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Ro zp o znani e gatunku, w ieku czy płci zw io"zęcl a 1 e -

dynie na podstawie pozostających w dyspozycji frag-
mentow ciała, stanowt z reguĘ niełatwy problem. Przy-
padki takie nie naleźąjednak do rzadkośct, zwłaszcza
w prowadzonych przez policję lub prokuraturę spra-
wath o kłusownictwo lub zagamięcte mienia, Okre-
ślenie ryówczas gatunku, masy (wieku) lub płci zwie-
rzęcia maże mieć zasadnlcze znaczenie dorł,odowe.
Obiektem eksperlyz1, są zwykle tylko fragmenty tka-
nek zwierzęcych, nierzadko zmienionych przez zasto -

sowane zńiegttechnolo gi czne lub tetmiczne. Rozpo-
znanie gatunku zwierzęcta na tej podstawie nie jest
łatwe. Testy serologiczne mająbowiem zastosowanie
tylko do surowej tkanki mięśniowej. Nieodzowne jest
wówczas uży cie innych metod, a jedną z nich j est roz-
poznawanie gatunku zwieruęcta na podstawie budo-
wy włosa. W każdym prawie materiale zwterzęcym
znalęźcbowiem możnamniej lub bardziej liczne wło-
sy. Wło sy poszczegolnych gatunków zwierz ąt r ożnlą

się istotnie pod względem budowy. Brak jest,j.edla.k

danych nt. rożnlc w strukturze włosow w obrębie jed-

nego gatunku zwierzęcego.
Ćelim badań było określenie zależnościmiędzy nie-

którymi cechami mikroskopowymi włosow a masą
ciałó (wiekiem) i płcią zwierzęcla oTaz miejscem 1o-

kalizacji włosow,

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 12 świniach, pzyjętych jako

zwierzętamodelowe, poclrodzących z jednej hodowli, rasy
wbp x puławska, podzielonych na zględem
maŚy ciała: 30, 60 i 90 kg. Każda obejmo-
wała} samce i 2 samtce. Od każd pobrano

40 ułosów - po 20 z grzbl,etu i brzucha.



fologiczne włosa: kształt łusek, ich uło-
żente,7iczbę na 1 pm powierzchni oraz
grubość włosa. W drugim etapie badań,
jako podstawową cechę różnicującą
włosy przyjęto pomiar średnicy włosa
w połowie długości jego trzonu. Pomia-
rów dokonywano w mikroskopie świetl-
nym przy powiększen il 64 r azy.

Otrzymane wyniki poddano analizie
statystycznej. Składała się ona z dwóch
części. W pierwszej, testem t-Studenta
określono istotność rożnic pomiędzy
grubościąwłosów w zależności od masy
ciała, płci i miejsca pobrania włosów do
badań. W drugiej za pomocą średniej
ruchomej określono prawdopodobień-
stwo występowania ustalonej masy cia-
ła zwierzęcia oTaz jego płci przy danej
grubości włosa. Wyliczono także współ-
czynniki regresji.
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Ryc. l. Rozkład grubości włosów

Wyniki i omówienie

Badania przeprowa dzonew mikroskopie skaningo-
wym nie wykazaĘ rożnic w zakresie kształtu łusek
włosów, ich ułożenia,Itczby na 1 pm powierzchni w
zależnoścj od wieku i płci zwierząt, zwyjątkiem jego
grubości. Stąd też cecha ta stała się przedmiotem dal-
szej analizy.

Kształtowanie się grubości włosów świń w zależ-
ności od badanych czynników zmienności podano w
tab.I i2.
Tab. 1. Za|eżność między masą ciała a grubością włosów świń
(n = 160)

Objaśnienia: a, b, c rożntca istotna pomiędzy średnimi pfzy p
< 0,001.

Tab.2. Za|eżność między grubością włosów a płcią świń i miej-
scem lokalizacji (n =240)

Stwierdzono istotną zależność pomiędzy grubością
wło sów a mas ą ciał a t płcią zw ier zęcia. W r az ze w zr o -

stem masy ciała (wieku) świń zwtększała się grubość
włosa (tab. 1). Włosy osobników męskich byĘ przy
tym cieńsze niż osobników zeńskich (tab. 2). Nie
stwierdzono natomiast różntc w grubości włosów a
miejscem ich lokalizacjinagrzbiecie lub brzuchu świń
(tab.2). Wobec braku istotnych rożnic w grubości wło-
sów w zalężnośct od miejsca ich pochodzenia, dalsza
analiza doty c zyła zw iązku między grub o ś c i ą wł o s ó w
a masą ctała t pŁctązwterzęcia.

Grubość badanych włosów mieściła się w zakresie
61,8 pm do 236,9 pm. Rozkład wyników przedstawia

ryc. 1. Wskazuje ona, że grubość włosów w badanej
populacji świń miała typolvy rozkładnormalny. Wło-
sy grubości mniejszej od 100 pm i większej od 2ż0
pm występowaĘ rzadko, natomiast naj czę śc iej wystę -
powały włosy o grubości 140-180 pm.

Zasadntczym celem tej anairizy było stwierdzenie
prawdopodobieństwa (P) występowania określonej
masy ciała zwierzęcia i jego płciprzy ściśle określo-
nej grubości włosa. Celem wyeliminowania losowych
wahań w grubości włosów, wartości skrajne (poniżej
103 pm i powyżej 206 pm) połączono zewzględuna
niskączęstość ich występowania. Uzyskano w ten spo-
sób 11 grup warlości głównych, na których ptzepro-
wadzono ana|izę statystyczną. Wyniki przedstawiono
w tab. 3.

Stwierdzon o, że praw dopodobieństwo pochodzenia
włosów od zwierząt o masie 30 kg malało wraz ze
wzrostem grubości włosa. Wśród zwierząt o tej masie
ciaŁa najczęściej występowały włosy naj cieńsze (P :
8I,4o^). Brak było natomiast włosów o grubości po-
wyżej 195,7 pm. W przypadku zwterząt o masie 60
kg prawdopodobieństwo, że włosy pochodziły od tych
zwterzątrosło wraz z grubościąwłosa, aż do osiągnię-
cia wartości I] 5,I Fm, po czymobniZało się. Prawdo-
podobieństwo, że włosy pochodząod świń o masie 90
kg wzrastało liniowo wraz z grubościąwłosa. Wśród
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149,7* 39,0

160,9 36,5

152,9 32,3

157,7 43,2

26,1

22,7
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Objaśnienie; * różnica istotna przyp < 0,002.



Grubość włosa (pm)

zakresy |śreOnia

Prawdopodobit

masy ciała 
l

30kg 60kg I sołg 
I

ńslwo dla

płci

samce I samice

R

R2

p

81,4

75,3

69,9

56,2

37,5

24,1

14,5

9,4

3,6

1,2

0

- 0,972

0,94

< 0,001

145,8

21,3

25,1

34,9

50,1

57,2

57,5

47,8

36,0

22,5

12,7

0,977

0,95

< 0,001

3,8

3,4

5,0

8,9

12,4

18,7

28,0

42,8

60,4

76,3

87,3

0,944

0,89

< 0,001
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46,8
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48,6

45,9

0,760

0 ,58

< 0,01

54,0

Tab. 3. Prawdopodobieństwo (7o)
przy określonej grubości włosa

występowania określonej masy ciała i płci świń cent informacji o jednej zbadanych
cech zaw arty j est w drugiej.

Wartości otrzymane dla obu
współczynników (tab. 3) wykazaĘ
silny związek pomiędzy badanymt
cechami, Wskazuj ą one, że grubośó
wlosów świń związana jest istotnie
z masąciała t płciązwierząt. ZaIeż-
ność pomiędzy grubościąwłosów a
masą ciała jest jednak większa (R2
> 0,90;p < 0,001) niżzpłcią(N <
0,60; p < 0,01).Wgrubościwłosa
zawartychjest bowiem ponad 90Yo
informacji o masie ciała,amniej niz
60% informacji dotyczących płci.

Reasumując - grubość włosów
jest dobrym kryterium, pomocnym
zvvłaszcza w r ó żnic ow aniu masy c i a-
ła (wieku) zwterząt. Nalezy jednak
zaznaczy ó, że otr zymanę zależności
odnoszą się do populacji badanego
gatunku zwierząt i określonej rasy.
W przypadku świń innej rasy lub in-
nego gatunkl zwterzęcia stopień
wspołzależności może byc inny.
Struktura budowy powierzchni wło-
sa nie jest natomiast cechą zwląza-
ną z wiekiem i płcią świń.

zwierząt o takiej masie najczęściej występowały wło-
sy o grubości powyzej l95,7 pm (P : 87,3Yo), a naj-
r zadziej wło sy cienkie.

Prawdopodobieństwo, że włosy cienkie (do 113,3
pm) pochodzlły od samców było niemal dwukrotnie
większe niz ewent. pochodzących od samic (P:62,9o/o
wobec 37,Ioń). Różnice pomiędzy samcami i samica-
mi zacięrńy się jednak wraz ze wzrostem grubości
włosów i przy średniej grubości 133,9 pm były po-
dobne u obu płci. Prawdopodobieństwo, że tej grubo-
ści włosy należądo samców wynosiło bowiem 50oń,
aIę żę należądo samic wynosiło również 50oń. Przy
większej grubości włosa (>133,9 pm) proporcje od-
wracŃy się i prawdopodobieństwo, ze sąto włosy sam-
ców wynosiło średnio 460ń, samtc - 54%o. Wyniki te
wskazują że grubsze włosy częściej będąnależały do
samic ntż do samców.

W celu określenia jak silne sązależności pomiędzy
badanymi cechami wyliczono współczynniki regresji
R i R2. Współczynnik R określa siłę współzalężności
pomiędzy badanymi cechami. W praktycznej interpre-
tacjiprzyjmuje się, że wartość R niższa od 0,70 okre-
śla jedynie ogólnie występowanie badanej współza-
leżności lub jej brak w danej populacji zwterząt. Przy
wartości R równej lub wyższej od 0,70 lważa się, ze
zależno ść występuj ąc a p omi ędzy b adanymi ce chami
doty czy jlżwszystkich poszczególnych otrzymanych
wyników. Współczynnik R? określa natomiastjaki pro-
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SMETS K., NEIRYNCK W., VERCRUYSSE J.:
Likwidacj a świerzbu wywołane g o przez S ar c opte s
w fermach świń w Belgii po stosowaniu kombina-
cji iwermektyny w iniekcji i jako dodatku do pa-
szy. (Eradication of sarcoptic mange from a Bel-
gian pig breeding farm with a combination of in-
jectable and in-feed ivermectin). Vet. Rec.I45,]2I-
724,1999 (25)

Inwazlę Sarcoptes scabieivar..slńzlikr.r,idowano u świń w letmach stosując

iwermektynę w iniekcji orazjako dodatek do paszy. Przed zwalczaniem ślvierz-

bu roztocze występowało rv zeskrobinie uszncj 28% świń, Średnie nasilenie za-

palenia skóry wynosiło 0,92 (ADS), zaś indeks zadrapań 2,0 lwerrnektynę w
postaci ]% roztwolu w dawce 1 ml/33 kg masy ciała zastosowano w iniekcji
podskórnej, drł,lrkrotnie w odstępie 2 tygodni Noworodkom podano iniekcję
0,27%u roztworu iwermektyny rł,ilości 1 ml/ kg masy ciała. Tuczniki otlzymy-
wały lek w okresie 0, 6, 14 i 20 dni ,"v jako dodatek do paszy w ilości 2 pprn

Zwie rzęta o rnasie 25-40 kg oraz zwierzęta o masie .10-100 kg w ilości 2,4 ppm,

Wszystkie badane parametry obniżyly się po roku ]eczenia z tym, ż.e n ie stwier-

dzono po roku w zeskrobinie usznej świerzbowca. Pod koniec tuczu waftość

ADS wynosiła 0,3l zaŚ indeks zadrapań 0.16 Nastąpiła też popra\Ąa parłme-

trów ekonolnicznych u tnacior i u opasów Zużycie karłny przez maciory obni-

żyło się o 5%, średnia wielkośc miotu wzrosła o 0,33 urodzonych żyrvych pro-

siąt, indeks zapłodnień rł,zrósł o 0,075 W ciągu 5 miesięcy leczenia szybko

wzrastał współczynnik konwersji paszy Koszty leczenia zwróciły się w ciągu

3,7 miesięcy 
G.


