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Інфекційні хвороби ветеринарного значення одна з найактуальніших проблем сучасної гуманної медицини і ветеринарії. 
Крім основної патології тварин, які визначаються, головним чином, хворобами факторної природи, зберігають своє всебічне зна-
чення епізоотичні інфекції, що включають в якості важливого елемента зоонози – хвороби, загальні для тварин і людини. Зараз 
ідентифіковано більше 800 видів патогенних мікробів, здатних у природних умовах спричиняти хвороби у людей і тварин – це 61 % 
усіх відомих збудників інфекцій людини. З 175 емерджентних патогенів медичного значення 132 (75 %) мають зоогенну природу 
і саме вони є найбільш актуальними агентами ветеринарно-епідеміологічної небезпеки [1, 2, 3].

За даними епідеміологічної статистики кількість антропонозних захворювань прогресивно знижується, але в той же час зростає 
захворюваність на природно-вогнищеві та зоонозні хвороби, які належать до групи поширених індигенних інфекцій (постійно зуст-
річаються в країні, але не мають масового характеру). 

Тому природно-вогнищеві інфекції слід розглядати насамперед як зоонози, у виникненні і поширенні яких вирішальну роль 
відіграють вектори двох типів – кліщі як переносники інфекцій (tick-borne diseases) і гризуни як резервуари збудників захворювань 
(rodent- borne diseases). Кліщовий енцефаліт і кліщові (іксодові) бореліози - типові трансмісивні хвороби, дуже часто реєструються 
та достатньо поширені на території України у зв’язку з ареалом переносників. Хантавірусні інфекції, зокрема, геморогічна лихоман-
ка з нирковим синдромом (ГЛПС), передається повітряно-крапельним шляхом за рахунок контамінації середовища екскрементами 
гризунів-носіїв інфекції, також реєструється повсюдни в ареалах тварин цієї групи на досить високому рівні. Так у 2008 році зрос-
тання чисельності захворювань людей та тварин цими інфекціями зросло у 1,7 рази [4].

Аналіз, проведений в Україні, з розповсюдження природних вогнищ інфекцій та частоти їх виявлення в різних екологічних ре-
гіонах показав, що найбільшу епідеміологічну небезпеку становлять: Конго-Кримська геморагічна лихоманка (ККГЛ), геморагічна 
лихоманка з нирковим синдромом (ГЛПС), кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма, туляремія, лептоспіроз [5].

Останнім часом спостерігається підвищення ризиків арбовірусних захворювань людей та сільськогосподарських тварин. Обу-
мовлюючими чинниками хвороб є кліматичні та економічні зміни, які впливають на розповсюдження переносників та розширення 
нозоареалу анаплазмозу, хвороби Ауєскі, інфекційного ринотрахеїту тощо. Як приклад можна навести дані щодо поширення лихо-
манки Західного Нілу в США та вторгнення вірусу блютангу на територію північної Європи [Morse, 1995; De Koeijer, Elbers, 2007].

Серед трансмісивних хвороб тварин особливе значення мають хвороби арбовірусної етіології (блютанг, африканська чума ко-
ней, свиней), виняткова роль в епізоотології яких належить членистоногим. Африканська чума – найнебезпечніша хвороба свиней, 
від якої не існує ліків і вакцини. Вірус АЧС розмножується в організмі свиней і кліщах роду Ornithodoros родини аргасові (Argasidae). 
Особливістю аргасових кліщів є те, що вони навіть при тривалому голодуванні здатні зберігати в своєму організмі різні хворобот-
ворні мікроорганізми. Така властивість аргасових кліщів дає можливість віднести їх до групи особливо небезпечних переносників 
серед членистоногих кровососів. У тілі самок кліщів вірус зберігається більше 100 діб, передається трансоваріально та трансфаз-
но (Столюк, 2008). Зараження нею свиней означає знищення всього поголів’я в епіцентрі інфекції, що призводить до непомірних 
збитків як для сільгосппідприємств, так і загалом для економіки. Покращення розуміння екології, розповсюдження та популяційної 
динаміки останніх є ключовим елементом для оцінки та управління ризиками пов’язаними з трансмісивними захворюваннями 
тварин [OIE TAНC, 2010]. Згідно повідомлення І.О. Прохорової (2010) для людини африканська чума свиней небезпеки не пред-
ставляє і в Україні не зареєстрована.

У механічному переносі вірусів залучені різні види загону комах (Diptera). Віруси швидко інактивуються в ротовому апараті 
комах і деякі з них здатні виживати в таких умовах кілька днів або тижнів, подовжуючи тим самим потенційний період трансмісії. 
Механічне перенесення вірусів членистоногими є важливою еволюційно створеною ланкою епізоотології багатьох захворювань 
та може бути головним шляхом горизонтальної передачі інфекцій [6]. Фактори, що зачіпають механічний перенос ротавірусу та 
вірусу діареї на лапках і крилах домашньої мухи (M. domestica) були вивчені в Малайзії та Ірландії. Автори довели перенесення на 
тварин вірусу діареї (ВД) забрудненими голками шприца та кліщами для носа. Осіння жигалка (Stamoxys calcitrans) є механічним 
переносником збудників сибірки, везикулярного стоматиту, туляремії та різних видів філяріозів [7, 8].

ННЦ «ІЕКВМ» проводяться дослідження щодо видового різноманіття кровосисних членистоногих в антропогенних та напів-
природних тваринницьких біотопах Лісостепової та Степової зон України. При проведенні моніторингу видового складу кровосис-
них членистоногих Лівобережної України виявлено 42 види кровосисних членистоногих.

Встановлено що першими після зимівлі (15-20 квітня) з’являються іксодові кліщі роду Ixodes ricinus и I. persulcatus, які для 
України є найпоширенішими та найнебезпечнішими для сільськогосподарських тварин і людини. На території Харківської області 
у долині річки Сіверський Донець та окремих її приток першого та другого порядку – річок Оскіл, Уди, Мож, Гомільшанка, Мала і Ве-
лика Балаклейка, Берека, Харків, Лопань, Козачка у період з 22 квітня до 23 травня починається літ гнусу. Основним компонентами 
гнусу є мошки Cnephia Enderlein, Boophthora End, Titanopteryx Enderlein, Eusimulium Rouband, Schoenbaueria Enderlein, Wilhelmia 
Enderlein, Odagmia Enderlein, комарі родів Aedes, Culex, гедзів роду Hybomitra [9, 10].

У Вовчанському районі Харківської області в природно охоронному підприємстві «Ізбицьке», яке розташоване в 10 км від кордо-
ну із РФ, обстежено місця мешкання диких кабанів (Sus scrofa). Зібрані членистоногі,  віднесені до класів павукоподібних і комах, 
з яких медично-ветеринарне значення мають 18 видів кровосисних двокрилих, 25 видів твердокрилих та сім видів кліщів і павуків.

Щодо видового складу еколого-фауністичного комплексу Culicoides мокреців на території Харківської області, було зареєст-
ровано 29 видів, серед яких були виявлені види Culicoides chiopterus, C. obsoletus, C. pulicaris. У Харківському регіоні C. pulicaris 
є одним з наймасовіших видів. Відомо, що у західних регіонах Україні від мокриця C. pulicaris виділяли нейротропний вірус [11, 12].

При обстеженні більш 11 птахогосподарств України яєчного напрямку на наявність кровосисних членистоногих виявлено, що 
основним ектопаразитом є червоний курячий кліщ (D. gallinae), заселеність його в пташниках в середньому становить 60-75 %. 
Кліщі D. gallinae відносяться до найбільш небезпечних кровосисних ектопаразитів, при цьому вони є переносниками збудників 
небезпечних інфекційних хвороб [13].
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За результатами проведених досліджень кліщі роду Ornithodoros (можливих переносників вірусу АЧС) у Харківській області не 
виявлено.

Вивчена роль кімнатної мухи як механічного переносника інфекційного ринотрахеїту (ІРТ) та вірусної діареї (ВД). Отримані 
дані реакції імунофлюоресценції (РІФ) дозволяють зробити висновок, що кімнатна муха (M. domestica) при великому скупченні 
її в скотарських приміщеннях може бути переносником даних захворювань при контакті з хворими тваринами [14].

Висновки. Наведені дані свідчать про необхідність проведення епізоотологічного моніторингу особливо небезпечних трансмі-
сивних захворювань та вивчення ролі кровосисних членистоногих у їх поширенні. Захист людей від заразних зоонозних хвороб 
є однією з найактуальніших задач вітчизняної ветеринарної медицини поряд із патологією та здоров’ям власне тварин і санітарною 
якістю продуктів тваринного походження.
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Data concerning the role of Bloodsucking arthropods as vectors of pathogens of transmissible infections id s presented in the paper.
These data indicates the need of epizootological monitoring of especially dangerous transmissible diseases and study of the role of blood-sucking 

arthropods in their distribution.
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Систематичний облік нападу на тварин кровосисних двокрилих комах і вивчення місць їх виплоду в природі забезпечує вироб-
лення правильної тактики боротьби та організації захисту тварин від їх паразитування. 

На сьогодні для кількісного обліку комах застосовують різні методи. Існує підрахунок за допомогою ентомологічного марлевого 
пологу з дерев’яним каркасом, який являє собою модифікацію облікового дзвона, запропонованого А.С. Мондчадським у 1939 р. 
[1]. Такий дзвін шиють із бязі або іншої щільної матерії відповідних розмірів, щоб при опусканні його зверху (на каркасі) він вільно 
покривав коня або корову й у ньому ще залишався деякий вільний простір кругом тварини для обліковців. Усередині пологу комах 
збирають за допомогою ексгаустера, скляних пробірок та ентомологічних садків. Останніми роками було удосконалено цю методи-
ку, в якій для поліпшеної й безпечної техніки обліку запропоновано фіксувати тварину в станку [2]. Однак, у цілому, недоліком цього 
методу є громіздкість і складність елементів, що ускладнює застосування його у виробничих умовах.

Відомий спосіб візуального підрахунку комах, які підлітають до тварини й сідають на неї, що був застосований в умовах тундри 
К.А. Бреєвим (1950) [3, 4]. При удаваній простоті цей спосіб не можна визнати задовільним. Перш за все такий візуальний підраху-
нок можна вести лише вдень, а не в темноті, коли активізуються та літають комарі, мокреці тощо. К.А. Бреєву вдалося підрахувати 
візуально комарів, які нападали на оленя, лише тому, що їх було мало (30-40 екз. за облік). При великій чисельності комарів, коли 
вони багатьма сотнями одночасно підлітають й атакують тварину, візуальний підрахунок їх неможливий навіть за участі кількох 
обліковців. 

На перший погляд із зручних пристосувань для обліку нападаючих комах слід згадати й ентомологічний сачок [5, 6]. Для від-
лову мух, ґедзів та інших літаючих комах, сачком роблять швидкі махові рухи навколо прив’язаних тварин. При цьому належить 
обов’язково виконувати однакове число рухів із середньою швидкістю – один помах за секунду. В основному у таких випадках 
вдається об’єктивно визначити зміни в чисельності лише при масовому нападі комах. 

Облік на тваринах проводять також прийнятим у ветеринарній ентомології способом притискання або збору тих комах, що при-
смокталися: ґедзів – протягом 15 хвилин,  інших компонентів гнусу – 5 хвилин [7, 8]. При цьому комах притискають пальцями або 
долонею руки чи відловлюють пробірками. Зазвичай визначити цим способом чисельність мошок, мокреців і мух-жигалок важче, 




