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Badania epidemiologiczne, przeprowadzone
w latach 2003-2004 w populacji kóz obje

tych ocena uzytkowosci w Polsce, potwierdzily,
ze choroby pasozytnicze stanowia jeden z waz
niejszych problemów zdrowotnych u tego ga
tunku zwierzat (Kaba i in., 2004). W ostatnim
czasie daje sie zauwazyc nowe trendy w parazy
tologii weterynaryjnej, wynikajace miedzy in
nymi ze zmiany pogladów na uklad, jaki tworza
zywiciel i pasozyt (Horwitz i Wilcox, 2005;
Niewiadomska i in., 2001) oraz z pojawiajacych
sie trudnosci w leczeniu chorób o etiologii paso
zytniczej (Horwitz i Wilcox, 2005; Waller,
1997; 1999). Problemy te dotycza równiez zwie
rzat w Polsce (Wedrychowicz, 1996) i beda
zmuszaly do zmiany podejscia, zarówno lekarzy
weterynarii jak i hodowców, do zagadnien profi
laktyki i leczenia chorób pasozytniczych u kóz.

Najczesciej wystepujace w Polsce choroby pa
sozytnicze kóz

Podstawa do opracowania i zastosowa
nia odpowiednich metod zwalczania chorób pa
sozytniczych jest poznanie i zrozumienie biolo
gii wywolujacych je pasozytów. Ze wzgledu na
miejsce bytowania pasozyty dzieli sie na ze
wnetrzne i wewnetrzne.

Pasozyty zewnetnne (ektopasozyty)
Pasozyty te przebywaja na skórze zwie

rzat. Wszystkie one naleza do stawonogów.
U kóz w Polsce najczesciej obserwuje sa

wszy (Linognathus stenopsis) i wszoly (Bovicola
caprae) (Kaba i in., 2004). Sa to bezskrzydle
owady. Ich cykl rozwojowy przebiega na jed
nym zywicielu. Wszoly odzywiaja sie przede

wszystkim fragmentami wlosów, naskórkiem
i wydzielinami skóry. Wszy natomiast odzywia
ja sie krwia zywiciela. Glówna droga zarazenia,
zarówno wszami jak i wszolami, jest bezposred
ni kontakt z chorymi kozami. Czynnikami sprzy
jajacymi szerzeniu sie pasozytów w stadzie sa
zle warunki zoohigieniczne (nadmierna wilgoc,
brak swiatla slonecznego, nadmierne zageszcze
nie zwierzat). Chore kozy sa niespokojne, czesto
ocieraja sie o przedmioty. Na skórze stosunkowo
latwo mozna zauwazyc rózne formy rozwojowe
pasozytów (Smith, 1981).

Rzadziej wystepujaca w Polsce choroba
jest nuzyca (Kaba i in., 2004). Wywoluje ja nu
zeniec (Demodex caprae) nalezacy do pajecza
ków. Pasozyt ten zyje w gruczolach lojowych
i mieszkach wlosowych skóry kóz. Poza organi
zmem zywiciela moze przezyc jedynie przez
krótki czas (od kilku do kilkunastu dni). Do za
razenia dochodzi na drodze kontaktu bezposred
niego. Bardzo czesto ma to miejsce w pierwszym
okresie zycia kozlat. Choroba przebiega zwykle
bezobjawowo. Zmiany chorobowe obserwuje sie
jedynie u pojedynczych zwierzat w stadzie. Zwy
kle sa to male guzki w skórze w okolicy szyi i na
bokach klatki piersiowej. Niekiedy towarzysza im
wylysienia, a bardzo rzadko dochodzi do spadku
kondycji zarazonych zwierzat (Kaba i in., 1999;
Smith, 1981).

Simulonidoza jest choroba wywolywana
przez meszki (muchówki z rodziny Simulidae).
W ostatnich latach, w niektórych rejonach Polski
obserwowano okresowe pojawianie sie duzej licz
by tych uskrzydlonych owadów. Cykl zyciowy
meszek wymaga obecnosci czystej, biezacej wody,
a do ich masowego pojawiania sie dochodzi zwy-
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kle wiosna. Slina meszek ma dzialanie toksyczne,
a atak duzej liczby owadów moze prowadzic na
wet do upadków kóz (Furmaga, 1983).

Stosunkowo rzadko obserwuje sie nato
miast u kóz w Polsce swierzb (Kaba i in., 2004).
Choroba ta wywolywana jest przez swierzbowce
nalezace do pajeczaków (Sarcoptes rupicaprae,
Psoroptes cuniculi, Chorioptes bovis var. caprae).
W przebiegu swierzbu drazacego (sarkoptoza)
pasozyty tworza w skórze kóz tunele. Pajeczaki
bytujace na powierzchni skóry kóz prowadza do
powstania swierzbu naskórnego (psoroptoza) lub
pecinowego (chorioptoza). Pasozyty te moga
przezyc w srodowisku poza zywicielem do kilku
lub kilkunastu dni. Swierzb jest choroba zaraz
liwa i moze przenosic sie z kóz na inne zwierze
ta. Choroba pojawia sie zwykle w stadzie wraz
z zakupem nowych zwierzat, ale do zarazenia
moze dojsc zarówno w wyniku kontaktu bezpo
sredniego, jak i posredniego (np. poprzez wypo
sazenie). W przebiegu choroby dochodzi do po
wstania odczynów zapalnych skóry, luszczenia
sie naskórka, wylysien i powstawania grubych,
suchych strupów, na powierzchni których ob
serwuje sie niekiedy glebokie rozpadliny. Chore
zwierzeta sa niespokojne i odczuwaja silny
swiad (Smith, 1981).

Pasozyty wewnetnne (endopasozyty)
Pasozyty te bytuja wewnatrz organizmu

zywiciela. Do tej grupy zalicza sie pierwotniaki,
przywry, tasiemce, nicienie oraz niektóre formy
larwalne stawonogów.

Bardzo czesto wystepujaca u kóz w Pol
sce choroba pasozytnicza jest kokcydioza (Kaba
i in., 2004). Wywoluja ja pierwotniaki nalezace
do kilkunastu gatunków rózniacych sie patogen
noscia (najbardziej patogenne to: Eimeria nina
kohlyakimovae, Eimeria arIoingi, Eimeria capri
na, Eimeria christenseni i Eimeria caprovina)
(Balicka-Ramisz, 1999; Balicka-Ramisz i in.,
1998). Pasozyty te bytuja wewnatrz komórek blo
ny sluzowej jelit kóz. Objawy kliniczne obserwu
je sie glownie u kozlat w wieku do 5 miesiecy
zycia. Zwierzeta chudna, pojawiaja sie objawy
bólowe w jamie brzusznej oraz silna biegunka,
niekiedy z domieszka krwi. U najmlodszych
zwierzat notuje sie liczne upadki. W kale doro
slych kóz bardzo czesto stwierdza sie obecnosc
kokcydiów. Rzadko natomiast pojawia sie u nich
forma kliniczna choroby. Wynika to z nabywanej
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z wiekiem odpornosci (Foreyt, 1990). W bada
niach przeprowadzonych w Polsce kokcydia
stwierdzano w próbkach kalu doroslych kóz
w ponad 53% stad objetych ocena uzytkowosci
(Kaba i in., 2004). Cykl zyciowy kokcydiów od
bywa sie zarówno ..w organizmie zywiciela, jak
i w srodowisku zewnetrznym. W otoczeniu paso
zyty moga przezywac nawet do kilku miesiecy.
Do zarazenia kozlat dochodzi zwykle juz
w pierwszych tygodniach zycia wraz ze spozy
waniem paszy lub wody zanieczyszczonej odcho
dami doroslych zwierzat (Foreyt, 1990).

Zdecydowanie mniejsze znaczenie w pra
ktyce klinicznej ma kryptosporydioza wywo
lywana przez inne pierwotniaki (Cryptosporidium
parvum) (Majewska i in., 2000). Choroba ta naj
czesciej przebiega bez ewidentnych objawów.

Zwykle lagodny przebieg ma równiez
zarazenie Toxoplasma gondii u kóz. Zywicielem
ostatecznym dla tego pasozyta sa koty. Zarazaja
sie one zjadajac mieso zywicieli posrednich, któ
rymi moga byc równiez kozy. Natomiast kozy
zarazaja sie pobierajac pasze zanieczyszczona
odchodami kotów. Toksoplazmoza moze niekie
dy prowadzic do ronien. Wydaje sie jednak, ze
choroba ta nie stanowi w Polsce istotnego pro
blemu klinicznego u kóz (Platt-Samoraj i in.,
2004; Ryniewicz i in., 2003).

Podobnie niewielkie znaczenie maja
choroby wywolywane przez przywry. W cyklu
zyciowym motyliczki watrobowej (Dicroco
elium dendriticum), obok zywiciela ostateczne
go, jakim moga byc kozy, wystepuje takze
dwóch zywicieli posrednich (pierwszy - slimaki
ladowe i drugi - mrówki). W przypadku motyli
cy watrobowej zywiciel posredni jest tylko jeden
(slimaki slodkowodne, glównie blotniarka mo
czarowa) (Furmaga, 1983). Do zarazenia docho
dzi droga pokarmowa, a przywry bytuja glównie
w watrobie zywiciela. Zarazenie motyliczka wa
trobowa (dikrocelioza) zwykle przebiega bez
objawowo. Przy silnych inwazjach. a szczegól
nie w przypadku choroby motyliczej, stwierdza
sie objawy bólowe w obrebie jamy brzusznej,
zóltaczke i niekiedy biegunke. Choroba prowa
dzi do spadku mlecznosci i utraty kondycji zwie
rzat. Niekiedy, przyostrym przebiegu, notuje sie
upadki (Smith i Sherman, 1994).

Wydaje sie, ze równiez choroby wywo
lywane przez tasiemce nie stanowia istotnego
problemu klinicznego u kóz w Polsce. Stosun-
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u kóz

kowo czesto w trakcie badan poubojowych lub
sekcyjnych stwierdza sie objawy wagrzycy sie
ciowej (pecherze wypelnione klarownym ply
nem umiejscowione na blonach surowiczych).
Jest ona wywolywana u kóz glównie przez in
wazje tasiemca Taenia hydatigena. Zywicielami

ostatecznymi tego tasiemca sa przede wszystkim
psy. Zywicielami posrednimi sa, obok innych
gatunków zwierzat, równiez kozy. Do zarazenia
dochodzi droga pokarmowa. Zwykle u kóz nie
obserwuje sie objawów klinicznych choroby
(Hein i Cargill, 1981)

Fot. - photo Katska-Ksiazkiewicz

Bablowica (wywolywana przez tasiemca
Echinococcus granulosus) jest stwierdzana
w Europie u okolo 10% kóz i najczesciej ma
przebieg bezobjawowy (Sotiraki i in., 2003). Ko
zy moga byc dla tego tasiemca zywicielem po
srednim (larwy umiejscawiaja sie glównie
w watrobie i plucach), a zywicielem ostatecznym
sapsy (Furmaga, 1983).

Rzadko u kóz rozpoznawana jest rów
niez cenuroza, której przyczyna jest inwazja lar
wy tasiemca Multiceps multiceps (Nooruddin in.,
1996). Zywicielem ostatecznym sa dla niego psy,
a kozy moga byc zywicielami posrednimi. Larwy
lokalizuja sie zwykle na powierzchni pólkul mó
zgowych. Prowadzi to do powstania objawów

nerwowych, z których najbardziej charaktery
stycznym jest kolowacizna (Furmaga, 1983).

Najwazniejsza grupe pasozytów kóz sta
nowia nicienie. Najczesciej rozwój tych pasozy
tów przebiega bez udzialu zywicieli posrednich.
Choroby przez nie wywolywane daja objawy ze
strony ukladu pokarmowego (robaczyce zolad
kowo-jelitowe) i oddechowego (robaczyce pluc).
Nicienie zoladkowo-jelitowe umiejscawiaja sie
w róznych czesciach przewodu pokarmowego.

Trichostrongylidoza jest choroba wywo
lywana przez liczne gatunki nalezace do tej ro
dziny (rodzaje Haemonchus, Ostertagia - Tela
dorsagia, Trichostrongylus, Nematodirus). Naj
czesciej jest to inwazja mieszana, a pasozyty 10-
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Choroby pasozytnicze u kóz

Pasozyt a zywiciel
Wzajemne stosunki, pomiedzy pasozy

tem a zywicielem z jednej strony, a srodowi
skiem zewnetrznym z drugiej, nie sa proste. Wy
nikaja one miedzy innymi z bardzo róznorod
nych i niekiedy skomplikowanych cykli zycio
wych pasozytów. Wystepowanie zywicieli po
srednich sprawia, ze czesto zarówno zwalczanie,
jak i zapobieganie chorobom pasozytniczym jest
bardzo trudne. Wszystkie te elementy tworza
bowiem okreslony ekosystem (Horwitz i Wilcox,
2005). W takich warunkach próby calkowitego
eliminowania pasozyta sa czesto z góry skazane
na niepowodzenie. Stosunkowo latwo jest zwal-

czyc pasozyty zewnetrzne (np. wszy, wszoly).
Maja one bowiem prosty cykl rozwojowy. Bar
dzo trudno jest natomiast wyeliminowac calko
wicie nicienie (zoladkowo-jelitowe, plucne)
i uwolnic od nich stado. W tym przypadku nale
zaloby zniszczyc takze ich formy rozwojowe
pozostajace w srodowisku. Biorac pod uwage ich
odpornosc na niekorzystne warunki oraz mozli
wosc przetrwania w organizmie zywiciela po
sredniego, dzialania takie sa bardzo czesto
w praktyce niemozliwe do wykonania. Nalezy
wiec raczej dazyc do stalego kontrolowania
populacji pasozytów ograniczajac stosowany
mi metodami do minimum ich liczebnosc.

Fot. - photo L. Katska-Ksiazkiewicz

Obecnosc pasozytów w bardzo rózny
sposób wplywa na stan zdrowia zywiciela. Jest to
uwarunkowane liczba pasozytów (intensywnosc
inwazji), ich lokalizacja oraz zdolnoscia do wy
wolywania choroby (patogennoscia). Zalezy tak
ze od zywiciela - jego wieku, odpornosci, kon-

dycji i aktualnego stanu zdrowia.
Mechanizmy dzialania chorobotwórcze

go pasozytów sa zróznicowane. Najczesciej pa
sozyt konkuruje z gospodarzem o okreslone
skladniki pokarmowe (odjadanie). Pociaga to za
soba pojawienie sie niedoborów (np. witamin)
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u zywiciela. Przebywanie pasozytów w jelitach
zaklóca panujace tam warunki. Moze to wplywac
niekorzystnie na flore jelitowa i prowadzic do
zaburzen funkcjonowania ukladu pokarmowego.
Sama obecnosc fizyczna pasozytów wplywa
drazniaco na okoliczne tkanki zywiciela. Biolo
gia wielu pasozytów sprawia, ze sa one powo
dem mechanicznych uszkodzen narzadów,
w których bytuja. Ma to miejsce na przyklad
w czasie migracji larw lub w wyniku pobierania
pokarmu czy przytwierdzania sie przez pasozyta
do scian jelita. Niekiedy nagromadzenie samych
pasozytów prowadzi do mechanicznego zaczo
powania swiatla narzadu (np. przewodów zól
ciowych przez motylice watrobowe). Produkty
przemiany materii pasozytów (wydaliny, enzy
my, hormony) równiez moga, na drodze che
micznej, dzialac niekorzystnie na organizm zy
wiciela (Furmaga, 1983; Niewiadomska i in.,
2001). Obecnosc pasozytów moze wplywac na
status immunologiczny zywiciela (np. wywoly
wac reakcje alergiczne lub wywierac dzialanie
immunosupresyjne) oraz byc przyczyna stresu
(np. masowy atak meszek na pasace sie zwierze
ta). Te wszechstronne powiazania i uwarunko
wania sprawiaja, ze zwalczanie chorób pasozyt
niczych wbrew pozorom nie jest latwe. Szcze
gólna role przypisuje sie wiec profilaktyce.

Podstawowe zasady zapobiegania chorobom
pasozytniczym u kóz

W leczeniu chorób pasozytniczych sto
sowane sa leki nalezace do kilku grup, róznia
cych sie mechanizmem dzialania i budowa che
miczna. Leki przeciwpierwotniacze stanowia
odrebna grupe i mozna je stosowac jedynie
w zwalczaniu pierwotniaków. W krajowych wa
runkach sa one wykorzystywane glównie w le
.czeniu kokcydiozy. Bezimidazole sa skuteczne
przeciwko tasiemcom i nicieniom, a niektóre
takze przeciwko przywrom. lmidazotiazole oraz
tetrahydropirymidyny mozna wykorzystywac
w leczeniu inwazji nicieni. Awermektyny cha
rakteryzuja sie szerokim spektrum dzialania, za
równo przeciwko ektopasozytom (np. wszy,
wszoly), jak i endopasozytom (nicienie). W le
czeniu inwazji przywr stosuje sie takze czesto
klozantel, nalezacy do salicylanilidów. W zwal
czaniu ektopasozytów, obok awermektyn, zasto
sowanie znalazly zwiazki chemiczne nalezace do
innych grup (np. amidyny, piretryny, zwiazki
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fosforoorganiczne ).
Nalezy pamietac, ze wybór i zastosowa

nie wlasciwego leku musi byc poprzedzone po
stawieniem przez lekarza weterynarii dokladnej
diagnozy. Bledne przekonanie, ze odrobaczanie
zwierzat jest prosta czynnoscia, wymagajaca je
dynie niewielkiej wiedzy, niesie za soba powazne
niebezpieczenstwa. W ostatnich latach coraz
wiekszy problem w leczeniu parazytoz u kóz sta
nowi pojawiajaca sie i narastajaca lekoopornosc.
Zjawisko to dotyczy szczególnie nicieni zoladko
wo-jelitowych, a w mniejszym stopniu przywr
(Kaplan, 2004; Wedrychowicz, 1996). Problem
stal sie na tyle powazny, ze w Afryce, Ameryce
Poludniowej i Pólnocnej wystapila koniecznosc
calkowitej likwidacji niektórych stad malych
przezuwaczy. Przyczyna byl brak mozliwosci le
czenia chorób pasozytniczych. Zaden ze znanych
leków przeciwko nicieniom zoladkowo-jelitowym
nie byl w tych stadach skuteczny (Waller, 1997;
Wedrychowicz, 1996). Podobne problemy, cho
ciaz w mniejszym stopniu, obserwuje sie takze
w Europie (Jackson i in., 1991; Scott i in., 1991;
Waller, 1997; Wedrychowicz, 1996).

O lekoopornosci mówimy wtedy, gdy
zastosowanie wlasciwego leku w zalecanej przez
producenta dawce nie przynosi spodziewanego
efektu. Przyczyna lekoopornosci jest selekcjo
nowanie szczepów pasozytów, które posiadaja
gen lub geny kodujace cechy decydujace o opor
nosci na dany lek. Ciagle stosowanie jednego
leku w stadzie eliminuje pasozyty na niego wraz
liwe. Pasozyty oporne na lek moga sie w takich
warunkach bez przeszkód rozwijac i zajmowac
miejsce wrazliwych. Po pewnym czasie w da
nym stadzie wystepuja juz jedynie szczepy opor
ne. W leczeniu inwazji nicieni u kóz stosuje sie
glównie leki nalezace do trzech wspomnianych
powyzej grup: bezimidazole, imidazotiazole
i tetrahydropirymidyny oraz awermektyny. Nie
wlasciwe ich stosowanie prowadzi do stanu,
w którym nie tylko jeden lek, ale zadna grupa
leków nie jest skuteczna (odpornosc wielokrot
na). Sytuacje taka obserwuje sie obecnie w prak
tyce w niektórych stadach kóz (Zajac i in., 2000).
Przyczyn narastania lekoopornosci u pasozytów
upatruje sie przede wszystkim w bledach w sto
sowanym leczeniu (stosowanie przez wiele lat
leków nalezacych do jednej grupy, stosowanie
zbyt niskich dawek leków, stosowanie leków nie
w pelni skutecznych i w nieodpowiednim czasie)
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i sposobie utrzymania zwierzat (wprowadzanie
do stada zwierzat zarazonych pasozytami leko
opornymi, bledy w uzytkowaniu pastwisk) (Si
lvestre i in., 2002; Wedrychowicz, 1996). Aby
zapobiec pojawieniu sie lekoopornosci pasozy
tów trzeba wiec wprowadzic w zycie szereg za
sad chowu zwierzat i bezwzglednie ich prze
strzegac, a takze poswiecic duzo uwagi wlasci
wemu stosowaniu leków przeciwpasozytniczych.

Nalezy pamietac, ze leki moga byc ordy
nowane jedynie przez lekarza weterynarii. Nie
umiejetne ich stosowanie moze przyniesc wiecej
szkody niz korzysci. Nalezy przestrzegac pod
stawowych zasad stosowania leków przeciwpa
sozytniczych u kóz. Zanim podjeta zostanie de
cyzja o podaniu leku, nalezy przeprowadzic ba
danie parazytologiczne. W niektórych stadach,
szczególnie utrzymywanych alkierzowo i bez
kontaktu z innymi malymi przezuwaczami, cho
roby pasozytnicze nie stanowia problemu kli
nicznego. Jezeli badania laboratoryjne potwier
dza brak lub niewielka liczbe pasozytów czy tez
ich form rozwojowych w kale, to stosowanie le
ków nie jest wskazane. Jak juz wspomniano, le
czenie ma najczesciej na celu jedynie ogranicze
nie liczby pasozytów, a nie ich calkowita elimi
nacje. Badanie parazytologiczne da takze odpo
wiedz na pytanie, które pasozyty stanowia w da
nym stadzie najwiekszy problem kliniczny.
Umozliwi to wybór wlasciwego leczenia i wy
eliminuje niebezpieczenstwo niepotrzebnego po
dawania leków, które w danej sytuacji epidemio
logicznej nie moga byc skuteczne (np. podawa
nie iwermektyny w przypadku kokcydiozy
u kóz). W razie koniecznosci warto wykonac
w stadzie badania lekoopornosci, polegajace na
okresleniu stopnia redukcji liczby jaj pasozytów
w kale (Wedrychowicz, 1996). Badania takie
pozwola na wybór wlasciwego leku i ocene sku
tecznosci zastosowanej terapii. Ze wzgledu na
obserwowane narastanie zjawiska lekoopornosci,
zdecydowanie nalezy unikac zbyt czestego odro
baczania. Wazne jest równiez dokladne dawko
wanie leków, zgodnie z zaleceniami dotyczacymi
kóz. Nie nalezy bezkrytycznie stosowac u kóz
tych samych dawek, które zalecane sa dla owiec
czy bydla. Stosowanie zanizonych dawek pro
wadzi do narastania lekoopornosci (Jackson i in.,
1991; Wedrychowicz, 1996). Lek powinien byc
dawkowany indywidualnie, w dawkach zalez
nych od masy kazdej odrobaczanej kozy. Jako

zasade nalezy przyjac coroczna zmiane stosowa
nego leku, tak aby nalezal on do innej grupy
chemicznej. Jak widac, zasady te sa skompliko
wane i wymagaja duzej wiedzy praktycznej
i teoretycznej. Aby dzialania te byly skuteczne,
niezbedna jest scisla wspólpraca pomiedzy leka
rzem weterynarii opiekujacym sie stadem a wla
scicielem zwierzat. Wrazliwosc zwierzat na za
razenie okreslonymi pasozytami zmienia sie
z wiekiem i stanem fizjologicznym. Warto wiec
stworzyc odpowiednie grupy technologiczne kóz
i utrzymywac je w scislej izolacji (osobne po
mieszczenia, osobne pastwiska). Pozwala to na
traktowanie ich jak oddzielnych stad. Leczenie
mozna wiec ograniczyc jedynie do tej grupy
zwierzat, dla której w danej chwili jest ono nie
zbedne. Przykladem takiego postepowania jest
stosowanie kokcydiostatyków jedynie u kozlat.
W ten sposób zmniejsza sie niepotrzebna ekspo
zycje pasozytów na leki.

Bardzo wazne w zwalczaniu i zapobie
ganiu chorobom pasozytniczym sa takze wlasci
we warunki zoohigieniczne, w jakich utrzymy
wane sa kozy. Brak dostepu swiatla slonecznego,
wysoka wilgotnosc i nadmierne zageszczenie
zwierzat sprzyjaja rozprzestrzenianiu sie zarów
no ektopasozytów (np. swierzbowce, nuzence,
wszy, wszoly), jak i endopasozytów (np. kokcy
dia) w stadzie. Pomocny w ograniczeniu szerze
nia sie parazytoz jest równiez wypas kwaterowy.
Przerwy w wypasie kóz na tej samej kwaterze
powinny byc jak naj dluzsze. Zwykle okres ten
wynosi minimum 3 miesiace. Nalezy pamietac,
ze w przypadku nicieni z rodziny Protostrongy
lidae, ze wzgledu na wystepowanie w ich cyklu
rozwojowym slimaków bedacych zywicielami
posrednimi, okres ten moze wydluzac sie nawet
do 1,5 roku (Furmaga, 1983). Z praktycznego
punktu widzenia moze to byc trudne do zreali
zowania. W tym czasie na pastwisku moga prze
bywac zwierzeta innych gatunków (z wyjatkiem
owiec). Wiekszosc pasozytów charakteryzuje sie
swoistoscia w stosunku do zywicieli i w organi
zmie innych zwierzat ginie. Pasace sie bydlo lub
konie pobieraja wraz z trawa larwy pasozytów
patogennych dla malych przezuwaczy, a zwykle
obojetnych dla ich zdrowia. W ten sposób
zmniejszaja ich liczbe w srodowisku. Bardzo
wazna jest równiez jakosc wykorzystywanego
pastwiska. Wilgotna gleba oraz zbiorniki wodne
stanowia bardzo dobre srodowisko dla jaj lub
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larw inwazyjnych niektórych pasozytów (np.
plucniaki, nicienie zoladkowo-jelitowe) oraz dla
slimaków pelniacych role zywicieli posrednich
(np. dla motylicy watrobowej, nicieni z rodziny
Protostrongylidae). Warto wiec zadbac o napra
we wszelkich cieknacych kranów i wylaczenie
z uzytkowania (odgrodzenie) podmoklych czesci
pastwisk. Suche, naslonecznione pastwiska wy
korzystywane naprzemiennie przez owce lub ko
zy i bydlo lub konie stanowia biocenoze najbar
dziej niekorzystna dla pasozytów i ich form roz
wojowych. Pozwala to na ograniczenie liczby
niezbednych odrobaczen kóz (Jackson i in.,
1991). Majac na uwadze biologie niektórych pa
sozytów (np. tasiemce, Toxoplasma gondii) nale
zy dazyc do ograniczenia kontaktów kóz z psami
i kotami (zwlaszcza w czasie wykotów). Szcze
gólnie wazne jest zabezpieczenie pasz przed za
nieczyszczeniem odchodami miesozernych zwie
rzat, a takze unikanie podawania im miesa kóz.

W profilaktyce chorób pasozytniczych
istotne jest takze unikanie wszelkich bledów zy
wieniowych i niedoborów pokarmowych (np.
niedobory mineralno-witaminowe, niski poziom
bialka w diecie). Bledy takie prowadza do spad
ku odpornosci u zwierzat, a przez to ulatwiaja
szerzenie sie choroby (np. kokcydioza). Podobne
oddzialywanie maja czynniki stresowe (np.
transport zwierzat, mieszanie grup). Warto wiec
zadbac o zwalczanie much, które moga byc po
waznym czynnikiem wywolujacym stres u zwie
rzat, a takze rozpowszechniaja choroby, w tym
pasozytnicze (np. estroze). Szczególna ostroz
nosc nalezy zachowac przy zakupie i wprowa
dzaniu obcych zwierzat do stada. Wraz z nimi
mozna bowiem zawlec nowe gatunki pasozytów
(np. swierzbowce, nuzence) czy tez szczepy le
kooporne (Schnyder i in., 2005; Silvestre i in.,
2002; Wedrychowicz, 1996).

Pojawienie sie i narastanie lekoopornosci
wywolalo zainteresowanie mozliwosciami sto
sowania biologicznych metod walki z pasozyta
mi u malych przezuwaczy. Wiekszosc tego typu
badan przeprowadzono w stadach owiec, ale
opublikowano takze doniesienia dotyczace moz
liwosci wykorzystania metod biologicznych
u kóz. Wyniki zwracaja uwage na mozliwosc
zastosowania grzybów Duddingtonia jlagras
w zwalczaniu nicieni zoladkowo-jelitowych.
Grzyb ten wystepuje naturalnie w kale i glebie
(Paraud i Chartier, 2003). Badania laboratoryjne

60

i kliniczne potwierdzily, ze wykazuje on wlasci
wosci larwobójcze w stosunku do niektórych
larw wystepujacych w srodowisku zewnetrznym
(Larsen, 1999). Podawanie doustne spor Dud
dingtonia flagras na poczatku okresu pastwi
skowego prowadzi do znacznego zmniejszenia
liczby larw w srodowisku (Larsen, 2000). U kóz
skutecznosc tej metody wykazano w stosunku do
inwazji Haemonchus contortus, Teladorsagia
(Ostertagia) circumcincta (Chartier i Pors, 2003;
Paraud i Chartier, 2003) i Trichostrongylus co
lumbiformis (Chartier i Pors, 2003). Wydaje sie,
ze metoda to moze stanowic alternatywe dla tra
dycyjnych leków przeciwpasozytniczych i moze
byc stosowana w stadach, w których stwierdzono
silna lekoopornosc. Podobne zastosowanie moze
znalezc metoda polegajaca na podawaniu kozom
paszy zawierajacej rosliny bogate w tanine. Me
chanizm przeciwpasozytniczego dzialania taniny
polega na zwiekszeniu wykorzystania bialek po
karmowych przez zywiciela, a przez to nieswo
istym podnoszeniu odpornosci. Tanina wplywa
korzystnie na przemiane bialkowa w zwaczu
(tworzy kompleksy z rozpuszczalnymi bialkami
i zmniejsza rozklad bialek do amoniaku), przez
co wplywa na zwiekszenie zawartosci bialek
docierajacych do jelit cienkich (Min i in., 2005).
W naszych warunkach geograficznych roslina
uprawna o duzej zawartosci taniny jest przede
wszystkim esparceta siewna (Onobrychis viciae
jolia, sparceta, rzesnia, dziecielina). Podawanie
jej w postaci siana lub zielonki w okresie pastwi
skowym powodowalo u kóz statystycznie istotne
zmniejszenie liczby wydalanych do srodowiska
jaj nicieni zoladkowo-jelitowych (Min i in.,
2005; Paolini i in., 2005).

Pewne nadzieje wiaze sie równiez z wy
korzystaniem metod hodowlanych w zwalczaniu
parazytoz. Wlasciwa selekcja umozliwia elimi
nacje z hodowli zwierzat najmniej odpornych na
choroby pasozytnicze. Dobór do kojarzen moze
stanowic podstawe do tworzenia odpowiednich
linii kóz (Mandonnet i in., 2001; Woolaston
i Baker, 1996). Takie dzialania sa jednak czaso
chlonne. Wymagaja bardzo dobrej organizacji
i koordynacji, a takze znacznego nakladu srod
ków finansowych. Z uwagi na niewielka wartosc
rynkowa kóz dzialania te moga byc w naszych
warunkach nieuzasadnione ekonomicznie.

Skuteczne zwalczanie chorób pasozytni
czych w stadzie jest mozliwe jedynie poprzez
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opracowanie i wprowadzenie w zycie komplek
sowego planu. Musza sie na niego skladac: za
równo wlasciwe stosowanie leków, jak i odpo
wiednie metody chowu zwierzat.

Mozna to osiagnac jedynie w wyniku
scislej wspólpracy i zrozumienia wagi problemu,
zarówno przez lekarza weterynarii, jak i hodow
ców.
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PREVENTION OF PARASmC DISEASES IN GOATS

Summary

In recent years, the growing resistance of parasites to drugs has been a growing problem in goats. Drug
resistance occurs when the recommended dose of a drug has no effect. The problem has become so serious that
in many countries of Africa, South America and North America small herds of ruminants had to be completely
liquidated because known drugs against gastrointestinal nematodes were ineffective. Similar problems occur in
Europe, but to a lesser extent. Drug resistance is caused by the selection of parasite strains that carry a gene or
genes encoding specific drug resistance traits. It is the consequence of errors in treatment (long-term use of the
same type of drug in a herd, the use of insufficient drug doses, the untimely use of inefficient drugs) and animai
management methods (introduction of animals infected with drug-resistant parasites into herds, errors in pasture
management). To prevent the resistance of parasites to drugs, it is necessary to observe a number of animai
breeding principles and to ensure that antiparasitic drugs are used adequately. It must be remembered that these
drugs can only be prescribed by veterinarians. Improper use may bring more harm than good. The growing
problem of drug resistance has aroused interest in using biological methods of parasite controi in goats. The use
of Duddingtonia flag ras fungi in the controI of gastrointestinal nematodes and the beneficial effect of feeding
tannin-rich plants (e.g. sainfoin) to goats have been indicated. The use of breeding methods in parasitosis controi
in goats offers some hope.

Veterinarians who take care of herds must closely cooperate with goat owners to ensure adequate
parasite controI. They should develop the principles of drug use along with rearing methods to limit production
losses caused by parasitic diseases in goats.

62 Prace przegladowe


