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СТІХОРХОЗ БОБРІВ 

 
При досліджені трупа дорослого бобра, який потрапив у сіті рибалок-браконьєрів були знайдені паразити 

світло-червоного кольору розміром від 5 до 16 мм, які присосками прикріплювалися до слизової оболонки 

товстого кишечнику. В місцях локалізації паразитів слизова оболонка гіперемована, набрякла, пронизана 

дрібними крововиливами і місцями в ній формуються невеликі виразки. 

Ключові слова: бобер, трематода, стіорхіси, слизова оболонка, сліпа кишка, ободова кишка 

 

Постановка проблеми. Як для тварин інших видів так і для бобрів характерні свої 

захворювання в тому числі паразитарні. У бобрів на даний час зареєстровано понад 30 видів 

гельмінтів, що відносяться до чотирьох класів: Trematoda, Cestoda, Nematoda і 

Acanthocephala. Серед трематодозних захворювань часто у дорослих особин зустрічається 

стіхорхоз [1]. 

Стіхорхоз (Stichorchosis) – трематодозне захворювання річкових бобрів, яке 

характеризується ураженням кишечнику, переважно товстого відділу і супроводжується 

розладом травлення, анемією, інтоксикацією, виснаженням тварин і іноді закінчується їх 

загибеллю [2, 3]. 

Ця хвороба поширена в країнах Північної Америки, Європи і реєструється також в 

Україні. Збудником захворювання є трематода – Stichorchis subtriquetrus з родини 

Cladorchidae. Паразити мають округло-довгасту, а деякі грушеподібную форму, довжиною 

5–16 мм і блідо-рожеве забарвлення тіла. У них дві присоски – якими вони фіксуються до 

слизової оболонки кишечнику [2]. 

Мета роботи. Вивчити патолого-анатомічні зміни у організмі бобра за спонтанного 

стіорхозу. 

Матеріал і методи дослідження. Роботу виконували у травні 2021 року. Лабораторні 

дослідження фекалій проводили у лабораторії паразитології кафедри паразитології та 

фармакології Білоцерківського НАУ. З метою виключення яєць нематод фекалії 

досліджували комбінованим методом з використанням насиченого розчину гранульованої 

аміачної селітри, – яєць трематод – методом послідовного промивання. Труп бобра було 

доставлено для розтину в секційну залу лабораторії патологічної анатомії кафедри 
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ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії 

імені Й.С. Загаєвського Білоцерківського НАУ [3]. 

Результати дослідження. У результаті лабораторного дослідження  методом 

послідовних промивань були знайдені яйця (завтовшки 0,162–0,180 мм, завшишки 0,097–

0,115 мм), жовтого кольору, овальної форми, з кришечкою на одному з полюсів. 

Труп тварини був виснажений, хутро брудне, місцями мало облисіння. При розтині в 

підшкірній клітковині відмічалась жовтушність і гідремічність тканей. У серцевій сорочці 

містився трансудат. М’язи серця в’ялі, сіро-червоні з жовтуватим відтінком. Печінка дещо 

збільшена, зів’ялої консистенції, не однотонно забарвлена в червоно-коричневий та місцями 

в жовтуватий колір. Жовч зелена, тягуча. Селезінка не збільшена, паренхіма її темно-

червона, не розм’якшена. Нирки злегка збільшені, дещо зів’ялої консистенції не однотонно 

забарвлені в коричневий та сіро-коричневий колір, кіркова речовина на розрізі містила 

множинні невеликі кісти. Слизова оболонка тонкого кишечнику почервоніла, вкрита 

значною кількістю сірого тягучого слизу. Більш виражені зміни спостерігались у товстому 

кишечнику на межі сліпої і ободової кишок. На слизовій оболонці реєстрували біля сотні 

паразитів світлочервоного кольору розміром від 5 до 16 мм, які присосками прикріплюються 

до неї (рис. 1). В місцях локалізації паразитів слизова оболонка гіперемована, набрякла, 

пронизана дрібними крововиливами і місцями в ній відмічали невеликі виразки.  

 

 
Рис.1. Зовнішній вигляд слизової оболонки сліпої кишки з наявними паразитами. 

 

Обговорення результатів. Перебуваючи у кишечнику бобра у значній кількості, 

стіорхіси проявляли механічний, інокуляторний, токсичний, трофічний та алергічний вплив 

на організм тварини, що привело до незадовільної вгодованості і дистрофічних змін в 

печінці, міокарді та нирках. Це відобразилось на зміні якості хутра. 

Висновки. 1. Діагноз на стіорхоз бобра був поставлений на основі лабораторного 

дослідження та патологоанатомічного розтину тупа. 

2. Інтенсивне зараження бобрів стіхорхісами може приводити до їх виснаження, змін у 

поведінці і навіть загибелі. 
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