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Summary

The purpose of the study was to define the influence of G. intestinalis horsefly larvae on chosen hemato-

logical indicators in primitive Polish horses.
-In 

August, following an earlior estimation of the intensity of gadfly invasion, 14 Young stalliorrs aged 1,5-2

y.n.. *"-.c .ńo..n froń a herd of 2l . They were then randomly divided into two equal grouPs. The first grouP
(7 norses; was the experimental one and infected by gadfly Gasterophilus intestinalis larvae, whereas the

iecond (aiso consisting of 7 horses) was the control group and was free from gadfly larvae invasion.
Blood samples for tie study weie taken from the Óerviial external vein, in monthlY intełvals, fro_mJhe first

decade of August 2000 to the middle of May 2001.Ilematological tests inclu_d_ed RBC, WBC, Hb (HGB), Htc
(HTC) as well as Wintrobe,s erythrocyte indicators _ MCV, MCHC and MCH.' 

caóny larvae organisms in ńorses Óause not only mechanical damage to the tongue and_ stomach but also

affect thó functionińg of'the circulatory system. The presence of larvae lead, above all, to a decrease in the red

blood cell count, hńoglobin content, ńematocrite and lymphocyte count and an increase in the average

volume of red blood ce1-Is, average mass of hemoglobin as we|l average hemoglobin concentration in blood
cells. The above-mentioned chanles began in the Śtuaiea horses with a period of larvae Penetralion into the

tongue and ended with a period Ór tn. Iurnae leaving the stomach. The highest fluctuations of the examined

indicators occurred in ociober (inhabiting the stomach by Il stage larvae) and in December (intensive growth
of III stage larvae).

Keywords: Gasterophilus intestinalis, primitive Polish horses, erythrocyte, lymphocYte, hemoglobin,
hematocrite
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Wpływ gzana żywiciela zaznacza się już podczas
wnikania larw I stadium do błony śluzowej języka.
Wnikające i osiedlone w języku larwy powodują
obrzęk i zaczęrwtęnienie błony śluzowej. Larwy III
stadium, o s i e dlaj ąc s i ę w z o łądku, dr ńnią i ls zkadza-
ją swoimi hakami i kolcami błonę śluzową (3). Nie-
kiedy, po dczas silnej inwazj i, larwy gza czopująwpust
lub odźwiemik żołądka i ograniczająpasaż treści po-
karmowej, a stale drażniąc błonę śluzową mogą po-
wodować ęcie ściany żołądka.

Larwy u koni nierasowych
nie wlłvo ch, natomiast u koni

, dopro-
. Konie
wprzy-

padku silnej inwazji (kilkuset larw), giną (5). Konie
w Polsce zarażone są gzem G. intestinalis od 18% do
8 (10) uwaza, że lnwazja
g i wpika ze stadnej ho-
d ania ich na pastwisku.
Zwyk|e konie rolników indywidualnych zarużone są

w mniejszym stopniu niz konie ze stadnin. Cytowany
autor siwierdzlł, że mimo spadku liczby koni w Pol-
sce, gzawica nadal jest problemem ekonomicznym,

dzieigrudniu.WWie
stępowĄ l52,70ń se
w wieku do dwoch lat
ła 64,3oń, u starszych była nieco niższa- Również
w Szwecji (3), Szwajcarli (2), Niemczech (4) oraz
Irlandii (12) stwierdzono częste zarażenle koni gzem
G as terophilu s int es tin alis,

Wieloletnie badania Romaniuka i Snarskiej (17)
konikachpolskichwS ej

logicznego i Hodowli ej

w Popielnie wykazał ie



ffi
koniki przebywające na pastwisku zarażone są gzęm
G. intestinalls. Największaliczba jaj gzaznajduje się
na włosach stawu nadgarstkowego i pęcinach, a naj-
mniej sza na gr zyw ie. Sp o śro d badanych zw ier ząt naj -
bardziej podatne na tnwazję gzabyĘ źrebięta ssące
i ogierki, a najmniej klaczę karmiące i klaczkt I-2-
-letnie,

Przy inwazji larw gza G. intestinalis zmiany choro-
bowe w zołądku koni mają postać różnej wielkości
kraterowatych zagłębień, wokół których występuje stan
zapalny błony śluzowej i charakterystyczne nacieki
komórek (19). Price i Stromberg (16)lważajążelar-
W gzazasiedlająodpowiednie dla siebie miejscaw zo-
łądku i jelitach. Na przykład larwy gza G. nasalis lsa-
dawiają się w górnych odcinkach dwunastntcy.Przy-
czepione do błony śluzowej powodują stan zapalny
i charakterystyczne nacieki komórkowe, Stąd kńde
zal<łócenie stanu zdrowta zwierzęctapocirya za sobą
równiez zmiany w obrazię hematologiczrryrrni bioche-
micznym krwi.

Celem badań było określenie wpĘwu Iarw gza G. in-
testinąlis na wybrane wskaźniki hematologiczne u ko-
ników polskich,

Matetiał imetody
Badania wykonano w Stacji Badawczej Rolnictwa Eko-

logicznego i Hodowli Zachowuwczej ZwierzątPAN w Po-
pielnie na konikach polskich z chowu pastwiskowo-alkie-
rzowego. Opierając się na wcześniejszej (01.0B.2000 r.)
ocenie intensywności inwazji gza(liczba jaj na sierści sta-
wu nadgarstkowego), spośród 2l znajdujapych się w sta-
dzie koników polskich wybrano 10 sierpnia 14 ogierków
w wieku I,5-ż lat. Podzielono je losowo na dwie równe
grupy. Pierwsza (7 koników) stanowiła grupę doświadczalną
(zarażona ,,duża!' liczbąlarw gza G. intestinalis). Druga
(także składajapa sięz7 koników) była grupąkontrolną
,,wolną" od inwazji larw gza. G-pę tę utworzono z koni-
ków, którym ostrym nozem zkoiczynusunięto wszystkie
1aja gza. Zwterzętom tym, aby zlikwidować ewentualnie
wędrujące lub osiadłe w języku i zołądku larwy G. intesti-
n a li s, podawan o w odstępach dwumiesi ęc zny ch, począw-
szy od drugiej dekady lipca aż do połowy kwietnia, Eqva-
lan (ivomec w paście preparat skutecznie zŃtja larvry
gza i nicienie). Konikom grupy doświadczalnej w celu
uwolnienia od inwazji nicieni, także w dwumiesięcznych
odstępach, w tym salnym okresie podawano Panacur (fen-
bendazol w paście). Koniki obydwu grup od pażdziemlka
do połowy maja pozostawały w stajni i na wybiegu, kar-
miono je sianem i owsem, wodę piĘ ze specjalnych zbior-
ników na wybiegu.

Krew do badań pobierano z żyły szyjnej zewnętrznej
w odstępach miesięcznych, począwszy od pierwszej deka-
dy sierpnia 2000 r. do połowy maja 2001 r. Badania hema-
tologiczne obejmowaĘ określenie liczby krwinek częTwo-
nych (RBC),liczby krwinek białych (WBC), zawartość
hemoglobiny (Hb), wartość 7iczby hematokrytowej (Hct),
ponadto wyliczono wartości wskaźników czerwonokrwin-
kowych Wintrobe'a średnią objętość krwinki czerwonej
(MCV), średnie stęzenie hemoglobiny w krwince czerwo-

nej (MCHC) i średniąmasę hemoglobiny w krwince czer-
wonej (MCH). Badania hematologiczne wykonano przy
ttżycill aparatu Wet. ABC 18 (Animal Blood Counter 1B-
-parametrowy) fimy ABX, Francja.

Uzyskane wyniki badań poddano ocenie statystycznej
wykorzysfuj ąc j edno czynnikową analizę wariancj i. Istot-
ność rożnic określono testem najmniejszych róznic Dun-
cana.

Wyniki iomówienie
Srednie wartości uzyskanych wyników b adań zębra-

now tab.I-2.
W sierpniu, przed rozpoczęciem badań, u wszyst-

kich koników na sierści pęciny, stawie nadgarstkowym
i grzywie występowaĘ iaja gza.U zwierząt grupy do-
świadczalnej w badanych miejscach na powierzchni
I crŃ znajdowało się średnio 4,I,aw grupie kontrol-
nej 1,9 jaj gza G. intestinalis (ab. 1 ). W kale konikow
grupy doświadczalnej wykrywano wiosnąnastępnego
roku od 3 do 9Iarw gza w dziennej porcji kału. U ko-
ników grupy K larw gzaw kale nie było. Powierzch-
nia, jaką zajmowały jaja na sierści wspomnianych
miejsc wahała się od kilku do kilkunastu cm2, najbar-
dziej,,r ozrnlcone" j aj a gza majdowĄ się na grrywie.

W przebiegu inwazji gza G. intestinalis u koników
polskich stwierdzono wahania wskazników hemato-
logicznych. Ich wielko śc zalężała od fazy rozvvoju larw
i miesiąca badań (tab.2). Z romvojuIarw gza wyni-
ka, żejuż we wrześniu znaczna częśó larw I stadium
znajduje się w jvykl, a po przejściu w kolejne sta-
dium (II) dostaje się do żołądka i przyczepta hakami
do błony śluzowej. Szybko rosnące larwy gzalszka-
dzająścianę żołądka i pobierają pĘn tkankory oruz
krew, wy dzielaj ą pro dukty swoj ej pr zemlany materii
(1 1).

W okresie zagnieżdżenia się larw I stadium w jvy-
ku (sierpień) dochodzi do zmniejszenia liczby krwi-
nek czerwonych, średniego stężenia hemoglobiny
w krwince iliczby krwinek biĄch. Wzrasta średnia
objętość krwinki czerwonej i wartość hematokrytu.

We wrześniu, gdy większość Iarw gzazagnteżdzlła
się w języku, a pewna tchliczbaprzechodzi do żoŁąd-
ka i staje się larwami III stadium, dochodzi do dal-
szy ch zaburzęń w układzie czerwonokrwinkowym.
Występuje erytrocytoza, wzrasta średnia objętośó
krwinki czerwonej, zawartość hemoglobiny i wartość
hematokrytu. Jednocześnie dochodzi do zmniej szenia
średniej masy hemoglobiny w krwince, średniego stę-
zenia hemoglobiny w krwince i leukopenii. Powstałe
zmiany warlości wskaźników hematologicznych są
zapęwne następstwem uszkodzenia tkanek p rzez w ęd-
ruj ąc e 1 arwy gza (te w skazuj ą n a p o c zątek poważnyc h
zablrzęn fu nkcj i wydzielnic zej żołądka) .

W pażdziemiku, kiedy większość Iarw gza G. inte-
stinalis zasiedliła ścianę żoŁądka, a pewna ich liczba
przygotowuje się do kolejnej linki, dochodzido zflacz-
nego obniz enia liczby krwinek czerwonych (erytrope-
nii), zmniej szenia zaw artości hemoglobiny, spadku
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wartości ltczby hematokrytowej iliczby krwinek bia-
łych (1eukopenii). W tym stadium rozwoju larw gza
następuje istotny wzrost średniej objętości krwinki
czerwonej, średniej masy hemoglobiny w kr.wince
i średniego stęzenia hemoglobiny w krwince.

W listopadzie większość larw gza jestw III stadium
młodej larwy. Wskaźniki hematologiczne wykazują
takie same warlości jakw pażdzierniku.

W grudniu zasiedlone w żołądku larwy III stadium
są silnie wczepione hakami długich kolców w błonę
śluzową żoŁądka, powodując w niej wyraźne zagłę-
bienia. Grudzieńto miesiąc intensyrvnego wzrostu latw
i ich przemiany materii. Stąd badane wskaźniki wy-
kazywaĘ znacznę odchylenia w porównaniu z grupą
kontrolną np, Iiczba krwinek czerwonychbyŁa ztlacz-
nie obnizon a, obniżonabyła równie ż zawuiośc hemo-
globiny, hematokrytu i biaĘch krwinek. ZwtększyŁa
sięnatomiast średnia objętośc krwinki czetwonej, śred-
nia masa hemoglobiny w krwince i jej średnie stę-
żente.

W sĘczniu wryr ażnie więks ze i o znacznie dfuższy ch
kolcach larwy gza powodująpowiększenie kraterowa-
tych zagłębień w ścianie żoŁądka i doprowadzajądo

znacznego uszkodzenia jego błony śluzowej. Ten stan
tnw aĄi char aktery zował się erytropeni ą obniżeniem
zawartości hemo globiny, warto ści hematokrytu, a na-
wet liczby krwinek biĄch. ZwieJ<szyła się nieznacz-
nie wartość wskaźników czerwonokrwinkowych -
średniej objętości kfwinki czetwonej, średniej masy
hemoglobiny w krwince i średniego jej stężenia.

W lutym całkowicie wyrośnięte larwy gzaIII sta-
dium osiągają pełne rozmtary. Wokół kraterowatych
zagłębteh z wczeptonymi larwami błona śluzowa zo-
łądka jest wyraźnie rozpulchniona. Kwas solny i wy-
dzięlana pr zę z komo rki ś c i any żołądka p ep syna dra z -
ni uszkodzoneprzęz larwy tkanki. W tym okresie in-
wazji gza G. intestinalis często stwierdza się objawry
niestrawności z biegunką. Konie żIe przyswajająkar-
mę, chudną często sierść jest dłuzsza i nastroszona.
Spośrod badanych wskaźnikow hematologicznych
stwierdzono zmniej szenie liczby krwinek czerwonych
i biaĘch, zawartościhemoglobiny i warlości hemato-
krytu. Zmianom tym tow ar zy szył w zr ost średni ej ob -
jętości krwinki czerwonej oraz średniej masy hemo-
globiny w krwince i średniego stęzenia hemoglobiny
w krwince.

Tab. 1. Liczba jaj gza G. intestinalis u koników polskich przed rozpoczęciem badań (10 sierpień 2000)

Grupa

Licz

Kończyna lewa

§taw nadgarctkowy 
lstrona I Pęcina

przednia I zewnęlrzna I pnySroOłowa 
I

ba iai gza na powienchni 1 cmz

Kończyna plawa

Staw nadgarclkowy 
Istlona I Pęcina

pnednia I zewnęlnna I plzyśroOkowa 
I

Gnywa

Ś lednia
liczba jai na
powienchni

1 cmz

Doświadczalna

kontrolna

1,1

0,6

1,0

0,8

13,2

6,7

3,4

1,3

1,6

0,2

0,8

1,0

11 ,3

6,0

2,6

,1 
,1

2,7

0,2

4"|

1,9

Tab.2. Wyniki badań hematologicznych krwi koników polskich dotkniętych inwazją gza G. intestinulis

Wskaźnik G rupa
Miesiące badań

vlll l,* |x l*, Ixll I rl,, Illl l,u Iv
Liczba krwinek czeruonych
(x 1012l|\

Liczba kruinek białych
(x 1 09/)

Zawartość hemoglobiny
(s/)

H emalokryt

Średnia objęlość krwinki
czerwonei (fl)

Średnia masa hemoglobiny
w krwince (pg)

Średnie stężenie hemoglobiny
w krwince (g/dl)

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

K

8,17

8,25

11 ,08

1,| ,70

108,90

1 09,10

0,334

0,326

41,20

39,40

1 3,43

1 3,45

326,1 0

336,70

7,25

7,12

10,75

10,94

111 ,10

105,60

0,312

0,294

43,30

41,70

1 5,48

18,50

357,80

358,40

6,95a

8,34b

g,27a

11 ,36b

101 ,00

112,40

0,303

0,344

44,00A

41 ,00B

14,68

1 3,48

334,30

327,00

7,36

8,52

11,40

1,| ,35

11 1 ,00

121 ,30

0,320

0,352

43,83

41,50

15,20

14,25

347,20

345,60

6,84a

9,43b

9,51

11,26

1,17,00

129,80

0,344

0,386

43,17a

40,80b

14,68

13,78

339,80

336,60

7,81a

9,23b

9,1 6

9,78

124,20

127,80

0,359

0,376

42,00

40,80

1 4,46

1 3,89

345,00

339,40

8,90

11 ,08

7,68

8,66

112,20

125,50

0,323

0,363

42,20

41,30

14,60

,l4,30

347,00

346,50

8,70

9,72

7,29

g,72

1 01 ,00

1 13,40

0,315

0,340

43 

"l741,40

13,90

13,90

321,10

333,60

7,40

9,92

7 ,14

7,97

107,00

114,60

0,320

0,338

44,83

42,40

14,98

1 4,36

334,50

339,20

10,36

1 0,40

6,61

7,34

99,00

104,80

0,2g1

0,313

44,00

42,50

14,90

14,22

340,30

336,50

Objaśnienie: małc litery - róznice istotne przy p < 0,05, duze przy p < 0,01



W marcu większość larw gza przygotowuje się do
opuszczenia żołądka. W łm czasie następuje silne
uŚzkodzenie. błony śluzowej żołądka. Wyniki badah
hematolo gi czny ch wskazuj ą na zmniej s zenie ltczby
krwinek czerwonych i biĄch oruz poziomu hemo-
globiny, wartości hematokrytu, atakże średniego stę-
żenia hęmoglobiny w krwince. Zwiększa się Ęlko śred-
nia objętośó krwinki.

W kwietniu pewna ltczbalarw gza opllszcza żołą-
dek t wraz z treściąpokarmową przesuwa się do dal-
szych odcinkow przewodu pokarmowego. Niektóre

pionychlarwachwykazllj,ecechyzap.alenia,brzegitch
są nacieczone i pogrubiałe. Zapalenie ściany żołądka

zmntejszentazawatlościhemoglobiny,obnizeniawar-
tości hematokrytu oraz średniego stężenia hemoglo-
biny w krwince. Utrzymuje się nadal zwiększona ob-
jętość krwinki czerwonej i średnia masa hemoglobiny
w krwince.

;:ffi::#xrs;T-Ł:
adal drażniąbłonę ślu-

zow ą żołądka, po głębiaj ąc wcześniej powstały stan
zapalny. W tym okresie, który można nazwać zdro-
wieniem po przebytej larwalnej inwazji G. intestina-
/ls, dochodzi do wyrownyłvania poziomu badanych
wskaźników czerwonokrwinkowych, choci aż dalej

hema-
e śred-
ejenta

nośnego. Obecność Iarw gzaw ich przewodzie pokar-
mowym pr owadzi przede wszystkim do obniz ęnialicz-
by krwinek czerwony ch, zaw artości hemo globiny,
Itczby hematokrytowej i limfocytóW a wzfostu śred-
niej objętości krwinki czerwonej oraz średniego stę-
żęnia hemoglobiny w krwince i jej średniej masy.
Zmiany te rozpoczynaĘ się w okresie wnikania larw
do języka (sierpień), akohczyĘ w okresie oplszcza-
nia żołądka (maj). Najwyzsze wahania wskaźników
hematolo gi c znych występ owĄ w p ńdziemtk:tt (okre s

zasiedlania żołądka przez larwy II stadium gza) t w
grudniu (intensyrvny wzrost larw III stadium),

Stwierdzone zmiany w hemogramie nie wpłynęły
w widoczny sposób na stan zdrowia koników polskich.
Wskazuje to na dobrą adaptację tych zwierząt do tn-
wazjipasożytntczych.
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Actinobacillus equuli 6ędący składnikiem nonnalnej mikroflory jamy gębo-

wej korri może byó przyczyną wielu chorób, w tym kończapej się padnięciem

posocznicy nowo narodzonych żrebiąt z niedobolem immunologicznym. Przy-

czyną niedoboru są zaburzenia w przekazywaniu odporności matczlmej za po-

średnictwem siary. Białko aqx tego zarazka ma charakter toksyny działajapej na

1imlocyty konia Określono częstotliwość występowania przeciwciał przeciwko

białku aqx w surowicach koni i źrebiąt i ich działanie ochronne ta zakażenie

Przeciwciała dla białka aqx występowĄ powszechnie w surowicy koni. Nowo

narodzone źrebięta są pozbawione przeciwciał dla białka aqx i nabywają je za

pośrednictwem siary matek w ciągu pielwszej godziny pojej pobraniu. Po około

24 godz. poziom tych przeciwciał W surowicy źrebiąt odpowiada ich poziomowi

w surowicy klaczy. 
G.


