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Paso¿yty przewodu pokarmowego koni ze wzglêdu
na powszechne wystêpowanie i znaczn¹ patogenno�æ
s¹ uznawane za g³ówn¹ przyczynê chorób inwazyj-
nych. Najbardziej rozpowszechnione s¹ s³upkowce
(Strongylidae) wystêpuj¹ce u 80-90% pog³owia koni
w kraju (3-5, 8, 11-14).

Poziom zara¿enia mo¿na oceniaæ na podstawie ba-
dañ koproskopowych (liczba wydalanych z ka³em jaj),
larwoskopowych (ró¿nicowanie larw inwazyjnych
wyhodowanych z jaj) lub sekcyjnych. W oparciu o ba-
dania koproskopowe i larwoskopowe wykazano wp³yw
wielu czynników, w tym systemu i warunków chowu
na poziom zara¿enia koni paso¿ytami (3-4, 11-14).
Badania sekcyjne koni umo¿liwiaj¹ dok³adne okre�le-
nie inwazji zarówno pod wzglêdem ilo�ciowym, jak
i jako�ciowym. Jednak w przypadku takich ¿ywicieli
jak konie, ze wzglêdu na koszty, trudno�ci techniczne
i pracoch³onno�æ wykonywane s¹ rzadko. Z wiado-
mych wzglêdów materia³ sekcyjny mo¿na uzyskaæ je-
dynie od koni rze�nych, które z regu³y nie s¹ podda-

wane zabiegom odrobaczania. W przeci¹gu prawie
czterdziestu lat takie badania przeprowadzono w Pol-
sce tylko dwukrotnie (4, 18). Dopiero ostatnio opubli-
kowano wyniki badañ sekcyjnych 10 koni z rejonu
Polski �rodkowo-wschodniej (8).

Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena zara-
¿enia paso¿ytami jelitowymi koni wierzchowych
w stadninie i klubach je�dzieckich na podstawie ba-
dañ koproskopowych oraz koni roboczych w oparciu
o wyniki sekcji parazytologicznej jelita grubego.

Badania zrealizowano ze �rodków finansowych
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (grant nr 2 P06D
022 26).

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono w 2004 r. obejmuj¹c nimi ko-

nie z terenu Polski po³udniowej: czystej krwi arabskiej ze
stadniny, konie pó³krwi z 5 klubów je�dzieckich z okolic
Tarnowa oraz konie robocze z powiatu d¹browskiego (D¹b-
rowa Tarnowska) w woj. ma³opolskim. Ka³ do badañ po-
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Summary
The purpose of the study was to evaluate intestinal parasite infections in riding horses from one stud farm

and 5 riding clubs based on fecal egg counts, and in working horses on the basis of necropsy. The prevalence of
strongyles was similar in stud farm and clubs (71.0% and 36.3%-87.1%, respectively), with higher egg counts
in the farms (924) compared to the clubs (302-515). Larvae differentiation indicated a very low prevalence of
large strongyles in the above horses. Parascaris equorum was not very prevalent in adult Arabian horses
(0.5%), while 3.7-21% of horses in clubs were infected. Anoplocephala spp. was not very prevalent in Arab-
-horse farms (6.7%) and in riding clubs (0-1.8%). 4 large strongyle, 14 small strongyle species and 5 other
species of parasites were found in fourteen horses slaughtered for meat. The results indicated a high preva-
lence of large strongyles (S. vulgaris 64.3%, S. equinus 21.4%, and Triodontophorus spp. 14.3%-21.4%). The
most prevalent cyathostome species were Coronocyclus coronatus (57.1%), Cylicocyclus nassatus (50.0%)
and Cyathostomum catinatum (42.9%). Tapeworm and botfly infections were found in individual cases (7.1%).
Horses in Arab farm and riding clubs were routinely de-wormed twice a year. It was noted that no anthelmintics
had been used in the slaughtered horses. The results revealed that small strongyles (cyathostomes) are the
most common intestinal parasites in horses despite regular anthelmintic treatment. In addition it seems
important to take S. vulgaris infection into account when diagnosing abdominal pain, i.e. colic in un-wormed
horses (working or kept in organic farming systems).
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bierano 4 razy w ci¹gu roku (IV, VI,
VIII, X) od 170 koni w stadninie i 40
z klubów je�dzieckich. Zwierzêta
w okresie badañ by³y odrobaczane
w kwietniu za pomoc¹ preparatów na
bazie embonianu pyrantelu lub iwer-
mektyny. Konie w stadninie utrzymy-
wane by³y systemem alkierzowo-
-pastwiskowym, a w klubach je�dziec-
kich w stajniach, z mo¿liwo�ci¹ wyj�-
cia na padoki ziemne lub ze sk¹p¹ ilo�-
ci¹ trawy. W obiektach tych od wielu
lat stosowano dwukrotne odrobacza-
nie, przed rozpoczêciem sezonu pa-
stwiskowego i po jego zakoñczeniu.
Badania ka³u na obecno�æ jaj paso¿ytów wykonano przy
u¿yciu metody McMastera (2) oraz prowadzono hodowle
larw s³upkowców do stadium inwazyjnego (9). W oparciu
o uzyskane wyniki obliczono �redni¹ sezonow¹ ekstensyw-
no�æ zara¿enia oraz liczbê wydalanych jaj w 1 g ka³u,
a tak¿e okre�lono udzia³ s³upkowców ma³ych i du¿ych w pa-
razytofaunie jelita grubego koni na podstawie ró¿nicowa-
nia larw inwazyjnych tych nicieni.

Badaniami sekcyjnymi objêto 14 koni roboczych pocho-
dz¹cych z powiatu d¹browskiego, poddanych ubojowi
w rze�ni eksportowej w S³omnikach k. Krakowa. Do ba-
dañ pobierano fragmenty �ciany (oko³o 10%) oraz tre�æ po-
karmow¹ (ok. 5%) z trzech odcinków jelita grubego, tj.
okrê¿nicy dolnej, okrê¿nicy górnej i jelita �lepego. Du¿e
paso¿yty wybierano z tre�ci pokarmowej (owsiki, glisty)
oraz zbierano ze �luzówki (tasiemce i du¿e s³upkowce).
W laboratorium z ka¿dego odcinka jelita grubego izolowa-
no paso¿yty, które po zakonserwowaniu w 70% etanolu
okre�lano do gatunku.

Wyniki i omówienie
Wyniki badañ koproskopowych przedstawiono

w tab. 1 i 2. �rednia sezonowa ekstensywno�æ zara¿e-
nia s³upkowcami ma³ymi (Cyathostominae) w klubach
je�dzieckich wynosi³a od 36,3% do 87,1%, a w stad-
ninie 71,0%. Konie w stadninie wydala³y �rednio wiê-
cej jaj s³upkowców w 1 g ka³u (920) w porównaniu
z badanymi w klubach je�dzieckich (300-520 jaj/1 g)
(tab. 1). D³ugotrwa³y kontakt koni w stadninie z lar-
wami inwazyjnymi na pastwisku u³atwia zara¿enie,
zw³aszcza s³upkowcami ma³ymi, które charakteryzu-
je stosunkowo krótki okres prepatentny (5-6 tygodni),
krótki czas rozwoju larw inwazyjnych z jaj (5-7 dni
w temp. 20-25°C) oraz d³ugotrwa³y okres prze¿ywa-
nia tych larw na pastwisku (12-20 tygodni). Sprzyja to
szybkiej i sta³ej reinwazji u wypasanych koni. W klu-
bach je�dzieckich krótkotrwa³e przebywanie koni na
pozbawionych trawy wybiegach, w warunkach nieko-
rzystnych dla rozwoju larw inwazyjnych, ograniczy³o
liczbê wydalanych przez nie jaj s³upkowców.

Badania larw inwazyjnych wykaza³y bardzo niski
poziom zara¿enia koni s³upkowcami du¿ymi (Stron-
gylinae) (0-1,2%) i dominacjê s³upkowców ma³ych
(Cyathostominae) (tab. 3). Nisk¹ ekstensywno�æ za-

ra¿enia koni wierzchowych s³upkowcami du¿ymi po-
twierdzaj¹ wyniki badañ w³asnych oraz innych auto-
rów (1, 5, 12-14, 16). Wynika to z powszechnego sto-
sowania preparatów przeciwrobaczych, z których
wszystkie wykazuj¹ skuteczno�æ przeciwko larwom
wêdruj¹cym tych paso¿ytów (10).

Ekstensywno�æ zara¿enia koni glist¹ (Parascaris
equorum) by³a bardzo niska u koni arabskich (0,5%);
nieco wy¿sz¹ stwierdzono w klubach je�dzieckich (3,5-
-5,5%), z wyj¹tkiem jednego, gdzie 21% koni wyda-
la³o jaja glist (tab. 2). Glista koñska jest paso¿ytem
wystêpuj¹cym najczê�ciej u �rebi¹t, lecz diagnozowana
bywa tak¿e u koni starszych utrzymywanych w ró¿-
nych systemach chowu (5, 8, 11, 17).

Tasiemce z rodzaju Anoplocephala spp. stwierdzo-
no u koni w stadninie w ekstensywno�ci zara¿enia
6,7%, wy¿szej ni¿ obserwowana tam w latach 1999-
-2001 (1,3-3,9%) (12). Stosowana metoda McMaste-

tkeibO

%aine¿arazæ�onwysnetskE )GPE(u³akg1wjajabzcilainder�

ñadabc¹iseiM ñadabc¹iseiM

VI IV IIIV X oinder� VI IV IIIV X oinder�

KS 0,45 0,46 0,68 0,08 0,17 045 026 0831 0411 029

1-JK 7,78 6,02 6,43 8,15 7,84 044 046 1 082 1 074 064

2-JK 7,66 6,87 1 0,0 1 0,0 3,63 017 005 0 0 003

3-JK 5,29 3,46 1,75 7,58 9,47 071 076 0322 1 015 004

4-JK 0,001 1 0,001 1 5,26 7,58 1,78 081 0111 1 1 061 1 016 025

5-JK 7,66 0,05 9,67 9,67 6,76 093 084 1 072 1 081 033

Tab. 1. Zara¿enie koni s³upkowcami

Obja�nienia: SK � stadnina, KJ � kluby je�dzieckie

tkeibO murouqesiracsaraP
)%(

ppsalahpecolponA .
)%(

KS 5,0 7,6

1-JK 7,3 9,0

2-JK 5,3 0,0

3-JK 5,5 8,1

4-JK 0,0 0,0

5-JK 0,12 1 0,0

Tab. 2. Zara¿enie koni glist¹ i tasiemcami

tkeibO hcynanokywabzciL
iipoksowral

wral%/abzciL
eanimotsohtayC

wral%/abzciL
eanilygnortS

KS 24 8,99/0024 2,0/8

1-JK 01 001/0001 0

2-JK 01 9,99/0001 1,0/1

3-JK 01 5,99/0001 5,0/5

4-JK 01 001/0001 0

5-JK 01 8,89/0001 2,1/21

Tab. 3. Wystêpowanie larw inwazyjnych s³upkowców
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ra, w której wykorzystywano 2-4 gramowe próbki ka³u
nie umo¿liwia prawid³owej oceny inwazji tasiemców.
Wynika to przede wszystkim ze specyfiki morfologii
tych paso¿ytów (jaja w kale pojawiaj¹ siê nieregular-
ne, uwalniane z dojrza³ych cz³onów odrywaj¹cych siê
od strobili), a tak¿e w³a�ciwo�ci jaj z onkosfer¹ (znacz-
nie ciê¿sze od jaj nicieni, trudno izolowaæ je za pomo-
c¹ flotacji w roztworze NaCl, na której opiera siê me-
toda McMastera).

Wy¿szy poziom zara¿enia koni tasiemcami (4,9-
-96,0%) w �rodkowo-wschodniej Polsce stwierdzili
Gund³ach i wsp. (8), stosuj¹c metodê Nilssona i wsp.
(15) w modyfikacji w³asnej przy wykorzystaniu m.in.
50 g próbki ka³u (6, 7).

Wyniki badañ sekcyjnych koni rze�nych
przedstawiono w tab. 4 i 5. Stwierdzono 4 ga-
tunki s³upkowców du¿ych, 14 � s³upkowców
ma³ych oraz 5 gat. innych paso¿ytów jelitowych.
Istotne by³o stwierdzenie wysokiej ekstensyw-
no�ci zara¿enia badanych koni s³upkowcami
du¿ymi (Strongylus vulgaris � 64,3%, S. equi-
nus � 21,4%, Triodontophorus spp. � 14,3%

i 21,4%). Udzia³ Strongylus vulgaris w�ród wszyst-
kich stwierdzonych paso¿ytów by³ równie¿ znaczny
i wynosi³ 12,6%. Maksymaln¹ liczb¹ osobników tego
gatunku u jednego konia by³y 64 paso¿yty, co nie od-
zwierciedla rzeczywistej intensywno�ci zara¿enia, ze
wzglêdu na sposób pobierania prób do badañ. Szacun-
kowe obliczenia pozwalaj¹ w tym przypadku oceniæ
inwazjê S. vulgaris na przekraczaj¹c¹ 100 egzempla-
rzy. Najczê�ciej stwierdzanymi gatunkami s³upkow-
ców ma³ych by³y: Coronocyclus coronatus (57,1%),
Cylicocyclus nassatus (50%) i Cyathostomum catina-
tum (42,9%).

Po�ród ogó³u stwierdzonych paso¿ytów przewodu
pokarmowego najwy¿szy udzia³ procentowy stanowi-

Tab. 5. Wystêpowanie paso¿ytów w poszczególnych
odcinkach jelita grubego koni

Tab. 4. Wystêpowanie paso¿ytów jelitowych u koni

aty¿osapkenutaG inokabzciL
hcyno¿araz

æ�onwysnetskE
)%(ijzawni

%/abzciL
hcynozdreiwts

wóty¿osap

eanilygnortS

siragluvsulynortS 9 3,46 6,21/532

suniuqe.S 3 4,12 1 3,0/6

sutarressurohpotnodoirT 3 4,12 8,0/41

aduaciverb.T 2 3,41 7,0/31

eanimotsohtayC

mutanitacmumotsohtayC 6 9,24 3,4/08

mutaretap.C 1 1 1,7 2,0/4

sutanorocsulcyconoroC 8 1,75 1,71/813

sutaibal.C 1 1 1,7 1,0/2

sutasrubignolsunahpetsocilyC 2 3,41 2,2/04

sutacilac.C 4 6,82 6,41/272

idlog.C 3 4,12 8,2/25

sutunim.C 4 6,82 9,2/35

sutassansulcycocilyC 7 0,05 1,82/225

ihtrowhsa.C 1 1 1,7 5,2/74

sumotsotpel.C 2 3,41 4,8/651

sutatipacsulahpecolayG 3 4,12 9,0/61

mutalucopamenivorteP 1 1 1,7 1,0/1

mutatnedirapmimumotsoiretoP 1 1 1,7 1,0/2

eadicrecomsoC

arapivivairyamtsborP 1 1,7 �/0001>

eadiruyxO

iuqesiruyxO 3 4,12 3,0/6

eadidiracsA

murouqesiracsaraP 1 1,7 1,0/1

eadiilihporetsaG

silanitsetnisulihporetsaG 1 1,7 �/02

eadilahpecolponA

atailofrepalahpecolponA 1 1,7 �/4

aty¿osapkenutaG
%/wóty¿osapabzciL

otilej
epel�

acin¿êrko
anlod

acin¿êrko
anróg

eanilygnortS

siragluvsulynortS 432 0 0

suniuqe.S 6 0 0

sutarressurohpotnodoirT 46/9 0 63/5

aduaciverb.T 0 51/2 58/11

eanimotsohtayC

mutanitacmumotsohtayC 6/5 08/46 41/11

mutaretap.C 0 0 4

sutanorocsulcyconoroC 59/303 1/2 4/31

sutaibal.C 0 0 2

sutasrubignolsunahpetsocilyC 0 33/31 86/72

sutacilac.C 97/412 1/3 02/55

idlog.C 2/1 72/41 47/73

sutunim.C 03/61 8/4 26/33

sutassansulcycocilyC 2/8 64/142 25/372

ihtrowhsa.C 71/8 0 38/93

sumotsotpel.C 32/63 8/21 96/801

sutatipacsulahpecolayG 6/1 0 49/51

mutalucopamenivorteP 1 0 0

mutatnedirapmimumotsoiretoP 2 0

eadicrecomsoC

arapivivairyamtsborP 0001> 0001> 0001>

eadiruyxO

iuqesiruyxO 76/4 33/2 0
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³y Cylicocyclus nassatus (28,1%), Coronocyclus co-
ronatus (17,1%) oraz Cylicostephanus calicatus
(14,6%). U jednego konia wykazano obecno�æ Probst-
mayria vivipara (Cosmocercidae). Te niewielkie ni-
cienie (oko³o 1,5 mm d³ugo�ci) wystêpuj¹ w wysokiej
intensywno�ci inwazji (tysi¹ce egzemplarzy), dlatego
te¿ nie brano ich pod uwagê, obliczaj¹c procentowy
udzia³ osobników poszczególnych gatunków. Pozosta-
³e stwierdzone paso¿yty jelitowe (glisty, owsiki, tasiem-
ce oraz larwy gzów) wystêpowa³y u pojedynczych koni
(tab. 4).

Prezentowane badania wykaza³y, ¿e u koni nieodro-
baczanych w porównaniu z regularnie leczonymi wy-
stêpuje znacznie bogatsza parazytofauna jelitowa,
zw³aszcza s³upkowców du¿ych. W niniejszych bada-
niach stwierdzono nieco wiêksz¹ liczbê gatunków pa-
so¿ytów, zw³aszcza ma³ych s³upkowców ni¿ u koni
z okolic Lublina (8). Spo�ród stwierdzonych nicieni
tej grupy 7 gatunków wystêpowa³o w obu opracowa-
niach. Na uzyskane ró¿nice wyników badañ mog³a
mieæ wp³yw ró¿na intensywno�æ inwazji tych paso¿y-
tów u badanych koni.

Badania sekcyjne umo¿liwi³y ocenê rozmieszcze-
nia poszczególnych gatunków paso¿ytów w obrêbie
jelita grubego (tab. 5). Wiêkszo�æ gatunków s³upkow-
ców du¿ych bytowa³a w jelicie �lepym, z wyj¹tkiem
Triodontophorus brevicauda. S³upkowce ma³e wystê-
powa³y g³ównie w okrê¿nicy górnej (9 gatunków),
okrê¿nicy dolnej (3 gat.) oraz w jelicie �lepym (3 gat.).
Jest to zgodne z wcze�niejszymi badaniami rozmiesz-
czenia Strongylidae w jelicie grubym koni (3, 4).

Podsumowanie
Wyniki badañ koproskopowych wykaza³y, ¿e prob-

lem inwazji paso¿ytów jelitowych u koni jest ci¹gle
aktualny, zw³aszcza w wielkostadnym chowie i hodow-
li, gdzie istnieje wiele czynników sprzyjaj¹cych trans-
misji paso¿ytów w ró¿nych grupach wiekowych. Wa¿-
ne jest wiêc synchronizowanie w czasie zabiegów de-
helmintyzacji. Nale¿y odrobaczaæ w miarê mo¿liwo�-
ci w jednym terminie ca³e pog³owie, a przynajmniej
grupy koni korzystaj¹cych z jednego pastwiska. Re-
gularne kontrolowanie zara¿enia (badania ka³u na
obecno�æ jaj paso¿ytów) i stosowanie w³a�ciwych an-
tyhelmintyków w odpowiednim czasie pozwala
zmniejszyæ rozmiary inwazji i umo¿liwia wyklucze-
nie z kolejnej akcji dehelmintyzacji koni o niskim po-
ziomie zara¿enia, co znacznie obni¿a koszty zwalcza-
nia paso¿ytów.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e u nieodro-
baczanych koni roboczych inwazje s³upkowców du-
¿ych, a przede wszystkim Strongylus vulgaris wystê-
puj¹ powszechnie, w znacznej intensywno�ci zara¿e-
nia. Przyjmuje siê, ¿e inwazja ponad 100 osobników
tego gatunku u doros³ego konia jest przyczyn¹ niedo-
krwisto�ci (10). W diagnostyce ró¿nicowej bólów
morzyskowych (kolek) u koni ciê¿szych ras nale¿y
wiêc braæ pod uwagê robaczycê wywo³an¹ inwazj¹

larw S. vulgaris w têtnicach krezkowych. Pomocn¹
wskazówk¹ s¹ informacje pochodz¹ce z wywiadu
z hodowc¹, czy i kiedy w danym przypadku klinicz-
nym przeprowadzono zabieg odrobaczenia.
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