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Проведено аналіз літературних і інтернет-джерел, з вивчення
лібіостронгільозу страусів (Libyostrongylus douglassii)  у країнах світу, вказано
причини і  шляхи  розповсюдження інвазії в країнах світу  та можливість
завезення її в Україну

Страуси, нематода, лібіостронгільоз, Libyostrongylus douglassii,
життєвий цикл «дротяника».

Страусівництво – відносно молода галузь птахівництва в Україні, яка
набуває все більшої популярності. Так, за даними асоціації страусоводів нині в
Україні є близько 30 страусиних ферм, з них у Київській області – п’ять. Вони
займаються інкубуванням яєць, вирощуванням та реалізацією живих страусів і
продукції страусівництва: м'яса, яєць, шкіри, жиру та ін. [1, 3]. Крім того,
страусів утримують також у приватних господарствах разом з іншою птицею.

За літературними даними страуси порівняно з іншою
сільськогосподарською птицею менше хворіють на інфекційні хвороби.
Насправді страуси хворіють більшістю хвороб, які виникають у курей. Є
повідомлення, що вони можуть хворіти й на такі небезпечні хвороби як сибірка
і грип птиці. Тому незнання біології страуса,  технології його  вирощування і
утримання призводить до значних економічних збитків.

Проблема полягає ще й в тому,  що в Україні мало фахівців,  які  добре
розуміються на діагностиці хвороб страуса (інфекційних, інвазійних і
незаразних), оскільки галузь страусівництва для України зовсім нова. Якщо
раніше переважало завезення яєць, м’яса, пір’я, шкіри, то нині, в зв’язку з
бурхливим розвитком страусівництва, створились умови щодо безконтрольного
завезення живих страусів з країн Європи, Африки та Австралії. Тому існує
загроза виникнення в Україні нових, невідомих нам інфекційних і інвазійних
хвороб та розповсюдження їх на території України.

Метою дослідження було вивчити можливість появи лібіостронгільозу
страусів (Libyostrongylus) на території України.

Виклад основного матеріалу. Згідно з даними  літератури  [2], у страуса
паразитує три види нематод: L. douglassii (Cobbolt, 1982),  яку вперше виявили в
Південній Африканській Республіці (ПАР); L.magnus (Gilbert, 1937, Skrjabin,
1954)  - в Ефіопії і первинно в репродукційному центрі в Україні; L. dentatus
(Hoberg і ін., 1995 р) відомий досі лише в США, але, ймовірно вперше з’явився
в Танзанії. Libyostrongylus douglassii є патогенним елементом паразитичного
гастриту (vrotmaag) у молодих страусів. Інші два види потребують додаткового
вивчення.

Необмежене переміщення страусів по континенту з однієї країни в іншу
та схрещування птахів із різних підвидів призвело до швидкого утворення
популяцій змішаних нематод, широкого їх розповсюдження за межі
континенту. Вже в 1993 році Libyostrongylus douglassii зустрічався  в різних
частинах Австралії. З даних Інтернет-сайту Міністерства аграрної політики
Австралії відомо, що масове розповсюдження інвазії реєструється з 1998 р. і
донині [4, 5, 6, 11]. Нематода L. douglassii в цих повідомленнях називається ще



«дротяником». Масовість прояву інвазії в країні пояснюють необмеженим
транспортуванням живих страусів. Про появу цієї інвазії в Європі (Німеччина,
Греція) також є повідомлення в [6, 7, 9]. Тому, не виключена можливість
завезення цієї патології і в нашу країну. В такій ситуації лікарі ветеринарної
медицини, які обслуговують стаусівничі господарства,  повинні бути готовими
до проведення діагностичних і лікувально-профілактичних заходів при цій
інвазії.

Епізоотичні дані. За даними літератури нематода паразитує лише в
страусів і не завдає шкоди іншій птиці. Доросла птиця більш стійка до L.
douglassii і перебіг хвороби у них в основному хронічний, але вона є
розповсюджувачем інвазії. Проблема полягає в високій загибелі страусенят
(50% і більше) та високій стійкості паразита до антигельмінтиків [2].

Життєвий цикл. Збудники лібіостронгільозу – геогельмінти. В
навколишнє середовище їх яйця потрапляють разом з фекаліями інвазованих
страусів. У яйцях, за оптимальних температур (+7 - +30оС) і вологи (особливо
після дощів) формуються личинки першої стадії, які двічі линяють і через 60
годин стають інвазійними (личинка 3-ї стадії).

Зараження страусів відбувається на вигулах при заковтуванні разом з
травою чи водою інвазійних личинок. Через 4-5 діб після надходження в
організм птиці личинка 3-ї стадії перетворюється в личинку 4-ї стадії, яка до 33-
ї доби дозріває до статевозрілого гельмінта. Проходження яєць гельмінта по
травному каналу страуса може становити 3-4 доби. В фекаліях їх можна
знаходити на 36-у добу від зараження птиці.

Одна птиця за добу виділяє назовні з фекаліями до 3 млн. яєць, які в
умовах посухи зберігають життєздатність до 3-х років, а інвазійні личинки – до
9 місяців (рис.1) [2, 5, 10].



Рис. 1. Життєвий цикл «дротяника» Libyostrongylus douglassii

Локалізація гельмінта. Гельмінти паразитують в слизових і травних
залозах  та під кутикулою (коіліном) залозистого і м’язового шлунка. Тут вони
живляться  кров’ю, в результаті чого виникає анемія і запальна реакція (рис. 2).

Рис. 2. Запальна реакція і гіперемія слизової оболонки м’язового шлунка

Клінічні ознаки. За літературними даними у молодняку хвороба
перебігає дуже тяжко і часто призводить до загибелі 50 % і більше пташенят,
особливо масою до 40 кг. Хворі страусенята малорухливі, не можуть
підтримувати голову. Для них характерним є  ключко-подібний вигин шиї
«hockey-stick» тому, що цервікальні хребці мають більшу масу і м’язи шиї
формують більший сигмоїдальний вигин  (рис. 3 ) [4, 5, 6, 8].



Рис. 3. Ключко-подібний вигин шиї у страусеняти

У дорослих страусів спостерігають заковтування сторонніх предметів:
довгої трави, сіна, великих камінців, дроту, що призводить до розвитку
катарального гастриту і  застою в шлунку, що клінічно нагадує закупорення
стравоходу чи шлунка. Відмічають також ознаки застою  в кишечнику – хімо- і
копростазу. При огляді ротової порожнини  виявляють виражену анемію
слизової оболонки. Відмічають зниження несучості, кахексію при задовільному
апетиті, атрофію м’язів на крижових і сідничних горбах,  ознаки зневоднення
організму. При великій екстенсивності інвазії дорослі птахи гинуть [6, 8, 10].

Патолого-анатомічні зміни. У страусенят і дорослих страусів виявляють
еритему і гіпертрофію  слизової оболонки  залозистого і м’язового  шлунка
(рис. 2). У страусенят цю хворобу ще називають «хворобою гнилих шлунків»,
бо відмічають дифтеритичне нашарування на слизовій оболонці залозистого
шлунка (рис. 4) [6, 8] .

Рис. 4. Дифтеритичне нашарування на слизовій оболонці залозистого шлунку
страусеняти

Кутикула у хворих страусів, розм’якшена, легко рветься і знімається (рис.
5).



 Рис. 5. Розмягчення кутикули (коіліну)
Крім запальних процесів у шлунку відмічають накопичення великої

кількості слизу в глотці і стравоході. В залозистому шлунку знаходять  траву
великих розмірів, шматочки деревини,  камінці, металеві предмети та ін. (рис.
6, 7) [7].

Рис. 6. Металеві предмети в залозистому шлунку дорослого страуса,
хворого на лібіостронгільоз

Рис. 7. Накопичення камінців у залозистому шлунку 6-и місячного
страусеняти, хворого на лібіостронгільоз



Хімо- і копростаз призводять до ущільнення і висихання калових мас,
застійної гіперемії кишечнику, накопичення транссудату в черевній порожнині
і просвіті кишок (Рис. 8, 9).

Рис. 8. Накопичення кров’янистого транссудату  в черевній порожнині
дорослого страуса, який загинув від лібіостронгільозу

Рис. 9. Геморагічне випотівання в клоаці  дорослого страуса, який загинув
від лібіостронгільозу

Відмічають атрофію перикардіального жиру і жиру на сальнику.

Діагностика. Діагноз на лібіостронгільоз у страусів можна поставити
комплексно, враховуючи: епізоотологічні дані, характерні клінічні симптоми
(ключко-подібний вигин шиї, різко виражена анемія, масовість – у молодняку,
втрата маси тіла при збереженому апетиті, зниження несучості, ознаки
закупорки шлунка – у дорослих), гельмінтокопрологічні дослідження фекалій
методом Фюллеборна. За допомогою патолого-анатомічного дослідження
залозистого та м’язового шлунка африканського страуса можна виявити



дорослих нематод завдовжки 4 - 6 мм, біло-кремового чи буро-червоного
кольору (залежно від насичення паразита кров’ю і терміну розтину птиці після
загибелі) в гіперемійованих ділянках під кутикулою м’язового шлунка. Крім
того, застосовується гістологічне дослідження слизової оболонки залозистого
шлунка і його радіографічний аналіз [6], які дозволяють проводити зажиттєву
діагностику гельмінтозу (рис. 10, 11).

Рис. 10. Гістологічне дослідження. Стрілочкою показана личинкова стадія
гельмінта

Рис. 11. Латеральна радіографія шлунка 6-и місячного страусеняти. Червоною
стрілочкою показані гельмінти, жовтою – камінці.

Лікування. Рекомендується використовувати препарати, які мають
добрий лікувальний ефект при цій інвазії: фенбендазол, лівамізол,  івермектин,
моксидектин. Шляхи введення та дозування представлені в таблиці.

Необхідно пам’ятати, що гельмінт має здатність протидіяти
антигельмінтним препаратам, тому їх слід постійно змінювати на фермах.



Лікарські засоби, які використовуються для лікування
лібіостронгільозу страусів

Препарат Шлях введення Дозування (за АДР),
мг/кг

Фенбендазол Всередину 15,0
Лівамізол Всередину 30,0

Івермектин Всередину 0,2
Івермектин Підшкірно 0,3

Моксидектин Внутрішньом’язово 0,4

Профілактика та заходи боротьби. Щоб не занести інвазію на страусину
ферму  під час закупівлі птиці слід суворого дотримуватись правил
карантинування  поголів’я страусів. Карантин має тривати  п’ять тижнів.  Під
час карантинування слід щодня прибирати свіжі екскременти, щоб не допустити
виходу личинок із яєць на підлогу. Лише у  випадку негативного результату
дослідження фекалій на наявність яєць гельмінтів на 36-ту добу, дозволяється
випускати птицю в загальні приміщення, продавати, обмінювати та проводити
інші операції.

Під час планування лікувально-профілактичних заходів необхідно
пам’ятати, що найчастіше зараження страусів відбувається влітку (при високій
температурі і вологості навколишнього середовища) тобто після дощів, оскільки
лише за оптимальних параметрів клімату із яєць виходить личинка і стає
інвазійною через  60 год без участі проміжних живителів.

При виявленні гельмінта на фермі необхідно дотримуватись чіткого
розмежування території між різними віковими групами для недопущення
перезараження.

Гельмінти можуть потрапляти на ферму – при ввезенні зараженої птиці
різного віку, яєць гельмінтів на взутті відвідувачів ферм, інвентарі та колесах
транспортних засобів.

Висновки

1. Лібіостронгільоз страусів широко розповсюджений майже на всіх
страусиних фермах Африки, Австралії, Америки і деяких країн Європи  і
завдає значних економічних збитків  у зв’язку  з високим відсотком
загибелі страусенят.

2. Недотримання правил карантинування живої птиці під час завезення  її з
інших країн може призвести до появи  лібіостронгільозу  на території
України.

3. При підозрі появи лібіостронгільозу в страусівничих господарствах
України необхідно повідомити державну службу ветеринарної медицини та
проконсультуватися з фахівцями.

Для детальнішої інформації щодо діагностики, профілактики та
заходів боротьби з лібіостронгільозом просимо звертатися на факультет
ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і



природокористування України (м. Київ) за телефоном 8 (044) 527-87-85 і 8
(044) 527-89-52.
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ЛИБИОСТРОНГИЛЕЗ СТРАУСОВ
Е.В. Дидаш, Н.И. Бойко, А.А. Скиба, А.В. Костюк
Проведен анализ литературных и интернет-изданий по изучению

либиостронгилеза страусов (Libyostrongylus douglassii) в странах  мира,
указаны причины и пути распространения инвазии в мире и возможность
проникновения ее в Украину.

Страусы,  либиостронгилез, Libyostrongylus douglassii, жизненный
цикл «проволочника»

LIBYOSTRONGYLUS DOUGLASSII IN OSTRICHES
C. V. Didash, N.I.Boyko, O.O.Skyba,  A. V. Kostiuk

Clear analisis of relevant literature and internet sourses on Libyostrongylus
douglassii in ostriches is conducted in world countries. This article describes both
prevalence and cross-spreading of this infection between coutries, and discusses
possibility of carring this ecdemic lesion into Ukraine.

Оstriches, Libyostrongylus, Libyostrongylus douglassii, life cycle of wire
worm


