD OF COPRO-OVOSCOPIC 

DIAGNOSTICS OF OESOPHAGOSTOMIASIS IN PIGS / Manoilo  Y. B., Yevstafieva V. A. 
 

Introduction. The diagnostics of pig nematoses (including pig oesophagostomiasis) has some 
peculiarities and is the main stage in the prevention and treatment of infections. 

According to many authors, copro-ovoscopic methods of pig nematoses diagnostics are 
characterized by varying diagnostic effectiveness depending on specific weight, viscosity, degree of 
solution crystallization, time of rising of maximum egg number on the surface of flotation solution. 
Some of the methods are laborious in practice and require time, financial expenses or are simply 
not efficient enough.  

The goal of the work was to propose a method of intravial diagnostics of pig 
oesophagostomiasis.  

Materials and methods. 50 fecal samples of pigs with oesophagostomiasis were studied 
according to V.N. Trach’s method. The infected material was studied using three traditional 
methods (Kotelnikov-Khrenov, Fulleborn, and Mallory), and according to the improved 
experimental one. In total, 600 studies were made.  

Results and discussion. The effectiveness of improved copro-ovoscopic diagnostic method of 
pig oesophagostomiasis is proved to be high (р<0.001) compared to the generally known methods. 
The Fulleborn copro-ovoscopic method allowed estimating the pig oesophagostomiasis intensity 
from 21.28±1.7 up to 26.96±1.2 EGF depending on exposition time. Counts of nematode eggs using 
this method were difficult because of moderate amounts of feed remains that also seen in the field of 
microscope. 

The effectiveness of Kotelnikov-Khrenov method used for pig oesophagostomiasis diagnostic 
was higher by 25.6–35.8 % than that Fulleborn’s. There was a lot of fecal matter in the field of 
microscope, which was dirtying the surface film of samples, thus making the detection of 
Oesophagostomum eggs difficult.  

The Mallory coproscopic method allowed estimate of Oesophagostomum infection ranging 
from 29.6±1.8 to 40.16±1.3 EGF and was more effective by 14.2–38.8% than Fulleborn’s one. At 
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the same time, effectiveness of Mallory method was lower by 2.1–25.1% than that of Kotelnikov-
Khrenov one. Diagnostics using this method was difficult because of moderate amounts of feed 
remains that also seen in the field of microscope. 

The most effective for copro-ovoscopic diagnostics of pig oesophagostomiasis was the 
improved method when using saturated solution of sugar and sodium chloride (1 : 1) as flotation 
solution. The proposed flotation solution has higher ability of coagulation of undigested food 
remains which greatly facilitates microscopic studies and enhances the effectiveness of detection of 
helminth eggs.  

Conclusions and prospects for future research. 1. The proposed method of diagnostics of 
pig oesophagostomiasis is proved to be highly effective by 49.4%, 29.7% and 28.1% (р<0.001) than 
the Fulleborn, Kotelnikov-Khrenov and Mallory methods respectively.  

2. Intravial improved method of pig oesophagostomiasis diagnostics provides high definition 
of studied material and ensures zero contamination with associated organic material. 

3. Optimal time for high diagnostic effectiveness of the improved method is ten minutes. 
Keywords: pigs, oesophagostomiasis, intravial diagnostics, copro-ovoscopy, microscopy. 
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