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Praca olyginalna

D o p as o żytów wewnę tr zny ch stanowi ących p oten-
cjalne zagrożenie dla zdrowia koni zaliczyć należy
nicienie jelitowe, tasiemce oraz Iarwy gzow. Konie
wierzchowe odrobacza się zwykle dwa razy do roku,
przed i po sezonie pastwiskowym. Zabieg ten wyko-
nywany jest zbyt rzadko, by trwale zlikwidować in-
w aąe małych słupkowców ( Cyath os tominae). Mini-
malny okres prepatentny rozwoju tych nicieni wynosi
42 dni, wskutek czego do reinwazji w warunkach pa-
stwiskowych dochodzi po 6-8 tygodniach. Z drugiej
strony niska jest skuteczność preparatów na latwy w
błonie śluzowej okrężnicy. Jaja słupkowców w kale
pojawiają się po około 4 tygodniach po odrobaczenlu
jako wynik rozwinięcia się postaci dorosłych z tych
larw. Następuje więc nawrót patentnej inwazji, choć
koń po leczeniu mógł nie mieć kontaktu z latwami
inwazyjnymi na pastwisku. Te cechy rozwojowe Cy-
athos tominae sąprzy czyną powszechnego występowa-
nia słupkowców u koni pomimo prowadzenia odroba-
czanla przy pomocy renomowanych preparatow. Za-
rażęnia glistą końsk ą (Parascari s eq uorum) są proble-
mem u żrebtąt, natomiast u koni dorosłych zdarzają
się bezobjawowe inwazje o niskiej intensywności,
Tasiemczyce (Anoplocephalosis) wywoływane są
głównie przęz A. perfoliata, gatunek dominujący u
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koni. Brak skuteczności większości rutynowo stoso-
wanych preparatów przeciwko tasiemcom sprzyja sze-
rzeniu się zarażenia. Występowanie gzawicy (Gaste-
rophilosis) hodowca może podejrzewac, gdy stwier-
dzałw okresie latajaja gzow na sierści koni.Przyży-
ciowe stwierdzente zarażenia larwami gzów końskich
nie jest możliwe. Jedynie w przypadku intensywnej
lnwaĄi, po odrobaczeniu preparatem skutec znymptze-
ciwko tym pasozytom, mozna ewentualnie zaobser-
wować larwy wydalane zkałem.

Celem przeprowadzonych badań było określenie
ekstensywności inwazji pasożytów jelitowych (nicie-
ni i tasiemców) u koni wierzchowych w ośrodkach
jeźdztecklch p o odrob aczaniach przeprowadzonych
przez właścicieli.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono od końca stycznia do maja
2001 r. w 9 ośrodkach jeździeckich, w okolicach Warsza-
wy. Ogółem przebadano 142 konie wierzchowe. Były to
zwierzęta róznych ras (czysta krew, pełna krew, szlachetna
półkrew, wielkopolskie, małopolskie i śląskie) oraz kuce
szetlandzkie i felińskie, Badano konie dorosłe w wieku od
3 do 15 lat. Zwierzętabyły w dobrej kondycji, nie wykazy-
wały obj awów kliniczny ch zarobaczenia. Nie stwi erdzono
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obecności pasożytów zewnętrznych na skórze i sierści. Na
podstawie wywiadu ustalono, że konie odrobaczono po
sezonj e pastwiskowym (pażdziernik-listopad-grudzień) za
pomocą mebendazolu, pyrantelu lub iwermektyny. Bada-
nia w poszczególnych stajniach przeprowadzono minimrtm
l 2 tygodni po odrobaczeniu.

Materiał do badań stanowiły próbki kału, w których okre-
ślano liczbę jaj pasożytór,v w l gramie za pomocą standar-
dowej metody McMastera, Z próbek kału zawierających
powyzej 500 jajll g nastawiano hodowle larw słupl<ow-
ców (Strongylidae) do stadium inwazyjnego w celu różni-
cowania L. małych i duzych słLrpkowców.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki pIzedstawiono w tab.l i2.
Stwierdzon o zar ażenie głównie małymi słupkowc a-

mi (Cyathostominae). Nicienie te zdecydowanie do-
minowały wśród stwierdzonych pasożytów jelitowych.
Glistę kotlską(Parascaris equorum) stwierdzono w kale
koni w trzech, a tasiemca końskiego (Anoplocephala
spp.) w dwóch stajniach. U 27 badanych koni (I9%)
nie stwierdzono inwazji pasożytów przewodu pokar-
lxowego. Średnio stwier-dzanó ąaO jaj Cyathostomi-
naew 1 g kału, w zakresie 1 00-3740. Trzydzieści dzie-
rvięć koni (27 §%) wydalało poniżej 100 jajll g.

Na podstawie różnicowania larw inwazyjnych wy-
kazano zarażenie Strongylinae - dużyml słupkowca-
mi (Strongylus vulgaris, S. edentatusi TŁiodontopho-
Ius spp.) 5 koni. W jednym przypadku stwierdzono
inwazję trzęch gatunków, S. vulgaris, S. edentatust
TŁiodontophon]s spp., a u czterech koni S. vulgaris.
Przeprowadzone w Polsce badania sekcyjne nie odro-
baczanych koni wiejskich wykazaŁy zarażenie Stron-
gylus valgaris, S. edentatusi S. equinus odpowiednio
]4oń,40Yo 1 14% zwterząt, przy jednocześnie niskiej
intensywnośct zarużenia (średnio 23 osobniki) w po-
równaniu z Cyathostominae (ekstensywność I00Yo,
średnia intensywnośc ok. 10 tys.) (3). Odsetek larw
duzych słupkowców w stosunku do L. Cyathostomi-
naeukoni wierzchowych stanowil od0.2oń do I,3oń,
co wskazuje na niski poziom zarażenia Strongylinae.
Stosowanie w ciąu ostatnich kilkudziesięciu lat sku-
tecznych preparatów przeciwrob aczy ch spowodowa-
Łobardzo znaczne ogtaniczenie inwazji Strongylus spp.
( 1 0), potwi erdzająto obecne badania.

Jaja glisty końskiej stwierdzono u 8 koni w wieku
3-15 lat. Obsetwowano od kilku do kilkunastu jaj w 1

g kału, co wskazuje na niską intensywnośó inwazji
glistnicy. Inwazje glist u koni dorosłych są bezobja-
wowe; 5-7 miesięczne źrebięta nabywają odporność,

ktora utrzymuje się do końca życia
zap obie gaj ąc rozwoj owi inw azji (2),
Przeprowadzone w minionych latach
badania koni w gospodarstwach in-
dywidualnych w kraju wykazały tn-
wazję glist u 20% (5) i 15% (4) nie
odrobaczanych koni roboczych w
wieku 4- I 5 lat. Podobną ekstensyw-
ność inwazji obserwuje się w stad-
nych hodowlach koni poddawanych
zabie gom dehelmin§ zacji, np . w Sta-
nach Zj ednoczonych stwierdzono
inwazj ę u 25Yo i I 8% zw ierząt doro-
słych (6, 12). Obecne badania wyka-
zały nieznaczne r ozp ows ze chni eni e
glistnicy (5,6%), Wyniki wykazują
ze rutynowe odrobaczanie przed i po
sezonie pastwiskowym nie jest w
pełni skutecznę w likwidowaniu in-
wazji glist. Podkliniczne zarażenje
koni dorosłych powoduje, że są one

potencj alnym źródłęm lnw azjt dla nowo narodzonych
żrebląL Sprzyja temu także długotrwała przeżywalnosc
(ponad 2lata) inwazyjnych jaj Parascaris equonlmw
środowisku zewnętrznym.

U badanych koni wierzchowych stwierdzono niską
ekstensywność inwazji Anoplocephala spp. Q,I%).
Inwazje tych pasozytow stwierdza się u koni w każ-
dym wieku, z tendencj ą występow ania wy ższej inten-
sywności zarażęnia u starszych zwierząt (9, 11). Ta-
siemczyce sądość powaznym problemem u koni wlęrz-
chowych na świecie, pTzy czym dominującym gatun-
kiem jest A. perfoliata.W Holandii, Norwegii i Szwe-

Tab. 2. Zarażenie
jeździcckich

koni pasożvtami jclitorvymi w ośrodkach

Tab. l. Ekstens1,1vność inwazji pasożytów je|itowych u koni lrierzcholvych

Slajnia
lnne pasożyĘ

(e kstensywnoś ć)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0gółem/
średnio

7

31

19

12

20

28

13

9

13

142

21.01.01

23.01.01

07.02.01

14,02.01

2l,02.01

23.04.01

26.04.0,1

23.05.01

28.05.01

105

432

538

296

464

248

838

150

1 057

458,7

57,1

93,5

89,5

75,0

80,0

67,9

92,3

66,7

1 00,0

80,8
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P, equorum (31,6%)
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Anoplocepha lidae |2,1"h)
P. equorum (5,6o/o|

Liczba koni
zamżonye fi

G listy (Parascaris equorum|

Tasiemce (Anop locepha lid ae|

115

5

8

3

81,0

3,5

5,6

2,1



cji notowano odpowiednto 650ń,20% i 23oń zwterząt
zarażonychtym tasiemcem (1, 9, 11).

Wyniki obecnych badań wskazują na istnienie po-

metody rozp oznawaniatnwazji(stwierdzenie jaj w kale
metodami dekantacji i flotacji) charakteryzująsię wy-

wskazaniem do podania skutecznego preparatu (7, 8).

Wyniki badań wykazaĘ, że spośród badanych I42
koni wierzchowych 76 (53,5%) kwalifikowało się do
odrobaczenia wiosną, Istotne jest więc monitorowa-

oporności w stadzie (10).
Podkliniczne tnwazje glist i tasiemców mogą byó

:
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larwalnym w błonie śluzowej okrężnicy.
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TAYLOR D. M., FERNIE K., STEELE P. J., So-
MERVILLE R. A.: Względna efektywność trans-

Pojawienie się y Kreutsfeldt JD) oraz

sugestie odnośnie ako zoonozy, badania

nad transmisją mi Ustalono, że krowy z

BSE wystarcza w zu nsumpcja 9,1 g móz-

gu chorej na BSE kr powoduje wystą)ie-

nie choroby u części Natomiast u myszek

CRH dawka 6,8 g mózgu chorej krowy nie powoduje wystąlienia zachorowań

Zakażenie per os jest około 200 tys lazy mniej skuteczne od bezpośredniego

zakażenia ośrodkowego układu nerwowego u myszek C57BL, Uzyskano trans-

misj e BSE u 1 2 z 1 5 myszek R III zakażony ch per os 0,3 g mózgu kowy chorej

na BSE. Miano zakaźne wynosiło 10a,l lD5O/g. Najdłuższy okres inkubacji cho-

roby przy zakażenlll per os wynosił 547 dni. 
G.

CHOI C., PARK Y. C., PARK M.A., Yoo C. K.,
PARK M. Y., CHAE C.: Występowanie serologicz-
nych $Tników dodatnich dla §erowarów Leptospira
u świń w Korei. (Seroprevalence of Leptospira sero-
vars in Korean §ows). Vet. Rec. I48,416,2001 (13)

W różnych krajach zakażenia u świń są wywoływane przez różne serowary

Leptospira. Przebadano testem MAT na obecnośc przeciwciał dla serowarów

bratisJava, canicola, grippoĘphosa, haĄo, icterohaemothagiae l pomona 300

surowic pochodzących z 54 stad świń w Korei pobranych w okresie styczeń-

listoparl 1999 r Średnio każde stado 1iczyło 215 macior Stado uznano za sero-

pozytywne, gdy przynajmniej jedna sztuka reagowała pozyĘwnie w teście MAT

Siedemnaście procent surowic oraz 2] ,8oń stad reagowało pozytywnie z altyge-

nem selowaru bratjs]ava Miano było zasadniczo niskie i wynosiło 1:100 lub

1:200. Tylko u 8 macior miano wynosiło 1 :400 Uzyskane wyniki wskazują na

powszechne występowanie zakażeń śwlń przez L. Ponlona serowaf bratis]ava,

We wszystkich badanych fermach świń odbylvał się cały cykl produkcyjny,

G.


