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Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIW

DWUSIARCZEK PIPERAZYNY JAKO

ŚRODEK

PRZECIWGLISTNICZY

UŚWIN

W dniach od 13.I-26.IV.1956 r. przep:mwadzono próby biiologiczne nad
oraz toksycznością dwusiarczku piperazyny, nadesłanego
z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. Poddano doświadczalnemu
leczeniu 81 sztuk młodych świń, w wieku 3-5 miesięcy, zarażonych w sposób naturalny glistnicą. Ponadto zastosowano ten preparat u 77 sztuk świń
wykazujących inwazję Oesophagostomum dentatum oraz u 20 sztuk świń
zaatakowanych przez węgorka Strongyloides ransomi.
Lek ten zadawano świniom w dawce jednorazowej 100-150 mg na
1 kg żywej wagi, z karmą papkowatą w czasie porannego karmi,enia, po
uprzednim 18-godzinnym przegłodzeniu zwierząt. Drogą badania koprologicznego oraz sekcyjnego określano następnie skuteczność działania tego
preparatu.
skutecznością

Wyniki
1) Dwus1arczek piperazyny w dawkach przez nas stosow1anych ni,e wykazuje toksycznego działania zarówno miejscowego, jak i ogólnego na
organizm leczonych świń.
2) Skuteczność tego preparatu przeciw glistom, przy leczeniu masowym świń, w dawce 125-150 mg na 1 kg żywej wagi wynosi 900/o. Przy
leczeniu zaś indywidualnym skuteczność jego dochodzi do 1000/o. Dawka
100 mg na 1 kg żywej wagi jest zbyt niska - dając ty~ko 750/o skuteczności. Najpraktyczniejsza w zastosowaniu terenowym, przy masowym leczeniu świń jest dawka 125-150 mg na 1 kg żywej wagi.
3) Konieczne jest głodzenie świń przed kuracją przez około 18 godzin, ponieważ swoisty smak i zapach preparatu (jakkolwiek nieznaczne)
wywołują niechęć spożywania karmy zawierającej ten lek. Okres 18-godzinnego głodzenia jest całkowicie wystarczający do zmuszenia zwierząt
do spożycia leku wraz z karmą.
4) Dwusiarczek piperazyny stosowany przeciwko Oesophagostomum
dentatum wykazuje skuteczność dość niską - 560/o, a więc ustępuje znacznie stosowanej obecnie fenotiazynie.
5) Dwusiarczek piperazyny nie wykazuje w ogóle działania przeciwrobaczego w stosunku do węgorka ':;trongyloides ransomi.
Wiadomości
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PIPERAZINUM SULPHURATUM KAK AHTfEJibMMHTHOE CPE,D;CTBO

'Y CBMHE:ti
fe3IOMe
npenapaT RBJUieTCR O'łeHh 3cpcpeKTJ1BHblM cpep.CTBOM npOTJ1B CB:11Hh!X acKap:11p.. B MaCCOBOM Jie'łeH:11:11, B A03ax 125 -150 M,' Ha 1 Kr }KJ'.lBOro seca,
3cpcpeKT:11BeH B 9()'0/ o, a B Jie'łeH:11:11 J1HAJ1B:11p.yaJibHOM B Tex :>Ke p.o3ax B 1000/o. IlpoTl1B Oesophagostomum dentatum p.e:i1:CTByeT OH p.OBOJibHO cJia6o - 560/o, a npoTttB
Strongyloides suis B006rqe He p.e:i1:cTByeT. B yKa3aHHhIX BbIIIIe p.03ax npenapaT He
RBJIHeTCH TOKCtt'łeCKMM y CB:11He:i1:.
03Ha'łeHHh!H

PIPERAZINE CARBON DISULPHIDE AS ANTHELMINTHIC DRUG FOR PIGS
Summary
The preparation is a very effi<:adous. drug against Ascaris suum: in mass treatment in doses of 125 to 150 mg per kilogr:amm of body-weight it shown an efficacy of
900/o, in individual treatment one of 1000/o, the doses ,b eing the same. Its efficacy is
rather low (560/o) against Oesophagostomum dentatum and it is not efficacious at all
against Strongyloides suis. The preparation in the above mentioned doses shows no
toxic ·a ction fo swine.

