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Strongyloidiasis in rabbits is a disease caused by Strongyloides papillosus helminths, manifested by
skin inflammation, diarrhea, weight loss, and stunting of animals in growth and development. Confirmation
of invasion is carried out mainly by required methods of helminthoovoscopy and helmintholarvoscopy. The
most well-known methods of helmintholarvoscopic diagnosis of feces for strongyloidiasis are the method of
D. Baermann (1917) and its modifications according to V. I. Shilnikov (1983), the method using the “asterisk” device (according to V. F. Nikitin and T. Pavlasek, 1988), the method of coprohelmintho-larvoscopic
rings (according to S. I. Ponomar, N. M. Soroka, 2007), the method of T. I. Popova, standardized by
S. I. Ponomar (2003). There are no laboratory methods with 100 % reliability at the present stage. Therefore, our studies on improving the lifelong helminthocoprological diagnosis of strongyloidiasis in rabbits
are relevant. Our work aimed to compare different methods of staining the pathogen S. papillosus. Laboratory studies were carried out in the laboratories of the Department of Parasitology and Veterinary Sanitary
Expertise of the Dnipro State Agrarian and Economic University. For staining S. papillosus, 20 dyes were
used: 1 % alizarin red, 1 % brilliant blue, Turk's solution, 1 % brilliant green, 1 % methylene blue, 1 %
amido black 10B, 1 % eosin, Ziehl's solution, Lugol's solution, 1 % сarbolic gentian violet, Romanowskytype, 1 % Sudan, 1 % bromophenol blue, 1 % orange G, 1 % bromocresol green, 1 % safranin, ZadorozhnyDozmorov's-type, Mikhin's-type, Muromtsev's-type. We have proposed 20 dyes for staining the internal
organs of larvae and free-living males and females pathogens of Strongyloides without or with temperature
fixation. Live pathogens S. papillosus, without temperature fixation, pass only Lugol's and safranin's solutions. All other dyes showed the highest staining, but only when the preparation was heated for 2–3 seconds
to 60 °C. However, the dyes showed different degrees of coloration. Bromocresol green stained the walls of
the internal organs of the helminth. Namely, the nematodes acquired a green color, and the membranes of a
part of the esophagus and intestines became dark green. During microscopy, this allowed accurate identification and differentiation into larvae and free-living males and females of S. papillosus and simplified their
counting.
Key words: larva, free-living male and female, Strongyloides papillosus, dye, rabbits.

Порівняння різних методів забарвлення нематоди Strongyloides papillosus
виділеної від кролів
Ю. В. Дуда
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Стронгілоїдоз кролів – хвороба, спричинена гельмінтами Strongyloides papillosus, що проявляється запаленням шкіри, проносами, схудненням, відставанням тварин у рості й розвитку. Підтвердження інвазії здійснюють переважно зажиттєвими методами
гельмінтоовоскопії і ларвоскопії. Найбільш відомими методами гельмінтоларвоскопічної діагностики фекалій за стронгілоїдозу є
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метод Д. Бермана (1917) та його модифікації за В. І. Шильниковим (1983), метод за допомогою пристрою “зірочка” (за
В. Ф. Нікітіним і Т. Павласеком, 1988), метод копрогельмінто-ларвоскопічних кілець (за С. І. Пономарем, Н. М. Сорокою, 2007),
метод Т. І. Попової, стандартизований С. І. Пономарем (2003). На сучасному етапі немає лабораторних методів, які володіють
100 % надійністю. Тому, проведені нами дослідження з поліпшення способу зажиттєвої гельмінтокопрологічної діагностики
стронгілоїдозу кролів є актуальними. Метою даного дослідження було порівняння різних методів забарвлення збудника S.
papillosus. Лабораторні дослідження проводили в лабораторіях кафедри паразитології та ветсанекспертизи Дніпровського державного агроекономічного університету. Для фарбування S. papillosus брали 20 барвників: 1 % алізаровий червоний, 1 % діамантовий синій, розчин Тюрка, 1 % діамантовий зелений, 1 % метиленовий синій, 1 % амідо чорний 10B, 1 % еозин, фуксин Циля, розчин
Люголя, 1 % карболовий генціанвіолет, фарба за Романовським, 1 % судан, 1 % бромфеноловий синій, 1 % помаранчевий G, 1 %
бромкрезоловий зелений, 1 % сафранін, фарба Задорожнього-Дозморова, фарба по Міхіну, фарба по Муромцеву. Нами запропоновано 20 барвників для фарбування внутрішніх органів личинок і вільноживучих самців та самок стронгілоїдесів з подальшою фіксацією фарби шляхом короткочасного підігрівання зразку до 60 °C, та без її фіксації. Живі збудники S. papillosus, без температурної фіксації, пропускають лише розчини Люголя та сафраніну. Вищий ступінь фарбування показали всі інші барвники, але тільки
за умови підігріву препарату 2–3 секунди до 60 °С. Разом з тим фарби показали різний ступінь забарвлення. Бромкрезоловий зелений чітко фарбував стінки внутрішніх органів гельмінтів, самі нематоди набували зеленого кольору, а оболонки частини стравоходу (бульбуса) та кишечника – темно-зеленого. Це дозволяло провести точну ідентифікацію та диференціацію на личинки і
вільноживучі самці та самки S. papillosus під час мікроскопії, тим самим спростити їх підрахунок.
Ключові слова: личинка, вільноживучі самець та самка, Strongyloides papillosus, барвник, кролі.

Вступ

(Zajac & Conboy, 2012), лічильна камера БДАУ за
С. І. Пономарем (Ponomar et al., 2011), Ю. Ю. Довгія
(Dovhii et al., 2004), Галат-Євстаф’євої (Ievstafieva et al.,
2007).
Найбільш відомим і універсальним методом гельмінтоларвоскопічної діагностики фекалій за стронгілоїдозу є метод Д. Бермана (1917) та його модифікації за
В. І. Шильниковим (1983) (Kotel'nikov, 1984; Ponomar
et al., 2011; Prykhodko et al., 2017). Ряд авторів з метою
виділення личинок пропонують використовувати спеціальні тиглі або поліпропіленові стаканчики (Korchan
& Korchan, 2011), закриті прозорі пластикові коробочки (типу чашок Петрі) (Ponomar et al., 2008; 2010). Відомі способи виділення личинок строгілоїдесів за допомогою пристрою “зірочка” (за В. Ф. Нікітіним і
Т. Павласеком, 1988), метод копрогельмінтоларвоскопічних кілець (за С. І. Пономарем та
Н. М. Сорокою, 2007) (Ponomar et al., 2008), метод Т. І.
Попової, стандартизований С. І. Пономарем (2003)
(Ponomar et al., 2015). При виконанні досліджень за
методом Т. І. Попової неможливо визначити концентрацію стронгілоїдозних личинок у досліджуваному
матеріалі. З урахуванням цього С. І. Пономарем (2003)
були зроблені доповнення до цієї методики.
Таким чином, на сучасному етапі немає лабораторних методів дослідження на стронгілоїдоз кролів, які
володіють 100 % надійністю. Тому дослідження з
поліпшення способу зажиттєвої гельмінтокопроскопічної діагностики стронгілоїдозу кролів є актуальними.
Метою даного дослідження було порівняння різних методів забарвлення збудника стронгілоїдозу
кролів, застосовуючи різні фарби, які дозволяли проводити чітку ідентифікацію, диференціацію та визначення життєздатності S. papillosus.

Стронгілоїдоз кролів – хвороба, спричинена гельмінтами Strongyloides papillosus (Zeder, 1809), родини
Strongyloididae, які негативно впливають на організм,
що проявляється запаленням шкіри, проносами, схудненням, відставанням тварин у рості й розвитку (Taira
et al., 1991; Nakamura & Motokawa, 2000; Kobayashi &
Horii, 2008; Thamsborg et al., 2017; Duda et al., 2018; Prus
& Duda, 2021). В даний час розроблена велика кількість методів діагностики інвазійних хвороб кролів,
але немає простого, доступного і надійного методу
діагностики (Huhosian, 2018).
Постановка діагнозу на стронгілоїдоз неможлива
без проведення комплексних досліджень, оскільки
клінічні ознаки за нього не є патогномонічними
(Derkachev et al., 2014; Novitska & Semenko, 2015;
Huhosian, 2018; Duda et al., 2020). Підтвердження інвазії здійснюють переважно зажиттєвими методами гельмінтоово- і ларвоскопії (Duda & Kuneva, 2020). Результати гельмінтокопроскопічної діагностики стронгілоїдозу залежать від правильного відбору проб фекалій і їх своєчасного дослідження. На сучасному етапі в
паразитологічній практиці для спрощення процесу
відбору фекалій, зменшення ризику контамінації з
інвазійними елементами та скорочення часу для гельмінтоовоскопії застосовують спеціальні пристрої, такі
як: Ovatector, Fecalyzer, Ovassay (Zeeshan et al., 2011;
Torgerson et al., 2014). Так, за використання системи
“Parasep” Р. Т. Сафіуллін (2008) встановив, що вона є
ефективна у 60–75 %, тимчасом як флотаційний метод
Фюллеборна – у 90–95 % (Safiullin et al., 2008).
Дослідження проб фекалій на наявність стронгілоїдозних яєць проводять такими флотаційними методами: за Фюллеборном, Дарлінгом, Г. О. Котельниковим і В. М. Хрєновим, Е. В. Калантаряном, А. І. Щербовичем (Kotel'nikov, 1984; Ponomar et al., 2011),
І. С. Дахном (Dakhno & Lazorenko, 2010), В. О. Євстаф’євою (Yevstafieva, 2007). З метою визначення
інтенсивності інвазії проводять підрахунок об’єму
дослідного матеріалу чи площі дослідної поверхні за
В. Н. Трача (Trach, 1992), Є. В. Ляшенко, Х. М. Шендрик, Н. М. Сороки (Liashchenko et al., 2012) або застосовують спеціальні лічильні камери Мак Мастера

Матеріал і методи досліджень
Лабораторні дослідження проводили в лабораторії
кафедри
паразитології
та
ветсанекспертизи
Дніпровського
державного
агроекономічного
університету.
Нематод Strongyloides papillosus отримували з фекалій кролів. Для фарбування S. papillosus брали 20
барвників, які попередньо готували таким чином:
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збільшення × 100 та × 400 з послідуючою мікрофотозйомкою за допомогою цифрової камери мікроскопа
CyberLink YouCam 5 Mpix (Китай).
Критерієм для визначення якості фарбування слугували інтенсивність забарвлення частин тіла (головного та хвостового кінців) та органів травної системи
(стравохід і кишечник).

1) 1 % алізаровий червоний (0,1 г алізаровий червоний в 10 мл дистильованої води); 2) 1 % діамантовий
синій (0,1 г діамантовий синій в 10 мл дистильованої
води); 3) розчин Тюрка (метиленовий синій в 3 %
розчині оцтової кислоти); 4) 1 % діамантовий зелений
(0,1 г діамантовий зелений в 10 мл 60 % етилового
спирту); 5) 1 % метиленовий синій (0,1 г метиленовий
синій в 10 мл 60 % етилового спирту); 6) 1 % амідо
чорний 10B (0,1 г амідо чорний 10B в 10 мл дистильованої води); 7) 1 % еозин (0,1 г еозин в 10 мл дистильованої води); 8) фуксин Ціля (10 мл насиченого
спиртового розчину фуксину, 90 мл 5 % карболової
кислоти); 9) розчин Люголя (5 частин йоду, 10 частин
йодиду калію і 85 частин води); 10) 1 % карболовий
генціанвіолет (0,1 г карболовий генціанвіолет в 10 мл
дистильованої води); 11) фарба за Романовським
(0,1 % розчину Азура і 0,1 % розчину еозину); 12) 1 %
судан (0,1 г судан в 10 мл дистильованої води);
13) 1 % бромфеноловий синій (0,1 г бромфеноловий
синій в 10 мл дистильованої води); 14) 1 % помаранчевий G (0,1 г помаранчевий G в 10 мл дистильованої
води); 15) 1 % бромкрезоловий зелений (0,1 г бромкрезоловий зелений в 10 мл дистильованої води);
16) 1 % сафранін (0,1 г сафранін в 10 мл дистильованої води); 17) фарба Задорожнього-Дозморова, розведена 1 : 1 дистильованою водою; 18) фарба по Міхіну,
розведена 1 : 1 дистильованою водою; 19) фарба по
Муромцеву, розведена 1 : 1 дистильованою водою;
20) фарба по Ребігеру, розведена 1 : 1 дистильованою
водою. Досліджувані розчини барвників в об’ємі
0,1 мл додавали в 0,1 мл препарату з вищевказаними
нематодами. Експерименти проводили без зміни температури препарату і з нагріванням предметного скла
до 60 °С.
Фарба Задорожнього-Дозморова – це суміш 0,01 %
розчину барвника АЗУР-II і 0,05 % розчина детергент
тритона Х-100. Азур-II – це суміш АЗУР-I і метиленового синього в співвідношенні 1 : 1. Фарбу за Муромцевим виготовили таким чином: у 100 мл киплячої
води розчинили 5–8 г хімічно чистої бури та додали
2 г метиленового синього. Фарба за Міхіним – це 1 %
розчин метиленового блакитного. Фарба за Ребігергом готувалась таким чином: 15–20 г генціанвіолету
розчиняли в 100 мл 40 % формаліну, відстоювали 8–
10 годин за температури 20 ℃ і фільтрували.
Дослідження проходило таким чином: за допомогою методу виявлення стронгілоїдесів у фекаліях за Т.
І. Поповою отримували суміш личинок і вільноживучих самців та самок S. papillosus, яку наносили на
предметне скло в кількості 0,1 см3, додавали 0,1 см3
розчину барвника. Фарбування зразків кожним барвником здійснювали двома способами: у першому
випадку після внесення фарби в зразок перемішували
скляною паличкою, накривали покривним скельцем і
відразу досліджували під мікроскопом; у другому
випадку після внесення барвнику та перемішування
скляною паличкою зразки короткочасно, впродовж 2–
3 секунд, підігрівали до 60 °С з метою адсорбції нематодою фарби, в подальшому накривали покривним
скельцем і відразу розглядали під мікроскопом. Після
фарбування зразки досліджували під мікроскопом за

Результати та їх обговорення
Ефективність діагностики залежить від точного
визначення видової належності паразитів. Ідентифікують збудників проводили за морфологічними особливостями, які не завжди чітко проглядаються, тому
іноді до препаратів додають різні розчини барвників
(Siddiqui & Berk, 2001; Larsson et al., 2007; DeRosa et al.,
2008; Srisuphanunt et al., 2009; Areskog et al., 2014).
Запропонований спосіб зажиттєвої діагностики
стронгілоїдозу кролів включає дослідження суміші
личинок і вільноживучих самців та самок
S. papillosus, отриманої шляхом їх виявлення у фекаліях за Т. І. Поповою (Ponomar et al., 2015), та додавання різних барвників з метою фарбування внутрішніх органів нематоди з подальшою фіксацією фарби
шляхом короткочасного підігрівання зразку, та без її
фіксації.
Для фарбування S. papillosus дослідили 20 барвників: алізаровий червоний, діамантовий синій, розчин
Тюрка, діамантовий зелений, метиленовий синій,
амідо чорний 10B, еозин, фуксин Ціля, розчин Люголя, фарбу за Романовським, судан, бромфеноловий
синій, помаранчевий G, бромкрезоловий зелений,
карболовий генціанвіолет, сафранін, фарбу Задорожнього-Дозморова, фарбу за Міхіним, фарбу за Муромцевим, фарбу за Ребігергом (табл. 1).
Живі збудники S. papillosus, без температурної фіксації, пропускають лише розчини Люголя та сафраніну. При цьому личинки і вільноживучі самці та
самки у разі додавання розчину Люголя інтенсивно
забарвлюються в яскраво-коричневий колір, їх стравохід і клітини кишечнику – у темно-коричневий
(рис. 1), а у разі додавання розчину сафраніну фарбується тільки кишечник в яскраво-рожевий колір і має
слабкий ступінь забарвлення.
Вищий ступінь фарбування показали всі інші барвники, але тільки за умови підігріву препарату 2–3
секунди до 60 °С. Разом з тим фарби показали різний
ступінь забарвлення. Несприйнятливими до забарвлення виявилися досліджувані нематоди розчинами
Тюрка, амідо чорного 10B, еозину, фарби за Романовським, судану, помаранчевого G. Їхні покриви слабо
пропускали діамантовий синій і карболовий генціанвіолет, середнє – алізаровий червоний, сафранін, фарбу Задорожнього-Дозморова. Високий ступінь фарбування проявили діамантовий зелений, метиленовий
синій, фуксин Ціля, розчин Люголя, бромфеноловий
синій, бромкрезоловий зелений, фарба за Міхіним,
фарба за Муромцевим, фарба за Ребігером.
Так, у разі використання метиленового синього S.
papillosus набували інтенсивного яскраво-синього
кольору, а темно-синього забарвлення – стравохід та
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кишечник (рис. 2 А). З діамантовим зеленим вони
мали яскраво-зелене забарвлення всього тіла, темнозелене – стравоходу і кишечнику (рис. 2 В). При за-

стосуванні фуксину Ціля все тіло збудника забарвлювалось в яскраво-рожевий, травна система – в темнорожевий колір (рис. 2 С).

Таблиця 1
Результати фарбування S. papillosus
Інтенсивність
Колір забарвлення частин тіла та органи травної системи
забарвлення
-t
+t
головного кінця
хвостового кінця
стравоходу
кишечнику
Метиленовий синій
–
+++
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Діамантовий зелений
–
+++ яскраво-зелений
яскраво-зелений
темно-зелений
темно-зелений
Розчин Тюрка
–
–
–
–
–
–
–
+++ яскраво-рожевий яскраво-рожевий
темно-рожевий
темно-рожевий
Фуксин Ціля
Алізаровий червоний
–
++
блідо-рожевий
блідо-рожевий
рожевий
рожевий
–
–
–
–
–
–
Амідо чорний 10B
Еозин
–
–
–
–
–
–
–
+
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Діамантовий синій
Розчин Люголя
+++
+++ світло-коричневий яскраво-коричневий темно-коричневий темно-коричневий
–
–
–
–
–
–
Фарба за Романовським
Судан
–
–
–
–
–
–
–
+++
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Бромфеноловий синій
Помаранчевий G
–
–
–
–
–
–
зелений, стінка
зелений, стінка –
Бромкрезоловий зелений
–
+++
світло-зелений
зелений
бульбуса – темнотемно-зелена
зелена
–
+ світло-фіолетовий світло-фіолетовий
фіолетовий
фіолетовий
Карболовий генціанвіолет
темно-рожевий
темно-рожевий
Сафранін
+
++ яскраво-рожевий яскраво-рожевий
Фарба Задорожнього–
++
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Дозморова
–
+++
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Фарба за Міхіним
–
+++
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Фарба за Муромцевим
Фарба за Ребігером
–
+++
яскраво-синій
яскраво-синій
темно-синій
темно-синій
Примітка: -t – без фіксації температурою, +t – з фіксацією температурою; ступінь забарвлення +++ – інтенсивне, ++ – середнє, + – слабке, – – не зафарбоване
Барвник

Рис. 1. Результати фарбування S. papillosus розчином Люголя (А) х100, (В) х400; bar = 50 μm
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Рис. 2. Результати фарбування S. papillosus з температурною фіксацією метиленовим синім (А),
діамантовим зеленим (В), фуксином Ціля (С); bar = 50 μm
Після обробки алізарином червоним та нагрівання
препарату S. papillosus набували блідо-рожевого кольору, органи травної системи – темно-рожевого
(рис. 3 А). За використання діамантового синього
вони мали яскраво-синє забарвлення всього тіла, тем-

но-синій колір стравоходу і кишечнику (рис. 3 В).
При використанні бромкрезолового зеленого нематоди набували зеленого кольору, а оболонки частини
стравоходу (бульбуса) та кишечнику – темно-зеленого
(рис. 3 С).

Рис. 3. Результати фарбування S. papillosus з температурною фіксацією алізариновим червоним (А),
діамантовим синім (В), бромкрезоловим зеленим (С); bar = 50 μm
При застосуванні карболового генціанвіолету тіло
личинок і вільноживучих самців та самок S. papillosus
мало світло-фіолетове, а стравохід і кишечник – фіолетове забарвлення (рис. 4 А). Якщо збудника фарбу-

вали сафраніном, колір всього тіла ставав яскраворожевим, а стравохід і кишечник – темно-рожевим
(рис. 4 В).
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Рис. 4. Результати фарбування S. papillosus з температурною фіксацією карболовим генціанвіолетом (А),
сафраніном (В), фарбою Задорожнього-Дозморова (С); bar = 50 μm
В експерименті ми також використовували готові
фарби Задорожнього-Дозморова (рис. 4 С), за Рома-

новським, за Міхіним (рис. 5 А), за Муромцевим
(рис. 5 В), за Ребігером (рис. 5 С).

Рис. 5. Результати забарвлення S. papillosus з температурною фіксацією фарбою за Міхіним (А), фарбою за
Муромцевим (В), фарбою за Ребігером (С); bar = 50 μm
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До складу фарби Задорожнього-Дозморова входить розчин барвника азур-II та розчин детергенту
тритона Х-100; за Романовським – азур-II та еозин; за
Міхіним – розчин метиленового блакитного; за Муромцевим – бура та метиленовий синій; за Ребігером –
генціанвіолет і розчин формаліну. Використовуючи ці
фарби, окрім фарби за Романовським, тільки у разі
підігрівання препаратів тіло S. papillosus забарвлювалося в яскраво-синій колір, а стравохід і кишечник – у
темно-синій.
O. O. Boyko та співавтори (Boyko et al., 2016) проводили порівняння різних методів фарбування тільки
личинок S. papillosus, де використовували лише 14
барвників. Нами запропоновано для фарбування личинок і вільноживучих самців та самок стронгілоїдесів 20 барвників, з яких бромкрезоловий зелений чітко фарбував стінки внутрішніх органів гельмінта. Це
дозволяло провести точну ідентифікацію та диференціацію S. papillosus.
Встановлено, що він забезпечує високий ступінь
видимості личинок і вільноживучих самців та самок
стронгілоїдесів під час мікроскопії, при цьому спрощує підрахунок і визначення стадії розвитку S.
papillosus та дозволяє встановити остаточний діагноз,
визначити інтенсивність стронгілоїдозної інвазії і
встановлювати
ефективність
лікувальнопрофілактичних заходів.
Висновки
Таким чином, із 20 запропонованих барвників лише розчини Люголя та сафраніну пропускають для
фарбування внутрішніх органів живі збудники S.
papillosus. Всі інші барвники показали різний ступінь
фарбування, але тільки за умови підігріву препарату
2–3 секунди до 60 °С. Із них чітко фарбував стінки
внутрішніх органів гельмінта лише бромкрезоловий
зелений, що спрощує підрахунок і визначення стадії
розвитку S. papillosus.
Перспективи подальших досліджень. Оновлення
морфометричних параметрів личинок і вільноживучих самців та самок Strongyloides papillosus.
Відомості про конфлікт інтересів
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.
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