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' Use of eprinomectin (Eprinex Pour-On)to control natural infection
by gasilo-intestinal nematodes in goats

Summary

The aim of this study was to evaluate Eprinex Pour-On against gastro-intestinal nemątodes in naturaĘ
infected goats. Two groups, each including adults and one-year old goats were treated with standard bovine
dose and doulrle dose rate. The prwalence and intensity of gastro-intestinal nematodes infection was deter-
mined based on faecal samples examination on the day of treatment (day 0) and 7,14,34,56,90 and 125 days
after the treatment. The low efficacy of the recommended bovine dose rate was stated within the first two
week§ after the t_reatment (59-50ń and 89.97o in adults and yearlings, respectively). In double dosed animals,
the efficacy Was 97;67o and 88.57o on the 56th day after dosing in adults and young; r:espectively. The results
of the study demonstrate the high and persistent efficacy of Eprinex against gastro-intestinal nematodes in
goats in]]a doubie bovine dose rate. They also indicate the dose is highly effective against the mucosal stages of
goats' nematodes.
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Eprinomektyna j e st naj nowszy m zw tązkiem z gru -
py makrocyklicznvch laktonow (awermektyn) skutecz-
nym przeciwko nicieniorn żołądkowo-jelitorł,ym i
płucnym, larwom gzów oraz pasożytom zewnętrznym
(wszom, wszołom i świerzbowcom) u bydła i owiec
(5, 8, 9, 13). Pod względem budowy chemicznej jest
zb|iżona do iwermektyny. Nazwa handlowa preparatu
to Ivomec Eprinex Pour-On (MSD Merial), Według
zapewnień producenta będzie on dostępny na naszym
rynku od wiosn1, bieżącego roku. Podstawową zaletą
leku, wyróżnlającągo spośród innych związkow tej
grupy (iwermektyna, abamektyna, doramektyna, mok-
sydektyna) jest zerowa karencja na mleko i mięso, co
umożliwia stosowanie go u bydła opasowego i krów
w czasie laktacji (13). Formuła Pour-On, bezpośred-
nio na grzbiet, czyni preparat łatwym w stosowaniu.
Eprinex moze być podawany zwierzętom na pastwi-
sku niezależnie od warunków pogodowych, np. przed
spodziewanym deszczem, ponieważ nie jest zl71ywa-
ny ptzęz opady (9).

Istotnym problemem w przypadku zwalczania in-
wazji nicieni zołądkowo-jelitowych u kóz jest niedo-
stateczna skuteczność antyhelmintyków w dawkach
zalecanych dla przehlwac,zy. Dotyczy to większości
dostępnych leków, mianorł,icie preparatów benzimi-
dazo l owych, lewanrizo lu i i werrnektyny. B adan ia wła-

sne autorów wykazały niedostateczną i krótkotr-wałą
skuteczność iwermektyny u kozw dawce zalecalej dla
owiec (Gawor, dane niepublikowane). Podobne obser-
wacje dotycząoksfendazolu (11) oraz lewamizolu (3,
6). Niska efektywność preparatów związanajest z od-
mienną u koz niż u innych gatunków przeżuwaczy
przemianą rnaterii i szybkim metabolizowaniem sub-
stancji czynnej leku, Kozy w odróżnieniu od owiec
nie wytwar zajątakże odpowiedniego poziomu odpor-
ności na inwazję nicieni, co powoduje szybsze i sil-
niejsze :,ch zarażęnie, a więc konieczność częstszego
odrobaczania (1, 10, 12).

Celem niniejszych badań było określenie sl<utecz-
ności preparatu Eprinex Pour-On (MSD Merial) w
zw alczantu naturalnej inw aĄi nicieni zołądkowo-j eli-
towych (Trichostrongylidae) ukoz oraz ocena efek-
tywności dztaŁanja eprinornektyny na podstawie cza-
su zahamowania wydalania jaj nicieni zkaŁem.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na kozach dorosĘch (lł,wie-

ku 4 lat) oraz młodych fiednorocznych) rasy białej uszla-
chetnionej, w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii
PAN, Łomna-Las koło Warszawy. Badania prowadzono od
marca do sierpnia )999 r. Koz7t ltrzym)/\Ą,ane były rł, sys-
temie alkierzowo-pastwiskowym, od maja wypasane w cią-



gu dnia na wspólnym, stałym pastwisku o
powierzchni ok. 0,5 ha.

Pi erwotnym zamierzenięm doświadcze-
nia było zastosowanie eprinomektyny (Ivo-
mec Eprinex pour on. Hłso M..iui; * 1200

dawce zalecanej dla bydła, tj. 500 mcg/kg
m.c. (1 ml/10 kg m.c.). Ze względu jednak
nastwierdzonąniedostatecznąskuteczność 1000

zastosowanej dawki preparatu u części
zwierząt, d-gą grupę kóz odrobaczono 800
dawkąpodwojoną ( 1 000 mcg/kg m.c. : 20
ml/ 1 0 kg m.c.). Liczb ę zwierzĘleczonych
i wyniki EPG w dniu leczenia (dzień 0) 600
prezentuje tab. 1.

400

200

0
24,03 31 .03 7.04 21.04

0 7 14 37 dni po leczeniu

Ryc. l. Liczba jaj nicieni żołądkowo-jelitowych w 1 g kału u kóz odrobacza-
nych dawką Eprinexu Pour On zalecanądla bydła (500 mcg/kg m.c.)
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Preparat podawano na skórę grzbietu,
wzdłuż kręgosfupa, na przestrzeni od ob-
ręczy barkowej do nasady ogona, za po-
mocą strzykawki. Intensyrvnośc naturalnej
inw azji nicieni żołądkowo-j elitowych
określono w dniu odrobaczenia (dzień 0)
na podstawieliczby jaj w 1 g kafu (EPG)
metodą McMastera (4). Skuteczność dzia-
łania preparatu badano 7, 14,34,56, 90 i
125 dniu po leczeniu na podstawie testu
redukcji jaj w kale (Faecal Egg Count Re-
duction Test) (4). Hodowle larwdo stadium
inwazyjnego w dniu odrobaczenia prowa-
dzono metodąHenriksena i Korsholma (7).
Larwy gromadzono metodą Baetmanna i
róznicowano w oparciu o pracę Wertejuka
(14)

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki przedstawiono na

ryc. 1 i 2. W 1 , 14 i 3] dni po zastoso- 3000
waniu preparatu w dawce zalecanej dla
bydła obserwowano jedynie spadek in- 

2500tensywności wydalania jaj nicieni
(ryc. 1). Skutecznośc u koz dorosĘch
*ynoriłu odpowiednto 76,6%o,59j% 1 2000

J6,7o^, natomiast u młodych zwierząt
90,Io^,89,9o^ i 85,4Yo. Znacznie wy- 1500
ższąi długo utrzymląącą się skutecz-
ność eprinomektyny stwierdzono u kóz 1000
odrobaczonych dawką dwukrotnie wy-
ższą, U dorosłych ] , 34 i 56 dni po le- 

500częniu skuteczność wynosiła odpo-
wiednio 99,8oń, 96,9oń i 97,60ń. Dopie-
ro 90 dni po zastosowaniu eprinomek-
tyny skutecznośc spadła do 62,50ń. U
kóz j ednoro czny chlęczęniebyło podob-
nie wysoce efektywne (I00o^,95,60ń i
88,50ń w 7,34 i 56 dniu po podaniu),
lecz reinwĄa pojawiła się wcześniej niż
u kóz dorosĘch, gdyż90 dni po odroba-
c zeniu lic zb a j aj ni c i eni prze vły ższŃa znacznię ilo ś ó ob -

serwowaną przed podaniem leku (ryc. 2).
Prezentowane badania są pierwszym doświadcze-

niem oceniaj ącym skuteczność eprinomektyny prze-
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Ryc. 2. Liczbajaj nicieni żołądkowo-jelitowych w l g kału u kóz odrobacza-
nych podwójną dawką Eprinexu Pour On (1000 mcg/kg m.c.)
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ciwko nafuralnej inw azjinicieni zołądkowo-j elitowych
u kóz. Wykazały one niedostateczną i krótkotrwałą
skuteczność Eprinexu Pour-On przeciwko nicieniom
zołądkowo-jelitowym u kóz w dawce zalecanej dla



Tab. 1. Liczbaz,łierząt odrobaczanych i wyniki badań kału
w dniu podania preparatu (dzień 0)

bydła. Pozostaje to w sprzeczności z wynikami badań
wykonanych we Francji, gdzie w 28 dni po leczeniu
stwierdzono 1 00% skuteczność eprinomektyny pour-
-on w analogicznej dawce przeciwko dwóm gatunkom
nicieni Haemonchus contortus i Teladors agia circum-
cincta u doświadczalntę zarażonychkóz (2). Jedynie
w przypadku Tri ch o s tro n gy l u s c o lu b r ifo rm i s skutecz-
ność była ntęznacznię niższa (98,2oń), co według au-
torów wskazuje na dawkę zbyt niską dla nicieni tego
gatunku (D. r. colubriformls jest jedynym gatunkiem
nicienia u bydła, przeciwko któremu stwierdzono niż-
sząskuteczność eprinomektyny w zalecanej dawce, co
prawdopodobnie wiĘe się z nieznacznie większąto-
lerancjąna lek tego gatunku (15).

Wyniki obecnych badań wykazaŁy, że dawka 500
mcg/kg m.c. jest za niska przeciwko naturalnej inwa-
zji nicieni żołądkowo-jelitowych u koz. Różnicowa-
nie larw z hodowli kałowych wykazało, że w inwazji
u badanych kóz dominował Trichostrongylus spp. (79-
-960ń), Teladorsagia spp. stanowił od 50ń do 160ń,na-
tomiast Haemonchus contortus oraz Chabertia sp. t

Cooperia spp. 0-3oń. Tak więc nlezflacznę obniżenie
skuteczności Eprinexu Pour-On w przypadku domi-
nacjt Trichostrongylus spp. w tnwazji przez nas ob-
serwowanej potwierdzałoby obserwacje Charliera i
wsp. (2) oraz Williamsa i wsp. (15). Jednak stwier-
dzona w obecnych badaniach skuteczność w granicach
60-90% w dwa tygodnie po odrobaczenil wskazuje
na ewidentny brak efektywnośctukoz dawki za|eca-
nej dla bydła. Byc może wpływ na obserwowanę roż-
nice skuteczności miał fakt, że w naszych badaniach
wy stęp owało zar ażęnte natural ne, a nlę do świadc zal-
ne. W przypadku badań przeprowadzonych ptzez Char-
tiera i wsp. (2) dorosłe kozy odrobaczono eprinomek-
tyną 28 dni po ich doświadczalnym zarażeniu trzema
gatunkami nicieni żołądkowo-jelitowych. Preparat
działaŁ więc wyłącznie na formy dojrzałe. W warun-
kach naturalnych natomiast zw i er zęta nabywaj ą inwa-
zję stopniowo, w jelicie i jego błonie śluzowej wystę-
pują różne formy rozwojowe nicieni; obserwuje się
też większą liczbę gatunków tych pasożytów.

Wysoka i długotrwała skuteczność Eprinexu Pour-
-On u kozw dawce 1000 mcg/kg m.c. stwierdzona w
naszych badaniach wskazuje na efektywność prepara-

tu przeciwko larwom nicieni zołądkowo-jelitowych w
błonie śluzowej jelita. Swiadczy o tym utrzymywanie
się ni skiej intensywności wydalan ia jaj przez nicienie
ptzez ponad 8 tygodni. Reinwazja pod koniec lipca
zo stała sp ow o do w ana dużą Itc zb ą l arw inw azyj ny c h,
które pojawiły się na pastwisku w połowie sezonu,
Znacznę zarażęnię zwierząt w tym okresie wskazuje
na konieczność powtórnego ich odrobaczen ta na ptze-
łomie częrwcai lipca. Epe i wsp. (5) wykazali wysoką
skute czno ś ć dwukrotne go o drob a czania j ałówek epri -

nomektyną przed sezonem oraz 8 tygodni po wyj ściu
na pastwisko. Umożliwiało to utrzymanie inwazji ni-
cieni na niskim poziomie do końca okresu pastwisko-
wego.

Obserwowanę rożnice w czasie zahamowania wy-
dalania jaj przęznicienie u dorosłych i młodych zwię-
rząt tŁumaczyc można różnym stopniem nabytej od-
porno ś ci żywicieli na inw azje pasożytów. Jednorocz-
ne kozy z nicieniami zetknęły się na pastwisku jedy-
nie w poprzednim roku; krótkotrwały kontakt z paso-
żytamibył więc powodem wykształcenia niedostatecz-
nej odporności.

P r zepr ow adzo nę b a dan i a w ykazały, że o dr ob aczę -

nie kóz bezpośrednto przed wyjściem na pastwisko
dawką Eprinexu Pour-On podwojoną w stosunku do
zal e c anej dl a b y dł a p o zw ala ltr zy mac inw azj ę ni c i en i
żołądkowo-jelitowych do lipca na minimalnym pozio-
mi e. L ecze nte należy p owtórzyó na pr zełomi e czerw -

ca i lipca, aby zapobiec rozwojowt zarażenia w na-
stępnych miesiącach.
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