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Preparaty zalecanę przeciwko nicieniom żołądko-
wo-jelitowym(Trichostrongylidae) u kóz to leki z gru-
py b enzimi dazolrt, tj . oksfendazol, alb endazol i fenben-
dazol oraz lewamizol. Oksfendazol jest od wielu lat
stosowany do zwalczaniainwazjt nicieni i tasiemców
u większości gatunków rwterząt hodowlanych (prze-
żuwaczy, świń, koni, mięsożernych i drobiu). Dostęp-
ny jest w postaci zawiesiny do stosowania per os(Oxfe-
nil-Virbac, Tyvert-Chanelle Pharmaceuticals, Systa-
mex-Biowet). Oksfendazol cechuje się szerokim mar-
ginesem bezpteczeństwa i nawet w dawkach 3-krot-
nie wryższych od zalecanych nie powoduj e żadnych
objawów toksyczności. Można go z powodzeniem sto-
sować l koz mlecznych ze względu na krótki okres
karencji na mleko (3 dni) (18).

Celem badań było określenie skuteczno ści preparatu
Systamex (Biowet Gorzów) przeciwko nicieniom żo-
łądkowo-jelitowym ukoz na początku okresu pastwi-
skowego.

Matetiał imetody
Badania pzeprowadzono od kwietnia do czerwca ż00l r.

w Stacji Badawczej Ins§tutu Parazytologii PAN, Łomna-
Las koło Warszawy na 20 kozach rasy białej uszlachetnio-
nej w wieku 3-5 lat. Kozy ltrzymywane były w systemie
alkierzowo-pastwiskowym, wypasane w ciągu dnia na
wspólnym pastwisku o powierzchni ok. 1,5 ha, w nocy po-
zostawały w koziami, w boksach o obsadzie 2-3 zwierzęta.

Do odrobaczania zastosowano Systamex (Biowet Gorzów)
w dawce zalecanej przeciwko tasiemcom u owiec i kóz, tj.
4,5 mg/kg m,c. : 1 m1/5kg m.c, (19, 20) jednorazowo na
sztukę. Zasto sowanie wyźs zej d awki nlż za1 ęcanaprzeciwko
nicieniom (2,5 mg/kg m,c. - l ml/ 9 kg m.c.) uzasadnione
było wynikami naszych wcześniejszych badań, ktore wy-
kazaĘ niską skuteczność innych preparatów (lewamizolu,
iwerrnektyny i eprinomektyny) w dawkach zalecanych dla
przeżuwaczy (14, 15, 16), atakże danymi innych autorów.

ktorzy zalecają odmien ne dawkowanie antyhe l mintyków
dlakózniż dla owiec (3. 9, l0, l3, 23,25).

Poziom inwazji nicieni żołalkowo-j elitowych określa-
no na podstawie liczby jaj w 1 g kału metodą McMastera.
Intensywność i ekstensywność ich wydalania oceniono
bezpośredni o przed podaniem leku (dzień 0) oraz J , 1 4, 2I ,

ż8,4ż i 56 dni po leczeniu. Skuteczność działania Systa-
mexu obliczano zgodnie z zalecenlami Swiatowego Sto-
warzyszenia P o stępu P ar az3Ąolo gi i Weteryn aryj nej (World
Association of Advancement of Veterinary Parasitology)
jako różnicę llczby jaj wydalanych przed i po odrobacza-
niu wyrażoną w procentach (1 l),

Wyniki iomówienie

Srednia intensyłvno ść wydalan ia j aj Tri ch o s trongy-
] i da e u koz przed podaniem prep arafu (dzień 0) wyno -
siła 500 w 1 g kału, w zakresie 100-1340, a eksten-
sywnośó zarażenta I00%. W ciągu pierwszych dwóch
tygodni po leczeniu nie stwierdzono obecności jaj w



kale (skuteczność 100%). Od21 dnia
do końca badań obserwowano stop-
niowy wzrost Iiczby juj (ś.. 1-200lI
g) oraz ekstenslłvność zarażenia od
2Ooń do 78%, PięćdziesiąI sześó dni
po podaniu oksfendazolu skutecz-
noŚc wynio sła 7 0,3Yo, zvv terzęta wy -

dalaĘ średnio Ia8 jaj w 1 g kah,r. Pre-
parat wyka zał w tęc długotrwałe dzia-
łanie przeciwko nicieniom żołądko-
wo-jelitowym u kóz. O wysokiej sku-
teczności oksfendazolu przeciwko

Tab. 2. Porównanie
nych autorów

dawkowania preparatów przeciwrobaczych u kóz wg róż-

Tab. 1. skuteczność preparatów przeciwrobaczych u kóz w badaniach wła_

snvch

sze i silniejsze ich zarażanie, a więc ko-
nieczność częstszego odrobaczania (5, 8,

2I, 24). Obecnie istotnym problemem w
zw alczanil tnw azji nicieni u koz na świe-
cie jest powszechnie występująca lekoopor-
ność ki ch o s fuongyl i d a e na pr ep ar aĘ z W-

tworzenia się lekoopomości nicieni u kóz:
stosowanie u kóz mlecznych leków zl<rot-

kim okresem anicza spek-

trummożliwy pońodnych
bęnztmi&lzoit łaściwe daw-

fotmom larwalnym nicięni w błonie śluzowej jelita
cienkiego świadczy bardzo niska liczba wydalanych z
kałem jaj (śr. 7/1g) oraznięznaczna ekstensyłvnośó za-

rażęnii(ZnVą w 3 Ęgodnie po odrobaazenł,.l. Stadia
larwalne w śluzówce jelita rozwljają się do postaci
dorosĘch w czasie około 14 dni, natomiast zamknię-
cie cyi<lu rozwojowego Trichostrongylidae (czas od
mom-entu spożycia larw inwazyjnych na pastwiskrr do

pojawienia_się jaj w kale) następuje w ciągu 21 dni
(ZZ1. l aU więc wzro st ekstensywności obserwowany
od 4 tygodnia po leczeniu spowodowany został rein-
wazjąna pastwisku.

Wyniki badań wykazały, ze w celu efektywnego
zlą,alczaniatnwazjinicieniżołądkowo-jelitowychukóz
Systamex (Biowet, Gorzów) powinien być stosowany
w dawce nie niższĄ ntż zalecana do zwalczanta ta-
siemców, tzn.4,5 mg/kg m,c. : 1 ml/5 kg m.c. Tabela
1 przedstawia skuteczność anĘhelminĘków stosowa-
n}ch u kózw badaniach własnych. Systamex wykazń
wysoką i długohwałą skuteczność także w porówna-
niu z preparatem najnowszej generacji, eprinomekty-
ną. Badania innych autorów dowodzą żę do zwalcza-
nii inwazj i nicieni l kóz skuteczną dawką preparatów
benzimtdazolowych (albendazolu, fenbendazolu i oks-
fendazolu) jest 5 mglkg m.c. (3, 13), 10 mg/kg m.c.
(23), anawót 20 mglkgm.c. (25). Niska efektywność

§ch preparatów u kóz związana jest z odmiennąniż u

Systa mex (okslendazol)
(4,5 mg/kg c.c.)

koniec kwietnia 2001 r.

Lewamizol 1,5%
(10 mg/kg c.D. przez 2 koleine dni)

lipiec 1998 r.

Eprinomektyna
(Eprinex Pour on) (500 mcg/ltg c.c.)

koniec marca 1999 r.
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Prz eprowad zanę b adania wykazaĘ, że o dr ob acze -
nie kóz za pomocą Systamexu (Biowet, Gorzów) w
dawce 4,5 mg I kg m.c. w odstępach 6 Ęgodniowych
w okresie sezonu pastwiskowego pozwala utrzymać
inwazj ę nicieni żołądkowo-j elitowych na minimalnym
poziomie i skutecznie zapobiega jej rozwojowi. W
przypadku stwierdzenia silnej inwazjt, gdy badania
koproskopowe wykazująpowyżej 2000 jaj w 1 g kahLr,

na\eży zastosowaó dawkę podwojoną d. 9 mg/kg m,c.
DoĘczy to także innych preparatów z grqpy benzimi-
dazoli. Ze wzg\ędu na możliwość pojawienia się le-
koopornoś ct należy wymiennie stosować preparaty
rożnych grup nviązków chemicznych.
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CAPUANO F., LANDOLFI M. C., MONETTI
D.M.: WpĘw trzech Ępów chowu fermowego na
częstotliwośĆ występowania odczynów serologicz-
nych w gorączce Q ocenionych testem immunoflu-
orescencji poŚredniej. (Influence of three Ępes of
farm management on the seroprevalence of Q fe-
ver as asses§ed by an indirect immunofluorescence
test). Vet. Rec, 149, 669-67I,200I (22)

Przebadano wpływ trzech §pów chowu femowcgo na częstotlirł,ość wystę-

powania u bydła gora.czki Q w oparciu o wyniki badania serologicznego Dwa-
dzieścia dwa stada krów utrzymywano w chowie alkierzowyrrl, 26 stad w zirrrie

przebywało w oborze, a od wiosny były wypasane na pastwisku, 6 stad pvcz
cały rok przebywało poza oborą Ogółem przebadano kew l 186 krów w odczy-

nie immunofluorescencji pośredniej Przeciwciała dla Coxje]]a bunletii wystę-

powĄ w surowicach I1 l (l4,4%) badanych zwierząL W stadach liczącym 4E9

krów przebywających w zimie w oborze, ir od wiosny na pastwisku, 96 (19,6%)

krów reagowało dodatnio, podczas gdy w stadach ków z chowu alkierzowcgo

12 (l3,2%) na 544 krowy reagowały dodahio Najmniejszy odsetek wyników
pozytywnych (1,9%) stlvierdzono u krów przebyrł,ających przez caĘ rok poza

oborą, 
G.

GIL G.A., ILLERA J. C., SILVAN G.' ILLERA M.:
Poziomy glikokorĘkoidu w plazmie krwi białych
królików nowozelandzkich po narkozie barbitono-
wo-tiopentonowej. (Plasma glucocorticoid levels
after pentobarbitone and thiopentone anae§thesia
in New Zealand, white rabbits). Vet. Rec. I49,654-
656,200I (2I)

Badania przeprowadzono u królików rasy biała norł,ozelandzka lv grupach

liczapych po 10 zwierząt, u klórych zastosowano dożylnie roztwór pentobarbito-

nu (Pentobarbital) w dawce 30 ng/kg, tiopenton (Tiobarbital) w clawce 20 mg/

kg lub roztwór fizjologiczny chlorku sodrr (kontrola). Poziorn korlykosteronu i

korryzolu w plazmie określono mctodą immunoenzymatyczną po l0, 30, 60,

120 min. i po 24 godz po iniekcji badanych preparatów Pcntobarbital obniżał

w sposób statystycznie isrotny poziom korlykosteronu rv pJazmie w okresie 10-

60 nin, (6,77 ng/m1) i kortyzolu rv okrcsie 10-30 min. po podaniu (0,56 ng/ml)

Tiopenton natomiast spowodował Statystycznie istotny wzrost poziomu kotty-

kosLeronu w plazmie w okresie 30-120 min (72,86 ng/ml) i końyzolu w okresie

30-60 min. (4,65 ng/mJ) po iniekcji dożylnej Poziorrr kofiykostcronu i kofiyzo-

lu powrócił do wafiości wyjściowej po 2zl godz Pentobarbiton umożliwił uzy-

skanie narkozy głębokiej Po tiopentonie narkoza tr-wała krótko

c.


