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РОЛЬ МАЛОЩЕТИНКОВОГО КІЛЬЧАСТОГО ЧЕРВА 
CHAETOGASTER LІMNAEІ У ЗНИЖЕННІ ПАРАМФІ-
СТОМАТИДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ У МОЛЮСКІВ ПІДРО-
ДИНИ PLANORBINAE 

З’ясовано, що малощетинковий кільчастий черв Chaetogaster limnaei 
(Baer, 1827) (Annelida, Naididae,  Oligochaeta) обмежує зараженість молюсків 
підродини Planorbinae трематодами родини Paramphistomatidae. За наявно-
сті у котушкових Ch. limnaei вони або повністю позбавлені парамфістомід, 
або ж відмічаються менші показники екстенсивності інвазії. На заражува-
ність котушкових парамфістомідами значною мірою впливає кількість Ch. 
limnaei в одному молюску. Виявлено, що олігохети Ch. limnaei здатні поїдати 
мірацидіїв і церкарій парамфістомід і зменшувати заражуваність ними мо-
люсків. Заселення молюсків підродини Planorbinae малощетинковим червом 
Ch. limnaei у певній мірі запобігає зараженню їх парамфістомідами, а також 
сприяє пониженню рівня зараження цими паразитами жуйних тварин.  

Ключові слова: Chaetogaster limnaei, Planorbinae, трематодна інвазія. 

Вступ. Природно-кліматичні умови Українського Полісся є сприятливими 
для розвитку паразитів жуйних тварин – трематод родини Paramphistomatidae. 
Помірно тепле літо, часті атмосферні опади і порівняно м’яка зима сприяють до-
вгому збереженню інвазії у довкіллі.  Хоча для боротьби із парамфістоматидозом 
розроблено комплекс різних заходів (Довгий, 2001; Шевченко, 2006; Довгій та ін., 
2012), проте, за даними Житомирської регіональної державної лабораторії Дер-
жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо-
живачів (ветеринарний відділ), випадки гострих і хронічних форм захворювання 
реєструються у багатьох районах Житомирщини.  

У системі заходів по боротьбі з парамфістоматидозом здебільшого застосовують 
хімічні методи (дегельмінтизація, обробка біотопів) (Довгий, 2001). Проте хімічні ре-
човини можуть призводити до загибелі фауни водойм, порушення біоценозів, нагро-
мадження шкідливих залишків хімічних сполук у молоці і м’ясі жуйних тварин 
(Глузман, & Меремінський, 1978). Тому виникла необхідність у пошуках нових нешкід-
ливих методів, до яких належить біологічний метод боротьби. 

Важливо з’ясувати особливості біології та екології молюсків підродини Planorbinae 
– проміжних хазяїв парамфістомід, в організмі яких проходять послідовні стадії роз-
витку цих гельмінтів (спороцисти, редії і церкарії) (Уваєва, & Кузнєцова, 2016). В сьо-
годення актуальними є дослідження біоценотичних зв’язків котушкових для 
зниження їх парамфістоматидозної інвазії і профілактики парамфістоматодозу у 
жуйних тварин. Зокрема, дослідити особливості ентойкних взаємовідносин між ко-
тушковими і малощетинковим кільчастим червом Chaetogaster limnaei (Baer, 1827) (An-
nelida, Naididae,  Oligochaeta). Адже ця олігохета за способом живлення є хижаком і 
поряд з іншим кормом споживає мірацидіїв і цекарій трематод (Вагин, 1946; Buse, 
1974; Стадниченко, & Шубрат, 2007; Ibrahim, 2007; Zimmermann, Luth, & Esch, 2011), об-
межуючи тим самим зараженість цими червами як їх проміжних хазяїв − молюсків, 
так і остаточних хазяїв − хребетних тварин.  
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Особливості ентойкних взаємовідносин молюсків підродини Planorbinae і Ch. 
limnaei у літературі висвітлено фрагментарно (Buse, 1974). Що ж стосується ролі 
олігохети Ch. limnaei у зменшенні парамфістоматидозної інвазії котушкових, то ві-
домості про них вкрай уривчасті (Глузман, 1972; Глузман,  & Меремінський, 1978). 
А такі дані можуть бути використані для більш ефективної профілактики і бо-
ротьби із парамфістоматидозом ВРХ, тобто мають народногосподарське значення. 
Тому на сьогодні актуальним є проведення досліджень такого плану, що дозволить 
детальніше спрогнозувати можливість використання Ch. limnaei у біологічному ме-
тоді боротьби із парамфістоматидозом.  

Мета роботи – з’ясувати роль олігохети Ch. limnaei у зниженні парамфісто-
матидозної інвазії у проміжному хазяїні − молюсках підродини Planorbinae.   

Матеріал і методи. Матеріалом для роботи слугували молюски Planorbis planorbis (Lin-
naeus, 1758) і Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758), малощетинковий кільчастий черв Chaetogaster 
limnaei (Baer, 1827), зібрані у весняно-осінній період  2014–2016 рр. з різних типів водних 
об’єктів у межах басейнів Тетерева, Кам’янки і Гуйви Житомирського району. Збір мо-
люсків проводили за загальноприйнятою методикою (Жадин, 1960). Видову належність 
котушкових встановлювали за конхіологічними особливостями (Уваєва, 2007). Паразито-
логічні розтини молюсків проводили за методиками В. І. Здуна (1961) і Т. А. Гінецинської 
(Гинецинская, 1968). Трематод родини Paramphistomatidae визначали, керуючись працею 
В.Ф. Нікітіна (Никитин, 1985). Матеріал для роботи (партеніти − редії і личинки − церкарії) 
одержували з живих об’єктів компресорним методом. Паразитологічне обстеження мо-
люсків здійснювалось за допомогою бінокулярного мікроскопа МБС-9 при збільшенні 
8х2. Малощетинкового кільчастого черва Ch. limnaei визначали за О. В. Чекановською (1962). 
Статистичний аналіз проведено із застосуванням програми Excel. 

Результати та їх обговорення.  
Малощетинковий кільчастий черв Ch. limnaei зареєстровано у водоймах Єв-

ропи, Північної Азії і Північної Америки (Вагин, 1946; Sperber, 1950; Стадниченко, 
& Шубрат, 2007). Він широко розповсюджений в Україні як у  водотоках, так і стоя-
чих водоймах, розміщених у басейнах Західного Бугу, Тиси, Дністра, Південного 
Бугу, Дніпра, Сіверського Дінця. Цей вид трапляється як у пробах планктону, от-
риманих із використанням сачка, так і у пробах бентосу, здобутих за допомогою 
різних дночерпалок.  

Олігохета Ch. limnaei представлена двома підвидами − коменсальним Ch. limnaei 
limnaei (Baer, 1827), який поселяється на поверхні тіла і у мантійній порожнині мо-
люсків і живиться дрібними організмами (Бошко, 2010), та паразитичним Ch. lim-
naei vaghini (Gruffydd, 1965), який паразитує у нирках молюсків, живлячись їх 
клітинами (Conn et al., 1996; Янович, 2012). 

Дослідниками виявлено Ch. limnaei у різних видів прісноводних молюсків. Отже, ця 
олігохета не є видоспецифічною. При ентойкних взаємовідносинах Ch. limnaei вико-
ристовує молюсків як своєрідне місце для поселення і як засіб для переміщення з 
метою пошуку корму. У лабораторних умовах при достатній кількості корму хетогас-
тери можуть існувати і розмножуватись навіть без молюсків (Глузман, & Меремінський, 
1978). Коменсальний підвид Ch. limnaei як хижак живиться зоопланктоном (дрібні ра-
коподібні, коловертки, інфузорії, личинки хірономід і трематод). Засобом нападу на 
здобич у них є масивна глотка із потужною мускулатурою.  

Здавна відомо (Michelson, 1964; Fashuyi, & Williams, 1977; Fashuyi, 1978), що до 
планктону часто входять мірацидії − розповсюджувальні личинки трематод, які 
намагаються потрапити в тіло їх проміжних хазяїв, а також церкарії, які залиша-
ють молюсків для закінчення життєвого циклу цих гельмінтів в організмі їх оста-
точних хазяїв (хребетних тварин). Для молюсків співжиття з олігохетою є 
корисним. Адже хетогастери елімінують мірацидіїв з довкілля, зменшуючи таким 
чином ймовірність зараження трематодами їх проміжних хазяїв − молюсків. Ціл-
ком сформовані («зрілі») церкарії, розвиток яких відбувається у редіях, які знахо-
дяться у гепатопанкреасі молюсків, залишають його протягом досить невеликого 
відрізку часу. Значна кількість церкарій трематод під час свого руху до навколиш-
нього водного середовища мігрує через мантійну порожнину молюсків. Тут вони 
і стають легкою здобиччю для хетогастерів, які заковтують їх у значній кількості 
(до 8−10 екз.) (Стадниченко, & Шубрат, 2007). 
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Відомо (Черногоренко, 1965; Глузман, 1972), що Ch. limnaei заселяють молюсків 
із дуже раннього їх віку, а саме: з 2−3-ої доби постембріонального розвитку. Під час 
зимової сплячки молюсків, а у невеликих за розмірами видів і літньої, їх олігохети-
епіойки зберігають життєздатність за стану анабіозу, як і їх хазяї.  

За результатами наших досліджень малощетинкового кільчастого черва 
Ch. limnaei зареєстровано у двох видів котушкових − P. planorbis і A. spirorbis з ба-
сейнів Тетерева, Кам’янки і Гуйви у межах Житомирського району. Цей черв від-
мічений у мантійній порожнині або між черепашкою і мантією (екстрапаліальній 
порожнині) молюсків. В усіх обстежених нами популяціях котушкових екстен-
сивність заселення їх олігохетою Ch. limnaei досить висока (табл. 1) і становить у 
середньому 31,4 % у  P. planorbis і 23,8 % у  A. spirorbis. 

Таблиця 1 
Заселення молюсків підродини Planorbinae олігохетою Ch. limnaei 

Інтенсивність заселення олігохетою Ch. limnaei коливається у  P. planorbis від 1 
до 20 екз./особ., у A. spirorbis − від 1 до 4 екз./особ. Звичайно більша заселеність 
P. planorbis олігохетою, порівняно з A. spirorbis, пов’язана із більшими його розмі-
рами (діаметром черепашки). 

За умов акваріумного утримання P. planorbis і A. spirorbis нами отримано результати 
подібні до молюсків роду Theodoxus (Стадниченко,  & Шубрат, 2007). Видно, що олігохети 
періодично виставляють назовні з мантійної або екстрапаліальної порожнини молюсків 
передній кінець «ланцюжка» приблизно на 1/3−1/2 його довжини. Це полегшує умови 
живлення червів, оскільки для них доступним стає корм, що перебуває за межами тих 
порожнин молюсків, в яких хетогастери знаходяться. В інший час Ch. limnaei обмежуються 
поживним матеріалом, що надходить до мантійної і екстрапаліальної порожнини мо-
люсків. Черви при цьому роблять дуже активні рухи передньою частиною тіла з метою 
захоплення здобичі. Рот і глотка у хетогастера сильно розтягуються, внаслідок чого черви 
можуть заковтнути здобич достатньо великих розмірів. 

Партеніти і личинки парамфістомід відмічено як у молюсків, вільних від олі-
гохет, так і при їх наявності. Одначе встановлено, що Ch. limnaei обмежує зараже-
ність котушкових парамфістомідами. Адже за наявності у молюсків олігохет вони 
або взагалі позбавлені цих гельмінтів, або ж спостерігаються менші показники 
екстенсивності інвазії (табл. 2). Так, у P. planorbis із  заплави р. Тетерів (Житомир) 
парамфістоматидозна інвазія при наявності олігохет у 3 рази менша (р�0,05), ніж 
без них, а у A. spirorbis із заплави р. Коднянка (с. Кодня) ця різниця становить 
майже 2,5 рази (р�0,05).  

На заражуваність котушкових парамфістомідами значною мірою впливає 
кількість Ch. limnaei в одному молюску. При великій кількості олігохет у котушко-
вих (у P. planorbis – більше 7, у A. spirorbis – більше 3) інвазію парамфістомідами 
взагалі не відмічено. Так, у P. planorbis із  заплави р. Гуйва (смт. Пряжів) зараже-
ними виявились лише молюски без олігохет (табл. 2). Для цієї популяції котуш-
кових зареєстровано досить високі показники інтенсивності заселення олігохетою 
Ch. limnaei – 5−14 екз./особ. 

Досліджуючи травний канал Ch. limnaei (вилучених у P. planorbis із р. Гуйва, 
с. Пряжів) нами виявлено мірацидіїв і церкарій різних видів трематод, у тому 
числі і парамфістомід. Це свідчить про відсутність вибіркового живлення у Ch. lim-
naei щодо личинок трематод, які належать до різних систематичних груп. Зви-
чайно олігохети заковтують личинок (мірацидіїв і церкарій) не вибірково, а ті 
екземпляри, що опиняються поруч з ними.  

Вид молюсків

Екстенсивність заселення молюсків олігохетою
Інтенсивність заселення молюс-

ків олігохетою, екз./особ.

Всього дослід-

жено молюсків, 

екз.

В т.ч. з олігохе-

тою, екз.
% x±mx min−max

P. planorbis 1460 604 31,4 4,0±2,6 1−20

A. spirorbis 250 82 23,8 1,9±0,8 1−4
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Таблиця 2 
Заселення молюсків підродини Planorbinae олігохетою Ch. limnaei та інвазія 

партенітами і личинками парамфістомід 

Примітка. Тире – відсутня  парамфістоматидозна інвазія у молюсків за наявності у них олігохет. 

За результатами проведених досліджень нами рекомендовано використову-
вати інтродукцію Ch. limnaei у планорбідні біотопи для зниження чисельності мі-
рацидіїв парамфістомід, обмежуючи тим самим можливість зараження молюсків 
цими паразитами. Споживання малощетинковим червом церкарій трематод 
призводить до  пониження  кількості інвазійного матеріалу у водоймі, що може 
зменшити рівень зараженості у жуйних тварин. 

Висновок. Партеніти і личинки парамфістомід відмічено як у молюсків, вільних 
від олігохети Ch. limnaei, так і при її наявності. Встановлено, що Ch. limnaei зменшує 
інвазованість молюсків підродини Planorbinae парамфістомідами, оскільки вони  або 
взагалі позбавлені трематод, або ж спостерігаються менші показники екстенсивності 
інвазії. На заражуваність котушкових парамфістомідами значною мірою впливає 
кількість Ch. limnaei в одному молюску. При великій кількості олігохет − у P. planorbis 
більше 7, у A. spirorbis більше 3 − інвазію парамфістомідами у молюсків не відмічено. 
Отже, чисельність популяції парамфістомід можна понизити завдяки інтродукції 
у вогнища їх місць поселень біологічних агентів − Ch. limnaei, які здійснюють елімі-
нуючий вплив на них на стадії вільноплаваючої личинки (мірацидія) і церкарій. 
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мир)
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(смт. Новогуйвинське)
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ROLE OF THE OLIGOCHAETE WORM CHAETOGASTER LIMNAEI IN REDUCING PARAM-
PHISTOMIASIS IN MOLLUSKS OF THE SUBFAMILY PLANORBINAE 
The oligochaete worm Chaetogaster limnaei (Baer, 1827) (Annelida, Naididae,  Oligochaeta) is observed to 

negatively affect the prevalence of Paramphistomatidae trematodes in mollusks of the subfamily Planorbinae. If 
Ch. limnaei are present in organisms of Planorbinae mollusks, the Paramphistomatidae infections are either absent 
or markedly reduced. The trematode prevalence is significantly influenced by the number of Ch. limnaei worms 
per mollusk. It is established that Ch. limnaei oligochaetes are capable of consuming the miracidia and cercariae 
of Paramphistomatidae, thus inhibiting the trematode infections in mollusks. To a certain degree, population of 
Planorbinae mollusks with Ch. limnaei worms prevents the Paramphistomatidae infections in mollusks and sub-
sequently in cattle. 

Key words: Chaetogaster limnaei, Planorbinae, the trematode infections. 
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