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У статті подано результати дослідження можливості трематоди Paracoenogonimus ovatus 
(Katsurada, 1914) інвазувати неспецифічного хазяїна — лабораторного щура. Встановлення здатності 
тре матоди P. оvatus інвазувати ссавців дає можливість сформувати загальне уявлення про ризики за
ра жен ня домашніх та диких тварин, а також людини під час споживання риби та продуктів з неї, які 
пройшли недостатню кулінарну та термічну обробку.

Попередньо сформованим групам піддослідних тварин згодовували життєздатні матацерка
рії трематоди P. оvatus, які заздалегідь вилучали разом з невеликою кількістю м’язової тканини, віді
бра ної від щуки звичайної (Esox lucius). Групи дослідних тварин формували за принципом аналогів. Тва
ри нам згодовували чітко визначену кількість паразитів — по 100 цист кожному щуру першої та дру гої 
груп; третя група була сформована як контрольна. Тварин досліджували через 20 діб (І група) і на 30ту 
добу (ІІ група). На розтині виявляли статевозрілі особини досліджуваної трематоди — P. оvatus, які 
були нерівномірно розподілені вздовж шлунковокишкового тракту.

У результаті досліду встановлено можливість трематоди інвазувати та розвиватись до ста
те во зрілої форми в організмі ссавця. Водночас варто зазначити, що при експериментальному ін вазу ван ні 
метацеркаріями щурів у декількох тварин було встановлено симптоми, які, вочевидь, були зу мов ле ні 
патологічним впливом личинок трематоди. За результатами досліджень можна зробити ви сно вок, 
що зі збільшенням терміну перебування трематоди в організмі ссавця інтенсивність інвазії зни жу єть ся: 
у другій групі щурів, порівняно з першою, вона була меншою у 2,3 разу.
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The article describes the results of the study of Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) trema
todes’ possibility to infect nonspecific host — a laboratory rat. The establishment of an ability of trematode 
P. ovatus to infect mammals makes it possible to form an idea of the infection risk for domestic and wild animals 
as well as humans, while consumption of fish and fish products undergone insufficient cooking and heating 
regime.

The preformed groups of experimental animals were fed with viable metacercaria of trematode P. ovatus 
that was previously taken with a small amount of muscle tissue of an ordinary pike (Esox lucius). The groups of 
experimental animals were formed by the principle of counterparts. The animals were fed with a fixed number 
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of parasites —100 cysts per each rat in first and second groups; the third group was formed as a control one. 
The further pathomorphological investigation of animals was conducted in 20 days (group I) and on the 30th 
day (group II). The autopsy showed the mature individuals of trematode P. ovatus distributed not evenly along 
by the gastrointestinal tract.

The results of the experiment show that trematodes can infest and develop to mature forms in mam
mals. �owever, it should be noted that among the experimental rats which were infected with trematode meta �owever, it should be noted that among the experimental rats which were infected with trematode meta�owever, it should be noted that among the experimental rats which were infected with trematode meta
cercaria there were several animals with symptoms caused apparently by the pathological influence of larval 
trematodes. According to the research, we can conclude that with increased length of presence of trematode in 
mammals the infestation intensity is reduced. In the second group of rats the intensity of infestation was rapidly 
reduced — in 2.3 times compared to the first group.

Keywords: TREMATODA, METACERCARIA, NONSPECIFIC HOST, PARACOENOGO
NIMUS OVATUS, EXPRERIMENTAL INFECTION, RAT, RAVE
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В статье представлены результаты исследования возможности трематоды Paracoenogonimus 
ovatus (Katsurada, 1914) инвазировать неспецифического хозяина — лабораторную крысу. Установление 
способности трематоды P. оvatus инвазировать млекопитающих дает возможность сформировать общее 
представление о рисках заражения домашних и диких животных, а также человека при по треб лении рыбы 
и продуктов из нее, которые были подвержены недостаточной кулинарной и термической обработке.

Предварительно сформированным группам подопытных животных скармливали жизнеспо соб
ные матацеркарии трематоды P. оvatus, которые заранее выделяли вместе с небольшим количеством 
мышечной ткани, отбиранной от щуки обыкновенной (Esox lucius). Группы опытных животных фор
ми ровали по принципу аналогов. Животным скармливали четко определенное количество паразитов — 
по 100 цист каждой крысе первой и второй групп; третья группа была сформирована как контрольная. 
Животных иссдедовали через 20 суток (I группа) и на 30тые сутки (II группа). На вскрытии обнару
жи вали половозрелые особи исследуемой трематоды — P. оvatus, которые были неравномерно распре
делены вдоль желудочнокишечного тракта.

В результате установлена возможность трематоды инвазировать и развиваться до полово
зрелой формы в организме млекопитающего. В то же время следует отметить, что при эксперимен
таль ном заражении метацеркариями крыс у нескольких животных было установлены симптомы, 
оче видно, обусловлены патологическим влиянием личинок трематоды. По результатам исследований 
можно сделать вывод, что с увеличением срока пребывания трематод в организме лабораторных крыс 
интенсивность инвазии уменьшается: отмечено, что, по сравнению с первой группой крыс, во вто рой 
группе интенсивность инвазии стремительно снижалась — в 2,3 раза.

Ключевые слова: ТРЕМАТОДА, МАРИТА, PARACOENOGONIMUS OVATUS, МЕТА
ЦЕР КА РИИ, ЛАБОРАТОРНЫЕ КРЫСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Згідно з «Правилами визначення гель
мінтозоонозів у прісноводних ри бах» (1983), 
трематода Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 
1914) належить до категорії та ких, які не ста
новлять небезпеки для тепло кров них тва рин. 

Однак окремі науковці стверджують, що збуд
ник має широку екологічну пластичність та 
полі гос таль ність, тобто здатність інва зу ва ти 
різні види птахів і ссавців. Під час ви вчен
ня гельмінтологічного потенціалу інтроду
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ко ва них ссавців у дельті Волги В. М. Іванов 
(2002) встановив зараження єнотоподібної 
со ба ки та американської норки з ЕІ — 25 %, 
ІІ — 8,7 екз. та ЕІ — 10,5 %, ІІ — 10,7 екз. від
по відно [1]. Л. А. Деміденко (2005) реєс тру
вала ураження тюленя каспійського (Phoca 
caspica), ендемічного виду з Каспій ського 
моря, маритами P. оvatus з ЕІ — 2 % [2]. 
В. Є. Сударіков (2006) повідомив про ви яв
лення трематод у вовків дельти Волги [3]. 
Зви чай но, це далеко не повний перелік під
тверд жень того, що трематода P. оvatus може 
пара зитувати в організмі теплокровних тва
рин, зокрема ссавців [4–6].

Т. О. Гінецінська і А. Ф. Кошева (1959) 
намагались експериментально заразити щу
рів, але для інвазування відібрали лише дві 
тва рини, а досліди тривали кілька діб. Про ве
де ний експеримент не відображав всієї об’єк
тивності біологічного процесу і зара жен ня 
ссав ців цим видом трематоди та мож ливість 
P. оvatus досягти стадії марити (ста те во зрі лої 
стадії) не були підтверджені. Ймо вір ний па
то логічний вплив на організм ссав ців також 
не був описаний [7].

Метою роботи було провести експе
ри ментальне зараження лабораторних щу рів 
мета церкаріями P. оvatus, відтворити пара це
но гонімоз у неспецифічного хазяїна та вста
но вити відсоток життєздатних трематод, здат
них досягти марити в організмі ссавця.

Матеріали і методи

Робота виконана упродовж 2014–2015 
років у відділі діагностики та боротьби з хво
ро бами риб та віварію Миколаївської регіо
наль ної державної лабораторії ветери нар ної 
медицини. Метацеркарії трематоди отри ма ні 
від щук (Esox lucius), виловлених в аква то рії 
річок Південний Буг та Інгул, які те ри то рі аль
но належать Миколаївській об лас ті (Рис. 1).

Цисти виявляли при мікроскопії ме то
дом компресорного дослідження, використову
ючи компресорій МИС7. Паразитів від окрем
лю вали гістологічною голкою разом з не вели
кою кількістю м’язової тканини риби [8].

Дослідження проводили відповідно до 
вимог «Європейської конвенції про захист хре

бетних тварин, які використову ють ся з екс
пе риментальною та іншою нау ко вою ме тою» 
(Страсбург, 1986). Для екс пе ри мен таль них 
досліджень відбирали 15 нелінійних лабо ра
тор них щурів одного віку, масою тіла 135–150 г. 
Лабораторних щурів поділили на три гру пи по 
п’ять тварин у кожній. Щу рів пер шої та дру
гої груп інвазували метацер ка рі ями при інди
віду аль ному згодовуванні по 100 мета церкаріїв 
P. оvatus. Третя група тва рин була контрольною.

Зараження лабораторних щурів про
во дили у червні. Дослідні тварини утри му ва
лися у приміщенні віварію, у клітках, окре мо. 
Середня температура у приміщенні ста но вила 
21 °С. Го дівлю лабораторних щу рів про во дили 
згідно з ви могами «Про норми годівлі лабора
торних тва рин і продуцентів» (1966). У складі 
раціону бу ли зерносуміш — 35 %, хліб пше
ничний — 15 %, молоко ко ров’ я че — 25 %, 
корми тва ринного походжен ня (м’ясокісткове 
та рибне борошно) — 9,5 %, зелень та соко
виті корми — 15 %, сіль ку хон на — 0,5 %. 
Напували тварин з автоматичних напувалок, 
воду змінювали що дня. З метою забезпечення 
санітарногігіє ніч них умов утри мання лабора
торних щу рів, при би рання клі ток проводили 
щодня упро довж всього часу спостереження.

Після експериментального заражен
ня тварин першої групи досліджували через 
20 діб, а другої і третьої груп — через 30 діб. 
По закінченні визначених періодів очі кування 
до слідних тварин піддавали евтана зії та про
во дили їх патологоанатомічний розтин.

Результати й обговорення

Проведені дослідження показали, що 
наприкінці шостої доби спостережень у двох 
тварин I групи та трьох тварин II групи від
мічали зниження апетиту і рухової ак тив нос
ті, забрудненість та скуйовдженість шерсті. 
Було помітним пригнічення тварин, яке змі
нювалось короткими періодами збуд жен ня. 
Усі дослідні тварини вижили.

При розтині трупів тварин відбирали 
шматочки кишечника завдовжки 2,5–3 см, 
поміщали у чашки Петрі, промивали фізіо
ло гічним розчином та досліджували під вели
ким (×40) збільшенням бінокулярного сте ріо
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скопічного мікроскопа Micromed XS6320 і три
нокулярного мікроскопа Micromed XS4130. 
Трематоди P. оvatus виявляли у сли зо вій обо
лонці тонких кишок (Рис. 2)

Рис. 2. Paracoenogonimus оvatus у слизовій оболонці 
тонкого кишечнику тварини (збільшення ×40)

При патологоанатомічному розтині ви
являли ділянки тонкого кишечнику, ло каль но 
вкриті крапковими крововиливами (Рис. 3).

Рис. 3. Крапкові крововиливи на слизовій оболонці 
тонкого кишечника щура

При детальнішому дослідженні знахо
ди ли статевозрілі марити P. Оvatus (Рис. 4). 
Варто зауважити, що більшість трематод цьо
го виду було знайдено у тонких кишках і ли ше 
кілька — у товстих. Виявлені марити бу ли 
до статньо рухливими.

Рис. 4. Статевозріла марита Paracoenogonimus оvatus. 
Добре візуалізуються яйця (збільшення ×40)

У тварин першої групи виявляли ста
те возрілі трематоди, що локалізувалися у ки
шеч нику. Інтенсивність інвазії була не од на ко
вою та становила: у першої тварини — 8 ма
рит Paracoenogonimus оvatus, у другої — 19. 
При розтині третьої тварини першої гру пи 
бу ло виявлено найбільшу кількість тре ма тод 
по цій групі — 32. У четвертої та п’я тої кіль
кість виявлених паразитів була одна ко вою та 
становила по 15 екземплярів відпо від но.

У тварин другої групи показники ін
тенсивності інвазії були такими: перша тва
ри на — 7 паразитів, друга — 5, третя — 16, 
четверта — 5, п’ята — 4 екземпляри.

Як свідчать результати досліджень, 
середній показник інтенсивності інвазії у пер
шій групі становив 17,8 екз., в другій — 7,5 екз. 
Варто зазначити, що приживаність мета цер
ка ріїв другої групи була в 2,3 разу мен шою 
по рівняно з першою.

Отже, основними дефінітивними ха
зя їнами P. оvatus є перелітні та осілі рибоїд
ні птахи, але можливість інвазувати ссавців, 
зо крема тварин і людину, вказує на широ ку 

Рис. 1. Метацеркарій Рaracoenogonimus оvatus 
щуки звичайної (збільшення ×40)

Дорослі трематоди Paracoenogonimus 
оvatus були грушеподібної або яйцеподібної 
форми, розміром 0,8–0,95×0,62–0,74 мм. Ро
то ва присоска у них достатньо велика, а че
рев на, навпаки, слабко виражена та роз міще
на поблизу переднього краю органа Брандеса. 
Цей орган порівняно великий, роз мі ром 0,17–
0,4 мм (Рис. 5). Сім’яники оваль ної форми, 
розміщені у задній частині ті ла. Яєчник сфе
ричної або овальної форми та роз та шо ваний 
між сім’яниками або без по се ред ньо збоку. Те гу
мент вкритий дрібними шипиками (Рис. 6) [9].
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Рис. 5. Добре помітний орган Брандеса 
марити Paracoenogonimus оvatus (збільшення ×400)

Рис. 6. Шипики, що вкривають зовнішню поверхню 
трематоди Paracoenogonimus оvatus (збільшення ×600)

екологічну пластичність збудника та його здат
ність до адаптаційнопристосувальних реак
цій. Вочевидь, біологічні та біохімічні ас пек ти 
паразитування цих трематод мають над зви
чай но велике значення. Лабораторні щу рі не 
є специфічним хазяїном для цих пара зитів, 
тому й виживаність їх в організмі з часом змен
шується.

Висновки

Встановлено експериментальне зара
жен ня лабораторних щурів метацеркаріями 
трематоди P. оvatus. 

За час паразитування трематоди P. оvatus 
встановлено її негативний вплив на організм 
інвазованих лабораторних щурів, що про яв
лялося у зниженні апетиту і рухової актив
ності, забрудненні і куйовдженні шерсті, при
гніченні, яке чергувалося зі збудженням. За ги
белі тварин за час експерименту не відмічали.

За результатами досліджень, вижи ва
ність трематод P. оvatus у першій групі до
слід них тварин становила 17,8 екз., другій 
групі — 7,5 екз.

Перспективи подальших досліджень. 
Трематода Paracoenogonimus оvatus достат
ньо поширена в акваторіях природних водойм 
Миколаївської області і становить небезпеку 
зараження людини. Детальне вивчення біо
логії збудника, його поширення та спри чи
нені зміни в організмі неспецифічних ха зя їв 
є актуальним питанням моніторингу ін вазій
них хвороб промислових водойм, а саме рі чок 
Південний Буг і Інгул. Враховуючи пато ген
ний вплив Paracoenogonimus оvatus на ор га
нізм тварин, буде проведено біохімічні до слід
ження з визначення показників якос ті риби 
за параценогонімозу.
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