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Hiperlipemia koni
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W r az z o siąganiem c or az lep szych wyników ho dow-
lanych w zr asta często ść występowania niespecy ftcz-
nych zaburzęń w stanie zdrowia koni. Wymienione
zaburzęntazdrowotne, szczegolnie u koni ras ciężkich,
intensywnie źywionych i pozostających przez długt
okres czasu w warunkach alkierzowych, manifesfują
si ę zmianami klinicznymi, których r o zp o znante 1 Dza-
s adnienie pr zy czy nowe j e st ni ewsp ołmiernie trudniej -
sze w stosunku do znanych jednostek chorobowych
występujących u koni obciążonych odpowiednim wy-
siłkiem i żywionych sposobami tradycjonalnymi. Do
tego rodzaju zaburzeń należy zaliczyc hiperlipemię,
będącą następstwem powstawania hiperlipidemii, j ako
wynik pogłębiających się zablrzei w przyjmowaniu
karmy, wskutek pierwotnych i wtórnych zaburzęńme-
tab olic zny ch lub s chorz eń infekcyj nych. P owy ższe za-
burzęnlaw gospodarce energety czno,tŁuszczowej po-
wodująjawne i ukryte straĘ w gospodarstwach i stad-
ninach zajmujących się intensyułrrąhodowlą i reproduk-
cjąkoni, szczegóInie ras ciężkich (5, 11, 26,27). Hiper-
lipidemia i hiperlipemia to terminy doĘczące zablrzęń
metabolizmu lipidów, częgo następstwem jest akumu-
lacja triglicerydów we krwi (powyżej 5,5 mmol/l)
ztym,żeprzy hiperlipidemii nie obserwuje się mlecz-
nego zabarwienia surowicy lub plazmy i lipidozy wą-
troby. Hiperlipemia oprocz wzrostu koncentracji tri-
glicerydów we krwi charakteryzuje się m\ecznymza-
barwieniem surowicy i dysfunkcją wątroby. Ogólnie
twierdzi się, ze rozwIjająca się w wyniku ujemnego
bilansu energii hiperlipidemia nie stanowi zagrożenta

d\a życia zwierzęcla chyba, że rozwinte się z niej hi-
perlipemia, która często kończy się zejściem śmiertel-
nym. Straty powodowan e przęz hiperlipemi ę, poza czę-
stymi padnięciami chorujących zwierząt mogą wią-
zać się takżę zę zwiększoną śmiertelnością ich potoms-
twa,

Występowanie

Hiperlipidemia najpierw zostaŁa rozpoznana u ku-
ców (szetlandow), osłów i amerykańskich miniaturo-
wych koni, u których pomimo poznanej etiologii czę-
stość zachorowań nie maleje, a raczej stale rośnie.
Chorobę udało się w1,,wołać u otłuszczonych, w śred-
nim wieku, ciężarnych lub będących w laktacji kucy-
ków, którym doświadczalnie zmniejszono przyjmowa-
nie karmy. Zachorowalność na farmach amerykań-
skich, angielskich i australijskich w okresie rocznym
stanowi 2-3oń, amoże dochodzić nawet do 5% (15).

Śmiertelno śc zależna 1est od schorzenia pierwotnego,
które spowodowało wystąpienie hiperlipidemii, a w
konsekwencj hiperlipemii i sięga 40-80% (10, 15-17,
24), a czasem nawet I00% (14). Występowanie za-
chorowań zależy od sezonu i lokalizacji. W Europie
choroba u kucyków tklaczy ras ciężkich występuje w
późnej ctĘy w okresie od stycznia do marca lub póz-
nym latem, natomiast w Australii najczęściej wystę-
puje we wczesnej laktacji lub wysokiej ctązy poźnym
latem (7, 10, 14,IJ,24,25). Najczęściej chorująkla-
cze (90Yo),rzadziej ogiery i wałachy, analrzadziej fue-
bięta. Kuce przew ażnte choruj ą w wieku pow y żej 4 lat,



a największaltczbazachorowań notowana jest u osob-
ników w wieku około 9lat (24). U osłów choroba na-
sila się z wiekiem. CiĘa i laktacja powodująbardzo
znaczny wzrost ryzyka wystąlienia choroby, szczegóI-
nie u koni ras ciężkich i osłów. Pierwotna hiperlipide-
mia u koni miniaturowych możębyc związana z oty-
ło ś cią (otłus zc zen tem), ciĘą laktacją transp ortem,
zmniej szonym przyjmowaniem pokarmu, głodzeniem
lub dowolnym czynnikiem stresowym (6, 7, I0, 14,
15). Otłuszczenle kucyków i osłów powoduje wzrost
ryzyka zachorowania, apoczątek choroby wiĘe sięz
dziaŁantem czynnl,ka stresowego o rożnym nasileniu.
Wtórnie choroba ta może byó następstwem różnych
schorzeń, w przebiegu których rozwlja się ujemny bi-
1 an s energ e ty c zny, np .,. e n t e ro c o l i ti s, zap alenie trzu st -

kt, zapalenie okrężnicy, zatkanie okrężnicy małej,
owrzodzente żoŁądka i jelit, DPJ (duodenitis etproxi-
malis jejunitis), choroba Cushinga, nowotwory (-1rrz-

fo s a rc o m a, r ak żołądka), zar ob ac zenie, p op oro dow e
zap alenie o trz ewn ej, o c hw at, h ip o kal c em ia, zatkanie
przełyku, pierwotne hepatopatie itp. (5, 11, I7).
W ostatnich latach hiperlipidemia rozpoznawana jest
coraz częściej w wielu krajach, w tym takżę i w Pol-
sce u klaczy ras ciężkich.

Patogeneza

Hiperlipemia j est chorobą metabollcznąw przebie-
gu której dochodzi do nadmiernej mobilizacji tłusz-
czu z tkatki tłlszczowej (adipocytów). Schorzenię to
j est stymulowane pTzezkombinację wrodzonej insuli-
nooporności (głównie u kucow) i stres żywieniowy,
j ak również pr zęz r ó żnę choroby, ciązę, laktacj ę, o gra-
niczenie paszy lub głodowanię zwierząt. Czynniki te
prowadządo ujemnego bilansu enregeĘcznego, a stres
czy ciĘa stymulują organizm do sekrecji takich sub-
stancj i j ak: koĘzol, epineĘna, norepinefryna, ACTH,
progesteron, glukagon czy hormon wzrostu (2, I4).
Zwiększona ich koncentracja może i zregllĘ inicjuje
proc e s wzmo żonej lipolizy pop r zez aktywacj ę hormo -

nalnie zależnejlipazy (HSL - Hormone Sensitive Li-
pase), która rozkłada triglicerydy z tkanki tfuszczowej
do glicerolu i wolnychkwasów tłuszczowych (WKT),
transportowanych w całości do wątroby. Glicerol jest
ttlzllżywany do produkcji glukozy, a WKT mogąbyó:
utleniane do ace§lo-coenzymu A tuĄlte w cyklu Kreb-
sa do produkcji energii, zużyte w glukoneogenezie do
produkcji glukozy lub wykorzystane do produkcji ciał
ketonowych, jak również mogą być reesĘfikowane
do triglicerydów i jako VLDL (very low density lipo-
proteins bardzonisko zagęszczone lipoproteiny)
uwalniane do krwi (10), Insulina hamuje rozwój hi-
perlip idem ii p opr zez stymulowanie glukon eo gęnezy
wątrobowej, hamowanie HSL oraz aktywację Iipazy
lipoproteinowej (LPL - Lipoprotein Lipase), która
hydrolizuje VLDL do glicerolu i WKT, a te z kolei są
transportowane do tkanek obwodowych i tu odkłada-
ne w postaci triglicerydow (2,14,16,23,25). W prze-
biegu hiperlipidemii u koni, a szczegolnie u kuców,

które wykazuj ą zwiększoną insulinooporność (3, 5, 1 0,
14), dochodzi do nasilenia procesu ltpoltzy i uwalnia-
nia VLDL do krwi. Często stwierdzana jest również
przewaga działania takich substancji czynnych, jak:
kortyzol, katecholamlny czy progesteron nad ochron-
ny m dziaŁani em insuliny. P o dstawowym zabur zęntęm
jest aktywacja HSL, co powoduje nadmierną mobili-
zację kwasów tŁuszczo!\rych i wielokrotny wzrost ich
stężenia we krwi hiperlipemicznych kuców. Równo-
cześnie notowany możę być nawet dwukrotny wzrost
aktyr;vności LPL, ale jest to niewystarczające do za-
trzymania procesu chorobowego. Rozwij aj ąca się hi-
perlipemia przyczynia się do stwierdzanej klinicznie
dysfunkcji wątroby i jej znacznego słuszczenia, które
zaburzajej podstawowe funkcje w wyniku akumulo-
wania toksycznych metabolitów. Ponadto w przebie-
gu tego schorzenia u klaczy ciężamych dochodzi w
okresie działanta stresu do wzrosfu poziomów korty-
zolu i glukozy we krwi płodu (2I), a w późniejszym
okresie równięż do wzrostu poziomu WKT i fosfoli-
pidów (19). Tak więc hiperlipemia może stanowic za-
grożente nie tylko dlaklaczy, ale również dla nie na-
rodzonego źrebaka.

Według Wensinga i wsp. (27) występują 3 typy hi-
perlipidemii: typ pierwszy charakteryzujący się wy-
raźnię zaznaczol7ym wzrostem poziomu lipoprotein
o bardzo małej gęstości w surowicy krwi (CLDL), typ
drugi, w którym występuje wyraźny wzrost poziomu
c hy 1 omikronów (mikr o c ząste c zka thszc zl) i VLD L
oraztyp trzeci, który może być spowodowany otfusz-
czeniem koni, a charakteryzuje się średnim wzrostem
poziomu chylomikronów, natomiast wysokim wzro-
stem poziomu VLDL w surowicy krwi. Z kolei Jeff-
cot i Field (10) wyróżniają dwie postacie: postać wy-
stępującą u koni ras dużych i charakteryzującą się
wzrostem poziomu triglicerydów we krwi orazłagod-
nym nasileniem objawów klinicznych oraz postać hi-
perlipemicznąz reguły stwierdzaną u kucóą a cha-
rakteryzującą się dużym wzrostem poziomu triglice-
rydóywe krwi i silnie wyrażonymi objawami klinicz-
nyml.

0biawy kliniczne
Kliniczne obj awy hyperlipidemii są zr óżntcow ane

i mało specyficzne, gdyż często na pierwszy plan wy-
suwająsię tylko zmiany mviązane ze schorzeniempier-
wotnym. Nasilenie zmian chorobowych występuje
między 6-8 (3-22) dniem zachorowania. Depresja, spa-
dek masy ciaŁa t osłabienie apetytu są inicjującymi
objawami w większości przypadkow (4,10). W około
5}ońprrypadków stwierdza się drżenie pęczkowe mię-
śni kończyn, tułowia lub szyi, alklaczy dotknię§ch
procesem chorobowym obserwuje się obrzęk podbrzu-
sza nieproporcjonalnie większy w stosunku do obrzę-
ku przedporodowego. Po stępuj ące osłabienie apetyfu
prowadzi do jego całkowitegg braku i stanu określa-
nego mianem posmutnienia i śpiączki wątrobowej (1,
7, I0, n, I4).Impulsywne bieganie, nieskoordyno-
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wane ruchy lub szał rozwijająsię w 30% przypadków.
Objawy kolki średniego stopnia,wyrażające się oglą-
daniem na boki (czuwaniem bocznym), napinaniem
iprzewracaniem się wokół grzbietu, występująu po-
nad 60Yo chorujących zwierząt, Wielu autorów pod-
kreśla fakt dużego zrożnicowania w nasileniu wystę-

cia. Często w takiej sytuacji wydają odgłos ciągłego
pochlipywania. Ciepłota wewnętrzna j est w granicach
ftzj olo gtcznej no rmy lub ni ew i e l e p o dwyż s z onL pr zy
zwiększonej liczbie lderzęń serca i oddechów, które
pr zekr aczaj ąllznaw anę no fi ny. P o nadto c z ę s to wy s tę -

puje biegunka w różnym nasileniu i o różnych okre-
sach trwania procesu chorobowego (1, 10, 13). Naj-
częściej w opisach przebiegu całej choroby podkreśla
się postępujące posmutnienie, apatię, osłabienie, wy-
chudzenie i depresję prowadzące do stanu określane-
go mianem letargu (I,4,7,II,I4).

Wyniki badań labontoryinych

W badaniach hematologicznych stwierdzana jest
często leukopenia z neutropeniąi przesunięcie obrazu
w lewo, jednak w niektórychprzypadkach wskaźniki
białokrwinkowe mogą pozostawać w granicach flzjo-
logicznych (4).

Surowic a krwi chory ch zw ierzątj e st mętna, mlęcz-
nobiała, niebieskawa, łagodnie opaltzująca (tzw. su-
rowica lipemiczna), gdyż zawtęra duzo triglicerydów
(I0, I7, 18). Hiperlipidemia jest stałym elementem
choroby, a ozflaczanie poziomu triglicerydów i VLDL
w surowicy krwi jest najlepszym wskaznikiem diagno-
stycznym przy tejjednostce chorobowej. Stężenie tri-
glicerydów w surowicy krwi wynosi co najmniej 5,5
mmol/l, a możę nawet sięgać 75 mmol/l, przy poda-
wanych wartościach normatywnych 0,1-0,7 mmolll
(8,89-62,0 mgldl) (10, 14, 16). Stężenie cholesterolu
i WKT w surowicy jest podwyższone, chociaż mniej
niż triglicerydów (8, 12, IJ , 22 , 24) , Stężenie glukozy
w surowicy jest obniżone, co również jestważnym ele-
mentem diagnostycznym(8, 14, 17, 18). Wartości bio-
chemicznych wskazników czynności wątroby są za-
leżne od stopnia nasilenia choroby. Aktywność ASl
GGT i AP moze być podwyższona lub może znajdo-
wać się w granicach norm w przebiegu całego proce-
su chorobowego, co zależne jest od stopnia uszkodze-
nia komórek wątrobowych (4,8, IJ , 18,24). Podob-
nie poziom bilirubiny bezpośredntej oraz całkowitej
może być podwyższony lub w normie. Natomiast po-
ziom kreatyniny i stężenie mocznika ulega wzrosto-
wi, gdy funkcja nerek ulega osłabieniu (4,12,14,24).
Czaskrzepnięcia krwi wydłuża się wskutek zaburzę-
nia czynności wątroby, która jest producentem czyn-
ników układu krzepnięcia krwi. Ponadto wtórnie możę
dochodzic do spadku poziomu K i tCO2 we krwi (4).

W końcowej fazie choroby rozwlja się kwasica meta-

boliczna,która j est prawdopodobnie wynikiem odwod-
nienia, dysfunkcji nerek oraz zwiększonej produkcji
ciał ketonowych (10, 14). Zmiany hematologiczne
i biochemiczne mogąulegać modyf,rkacji gdy dołączają
się inne schorzenia.Dtagnozaopiera się na stwierdze-
niu hiperlipidemii, tj. poziom triglicerydów w surowi-

badaniach(22),

Zmiany anatomOpatologiczne

W czasie sekcji można stwierdzić bardzo daleko
posunięte stłuszczenie wielu narządów wewnętrznych
z szorstkimi ścianami naczyi krwionośnych i obsza-
rami koagulacji krwi, głównie w wątrobie, ale rów-
nież w nerkach, sercu, mięśniach szkieletowych,móz-
gu i korze nadnerczy (7, I 4, 1 5, 1 7). Wątroba j est bar-
wy żółtej do pomarańczowej, obrzmiaŁa, krucha czę-
sto z widoaznyml na powierzchni narządu białymi
ogniskami tłuszczuo średnicy 1-5 mm. Ponadto mogą
byó widoczne uszkodzenia wątroby z obecnościąwy-
naczynteń wewnątrz jamy brzusznej, a czasem może
dochodzić nawet do skrwawienia wewnętrznego zw|ę-

tzęclana skutek jej pęknięcia (14). W nerkach można
stwierdzić kłębuszkowe lub śródmtĘszow e zapalenie
oraz martwicę części kłębuszków. Bardzo wyraźnie
zauw ażaLnaj e st b 1 ado ś ć tkanek i nar ządow, taki ch j ak :

wątroba, nerki, mięśnie szkieletowe, kora nadnerczy
oraz myocardium. z powodu nagromadzenia się w nich
ttlszc zu, Wy stępuj ą mi ej s c a wykrz ep i ani a w ewnątrz -

naczyruowego oraz
naczyniach po ustki
możęwykazac apal-
ny tego naruądll (10, 14). Histologicznie stwierdzasię
w mikrona czyniach zakrzepicę i wewnątrzkomórko-

w
(1,
est

wo stwierdzane są zmiany sekcyjne charakterystycz-
ne dla choroby pierwotnej.

Postępowanie lecznicze i ptofilaktyczne
podstawowe cele i kierunki Ięczęnta to: leczenie

choroby pierwotnej Ieżącej u podstaw zmtan hiperli-
utrzymante pozytywne-
ahamowanie mobilizacj i
ch or az zmniej szenie po-

ziomu triglicerydów we krwi, korekta zablrzeń go-
ektrolitowej, kwasowo-zasadowej,
odnienia (I4, I7). Poza podjęciem

zdecydowanego i ściśle ukierunkowanego Ięczenta
choroby p ierwotnej, najw ażniejs zym elementem tera-



pii jest zmniejszenie ujemnego bilansu energii. Chore
zwierzęta,u których jest względnie zachowany apeĘt
winny być zachęcane do jedzenia. W tym celu obok
w y pLlszc zanta le c zony ch zw ter ząt n a p a s twi sko o do -

brym składzięrunt lub karmienia świeżątrawąi mar-
chwią dodatkowo powinny otrzymywać paszę w po-
staci koncentratów i składników bogatych energetycz-
nie. Gdy występuj e o słabiony ape§rt, j edyną dro gą uzu-
pełniania energii jest podaż pokarmu przez sondę lub
we wlewie dożylnym. w takim przypadku można obok
tradycyjnych składników pokarmowych stosować rów-
nież komercyjne preparaĘ odżlnvcze. Możliwe jest rów-
niez stosowanie drogą parenteralną niektórych prepa-
ratów używanych w leczeniu hiperlipidemii u ludzi.
Często za|ecane rożnego rodzajl kleiki czy papki za-
wieraj ące lekkostrawne węglowodany, witaminy, ma-
kro- i mikroelemenĘ winny być podawane co 6 godzin
przez zgłębnik no sowo-żołądkowy ( 8 - 1 1, I 4, 20). O gó1-

nie przyjmuje się zasadę , żepreparaĘ odżywcze stosu-
je się często w niewielkich ilościach, aby nie wyr,vołać
innych niepożądanych objawów chorobowych ze stro-
ny przewodu pokarmowego np. biegunki, objawów
kolkowych czy refluxu żołądkowo-przeĘkowego.

U wysokociężarnych samic, jednym z zalecanych
elementów terapii, przy pogarszającym się stanie kli-
nicznym i rozwijającej się hiperlipemii jest wywoła-
nie porodu drogą farrnakologiczną a źrebtęta po po-
braniu siary należy oddzielać od karmiących matek
i karmić je mlekiempochodzącym od innej klaczy lub
preparatami mlekozastępczymi. W wczesnej ciązy
należy rozważyc wywołanie poronienia w celu zapo-
biegania dalszemu rozwojowi choroby (10, 17).

Hiperlipidemia we krwi powinna być redukowana
przez obniżenie produkcji WKT ztkatkt tłuszczowej
i zwiększoną eliminację triglicerydów zWwt obwo-
dowej. Obniżenie stężenia WKT w płynach ustrojo-
wych jest możliwe przęz podanie odpowiedniej ilości
energii i uzyskanie prawidłowego poziomu glukozy
we ktwi, jak równieżpoprzez aplikację insuliny (in-
sulina protaminowo-cynkowa 0,1-0,3 IU/kg s.c. co 12-
24 godziny), która ma działanie antylipolityczne, ale
równtęż możę obntżać poziom glukozy we krwi (10,
11). Glukozę stosować można drogąwlewu doustne-
go w dawkowaniu I glkg m.c. jako 50ń roztwór co 6
godzin lub jako ciryły wlew dożylny 50ń roztworu
w dawce 100 ml/kg m.c./dobę. Glukoza z jednej stro-
ny uzupełnia niedobory energeĘ czne organizmu, z dru-
giej zaśmożę stymulować sekrecję insuliny (10, 14),

Stosowanie tego typu lęczenia wymaga ciągłej kon-
troli poziomu glukozy i dostosowania do niego wiel-
kości dawki insuliny. Przykładowy tok postępowania
Ieczntczego dla konika o masie ciała 200 kg : dzien
pierwszy : 30 IU insulina protaminowo-cynkowa do-
mięśniowo 2 x dziennie i 100 g glukozy per os 2 x
dziennie, dzięń drugi: 15 IU insulina protaminowo-
cynkowa domięśniowo 2 x dzięnnie i 1 00 g galaktozy
1 x dziennie. Taki tok postępowania możnautrzymy-
wać przez trzy kolejne dni. Galaktoza jest powoli

przekształcana w glukozę, więc produkcja kwasu mle-
kowego, elementu negatywnego przemian biochemicz-
nych, j est zminim alizow ana (I 4, 27).

Bardzo ważnym elementem terapii jest wyrówna-
nie niedoborow izablrzeń w gospodarce wodno-elek-
trolitowej, które można korygować poprzez podanie
parenteralne roztworó w izotonicznych (płyn ringera,
0,9% NaCl), płynów wieloelektrolitowych (PWE,
Duphalyte) lub w przypadku stwierdzenia kwasicy
metabolicznej 20ń roztworu dwuwęglanu sodu (17).

Istotnym elementem terapii według niektórych auto-
rów jest stosowanie heparyny. DziaŁanls heparyny po-
lega na powodowaniu wzrostu aktyłvności ltpazy lt-
poproteinowej, która oczyszczaosocze zYLDL i chy-
lomikronów, Ponadto w wielu przypadkach cięzko
chore konie maj ą przysp ie szony czas I<r zepnię c ia krwi
i dochodzi wtedy do procesu wewnątrznaczyniowego
wykrzepiania m.in. w płucach, nerkach, mozgu oraz
naczynlach podskómych. Jednym z leków obniżają,
cych krzepliwość krwi jest heparyna, ktorej zalecana
dawka wynosi 100-250 IU/kg m.c. s.c. lub i.v. co 6-t2
godzin, chociaż niektórzy autorzy podają że dawka
40 IU/kg jest optymalną (10, lI, 14,17). W stanach
skrajnego wyczetpania wydaje się być wskazanym
podanie glikokortykoidów i hormonów adrenokońy-
kotropowych (16), chociaż mogą one spowodować
jeszcze silniejszą mobilizację triglicerydów (1 1).

W przypadku wystąpieni a zmtan patologicznych, w
tkance wątrobowej typu zapa|nego, zalecane jest po-
danie doustne neomycyny w dawce 10- 100 mg/kg m.c.
co 6 godzin lub laktulozy w dawce I20 mgkgm.c. co
12 godzin per os (13, 14).

Profi laktyczne postępowanie w stanach grożący ch
hiperlipidemią pole ga na : kontroli stanu kondycyj ne-
go koni, głównie klaczy wysokociężarnych, unikaniu
stresów żywieniowych i dokładnym postępowaniu
dotyczącym odrobaczania i szczepteń zgodnie z lsta-
lonym wcześniej harmonogramem. Ponadto należy
ograniczac do koniecznego minimum transportowa-
nie ciężarnych i karmiących klaczy. Wskazane wyda-
je się też wykonlvanie okresowych badań stanu czyn-
nościowego narządów miĘszowych, szczególnie w
rożnych okresach ciąży (m.in. aktylvność enzymów
wątrobowych, poziom bilirubiny, białka wraz z jego
frakcjami, glukozy, WKT, poziomu triglicerydów,
mocznika, kreatyniny), jak również wykonanie pod-
staw owy c h b adai he mato 1 o gi c zny ch krwi i p ar azy to -

logicznych kału (I 4, I7 ).
W rozpoznaniurożntcowym należy brać pod uwa-

gę zarobaczenie, anemię, choroby wątroby oraz afla-
toksykozę. Hiperlipidemię należy podejrzewać, gdy w
historii choroby stwierdza się spadek masy ciała, osła-
bienie apetytu, postępującą senność, szczególnie w
ostatnim okresie ciĘy Iub wczesnej laktacji, a ponad-
to gdy badaniami laboratoryjnymi stwierdzono w su-
rowicy krwi wysoki poziom triglicerydów.

Hiperlipemia koni jest schorzeniem stosunkowo
mało p o znanym, a j ej pT zy c zy ny i p ato me ch anlzm za -
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wierają jeszcze wiele niewyjaśnionych elementów,
Niemniej jednak choroba ta w przyszłości stanowić
moze poważny problem w poszczególnych stadninach
czy gospodarstwach zajmljących się intensywną ho-
dowlą koni, szczególnie ras ciężkich, o czym świad-
czy narastająca Iiczba przypadków odnotowyr;vanych
przez lekarzy pracuj ących w terenie.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw marcu 2003 r.-l

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 3 województwach: małopolskim (1 -1), pod-
karpackim (1-1), wielkopolskim (4-4) i stwierdzono ją u 5 psow i 1kota.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 9 województwach. dolnośląskim (2-3), lubel-
skim (2-3), małopolskim (1-4), mazowieckim (1-1), podkarpackim (4-5), podlaskim (2-6),

świętokrzyskim (1-1), warmińsko-mazurskim (4-5), wielkopolskim (1 1-18). Zanotowano ją u
42lisów,5 jenotow 3 kun i '1 sarny.

3) Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w województwie lubelskim (1-1) i małopolskim
(1-1).

*)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczyn't


