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ВСТУП 
 

Паразитарні хвороби завдають значних збитків тваринництву через 

зниження продуктивності тварин, а, отже, зменшення виробництва м’яса, 

молока, яєць, вовни тощо. Вони завжди є і були окремою, досить значною, 

проблемою для спеціалістів ветеринарної медицини. Незважаючи на істотне 

зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні, відсоток їх 

ураження гельмінтами у досить значній частині регіонів продовжує зростати. 

Тому, фахівці ветмедицини повинні вміти своєчасно їх діагностувати, адже 

правильно встановлений діагноз є одним із важливих складників у ланцюзі 

розроблення та вдосконалення науково обґрунтованого комплексу заходів 

боротьби із зоонозами сільськогосподарських і домашніх тварин. 

Захворювання на трихінельоз до цього часу залишається актуальною 

проблемою ветеринарної медицини у багатьох країнах світу, адже його 

збудники циркулюють серед домашніх, диких та синантропних тварин, що й 

спричинює часте виникнення трихінельозних осередків. Трихінельоз – це 

гостре чи хронічне захворювання тварин і людей, характеризується значними 

функціональними змінами в органах та системах організму. Хвороба 

спричинює ускладнення, що часто призводять до летальних наслідків. За 

характером епідемічних спалахів трихінельоз подібний до інфекційних 

хвороб (тиф, туляремія, дизентерія), а за злоякісністю немає собі подібних. 

Дослідженнями вчених з різних країн підтверджено значне поширення 

трихінельозу. Напружена епізоотична й епідемічна ситуація в країнах 

Африки і Азії. Виявляють збудників трихінельозу у тварин й людей в 

Америці та Японії. Зареєстровані випадки захворювання тварин та людей у 

країнах Європи (Польща, Болгарія, Румунія, Іспанія, Італія, Молдова, Литва, 

Грузія, Росія, Білорусь, Україна). 

На території України в останні десятиліття ураження тварин та людей 

збудниками трихінельозу виявляли В.А. Булгаков (1985), B.C. Качковська, 

(1985), Ю.Г. Артеменко (1987), Н.А. Кулікова (1993), І.Ю. Шелемба (1995), 

В.А. Синіцин (1997), Л.П. Артеменко (1999), Ю. Дідик (2006). 
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Важливий економічний аспект цієї проблеми, адже благополуччя з 

трихінельозу – це основна умова торгівлі м’ясом свиней між країнами. 

Хвороба завдає значних збитків господарствам багатьох країн (організація 

трихінелоскопії свинини; утилізація свинячих туш, уражених личинками 

трихінел; захворювання людей, зниження їх працездатності). 

Таким чином, трихінельоз спричиняє тваринництву значних 

економічних збитків, людству – соціальних, що спонукає вчених до вивчення 

причин його виникнення. В зв’язку з цим, актуальним є розроблення 

ефективних методів діагностики, а також пошук і запровадження науково 

обґрунтованих заходів боротьби й профілактики цієї інвазії. 

Перед нами була поставлена мета: проведення порівняльного аналізу 

ефективності методів післязабійної лабораторної діагностики трихінельозу та 

надання рекомендацій щодо їх запровадження у виробництво. 

Новизна виконаної наукової роботи полягає у виявленні личинок 

трихінел у свинині за різних умов і термінів її зберігання й різних методів 

дослідження: компресоріумна трихінелоскопія та метод перетравлення у 

штучному шлунковому соку (пепсинізації).  

Результати наукових досліджень висвітлені в матеріалах Міжнародної 

науково-практичної конференції магістрантів від 22 листопада 2018 року, що 

відбулася в Білоцерківському національному аграрному університеті, секція 

«Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (додаток 1).  

Наукові розробки впроваджені у міській державній лабораторії 

Держпродспоживслужби м. Біла Церква Київської області, відділі 

ветсанекспертизи на ринку № 6 м. Біла Церква Київської області (додаток 2); 

навчальний процес на ФВМ БНАУ під час викладання студентам 

спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза» дисциплін «Ветсанекспертиза з основами технології 

та стандартизації продуктів тваринництва», «Гігієна м’яса та м’ясних 

продуктів» та «Паразитологія сільськогосподарських тварин» (додаток 3). 
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РОЗДІЛ 1 
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 
1.1. Особливості морфології і біології збудників трихінельозу 

 
Трихінельоз – зооноз, збудником якого є нематода Trichinella spiralis, 

роду Trichinella (W. Railliet,1896) родини Trichinellidae (J.W. Ward, 1961) і 

підряду Trichurata (К.І. Skrjabin et R.S. Schulz, 1940) [28, 33, 57, 63]. Історія 

вивчення збудника почалася більше 150 років тому, а предметом дослідження 

спочатку був не сам гельмінт, а капсула, виявлена у м’язах людини, яку 

сприймали як цистицерка. Лише в 1835 р. учені виявили всередині цієї 

капсули досить дрібного гельмінта, закрученого спірального, якого R. Owen 

(1835) назвав Trichina spiralis («волосатик спіралеподібний»). До 1972 р. 

уважалося, що це є єдиним збудником захворювання тварин та людей. Проте, 

з’явилися наукові повідомлення G. Nelson (1963), З.В. Переверзєва (1966), 

Н.Н. Озерецьковської (1969), С.Н. Ботєва (1978), В.А. Бритова (1982), 

Б.Л. Гаркаві (1999) про інших збудників, особливістю яких є різна 

інвазійність та патогенність для тварин різних видів і людини [38, 58] 

Установлено [9, 30, 34, 39], що крім класичного збудника Trichinella 

spiralis, існують його варієтети (штами). Так, Tr. spiralis (spiralis) – домашній 

варієтет, інвазує свиней, котів, собак, щурів; Tr. spiralis (native) – природний 

варієтет, уражує диких м’ясоїдних тварин, моржів; Tr. britovi – природний 

варієтет, уражує коней, диких свиней; Tr. spiralis (nelsoni) – природний 

варієтет, уражує диких м’ясоїдних тварин; Tr. pseudospiralis – уражує птахів, 

диких м’ясоїдних тварин, щурів, мавп ; Tr. papuae – природний варієтет, 

інвазує кабанів, людей; Tr. zimbabwensis – природний варієтет, уражує людей, 

диких свиней, щурів, крокодилів. 

Збудники трихінельозу – біогельмінти, цикл їх розвитку відбувається за 

участі одного живителя. Статевозрілі збудники паразитують у тонких кишках 

(частіше – дванадцятипалій) тварин і людей [21]. Це дрібні нематоди, ледь 

помітні неозброєним оком. Запліднена самка паразита довжиною 4,8 мм, 

товщиною до 0,07 мм. Самці – значно менших розмірів (до 2,2 мм завдовжки 
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і до 0,03 мм завширшки) [31,33]. Личинкова стадія гельмінтів паразитує під 

сарколемою поперечносмугастих м’язових волокон [32, 37]. За даними 

С.Н. Боєва і В.А. Бритова (1978), її розмір досягає 0,65–0.85 мм у довжину, 

0,03–0,04 мм – у ширину. Інвазійна личинка трихінел згорнута в спіраль у 

3,5 оберти і утворює витягнутий еліпс (0,14–0,23 х 0,096–0,12 мм) [34]. 

Trichinella spiralis – живородний паразит, життя якого починається на 

стадії ембріона в матці самки. Останній дуже швидко росте. Тонка оболонка 

яйця розтягується й розривається. Личинки, які вилупилися, переміщаються в 

піхву самки і покидають її, глибоко занурюються у слизову оболонку 

кишечнику (у ліберкюнові залози, товщу ворсинок). За допомогою стилету, 

ферменту гіалуронідази, проникають у лімфатичні судини й далі, через 

грудну лімфатичну протоку – кров’яне русло, звідки заносяться у всі органи і 

тканини тварини чи людини. Знаходять їх у крові з 5-ї по 28-му добу після 

зараження. Уважають [62], що мігруючі личинки трихінел можуть 

багаторазово циркулювати кров’яним руслом, виходячи в прилеглі тканини, 

але продовжують розвиток лише ті, що потрапили в скелетні м’язи. За 16–

17 діб після зараження личинки починають скручуватися, маючи спочатку S-

подібну форму, а потім спіралеподібну. Частина личинок (до 17-ти діб) здатні 

викликати ураження. За 23–25 діб після зараження, навколо личинок стають 

помітними контури капсули, що формується, а через 30–36 діб їх помітно під 

мікроскопом у зрізах м’язів [25]. З часом стінка капсули потовщується через 

нашарування сполучної тканини [28]. За 3–4 міс. після зараження помітна 

двошаровість капсули [31]. За 5–6 міс. полюси капсули просочуються солями 

кальцію. Цей процес закінчується за 18–24 міс. [32] (табл. 1.1). У 

експериментах учених отримані дещо інші дані щодо особливостей розвитку 

личинок трихінел [1]. Процес звапнення індивідуальний, залежить від виду 

живителя, віку, інтенсивності інвазії й інших чинників [33]. Форма капсули 

значно варіює [30]. У свиней вона лимоноподібна, іноді овальна, грушо- або 

пляшко-подібна [34]. У диких тварин – яйцеподібна, овальна, кругла [9,18]. У 

одній капсулі може знаходитися від 1-ї до 7-ми личинок [19]. 
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Таблиця 1.1 – Розвиток трихінел (за даними В.А. Бритова, 1966) 
Термін розвитку личинок трихінел Вік личинок від початку зараження 

1 Статеве дозрівання за 10 год. 

2 Початок відчуження личинок трихінел на 4-ту добу 

3 Тривалість життя шлункових трихінел 2–3 тижні, поодиноких – до 30–40 діб 

4 Поява личинок трихінел у крові на 5-ту добу 

5 Проникнення личинок трихінел у м’язи на 6-ту добу 

6 Початок скручування личинок трихінел на 16–17-ту добу 

7 Личинки трихінел стають інвазійними на 17–20-ту добу 

8 
Личинок трихінел можна виявити за 

компресоріумного дослідження 
на 18–19-ту добу 

9 Початок формування капсули у личинок на 20-ту добу 

10 
Можливість виявлення капсули за 

компресоріумного дослідження на 24-ту добу 

11 
Початок нашарування солей кальцію на 

полюсах капсули личинки трихінел на 34-ту добу 

12 Утворення перших, повністю вкритих солями 
кальцію, капсул личинки трихінел 

за 2 роки 

 

Звапнення капсули – це не показник загибелі личинок, адже в такому 

стані вони можуть залишатися життєздатними упродовж кількох десятків 

років [1,6]. Основним шляхом зараження тварин і людей збудником 

трихінельозу є вживання в їжу м’яса та продуктів забою тварин, інвазованих 

личинками трихінел [7, 20]. Інколи таке зараження й не відбувається [1, 26].  

Таким чином, у літературних джерелах добре висвітлені окремі питання 

морфології збудників трихінельозу та їх циклу розвитку. Разом з тим, 

недостатньо робіт щодо інших варієтетів збудників. 

  

1.2. Розповсюдженість і шляхи циркуляції збудників трихінельозу 
серед тварин та людей 

 

Особливості епізоотології трихінельозу пов’язані із розвитком збудника 

Trichinella spiralis, що паразитує лише в організмі тварини чи людини [40,41]. 

Це робить паразита незалежним від природно-кліматичних умов й сприяє 

поширенню у будь-якій географічній зоні, де є тварини, сприйнятливі до цієї 
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інвазії [43,45,]. Досить сприйнятливими до збудника є домашні свині, кабани, 

собаки, коти, лисиці, борсуки, ведмеді, вовки, щурі, їжаки, а також люди 

[52,59].  

Науковими дослідженнями Ю.Г. Артеменка (1973) встановлено [2], що 

в Україні існують синантропний та природний осередки інвазії, різні за своєю 

характеристикою й можуть формуватися незалежно один від одного, 

тривалий час існуючи в довкіллі. Ступінь їх поширення різна. Автор поділив 

територію країни на 4-ри зони: стаціонарних синантропних осередків; 

тимчасових синантропних осередків; зона, загрозлива для свиней та людей; 

зона умовно благополучна [29]. У деяких місцевостях можуть зустрічатися 

змішані (природно-синантропні) осередки інвазії [2, 134]. Прикладом можуть 

бути їздові собаки, основним джерелом корму яких  є м’ясо морських тварин. 

За природного осередку циркуляція збудника відбувається між 

хижаками та всеїдними. За результатами спостережень Ю.С. Клейна, 

Д.Ф. Захарченка (1984), найбільше значення серед хижаків має червона 

лисиця [68]. У синантропних осередках основним у циркуляції інвазії є 

ланцюг «свиня – продукти забою свині – свиня» за участю гризунів. Цей 

взаємозв’язок здійснюється за згодовування тваринам не знешкоджених 

продуктів забою з м’ясокомбінатів (субпродуктів 2-ї категорії), м’ясних 

відходів – за подвірного забою, використання відходів з підприємств 

громадського харчування. Так, найвища інтенсивність та екстенсивність 

інвазії – в підсобних господарствах, порівняно з підприємствами 

громадського харчування і м’ясокомбінатами [3]. На 10 тис. забитих свиней з 

цих неблагополучних підсобних господарств, відсоток випадків хвороби 

майже у 2 рази вищий, ніж у великих комплексах та свинофермах [8]. 

Взаємозв’язку природного і синантропного осередків трихінельозної 

інвазії сприяють і мисливці, які згодовують домашнім свиням тушки диких 

звірів без попередньої термічної обробки [7]. Внаслідок спостережень 

І.Ю. Шелемби і Р.І. Токара (1997) відомо, що, трихінельозна інвазія 

циркулює постійно у популяції диких тварин. Свійські тварини у кругообіг 
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збудника включаються, зазвичай, після поїдання ними заражених гризунів. 

Навесні й улітку в деяких місцевостях спостерігається міграція частини 

популяції синантропних гризунів за межі населених пунктів, а восени – вони 

повертаються. Ця екологічна особливість синантропних гризунів сприяє 

передачі збудника від диких до свійських тварин та людини. За 

дослідженнями Н.А. Трабенкової (1992), потрапляння паразитів з природного 

осередку призводить до формування природно-синантропного трихінельозу. 

В Україні зареєстровано більше 22 видів диких та синантропних 

тварин, сприйнятливих до збудника трихінельозу, що формують природні 

осередки, що утворюються незалежно один від одного й існують самостійно. 

З’єднуючою ланкою можуть бути собаки, коти та щурі. Ці тварини – 

індикатори інвазії в Україні, що є дуже важливим з точки зору прогнозування 

хвороби [2]. 

На території України щорічно виявляють тварин і людей, хворих на 

трихінельоз, що свідчить про стаціонарно неблагополучні території [1, 2]. 

Упродовж 1971–1995 рр. зареєстровано близько 4,0 тис. випадків хвороби у 

свиней [7]. За результатами досліджень учених [2,8, 29], масові осередки 

трихінельозу свиней зосереджені, в основному, у Вінницькій, Одеській і 

Хмельницькій областях. Трихінельозні осередки виявляли також у 

Херсонській, Миколаївській областях, де раніше вони ніколи не зустрічалися. 

У цих областях щорічно наявні випадки інвазії серед свиней і людей. У 

Волинській, Черкаській, Житомирській, Рівненській областях хвороба 

реєструвалася спорадично і мала нестаціонарний характер [5]. 

У 1990–1995 рр. однією з неблагополучних щодо захворювання на 

трихінельоз тварин і людей стали вважати Закарпатську область. У цей 

період зареєстровано велику кількість випадків хвороби у людей, серед них – 

7 спалахів сімейного типу. На відміну від описаних С.Н. Дмитрієвим, 

М.С. Набатовим (1991) [52] спалахів в Україні, пов’язаних із зараженням 

людей під час вживання свинини, інвазованої трихінелами, був 

зареєстрований випадок трихінельозу, чинником передачі якого було м’ясо 



 

 

10

 

дикого кабана та бурого ведмедя [23]. У стаціонарних осередках, де щороку 

реєструвалися спалахи трихінельозу серед людей, основним джерелом була й 

залишається інвазована свинина. Реєструється захворювання там, де 

інтенсивно розвинуте свинарство.  

 
1.3. Зажиттєві й післязібійні методи діагностики трихінельозу 
 
Діагностика трихінельозу тварин – один із перших базових етапів у 

системі заходів, направлених на подолання цієї інвазії [25]. Серед відомих 

методів виявлення личинок трихінел найбільшої уваги заслуговує зажиттєва 

діагностика, що може здійснюватися за клінічними ознаками хвороби 

відповідно до анамнестичних даних, методом зажиттєвого 

трихінелоскопічного дослідження м’язів, узятих за допомогою біопсії, 

методами імунологічних реакцій, із застосуванням антигенів, виготовлених 

спеціально [33]. Зажиттєва діагностика дає змогу виявити інвазовану тварину, 

заощадити кошти на її утримання й попередити виникнення нових осередків 

трихінельозу [4]. Останнім часом набув особливої ваги імуноферментний 

аналіз (ІФА) для виявлення специфічних протитрихінельозних антитіл у 

сироватці крові тварин, що дозволяє виявляти хворих тварин з досить 

низьким рівнем інвазії (1 личинка на 100 г м’язів) [4]. Така висока чутливість 

аналізу вказує на його діагностичну цінність за обстеження тварин на 

трихінельоз [8]. Специфічність та чутливість ІФА значно залежить від типу і 

якості антигену. Як антигени, для різних діагностичних досліджень на 

трихінельоз використовуються сольові екстракти (різного рівня водневого 

показника – pH) гомогенатів свіжих, висушених чи ліофілізованих личинок 

трихінел, а також виділені із них окремі фракції. Більшість реакцій, 

випробуваних за трихінельозу і не співпадіння результатів різних авторів 

зумовлюють необхідність ретельної оцінки не лише кожної з них, але й їх 

порівняння між собою, із залученням: ступеня чутливості (% позитивних 

результатів за різної інтенсивності інвазії), специфічності (% позитивних 

результатів за інвазії гельмінтів інших видів), можливість ранньої 
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діагностики, простота методики й відтворення результатів [17].  

Зовнішні ознаки цього захворювання досить різноманітні, мають 

подібність до бешихи, екземи тощо. Вони більш чітко проявляються у 

поросят і підсвинків. Дорослі свині іноді залишаються на вигляд здоровими, 

навіть за високої інтенсивності інвазії. В експерименті спостерігалося 

збільшення у крові кількості еозинофілів за 5–8 діб після зараження й 

досягнення його максимального рівня вже за 2–4 тижні. Тому, аналіз 

помітних клінічних ознак у свиней не завжди допомагає правильно й 

своєчасно встановити діагноз на трихінельоз. Своєчасне виявлення 

інвазованих свиней, хутрових звірів й деяких промислових тварин (ведмідь, 

кабан лисиця та ін.) є гарантією попередження спалахів захворювання серед 

населення. Основними клінічними проявами гострого перебігу трихінельозу 

у людей є лихоманка, набряки, м’язові болі, висипи на шкірі, у крові – 

збільшення кількості еозинофілів, алергічна реакція з гістаміну, серотоніну, 

брадикініну та ін. [14]. Пік інвазії – в період між 3 та 4 тижнями після 

зараження. Набряк повік, кон’юнктивіт – найхарактерніші клінічні прояви 

трихінельозу людей. Певну роль відіграє й міграція личинок у тканинах та 

органах, що відкриває доступ патогенній мікрофлорі й ускладнює перебіг 

хвороби [19] ураженням органів дихання з астматичними явищами (сухий 

кашель, задишка). Реєструється 3 типи прояву легеневого синдрому – катар 

верхніх дихальних шляхів, пневмонія, дифузна пневмонія [11]. Ураження 

серця спостерігається на 3–4-му тижні хвороби, а смерть від міокардиту може 

наступити на 5–7-му. Явища серцевої недостатності розвиваються на фоні 

глибоких порушень гемокоагуляції та тромбоутворення [18].  

Про важкість хвороби засвідчував німецький вчений F.A. Zenker ще у 

1866 р., який уперше довів патогенну роль збудника для людини, установив, 

що вона хворіє на трихінельоз за вживання в їжу інвазованої свинини [21]. 

Відтоді, в усіх європейських країнах, уведені обов’язкові лабораторні 

дослідження туш свиней, котрі є значно надійнішою діагностикою 

трихінельозу [25].  
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У практиці ветмедицини набули поширення наступні методи 

післязабійної (посмертної) діагностики трихінельозу: 1) компресоріумна 

трихінелоскопія; 2) трихінелоскопія осаду після перетравлення м’язів у 

штучному шлунковому соку або метод штучного перетравлення 

(пепсинізація); 3) ксенодіагностика – уточнення виду виявлених личинок та 

встановлення їх інвазійності [31, 66]. Ці методи вважаються досить 

досконалими. Так, за проведення компресоріумної трихінелоскопії можна 

визначити, відповідно до стадії, розвиток трихінел та орієнтовний час 

зараження тварини [51]. Збудники деяких видів здатні поступово відмирати, 

але солі кальцію у м’язах залишаються назавжди, що дає можливість 

визначити середньостатистичну інвазованість туші. Така необхідна 

інформація суттєво допомагає фахівцям ветмедицини з’ясовувати джерела 

зараження тварини й дозволяє попередити виникнення аналогічних випадків 

на майбутнє. Інкапсульовані личинки трихінел у м’ясі досить стійкі до 

впливу зовнішніх факторів (рис. 1.2.). 

 

Рис. 1.2. – Інкапсульована личинка трихінели в м’язах  

 

За звичайної температури заморожування м’яса (-10°С), личинки 

Т. spiralis виживають невизначено довго, за -12 °С – до 57 діб, -18 °С – до 

21 доби. Личинки Т. nativa витримують заморожування до -23 °С упродовж 

3 діб, а за -16 °С – до 20 міс. [33]. За температури більше  -50 °С 

життєздатність личинок продовжується декілька хвилин. Однак, під час 

приготування м’ясних страв за домашніх умов, відповідна температура 
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всередині шматка м’яса досягається не завжди. За соління м’яса личинки 

можуть зберігатися у товщі шматка до 1-го року, гниючому – до 9 міс. 

За наявності однієї личинки в 1 г м'язів, у людей клінічні ознаки 

хвороби не розвиваються [19]. Якщо ж личинок до 10 – у частини людей 

з’являються легкі ознаки хвороби. За значно вищої інтенсивності інвазії 

клінічні ознаки досить характерні. За потрапляння в організм людини 50 і 

більше личинок – хвороба має середній та важкий перебіг. Із розвитком 

хвороби зменшується інкубаційний період. Складність перебігу хвороби 

залежить й від кількості спожитого інвазованого м’яса. Інколи інвазованість 

м’яса може бути значною, а наслідки хвороби – легкими. Отже, діагностика 

трихінельозу – одна з основних ланок у ланцюзі науково обґрунтованого 

комплексу лікувально-профілактичних заходів. У випадку раннього його 

виявлення, можна не допустити поширення захворювання у довкіллі, а також 

попередити витрати на відгодівлю та утримання уражених тварин. 

 
1.4. Узагальнення до огляду літератури 

 
Проблема трихінельозу є багатогранною, де переплітаються загально-

біологічні, ветеринарні, медичні, економічні й соціальні інтереси. Збудники 

хвороби – нематоди трихінели, що існували на Землі задовго до появи 

людини, і їх еволюція загадкова й своєрідна. Знання про цих гельмінтів й 

спричинені ними хвороби накопичувалися упродовж всього періоду 

становлення й розвитку людства [24, 30]. За патогенністю трихінели 

займають одне з провідних місць серед інших паразитів [27, 33, 34], тому 

хвороба  дуже часто має характер гострої інвазії з вираженими яскраво 

алергічними явищами [31]. Для покращення ефективності заходів боротьби з 

трихінельозом в Україні запроваджуються новітні методи діагностики 

трихінельозу: метод пепсинізації (післязабійно) та зажиттєвої діагностики 

трихінельозної інвазії – ІФА. У більшості країн у загальнодержавному 

масштабі постійно проводиться профілактика трихінельозу, метою якої є 

попередження зараження тварин та людей [52]. Велика увага приділяється 
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м’ясній промисловості, оскільки місця забою тварин, за недостатньої їх 

організації, сприяють масовому поширенню інвазії, тому до них 

пред’являються суворі ветеринарно-санітарні вимоги. 

Лікування тварин і людей за трихінельозу індивідуальне, зі 

специфічною (етіотропною) й патогенетичною терапією. Ефективним є 

проведення етіотропної терапії в інкубаційний період чи перші дні 

захворювання, особливо, коли можливим є попередження його клінічних 

проявів [70]. Запропоновано специфічне лікування хворих тварин за 

використання тіабендазолу, вермоксу (мебендазолу), альбендазолу. Ці 

препарати викликають загибель кишкових трихінел та не інкапсульованих 

личинок. 

Важливого значення в системі профілактичних протитрихінельозних 

заходів набуває свинарний благоустрій населених пунктів [5]. Бойні, 

скотомогильники, смітники, повинні бути під особливим наглядом місцевих 

служб – ветеринарної та медичної. Доступ тварин до цих об’єктів необхідно 

повністю закрити [7]. Важливою є санітарно-просвітницька робота з 

населенням через поширення інформації про хворобу за виступів на радіо, 

телебаченні, публікацій в газетах та журналах тощо [8]. Систематичні 

санітарно-профілактичні заходи й деякі досягнення у лікуванні людей 

поліпшили ситуацію з цієї небезпечної інвазії. Однак, активність мір 

боротьби з трихінельозом є все ще недостатньою [27]. Тому, до цієї хвороби 

прикута увага багатьох дослідників та вчених з різних країн світу [31, 54, 68, 

69]. 
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РОЗДІЛ 2 
ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

 
2.1. Матеріали та методи досліджень 

 
Мета роботи – порівняльна ефективність методів післязабійної 

лабораторної діагностики трихінельозу та надання рекомендацій щодо їх 

запровадження у виробництво. 

Об’єкт дослідження – личинки трихінел у свинині, різні умови та 

терміни її зберігання, різні методи дослідження: компресоріумна 

трихінелоскопія та метод пепсинізації; аналіз та надання рекомендацій щодо 

застосування сучасних методів дослідження на наявність трихінел у державних 

лабораторіях ветсанекспертизи на агропромислових ринках і державних 

лабораторіях ветмедицини, згідно з вимогами нормативної документації.  

Матеріалом для дослідження також були деякі статистичні та наукові 

дані Держпродспоживсужби і Державного науково-дослідного інституту з 

лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а також м’ясо 

від природно ураженої трихінелами свині з Херсонської області.  

Методи дослідження – компресоріумна трихінелоскопія і метод 

пепсинізації (перетравлення у штучному шлунковому соку).

 
2.2. Схема проведення дослідження 

 
Уражене м’ясо (м’язи шийні, міжреберні, жувальні, м’язи задньої частини 

туші) розділяли на 6 частин і зберігали за різних умов. Маса шматків м’яса – 

176–300 г. Фарш зберігали в льоху кафедри паразитології та фармакології 

БНАУ 3 тижні за температури 10–15 °С, один шматок м’язів масою 176 г – 

заморожували у побутовому холодильнику (температура всередині шматка – 

мінус 6 °С) упродовж 14 діб; виготовляли слабко копчене м’ясо: варили – 1 год  

до температури 60 °С у середині шматка, коптили впродовж 3-х год. 

Засолювали шматок м’яса масою 300 г з використанням кухонної солі з 

масовою часткою 20 % до маси м’яса і витримували впродовж 3-х тижнів. 

Дослідження проб проводили методами компресоріумної трихінелоскопії 
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(48 зрізів) й пепсинізації одноразово. Окреме дослідження провели з метою 

вивчення терміну зберігання життєздатності личинок у гниючому м’ясі.  

 Метод  пепсинізації детально описаний у додатку 4: «Рекомендації 

міжнародної комісії з трихінельозу (МКТ) щодо методів боротьби з 

трихінельозом домашніх та диких тварин, м’ясо яких вживається в їжу 

людиною». Дослідження зрізів з личинками трихінел у компресоріумі 

проводили за допомогою звичайного мікроскопу (МБР-1, «Ломо») та 

проекційного трихінелоскопу ПТ-80 (Білорусь) (рис. 3.1.). 

 

Рис. 2.1. Проекційний трихінелоскоп ПТ-80 

 
Шматок м’яса від свині, ураженої трихінелами, розділяли на 150, 200 г, 

зберігали без доступу сонячних променів у закритому боксі за температури 

довкілля. Проби м’яса досліджували 5 разів, 1 раз –  у два місяці. Перед 

дослідженням їх звільняли від жиру, фасцій, крові. Перетравлення кожної 

проби проводили окремо. Для виготовлення штучного шлункового соку 

(ШШС) використовували х/ч хлористоводневу кислоту в 1 % концентрації, 

пепсин курячий та великої рогатої худоби з масовою часткою 4–5 %. На 

одиницю м’ясного фаршу брали 15–20 об’ємів ШШС. Колби зі ШШС 

витримували впродовж 12 год. за температури 37–39 °С. Пізніше 

використовували капсули з модифікованим пепсином. Після закінчення 

перетравлення, воли від м’ясного фаршу залишився тонкий осад бурого 

кольору, капронове сито № 26 з діаметром отворів 300 мкм зшивали у формі 

мішечка, через який заливали вміст колби у лійку. Лійку з рідиною 

витримували 1 год, пробірки з осадом відокремлювали, осад промивали 2–

3 рази водою і досліджували краплинами під мікроскопом на предметному склі. 

На підставі отриманих результатів оформлена наукова робота. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

3.1. Аналіз статистичних даних щодо трихінельозної інвазії в Україні  
 
Упродовж останніх років епізоотична та епідемічна ситуація з 

трихінельозу в Україні залишається напруженою, враховуючи значну кількість 

випадків захворювань на трихінельоз, а також тварин, уражених личинками 

трихінел у синантропних і природних осередках. 

 

Рис. 3.1. – Епізоотична ситуація з трихінельозу на території України 

 

Як видно із рис. 3.1., Херсонська область знаходиться в зоні, де 

реєструють трихінельозну інвазію, та існують потужні її осередки. 

 
Таблиця 3.1 – Випадки виявлення туш свиней, уражених личинками трихінел в Україні 
за 2012–2018 pp.  

Область Роки Усього 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Житомирська 
  

1 
    

1 

Закарпатська 
 

2 
     

2 

Запорізька 
 

1 
 

1 
   

2 

Миколаївська 11 
  

2 5 13 3 34 

Херсонська 2 
    3  

5 

Хмельницька 3 
 

1 
    

4 

м. Київ 3 
      

3 

Усього 19 3 2 3 5 13 3 46 
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Як видно із даних таблиці 3.1, найбільшу кількість свиней, уражених 

трихінелами за період 2012–2018 рр., виявлено в Миколаївській області. Так, їх 

кількість становить 34 (72,3 %), в інших п’яти неблагополучних областях 

(Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Черкаській) та м. Київ 

виявляли по 1–3 туші за рік (в окремі роки). 

У природному біоценозі України, як за даними деяких науковців [1–7], 

так і досліджень обласних і регіональних державних лабораторій ветеринарної 

медицини, серед диких м’ясоїдних тварин більш ураженими личинками 

трихінел є червона лисиця. Про це свідчать дані таблиці 3.2. 

 
Таблиця 3.2. – Кількість виявлених тушок (трупів) лисиць, уражених личинками 
трихінел в Україні 

 

Область 
Роки 

Усього 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   Херсонська – – – 1 8 – 9 18 

   Закарпатська 3 4 10 12 12 8 7 56 

   Полтавська – – 1 – 1 1 – 3 

   Харківська 4 7 5 9 8 7 6 46 

   Миколаївська – – 4 – – – 1 5 

   Усього: 7 11 20 23 20 15 22 118 

 

Наведені деякі статистичні та наукові дані (табл. 3.2.) свідчать про те, що 

найбільшу кількість лисиць, уражених трихінелами, виявляли у Закарпатській 

області (47,0 %), дещо меншу – Харківській (38,7 %), Херсонській (15,7 %). 

Поодинокі випадки захворювання лисиць реєстрували у областях Полтавській 

та Миколаївській, що свідчить про те, що червоні лисиці – потужне джерело 

трихінельозної інвазії, як у природних, так й синантропних осередках.
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3.2. Порівняльна діагностика трихінельозної інвазії методами 
компресоріумної трихінелоскопії і пепсинізації 

 
Зважаючи на вимоги МЕБ (Міжнародного епізоотичного бюро), 

Міжнародної комісії з трихінельозу (МКТ), складну ендемічну ситуацію в 

Україні щодо трихінельозної інвазії, нині важливим завданням є розроблення та 

впровадження у практику ветмедицини сучасних методів діагностики. 

Порівняльному аналізуванню ефективності методів діагностики трихінельозу 

тварин за результатами дослідження й присвячена дана наукова робота. 

Результати дослідження наведені в таблицях 3.4. і 3.5. 

Таблиця 3.4. – Порівняльна ефективність методу компресоріумної 
трихінелоскопії та пепсинізації за різних способів зберігання й обробки 
свинини 

 
Досліджуваний 
продукт із м’яса 
свині, ураженої 

трихінелами 

 
Стан личинок 

в 
досліджуваних 

м’язах 

Знайдено личинок трихінел за допомогою методів: 
компресоріумної 
трихінелоскопії 

пепсинізації 

кількість  
досліджуваних 

проб 

кількість  
наявних 
личинок 

кількість  
досліджуваних 

проб 

кількість  
наявних 
личинок 

Фарш 2-х 
тижневий 

частковий 
розпад 8 (4-х) 

3 – 1 1  1 2  6 – 1 1  

Фарш 3-х 
тижневий 

значний 
розпад 

8 (2-х) 
4 – 1 0  1 2  4 – 1 1  

М’ясо заморожене 
(t° -6°С) 

рухливі 
8 (8) 5 – 1 7  1 2  1 8 – 4 1  

Слабо копчене рухливі 8 (4) 1–2 12 1 1 – 1 6  

Засолене м’ясо  
(кухонною сіллю з 
мас. часткою 7 %) 
упродовж 3 тижнів 

рухливі 

 
8 (5 -ти ) 

 
2–7 

 
12 

 
6 – 1 4  

 

Відповідно до проведених досліджень можна стверджувати що, у 

виготовленому фарші із м’яса ураженої свинини, впродовж 2-х та 3-х тижнів 

личинки ще зберігалися, про що свідчать результати дослідження фаршу 

методом пепсинізації. Частина личинок, знайдених в осаді під час його 

підігрівання слабко рухалися, отже, на час дослідження вони були ще 

життєздатними, щоправда, кількість їх дещо зменшилася. 

Добре зберігалися личинки в м’ясі замороженому, велику їх кількість (5– 
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17 у пробі) виявляли під час компресоріумного дослідження і значно більше – 

за використання методу пепсинізації. Більшість личинок в осаді рухалися.  

У досліджуваному копченому м’ясі виявляли живі личинки за допомогою 

компресоріумної трихінелоскопії в 4-х із 8-ми проб, їхня кількість була 

мінімальною – 1 – 2  личинки в 48-ми зрізах, але в усіх 12-ти пробах, 

досліджених шляхом перетравлення в штучному шлунковому соку, більша 

частина личинок були життєздатними. 

У засоленому м’ясі личинки трихінел виявлені у 5-ти із 8-ми проб, з 

мінімальною кількістю трихінел в осаді – від 8 до 14. Більшість личинок 

трихінел були життєздатними. Отже, проведені дослідження засвідчили, що 

обидва методи дали значну інформацію, по-перше, щодо стану личинок у 

змінених умовах існування і, по-друге, щодо інтенсивності ураження. 

У тих пробах, де личинки загинули, їх важко, але все ж таки можна 

виявити методом компресоріумної трихінелоскопії, оскільки, за перетравлення 

від них не залишається й сліду. Там, де більша частина личинок трихінел 

залишилися живими, їх виявляє метод пепсинізації. 

  

Рис. 3.5 – Личинкова стадія трихінели під 
мікроскопом 

(метод компресоріумної трихінелоскопії) 

Рис. 3.6 – Личинки трихінел м’ясі з 
прогресуючим автолізом  

(метод компресоріумної трихінелоскопії) 

 

Результати наступного дослідження щодо визначення термінів зберігання 

трихінел у гниючому м’ясі наведені в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5. – Результати дослідження м’яса з личинками трихінел у період його 
тривалого зберігання 

№№ 
дослідження 

Метод компресоріумної 
трихінелоскопії 

Метод перетравлення у штучному 
шлунковому соку 

кількість  
досліджуваних 

проб 

кількість  
личинок трихінел 

(ліміти) 

кількість  
досліджуваних 

проб 

кількість  
личинок трихінел 

1–2 10 4 – 1 5  3  6 – 1 8  

3 – 4  1 2  2 – 8  2  3 – 3 6  

5 – 6  1 4  4 – 7  4  2 – 1 9  
7 – 8  1 3  3 – 5  1 5  3 – 8  

9 – 1 0  1 1  1 – 3  1 7  1 – 4  

 

Із проведених досліджень очевидно, що, як метод компресоріумної 

трихінелоскопії, так і метод пепсинізації виявили личинок трихінел у гниючому 

м’ясі впродовж 6 міс. його зберігання, але в меншій кількості досліджуваних 

проб. Методом же пепсинізації виявлено набагато більше личинок трихінел. 

Також виявлена тенденція до розпаду личинок трихінел і зменшення їх 

кількості у м’ясі, що довго зберігалося. Дослідження такого м’яса 2-ма 

методами  є необхідними через те, що компресоріумна трихінелоскопія (зазвичай, 

не 1-ї проби, а щонайменше – 10-ти) виявляє стан ураження навіть незначною 

кількістю личинок трихінел. Личинки через 3–4 та 5–6 міс. зберігання в 

гниючому м’ясі були частково зруйнованими, без капсул, що свідчить про 

загибель більшості з них, кількість яких за період зберігання 1–2 міс. у пробах 

складала від 4-х до 15-ти, порівняно з виявленими 1–3 личинками трихінел 

після 5–6-місячного зберігання. Та необхідність використання методу 

пепсинізації м’язів підтверджена виявленням життєздатних личинок трихінел 

(хоч і невеликої їх кількості). 

У 17 проб дослідженого м’яса, проведених нами, було від 1-ї до 4-х 

личинок трихінел. Частина цих личинок були життєздатними, рухалися за 

підігрівання осаду. 

Таким чином, якщо обмежитися методом компресоріумної 

трихінелоскопії, можна засвідчити факт повної загибелі личинок трихінел у 

гниючому м’ясі вже через 3–4 місяці зберігання. Дані, отримані методом 
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пепсинізації, дають змогу стверджувати, що хоч і незначна, але частина 

личинок трихінел залишаються життєздатними навіть через 6 місяців 

зберігання проб досліджуваного м’яса. 

Отримані результати досліджень свідчать, що зберігання життєздатності 

личинок трихінел у гниючому м’ясі, тобто трупах, як одному із джерел 

ураження свиней та інших тварин, повинні враховуватися за визначення шляхів 

циркуляції збудника трихінельозу в синантропному й природному його 

осередках. 

Для впровадження методу пепсинізації провели апробацію активності 

ферменту пепсину (що є основним інгредієнтом у штучному шлунковому соку), 

що виробляють в Україні, (Львівський та Вінницький м’ясокомбінати). 

У дослідах використали різні концентрації ферменту пепсину в штучному 

шлунковому соку. Результати дослідів представлені у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 – Результати апробації активності пепсину різних видів (№1-В, №2-В, №3-
Л) у штучному шлунковому соку для перетравлення проб м’язів 

№ 

дос-

ліду 

К-ть 

дослід.ф

аршу 

Кіль-

кість 

досл.  

пеп-

сину 

К-ть 

хлорист

овод-

невої 

кисло-

ти 

Об'єм 

води 

Тривалі 

сть 

перетра 

влення 

Аналізування результатів дослідження 

Рівень перетравлення 

(характер осаду) 

Стан личинок 

трихінел 

1 7,5 г 4,5 г 1,5 см3 150 см3 2 год. 

Процес перетравлення ще 

не завершився, в осаді є 

шматочки м'яса 

Личинки 

трихінел відсутні 

2 5 г 4 г 1 см3 100 см3 2 год. 

Процес перетравлення ще 

не завершився, в осаді є 

шматочки м'яса 

Личинки 

трихінел відсутні 

3 5 г 5 г (В-я) 2 см3 100 см3 2 год. 

Процес перетравлення 

завершився, в осаді є 

рухливі личинки 

Личинки 

рухаються 

4 5 г 
5 г  

(ФП-6) 
1 см3 100 см3 1,5 год. 

Процес перетравлення 

завершився, виявлено 

2 рухливі личинки 

Рухомі личинки 

трихінел 
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5 5 г 

6 г  

(ФП-6) 1 см3 100 см3 1 год. 

  

6 5 г 
5 г 

 (N3-Л) 
1 см3 100 см3 1,5 год. 

Процес перетравлення не 

завершений, личинки не 

знайдені 

 

7 5 г 
5 г  

(N3-Л) 
1,5 см3 100 см3 2 год. 

Процес перетравлення 

завершений 

 

8 7 г 
10 г 

(N3-Л) 
1,5 см3 150 см3 2 год. 

Процес перетравлення 

завершений 

 

9 10 г 
10 г  

(ФП-6) 
1,5 см3 200 см3 1 год. 

Процес перетравлення 

завершений 

Рухливі личинки 

трихінел 

10 20 г 
20 г  

(ФП-6) 
4мл 400 см3 1 год. 

Процес перетравлення 

завершений 

Рухливі личинки 

трихінел 

 

Як видно із даних табл.. 3.6, жоден із використаних препаратів ферменту 

«пепсину» не дає надійних результатів перетравлення м’яса, а, отже, не виявляє 

100 % личинок. Через це в Україні затверджений та використовується «Набір 

діагностичний для ідентифікації личинок Trihinella spiralis методом 

перетравлення проб м’язів», зареєстрований в Україні за № 3448-14-0387-08 від 

09 липня 2008 р., співавторами якого є доцент кафедри паразитології та 

фармакології Білоцерківського національного аграрного університету, доцент 

Артеменко Л.П. та її учень, кандидат ветеринарних наук Небещук О.Д. 

 

 

 

 
Рис. 3.7. – Капсули та пакетики з модифікованим пепсином для методу пепсинізації 
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Таким чином, деякі види пепсину є досконалими, а інші ще потребують 

удосконалення. Нині, для виготовлення штучного шлункового соку, в Україні 

використовують набір капсул та мішечки з модифікованим пепсином (рис. 3.7.). 

Їх перевага полягає в тому, що тепер не потрібно використовувати прекурсор 

хлористоводневу кислоту. В капсулі є всі інгредієнти для утворення штучного 

шлункового соку. 
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РОЗДІЛ 4  
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 
Серед гельмінтозів-зоонозів важливе соціальне та епізоотичне значення 

має трихінельоз. Трихінельоз найпоширеніший в США і є в цій країні однією із 

основних проблем охорони здоров’я (Schwartz, 1962; Maunard, Kagan, 1963). 

Компресоріумна трихінелоскопія використовується вже більше 100 років. 

У більшості країн – класичним методом за Reissmann (1908) і базується на 

дослідженні 48-ми зрізів ніжок діафрагми. Багаточисельними дослідженнями 

доведено, що у випадках інтенсивної й помірної інвазії, коли в 1 г м’язів 

міститься декілька личинок трихінел, ураження виявляється, а за слабкої і дуже 

слабкої інвазії – ефективність дослідження ніжок діафрагми різко знижується. 

Існуюча система контролю свинини, безумовно незадовільна щодо 

перспектив боротьби з трихінельозом-зоонозом і його ліквідації в свинарських 

господарствах. Система ветеринарно-санітарного контролю щороку, впродовж 

десятиліть, виявляє, переважно, інтенсивну й помірну інвазію свиней 

трихінелами, а туші зі слабкою та дуже слабкою інвазією надходять до 

споживачів й служать джерелом ураження людей та тварин. Трихінели слабкої 

інвазії трансформуються, пасажуються через тварин, її інтенсивні випадки 

виключаються із кругообігу, а слабкі й дуже слабкі знову трансформуються, 

періодично викликаючи спалахи клінічно вираженого захворювання. 

Отже, вчених постійно бентежить питання щодо пошуків ефективніших 

методів діагностики трихінельозу. Американський дослідник Queen (1939) 

уперше довів, що метод пепсинізації в 3 рази ефективніший, ніж метод 

компресоріумної трихінелоскопії, і за слабкого ураження м’язів личинками 

трихінел переваги методу штучного перетравлення збільшуються. 

У процесі масових досліджень на трихінельоз виявлені певні переваги та 

недоліки методів пепсинізації та компресоріумної трихінелоскопії. 

Hall and Collins (1937) уважали, що за наявності живих личинок і за дуже 

слабкої інтенсивності ураження м’язів, метод пепсинізації надійніший, ніж 

компресоріумний. 
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Ruitenberg und Kampelmacher (1970) компресоріумно дослідили з 

негативними результатом 44 туші свиней в одному з неблагополучних щодо 

трихінельозу господарств Голландії, але потім виявили трихінел у 11,3 туш 

свиней методом штучного перетравлення ніжок діафрагми. 

Більш високу ефективність методу пепсинізації, порівняно з 

компресоріумною трихінелоскопією, спостерігали Nolan and Bozicevich (1938), 

Siedlecki (1959), Prost (1959), Пашук (1961), A.E. Виксне (1963), Mittermauer and 

Dedina, 1966) та багато інших учених-дослідників. 

Метод пепсинізації використали А.З. Ковш і В.П. Коряжнов (1930), але з 

діагностичною метою почали застосовувати в 50-60-ті роки ХХ ст. 

(А.С. Бессонов, 1969; П.А. Владімірова, 1969; В.А. Бритов, 1968). 

Оригінальну методику, дещо відмінну від закордонних, розробила 

П.А. Владімірова, (1968, 1969), завдяки якій результат дослідження отримували 

вже через 3,5–4,5 год. Так, 10 г подрібнених м’язів вона поміщала в колбу і 

заливала 15–20 об’ємами (до маси фаршу) штучного шлункового соку (ШШС), 

до складу якого входила 1 % хлористоводневої кислоти і 3 % пепсину. За 

помішування інкубація проб проводилася за температури 42–47° С, а осад 

досліджували в чашці Петрі. 

Необхідність контролю м’ясних виробів зі свинини завжди було 

важливим завданням учених, адже штучне перетравлення проб свинячих 

сосисок і ковбас використовується часто й великими масштабами. Уперше 

Dickmann (1938) у Філадельфії дослідив 63 проби сосисок і в 6-ти із них 

(9,52 %) виявив трихінел, Schwartz (1939) перевірив 1118 проб сосисок і ковбас, 

взятих на 135 м’ясокомбінатах у США. Попередньо ці вироби термічно 

оброблялися за технологічною інструкцією Федеральної інспекції з м’яса. 

Личинки трихінел були знайдені в пробах (0,9 %), але всі вони були неживими. 

Zimmermann, Biester, Schwartz, (1961) дослідили 2194 проби (маса 45 г) 

ковбас із різних штатів США і виявили личинок трихінел у 0,6–11,9 %; 

інтенсивність інвазії коливалася від 4-х до 46 личинок на пробу. Із 1953 по 

1960 pp. ці ж учені дослідили в штаті Айова 9834 проби свіжих ковбас і 
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виявили трихінел у різних сортах у 1–2–4 % випадків відповідно. У термічно 

оброблених ковбасах (861 проба)  наявними личинки трихінел були лише в 

0,2 % випадків. Необхідність перевірки м’ясних виробів на наявність личинок 

трихінел методом штучного перетравлення підтверджували Jinsberg (1958), 

Nomolova, Vitovec (1965). 

Усі американські дослідники, які проводили перевірку вже готових 

м’ясних виробів, стверджували, що заходи Федеральної інспекції з м’яса 

(заморожування, варіння м’ясних виробів) забезпечують надійне знезараження 

від трихінел сосисок, ковбас та інших виробів із свинини. Та дані науковців 

фактично не підтверджують такої упевненості, оскільки виявлення мертвих 

личинок свідчить про те, що на момент перетравлення вони були ще 

життєздатними, вийшли з капсул, відфільтрувалися через сито і загинули вже 

під дією шлункового соку. Реальністю є й те, що за споживання таких виробів 

людиною, частина личинок залишаються здатними викликати захворювання. 

Отже, підводячи підсумок щодо огляду вітчизняної та зарубіжної 

літератури стосовно методу штучного перетравлення м’язів, необхідно вказати, 

що використання даного методу зумовлене необхідністю уточнення результатів 

компресоріумної трихінелоскопії, адже остання є причиною пропуску свинячих 

туш, слабко уражених трихінелами, що ускладнюється незадовільним 

проведенням досліджень (перегляд менше 48 зрізів, порушенням правил 

відбирання зрізів, перевантаженням норм навантаження на спеціалістів-

трихінелоскопістів). Контроль якості компресоріумної трихінелоскопії 

особливо потрібен в районах відносно слабкого поширення трихінельозу в 

зв’язку з тим, що окремі ветеринарні фахівці порушують правила й техніку 

дослідження, без достатньої підстави вважаючи, що в зоні їх обслуговування 

трихінельоз у свиней не зустрічається (А.С. Бессонов, 1962). 

Проведені нами дослідження виявили тенденцію розпаду личинок у 

гниючому м’ясі. Дослідження такого м’яса методами компресоріумної 

трихінелоскопії та пепсинізації засвідчили, що навіть через 5–6 міс. зберігання 

м’яса частина личинок трихінел залишаються рухливими, а значить, 
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життєздатними, що свідчить про величезне значення трупів тварин різних видів 

у циркуляції трихінельозної інвазії. 

Як видно із проведених нами досліджень, у виготовленому із ураженої 

свинини фарші, впродовж 2-х і 3-х тижнів ще зберігалися личинки трихінел, 

про що свідчать результати дослідження фаршу методом перетравлення в 

ШШС. Частина личинок, знайдених в осаді за підігріву слабко рухалися, отже, 

під час дослідження вони були ще живими, але кількість трихінел 

зменшувалася. Наявність фрагментів личинок за компресоріумного 

дослідження свідчить про розпад трихінел та втрачання життєздатності. 

Достатньо добре зберігалися личинки в замороженому м’ясі, їх велику 

кількість (5–17 у дослідженій пробі) знаходили за компресоріумного аналізу і 

більше – за методу пепсинізації (більшість личинок в осаді рухалися). 

У копченому м’ясі компресоріумною трихінелоскопією виявлені живі 

личинки у 4-х із 8-ми проб, їх кількість була мінімальною – 1–2 личинки в 

48 зрізах, але в усіх 12 пробах, досліджених методом перетравлення в ШШС, 

більша частина личинок були живими. 

У засоленому м’ясі личинки трихінел зафіксовані в 5-ти із 8-ми проб, а 

мінімальна кількість личинок в осаді становила від 8 до 14. Більшість цих 

личинок були життєздатними. 

Отже, проведені післязабійні дослідження компресоріумним методом та 

методом пепсинізації засвідчили, що хоча й обидва використані методи дали 

вичерпну інформацію як про стан личинок у змінених умовах їх існування, так і про 

інтенсивність ураження, але ефективнішим методом виявлення личинок трихінел був 

метод пепсинізації. Метод пепсинізації виявляє слабке, середнє та інтенсивне 

ураження трихінельоз них туш, у той час як компресоріумна трихінелоскопія, 

виявляючи лише середнє та інтенсивне ураження личинками трихінел туш дає 

можливість установити вік личинок, а значить, термін ураження свиней. Це сприяє 

визначенню часу та джерела трихінельозної інвазії. 

Продукти харчування, виготовлені із трихінельозних туш за різних 

технологічних процесів  залишаються небезпечними, тож ступінь їх ураження   

необхідно досліджувати методом пепсинізації. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Україна залишається неблагополучною територією щодо гельмінтозу-

зоонозу – трихінельозу. На її території функціонуючими є синантропні та 

природні осередки цієї інвазії. 

2. Для попередження масового ураження людей необхідно продовжувати 

удосконалювати методи діагностики трихінельозної інвазії. 

3. Наукові дослідження щодо ефективності чинних методів після забійної 

діагностики засвідчують, що метод пепсинізації виявляє слабке, середнє та 

інтенсивне ураження трихінельоз них туш, в той час як компресоріумна 

трихінелоскопія, виявляючи лише середнє та інтенсивне ураження личинками 

трихінел  туш дає можливість встановити вік личинок, а значить, термін 

ураження свиней. Це сприяє визначенню часу ураження та джерела 

трихінельозної інвазії.  

4. Продукти харчування, виготовлені із трихінельоз них туш за різних 

технологічних процесів  залишаються небезпечними, а ступінь їх ураження   

необхідно досліджувати методом пепсинізації.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
 

1. Оскільки трихінельоз спричинює значні економічні збитки 

тваринництву та соціальні – людству (людина тяжко хворіє), це спонукає 

вчених-дослідників до вивчення причин виникнення даного захворювання. 

Тому, необхідно впроваджувати у виробництво затверджені сучасні ефективні 

методи діагностики, науково обґрунтовані заходів боротьби та профілактики 

трихінельозної інвазії. 

2. За чинною «Інструкцією з діагностики, профілактики та ліквідації 

трихінельозу тварин» (затверджена МінАПК України 03.08. 2014 р.). 

післязабійну діагностику необхідно проводити методом перетравлення у 

штучному шлунковому соку (метод пепсинізації, штучного перетравлення). 

Цей метод є набагато ефективнішим, ніж метод компресоріумної 

трихінелоскопії. 
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Додаток 1 

УДК 619: 614.31:637.5’64:616.995 
Довбиш В.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПІСЛЯЗАБІЙНОЇ 

ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРИХІНЕЛЬОЗУ 
 

Анотація. Результати досліджень підтвердили високу діагностичну 
ефективність методу перетравлення проб м’язів у штучному шлунковому соку 
(метод пепсинізації), впроваджуваного нині в Україні, адже, згідно з 
Регламентом комісії (ЄС), №2075/2005 від 05.12.2005 р. «Про запровадження 
спеціальних правил для організації офіційного контролю за трихінельозом у 
м’ясі», держава-член ЄС, до якого прагне наша країна, може використовувати 
метод компресоріумного дослідження лише до 31 грудня 2009 р. Наукові 
дослідження щодо ефективності чинних методів післязабійної діагностики 
засвідчують, що метод пепсинізації виявляє слабке, середнє та інтенсивне 
ураження трихінельоз них туш, у той час як компресоріумна трихінелоскопія, 
виявляючи лише середнє та інтенсивне ураження личинками трихінел туш дає 
можливість установити вік личинок, а значить, термін ураження свиней. Це 
сприяє визначенню часу та джерела трихінельозної інвазії. Продукти 
харчування, виготовлені із трихінельоз них туш за різних технологічних 
процесів  залишаються небезпечними, а ступінь їх ураження   необхідно 
досліджувати методом пепсинізації. 

Ключoві слова: трихінельоз, синантропні та природні осередки інвазії, 
компресоріумна трихінелоскопія, метод пепсинізації.  

 

Актуальність. Захворювання на трихінельоз до цього часу залишається 
актуальною проблемою ветеринарної медицини багатьох країн світу, адже 
збудники циркулюють серед домашніх, диких і синантропних тварин, що й 
спричинює часте виникнення трихінельозних осередків. Хвороба спричинює 
ускладнення, що часто призводять до летальних наслідків у людей. За 
характером епідемічних спалахів трихінельоз нагадує інфекційні хвороби (тиф, 
туляремію, дизентерію та інші), а за злоякісністю немає собі подібних. 

Мета – порівняльна ефективність методів післязабійної діагностики 
трихінельозу та надання рекомендацій щодо їх запровадження у виробництво. 

Методика дослідження – компресоріумна трихінелоскопія та метод 
пепсинізації, згідно із затвердженими «Рекомендаціями міжнародної комісії з 
трихінельозу щодо методів боротьби з трихінельозом домашніх і диких тварин, 
м’ясо яких вживається в їжу людиною» та Регламентом комісії (ЄС), 
№2075/2005 від 05.12.2005 р. «Про запровадження спеціальних правил для 
організації офіційного контролю за трихінельозом у м’ясі». Робота виконана на 
об’єктивному матеріалі, що надходив до Науково-дослідного інституту 
ветсанекспертизи Білоцерківського національного аграрного університету та 
кафедри паразитології і фармакології БНАУ. 
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Продовження додатку 1 

Новизна виконаної наукової роботи полягає у виявленні личинок 
трихінел у свинині, ураженій трихінелами за різних умов і термінів її 
зберігання та різних методів дослідження: компресоріумна трихінелоскопія й 
метод пепсинізації.  

Результати дослідження. Проведені нами дослідження виявили 
тенденцію розпаду личинок у гниючому м’ясі. Дослідження такого м’яса 
методами компресоріумної трихінелоскопії та пепсинізації засвідчили, що 
навіть через 5–6 міс. зберігання м’яса частина личинок трихінел залишаються 
рухливими, а значить, життєздатними, що свідчить про величезне значення 
трупів тварин різних видів у циркуляції трихінельозної інвазії. 

У виготовленому із ураженої свинини фарші, впродовж 2-х і 3-х тижнів 
ще зберігалися личинки трихінел, про що свідчать результати дослідження 
фаршу методом перетравлення в штучному шлунковому соку. Частина 
личинок, знайдених в осаді за підігріву слабко рухалися, отже, під час 
дослідження вони були ще живими.  

Достатньо добре зберігалися личинки в замороженому м’ясі, їх велику 
кількість (5–17 у дослідженій пробі) знаходили за компресоріумного аналізу і 
більше – за методу пепсинізації (більшість личинок в осаді рухалися). 

У копченому м’ясі компресоріумною трихінелоскопією виявлені живі 
личинки у 4-х із 8-ми проб, їх кількість була мінімальною – 1–2 личинки в 
48 зрізах, але в усіх 12 пробах, досліджених методом перетравлення в ШШС, 
більша частина личинок були живими. 

У засоленому м’ясі личинки трихінел зафіксовані в 5-ти із 8-ми проб, а 
мінімальна кількість личинок в осаді становила від 8 до 14. Більшість цих 
личинок були життєздатними. 

Проведені дослідження дозволили стверджувати, що, у м’язах як свіжої 
туші, так і підданих технологічній обробці (солінню, заморожуванню, варінню і 
коптінню) ефективнішим методом виявлення личинок трихінел був метод 
пепсинізації. 

Наукові дослідження щодо ефективності чинних методів післязабійної 
діагностики засвідчують, що метод пепсинізації виявляє слабке, середнє та 
інтенсивне ураження трихінельоз них туш, у той час як компресоріумна 
трихінелоскопія, виявляючи лише середнє та інтенсивне ураження личинками 
трихінел туш дає можливість установити вік личинок, а значить, термін 
ураження свиней. Це сприяє визначенню часу та джерела трихінельозної інвазії. 

Висновки. 1. Україна залишається неблагополучною територією щодо 
гельмінтозу-зоонозу – трихінельозу. На її території функціонуючими є 
синантропні та природні осередки цієї інвазії. 

2. Для попередження масового ураження людей необхідно продовжувати 
удосконалювати методи діагностики трихінельозної інвазії. 

3. Наукові дослідження щодо ефективності чинних методів після забійної 
діагностики засвідчують, що метод пепсинізації виявляє слабке, середнє та 
інтенсивне ураження трихінельоз них туш, в той час як компресоріумна  



 

 

44

 

Продовження додатку 1 
 

трихінелоскопія, виявляючи лише середнє та інтенсивне ураження личинками 
трихінел туш дає можливість встановити вік личинок, а значить, термін 
ураження свиней. Це сприяє визначенню часу та джерела трихінельозної інвазії.  

4. Продукти харчування, виготовлені із трихінельоз них туш за різних 
технологічних процесів  залишаються небезпечними, а ступінь їх ураження   
необхідно досліджувати методом пепсинізації.  
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Результати удосконаленого методу післязабійної діагностики трихінельозу 
перетравленням м’язів у штучному шлунковому соку, згідно з «Інструкцією щодо 

діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин» (затвердженою МінАПК 
України 27.08. 2014 р.), з використанням розробленого модифікованого пепсину, 

впроваджені у виробництво в відділі ветеринарно-санітарної експертизи на 
агропромисловому ринку № 6 м. Біла Церква Київської області. 

 
 
 

Завідувач відділу ветеринарно- 

санітарної експертизи на агропромисловому 
ринку № 6 м. Біла Церква                ПОДВАЛЮК  Г.С. 
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Додаток 3 
 
 

 
 

УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
09117, пл. Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., Україна. тел./факс (04563) 5-12-88 

e –mail: rectorat@btsau.net.ua 

 

 
 

АКТ 
№ 1 від 12.11. 2018 р. 

 
впровадження у навчальний процес наукової розробки 

 

Результати удосконаленого методу післязабійної діагностики трихінельозу 
перетравленням м’язів у штучному шлунковому соку, згідно з «Інструкцією 

щодо діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин» 
(затвердженою МінАПК України 27.08. 2014 р.), з використанням розробленого 

модифікованого пепсину, впроваджені у навчальний процес на факультеті 
ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету 
під час викладання студентам спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» дисциплін «Ветсанекспертиза 
з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва», «Гігієна м’яса 

та м’ясних продуктів» та «Паразитологія сільськогосподарських тварин».  
 

 
Декан ФВМ БНАУ,  

професор                              _____________________САХНЮК В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50

 

Додаток 4 
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Додаток 5 
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Продовження додатку 5 
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Додаток 6 
 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ТРИХІНЕЛЬОЗУ ТВАРИН І 
ЛЮДЕЙ 

 
Природні осередки виникають без втручання людини і їх існування 

підтримується самостійно. Тому, боротьба з трихінельозом у природних 
осередках – завдання складне і результати їх надто віддалені. 

Оскільки постійний резервуар трихінельозної інвазії знаходиться у дикій 
природі, важливо контролювати зв’язок між дикими і домашніми тваринами, а 
також людиною та дикими тваринами. Із дикої природи у населені пункти 
інвазію часто заносять мисливці. Вони викидають тушки забитих тварин, яких 
поїдають домашні тварини. Таким чином, створюється штучний кругообіг 
інвазії між дикими і синантропними тваринами, що ускладнює боротьбу з 
трихінельозом. Тому, в системі загальних профілактичних заходів важливе 
місце потрібно відводити утилізації трупів і тушок диких тварин, що 
добуваються на полюванні й залишаються у лісі, полі, населених пунктах. 
Собаки, коти і хутрові звірі частіше уражуються збудником трихінельозу, ніж 
свині, тому боротьба з безпритульними тваринами повинна займати важливе 
місце в системі протитрихінельозних заходів. Актуальна в цьому плані 
паспортизація собак, утримання їх на прив'язі, систематичне знищення 
бродячих тварин, особливо у сільській місцевості. 

Можливе занесення інвазії із природного осередку у населені пункти і, 
навпаки, із населених пунктів у природний осередок через гризунів у періоди їх 
сезонних міграцій. Тому, з метою обмеження ролі гризунів у циркуляції 
трихінел, необхідно проводити планову дератизацію, із застосуванням 
ефективних засобів. У системі профілактичних протитрихінельозних заходів 
важливе значення має санітарний благоустрій населених пунктів. 

Зниженню інвазованості свиней збудником трихінельозу сприяло 
підвищення культури ведення тваринництва, його інтенсифікація, покращення 
умов утримання і годівлі тварин. Упровадження промислових методів 
вирощування й відгодівлі свиней супроводжувалося підвищенням санітарної 
культури на фермах і зменшенням можливості контакту тварин з джерелом 
інвазії. 

Нові наукові розробки методів і способів знезараження м'яса, 
інвазованого трихінелами, дозволяють здійснювати профілактичні 
протитрихінельозні заходи та в коротші терміни оздоровлювати неблагополучні 
території. За результатами досліджень А.С. Бессонова (1975), серед методів 
знезараження заслуговують уваги і подальшого їх вивчення лише три: 
заморожування, вплив високої температури та вакуумне сушіння. Останній 
метод найперспективніший, адже дозволяє отримати високоякісний білковий 
продукт, зручний для зберігання впродовж тривалого часу. 

Найважливішим і найнадійнішим профілактичним проти-трихінельозним 
заходом є дослідження на трихінельоз кожної свинячої туші, а також м'яса 
кабанів, ведмедів, борсуків та інших тварин на наявність інвазійних личинок. За  
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Продовження додатку 6. 

виявлення личинок трихінел всю тушу і всі субпродукти від неї, що мають 
м'язову тканину, утилізують. Завдяки таким заходам в Україні, впродовж 
сімдесятих років 20 ст. удалося забезпечити значне зниження екстенсивності 
інвазії у свиней з 0,18 % до 0,05 %, а на м'ясокомбінатах – до 0,02 %. 

Отже, як свідчать дані літератури, основою профілактики трихінельозу є 
загальні та спеціальні ветеринарно-санітарні заходи. Тому, досить важливим є і 
залишається обов'язкове дослідження м'ясних продуктів на наявність у них 
інвазійних личинок, адже забезпечення здоров'я людей можливе лише за їх 
високої санітарної культури. 


	Шифр: „Trichinella”
	Додаток 1
	УДК 619: 614.31:637.5’64:616.995
	Додаток 2
	Продовження додатку 2
	Додаток 3
	Додаток 4
	Додаток 5
	Продовження додатку 5
	Додаток 6
	Закладки Word
	bookmark2
	bookmark4
	bookmark3


