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У статті подано результати дослідження поширення та сезонної динаміки зараження основ
них хижих видів риб: окуня, судака та щуки паразитичними нематодами Eustrongylides excisus, Jäger
skiöld, 1909 в ДніпроБузькому лимані та дельті Дніпра Миколаївської та Херсонської областей.

Встановлено, що найбільші показники інвазії були в окуня річкового (Perca fluviatilis), екстен
сивність інвазії становила 85,1 %. Показники екстенсивності інвазії в судака (Sander lucioperca) та 
щуки (Esox lucius) були майже однаковими — 58,1 та 58,9 % відповідно. Спостерігали два піки підви
щення рівня показників інвазії протягом року — навесні та восени. Було відмічено, що максимальних 
показників екстенсивності та інтенсивності інвазії еустронгілідоз досягає навесні. Найбільше зара
жених риб виявляли серед окуня, екстенсивність інвазії була 95,4 %; в судака та щуки — 81,8 і 80,4 % 
відповідно. Влітку загальна кількість інвазованих риб зменшувалась, але екстенсивність інвазії у окуня 
характеризувалась найвищими показниками — 72,7 %. В судака та щуки екстенсивність інвазії була 
41,6 і 55,5 % відповідно. Восени екстенсивність інвазії еустронгілідозу у окуня була 75,7 %, в судака — 
57,6 %, у щуки — 51,9 %. Найнижчі показники зараження хижих видів риб відмічали взимку порівняно 
з іншими сезонами року. Показники зараження нематодою E. excisus в окуня була 66,6 %, в судака — 
35,7 % та у щуки — 26,6 %.

Поширеність нематоди E. excisus серед хижих риб у зазначених природних водоймах становила 
70,5 %. Інтенсивність інвазії відзначалась найвищими показниками в окуня та коливалась від 1 до 14 нематод 
в одному екземплярі. Найнижчі показники інтенсивності інвазії були в судака — 1–9 екземплярів.

Ключові слова: НЕМАТОДА, ЛИЧИНКИ, EUSTRONGYLIDES EXCISUS, ПОШИРЕННЯ, 
СЕЗОННА ДИНАМІКА, ХИЖІ ВИДИ РИБ
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The article presents the results of the study of occurrence and seasonal dynamics of infection in three 
main predatory fish species: perch (Perca fluviatilis), pikeperch (Sander lucioperca) and pike (Esox lucius) 
with parasitic nematodes Eustrongylides excisus, Jägerskiöld, 1909 in the DniproBuh estuary and the delta of 
Dnipro River, in Mykolaiv and Kherson regions.
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It was found that perch had the prevalence of infection 85.1 %, while prevalence of infection in pikeperch 
and pike was very similar — 58.1 % and 58.9 %, respectively. Two peaks of prevalence were observed during the 
year — in spring and in autumn. Moreover, intensity of infection was the highest in spring as well. During the spring 
period, prevalence of infection increased up to 95.4 %, 81.8 % and 80.4 % in perch, pikeperch, and pike respectively. 
In summer months prevalence of infection was lower — 72.7 %, 41.6 %, and 55.5 % in perch, pikeperch, and pike 
respectively. In autumn prevalence of infection had a second peak and was the following: 75.7 %, 57.6 %, and 
51.9 % in perch, pikeperch, and pike respectively. The lowest prevalence of infection in predatory fish species was 
observed in winter: 66.6 %, 35.7 %, and 26.6 % in perch, pikeperch, and pike respectively.

The overall prevalence of E. excisus nematode among predatory fish in these natural reservoirs was 
70.5 %. Intensity of infection was highest in perch and ranged from 1 to 14 larvae in one specimen. The lowest 
intensity of infection was observed in pikeperch and ranged from 1 to 9 larvae in one specimen.

Keywords: NEMATODE, LARVAE, EUSTRONGYLIDES EXCISUS, OCCURRENCE, SEA-
SONAL DYNAMICS, PREDATORY FISH
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В статье представлены результаты исследования распространения и сезонной динамики зараже
ния основных хищных видов рыб: окуня, судака и щуки паразитическими нематодами Eustrongylides excisus, 
Jägerskiöld, 1909 в ДнепроБугском лимане и дельте Днепра Николаевской и Херсонской областей.

Установлено, что наибольшие показатели инвазии были у окуня речного (Perca fluviatilis), экс
тенсивность инвазии составила 85,1 %. Показатели экстенсивность инвазии у судака (Sander lucioperca) 
и щуки (Esox lucius) были почти одинаковыми — 58,1 и 58,9 % соответственно. Наблюдали два пика по
вышения уровня показателей инвазии в течение года — весной и осенью. Было отмечено, что максималь
ных показателей экстенсивности и интенсивности инвазии еустронгилидоз достигает весной. Больше 
всего зараженных рыб обнаруживали среди окуня, экстенсивность инвазии составляла 95,4 %; у судака 
и щуки — 81,8 и 80,4 % соответственно. Летом общее количество инвазированных рыб уменьшалась, но 
экстенсивность инвазии в окуня характеризовалась высокими показателями — 72,7 %. У судака и щуки 
ЭИ была 41,6 и 55,5 % соответственно. Осенью экстенсивность инвазии еустронгилидоза у окуня была 
75,7 %, судака — 57,6 % и щуки — 51,9 %. Самые низкие показатели заражения хищных видов рыб отме
чали зимой по сравнению с другими сезонами года. Показатели заражения нематодой E. excisus у окуня 
составляли 66,6 %, судака — 35,7 % и у щуки — 26,6 %.

Распространенность нематоды E. excisus среди хищных рыб в указанных природных водоемах 
составила 70,5 %. Интенсивность инвазии отмечалась высокими показателями в окуня и колебалась 
от 1 до 14 нематод в одном экземпляре. Самые низкие показатели интенсивности инвазии были у су
дака — 1–9 экземпляров.

Ключевые слова: НЕМАТОДА, ЛИЧИНКИ, EUSTRONGYLIDES EXCISUS, РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ, СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА, ХИЩНЫЕ ВИДЫ РЫБ

Eustrongylides excisus, Jägerskiöld, 1909 — 
нематоди, що належать до родини Dioctophyma
tidae і становлять потенційну загрозу здоров’ю  

людини [16]. Вид був обґрунтований Егершель-
дом у 1909 р. у результаті вивчення нематод, ви-
явлених в залозистому шлунку бакланів [12].
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Хижі види риб — такі як окунь, щука 
та судак — можуть слугувати елементом по-
ширення цього збудника серед рибоїдних ви-
дів птахів [2]. Eustrongylides spp. був визнаний 
зоонозним паразитом, тобто небезпечним для 
людини. Зараження відбувається у випадку 
споживання недостатньо термічно обробленої 
риби і рибних продуктів [23, 36].

Вперше про природне інвазування лю-
дини нематодою E. еxcisus офіційно було пові-
домлено Guerin (1982) [10]. Такі інвазії харак-
теризувалися гастритами та перфораціями 
кишкової стінки [4].

Цей вид поширений у всьому світі. Про 
реєстрацію E. excisus повідомлено у Сербії, 
Румунії, Туреччині, Бразилії, США, Італії, Іра-
ні, Азербайджані,Чехії, Росії, а також в Україні 
[2, 7, 15, 17, 24, 25, 27, 30, 34]. 

Нематода E. excisus має складний цикл 
розвитку, де в ролі основних дефінітивних 
хазяїв виступають водні рибоїдні птахи ряду 
Ciconiiformes, Anseriformes, Gaviiformes i Pele
canoformes [25]. Проміжним хазяїном виступа-
ють водні олігохети родини Tubifіcidae та Lum
briculidae, в яких паразити розвиваються у пер-
шому та другому личинковому періоді [12, 15, 
31]. Додатковим або другим проміжним хазяї-
ном є планктоно- та бентосоїдні види риб [20]. 
У циклі розвитку E. Еxcisus також можуть бра-
ти участь хижі види риб, зокрема такі, як судак 
(Sander lucioperca), окунь звичайний (Perca 
fluviatilis) та щука (Esox lucius) [18, 22, 25].

Яйця при оптимальних умовах можуть 
зберігати свою життєдіяльність протягом 
2,5 року, а личинкові стадії нематоди здатні 
перебувати в організмі олігохет та прісновод-
них видів риб понад один рік. Відзначено, що 
якість води безпосередньо впливає на ступінь 
поширеності збудника еустронлідозу. Так, 
найоптимальнішими умовами для перебуван-
ня яєць у навколишньому середовищі є вода, 
насичена великою кількістю органічних ре-
човин, температурою 20–30 °С [3]. Дозріван-
ня яєць у навколишньому середовищі триває 
19–21 діб, але інвазійної стадії досягає з 23–25 
доби. У зовнішньому середовищі личинки не-
життєздатні, вони дуже швидко гинуть у воді.

В організмі олігохет під дією травних 
соків личинка покидає оболонку яйця та ви-

ходять у просвіт шлунково-кишкового каналу. 
Потім, перфоруючи стінку кишки, проникає 
в порожнину тіла хазяїна. Досягаючи першої 
стадії, личинки проникають до черевної кро-
воносної судини олігохети і з током крові пе-
реносяться в головний кінець, де вони двічі 
линяють. Друге линяння закінчується в орга-
нізмі проміжного хазяїна на 80–82 добу [12].

Другий проміжний хазяїн інвазується 
при проковтуванні олігохет, заражених личин-
ками E. еxcisus.

Також слід відзначити, що згідно з пові-
домленням низки науковців, нематода E. еxcisus 
в ролі резервуарного хазяїна може викорис-
товувати деяких амфібій та рептилій: озерну 
жабу (Rana ridibunda Pallas, 1771) або веле-
тенську ропуху (Rhinella marina Linnaeus, 
1758), а також водяного вужа (Natrix tasselata 
Laurenti, 1768). В організмі останніх збудник 
на третій та четвертій стадії локалізувався 
під серозною оболонкою шлунково-кишко-
вого каналу [8, 12, 17].

Різними вченими було доведено, що ста-
тевої зрілості в організмі дефінітивного хазяїна 
збудник досягає через 10–15 діб після проник-
нення. Але відкладання яєць починається не 
раніше 23–25 доби. До цього часу в них чітко 
проявляється статевий диморфізм [12].

В організмі риб збудник еустронгілідо-
зу викликає важкі патологічні зміни. Так, при 
гістологічному дослідженні гепатопанкреасу 
судака спостерігали вогнища некрозу на шля-
ху міграції личинки нематоди. Авторами від-
мічено наявність крововиливів як наслідок 
механічного впливу паразитів на тканини ха-
зяїна. Спостерігали каріопікноз та каріолізис 
у гепатоцитах.

У тканинах гепатопанкреасу бичка-
пісочника встановлено гіперплазію гепато-
цитів та лізис ядер. Привертала увагу велика 
кількість жирових вакуолей як результат по-
рушення ліпідного обміну внаслідок токсич-
ного впливу метаболітів паразита [35].

Movahed R. (2012) встановив, що в су-
дака, інвазованого нематодою E. Еxcisus, від-
значали зниження кількості лімфоцитів, а кіль-
кість нейтрофілів, навпаки, збільшувалась 
майже у 3 рази порівняно з рибою, яка не була 
заражена цим паразитом [19].
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У водоймах України нематода E. еxcisus 
зареєстрована на різних ділянках Запорізького 
водосховища в окуня (P. fluviatilis), сома річко-
вого (Siluris glanis), судака (S. lucioperca), бичка-
пісочника (Neogobius fluviatilis) та густери 
(Blicca bjoerkna). Найвищі показники інвазії 
відзначені в окуня та судака, екстенсивність 
інвазії становила 80 та 46 % відповідно [34]. 
Також цей вид гельмінтів відмічено у бичко-
вих риб Чорного та Азовського морів [13]. 
У верхів’ї Каховського водосховища поширен-
ня еустронгілідозу серед окуня сягає 30 % [32].

Мета дослідження — провести аналіз 
сезонної динаміки зараження паразитични-
ми нематодами E. excisus серед найбільш 
поширених хижих видів риб, виловлених 
у районі Дніпро-Бузького лиману та дельти 
річки Дніпро.

Матеріали і методи

Упродовж 2014–2016 рр. було дослі-
джено 346 екземплярів трьох видів хижих риб, 
а саме: окуня — 155, судака — 74 та щуки — 
117 екземплярів. Дослідження проведено на 
базі відділу діагностики та боротьби з хворо-
бами риб Миколаївської регіональної держав-
ної лабораторії ветеринарної медицини Відбір 
риби здійснювали чотири рази на рік: навесні, 
влітку, восени та взимку, під час проведення 
планових контрольних обловів, відловлювали 
її вудочками, а також купували у рибалок на 
місці вилову. Вилов зразків риби проводили 
вздовж берегової лінії Дніпро-Бузького лима-
ну та дельти Дніпра, в адміністративних ме-
жах Миколаївської області (поблизу села Дні-
провське Очаківського району, мис Аджігол) 
та у частині акваторії, яка адміністративно 
розташована в Херсонській області (поблизу 
сіл Олександрівка, Станіслав та Софіївка Біло-
зерського району; поблизу сіл Рибальче та Ге-
ройське Голопристанського району).

Іхтіопатологічному дослідженню підда-
вали всі види хижих риб (окунь, судак та щука). 
Клінічне дослідження проводили шляхом уваж-
ного огляду поверхні луски та шкірних покри-
вів. При патологоанатомічному розтині окремо 
досліджували ротову та зяброву порожнини. 
Черевну порожнину розтинали розрізом, який 

починали від анального отвору та спрямовува-
ли до голови. Препарували й відокремлювали 
кожен орган. Окремо відділяли і досліджува-
ли кишечник та його вміст. Для дослідження 
м’язової тканини попередньо знімали шкіру. 
Виділяли і досліджували головний та спинний 
мозок, а також кришталик ока [1]. У процесі 
розтину виявляли личинок нематод, червоного 
кольору, орієнтовного розміру 30–55 мм. Пара-
зитів фіксували у 70 % етиловому спирті. Після 
фіксації занурювали в розчин молочної кисло-
ти для просвітлення. Встановлених личинок 
нематод поміщали в чашку Петрі та досліджу-
вали за допомогою стереоскопічного мікроско-
па Micromed XS6320. Вимірювання паразитів 
проводили за допомогою окуляр-мікрометра. 
Морфологічні характеристики паразитів ви-
вчали за визначником [33].

Результати й обговорення

Під час патологоанатомічного дослі-
дження виявляли нематод, які локалізували-
ся в міжреберних та черевних м’язах. Рідше 
паразитів виявляли у м’язовій тканині спини. 
Личинки розміщувалися щільною спіраллю 
або широким кільцем безпосередньо на вну-
трішній стороні черевної стінки у напівпро-
зорих капсулах (рис. 1).

Рис. 1. Личинка нематоди E. еxcisus  
в капсулі на внутрішній стороні черевної стінки

Fig. 1. Larvae of nematode E. еxcisus  
in a capsule on the inside of the abdominal wall

Личинок нематод знаходили також 
у тканинах гепатопанкреаса та гонад. Відзна-
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чали вільно розташованих нематод, розташо-
ваних на поверхні внутрішніх органів (рис. 2).

Також паразитів реєстрували у стінці 
шлунка, де вони розміщувалися у капсулі, утво-
реній з тканин хазяїна. Виділені личинки пара-
зитів проявляли ознаки життєдіяльності, були 
завдовжки до 55 мм, шириною 0,5–1,8 мм. Під 
нервовим кільцем виявляли 7 цервікальних за-
лоз. Нервове кільце розміщувалося на відстані 
0,092–0,0105 мм від головного кінця. Довжина 
стравоходу варіювалася від 2,44 до 4,6 мм. Тіло 
гельмінтів темно-червоного кольору, вкрите 
кутикулою, без шипів та сосочків. Головний кі-
нець дещо притуплений, на ньому в два ряди 
розташовані папіли по 6 у кожному, утворю-
ючи вінчик (рис. 3).

Рис. 2. Личинка нематоди E. еxcisus  
вільно розташована на внутрішніх органах судака

Fig. 2. Larvae of nematode E. еxcisus  
sitting on the outside of internal organs of pike-perch

Рис. 3. Головний кінець личинки нематоди E. еxcisus 
від щуки. Добре візуалізуються два ряди папіл.  

Збішення ×280
Fig 3. Anterior end of the body of larva E. еxcisus  
from pike. Arrows show two circles of papillae.  

×280 magnification

Протягом року спостерігали два піки 
підвищення рівня показників інвазії — на-
весні та восени. Але було зазначено, що мак-
симальних показників екстенсивності (ЕІ) та 
інтенсивності (ІІ) інвазії еустронгілідоз дося-
гає навесні. Найбільшу кількість заражених 
риб реєстрували серед окуня, екстенсивність 
інвазії була 95,4 %; в судака та щуки — 81,8 
і 80,4 % відповідно. Влітку загальна кількість 
інвазованих риб була меншою, але екстенсив-
ність інвазії відзначалась найвищими показ-
никами в окуня — 72,7 %. У судака та щуки 
ЕІ була 41,6 і 55,5 % відповідно. Восени екс-
тенсивність інвазії еустронгілідозу в окуня 
була 75,7, в судака — 57,6 та у щуки — 51,9 %. 
Найнижчі показники зараження хижих видів 
риб відмічали взимку порівняно з іншими се-
зонами року. Показники зараження нематодою 
E. excisus в окуня складали 66,6, судака — 35,7 
і в щуки — 26,6 % (табл. 1).

Найбільш ураженим виявився окунь — 
екстенсивність інвазії становила 85,1 %. Менш 
ураженими були судак та щука, екстенсивність 
інвазіїу них була майже однаковою — 58,1 
та 58,9 % відповідно. Поширеність нематоди 
E. excisus серед хижих риб у досліджуваних 
водоймах склала 70,5 %. Інтенсивність інвазії 
відзначалась найвищими показниками в окуня 
та коливалась від 1 до 14 нематоди в одному 
екземплярі. Найнижчі показники інтенсивнос-
ті інвазії були у судака — 1–9 екземплярів.

Так, Yesipova N. B. (2013) зазначає, що 
пік захворюваності на еустронгілідоз у хижих 
видів риб в районі Запорізького водосховища 
припадає на весну [34]. У Кучурганському водо-
сховищі, що в Республіці Молдова, встановлено 
ураження хижих видів риб нематодою E. excisus 
до 90–100 %. Зараження, як вказує автор дослі-
джень, реєструвалось протягом всього року, але 
пік інвазії спостерігався саме навесні [21].

Цікаво зазначити, що в озері Sığırci (Ту-
реччина) пік захворювання окуня (P. fluviatilis) 
на еустронгілідоз припадає на осінь [30]. Пів-
деннокаспійський осетер (Acipenser persicus), 
виловлений в акваторії Каспійського моря, яка 
територіально належить Ірану, також значно 
уражений личинками нематоди E. excisus. Автор 
досліджень зазначає, що показники цієї інвазії 
є найвищими восени [24].
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Ймовірно, це пов’язане з особливостя-
ми біології нематоди E. excisus. Зараження риби 
відбувається протягом всього року, оскільки 
розвиток E. еxcisus в олігохетах, з моменту по-
трапляння в організм яйця з інвазійною личин-
кою до утворення личинки, здатної заразити 
другого проміжного хазяїна, триває 5–5,5 мі-
сяця [9, 12].

Територіальні води Каспійського моря 
та природних водойм Туреччини географіч-
но розташовані значно південніше за водо-
йми України, тому й температурні показники 
навколишнього середовища є вищими, аніж 
в умовах Дніпро-Бузького лиману та дельти 
Дніпра. Cole R. (2013) зазначає, що темпера-
турні показники безпосередньо впливають на 
швидкість дозрівання яєць та ступінь поши-
реності паразитарної інвазії в умовах навко-
лишнього середовища [3]. Тому можна при-
пустити, що особливості біології розвитку та 
швидкість досягнення нематодою E. еxcisus 
інвазуючої стадії залежать від температурних 
показників водного середовища та в різних 
географічних локаціях є неоднаковими.

Вочевидь, коливання рівня зараженос-
ті варіює з динамікою сезонного споживан-
ня рибою корму, зокрема, і водних олігохет. 
Важливим аспектом є також період розвитку 
личинки в організмі гідробіонтів.

За результатами досліджень можна зро-
бити висновки, що олігохети в раціоні окуня 
представленні більше, ніж в інших досліджу-
ваних видів риб. Відповідно, в раціоні щуки та 
судака кількість олігохет в раціоні є меншою. 

Таблиця 1
Сезонна динаміка інвазованості хижих видів риб E. excisus  

в акваторії Дніпро-Бузького лиману та дельти Дніпра (n=346)
Seasonal dynamics of infection of predatory fish with E. excisus  

in Dnipro-Buh estuary and Dnipro river delta (n=346)

Пори року
Season

Species of fish
Окунь (P. fluviatilis) Судак (S. lucioperca) Щука (E. lucius)

n ЕІ / 
invasion 
extensity, 

%

ІІ, екз. / 
invasion 
intensity, 
number 
of larvae

n ЕІ / 
invasion 
extensity, 

%

ІІ, екз. / 
invasion 
intensity, 
number 
of larvae

n ЕІ / 
invasion 
extensity, 

%

ІІ, екз. / 
invasion 
intensity, 
number 
of larvae

Весна / Spring 87 95,4 1–14 22 81,8 1–9 41 80,4 1–13
Літо / Summer 11 72,7 1–4 12 41,6 1–3 9 55,5 1–7
Осінь / Autumn 33 75,7 1–8 26 57,6 1–3 52 51,9 1–4
Зима / Winter 24 66,6 1–2 14 35,7 1–5 15 26,6 1–6

Окунь характеризується всеїдністю, а така фор-
ма окуня, як «трав’яний», повільно росте і хар-
чується переважно безхребетними організма-
ми, у тому числі і водними олігохетами [29].

В акваторіях Дніпро-Бузького лиману 
і дельти Дніпра велика кількість болотистих за-
плав та заростей прибережної жорсткої рослин-
ності, відносна віддаленість від населених пунк-
тів створюють сприятливі умови для гніздуван-
ня птахів-іхтіофагів — основних дефінітивних 
хазяїв цього гельмінта. Деякі птахи (баклан, срі-
бляста чайка тощо) ведуть осілий спосіб життя 
і протягом року постійно розповсюджують яйця 
збудника у природних водоймах.

Боротьба з паразитарними захворю-
ваннями риб повинна базуватися на постій-
ному моніторингу гельмінтофауни, шляхів 
інвазування з урахуванням біотичних та абіо-
тичних екологічних факторів, які пов’язують 
проміжного (водних олігохет і риб) та кінце-
вого (рибоїдні птахи, людина) хазяїв. Необ-
хідна розробка ефективних заходів для недо-
пущення подальшого поширення гельмінто-
зів у водоймах.

Висновки

1. Вивчено сезонну динаміку заражен-
ня паразитичною нематодою E. excisus хижих 
видів риб — окуня, судака та щуки з Дніпро-
Бузького лиману та дельти Дніпра.

2. Середня екстенсивність інвазії се-
ред хижих риб у досліджуваних водоймах скла-
ла 70,5 %.
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3. Найбільші показники інвазії у хижих 
видів риб відмічаються навесні та восени, але 
пік інвазії припадає на весну.

4. За результатами досліджень виявле-
но, що екстенсивність інвазії E. excisus в окуня 
була 85,1, а в судака і щуки — 58,1 та 58,9 % 
відповідно.

5. Амплітуда інтенсивності інвазії в оку-
ня коливалась від 1 до 14 личинок нематоди 
в одному екземплярі. Найнижчі показники ін-
тенсивності інвазії були у судака — 1–9 ек-
земплярів.

Перспектива подальших досліджень. 
Нематода E. excisus достатньо поширена в аква-
торіях Дніпро-Бузького лиману і дельти Дніпра 
Миколаївської та Херсонської областей і стано-
вить небезпеку зараження людини. Детальне 
вивчення біології збудника, його поширення та 
спричинених ним змін в організмі неспецифіч-
них хазяїв є актуальним питанням моніторингу 
інвазійних хвороб промислових водойм. Вра-
ховуючи можливий патогенний вплив E. exci
sus на організм тварин, викликає зацікавленість 
дослідження вікової динаміки та детальне ви-
вчення локалізації збудника еустронгілідозу 
в тілі проміжного хазяїна — риб.
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