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Ascaris eggs as bio-indicator
D. Christensson, B. Christensson
National veterinary Institute (SVA), Unit for Parasitological Diagnostics, Uppsala, Sweden
Ascaris eggs have often been used as an indicator of the capacity of a process to kill all kinds of
parasite eggs (6) as in several studies at SVA (3, 4, 9, 10, 15, 16). Under “normal conditions” there will
develop a motile larvae inside the egg within some weeks. Time and viability will depend on many
factors, among them temperature, humidity and oxygen pressure (1, 2, 12). If no or partial
development occurs during an experiment or as a result of a following embryonation period one must
consider that a factor/factors of the experiment has had an influence on the viability.
Preparation of Ascaris eggs
Eggs of the roundworm Ascaris suum, a parasite of pigs, are round-oval, approx. 56-87x46-57 micromillimeter (µm) large (12), with a shell which makes them very resistant to external influences (8, 12,
o
14). Development of the eggs will occur at a temperature more than 15 C, a relative humidity of at
least 80% and in an aerobic environment (12). Eggs of A. suum are in all respects most similar to
eggs of A. lumbricoides, the human roundworm (12). Thus, A. suum eggs are commonly used as a
model for A. lumbricoides eggs because they are easier to obtain in large quantities. In terms of the
source of the eggs, eggs dissected from the intestines of mature female worms and eggs isolated from
feces are similar in terms of their infectivity and inactivation (7, 11).
To obtain eggs of Ascaris suum, fresh adult worms were collected at a Swedish abattoir. The female
worms were cut open within 4 hours and, in order to harvest mostly fully developed, unembryonated
eggs, the distal 3 centimeters of the uterus was cut free, cut into small pieces and put in a 50 ml test
tube. Eggs were freed out of the uterus by filling the test tube with 15 ml tap water and stirring the
pieces against the wall of the tube with a glass stick. The suspension was then passed through a
double layer of cheese cloth which was washed through several times with tap water. Eggs were
concentrated by centrifugation at 400 rpm for 3-4 min. and the supernatant was aspirated. The pellet
was resuspended in 0.1 N H2SO4 to reduce fungal and bacterial growth (5) and it has been
demonstrated not to interfere with the viability of Ascaris eggs (8).
4
The concentration of eggs was adjusted to approx. 1x10 per ml and stored in flat Petri dishes which
o
were aerated weekly. Tap water was added when necessary. The suspension was stored at 4-6 C as
a stock solution with id: Ascaris 1/06. The eggs will then remain in a unembryonated stadium (5, 11,
13). The relative number of viable eggs was determined by embryonation of 1000 eggs (see below).
Bags
In order to allow the eggs to be exposed to the environment and to be able to find them again they
were contained in a bag like a tea-bag. Bags for this purpose have been constructed before (5, 9, 10,
15, 16). In this experiment a nylon cloth with a pore size of 29-32 µm was used (Sefar Medifab 0328/17). Two round discs of cloth, diameter 6 cm were glued together in the perimeter with UV light and
4
also provided with a small eyelet on the side. To be used each bag was added with 1x10 eggs with a
syringe and stored until use as the stock solution. Equal bags with eggs were prepared to be used at
the experimental sites and to be kept at the lab as a batch of controls to be used at each occasion of
examination of the bags used in the field.
Distribution
o
Prepared nylon bags with unembryonated eggs were packed in plastic bags with cold (4-6 C) 0.1 N
H2SO4 and then put in a thermos flask which then was packed on ice in a box and delivered from SVA
to the experimental site or vice versa by a door-to-door service within 24 hours. To each of three sites
was delivered 7x24 bags and 2 more. These 2 bags were returned directly to the lab at SVA control
the effect on development and survival of the eggs due to transportation by direct microscopical
examination of the eggs on arrival and after embryonation. Pairs of bags from each testing spot in
each site were then send to the lab at SVA every sixth month for examination.
Viability and degree of development
To test the viability the egg bags were placed in 9 cm petri dishes filled with 0.1 N H2SO4 for one
o
month at room temperature (20-22 C) and cared for as the stock solution (1, 2, 5). Eggs which were
alive would then have begun to embryonate develop to a larval stage within the egg (12). If not any
degree of development was observed the egg was recorded as dead. Egg shells could also be empty
and partly destroyed. Eggs were sampled by use of a syringe with a small needle passed inside the
bag and approx 1000 egg sucked off. The degree of development of the eggs was then observed
under microscope at 40 and 100 x magnifications before and after embryonation.







All eggs were then classified as:
Unembryonated with one blastomer. When observed before embryonation it was
interpreted as the egg had been preserved dead or alive, after embryonation dead.
Empty shell of an Ascaris egg or shells with some remains of dead cells. The egg was
dead.
Embryonation had started .Eggs where embryonation had reached some degree of
development. When observed before embryonation they could be alive or dead. If no
futher development occurred after embryonation for a month at room temperature they
were dead.
Living, fully developed, motile larvae inside an intact egg. When observed before
embryonation it was interpreted as the egg had been in an environment suitable for
development and survival at least until that day. After embryonation it was interpreted
as previously unembryonated eggs that had been preserved alive.
Dead, fully developed, non motile larvae inside an intact egg. When observed before
embryonation it was interpreted as the egg had been in an environment suitable for
development but larvae had died within recent weeks due to some negative influence
from its environment. When dead larvae were noticed before embryonation no increase
of eggs with dead larvae were observed after embryonation.
The relative number of each group was classified from 1000 eggs with exception when
only remains of eggshells were found in low numbers.
Design
th
Every 6 month two bags from experimental spot were examined. The development of the eggs was
read immediately on arrival to the laboratory and then set for embryonation after which it was read
th
again. A bag of the original stock of control bags was also set for embryonation 6 month at the same
time as the bags from the experimental sites.
Preparation and microscopic evaluation of the effect of the experimental situation was made at Section
for Parasitological Diagnostics, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden.
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