
EUGENIUSZ WISNIEWSKI, JOLANTA DĄBROWSKA

Lipcówko - sezonowe olergiczne zopolenie skóry koni
zakład chorób koni Bydgoskiego od-działu Instytutu wetel.ynarii w puławach,

A1. Powstańców wlk). 10, 85-090 BydgoszcŻ

Sezonowe alergiczne zapalenie skóry koni, zwane też
].etnim wypryskiem koni lub popularnie lipcówką, jest
chorobą o podłożu dziedzicznym. występującą na obsza-
Tze całego świata. W Wielkiej Brytani nazywa się
,,sweet itch", w Stanach Zjednoczonych ,,summer der-
matitis", we Francji ,,§ummer sores'', w Australii ,,Que-
ens]and ltch", w Norwegii ,,summer eczema'', a w Pol-
sce ,,lipcówka" (3). Wywołują ją ukąszenia krwiopij-
nych muchówek z rodzaju Culi,coides spp. Są to owady
o wielkości ok. 1 mm, które przeciskają się pomiędzy
włosami aby ukąs,ić żywiciela, W Polsce jest 40 gatun-
ków Culicoźdes i występują one na obszarze całego kra-ju. Uważa się, że około 4,60/o populacji koniowatych
jest nadwrażliwa na ukłucia tych owadów, Największy
procent uczulonych koni zaobserwowano w klimacie
ciepłym, a szczególnie dużo na Florydzie i w Australii
w prowincji Queensland, gdzie konie narażone są na
ukłucia Culżcoides od lutego aż do listopada. W klima-
cie umiarkowanym problem ten dotyczy miesięcy wio-
senno-1etnich, najczęściej od kwietnia do września.
Culżcożdes spp to owady, które przejawiają największą
aktywność w odzinach wieczornych i nocnych (szcze-
gólnie od 1B do 21). W poszczegóInych częściach świata
pasożytują różne gatunki z rodzaju Culicożdes wywo-
łując odczyny alergiczne skóry koni. Najczęściej jed-
nak są to: C, deąłulfi, C. obsol.etus, C. pulicaris, C. chżop-
terus (6).

Miejscami predylekcyjnymi dla tego owada są u ko-
nia: głowa, szyja, grzywa, grzbiet, zad, ogon, czasem
łopatka. Owady z rodzaju Cul.icożdes, szukając żywicie-
1a, kierują się przede wszystkim gradientem zawartości
dwutlenku węgta w powietrzu wydychanym przez zwie-
tzę, jak również temperaturą ciała i wilgotnością. Posia-
dają chemoreceptory reagujące na zapach żywicieta
(szczególnie zapach potu). Koń, będąc zwierzęciem, u
którego w procesie teł:moregulacji pocenie jest istotnym
eJ.ementem, jest szczególnie łatwy do odnalezienia przez
owada. Udowodniono też, że osobniki alergiczne mają
wyższą temperaturę ciała w miejscach predylekcyjnych
do siadania cu\,1,coides niż orsobniki niewrażliwe. Jest
to cecha dziedziczna. Być może owady te szczególnie
często nękają zwierzęta wrażliwe na ich ukąszenia, bo
rozróżniają je po tej podwyższonej temperaturze (2).
Odpowiednie zmysły owada można zablokować przy po-
mocy repelentów, skutkiem czego przestaje on reago-
wać na żywiciela.

Alergiczne zapalenie skóry na tle Culżcotdes ma cha-
rakter wielopostaciowy. Zmiany skórne polegają na po-
jawieniu się wyprysku w po§taci pęcherzyków, grudek
sączącrzch, krost, wyłysień, przy czym każdy odcinek
skóry ma inny o Objawom tym towarzyszy silny
świąd skóry oraz nofilia ogólna i miejscowa. Może
też dochodzić do zranień skóry i wtórnych zakażeń, Po
ustąpieniu objawów, o ile nie było uszkodzen rnechanicz-
nych skóry lub infekcji, nie owinny pozostać śIady.
Oprocz wykwitów skórnych osobników szczegóInie
lvrażliwych mogą wystąpić objawy ogólne ze wstrząsem
włącznie. Ten t p nadwrażIiwości mieści się w pojęciu
idiosynkrazji cz li atopii, Jest to nadwrażliwość typu I
występująca u osobników o skłonnościach uwarunkowa-

nych genetycznie. Objawy nadwrażliwości występują
w tym przypadku natychmiast, zaraz po zadziałańiu
alergenu. U koni atopowych, które przez wiele sezonów
ujawniły swoją nadwrażliwość na Culicoides stwierdzo-
no wysoki poziom przeciwciał IgE w lsurowicy krwi.
Badania histochemiczne przesączu znajdującego się w
chorobowo zmienionej skórze wykazały oprócz IgE
i eozynofilów występujących zawsze w nadwrażliwości
typu I, również obecność ]imfohistiocytów charaktery-
stycznych dla reakcji uczuleniowych typu późnego (typ
IV). W reakcji opóźnionej typu IV istotną rolę odg,rywa
mechanizm swoistej odporności komórkowe j przy udziale
limfocytów T i makrofagów, Za współistnieniem tych
dwóch typów reakcji alergicznych (typ I i IV) przema-
wia fakt, że po śródskórnym wprowadzeniu wyciągu
ze śliny Culicoides, u niektórych koni dopiero po 72 h
pojawiły się na skórze skupiska grudek. W patogenezie
odczynów alergicznych ważną rotę odgrywa histamina
jako mediator reakcji anafilaktycznej. Duże jej stęże-
nie stwierdzono w zmianach skórnych nadwrażliwych
koni (1, 3, 4). Konie wrażliwe na ukłucia Culżcoid,es
mogą również w podobny sposób reagować na ukąsze-
nia innych owadów np. na muchy Stomołgs calcitrans
i Sżmuii:idae spp.

W rozpoznaniu należy uwzględnić lokalizację i cha-
rakter zmian skórnych, świąd, sezonowość oraz przeby-
wanie koni na pastwisku w porze rł,ieczornej i nocnej.
Zdania co do celowości i skuteczności odczulania są po-
dzielone. Jedni badacze nie mieli zadowalających efek-
tów, a,Ie inni uzyskali poprawę u ponad połowy chorych
zwierząt. Immunoterapia polega na śródskórnym poda-
waniu małych dawek antygenu przez dłuższy okres
czasu \^I celu zahamowania odpowiedzi immunologicznej,
Jest dobrym i racjonalnym sposobem leczenia, ale wy-
maga dokładnego rozpoznania alergenu. Ślina owada
zawiera kilka składników, ale tylko niektóre z nich mają
właściwości uczulające. Nateży więc rozpoznać i wy-
ek,strahować ze śliny owadów odpowiednie substancje,
uzyskać odpowiednio dużą ilośó tych związków, a na-
stępnie przetestować je na wrażliwych zwierzętach.
Skuteczność irnmunoterapit zależy od statusu immunolo-
gicznego każdego konia. U niektórych zwierząt występr-r-
ją podkliniczne stany nadwrażłiwości na ukąszenia in-
nych owadów. Nie można się więc spodziewać dobrych
wyników immunoterapii w takich przypadkach, gdy
używa rsię do odczulania tylko ekstraktu ze śIiny Culi-
coides. Mierne efekty uzyskuje się też u zwierząt leczo-
nych długo hormonami sterydowymi. U koni, u których
reakcja alergiczna typu I współistnieje z nadwrażliwoś-
cią typu późnego, immunoterapia jest również nieskr-r-
tcczna (4).

N4ożna tej chorobie zapobiegać eliminując z hodowli
osobniki nadwraż]iwe, gdyż jak wiadomo schorzenie to
jest przenoszone z pokolenia na pokolenie. Nie zawsze
jest to możIiwe ze względów ekonomicznych. Innym
sposobem zapobiegania może być niewyparsanie koni w
godzinach wieczornych i nocnych - tzn. w okresie że-
rowania muchówek z rodzaju Culżcożdes, W klimacie
ciepłym lub w naszej szerokości geograficznej w przy-
padku upalnego lata, konie często przebywają na pa-



Medycyna Wet. 48 (7) 1992
295

piśmiennictwo

7. Barbet J. L., Beużer B., Greiner E, c,:
1990.

Equine vet. J. 22, 232,

|V..,Equine vet. J, 15.

2.
3.
4.

BraDerman Y.: Vet. Rec. 125. 1989.
Holmes M.., Equine vet. J. 22, 1990.qużnn P. J,, Boker K. P., rou A,
266,19B3.

Adres autora: dr hab, Eu8eniusz wiśniewski, ul. Polna 26/49,85-163 BydgoSzc,

NIARIUSZ MUZYLAK,
GRAŻYNA BYLINKA,

MICHAŁ OLSZEWSKI,
JACEK SIKORA

Przewlekło mocznico u koniko polskiego z lorbielowolościq nerek
Katedla cholób We_wnętlznych _yyq?i9!9 weterynaryjnego sGGw,ul. Grochowska 272, 03-849 warszawa

rozwoj niu w nerkachlicznyc miąższ prowa-
dzą do (3, ?).

ks :T. t"Jgo or się

wszystkich kanalików zbiorczych. Chor
symetrycznie i nie daje szans przeżycia
na została tylko u młodych osobników,
dzo często współistnieje z cystowatością
ciowych. Dziedziczenie przypuszczalnie ma charakter
autosomalny recesywny. Tego rodzaju syndrom zano-
towano u kotów, świń i poronionych lub ginących krót-
ko po urodzeniu cieląt.

Typ II - wada rozwojowa spowodowana zahamowa-

n
n
u
ny przez proporcję zmienionych prawidłowych nefro-
nów. Rezerwa funkcjonalna jest wykle zachowana do

U koni czynność nerek jest przez długi czas zachowa-
na w związku z dużą rezerwą funkcjonalną, pozwala-


