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Skutecznośó lewamizolu 1,5o/o

w zwalczaniu nicieni żołądkowo-ielitowych u kóz
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Th fficacy of Levamizol 1.5% against gastro-intestinal nematodes in goats

Summary

Eva|uating the efficacy of Levamiz al1.50)6 against

treatmeńt. and 28th day after dosing
cated a hig rt term efficacy against g
Levamisol is effEctive only against adult forms of nem

Kelłvords : goats, gastro-intestinal nematodes, levamŁol.

Wśrod powszechnie stosowanych preparatów prze-
ciwko nicieniom żołądkowo-jelitowym u kóz sąleki z
grupy awermektyn, b enzimi d azolt or az l ew am izo 1.

Lewamizol jest od dawna używanym preparatem do
zwa\czaniainwazjlnicieni. Na naszym rynku jest do-
stępny w postaci płynu (Levamizo] 1,5oń) i proszku
(L evamiz o I 50ń, L ev amizol 1 0oń) p o dawanych p e r o s
or az pły nu sto sowanego ini ekcyj ni e (Nilverm).

Celem badań było określenie skuteczności działa-
nia preparatu LevamizoI I,5oń przeciwko nicieniom
żołądkowo-jelitowym u kóz.

Matetiał imetody

B adania przeprowadzono na 25 kozach w wieku 3, 5 roku,
rasy białej uszlachetnionej, w Stacji Badawczej lnstytutu
Parazyto|ogii PAN, Łomna-Las koło Warszawy. Badania
przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1998 r. Kozy w czasie
sezonu pastwiskowego (maj-wrzesień) utrzymywane były
w systemie alkierzowo-pastwiskowym, wypasane u, ciągu
dnia na wspólnym pastwisku o powierzchni ok. 0,5 ha. W
okre s i e zimowym (pażdziemikJ<wie c i eń) zw ier zęta p o zo -

stawały w kozianri, trzymane były w boksach o obsadzie
4-6 zwierząt.

Do odrobaczenia zastosowano Levamlzo7 7,5oń (Biowet
Gorzów). Preparat podano dwukrotnie pel, os, w ciągu
dwóch kolejnych dni, w zalecanych przezprodlcenta daw-
kach 15-20 ml (9-12 mg/kg m.c.) na sztukę. W celu oceny
poziomu inwazjinicieni określono liczbę jaj nicieni żołąd-
kowo-jelitowych w 1 g kału (EPG) metodą McMastera.

Intensywność i ekstensywnośc naturalnego zatażenla
zwierząt nicieniami żołądkowo-jelitowymi oceniono na 2

dni przed odrobaczeniem. Skuteczność działania Levami-
zo|u I,5oń określono w 4 i 28 dniu po leczeniu. Skutecz-
nośc leku obliczono według wzol1l (6,12):

S: x 100%
śr liczbajaj/1 g przed odrobaczenietn

Wyniki iomówienie

IJ koz ob serwowano spadek intensywności wydala-
nia jaj nicieni ze średnio 4700 przedzabiegiem do 82,2
w cztery dni po zastosowaniu preparatu. Natomiast po
4 tygodniach po odrobaczeniu stwierdzono wzrost
średniej intensywności wydalania jaj do wartości
1 1 13,8.

E k s t en slłvn o ść zaruż eni a zw ter ząt pr ze d o drob ac z e -

niem wynosiła 1007o, natomiast w cztery dni po za-
stosowaniu lewamizolu spadła ona do 69,6oń. Po 4
tygodniach ponownie wszystkie zwierzęta wydalały
jaja nicieni zkałem. Czwartego dnia po odrobaczeniu
stwierdzono 98,3oń skuteczność leku, a 28 dnia po
odrobaczen iu - 7 6,3oń skuteczno ś ć. By Ła ona wysoka,
aczkolwiek krótkotrwała.

Lewamizol jest preparatem powszechnie stosowa-
nym u ptzeżuwaczy do zwalczania nicieni żołądko-
wo-jelitowych (1 -3, 7).

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu wyka-
zano wysoką skutecznośc działania preparatu Leva-
mizol 1,5%o pr zeciwko fotmom doro sĘm nicieni żołąd-
kowo-jelitowych znajdujących się świetle przewodu
pokatmowego kóz, o czym świadcząwyniki uzyska-
nę w 4 dniu po odrobaczeniu, tj. niska intensywność



wydalania jaj nicieni. Wyniki te są porównywalne z
uzyskanymi przez Colesa i wsp. (3) oraz Uhlingera i
wsp. (10), którzy stosując podobne dawki lewamizolu
l kóz stwierdzi li skutec zno ś ó j e go działanta prze c iw-
ko dojrzałym formom nicieni żołądkowo-jelitowych
w granicach9ż-99%.

S twi erdzon a w pr zepr owadzonych badaniach I 00%
ekstensyłvnośc i znaczna intensywność wydalanta jaj
w 28 dniu po zabiegu wskazuje na nieskuteczność le-
wamizolu w stosunku do form larwalnych nicieni znaj-
dujących się w błonie śluzowej. Potwierdzająto bada-
nia Colesa i wsp. (3),którzy stwierdzili sekcyjnie u
zwierząt leczonych tym preparatem obecność stadiów
larwalnych nicieni w śluzówce, Wysoka ekstensyw-
no ś ć i intensywno ś ć inwazj i stwi erdzon a l zw ierząt w
4 Ęgodnie po odrobaczenil,zostaŁa spowodowana ich
p onownym zar ażenięm s ię nic ieniami żołądkowo -j e-
litowymi podczas wypasu, Okres 3 tygodni wystarcza
bowiem do zamknięcia cyklu rozwojowego tych pa-
soĄtów (9).

Nieskutecznośc dziaŁania lewamizolu może byó
również zwlązana z występowaniem zjawiska leko-
oporności wśród nicieni z r o dzaju Tr i ch o s tron gy l id a e
(5, J,11). Istnienie lekooporności podejrzęwać moż-

na, gdy skutecznoś ć działaniapreparatu spada poniżej
95oń do dwóch tygodni po jego zastosowanń(4), cze-
go nie obserwowano w niniejszych badaniach.

Wyniki przeprowadzony ch badań wskazuj ą na ko-
niecznośó stosowania Levamizolu I ,5%o w co najmniej
4 tygodniowych odstępach w celu osiągnięcia zado-
walaj ącej skuteczności. Częstoś c odrobaczania nale-
ży lzależnić od ekstensywności i intensywności in-
w azji nicieni żołądkowo-j elitowych u kóz.
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Piątek - 17.09. 1999 - Sesja naukowa towarzysząca Zjazdowi Hodowców Trzody Chlewnej

1000 - Prof. dr hab. ZygmlntPejsak: Jak otrzymaó od lochy 24 prosięta w ci€u roku?
1200 - Dr Tadeusz Blicharski: Genetyczne aspekty poprawy mięsności u tuczników.
1400 - Dr Herman Piessens: Najnowsze tendencje w żywieniu prosiąt.

Sobota - 18. 09. 1999 - Sesja naukowa towarzyszącaZjazdowi Hodowców Trzody Chlewnej

1000 - Dr n. wet, MonikaPtaszyńska: Mozliwości regulacji cyklu płciowego u mĄch zwrcrząt,
1100 - Doc. dr hab. Beata Mizak: Postęp w immunoprofilaktyce psów i kotów.
1300 - Doc. dr hab. Kazimięrz Tarasiuk: Metody odchowu świń w nowoczesnej produkcji.
1400 - Dr n. wet. MonikaPtaszyiska: Metody leczęnia zaburzęńpłodności u bydła.

Niedziela - 19.09. 1999 - Sesja naukowa towarzysząca obchodom 55-1ecia Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie

- Prof. dr hab. Jan Buczek: Wścieklizna - historia, teraźniejszość, przyszłość.

- Prof. dr hab. ElżbietaPełczyńska: Negaty,rvne aspekty spożywania mleka,

- Prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki: Niektóre aspekty epidemiologiczne salmonellozy u ptaków.

- Dr Piotr Silmanowicz: Wybrane zagadnienia schorzeń kolana.


