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Summary

The aim of the śtudy was to evaluate the prevalence and number of lungworm Muelleriuś §a,pillaii§ larvae
in goats. Sixteon adult femates and 12 kids were examined. The quantity of lungworm,,:,|awal,il7,fuCces was
estimated on a monthly basis from May till October, using the Baermann method. Muellerius capillaris was
the only monoipecific infection detected in the goats. During the grazing season (except July) the prevalence
and number of |aryae was higher in adults than in kids. The different level of infection in kids wns pro,bably a
result of thislbeing their first grazing §eason. 
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W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kozy w Pol-
sce nie cleszyły się zainteresowaniem hodowców. Do-
piero w ostatnich latach znacznie wzrosło pogłowie
tychzwierząt w kraju. Jest to uzasadnione zdrowotny-
mi walorami koziego mleka i jego przetworów. Od-
zwi erc i e dl eni em te go stanu r zę czy j e st n iewi elka licz-
ba opracowań poświęconych inwazjom nicieni paso-
żytniczychukozw Polsce. Do końca lat 80-tych poza
pracąPatyka (4), ktory w latach I949-I95I przepro-
w adzlł b adania sekcyj ne koz z Ziem Zachodni ch, op u-
blikowano tylko kilka prac poświęconych badaniom
stanu zar ażeni a ni c i eni ami ż ołądkowo -j e l itowymi tyc h
zwierząt (3, 5). Brak jest natomiast publikacji doty-
czący ch inw azjt nicieni płucnych u koz.

Celem niniejszych badańbyła ocena dynamiki i in-
tensywnośc i tnw azjt nicieni płucnych Muel l erius c a-
pillaris ukoz w ciągu sezonu pastwiskowego.

Materiał i metody

Badaniaprzeprowadzono na 16 kozach w wieku 3,5 roku
i 12 półtocznych kozlętach, rasy białej uszlachetnionej, w
Stacji Badawczej Instytufu Parazytologii PAN, Łomna-Las
koło Warszawy, w okresie od maja do paździemika 199B r.

W czasie badań kozy zkożIętami utrzymyrvane były w sys-
temie alkierzowo-pastwiskowym, wypasane rł, ciągu dnia
na wspólnym pastwisku o powierzchni ok. 0,5 ha. W okre-
sie poprzedniej ztmy (listopad-kwiecień) zw ierzęta pozo,
stawały w koziarni, w boksach o obsadzie 4-6 zwierząt.

Ze względl na wysoką intensywnośc zarażęniakóz nt-
cieniami żołądkowo-jeJitowymi w połowie sezonu pastwi-
skowego, na dwa tygodnie przed badaniem w lipcu zwie-
rzęta zostały odrobaczone Levamizol em 7,5%o.

W celu oceny poziomu inwazji nicieni płucnych okre-
ślono liczbę larw w 1 gramie kału metodą Baetmanna. In-
tensyłvność i ekstensywność naturalnego zatażenia zwie-
rząt nicieniami płucnymi określano co miesiąc, w okresie
od maja do paździemlka.

Wyniki iomówienie
Przeprowadzone badan ia wrykazaĘ nafuralne zar aże -

nie kozjednym gatunkiem nicienia płucnego, Muelle-
rius capillarls. Uzyskane wyniki zostaĘ przedstawio-
ne w tab. 1 . U dorosĘ chkoz obserwowano spadek liczby
1,arw M. capillaris w kale od maja do września, śred-
nio 18,6 do 3,5, a następnie wzrost do J ,9 w pażdzier-
niku. Podobną tendencję obserwowano w przypadku
ekstensywności, spadek od maja (l00%) do września
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Tab. 1. Średnia liczba larw i ekstensywn ość zarażeniakóz Muellełius capillaris

ś rednia liczba
larw/1 g

(7 7 %) , a póżniej wzro st w paździerrliku do 9ż ,9oń . IJ

koźląt najwyższąliczbę larw nicienia w kale stwier-
dzono w październiku (śr. 80), natomiast najwyższą
ekstensywnośc inwazj i obserwowano w lipcu (7 I ,4%) .

W ciągu całego sezonu pastwiskowego (z wyjątkiem
lipca) wyższą ekstensywność i większą liczbę larw
M. capillarts w kale stwierdzono u dorosłychkoz.

Wyniki badaidorosĘch zw teruąt są porównywalne
zotrzymanymtptzezNowosada i wsp. (3), którzy ob-

serwowali u kóz wysoką ekstensywność zarażenta ni-
cieniami płucnymi. Stwierdzana u kozląt odmienna
dynamika inwazjtbyła prawdopodobnie spowodowa-
na zarażantem się M. capillarls na pastwisku podczas
ich pierwszego okresu pastwiskowego.

W lipcu u wszystkich badanych zwierząt stwierdzo-
no równiez wysoką ekstensywność i intensywność
zar ażęnta ni ci eni ami żołądkowo -j elitowymi (wyniki
nieopublikowane). Z tego powodu na dwa tygodnie
przed lipcowym badaniem kozy ikoźlęta zostały od-
robaczone Levamisolem I,5oń. W sierpniu obsetwo-

wano wyraźny wpĘrv odrobaczania na wyniki uzyska-
ne w grupie młodych zwierząt (nie stwierdzono obec-
ności larw w kale). Nie stwierdzono tego u dorosłych
kóz, uktórych wystąpił j edyn ię nieznaczny spadek l icz-
by larw M. capillarls w kale.

Brak jest danych na temat wpływu lewamizolu na

poziom inwazji nicieni płucnych lkóz. Stwierdzano
natomi ast wy s oką skuteczno ś ć działanta pr ep ar atow z
grupy benzimidazoli - fenbendazolu, albendazolu i
oxfendazolu przeciwk o Muell er ius c ap il l ar i s (I, 2).
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Wykrycie związków przyczynowych pomiędzy Helicobat:ter pylori owtzo-

dzcniem oraz rakiem żołądka zainicjowało badania nad rolą innych przedstawi-

cieli rodzaju Helicobacter w etiologii chorób. U myszy nagich (Cr-NlH-mu)

czasami występuje bezobjawowe zapalenie jelit grubych W prepalatach histo-

logicznych sporządzonych z chorobowo zmienionych odcinków jelit barwio-

nych metodą Steinera występorvały spiralnego kształtu bakterie. W oparciu o

właściwości hodowlane i PCR zidentyfikowano je jako Helicobacler bilis U
szczurów nagich pozbawionych śledziony indukowano zmiany chorobowe rv

jelitach grubych po zakażeniu dootrzervnowym tym drobnoustrojem. H. bilis

izolowano z kału i treści jelita ślepego. 
(i.

ol,soN E. J., EPPERSON W. B., ZEMAN D.,
FAYER R., HILDRETH M. B.: WpĘw preparatu
zawierającego allicin na kryptosporidiozę u nowo
narodzonych cieląt. (Effects of an allicin- based
product on cryptosporidiosis in neonatal calves).
JAVMA 2I2,987-990, 1998 (7)

Kryptosporidioza występuje najczęściej u zwierząt z niedojrzałynr układem

immunologicznym ofaz u zrvierząt z immunosLlpresja. Pomimo intensywnych

badań, nadal brak sloltecznych leków likwidujących kryptosporidiozę u cieląt.

Badania na<] skutecznością allicyny przcprowadzono na 48 nou,o narodzonych

cielętaclr zarażonych w wieku 2 dniu 1,5xlOó lub 7,5xl06 oocyst Cl}ptospori-

clinn paruum. Preparat zawierający alJicynę zastosowano jednorazowo w dniu

zarażenia wzglętlnie codziennie przez okres tygodnia W ocenic efektywności

preparatu brano pod uwagę występowanie biegunki, konsystencję kału, przyro-

sty masy ciała. Allicyna nie wpływała u cieląt w wieku 4-21 dni na wielkość

dziennych przyrostór.v masy ciała i nasilenie biegunki Stosowanie dużej dawki

ptzcz dłttższy okres czasu opóźniało wystąpienie biegunki u cieląt zarażonych

małą dawką C. parvum 
G.


