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ЗМІшАнА КРУСТАЦЕОЗнА 
ІнВАЗІЯ У КОРОпОВИХ РИБ

Мета. проаналізувати особливості 
діагностики, сезонності та 
клінічних ознак у коропових риб 
за змішаної крустацеозної інвазії. 
Методи. У дослідженнях застосовано 
методи клінічного огляду та неповного 
паразитологічного розтину. 
Результати. Отримано дані щодо 
клінічних ознак паразитування збудників 
крустацеозів. Виявлено, що у період 
літнього спалаху лернеозу лернеї 
(на різних стадіях розвитку, крім 
статевозрілих) можуть локалізуватися 
на зябрах риби. Висновки. Одночасне 
паразитування на рибі різних 
збудників крустацеозів найчастіше 
виявляють у весняно-літній період. 
У разі змішаної крустацеозної інвазії 
превалює збудник лернеозу, порівняно 
зі збудниками аргульозу, синергазильозу 
та ергазильозу.
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Аквакультура України є однією із важли-
вих галузей сільського господарства, роз-
виток якої часто гальмується через високий 
рівень захворюваності вирощуваних гідро-
біонтів. Серед хвороб гідробіонтів досить 
поширеними є крустацеози [1]. Небезпеку 
становлять не тільки крустацеози у вигляді 
моноінвазії (аргульоз, лернеоз, синергази-
льоз, ергазильоз), а й змішана інвазія, яка 
має серйозніші негативні наслідки для орга-
нізму риби. Даних щодо досліджень особли-
востей прояву змішаної крустацеозної інва-
зії коропових риб у вітчизняній літературі не 

виявлено. Зважаючи на реальну ситуацію 
у спеціалізованих рибницьких господар-
ствах, це питання заслуговує на увагу та 
детальне вивчення.

аналіз останніх досліджень і публі
кацій з досліджуваної теми. У прісно-
водних видів риби в умовах рибницьких 
господарств України поширені збудники 
крустацеозів, які належать до родів ергази-
люс (Ergasilus), синергазилюс (Sinergasilus), 
лернея (Lernaea) та аргулюс (Argulus).

Як свідчить практика останніх ро-
ків, крустацеози найчастіше виявляють 

Тваринництво, 
ветеринарна 
медицина
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у рибницьких господарствах, водопоста-
чання яких здійснюється із водосховищ 
Дніпровського каскаду. ці інвазії завдають 
значних економічних збитків рибницьким 
господарствам через втрату приростів 
маси риби, загибель мальків зі значним 
ступенем ураження паразитами, втрату 
товарного вигляду риби [2].

Діагноз на крустацеози установлюють 
на основі клінічних, епізоотологічних даних 
і мікроскопії [3]. Для виявлення аргулюсів 
і лерней проводять огляд поверхні тіла 
риби неозброєним оком та під лупою. Для 
виявлення ергазилюсів і синергазилюсів 
проводять мікроскопію слизу та ділянок 
тканини зябер [4]. Лернеоз та аргульоз 
слід відрізняти від хвороб із симптомо-
комплексом «краснухи» (вірусної вере-
мії коропа, аеромонозу, псевдомонозів). 
Діагноз на лернеоз вважають установле-
ним за паразитування у мальків коропа 
(масою 0,5 – 5 г) Lernea cyprinacea у кіль-
кості понад 1 екз., на ергазильоз — за 
паразитування Ergasilus sieboldi у кількості 
понад 1 – 2 екз., на аргульоз — за парази-
тування Argulus foliaceus у кількості понад 
1 екз. та за вмісту білка нижче 2% у сиро-
ватці крові мальків коропа [5].

Отже, аналізуючи результати дослі-
джень різних авторів, можна констатува-
ти, що крустацеози є великою проблемою 
для спеціалізованих рибницьких госпо-
дарств, оскільки негативно впливають 
на якість риби та її товарний вигляд.

Матеріали та методи досліджень. 
Упро довж 2009 – 2016 рр. проводили до-
слідження коропових видів риби на базі 
ДП «іркліївський розплідник рослиноїдних 
риб» (Чорнобаївський р-н Черкаської обл.). 

Дворічок коропових видів (коропа, строкато-
го товстолобика, білого амура — не менше 
100 екз.) досліджували клінічним методом 
і методом неповного паразитологічного роз-
тину [6] на наявність збудників крустацеозів 
із простеженням динаміки виникнення змі-
шаної крустацеозної інвазії.

Результати досліджень. В обстеже-
ному рибницькому господарстві виявле-
но, що ураження дворічок коропових ви-
дів риб збудниками крустацеозів частіше 
мало характер змішаної крустацеозної ін-
вазії, меншою мірою — моноінвазії (зокре-
ма лернеозу). Так, виявлено, що збудники 
крустацеозів паразитують на рибі у різних 
поєднаннях (табл. 1).

Випадків одночасного паразитування 
в одного хазяїна трьох різних видів збуд-
ників крустацеозів у цьому господарстві не 
виявлено було, незважаючи на їх наявність 
у різних поєднаннях у риби з однієї водо-
йми. Ймовірно, це пов’язано з тим, що за 
подібного ураження риби відбуватиметься 
її різке ослаблення і прискориться загибель.

Під час вивчення сезонності та динаміки 
змішаної крустацеозної інвазії у дворічок 

1. Збудники змішаної крустацеозної інва-
зії у дворічок коропових риб

Вид риби Аргулюс Лернея Ергазилюс Синер-
газилюс

Короп + +

+ +

Строкатий 
товстолобик

+ +

+ +

Білий амур + +

2. Сезонність виникнення змішаної крустаце-
о зної інвазії у дворічок коропа (n=100, m±m)

Місяць 
Виявлено 
рачки роду 
Crustacea

Екстенсивність 
інвазії, %

інтенсивність 
інвазії,  

екз./рибу

Лютий Лернея Сліди паразитування

Березень Аргулюс 14 3±1,4

Квітень Аргулюс/ 
лернея

16/24 3±2,3/6±2

Травень Лернея/ 
аргулюс

34/18 8±0,82/7±2,6

Червень Лернея/ 
ергазилюс

39/30 10±2,2/6±1,6

Липень Лернея 38 6±2,3

Серпень Лернея/ 
ергазилюс

34/15 7±2,1/3±0,8

Вересень Лернея/ 
аргулюс

23/14 5±1,1/3±0,9

Жовтень Аргулюс/ 
лернея

 5/20 4±1,4/5±1,2

Листопад Лернея Сліди паразитування
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коропа і рослиноїдних риб виявлено особ-
ливості (табл. 2).

Дані, наведені у табл. 2 і 3, свідчать, що 
змішана крустацеозна інвазія у коропових 
риб виникає, зазвичай, у квітні і виявляють 
її до червня місяця. У коропа в липні — 
серпні виявляють, в основному, лернеоз 
у вигляді моноінвазії (за винятком спора-
дичних випадків паразитування одиничних 
збудників ергазильозу у серпні). На почат-
ку осені у коропа знову виявляють змішану 
крустацеозну інвазію. У рослиноїдних видів 
риби змішану крустацеозну інвазію вияв-
ляють також у серпні, а восени — лише 
паразитування синергазилюсів.

Відсутність паразитування аргулюсів 
у літні місяці пов’язане з інтенсивними лі-
кувально-профілактичними обробками риби 
у господарстві під час проведення пере-
садок у травні, а також із комплексом риб-
ницько-меліоративних заходів, що дає змо-
гу призупинити розвиток інвазії. Одночасне 
виявлення аргулюсів і лерней у вересні — 
жовтні можна пояснити змішуванням риби 
із різних ставків під час пересадок восени. 

Затухання інтенсивності крустацеозної інвазії 
у листопаді пояснюється зниженням темпе-
ратури та додатковим проведенням лікуваль-
но-профілактичних обробок риби під час пе-
ресадок і пізніше та в зимувальних ставках.

У коропа аргулюси частіше локалізува-
лись у ділянці грудних плавників, біля голо-
ви (поодинокі екземпляри), на хвостовому 
плавнику та навколо його основи. Одиничні 
екземпляри аргулюсів виявлено на грудних 
і спинному плавниках.

Лернеї у коропа виявлено у ділянці че-
ревця (2 – 7 екз.), на бічних поверхнях тіла 
(3 – 10 екз.), іноді — на поверхні спинного та 
хвостового плавників.

У місцях локалізації аргулюсів виявлено 
значне почервоніння, невеликі крововили-
ви (2 – 5 мм). У місцях локалізації лерней 
виявлено крововиливи та виразки різного 
розміру (3 – 20 мм) із червоними краями, 
на яких був збудник лернеозу. У задавне-
них випадках виявляли глибоку виразку, 
що проникала до м’язів, з великими ділян-
ками некрозу та пошкодженням цілісності 
шкірного покриву риби. За незначної інвазії 
рано навесні лернеї локалізувалися, в ос-
новному, під лускою, де виявляли також 
крововиливи (2 – 3 мм). У період літнього 
спалаху моноінвазії лернеозу у коропа за 
мікроскопії зіскобів із зябер часто виявляли 
збудників лернеозу на різних стадіях розвит-
ку (крім статевозрілих), тобто лернея може 
прикріплюватися до зябер риби, а не лише 
до поверхні її тіла.

Під час спалахів лернеозу у літні місяці 
відбувалися зміни, що виявляються за хво-
роб із симптомокомплексом «краснухи» — 
куйовдження луски, наявність значної кіль-
кості виразок і крововиливів на поверхні 
тіла риби. Водночас збудники лернеозу не 
завжди були наявними на поверхні риби. 
Про їх паразитування свідчили лише ха-
рактерні пошкодження луски: їх край був 
нерівним, із виїмками різного розміру — 
«погризеним».

Восени (у жовтні) поверхня тіла дволі-
ток коропа була вкрита надмірним шаром 
матового слизу сіруватого відтінку. Після 
проведення його мікроскопії виявлено знач-
ну кількість збудників аргульозу невеликого 
розміру, які у такий спосіб пристосовуються 
до подальшої зимівлі.

3. Сезонність ураження дворічок рослиноїдних 
риб (строкатого товстолобика і білого амура) 
збудниками крустацеозів (n=100, m±m)

Місяць Виявлено рачки 
роду Crustacea

Екстен-
сивність 
інвазії, %

інтенсивність 
інвазії,  

екз./рибу

Березень Лернея 10      2±1,12

Квітень Аргулюс*/
лернея* 18/21 5±0,98/7±2,6

Синергазилюс* 24      6±0,89

Травень Аргулюс/
синергазилюс 34/26 8±1,04/9±1,1

Червень Лернея 24 11±2,4

Синергазилюс 23   8±0,9

Липень Лернея 20     9±2,03

Серпень » 25   8±2,1

Синергазилюс 22   7±1,2

Вересень » 21     5±1,06

Жовтень » 15     3±1,23

* Збудники аргульозу, синергазильозу і лернеозу 
не паразитували одночасно на одному хазяїні.
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У ДП «іркліївський розплідник рослиноїд-
них риб» реєстрували спорадичні випадки 
паразитування збудників ергазильозу на зя-
брах дворічок коропа та збудників лернеозу 
на поверхні тіла риби. Водночас на поверх-
ні тіла риби виявлено значні крововиливи 
та виразки, а зябра були темно-вишнево-
го кольору із ділянками некрозу на краях 
зябрових пелюсток. За мікроскопії зябер 
виявлено незначну кількість ергазилюсів 
(носійство), при цьому патологічні зміни зя-
бер нагадували аналогічну патологію у разі 
значної інтенсивності синергазильозу рос-
линоїдних видів риби.

Локалізація аргулюсів і лерней у росли-
ноїдних риб була аналогічною: аргулюси 
та лернеї частіше локалізувалися на че-
ревці риби у ділянці від грудних плавників 
до анусу, менше — на бічних поверхнях 
тіла і плавниках. Також аргулюси часто ло-
калізувалися біля основи хвостового плав-
ника. У місцях паразитування аргулюсів 
виявлено невеликі крововиливи (2 – 5 мм). 
У місцях паразитування лерней частіше ви-
являли виразки (3 – 10 мм).

Зябра рослиноїдних риб часто набряклі, 
за високої інтенсивності інвазії їхня поверх-
ня була покрита великою кількістю слизу. 
Крім того, найчастіше за інвазування си-
нергазилюсами зябра рослиноїдних видів 
риби мали мармурове забарвлення, тобто 
значні ділянки зябер були некротизовані, 
інші ділянки — навпаки, кровонаповне-
ні. Також за значної інтенсивності інвазії 
на краях зябрових пелюсток виявляли сірі 
ділянки (некротизовані ділянки зябрової 
тканини) та самих синергазилюсів у вигля-
ді сірувато-жовтих ниток із розгалуженнями 
на кінцях.

Отже, аргулюси та лернеї частіше при-
кріплюються у місцях, де луска меншого 
розміру та менш щільна і міцна, ніж на біч-
ній поверхні тіла.

Паразитування лернеї і аргулюса ха-
рактеризується крововиливами, утворен-
ням виразок. У разі спалаху інвазії також 
відбувається піднімання та куйовдження 
луски, що може бути наслідком проникнен-
ня патогенної мікрофлори у відкриті рани, 
які виникли внаслідок життєдіяльності па-
разитів і розвитку вторинних захворювань 
інфекційної природи.

Паразитування ергазилюсів і синергази-
люсів призводить до некрозу тканини зя-
бер, їх набряку та надмірного ослизнення. 
Оскільки зябра є органом дихання риби, 
ці зміни позначаються на її фізіологічно-
му стані. За зниження вмісту кисню у воді 
така риба швидше гине від асфіксії, оскільки 
непошкоджена площа її зябер не здатна 
забезпечити організм достатньою кількістю 
кисню.

Отримані нами результати підтверджу-
ють дані різних авторів щодо клінічних оз-
нак паразитування збудників крустацеозів: 
аргулюси паразитують на поверхні тіла 
різних видів риби із виникненням набря-
ків, крововиливів і виразок [7, 8], а також 
призводять до розвитку вторинних захво-
рювань [9, 10]; лернеї, паразитуючи на по-
верхні тіла риби [11, 12], також спричи-
няють виникнення аналогічних клінічних 
ознак. За паразитування ергазилюсів на зя-
брах риби виникає запалення, руйнується 
епітелій зябрових пелюсток, некротизуєть-
ся тканина зябер, відбувається інтоксикація 
організму риби [4, 13]; за паразитування 
синергазилюсів розвивається запалення, 
зябра набрякають, бліднуть унаслідок по-
рушення кровообігу, тканина зябер некро-
тизується [3, 4].

На відміну від доступних даних літера-
тури, було виявлено локалізацію збудників 
лернеозу на різних стадіях розвитку (крім 
статевозрілих) на зябрах коропових риб.

Одночасно паразитують на рибі різні 
збудники крустацеозів частіше у весня-
но-літній період. За змішаної крустацеозної 
інвазії превалює збудник лернеозу, порівня-
но зі збудниками аргульозу, синергазильозу 

та ергазильозу. Отримані результати до-
сліджень можуть стати основою для про-
ведення розширеного дослідження взаємодії 
у системі паразити різних видів — хазяїн 
у різних видів коропових риб.
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