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У дисертації узагальнено результати дослідження та отримані нові дані 

щодо поширення, фауни, діагностики, заходів боротьби та профілактики 

капіляріозу гусей на території Полтавської області (Україна). 

Встановлено, що капіляріоз гусей є поширеною інвазією в умовах 

птахогосподарств Полтавської області з вигульною системою утримання. 

Середня екстенсивність інвазії гусей за результатами копроовоскопічних 

досліджень становила 28,72 %. Водночас, за результатами 

гельмінтологічного розтину кишечників гусей, середня екстенсивність інвазії 

сягала 57,79 % за інтенсивності інвазії 39,55±2,27 екз./гол. 

Отримано нові дані щодо фауни збудників капіляріозу, що паразитують 

у гусей, на території Полтавської області. Встановлено, що видовий склад 

капілярій представлений Baruscapillaria anseris (Madsen, 1945), Moravec, 

1982 та Baruscapillaria obsignata (Madsen, 1945), Moravec, 1982. Вперше в 

Україні доведено паразитування неспецифічного для гусей виду капілярій 

B. obsignata. Домінуючим виявився специфічний для гусей вид B. anseris  

(ЕІ – 46,76 %, ІІ – до 38,3 екз./гол.). Рідше реєстрували вид B. obsignata  

(ЕІ – 23,98 %, ІІ – до 15,7 екз./гол.)  

Встановлено, що капіляріоз гусей частіше перебігає у складі 

мікстінвазій травного каналу птиці (ЕІ сягала до 41,97 %, частка від 

інвазованих капіляріями гусей – до 74,37 %). За результатами 
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копроовоскопічних досліджень встановлено 23 різновиди мікстінвазій, де 

співчленами капілярій є цестоди, еймерії, амідостоми, гетеракіси, 

трихостронгілюси. Водночас, за результатами гельмінтологічного розтину та 

ідентифікації виділених збудників виявлено 40 різновидів мікстінвазій, де 

співчленами капілярій є цестоди двох видів: Drepanidotaenia lanceolata 

(Bloch, 1782) і Tschertkovilepis setigera (Froehlich, 1789) та нематоди чотирьох 

видів: Аmidostomum anseris (Zeder, 1800), Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 

1846), Heterakis gallinarum (Schrank, 1788), Heterakis dispar (Schrank, 1790). 

Незалежно від методу дослідження найчастіше реєстрували капіляріоз у 

складі дво- (62,90 % – від хворих на мікстінвазії гусей за результатами 

гельмінтологічного розтину; 42,29 % – за результатами копроовоскопічних 

досліджень) та трикомпонентних (відповідно 27,50 та 28,00 %) мікстінвазій. 

Основними співчленами капілярій роду Baruscapillaria були нематоди 

А. anseris (екстенсивність інвазії становила 22,78 %) та H. dispar (14,15 %). 

Вперше в Україні встановлено особливості взаємовідносин капілярій 

роду Baruscapillaria з нематодами та цестодами за мікстінвазій в організмі 

гусей. Встановлено, що із збільшенням співчленів у асоціативних інвазіях 

показники чисельності збудників капіляріозу в організмі гусей поступово 

знижуються на 46,83–72,67 % (р<0,05…р<0,001). Доведено, що між видами 

нематод, які локалізуються в одному органі травного каналу птиці 

(В. obsignata, В. anseris, T. tenuis) виникають антагоністичні взаємовідносини, 

що підтверджується за показниками їх чисельності. Також з’ясовано, що 

цестоди видів Drepanidotenia lanceolata та Tschertkovilepis setigera 

антагоністично впливають на чисельність капілярій видів В. anseris і 

В. obsignata, яка за мікстінвазій знижується в 3,12–6,21 разів (р<0,05). 

Визначені особливості вікової та сезонної динаміки за капіляріозу 

гусей. З’ясовано, що з віком птиці екстенсивність капіляріозної інвазії 

поступово зростає і сягає максимальних значень у дорослих гусей старших 

24-місячного віку (ЕІ до 76,81 %). Показники інтенсивності інвазії поступово 

зростають з віком гусей і найбільшу кількість капілярій виявляють у птиці 



 3 

віком 9–12 міс. (ІІ – 60,16±4,17 екз./гол.). В подальшому, ІІ знижується і в 

гусей старших 24-місячного віку становить 22,45±3,65 екз./гол. 

Сезонна динаміка за капіляріозу гусей характеризується піком інвазії за 

результатами копроовоскопічних досліджень у весняно-літній період року 

(ЕІ сягала 54,55 %, за ІІ до 80,67±5,29 ЯГП), а за результатами 

гельмінтологічного розтину – у зимово-весняний період року (ЕІ до 72,22 % 

за ІІ – 37,48±1,70 екз./гол.). 

Вперше в Україні проведено порівняльний аналіз морфометричних 

показників самців і самок капілярій видів B. anseris і B. obsignata, виділених 

від домашніх гусей. Визначені метричні параметри нематод, які дозволять 

підвищити ефективність диференційної видової діагностики даних видів. 

Так, у самців B. anseris і B. obsignata запропоновано використовувати 17 

морфометричних показників, з яких 16 мають більші значення у капілярій 

виду B. anseris (р<0,05), ніж у B. obsignata. До них відносять: довжину і 

ширину в різних ділянках тіла, довжину, ширину спікули і спікулярної піхви, 

а також розміри псевдобурси. У самок B. anseris і B. obsignata запропоновано 

використовувати 7 морфометричних показників, з яких п’ять, також, мають 

більші значення у B. anseris (р<0,05). До них відносять: довжину і ширину в 

різних ділянках тіла.  

Запропоновано й експериментально обґрунтовано діагностичну 

ефективність способу посмертної діагностики капіляріозу гусей. 

Удосконалений спосіб включає розтин, підготовку зразка та виявлення 

нематод в осаді з тонкого відділу кишечнику з подальшим визначенням 

інтенсивності капіляріозної інвазії. Метод заснований на тому, що у процесі 

дослідження в просвіт тонкої кишки заливають теплу воду (40−45 °С) до 

повного її заповнення, після чого кінці кишки зав’язують лігатурою та 

залишають у такому стані 20 хв, що забезпечує вихід нематод у теплу воду та 

збереження їх цілісності. Встановлено, що удосконалений спосіб посмертної 

діагностики капіляріозу гусей за результативністю та ергономічністю 

перевищує ефективність загальновідомого способу посмертної діагностики 
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капіляріозу птиці відповідно на 30,11–48,85 % (р<0,05…р<0,001) та у 2,2 раза 

(р<0,001). 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено деклараційним 

патентом України на корисну модель: «Спосіб посмертної діагностики 

капіляріозу гусей» (№ 125750, u 201712265, G01N 1/00 G01N 33/48 (2006.01) 

G01N 21/00). 

Дослідженнями встановлено, що капілярії виду B. anseris є більш 

патогенним для організму птиці, ніж капілярії виду B. obsignata, що 

підтверджується за їх гематологічними показниками. Так, у крові гусей 

інвазованих B. obsignata встановлено зниження кількості еритроцитів  

(на 27,59 %, р<0,05), вмісту гемоглобіну (на 15,17 %, р<0,05), збільшення 

кількості лейкоцитів (на 11,61 %, р<0,05), еозинофілів (на 22,92 %, р<0,05). У 

сироватці крові виявляли зниження вмісту альбумінів (на 10,65 %, р<0,05), 

підвищення вмісту глобулінів (на 5,16 %, р<0,05), зростання активності 

лужної фосфатази (на 12,25 %, р<0,05), АлАТ (на 14,06 %, р<0,05).  

У крові гусей інвазованих B. anseris виявляли значне зниження 

кількості еритроцитів (на 32,35 %, р<0,01), вмісту гемоглобіну (на 11,46 %, 

р<0,01), зростання кількості лейкоцитів (на 12,86 %, р<0,01), еозинофілів  

(на 26,32 %, р<0,01), псевдоеозинофілів (на 5,81 %, р<0,05), зниження 

кількості лімфоцитів (на 7,32 %, р<0,05). У сироватці крові встановлювали 

зниження вмісту загального білка (на 6,35 %, р<0,05), альбумінів (на 14,67 %, 

р<0,01), збільшення вмісту загального білірубіну (на 20,31 %, р<0,05), 

зростання активності лужної фосфатази (на 13,00 %, р<0,01), АлАТ  

(на 22,30 %, р<0,01), АсАТ (на 7,76 %, р<0,05). 

Вивчена терапевтична ефективність антигельмінтиків вітчизняного 

виробництва різних хімічних груп та їх комбінації: піперазину 45 % (ДР – 

піперазину адипінат), фензолу 22 % (ДР – фенбендазол) та бровадазолу плюс 

(ДР – піперазину адипінат, фенбендазол). Визначено, що найефективнішим 

препаратом за капіляріозу гусей є бровадазол плюс (екстенсефективність та 

інтенсефективність становлять 100,0 %), що підтверджується результатами 
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копроовоскопічних досліджень та гельмінтологічного розтину піддослідної 

птиці. Екстенсефективність та інтенсефективність фензолу 22 % за 

копроовоскопічними дослідженнями хворої на капіляріоз птиці становить 

100,0 %, а за результатами гельмінтологічного розтину дослідних гусей – 

60,0 та 92,0 % відповідно. Препарат піперазин 45 % виявився недостатньо 

ефективним при лікуванні гусей хворих на капіляріоз. Показники його 

ефективності залежно від методу дослідження птиці коливалися в межах від 

40,0 до 86,0 %. 

Вперше в Україні встановлена дезінвазійна ефективність сучасних 

дезінфікуючих засобів вітчизняного виробництва «Аноліт Кристал»  

(ПП «Персонал Люкс», Україна) та «Дезсан» (НВФ «Бровафарма», Україна) 

відносно тест-культур інвазійних яєць нематод видів Baruscapillaria anseris і 

Baruscapillaria obsignata, виділених з гонад самок гельмінтів. Встановлено, 

що інвазійні яйця капілярій виду В. аnseris є більш життєздатними і стійкими 

до дії дезінфектантів, ніж яйця капілярій виду В. obsignata. Так, високий 

рівень дезінвазійної ефективності встановлювали за використання «Дезсану» 

у 1,0–2,0 % концентраціях (експозиція 30–60 хв) на культуру яєць капілярій 

виду В. anseris (ДЕ коливається в межах від 91,21 до 100,0 %) та яєць 

капілярій виду В. obsignata (ДЕ коливається в межах від 93,10 до 100,0 %). 

Засіб «Дезсан» призводив до руйнування яєць та розпад їх на окремі 

фрагменти; накопичення пухирців повітря під оболонкою яйця; загибелі та 

розсмоктування личинки; руйнування та розриву оболонки яйця. 

Одночасно високий рівень дезінвазійної ефективності препарату 

«Аноліт Кристал» (ДЕ коливається в межах від 91,21 до 100,0 %) 

спостерігали за його використання на культуру яєць капілярій виду В. аnseris 

у концентраціях: 0,025 % (експозиція 30 і 60 хв), 0,033 % (експозиція 10–

60 хв), 0,05 % і 0,1 % (експозиція 10–60 хв). За використання «Аноліт 

Кристалу» на культуру яєць капілярій виду В. оbsignata високий рівень 

дезінвазійної ефективності (ДЕ коливається в межах від 91,95 до 100,00 %) 

реєстрували у його концентраціях: 0,02 % (експозиція 30–60 хв), 0,025–0,1 % 
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(експозиція 10–60 хв). Засіб «Аноліт Кристал» призводив до загибелі 

личинки та перетворення її на аморфну масу; розсмоктування, розпаду 

личинки; розриву оболонки яйця. 

Ключові слова: капіляріоз, Baruscapillaria obsignata, Baruscapillaria 

anseris, гуси, поширення, діагностика, антигельмінтні препарати, дезінвазія. 
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ANNOTATION 

 

Yeresko V. I. Capillariasis of domestic goose (distribution, diagnostics and 

measures of prevention and control). – Manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 211 

«Veterinary Medicine». – S. Z. Gzhytskyi Lviv National University of Veterinary 

Medicine and Biotechnologies, Lviv, 2020. 

 

Results of study of distribution, fauna, diagnostics, preventive and control 

measures of goose capillariasis in Poltava region of Ukraine are summarized and 

new data is presented in the dissertation thesis. 

Capillariasis is a common infection of the domestic goose reared at free-

range poultry farms in Poltava region. The mean prevalence of infection in 

domestic goose is 28.72 % according to coproovoscopic examinations. The mean 

prevalence of infection obtained in helminthological dissection of gut is 57.79 % in 

goose with intensity of infection 39.55±2.27 specimens/ host. 

New data are obtained on the fauna of pathogens of capillariasis in goose in 

Poltava region. The species composition of capillariid nematodes is represented by 

Baruscapillaria anseris (Madsen, 1945), Moravec, 1982 and Baruscapillaria 

obsignata (Madsen, 1945), Moravec, 1982. For the first time, B. obsignata, the 

non-specific parasite of goose, is found in Ukraine. B. anseris, specific parasite of 

goose, 

dominates in this host (PІ = 46.76 %, II up to 38.3 specimens/ host). B. obsignata 

is recorded comparatively rarely (PI = 23.98 %, II up to 15.7 specimens/ host). 

Capillariasis is usually found in goose in mixed infections of digestive tract 

(PI up to 41.97 %, and 74.37 % of all capillariasis infections in goose). According 

to the coproovoscopic examinations, there are 23 variants of capillariid co-

infections with cestodes, eimerias, amidostomatids, heterakids, trichostrongylids. 

At the same time, 40 variants of mixed infections are observed in helminthological 

dissections and identification of the obtained pathogens. The co-infections include 
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cestodes of two species, Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782) and 

Tschertkovilepis setigera (Froehlich, 1789), and four nematode species, 

Аmidostomum anseris (Zeder, 1800), Trichostrongylus tenuis (Mehlis, 1846), 

Heterakis gallinarum (Schrank, 1788), Heterakis dispar (Schrank, 1790). 

Irrespective of the chosen method of study, the most common mixed infections of 

capillariasis are two-component (62.90% of mixed infections by helminthological 

dissection and 42.29 % of those according to coproovoscopic examination) and 

three-component (27.50 and 28.00 %, respectively). The most common pathogens 

in mixed infections with Baruscapillaria are nematodes А. anseris (with 

prevalence of infection 22.78 %) and H. dispar (PI = 14.15 %). 

The relationships of Baruscapillaria worms in mixed infections of goose 

with nematodes and cestodes are studied in Ukraine for the first time. The 

abundance of capillariids decreases in hosts gradually by 46.83–72.67 % 

(р<0.05…р<0.001) with the accumulation of pathogens of other associated 

infections. If the nematode species В. obsignata, В. anseris, T. tenuis co-parasitize 

an organ of the host’s digestive system, they are in antagonistic relationship as 

evidenced by the abundance parameters. Also the cestode species Drepanidotenia 

lanceolata and Tschertkovilepis setigera affect the abundance of the capillariid 

species В. anseris and В. obsignata, which decreases in 3.12 – 6.21 times in mixed 

infections (р<0.05). 

The specifics of age and seasonal dynamics are studied in goose 

capillariasis. Prevalence of capillariid infection gradually increases with the age of 

the host and peaks in adult 24-month old geese (PI up to 76.81 %). Intensity of 

infection increases with the age of the host and is the highest in 9 to 12 months old 

geese (60.16±4.17 specimens/ host). Subsequently, II decreases to 22.45±3.65 

specimens/ host in 24-months old geese. 

The seasonal dynamics of the capillariasis in goose is characterized by the 

peak of infection during spring and summer according to the coproovoscopic 

examination (maximum PI 54.55 %, maximum II 80.67±5.29 eggs/g of feces), and 
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by the peak of infection in winter and spring by the helminthological dissection 

(maximum PI 72.22 %, maximum II 37.48±1.70 specimens/ host). 

For the first time in Ukraine, comparative analysis is performed of 

morphometric parameters in male and female B. anseris and B. obsignata 

capillariids, obtained from domestic goose. Specific metric parameters of 

nematodes are found to increase the efficacy of identification for the studied 

species. Thus, 17 morphometric parameters are suggested for the identification of 

B. anseris and B. obsignata males. The values of 16 of these parameters are higher 

in B. anseris capillariids (р<0.05) compared to B. obsignata. They include the 

length and width of the body at various body areas, the length and width of spicule 

and spicule sheath, and the sizes of pseudobursa. In females of B. anseris and 

B. obsignata, seven morphometric parameters are considered in species 

identification, and the values of five of them are higher in B. anseris (р<0.05), 

including the length and width of the body at various body areas. 

A new method of postmortem diagnostics of capillariasis in goose is 

presented and validated in experiment. The improved method includes dissection, 

preparation of the sample, collection of nematodes in sediments from the small 

intestine, and assessment of the intensity of capillariasis infection. The method 

requires pouring warm (40−45 °С) water into the lumen of small intestine, filling 

it, and tying the intestine’s ends with ligature. The intestine is kept thus for 20 

minutes to ensure the extraction of intact nematodes by the warm water. The 

improved method for post-mortem diagnostics of capillariasis in goose is more 

effective by the parameters of performance (by 30.11–48.85 %, р<0.05…р<0.001) 

and 2.2 times by ergonomic ease (р<0.001) compared to the common method of 

post-mortem diagnostics of capillariasis of birds. 

The scientific novelty of the present work is confirmed by the declarative 

patent of Ukraine for utility model: «Method for post-mortem diagnostics of 

capillariasis of domestic goose» (№ 125750, u 201712265, G01N 1/00 

G01N 33/48 (2006.01) G01N 21/00). 
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B. anseris capillariids are more pathogenic for the bird organism than 

B. obsignata nematodes, which is confirmed by the hematological parameters. The 

erythrocyte count in blood of goose infected with B. obsignata decreases by 

27.59 % (р<0.05), hemoglobin level by 15.17 % (р<0.05), the leukocyte count 

increases by 11.61 % (р<0.05) and the eosinophil count by 22.92 % (р<0.05). In 

blood plasma, albumin levels decrease by 10.65 % (р<0.05), globulin levels 

increase by 5.16 % (р<0.05), alkaline phosphatase activity increases by 12.25 % 

(р<0.05) and AlAT activity grows by 14.06 % (p<0.05).  

In the blood of goose infected with B. anseris, the erythrocyte count 

significantly decreases (by 32.35 %, р<0.01), hemoglobin level decreases by 

11.46 % (р<0.01), leukocyte count increases by 12.86 % (р<0.01), eosinophil 

count increases by 26.32 % (р<0.01), pseudoeosinophil count increases by 5.81 % 

(р<0.05), and the lymphocyte count decreases by 7.32 % (р<0.05). In that blood 

plasma, total protein level decreases by 6.35 % (р<0.05), albumin levels drop by 

14.67 % (р<0.01), total bilirubin level increase by 20.31 % (р<0.05), alkaline 

phosphatase activity increases by 13.00 % (р<0.01), AlAT activity grows by 

22.30 % (p<0.01), and AcAT activity АсАТ increases by 7.76 % (р<0.05). 

The efficiency of antihelminth preparations made in Ukraine is studied 

separately and in combinations: piperazine 45 % (acting compound – piperazine 

adipate), phenzol 22 % (acting compound – fenbendazol) and brovadazol plus 

(acting compounds – piperazine adipate, fenbendazol). It is established that the 

most effective preparations in treatment of the capillariasis of goose is brovadazol 

plus. Its extensive efficiency and its intensive efficiency are 100.0 %. That is 

confirmed in coproovoscopic studies and the helminthological dissections of 

studied birds. The extensive and intensive efficiency of phenzol 22 % are 100.0 % 

by coproovoscopic examinations of birds infected with capillariasis and are 60.0 % 

and 92.0 %, respectively, according to the results of the helminthological 

dissections. Piperazine 45 % is not sufficiently effective in treatment of 

capillariasis in goose. The parameters of its efficiency range from 40.0 to 86.0 % 

depending on the method of examination. 
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The efficiency of modern disinfectants is studied for preparations «Anolit 

Kristal» («Personal Luks» PE, Ukraine) and «Dezsan» («Brovafarma» RPC, 

Ukraine) for the first time in Ukraine against the test cultures of infectious eggs of 

Baruscapillaria anseris and Baruscapillaria obsignata, obtained from the gonads 

of female nematodes. It is established that the infectious eggs of В. аnseris are 

more tolerant of the action of disinfectants than the infectious eggs of В. obsignata. 

High disinfecting efficiency is seen for «Dezsan» in 1.0–2.0 % concentrations (30–

60 min. exposure) against culture of В. anseris eggs (91.21–100.0 %) and 

В. obsignata eggs (93.10–100.0 %). «Dezsan» causes destruction and 

fragmentation of the eggs; accumulation of air bubbles beneath the egg shell; death 

and lysis of the larva; destruction and breakage of egg shell.  

High disinfecting efficiency (91.21–100.0 %) of preparation «Anolit 

Kristal» is observed against the culture of В. аnseris eggs in concentrations of 

0.025 % (30 and 60 min. exposure), 0.033 % (10–60 min. exposure), 0.05 % and 

0.1 % (10–60 min. exposure). Using «Anolit Kristal» against the culture of 

В. оbsignata eggs results in high disinfecting activity (91.95–100.00 %) in 

concentrations of 0.02 % (30–60 min. exposure), 0.025–0.1 % (10–60 min. 

exposure). «Anolit Kristal» causes the death and conversion to amorphic mass of 

larva; lysis of larva; breakage of egg shell. 

Key words: capillariasis, Baruscapillaria obsignata, Baruscapillaria 

anseris, domestic goose, distribution, diagnostics, antihelminthics, disinfection. 
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