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Celem badań było porównanie składu parazytofauny jelitowej świń, należących do różnych
grup technologicznych (lochy, warchlaki, tuczniki), przed i po zastosowaniu środka odrobaczającego. Badania przeprowadzono dwukrotnie, w lutym i czerwcu 2011 roku, w gospodarstwie utrzymującym świnie systemem ściołowym. Do badań pobrano dwukrotnie próbki
kału od 15 loch, 7 warchlaków oraz 18 tuczników. Łącznie przebadano metodą flotacji i Mc
Mastera 80 próbek kału. Zdiagnozowano 3 gatunki pasożytów należących do typu Nematoda (Strongyloides ransomi, Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum) oraz 1 gatunek pierwotniaka należącego do typu Apicomplexa (Eimeria sp.) Największą ekstensywność ogólną
odnotowano u loch w okresie poprzedzającym odrobaczanie (86,7%). Stwierdzono różnice
w zakresie intensywności i ekstensywności inwazji pasożytów jelitowych w okresie przed
i po zastosowaniu programu profilaktycznego. Intensywność zarobaczenia Ascaris suum
u loch przed i po odrobaczeniu różniła się istotnie (P≤0,05). Największą intensywność inwazji stwierdzono po odrobaczaniu w grupie tuczników (26 800 oocyst kokcydiów w 1 g kału).
U niektórych zarażonych świń zaobserwowano inwazje wielogatunkowe. Uzyskane wyniki
wskazują na potrzebę prowadzenia przesiewowych badań w stadach świń, w celu kontroli i
wdrażania programów profilaktycznych i/lub leczniczych.
SŁOWA KLUCZOWE: świnie / pasożyty jelitowe / program profilaktyczny

Badania nad inwazjami pasożytniczymi u trzody chlewnej są prowadzone w różnych
krajach w aspekcie zdrowotnym, produkcyjnym i ekonomicznym [1, 2, 3, 9, 10, 11, 17,
18]. Eksperymenty, badania przesiewowe i monitoringowe prowadzone od wielu lat dotyczą m.in. robaczyc układu pokarmowego różnych gatunków świniowatych [4, 14, 19,
20]. Rozpoznanie problemu i jego skali, jak też wdrożenie programów profilaktycznych
i leczenia umożliwia ograniczenie występowania parazytoz, co wpływa korzystnie na ilość
i jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt gospodarskich [21]. Zdrowie bardzo licz-
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nej populacji świń, dostarczającej surowca rzeźnego i mięsa wieprzowego, a tym samym
cennego białka zwierzęcego, jest szczególnie ważne dla konsumentów żyjących na obszarach, gdzie gatunek ten jest utrzymywany.
Celem badań było porównanie składu parazytofauny jelitowej świń, należących do różnych grup technologicznych (lochy, warchlaki, tuczniki), przed i po zastosowaniu środka
odrobaczającego oraz ocena stopnia intensywności zdiagnozowanych pasożytów.
Materiał i metody
Gospodarstwo, w którym pobrano od świń próby kału prowadziło chów trzody w cyklu
zamkniętym. Średni stan loch stada podstawowego wynosił 30 sztuk. Ogółem przebadano 80 prób kału pobranych od losowo wybranych osobników: 15 loch w różnych fazach
produkcji oraz 7 warchlaków i 18 tuczników, utrzymywanych w różnych kojcach. Liczba
prób pobranych do badań była reprezentatywna dla każdej grupy produkcyjnej i liczby
zwierząt w grupie.
W gospodarstwie wszystkie zwierzęta utrzymywano w kojcach na podłogach litych, w
systemie ściołowym. W kojcach dla loch luźnych i prośnych obornik usuwano raz na dwa
tygodnie, a ściółkę słomiastą dościelano co 2-3 dni. W kojcach porodowych, w warchlakarni oraz tuczarni obornik usuwano raz na tydzień, a ściółkę dościelano codziennie w
kojcach dla loch i warchlaków, i co 2 dni w kojcach dla tuczników. Po całkowitym usunięciu obornika podłoga w kojcach była dezynfekowana preparatem Dezosan Wigor. Raz do
roku ściany budynku malowano wapnem gaszonym. Raz na 2-3 lata kojce myto, używając
myjki ciśnieniowej i wody z dodatkiem środka dezynfekującego. Program profilaktyczny
realizowany w stadzie uwzględniał ochronę zwierząt przed ekto- i endopasożytami; stosowano preparat Dectomax w ilości 1 cm3 na 33 kg masy ciała. Kompleksową dezynfekcję
chlewni oraz odrobaczanie zwierząt przeprowadzono w kwietniu 2011 roku.
Kolekcję prób kału wykonano dwukrotnie: w lutym – przed odrobaczaniem oraz w
czerwcu – po odrobaczaniu zwierząt. W badaniach kału zastosowano zmodyfikowaną
metodę Fulleborna [23]. W ocenie intensywności inwazji pasożytniczych posłużono się
metodą Mc Mastera [7].
Wykryte w badaniach koproskopowych jaja i oocysty pasożytów sfotografowano kamerą firmy Panasonic GP-KR 222, przy użyciu programu NIS Elements, a następnie poddano
identyfikacji.
Istotność różnic w poziomie inwazji pasożytów przed i po zastosowaniu środka odrobaczającego w poszczególnych grupach produkcyjnych sprawdzono testem Kruskala-Wallisa. Do obliczeń wykorzystano pakiet statystyczny IBM SPSS Statistics 20.
Wyniki i dyskusja
Ogółem zdiagnozowano 3 gatunki pasożytów należących do typu nicieni (fot. 1-3) oraz
1 gatunek pierwotniaka oznaczonego jako przedstawiciel rodzaju Eimeria (fot. 4). Na rysunkach 1-3 przedstawiono prewalencję (ekstensywność) inwazji poszczególnych pasożytów u loch, warchlaków i tuczników, w okresie przed i po odrobaczaniu zwierząt.
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Fot. 1. Jajo węgorka świńskiego; powiększenie
10×40 (Bartosik, 2011)
Photo. 1. Egg of Strongyloides ransomi (10×40)

Fot. 2. Jajo glisty świńskiej; powiększenie
10×40 (Bartosik, 2011)
Photo. 2. Egg of Ascaris suum (10×40)

Fot. 3. Jaja Oesophagotonum dentatum; powiększenie 10×40 (Bartosik, 2011)
Photo. 3. Eggs of Oesophagotonum dentatum
(10×40)

Fot. 4. Oocysta Eimeria sp.; powiększenie
10×40 (Bartosik, 2011)
Photo. 4. Oocyst of Eimeria sp. (10×40)

Ekstensywność ogólna zarażeń pasożytami jelitowymi loch w okresie przed i po odrobaczaniu była dość wysoka i wynosiła, odpowiednio 86,7% i 60,0%. U warchlaków,
w porównaniu do loch, była ona mniejsza i wynosiła 28,5% zarówno przed, jak i po odrobaczaniu, natomiast u tuczników, w porównaniu do warchlaków, była większa. W tej
grupie produkcyjnej ekstensywność wynosiła odpowiednio 66,7% przed i 72,3% po odrobaczaniu. U niektórych zarażonych osobników stwierdzono inwazje wielogatunkowe.
Częściej to zjawisko obserwowano przed niż po zastosowaniu programu profilaktycznego,
szczególnie u tuczników.
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Rys. 1. Ekstensywność inwazji pasożytniczych u loch przed i po odrobaczaniu
Fig. 1. The prevalence of parasite invasion in sows before and after deworming
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Rys. 2. Ekstensywność inwazji pasożytniczych u warchlaków przed i po odrobaczaniu
Fig. 2. The prevalence of parasite invasion in weaners before and after deworming
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Rys. 3. Ekstensywność inwazji pasożytniczych u tuczników przed i po odrobaczaniu
Fig. 3. The prevalence of parasite invasion in fatteners before and after deworming
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W tabeli przedstawiono stopień intensywności inwazji (średnią liczbę jaj w gramie kału –
EPG) u różnych grup produkcyjnych świń przed i po przeprowadzeniu akcji odrobaczania.
Stwierdzono różnice w zakresie intensywności inwazji pasożytów jelitowych w okresie
przed i po zastosowaniu programu profilaktycznego; najczęściej mniejszą po odrobaczaniu
zwierząt. Intensywność inwazji glisty świńskiej i kokcydiów u loch była znacznie większa
przed odrobaczaniem (dla Ascaris suum P≤0,05), a inwazja Oesophagostomum dentatum
w tej grupie zwierząt była większa po odrobaczaniu. W grupie tuczników inwazja węgorka
świńskiego i kokcydiów była większa po odrobaczaniu, w porównaniu z okresem poprzedzającym odrobaczanie, natomiast intensywność inwazji Oesophagostomum dentatum,
podobnie jak u warchlaków, była większa przed niż po wykonaniu zabiegu.
Badania własne potwierdziły, że problem występowania pasożytów jelitowych u świń
jest ciągle aktualny. W literaturze tematu znajdują się opisy eksperymentów, w których
zwierzęta utrzymywano systemem ściołowym na podłodze litej, ale z małą ilością ściółki,
na ściółce głębokiej lub systemem bezściołowym [8, 11, 22]. Wyniki uzyskiwane w badanych chlewniach, dotyczące świń należących do różnych grup technologicznych, były
zróżnicowane. Stopień ekstensywności inwazji pasożytniczych dochodził nawet do 100%
u świń utrzymywanych ekstensywnie w chlewniach ściołowych [2], natomiast u zwierząt
utrzymywanych w chlewniach bezściołowych był znacznie mniejszy i wynosił zaledwie
20% [12, 15, 22].
Problem parazytoz jest znaczący w przypadku grup produkcyjnych utrzymywanych
dłużej (lochy, tuczniki) [6, 13]. W badaniach własnych, w grupie loch i tuczników stwierdzano większy poziom ekstensywności inwazji pasożytniczych, w porównaniu z grupą
warchlaków. U warchlaków nie stwierdzono w próbkach kału oocyt kokcydii i jaj glisty
świńskiej, potwierdzono jedynie obecność w kale jaj Oesophagostomum dentatum i węgorka świńskiego.
Popiołek i wsp. [16] wykazali, że niezależnie od systemu chowu występują różnice w
stopniu zarobaczenia świń w sezonach jesiennym i wiosennym. W okresie wiosennym
w porównaniu z jesiennym ekstensywność inwazji Trichuris suis obniżyła się z 7,92%
do 4,76%. Inwazję Oesophagostomum dentatum i węgorka świńskiego stwierdzano tylko
jesienią, natomiast stopień ekstensywności inwazji glisty świńskiej pozostał na podobnym
poziomie w porównywanych sezonach. W badaniach własnych wyniki ekstensywności
inwazji czterech pasożytów wskazują na zróżnicowanie wartości wskaźnika między okresem zimowym i letnim. Różnice w stopniu ekstensywności inwazji pasożytniczych w tych
sezonach wynikały prawdopodobnie z przeprowadzonego w kwietniu zabiegu odrobaczania zwierząt. Korzystniejsze rezultaty uzyskano po zastosowaniu w stadzie programu
profilaktycznego; wyjątkiem była ekstensywność Oesophagostomum dentatum (tuczniki
– wyniki porównywalne) i Coccidia (wyniki porównywalne). Nosal i Petryszak [13], w
badaniach prowadzonych na lochach przez cały rok, stwierdzili stałą i bardzo wysoką, bo
aż 100%, ekstensywność zarażenia od stycznia do grudnia; największą intensywność zarażenia nicieniami z rodzaju Oesophagostomum (zidentyfikowano dwa gatunki) zauważyli
w sezonie letnim (sierpień) i zimowym (od grudnia do lutego). Duży wpływ na uzyskane
wyniki własne mogła mieć, oprócz przeprowadzonego wiosną odrobaczania, kompleksowa dezynfekcja pomieszczeń gospodarskich. Najlepszą skuteczność odrobaczenia uzyskano w grupie loch – ekstensywność ogólna po wykonaniu zabiegu spadła o 26,7%. Ceylan
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i wsp. [5] podają, że wcześniej przeprowadzone eksperymenty z użyciem tego samego środka przeciwpasożytniczego wykazały jego większą skuteczność, sięgającą nawet 100%.
Wyniki badań własnych wskazują na dość wysoki poziom zarobaczenia zwierząt. W
chlewni realizowany był program bioasekuracji, obejmujący m.in. kwarantannę i aklimatyzację, kontrolę statusu zdrowotnego, działania sanitarne, w tym szczepienia i deparatyzację, czyszczenie i dezynfekcję oraz program zdrowotny, w tym zwalczanie pasożytów
wewnętrznych i zewnętrznych. Poziom ekstensywności ogólnej na poziomie 70% w przypadku tuczników, nawet po zastosowaniu środków odrobaczających i dezynfekcyjnych,
sugeruje błędy w realizacji wyżej opisanego programu. Wskazuje też na potrzebę prowadzenia przesiewowych badań kału świń w podobnych stadach, z zastosowaniem tanich
metod badawczo-diagnostycznych, w celu kontroli i nadzoru programów profilaktycznych
i/lub leczniczych.
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The prevalence and intensity of the intestinal parasite
incidence in pigs kept in farm with the prevention program
Summary

The aim of the study was to compare the intestinal parasites in different groups of pigs (sows,
weaners, fatteners) before and after application of deworming program. The experiment was carried
out twice, in February and in June 2011; the investigated pigs were kept on a straw bedding system.
The samples of faeces were collected twice, from 15 sows, 7 weaners and 18 fatteners. In total, 80
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samples of faeces were examined using flotation and Mc Master method. Three parasitic species,
belonging to phylum Nematode (Strongyloides ransomi, Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum)
and one species of protozoan from phylum Apicomplexa (Eimeria sp.) were detected. The highest
prevalence of parasite infection was recorded in sows (86.7%) before deworming. The difference
in the intensity and prevalence of parasite invasion was observed before and after the prevention
program was adopted. The intensity of Ascaria suum invasion of sows before and after deworming
was significant (P≤0.05). The highest intensity of parasitic invasion was observed after deworming in
group of fatteners (26 800 oocysts of Coccidia per 1 gram of faeces). The multi-species invasions in
faeces from some infected pigs were also observed. Own results indicate the necessity to implement
parasitological screening protocols in pig, to control the prevention program in piggeries.
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