
Dynamika inwazji słupkowców małych
(Gyathostominae) u koni w cyklu roozlltm*)

KATARZYNA BETLEJEWSKA

Katedra Zoologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząl AR, ul. Doktora Judyma 20,71-450 Szczecin

, ,|, .,,,. ,...,,,.., ]..,,,,,..],,,,,,...................],., Betleje
The dyńańicś of '..small §ttońgyles (Oyaihostom

Su
The aim of the'research waś to obserVe the dyna

and extent of their invasion in two annual.cycles a
It was proved that envirońmental conditions in whic
tance in the process of strongyles infection of horses
greater extent of in-fection of horses with these nemat
and a relatively lower air humidiĘ.
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System pastwiskowy jest podstawą zdrowego cho-
wu koni, szczególnie ważną dla matek oraz źrebiąt,
Jak wynika z dotychczasowych badań to właśnie pa-
stwisko, na którym w sprzyjających warunkach pogo-
dowych larwy inwazyjne przedostają się na rośliny z
kaŁu zw ier ząt zar ażonych, j e st głównym mi ej s c em z a-
rażeniakoni nicientamiz rodziny Strongylidae (7 ,13).
Uważa się, ze znajomośc przebiegu dynamiki wyda-
lania jaj pasożytów przewodu pokatmowego moze sta-
nowić podstawę do opracowania programów profilak-
tycznychi zwa|czanta pasożytów.Dotyczy to w szcze-
gólności koni, których wysoka wartość nie pozwala
na szelsze wykorzystanie metod sekcyjnych w okre-
śl aniu intensywno śc i i ekstensywno ś ci zar ażęnia.

W Polsce jedynie Dobrowolska i Grabda (I) oraz
Gawor (5) prześledzjll roczny cykl wydalania jaj ni-
cieni u koni. Autorzy ci stwierdzlli znacznązależnośc
pomiędzy |iczbąwydalanych jaj Strongylidae a porą
roku. Okazało się jednak, że cykliczne zmiany ltczby
j aj wydalanych z kałem nie zaw szę wiążą się zę zmia-
nami stopnja zarobaczenia. W miesiącach późnowio-
s ennych i letnich prz ew ażaj ąb owiem w p opulacj i słup -
kowców młode, płodne samice, natomiast w jesien-
no-zimowych stare, u których wlaz zwiekiem upośle-
dzony zostaje proces produkcjijaj. Jednakżew przy-
padku tak cennych zwierzątjakimi są konie określe-
nie intensywności i ekstensywnośct zarażenra oraz
dynamika przebiegu inwazji mogąbyć wykonane je-
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dynie przy ży ci ow o poprzęz koproskopowe badanie
kału (1, 5, 16-18).

Celem badań było prześledzenie dynamiki wydala-
nia jaj sfupkowców małych przęz konie w dwóch cy-
klach rocznych oraz określenie wpływu wybranych
czynników klimatycznych (temperatury wilgotności
oraz usłonecznienia) na intensyłvność i ekstensywność
lnwaZJL.

Mateliał i metody

Badania przeprowadzono na54 dorosłych klaczach mat-
kach szlachetnej półkrwi, w wieku od 3 do 23Iat, utrzymy-
wanych w Stadninie Koni w Nowielicach. Kał do badań
koproskopowych pobierano raz w miesiącu przez okres
dwóch 1at (1992-1993), bezpośrednio z prostnicy lub ze
świeżo wydalonych odchodów Badania kału przeprowa-
dzano przy użyciu metod mikroskopowych Willis-Schla-
afa (16) i McMastera (18). Intensywnośc inwazji podano
w EPG (.eggs per gram, czyli 1iczby jaj w gramie kału),
natomiast ekstensywność (odsetek zar ażonychklaczy) w
procentach. Dodatkowo, w celu określenia udziału słup-
kowców dużych (z rodzaju Strongyltts) oraz maĘch (Cy-
athostominae) przeprowadzono hodowlę larw (do stadium
inwazyjnego L,) i larwoskopię metodą Baetmanna (17).
Larvy pasozytow oznaczano jakościowo na podstawie klu-
cza podanego przez Stefańskiego i wsp. (16) oraz Stefań-
skiego i Zarnowskiego ( 17). Odrobaczanie w stadnini eprzę-
prowadzono w marcu 1992 r, i 1993 r. Fenbesanem (fen-
bendazol) orazw listopadzie 1993 r. Equitelem (pyrantel).

W analizie wyników uwzględniono następujące dane
meteorologiczne pochodzące z posterunku meteorologicz-
nego Lipki w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego, które są
reprezentatywne dl a byłego woj ewództwa szczecińskiego:
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temperaturę ('C) i wilgotnośó względną
powietrza (oń) oraz usłonecznienie
(godz.), czyliIiczbę godzin ze słońcem
występujących w okresie badawczym
oraz porównano je z analogicznymi da-
nymi w okresie ostatnich 25 lat podany-
mi przez Koźmińskiego (8)

Wyniki iomówienie
Hodowla lar-w i larwoskopia wy-

kazały wysoki (98,5-100%) udziaŁ
słupkowców małych (Cyathostom i-
nae) w populacji wszystkich Stron-
gy l idae. Pozostałe lar-wy inwazyjne
należały do rodzaju Strongylus. Ni-
cienie te stwierdzono jedynie u 5-8%
badanych klaczy. Podobne wyniki
uzyskali w swoich badaniach inni
autorzy (5, 10).

Dynamikę wydalania jaj i eksten-
sywność inwazji Cyathostominae u
k7aczy matek w Stadninie Koni w
Nowielicach przedstawiono na ryc. 1.

Mimo dwukrotnego w l993 r. odro-
baczanta zw lerząt stwierdzono
znacznie wyższą średnią intensyw-
ność inwazji niz w 1,992 r. Najwię-
cej jaj słupkowców małych klaczę
wydalaĘ z kałemw marcu (870 EPG)
orazw okresie od sierpnia do listopa-
dal993 r. (średnio 1100 EPG). W Ęch
samych miesiącach, atakże w marcu
799ż r., stwierdzono najwyższą
( 1 00%) ekstensywnośc zarażenia.
Najmniej jaj słupkowców stwierdzo-
no w kale koni w sezonie pastwisko-
wym 1992 r. - czyll w okresie od
czerwca do grudnia średnio 1 18
EPG, przy znacznle niższej (82,5%)
przeci ętnej ekstensywności inwazj i.

Srednie miesięczne temperatury
powietrza na Iata 1992 j 1993 oraz
wielolecie przedstawiono na ryc.2.
Analtza danych pozwo liła stwierdzić,
ze okres pastwiskowy 1992 r. był
znacznię cieplej szy od analogiczne-
go okresuw 1993 r. i od określonego
dla wielolecia. Stwierdzono równiez,
iż oba badane lata charakteryzowaLy
się znacznie niższąśredniąwilgotno-
ści ą względną powietrz a njż obliczo-
na dla okresu wieloletniego (ryc. 3).

srednie dzienne usłonecznienie
rzeczywiste w okresie badawczym i
wieloletnim przedstawiono na ryc. 4.
Stwi erdzon o znacznie więcej go dzin
ze słońcem w sezonie pastwiskowym
w 1992 r. niżw 1993 r.
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Wydaje się, ze warunki środowi-
skowe, w których zdolne są prze-
tr-wac larwy inwazyjne mĄąznaczącą
rolę w procesie zarażania koni słup-
kowcami (ż,3, 5,6, 11). Wyniki ob-
serwacji makroklimatu lokalnego w
badanym okresie wyk azŃy, że 1993 r.

charakteryzował się niższą średnią
temperaturą i wilgotnością względ-
ną powietrz a orazmniej szą lic zbągo -
dzln ze słońcem niż 1992 r. Opady
atmosferyczne i wilgotn ośó znacznle
zwiększyły zagrożente zarażęnia
koni larwami inwazyjnymi słupkow-
ców ułatwiaj ąc rozwój i przechodze-
nie larw L. zkŃu na żdźbŁa traw ( 1 3).
Michel (1i) i Ogbourne (12) obser-
wowali równiez stopniowe uwalnia-
nie si ę larw inw azy jny ch z kŃu, przez
co stawał się on żrodłęm zarażęnia
przęz dłuższy okres. Mimo tego, że
długotrwały mróz oraz krótkie, wielokrotne okresy
mrozu sązabójcze dla larw w stadiach przedlnwazyj-
nych (5, 12,I3),to jednak larwy inwazyjne w sprzyja-
jących warunkach mogą ptzeżyc na pastwisku nawet
I4-2I Ęgodni. Według Duncana (2) zwtększato znacz-
nie mozliwość zarażęnia się zwierząt. Promieniowanie
słone czne, a zwŁaszczaj e go frakcj a ultraf,ro letowa, wy-
kazuje szkodliwe dzlŃante na lanłTz pasożytów. Natu-
ralna oporność na ftzyczne czynniki środowiskapowo-
duje, że dopiero długotrwałe oddziaĘłvanie promieni
słonecznych działa zabójczo na larwy ( 1 4).

Wydaje się, ze sprzyjającerozwojowi larw warunki
klimaĘczne panuj ące w 1 993 r. nie pozos taŁy bezwpły-
wu na intensywność i ekstensywność zarażenia słup-
kowcami badanych koni. Swiadczy o tym znacznte
większa ltczbajaj wydalanychzkałemw 1993 niz w
I99ż r. Podstawowym czynnikiem warunkującym
przetrwanie larw na pastwisku jest ich budowa anato-
mlczna. Dzięki pochewce wylinkowej z drugiego li-
nienia lalwy nie tracą swych zdolności do inwazji i
mimo długich okresów mrozów w zimie i suszy w le-
cie mogąprzętrwaó na pastwisku przęz okres 11 mie-
sięcy (4). Skarbilović (15) podaje , że w temperaturze
0"C i kilku stopni poniżej larwy inwazyjne mogąpTze-
żywac w glebie napastwisku nawet żlata. Duncan (2)
stwierdził obecność dużej ilości larw inwazyjnych na
pastwiskach do kwietnia następnego roku, a zntkanię
ich dopiero naprzełomie czerwca i lipca. Stąd też wy-
pas kwaterowy lub przemienne wypasani e na zalnfę-
kowanych pastwiskach innych gatunków zwterząt
może przerwać łańcuch epizootiologiczny (3, 6, 9).
Mo żliwo ś ć pr zeżyw ania larw inwazyj nych S t ro n gy l i -

dae w temperaturach bliskich zęra oraz w czasie mro-
zu pod śniegiem powoduje, że pozostawiony ptzęz
konie kał może stać się żrodłemzarażęniaprzez dłuż-
szy okres, aprzezto elementem wpĘwaj ącymnaptzę-
bieg inwazji. Stąd też znajomość warunków atmosfe-
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Ryc. 4. Średnie dzienne usłonecznienie rzeczywiste za wielolecie oraz lata 1992
i 1993

rycznychmożę być - obok badań koproskopowych -
do datkową w skaz ówką przy opr acowywanlu pro gf a-

mów o drob aczafiIa wyp as anych zw ler ząt.

Wnioski

1. Czynniki klimatyczne, takie jak wilgotnośc, usło-
necznienie i temperatura powietrza posiadają istotny
wpływ na intensywnośó i ekstensywnośc zarażęnta
koni pasożytami przewodu pokatmowego.

ż. Przy oplacowywaniu programów profilaktycz-
nych i odrobaczania w większymnlż dotychczas stop-
niu powinno się uwzględniać panujące na danym tere-
nie watunki klimatyczno-glebowe.

piśmiennictwo

Dohroltolska D , Grabda E: Medycyna Wet 7.235. 195l.
Duncttn .J.l. : Vet, Rec 94.331 , 1911
Dtłnt,an,L Z : Vet Rec 98. 233. l976
Fttrmaga S: Choroby pasożytnicze zwierząt clomowych. PWRiL, Warszawa

l983
5 Gawor J.: Występowanie robaczyc u konj oraz ich zwalczanie w różnych

wantnkach hodow]i i chowu Praca dokt, PAN Warszawa, l992.
6 Gunt]luch J L, Sadzikolvslel,1 : Medycyna Wet. 46, 429, 1990

J.Hulchinson G W, Abba S A, Mlitilodze M. W:Yęt. Parasitol.33,251,
] 989.

8.Koźmiński C : Agroklimat województwa szczecińskiego. S.T N , Wydz Nauk
Przyrodn -Roln., T.L , Szczecin 1983.

9 LineburgA:Koń Po] 96, 16, l988
IO.MJłilodze M. W., Hulchinson G W: J Parasitol. 76, 481, 1990.

II Michel J- E: Parasitology 90. 62l, l985
lT.)gbourne C P: Parasitology 64,461, l9T2.
13.)gbourne C P: J Hellninth 47,9,1913.
]4.Polakow A A:Dezynfekcja weterynaryjna PWRiL. Warszawa l9E2
15 Skarbilovic Z S:Trudy Celmint l01, 123, ]982.
16 SteJhński W., Żarnowski E , Sołt1l.; A: Zarys parazytologicznych metod roz-

poznawczych. PWRiL, Warszawa l952
17 SteJ'ański W, Żarnowslci E: Rozpoznawlnie inwazji pasożytniczych u zwle-

rząt. PWRiL, Warszawa 197]

18.Thienponl D , Rochette F./l/anparijs O F J.: Diagnosing helminthiasis by

coprological examination, Janssen Research Foundation, Beerse, Belgium
] 986

Adres autora: dr inż. Katarzyna Betlejewska, ul. Chopina 5t/205, 71-450

Szczecin; e-mail: zool@demeter.zoo.ar.szczecin,pl

,
,

a

,
,


