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Dominującymi gatunkami wśród endopasożytów
kóz sąnicienie żołądkowo-j elitowe, głównie Haemon-
chus contortus, Teladorsagia circumcincta, Trichon-
strongylus axei i Trichostrongylus colubriformi s. Czę-
stotliwość ich występowania zależy m.in. od warun-
ków klimatycznych (wilgotność, tempelatura) (4), a
także od prawidłowo prowadzonych zabiegów profi-
laktycznych. Okazńo się, ze zbyt częste stosowanie
przeciwko nicieniom żołądkowo-jelitowym leków z
jednej grupy chemicznej, powoduje wytworzenie
wśród nich szczepów opornych na substancje ak§w-
ne podawanych preparatów. Najczęściej stwierdza się
oporność lub jej narastanie na preparaty z grupy ben-
zimidazolt (2,8, 12, I4), a ostatnio i na lewamtzol (2,
7 , II, 12, 15), chociaż niektórzy badaczę twierdzą że
lewamizol nadal jest skutecznym lekiem w zwalcza-
niu inwazj i ni c i eni żołądkowo -j e 1 itowych l pr zeżllw a-
czy (2,9, 11).

Farmakokinetyka lewamizolu i benzimida zoli u,koz
nie jest taka sama jak u innychprzeżuwaczy (I,3,5,
9, I 0, 13, 1 5 ). Mniej s za skutęczno ś ć lewami zolu u kóz
w porównaniu do owiec, przy tej samej dawce leku,
wydaje się być powodowana jego szybszym rozkła-
dem we krwi (6), stąd może szybciej pojawiać się po-
pulacja nicieni opornych na lek, szczególniew ptzy-
padkach zbyt dfugiego jego stosowania w dawkach
przeznaczonych dla owiec (15).

Celem badań było porównanie skutecznoś ci działa-
nia lewamizolu i oksfendazolu w zwalczanilltnwazji
nicieni zołądkowo-jelitowych u kóz przez wiele lat
Ieczony ch Ęlko lewamizolem,

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1999 r. w

gospodarstwie W. na około 3-letnichkozach mlecznychrasy
polskiej białej szlach etnej, zarażonych nicieniami żołąd-
kowo -j e litow ymt z r o dztny S tron gyl i d a e, Tri c h o s trongyl i -
daei Ancylostomatidae. Wszystkie kozy należały do tego
samego stada, były jednakowo zy.wione (pastwisko i nie-
duże ilości paszy treściwej dwukrotnie w ciągu dnia) iprze-
bywały razem. W latach 1996-1991kozy odrobaczano jed-
norazowo w ciągu roku fiesień) Nilvermem w płynie, w
1998 r. - dwukrotnie (wiosnąi jesienią) Nilvermem w in-
iekcji, a w l999 r. leczono tylko wiosnątakże Nilvermem
w iniekcji.

Zwierzętapodzielono losowo na 3 grupypo 20 kóz. Gru-
pę I stanowiĘ kozy, którym podano podskórnie lewamizol
w dawce 5 mg/kg m.c. (1 ml/15 kg m.c. preparatu Nilverm
iniectio 7,5oń), grupę II - kozy, którym podano doustnie
oksfendazol w dawce 5 mg/kg m.c. (1 ml/5 kg m.c. prepa-
ratu Systamex), a III grupa nie leczonabyła kontrolną.

Ocenę skuteczności leków w oparciu o badania kopro-
skopowe wykonano po l0, 30 i 60 dniach od ich podania.
Kał do badań pobierano bezpośrednio z prostnicy. W labo-
ratorium badano go stosując metodę flotacji wg Fullebor-



Tab. 1. Ekstensywność
kowo-jelitowych u kóz

i intensywność inwazji nicieni żołąd-
przed i po leczeniu

Objaśnienia: E.i, procent zwierząt w stadzie dotkniętych inwa-
zją pasozytów, I.i. - liczba jaj w gramie kału

na z użyciem nasyconego roztworu NaCl (ekstensywność
inwazji); intensywnośc inwazli nicieni określano na pod-
stawie liczby jaj w l g kału (epg) metodą McMastera z
uzyciem roztworu siarczanu magnezowego. Skuteczność
obu preparatów oceniono na podstawie testu redukcji wy-
dalanych zkałęmjaj (Faecal Egg Count Reduction Test
FECRT) wyliczając jąw następujący sposób: od średniej
liczby jaj w grupie kontrolnej odejmowano średniąliczbę
jaj w grupie leczonej i dzielono uzyskaną wafi.ośc przez
średnią liczbę jaj w grupie kontrolnej, a następnie filnozo-
no przez 100 (10),

Wyniki i omówienie

Po leczeniu kóznie stwierdzono żadnych objawów
wskazujących na toksyczne działanie pleparatów. U
większości zwiętząt zauw ażono poprawę ogólnego
stanu zdrowia oraz stopniowe złagodzenie i ustępo-
wanie b ie gunki. S twierdzon o takżę znacznąp oplawę
kondycji wszystkich zwterząt i wzrost wydajności
mlecznej. Ekstensywność inwazj i nicieni żołądkowo-
j elitowych ukóz ptzedpodaniem preparatów wynosi-
ła we wszystkich grupach I00%. W grupie leczonej
lewamizolem ekstensywność inwazji 10 dnia po le-
czenju obniżyła się do 20Yo, 30 dnia do 62,50ń, a 60
dnia do ] 40ń, natomiast w grupie kozleczonych oks-
fendazolem odpowiednio 0,50o/o i 58%.U zwterząt
kontrolnycĘ - li. leczonych, _E.i poz9s.tawała na tym
s amym pozi omi e pr zęz c aĘ okre s b adań ze znaczny m
obniżeniem intensywności inwazj i. Intensywność in-
wazjiwyrażonaltczbąjaj nicieni w gramie kału (epg)
wynosiła w grupie kozlęczonych lewamizolem 200 -
10 dnia po jego podaniu, I25 - 30 dnia i 180 - 60
dnia. U koz leczonych oksfendazolem wartości te
wynosiĘ odpowiednio 0 epg, 100 epg i 140 epg (tab.
I), Z danych tych wynika, że ekstensyłvność inwazji
nicieni żołądkowo -j elitowych w b adanym stadzię koz
po podaniu obu preparatów stopniowo wzrastała zaś
intensywno ść inwazji malała. Skutecznośc lewamizo-
lu w zw alczaniu nici en i u koz obltczona na p odstawie
testu FECRT wynosiła 44,40ń w 10 dniu po podaniu
Iekl, 52,4oń 30 dnia i 43,7oń w 60 dniu, a oksfendazo-
lu odpowiednio 100% 10 dnia po leczeniu,620ńw 30
dniu i 56,20/0 w 60 dniu. Występowanie w kale sporej
ltczby jaj nicieni żołądkowo-jelitowych 30 i 60 dnia
doświadczenia wydaje się byó następstwem reinwazji
leczonych koz podczas wypasu (tab. 2).

Tab.2. Skuteczność (7o) lewamizo-
lu i oksfendazolu w zwalczaniu in-
wazji nicieni żołądkowo-j elitowych
ukóz

Opierając się na
uzyskanychwynikach
należy stwierdzić, że
obydwa preparaty nie
wykazaĘ zadawalają-
cej skuteczności w
zwalczaniu tnwazji
nicieni żołądkowo-je-
litowych u kóz. Bar-

dziej przydatny w leczeniu kóz okazał się oksfenda-
zo1, Mając powyższe na uwadze należy przypuszczać,
że ntezadaw al aj ąc a skute c zn o ś ć wymi eni o ny ch l eków
w zwalczaniu naturalnej inwazji nicieni żołądkowo-
jelitowych lkozmożę wynikać albo z oporności pa-
sożytów na lewamizol i oksfendazol lub z niskiej dawki
leku. Potwierdzeniem postawionej hipotezy mogąbyc
wyniki badań McKenny (11), który u-waża, że przy
zwalczantu tnwazji nicieni l kóz na|eży stosować
znaczniewyższe dawki niż zalęcane u owiec. Ponad-
to, w c e lu o gr aniczenia inw azlt nici eni żołądkowo -j e -

litowych u koz za pomocąlewamizolu lub oksfenda-
zolu należy w sezonie pastwiskowym co najmntej raz
na dwa miesiące dokonaó odrobaczania stada.
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