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,, Summary

The aim of thiś study was to determina the faecal egg counts following natural'gas l
infection in sheep and to levaluate its influence on productive traits (ewe fleece yield o
gain). Over the 2-year period (1996-1997) faecal samples from Polish'Wrzosówka Sheep ewes and lambs wer:e

Óxamined by the McMaster method. Differential counts of third-stage larvae (L3) were carried out on larvae
collected from faecal cultures maintained at room temperature for 10-14 days. Infective larvae entified
to species or genus level according to methods contained in the Manual of Vcterinary Paras aI tech-
niques (1936). Two nematode genera were dominant in parasite infections: Haemonchus contortus and Tri, 

,

chostrongylus spp.
The negative influence of faecal worm egg count on fleece weight of ewes *nd weight g m tlirth to 3

months and 12 montłs of lamtl's life as well as from 3 :o 12 months was observed. The eśti correlafions
\r,ere r : -0.336, -0.198, -0.172 and -0.07l, respectivelt,.
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Wyniki ekonomiczne hodowli w duzej mierze zależą
od zdrowotności zwierząt, W hodowli przeżlwaczy
szczególne znaczente ma problem odporności na ni-
c i eni e. Z arużenj e pr zeżuw aczy domowych ni c ieni ami
żołądkowo-jelitowymi powoduje straty, które w przy-
padku owiec mogąstanowić 60% wszystkich strat eko-
nomicznych, W Australii i USA straty te szacowane
są na 300-400 mln dolarów rocznie (9, l7).

W Polsce ekstensywnośc zarażenia owiec i jagniąt
nicieniami żołądkowo-jelitowymi dochodzi do 100%
( 1 0, 1 4). Naj częściej występuj ą nicienie z r odzaju Tri-
chostrongylus i kladorsagia, a takżę z rodzaju Ha-
emonchus odżywiające się krwią. Nicienie żołądko-
wo-jelitowe oddziaływująna cały metabolizm białko-
wy i gospodarkę hormonaln ą żywiciela. Patogenność
ich polega na uszkadzaniu przewodu pokarmowego
(szczególnie gruczołów trawiennych), wywoływaniu
zapaleniabłon śluzowych trawieńca i jelit, odjadaniu

*)Praca wykonana w ranrach projektu badarvczego nr 5 PO6D 05,+ l0 finan-
sowancgo przez KBN.

bezpośredniemu i pośrednieml oIaz zattuwaniu pro-
duktami metabolicznymi całego organizmu (1). Skut-
kl,ęm zarażania rnłodych zwietząt 1est znaczne obni-
żenie przyrostów masy ciała. Potwierdzająto wyso-
kie, ujemne wartości korelacji genetycznych między
masąciała jagniąt aliczbąjaj w kale wykazane u owiec
rasy coopworth i border leicester (4) oraz scottish
blackface (5). Badania prowadzone na polskich owcach
długowełnistych równ ież wykazały negatywny wpływ
inwaĄi pasożytniczych na wyniki odchowu jagniąt
(11). Srednie dzienne przyrosty masy ciała jagniąt z
grupy o najwyższej liczbie jaj w 1 g kału były (EPG) o
7 

oń ntższę w porównan iu z j a gniętami o najniższej llcz-
bie jaj w kale. Natomiast jagnięta z grupy o niskim
zar ob aczeniu wyró żni ały s i ę najw y żs zą wydaj no ś ci ą
rzeźną oraz masą wyrębów wartościowych w półtu-
szy (10).

Celem badań było określenie współzależności rnię-
dzy intensywno ś cią inw azji nicieni żołądkowo -j elito -
wych u owiec a wynikami produkcyjnymi tych zwię-
rząt (masa wełny, przyrosty masy ciała).



Materiał imetody
Badania prowadzono w latach 1996-199'7 na owcach rasy

wrzosówka w Stadzie Doświadczalnym Owiec Zakłaill
Hodowli Owiec i Kóz SGGW w Zelaznej, Owce matki były
w wieku 2-5lat,jagnięta natomiast w wieku 3-6 miesięcy.

Badania koproskopowe stada podstawowego matek prze-
prowadzano sześciokrotnie w ciągu sezonu pastwiskowe-
go, w odstępach miesięcznych od maja do październlka.
Jagnięta badano czterokrotnie od sierpnia do listopada każ-
dego roku. Liczbę jaj nicieni żołądkowo-jelitowych w l g
kału (EPG eggs per gram) zwierząt oznaczano metodą
McMastera (3), z dokładnością do 50 jaj.

W maju 1996 r., ze względl nabardzo &lżąliczbę jaj w
kale, owce odrobaczono przezpodanie doustne Systamexu
(Oxfendazol 5 mg/kg wagi ciała) w dawce za7ecanej przez
producenta, Odrobaczanie owiec i jagniąt powtórzono w
grudniu 1996 r.

Równolegle do badań koproskopowych prowadzono
hodowle larw znajdujących się w kale w celu identyfikacji
gatunków nicieni żołądkowo-jelitowych na podstawie kry-
teriów morfologicznych, charakterystycznych dla larw in-
wazyjnych (2). Hodowle inkubowano w temperatvzężS"C
przez 7-I0 dni. W każdym sezonie pastwiskowym próbki
kału do tych badań pochodziły z materiałl pobranego od
tych samych owiec.

W celu prześIedzenia wpływu stopnia zarażenia owiec
na ich wyniki produkcyjne obliczono korelację fenotypową
między Iiczbą jaj aprzyrostami masy ciała jagniąt oraz masą
wełny uzyskaną od matek. Jagnięta były ważone trzykot-
nie - po urodzeniu, w wieku 3 oraz 12 miesięcy. W bada-
nym stadzie matki były strzyżone dwukrotnie w ciągu roku

- wiosną przed wykotem i jesienią. W niniejszych bada-
niach uwzględniono wydajność wełny matek ze strzyży
jesiennej, ponieważ odrost wełny po strzyży wiosennej na-
stępował w trakcie trwania badań - między pierwszym a
ostatnim badaniem koproskopowym. Ponieważ matki były
badane takżew 1995 r., aby zwiększyć dokładność szaco-
wania korelacji w obliczeniach wzięto również pod uwagę
wyniki wcześniej szych badań koprosko-
powych. Tab. 1. Ekstensywność zarażenia owiec nicieniami żołądkowo-jelitowymi

Obliczenia wykonano za pomocąpro-
gramu SPSS 7.55. Przęd analizą staty-
styczną waftość EPG (liczba jaj nicieni
w 1 g kału) była transformowana loga-
rytmicznie [log(EPG + 1)] w celu uzy-
skania rozkładu normalnego tęj cechy.
O szacowano korelacj ę fenotypową mię-
dzy EPG a badanymi cechami produk-
cyjnymi, takimi jak: masa wełny uzyska-
na od matek i przyrosty masy ciała ja-
gniąt.

Wyniki iomówienie
Ekstenslłvność zarażęnia owiec w

dwóch s ezonach badaw czy ch przed-
stawiono w tab. 1. W 1996 f, naj-
wy ższą ekstensyw no śc zar ażenta
matek zanotowano w maju. Po odro-
baczeniu owiec ekstensywn ośc zara-
żenia drastycznie spadła, po czym

zaczęła stopniowo w zr astac. Je si enią ekstensywno ść
zapasożycenia owiec początkowo obntżyŁa się, a na-
stępnie 2-krotnie wzrosła. Skutkiem wysokiego zaro-
baczęnia owiec i jagniąt, obserwowanego pod koniec
sezonu pastwiskowego, było ponowne odrobaczenie
stada. Zastosowanie leku było przyczyną odmiennej
dynamiki zarażęnia stada w następnym roku. Badania
koproskopowe przeprowadzonę w maju 1997 r. wy-
kazały bowiem obecnośc jaj nicieni żołądkowo-jeli-
towych zaledwie u 15,8oń owiec matek. Począwszy
od czerwca, procent matek, u których stwierdzono
pasożyty rósł, by w sierpniu osiągnąć najwyższąwar-
tość (86%). Pod koniec sezonu pastwiskowego eks-
tensywność zarażenia matek zmalaŁa t utrzymywała
się na poziomie 59-65%.

U j agniąt 3 -miesięcznych ekstensywno ś ć zar ażęnia
była niższa niż u matek w tym samym okresie. U ja-
gniąt starszych ekstensywność stopniowo rosła w ko-
lejnych miesiącach badań. Jedynie pod koniec 7997 r.,

kiedy zwierzęta nie wychodzlły już na pastwisko) za-
notowano niewielki spadek, o około 5,5% odsetkaza-
rażonych jagniąt.

Dynamika wydalania j aj nicieni żołądkowo-j elito-
wych u matek i j agniąt została przędstawiona na ryc. 1 .

W okresie największej ekstensywności zarażęnia ma-
tek (sierpień) stwierdzano takżę największą liczbę jaj
nicieni w kale badanych owiec. U jagniąt intensyw-
ność wydalania jajbyłaróżna w obu latach badań.

Jagnięta w pierwszych miesiącach życia są niemal
pozbawione odpornośct na zarażenie nicieniami. Ba-
dania Romjali i wsp. (16),przeprowadzone na jagnię-
tach różnych ras oraz tch mięszańcach wykazały, że
intensywno ść zarażenia zwierząt w wieku 3 miesięcy
jestznacząco i istotnie wyższaniżu9 miesięcznych i
starszych. W okresie przedodsadzeniem j agnięta mo gą
zarażac się nicieniami od matek, dlatego też często
wykonuje się rutynowe odrobaczanie matek w okre-

Objaśnienia: n liczba badanych zwierząt, % - odsetek zarażonychzwierząt, nie
badano.
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Ryc. 1. Średnialiczba jaj nicieniżołądkowo-je|itowychwydalanych wrazzkałem
matek i jagniąt w dwóch sezonach pastwiskowych

ni H. contortus, Trichostrongylus
spp., znacznie rzadziej - kladorsa-
gia spp., Cooperia spp., Nematodi-
rus spp. i Chabertia ovina. Porów-
nanie częstości występowania larw
dwóch dominujących gatunków ni-
cieni: 1{ contortus i Trichostrongy-
lus spp. obrazuje ryc. 2.Wzajemne
proporcj e występowania tych nicie-
ni zmienialy się w ciągu sezonu pa-
stwiskowego. W wyniku badań sek-
cyjnych przeprowadzonych w listo-
padzie 1997 r. z trawięhca i jelita
cienkiego owiec matek wyizolowa-
no następujące gatunki pasożytów:
H. contortus, N. battus, T. circum-
cincta, T. colubriformis otazT. vitri-
nus.Badania innych autorów wyka-
zały, że H. contortus t Trichostron-
gylus spp. (głównie T. colubriformis)
były dominującymi pasożytami
owiec w wielu krajach Europy, Azji
i Ameryki (7, 15, 18).

Do nicieni od'rywiających się krwią
ż;yw iciela i powoduj ących j e go niedo-
krwistość naleĘ H. contortus. WspóŁ
dominacja tego gatunku w populacji
owiec rasy wrzosówka w dużej mie-
rzewpŁywŃa na wyniki produkcyjne
badanych rwierząt. Analizowano ta-
kie cechy produkcyjne, jak wydajność
wełny matek orazprzyrosty masy ciała
jagniąt. Wartości tych cech oraz dane
doĘczące występowania j aj nicieni w
kale badanych owiec przedstawiono
w tab.2.

Korelacje fenoĘpowe między stop-
nięm zarażenia owiec a ich produk-
cyjnością zawarto w tab. 3.

Wartość współczynnika korelacji
fenotypowej wyr ażającej zalężnośc
między poziomem zarażęnia owiec
rasy wrzosówka a masąuzyskanego
runa wynosi r": -0.336 (P < 0.01).
Uzyskany wynik świadczy o silnej
zależno ści mtędzy zar ażęniem owi e c
a badanym parametrem. Potwierdza
także wyniki badań przeprowadzo-

nych na polskich owcach długowełnistych w typie
pogorza (10) oraz owcach rasy romney (13), które
wykazały, że wraz zę wzrostęm zarobaczenia maleje
wydajność wełnyu owiec matek. Wartość współczyn-
nika korelacji fenotypowej uzyskana przezwymienio-
nych autorów j est j edn ak znacznte niższa (y 

o 
: -0,22)

niz u owiec rasy wrzosówka.
Wsp ółczynniki korel acj i fenotyp ow ej między pr zy -

rostami masy ciała jagniąt aliczbąjaj w kale oszaco-
wane w trzęch kategoriach wiekowych są również
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Ryc. 2. Dynamika występowania larw L, H. conlortus i Trichostrongylus spp. w
populacji uzyskanej z hodowli larw z prób kału matek w dwóch sezonach pastwi-
skowych

sie okołoporodowym w celu wyeliminowania ich jako
potencjalnych nosicieli inwazji (12). W badaniach
przeprowadzonych w Polsce na owcach długowełni-
stych stwierdzono, iż około 30oń jagniątwykazywało
zgodność poziomu EPG ze swymi matkami (11). W
doświadczeniu na owcach rasy wrzosówka, prezento-
wanym w tej pracy, zarysowała się podobna tendencja
(ryc, 1).

W hodowlach kałowych owiec w obu latach stwier-
dzono obecnośc larw następujących gatunków nicie-

Vlll



ujemne i istotne statystycznie. Po-
dobnie jak w przypadku współczyn-
nika korelacji fenotypowej dla runa,
ich warlość jestwyższaniz dane opu-
blikowane doĘchczas. Wcześniej sze
badania przeplowadzono u owiec
rasy fomney, scottish blackface, coop-
worlh i border leicester, a wartość
współczynnika korelacj i oscylowała
wokół -0,06 (4-6, 13). Natomiast
wartość współczynnika korelacj i ge-
netycznej otrzymana w badaniach
wymienionych autorów była znacz-
nl,e wyższa i wahała się od -0,43 (4)
do blisko -1,0 (5).

Autorzy zajmujący się problema-
tyką odporności zwl,ęrząt na choro-
by pasozytnicze uważają że obok
zjawiska odporności (resistance)
żywiciela na zarażenie nicieniami
źołądkowo-jel itowymi. przej awiaj ą-
cego się zdolnością do hamowania
rozwoju i przeżyw alności pasożyta,
występuje zjawisko określane jako
zdolność do,,współzycia" (resilien-
ce) z pasożytem. Albers i Gray (1)
sugerują że wskaźntkiem zdolności
żyw tctela do współży cia z p asoĘ tem
może być masa uzyskanego runa lub
przyrosty masy ciała w okresie zara-
żenia owiec. Autorzy ci, badając
owce rasy merynos zarażone H. con-
t ort u.s zaobserwowali utrzymywani e
się produkcyjności zwterząt na sta-
łym poziomie mimo zarażęnia. Jednak efektu ograni-
czenia wpĘv.Lr stopnia zapasożycenia owiec na wskaź-
niki produkcyjności nie obserwowano w żadnych in-
nych badaniach, a powszechność występowania paso-
ży tow i s zko dliwo ś ć ich o ddziaływ anta na pro dukcyj -
nośc przeżuwaczy domowych jest zjawiskiem po-
wszechnie znanym (5, 10, 13).

O grani c z e n ie zar ob ac zeni a j ako c zy nnlka ob niżaj ą-
cego wyniki produkcyjne, mozliwe poprzez wprowa-
dzenie do hodowli wyselekcjonowanych owiec linii
opornych na zarażęnie nicieniami zołądkowo-jelito-
wymi (6, 19) lub/i upowszechnienie biologicznych
metod zwalczaniainwazji (8) pozwoli na wykorzysta-
ni e p ełnych możliwo ś ci pro dukcyj ny ch pr zeżuw a c zy
domowych.
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Tab.2. Wyniki produkcyjne owiec

Objaśnienia: * p ś 0,05, **p . 0,01


