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Паразитизм – універсальне явище природи 

Р. С. Шульц, Є. В. Гвоздєв 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ 

Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАЗИТОЛОГІЇ, ЇЇ ОБСЯГ, 

ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ

Паразитологія (parasitologia від гр. parasitos – дармоїд і logos – вчення) – 

комплексна біологічна наука, що вивчає об’єктивні закони життя й розвитку 

паразитів та їх носіїв (хазяїв і переносників), суть паразитизму і спричинюваних 

паразитами хвороб людини, тварин і рослин, методи їх діагностики й заходи 

боротьби з цими хворобами. 

Розрізняють паразитологію: загальну, складовою частиною якої є 
екологічна; ветеринарну; медичну та агрономічну. 

Загальна паразитологія – це розділ з широким поглядом на систему 

«паразит – хазяїн», який обґрунтовує теоретичні питання взаємовідносин 

паразитів та їх хазяїв, а екологічна – розкриває закономірності розвитку живої 
природи та взаємовідносини між паразитичними організмами і зовнішнім 

середовищем. Отже, вивчає поведінку паразитів стосовно факторів довкілля. 
Ветеринарна паразитологія досліджує збудників інвазійних хвороб тварин та 
вивчає хвороби які вони спричинюють у них, медична – вивчає хвороби у 

людей, а агрономічна – у рослин. 

Поділ паразитології на ветеринарну і медичну не створює великих 

проблем, оскільки за деяких інвазійних хвороб людина і тварина є ланцюгами 

одного епідеміологічного та епізоотологічного процесів. 
Обсяг ветеринарної паразитології визначив її засновник академік 

К. І. Скрябін, яку він назвав зоопаразитологія – наука, яка вивчає паразитів, 
представників тваринного світу – еукаріотів (найпростіші, гельмінти, комахи та 
кліщі). Хвороби, які вони викликають називаються інвазійними. Паразитів 
рослинного світу називають фітопаразитами, а хвороби, які вони спричинюють 
– інфекційними.

Курс ветеринарної зоопаразитології в залежності від характеру збудників 
і їх систематичного положення включає: протозоологію – науку про 

паразитичних найпростіших, та хвороби, які вони спричинюють; 
гельмінтологію – науку про паразитичних червів і хвороби, спричинювані 
ними; арахноентомологію – науку про паразитичних кліщів та комах, як 
збудників хвороб тварин і людей та як переносників збудників інфекційних і  
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інвазійних хвороб; паразитоценологію – науку про поліпаразитарні хвороби, 

інфекційно-інвазійні (асоціативні або змішані), спричинювані одночасно зоо- та 
фітопаразитами. 

Отже, зоопаразитологія поряд з іншими клінічними дисциплінами 

відіграє важливу роль у формуванні світогляду лікарів ветеринарної та 
гуманної медицини. Вона тісно пов’язана із загальною біологією та зоологією у 

вивченні систематики паразитів, їх морфологічних та біологічних 

особливостей. Методи вивчення механізмів розвитку імунітету та патогенезу, а 
також сучасних методів діагностики інвазійних хвороб ґрунтуються на 
методиках, які застосовуються у вірусології, біохімії, біофізиці, патологічній 

фізіології та патологічній анатомії, клінічній діагностиці, ветеринарно-

санітарній експертизі. Організація лікувально-профілактичних 

протипаразитарних заходів має багато спільного з фармакологією і 
токсикологією, епізоотологією та інфекційними і внутрішніми незаразними 

хворобами, хірургією, організацією та економікою ветеринарної справи. 

Неможливо досягти стабільного благополуччя щодо інвазійних хвороб, якщо не 
дотримуватися гігієнічних норм утримання та годівлі тварин повноцінними 

кормами. 

Від лікаря ветеринарної медицини значною мірою залежить охорона 
здоров’я населення. Йдеться насамперед про інвазійні хвороби, спільні для 
тварин і людей (опісторхоз, теніози, ехінококоз, дифілоботріоз, трихінельоз, 
дирофіляріоз, токсоплазмоз та ін.). 

В даному навчальному посібнику викладені питання загальної 
зоопаразитології та гельмінтології, екології і морфології збудників гельмінтозів 
та біологічного забруднення ними зовнішнього середовища. На ґрунтовному 

аналізі приведені сучасні методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених 

щодо методів дослідження дефінітивних, проміжних і резервуарних хазяїв 
збудників гельмінтозів та абіотичного середовища в якому вони розвиваються з 
метою біоекологічної профілактики інвазійних хвороб. Враховано сучасні дані і 
науково обґрунтовані підходи щодо систематики паразитичних організмів та 
номенклатури інвазійних хвороб. Теоретичний матеріал ілюстрований 

кольоровими рисунками. 

Навчальний посібник відповідає сучасним вимогам та програмі 
навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму «Ветеринарна 
медицина». 

Висвітлена інформація буде корисною при підготовці спеціалістів у 

навчальних закладах III і IV рівнів акредитації за спеціальністю 6.110101, 

7.11010101 та 8.11010101 «Ветеринарна медицина», а також для біологів, 
екологів і лікарів ветеринарної та гуманної медицини практичної діяльності. 
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Рис. 23. Dicrocоelium lanceatum (х 12) 

Рис. 24. Яйця Dicrocoelium lanceatum 

(х 120) 

Рис. 25. Яйце Dicrocoelium 

dendriticum (х 350) 

Рис. 26. Яйце Dicrocoelium lanceatum 

(х 1500) 

Рис. 27. Яйця трематод: 

Fasciola hepatica та Dicrocoelium 

lanceatum (х 250) 
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ланцетоподібну форму довжиною 8-13 мм та шириною 1-3,5 мм. Тіло його 

плоске. Ротовий та черевний присоски однакові за розміром. За ротовим 

присоском розміщується фарінкс, невеликий стравохід, що розгалужується 
на дві гілки. 

Кишечник закінчується сліпо позаду заднього сім’яника. Задня 
частина тіла заповнена двома сім’яниками. Над ними розміщується 
невеликий яєчник та більший за розмірами сім’яприймач. Статеві отвори 

лежать попереду черевного присоска (рис. 39). Яйця опісторхів – овальної 
форми, дрібних розмірів (0,023-0,03 х 0,01-0,019 мм), світло-жовтого 

кольору, з ніжною двоконтурною гладенькою оболонкою. На одному 

полюсі яйця є кришечка, на протилежному – горбок. Виділяються у 

довкілля з мірацидієм всередині (рис. 40). 

Рис. 39. Opisthorchis felineus (х11) 

Рис. 40. Яйця Opisthorchis felineus(х1200) 
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Рис. 42. Clonorchis sinensis (х7) 

Рис. 43. Яйця клонорхів у матці паразита (х400) Рис. 44. Яйце Clonorchis 

sinensis (х1000) 

Metagonimus yokogawai – паразитує в тонкому відділі кишечника собак, 
котів, свиней та людини. Статевозрілі гельмінти дрібні за розмірами (довжина 
1-2,5 мм, ширина 0,4-0,7 мм). Тіло вкрите дрібними шипами. Черевний 

присосок відсутній. Статевий присосок розміщений  посередині тіла з  правого 

боку паразита. Два круглих сім’яники знаходяться в задній частині тіла. Матка і 
жовточники розміщені в задній половині збудника (рис. 45). Яйця паразитів – 

лимоноподібної форми, симетричні, розміром 0,026-0,028 х 0,015-0,017 мм, 

жовто-коричневого кольору з кришечкою на одному та потовщенням на 
протилежному полюсі. Виділяються у довкілля з мірацидієм всередині 
(рис. 46). 

Рис. 45. Metagonimus yokogawai (х100) 
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Гачки розміщуються в два ряди, кількість їх – 24-36 штук. Розмір гачків 
першого ряду 0,156 мм, другого – 0,128 мм. 

Multiceps multiceps (Taenia multiceps) – цестода, яка  паразитує в тонкому 

відділі кишечника собак, вовків (факультативнo у лисиць). Досягає 1 м в 
довжину та 0,5 см в ширину. Сколекс цестоди тотожний протосколексу 

личинки. В гермафродитному членику є до 200 сім’яників. Статеві отвори 

неправильно чергуються. Жовточник трикутної форми, розміщується на 
задньому краю членика. Матка зрілого членика має 9-26 бокових гілок, з 
додатковими гілочками. 

Coenurus cerebralis – локалізується в головному, рідше в спинному мозку 

овець, великої рогатої худоби, кіз, коней і дуже рідко людини (рис. 86). 

Личинка – це округлої або овальної форми міхур розміром до 10 см, 

заповнений рідиною. Оболонка міхура тендітна, напівпрозора. З внутрішньої 
сторони розміщені групи білих горбиків – зародкові протосколекси, до 700 і 
більше в одному міхурі. Зародковий сколекс має 4 присоски і 22-32 гачки, 

розміщені в два ряди. Розміри гачків першого ряду – 0,15-0,17 мм, другого ряду 

– 0,09-0,013 мм.

Рис. 86. Місце локалізації Coenurus cerebralis 

Multiceps skrjabini (Taenia skrjabini) – цестода розміром до 20 см, 

паразитує в тонкому відділі кишечника собак і вовків. Має озброєний сколекс з 
подвійною короною гачків – в першому ряді – 0,15 мм, в другому – 0,10 мм. 

Матка зрілого членика має від 20 до 30 бокових гілок. Яйця овальні, розміром 

0,032 х 0,036 мм. 

Coenurus skrjabini – локалізується в м’язах та підшкірній клітковині 
овець і кіз. Личинка представляє собою тонкостінний міхур розміром 25 мм і 
більше, заповнений рідиною з протосколексами. 

Echinococcus granulosus – паразитує в тонкому відділі кишечника собак, 
вовків, рідше лисиць. Цестоди розміром 3-4 мм складаються з сколекса та 
3-4 проглотид. Сколекс за будовою аналогічний протосколексам личинок. 
Зрілий членик за довжиною перевищує всю іншу частку стробіли (рис. 87, а). У 
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зрілому членику матка нагадує поздовжній стовбур з бічними відгалуженнями. 

Вона містить близько 800 яєць з онкосферами, діаметр яких 0,030-0,036 мм 

(рис. 87, б, 88). Статевий отвір розміщений в задній половині бокового краю 

членика. 

а б 

Рис. 87. Echinococcus granulosus: 

а – сколекс і членики; б – онкосфера (х600) 

Рис. 88. Яйця з онкосферами в матці ехінокока (х500) 

Echinococcus unilocularis – локалізується в печінці, легенях, рідше в 
нирках та інших органах свиней, овець, великої рогатої худоби, інших 

сільськогосподарських тварин та людини (рис. 89, 90, 91). Це однокамерний, 

непрозорий, міхур завбільшки від горошини до голови новонародженої 
людини. Стінка міхура має дві оболонки: зовнішню – кутикулярну (із сполучної 
тканини), молочно – білого кольору, іноді з жовтуватим відтінком, і внутрішню 

– гермінативну (зародкову), на поверхні якої розвиваються виводкові капсули з
одночасним формуванням на них зародкових протосколексів (рис. 92). Часто 

протосколекси відриваються від виводкових капсул і вільно плавають в рідині 
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Рис. 112. Нестатевозрілі членики Dipylidium caninum 

Рис. 113. Яйцеві капсули (кокони) (х300) 

Hymenolepis nana – (карликовий ціп’як) паразитує в тонкому відділі 
кишечника гризунів, зайцеподібних та людини. Гельмінти білого кольору 

завдовжки 5 см, завширшки 0,7-0,9 мм. Сколекс шароподібний, має чотири 

присоски та хоботок з гачками в кількості 24-30 шт. (рис. 114). В стробілі 
нараховується до 200 члеників, а в кожному статевозрілому членику 

до 140-190 яєць розміром 0,036-0,043 х 0,045-0,053 мм. Кожне яйце має 
онкосферу з трьома парами гачків (рис. 115). 

Рис. 114. Головний кінець Hymenolepis nana 
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Рис. 142. Ascaris suum в жовчних 
ходах печінки 

Рис. 143. Головний кінець Ascaris suum 

Рис. 144. Ascaris suum Рис. 145. Поперечний зріз самки 

аскариди 

а б 

Рис. 146. Яйця Ascaris suum: 

а – інвазійні; б – без білкової оболонки з личинкою всередині (x 180) 



222 

а б 

Рис. 147. Яйця Ascaris suum: 

а – неінвазійне; б – інвазійне (x 800) 

а б в 

Рис. 148. Яйця Ascaris lumbricoides: 

а – запліднене з білковою оболонкою; б – незапліднене без білкової оболонки 

в – незапліднене з білковою оболонкою (х 600) 

Parascaris equorum – локалізується в тонких кишках коней, іноді в 
шлунку і жовчних протоках печінки. Нематоди веретеноподібної форми, 

жовто-білого кольору. Ротовий отвір оточений трьома великими губами на 
кінці яких є зубчики. Самці довжиною 28 см, з загнутим хвостовим кінцем, 

де є невеликі бокові крила, статеві сосочки і дві однакові тонкі спікули. 

Самки довжиною 40 см. Яйця параскарид округлі, великих розмірів 
0,09-0,1 х 0,08-0,09 мм. Запліднені яйця вкриті товстою, нерівною 

оболонкою, темно- коричневого кольору, а незапліднені – гладенькою 

оболонкою світло- сірого кольору. Всередині знаходиться округлої форми 

зародок (рис. 149, 150). 
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поверхня зовнішньої оболонки комірчаста. Виділяються у довкілля незрілими – 

всередині знаходиться зародок, у інвазійних яєць – рухлива личинка 
(рис. 157 а, б). Яйця токсокар від котів – округлої форми, діаметром 0,065-

0,077 мм, коричневого кольору. Зовнішня оболонка – товста, поверхня – 

комірчаста, всередині знаходиться зародок округлої форми, а у інвазійного яйця 
- личинка (рис. 158, 159). 

Рис. 156. Toxocara canis 

а б 

Рис. 157. Яйця Toxocara canis: 

а – неінвазійні; б – інвазійне (x 500) 

Рис. 158. Яйце Toxocara 

cati (x 500) 

Рис. 159. Яйце Toxocara 

mystax (x 500) 
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Рис. 355. Ооцисти криптоспоридій 

Рис. 356. Blastocystis hominis 

Рис. 357. Blastocystis hominis 

Рис. 358. Кліщі орнітодорусні 
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Рис. 365. Яйця парамфістом Paramphistomum cervi (Liorchis scotiae) (х100) 

Рис. 366. Яйця Ascaris suum та Oesophagostomum dentatum (x 150) 

Рис. 367. Яйця Strongyloides ransomi та Ascaridia galli (х 300) 
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Рис. 368. Інвазійні яйця Enterobius vermicularus (х1600) 

Рис. 369. Інвазійні яйця Enterobius vermicularus (х400) 

Рис. 370. Личинка Trichinella spiralis (х600) 

Рис. 371. Личинка Trichinella spiralis (х260) 
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Рис. 372. Яйця та личинки мюллерій в альвеолах легень (x280) 

 Рис. 373. Личинка Ascaris suum у печінці 

 Рис. 374. Личинка Ascaris suum у серцевому м’язі 
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