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Summary

The feces of 899 horses of different breeds, 1-16-years-of-age were examined by the flotation method of
Nilsson and collaborators with our own modification during the2002 grlzing season. Out of 899 animals, 531
horses originated from 11 studs with pastures, 85 horses from 4 studs without pastures and 283 horses
originatCd from individua| farmers. Out of the 283 horses 79 grazed, on rural pastures, 15 grłzed at the owner's
pasture§ but 129 horses did not graze on pastures. In order to comprehensively identify the species'of'the
infecting parasites , a parasitologica| section of the alimentary tract was done in 10 horses.

The ńorses were diagnosed ai infested with Eimeria leuckarti, tapeworms from the Anoplocephalidae
famĘ ascaris, strongylids and larvas of Gasterophilus intestinalis. Among the stongylids, Strongylus edentatus,
S. vulgaris, Triodontophorus brevicauda, T. serratus, Gyalocephalus capitatus and numerous,representatives
of suńfamily of Cyathostominae from the genus Cyathostomum (Coronocyclus), Cylicocyclus, and
Poteriostomum were identified. Apart the mature nematodes present in the intestines, the gut wall had many
nodules containing strongylid larvae. The results clearly indicate that the system of management ańd ęnyiron,
ment affect the extensiveness of parasitic invasion, especially with regards to tapeworm§ and ascaris.

Keywords: horses, parasites

W ostatnich latach nastąpiła zmtana uzytkowania
koni. Coraz mniej jest koni roboczych - pociągowych,
zdecydowanie więcej traktowanych jako zwierzęta
towarzyszące - słuzące do rekreacji lub sportu. Istot-
ną grupę stanowią obecnie także konie rzeżne. Upo-
wszechnienie nowych systemów uzytkow an ta i ltr zy -

mania koni może powodowac zmlany parazytofauny
tychzwterząt. Dodatkowy wpĘw na skład pasozytów
i intensyłvność inwazjima terapia, wtym główniercż-
ne pro gramy o drob aczani a, o gran iczona pula sub stan-
cji czynnych zawarta w dostępnych na rynku lekach
oraz lekooporność niektorych szczepów nicieni. Ba-
dania nad parazytofauną koni prowadzono w Polsce
głównie w trzech ośrodkach (Lublin, Olsztyn, War-
szawa, Szczecin), a ich obiektem byĘ zu,ierzętaużyt-
kowe lub pochodzące z hodowli półwolnych.

Celem badań było określenie ekstensywności inwa-
zji i składu gatunkowego pasozytow przewodu pokar-
mowego koni pochodzących z rejonu środkowo-
wschodniej Polski.

Mateliał imetody
Kał do badań pobierano od 899 koni róznych ras, w wie-

ku od l roku do 16 lat, w sezonie pastwiskowym2002 r.

Z tej Ilczby 53 i koni pochodziło z 1 1 stadnin z pastwiska-
mi, a 85 z 4 stadnin bez pastwisk.283 konie nalezały do
właścicieli indywidualnych. Spo śród nich 7 9 korzy stało ze
wspólnych pastwisk wiejskich, 75 wypasano na własnych
pastwiskach, natom:iast pozostałe 129 koni nie korzystało
z pastwisk.

Kał badano metodą Nilssona i wsp. (13) w modyfikacji
własnej (7), poszukuja.c form pasozytów. Próbki o masie
50 g zalewano 400 m] 0,0025% roztworu Tween 80, mo-
czono przez I godzinę, a następnie hornogenizowano mie-
szadłem elektrycznym i cedzono przez sito z gazy młyń-
skiej do zlewki. Homogenat sedymentowano 24 godziny,
Po tym czasie po odrzuceniu supernatantu osad przenoszo-
no do probówek wirówkowych o pojemności 100 ml i wi-
rowano 10 min, przy 350 g. Po wirowaniu supernatant usu-
wano, a osad zawieszano w nasyconym roztworze NaCl
zawierającym 500 g sacharozy/l l roztworu i ponownie wi-
rowano. Po wirowaniu uzupełniano roztwór w probówkach
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do powstania menisku wypukłego i nakrywano je szkiełka-
minakrywkowymi 30 x 40 mm. Po 30 minutach delikatnie
przenoszono szkiełka nakrywkowe na szkiełka o wymia-
rach 45 x 70 mm i pod mikroskopem poszukiwano oocyst
lub jaj.

W celu dokładnego określenia przynależności gatunko-
wej pasożytów wykonano sekcje parazytologiczne prze-
wodów pokannowych l0 koni pochodzących z Lubelsz-
czyzny, poddanych ubojowi w ubojni koni w Słomnikach.
Izolowane pasozyty identyfikowano na podstawie ich cech
morfologicznych w oparciu o kryteria podane przez Lich-
tenfeisa (9) i Składnika (l8).

Wyniki iomówienie
Wyniki badań koproskopowych koni utrzymywa-

nych w różnych systemach przedstawiono w tab. 1.

Uzy skane dane wyr ażni e wskazuj ą na wp$w sy stemu
ltrzymania koni i środowiska na ekstensywność
inwazjipasozytów. Jest to szczegolnie widoczne w od-
niesieniu do inwazji tasiemców z rodziny Anoploce-
phalidae. Pasozyty te stwierdzano jedynie u koni ko-
rzystających z pastwisk, zarówno pochodzących ze
stadnin, jak i od właścicieli indywidualnych. Potwier-
dzono jednocześnie ogniskowość występowania ta-

Tab. 1. Wyniki badań koproskopowych koni
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siemczyc, stwierdzając je w 7 z II badanych stadnin.
Istotne znaczenię w utrzymywaniu i r ozprzestr zenia-
niu siętej inwazji odgrywapastwisko, co wynikaz cyk-
lu rozwoj owe go tasi emc ow z r o dziny An op l o c ep h al i -
dae, w którym uczestnicząjako zywiciele pośredni
me c howc e z nadr o dziny O r i b a t o i d e a. U tr zy mując e s i ę
w określonych stadninach inwazje sąwynikiem stałe-
go występowania na pastwiskach mechowcow z cy-
sticerkoidami (8, 11, l3).

W kale ponad połowy badanych koni stwierdzano
jaja słupkowcow z rodziny Strongylidae. Nicienie te
występowaĘ u koni we wszystkich systemachutrzy-
mania, Na ekstensywnośó inwazji słupkowcow ma
wpływ zarówno wysycenie środowiska larwami, jak
też częstotliwość i skuteczność terapii. Paradoksalnie,
częste odrobaczania lekami z jednej grupy chemicz-
nej ułatwia pojawianie się szczepów lekoopornych.
Tym, między tnnymi, można tŁumaczyc wysoką eks-
tensywność inwazji słupkowców w stadninach, gdzie
przeprowadza się regularne, planowe terapie (I,2).

Jak wyni ka z pr zępt ow adzony ch b adań s e kcyj nych,
przedstawionych w tab. 2 i3, inwazle sfupkowców są
wielogatunkowe i dotyczągłównie okręznicy dużej.

Podrodzin ę S trongy linae
reprezentowĄpo dwaga-
tunki z r o dzaju S t ro n gy l u s

- S. edentalas i ,§. vulgaris
oraz z rodzaju Triodonto-
phorus - T. brevicauda
i T. serratus. Stwierdzano
także li cznych przed staw i -

cieli podro dziny Cyatho-
stominae, z rodzajow Cy-
athos tomum (C oronocyc-
lus), Cylicocyclus, Pote-
riostomum, Podrodzinę
Gy al o c ep h a l i nae repre-
zęntow aŁ gatunek Gy alo-
cephalus capitatus. Poza
ni c i eni ami dojr zaĘ mi znaj -
dowanymi w świetle jeli-
ta, w ścianie jelita stwier-
dzano licznę guzki zawie-
r ające larwy słupkowców.

Porownując wyniki ba-
dań własnych z danymi
piśmiennictwa na|eży
stwierdzić, że inni autorzy
znajdowali u sekcjonowa-
nych koni większą ltczbę
gatunków słupkowców.
Mogło to wynikac z wielu
czynników, miedzy inny-
mi: większej liczby sekcjo-
nowanych koni, różnego
po cho dzen ia zw ierząt t ter -
minów badań (3, 16, 18,
1 9).
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28

10

304

53,|

8,0

5,3

12,0
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7,1

0

5,6
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0

0
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0
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0
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35,9

28,6
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4,9

11 ,1

25,0
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40,0

14,"|

16,6

100

89,5
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100

34,1

55,6

8,1,3
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100

58,2

59,3
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8,0

9,1

0

4,9

0

25,0

0

0

3,6

4,9

8,0

0

0

0

0

4,9

11,1

12,5

14,3

20,0

7,6

1,2

Stadniny bez
pastwisk

1

2

3

4

Razem

22

21

24

18

85

13,6

0

8,3

5,5

7,1

0

0

0

0

0

9,1

9,5

,l6,7

16,7

,l2,9

40,9

38,1

50,0

38,9

42,4

9,1

19,0

1 6,7

0

11 ,8

9,,|

0

0

11 ,1

4,7

lndywidualne ze

wspólnym pastwiskiem 79 1,|,4 24,1 39,2 62,0 20,3 126

lndyw idua lne

z własnym wybiegiem
lub paslwiskiem

75 27 10 7 387 44,0 14,7 40

lndywidualne bez
wybiegu lub pastwiska

129 5,4 0 34,9 l8,6 140 54

Raze m 899 67 19 9 227 508 90 69



Tab. 2. Gatunki pasożytów stwierdzone w badaniu
nym przewodów pokarmowych koni

Zołądek

Nicienie

Parascaris equuum (do|tzałe i laruy)

Stawonogi

G a sle roph il u s inle sti n a l is (larwu|

Jelito cienkie

pie rwotniaki

Eimeria leuckarti

Nicienie

Parascaris equuum (doitzałe i larwy)

Jelilo gtube

- ielilo ślepe

Nicienie

Parascaris equuum (doilzałe i larwy)

Strongylus edentalus

Stłongylus vulgaris

Triod ontoph o lus se ftatus

Jelito grube

- oktężnica duża

N icienie

Parascaris equlrum (doirzałe i larwy)

Strongylus vulgaris

Triod ontoph orus brevica u d a

Triodo ntophołus se rratus

P olerioslo nu m imp a rid enIalu m

Cylicocyclus nas§afus

Cylicocyclus insigne

Gyathostomun catinatu m

Cyathoslomum labialum (Coronocyclus labiatus)

Cyalho slo nu m Ia bratu m (C o ro n ocyc lu s la bratu s )

Cyalhoslomum cOrOnalum (Coronocyclus cuOnalus)

Gyaloce phalus cap itatus

0xyuris equi (dojnałe i larwy)

Jelito grube

- okrężnica mała

Nicienie

0xyuris equi (dojrzałe i larwy)

Na uwagę zasługuje stwierdzenie w badaniach włas-
nych powszechności występowania nicieni z podro-
dziny Cyathostomine, co znaj&tje potwierdzenie tak-
ze w w}mikach badań innych autorów Nicienie te cha-
ruktęryzulje krótki cykl rozwojowy, co sprawia, ze
w ci€u roku mozliwe j est poj awienie się kilku ich ge-
neracj i. Powyz sze musi znalężć odb i cie w pro gramach
zwalczania. w celu uniknięcia pojawienia się szcze-
pów lekoopornych (7, 2, 4).

Jest interesujące że słupkowce z rodzaju Strongu-
lus były leprezentowane pTzez niezbyt liczne S. vul-
garis i pojedyncze S. edentatus. Dominację tych ga-
tunkow pośród słupkowców duzych potwierdzają inni
altorzy (3,19).

Powszechnośc występowania u koni glist Parasca-
ris equorum potwierdziły zarówno badania koprosko-
powe, jak i sekcyjne. Ekstensywność inwazji była jed-

sekcyj- Tab. 3. Intensywność inwazji pasożytów w przewodzie po-
karmowym 10 koni

nak różna u koni z rożnych systemów utrzymania
częściej glisty stwierdzano u koni z gospodarstw in-
dywidualnych. Występowały też różnlce pomiędzy
stadninami. Prawdopodobnie wynika to z braku odro-
baczania zwięrząt lub odmiennych programów elimi-
nacji pasożytów i używanychlekow.

B adania s ekcyj ne wykazały b ar dzo wys oką eksten-
sywność inwazji owsików Oxyuris equi. Jakd<olwiek
nie zastosowano specjalnych metod wykrywania jaj
owsikóą to w badaniach koproskopowych stwierdzo-
no je ażu 9% koni. Wynikało to zbadania próbek kału
o dużej masie (50 g) iużyclaczułej metody. Uzyskane
wyniki występowania owsicy niewiele odbiegają od
uzyskanych przez Sobieszewskiego (19) w badaniach
s ekcyj nych koni Lubel szczy zny.

Zwr aca uwagę stwierdzenie w badaniach sekcyj nych
koni larw gzow Gasterophilus intestinalis. Jak wyni-
ka z danych piśmiennictwa, inwazja tych pasozytów
jest częsta, ale brak jest możliwości jej przyżyciowej
diagnostykl (5, 12, 15, 20).

Parascaris equOrum

Dojrzałe: 1, 1, 1, 18, 44, 91,
96,172,311, 932
x = 166,7

Larwy: 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 16
X=4,6

Dojrzałe: 2"l4"l7, 45, 442
x=104

Lalwy: 2, ,l0, 12, 13, 601 ,

692,4657
X = 855,3

Strongylus edenlatus

Strongylus vulgaris

Tliodonlophorus
brevicauda

Triodontophorus seftalus

poleriostomum

imparidentatum

Cylicocyclus insigne

Cylicocyclus nas§alus

C y alh o sto mu m c a Ii n atu m

Cyalhostomum coronatu m

Cyathostomum labiatum

Cyathostomum labralum

Gya locephalus cap iiatus

G a sle ro p h i lu s i nle stin a l is

2

6

1

2

1

3

5

2

1

2

2

1

1

3,6
x=4,5

2,11, 16,52, 171,301
X = 92,2

111

170,241

4

17,41,599
x=219

2,9, 48, 3Ą8,,1822
x = 445,8

199,911
X=555

262

111,698
x = 404,5

331, 761

X=546

7

Larwy: 41
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Interesujące jest porownanie wyników własnych
badańsekcyjnychkonizLubelszczyznyzdanymiuzys-
kanymi pIzez Sobieszewskiego (19) w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku, który także badał zwie-
rzętaz tego terenu. Stwierdził on szerszą gamę gatun-
ków słupkowców z podrodziny Cyathostominae. Od-
no śni e do intensywno ś c i inwazj t należy stw ięr dzic, żę
była ona często wyższa w badaniach własnych. Re-
zultat taki uzyskano pomimo postępu w terapii i sto-
sowania programów odrobaczania.

W badaniach własnych dość często stwierdzano
oocysty kokcydii Eimeria leuckarti. WystępowĄ one
u koni dorosłych, co świadczy o nosicielstwie, Inwaz-
j a ta j est częstsza l źrebiąt, niektóre żródŁa podają że
może dotyczyc 80% populacji (16). Rozpoznanie
utrudnia fakt,żę oocysty sącięzkie iniezawsze da się
je uykryć powszechnie wykonylvanymi metodami flo-
tacyjnymi.

Badania własne i dane piśmiennictwa wskazują że
p ar azy tozy koni pozo staj ą prob lemem inwazj o Io gic z-
nym otaz ekonomicznym w każdym systemie ltrzy-
mania koni (6, 8, 10, 14, l7). Wobec braku możIi-
wo ści znacznego o granic zen ia zanie c zyszczenia śro-
dowisk bytowania zwierząt przęz fo.-y pasozytów,
jedynym racjonalnym sposobem ograniczęnia ich
występowania j est odrobaczanie. Terapie przeciwpa-
s ożytnicze p owinny by ć pr zeprowadzane re gul arni e,
według programów ustalanych indywidualnie dla
określonego systemu hodowli i środowiska. Dobór lęku
powinien w chwili obecnej uwzględniać,poza dekla-
rowaną skutecznością i bezpieczeństwem stosowania,
także możliwość występowania u koni szczepów ni-
cieni lekoopornych. Stąd godne polecenia jest częst-
sze wykonywanie badań parazytologicznych, nie tyl-
ko przed leczeniem, aletakże po terapii, w celu oceny
jej skuteczności.

Medycyna Wet.,20&ł, 60 (10)
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Rllotltlc,llt t u,s eq ili j est faku Ltarylvni1 C ratrr-ujcmtrą baktcl il1. ż;, ja.cą r.r erł,lla.tl,z-

konlórkowo. aLakującą źrebięta do wickLl (l rlicsięcy, u którl,ch wylvofuje topne
oc]oskrzcIoue zapalenie phtc, czaselll wlzodziejipe zapaIcnic.jelit i krezkorł,ych
rłęzłólr chłonnych lnlckcja tlyrłclJalltt przez- tel] zarazek rrvstąpiJa u źrebięcia
l,asv arabsk'c'lv rt,icktt ].5 lat. rr kltirego pl,zez 2 lliesiącc \\vs(ępo\\ała Lltl,ala

laknienia i zu,iązany z nią spadek nras; ciała. znato§ icI]ie stel,sci. lrlrr racltjller

u ),ciek z nos,t. obrzęk pou iek i śluzilri li,i jłnlLt ushle.j Badanic 1laraz,ytologiczne
u,,vpaclło rrjenllric Poziotl-t sttrowiczych lgM i lgC był w,ntllnlic. llJt()llliast |1(l-

ziom srtrow,iczcgtl l_r:A był podrłyższorry i wyrrosił 4_5;1,92 lllg'J00 rrr], liczlra
Iinlitlcytórv i lltlnocvttil, była nisl<a. a]c rrrieściła się rł,grallicach nonrry Bacla-
nie cvtollletfcI]] |lt,zellivrvowvnl ri,yl<azało spadek liczb1, konrćlrek B olaz subpo-
puJacji konlórck T CD2+. CD.+'. CD5+ i CDl]+ Liczba linllbcltól B (lgM+;
rYvnosi]a ().]]rl()" l. cD], 0.ó_5l]()"1. CD.l 0..+]xI0" I. CD5, 0.6,10'']
iC]D8 0_]rl0"l R aqlrlrłvclstlbnitltrozotclrbioll1,chrcl;lni rr płucach \\'.je-
l icie bioclr ou ynl i śIepynl rr _vstępclrr aly liczne 1 n op l oc, e plt u l tt

G.
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Ci|rociażtelazjozasporvoclorłana1-lrzezTlrclciucttl/lpłcdrrr,r,ystę1-1Ltjeu rłielrr
lirajach. tojednaJ< rylko rł rrjcrvieIkill stopniu opracowano sposoby_je_j zylalcza-
nia W lcczeniu tclaz.jclz,v zasloso\\,ano lnoksydcktl,nę. nrakrocykliczny lal<torr

zllccany rve Włoszech dtl zapobiegania i Ieczenia dllofilarlozy i allc_vlosttllllato-

zr,. śuierzbu i denlocle,ktlzl,psćlrr U 48 psórv zarażonvch na drodze nalurahlej
'l'lteld:ia callipactltt, rtiżnvch ras i rr rtiżn;,ln u,iekLl (,lrupa A). lrśr(lcl któr}ch
Lr 30 rrystęporral1 kIiniczlle ob_iari1, choroby. Zastoso\\żllro tr lbrlllic kropJi do

oczLr I9i, roztrrór cltl iniekcjl nloks,,"dektyll1, lł,ilości ]-2 kropli (około 6 pg)

W gr-upie B liczącc,j 43 psy, lłśród któr_vch Lr 20 rrystęporł,ały objiru,y kliniczne
teIazjozy. t,tic stostlrvalrtl Ieczenia Skrrtecznośc 1erapii occt,ticlllo bacla.jap ocz1,

i occniajzl.c zl,wtltltośc i rLlch]irł,ość pasożyttiri 1lo l0 r-r-rir-rutach po 1lodilniu leku

l}aclallia port tól-zono 1ltl J.ł. ,łft. 72 goclz i |() dniach U rr sz_v-stkich 1lsórr z gru-

1ll ,Ą nicienie ginęlr 1ltl l-] llinutach po 1lodanilr rloksydekt5,n1 C)bjau _v kLi-

lliczne chorobr częścion o colilęłl,sie_ ptl 71 godz . a zrriknęl1, calkorr iclc po l 0

tln iach 
G.


