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coming more and more of a serious problem in domes-
resistant parasite in horses. These nernatodes (over 40
ole preparations but also to pyrantel which has been

esistance of small strongyles to these preparations
ce occuring denotes the necessiĘ periodically con:

lar area.
Keywords: hor§e, parasites. drug-resistance.

Wyniki kraj owyc h b adań dotyc zących he lminto fau-
ny wskazują źe ekstensywność inwazji nicieni jelito-
wych u koni jest bardzo wysoka i wynosi od 94oń do
1000ń, przy równoczesnej bardzo znacznej intensyw-
ności (5, 21, 52').Inwazje te nie przyczyniają się do

Grzywiński i wsp. (28) porównywali skutecznośc
trzechpostaci kambendazolu przy zw alczaniumiesza-
nych infekcji u koni.

lu.podawanego łącznie z trichlorfonem przeciwko
mleszanym lnwazJom pasożytów zołądkowo-jelito-
wym u koni. Preparaty uwclniły zywicieli w l00% od
dorosłych farm Parascaris equorum, Oxyrtris, equi i
Slrongr-lus wilgaris oraz,N 12% od Strong1llus eden-
tatus i częściowo (w 25%) Anoplocephala perfoliata.
Przedstawiony zestaw preparatów okazaŁ się równie
skuteczny (9]%) przeciwko dorosłym postaciom Cv-
alhostominae.

King iwsp. (34) ść pyrante-
lu i fenbendazolu p ae lv 9 sta1-
niachV/ietrkiej Bryt ęgającą98-
-I00% skuteczność pyrantelu oraz zrożnlcowane wy-
niki skuteczności fenbendazolu, która wahała się od
88% do 99%.W jednej stajni autorzy stwterdzili cał-
kowitą oporność słupkowców małych na fenbendazo l.
Dobrymi właściwościami teraperrtycznymi charakte-
ryzował się również sam pyrantel. Preparat okazał się
w l 00oń skuteczny przeciwko słupkowco 1Tl, P ar as c a-

i doro-
sne (6)
(fi,my
u koni.

D ane doty c ząc e pr oblemow zw iązanych ze zw a|c za-
niem pasozytów przewodu pokarmowego u koni, co-



r az częścięj dotyczą leko oporno ści na sto sowane środki
przeciwrobacze. Na zj awisko to po razpierwszy zwTo-
cili uwagę Poynter i Hughes (40) oraz Drudge i Lyons
(I 5), ktor zy stwierdzili op omo ś ć słupkowc ów maĘch
na fenotiazynę i niektóre preparaty z grupy benzimi-
dazoli. P oźniej sze dane wyka zaŁy op otlto ś ó na b ęnzi-
midazole u 5 gatunków Cyathostominae,podczas gdy
19 innych, a takżę Strongylus vulgaris i Strongylus
edentatus pozostało wrażliwych na te preparaty (16).
Podobne wyniki uzyskał w 1983 r. Donald (14).

Spośród siedmiu bęnzimidazoli stosowanych u koni
(tiabendazol, mebendazol, kambendazol, oksfendazo1,
oksybendazol i albendazol) Drudge i Lyons (17) wy-
kaza|i p ełną skute czno ś ć tylko oksyb endazolu i alb en-
dazolu przeciwko Cyathostominae.Eysker i wsp. (22)
sugerują jednak możliwość pojawienia się opomości
niektórych gatunków Cyathostominae na albendazol,
uzależnioną w głównej mierze od częstotliwości od-
tobaczania. podanej dawki preparatu, a także od za-
stosowanego systemu pastwiskowania.

W 1981 r. wykazano szerokie lozpowszechnienie
lekooporności słupkowców małych na benzimidazole
w stadninach w StanachZjednoczonych (31). Podob-
ny problem zanotowano w Kanadzie (48,51), Wiel-
kiej Brytanli (25, 47),Irlandii (37), Norwegii (32),
Holandii (22,23,24), Niemczech(3,9) oraz w Polsce
(5,7).Na uwagę zasługuje pojawienie się równiez
oporności Cyathostominae na pyrantel (49) oraz jed-
noczesna oporność pasożytów na pyrantel i fenbenda-
zol (I2).

Dotychczasowe badania wskazują że do lekoopor-
ności może przyczyniać się wiele czynników wynika-
jących zarówno z właściwości leków, sposobu ich sto-
sowania, j ak i teZ zdolno ści adaptacyj nych p asozytów
(39 , 54). Gundłach i Sadzikowski (3 0) do naj istotniej -

szych zaltczająte, które wynikają ze sttategli lecze-
nia: długottwałe stosowanie leku, zbyt małą dawkę,
nieo dp owi edni ą c z ę stotliwo ś ć i terminy leczenia or az
system utrzymanta i wypasu zwierząt, Do czynników
zależących od pasożyta należąnatomiast te, które wy-
nikają z jego biologii. Stwierdzono bowiem rożną
wrażliwośó samców i samic na antyhelmintyki, atak-
że większą możliwośó wystąpienia lekooporności u
szczepów o krótkim okresie rozwoju ontogenetyczne-
go. Zwiększa się wówczas szansa wystąpienia w cią-
gu roku kilku generacji pasożyta mogących miec w
krótkim okre sie kilkakrotny kontakt z pr epar atem. Jest
to jedna zprzyczyn częstego stwierdzania u koni opor-
nych szczepow Cyathostominae - nicieni o krótkim
cyklu rozwojowym.

Mechanizm powstawania opomości pasożytów na
preparaty benzimidazolowe polega na ominięciu ogni-
wa zab lokowane go pT zęz pr ep ar at, b ądź też na znlsz-
czeniu bariery przepuszczalności dla leku (53, 54).
Pierwsza możliwość możę dotyczyc wytworzenia
przez p asożyty omij aj ące go łańcucha w metab o lizmi e
popIzez wytworzenie innych enzymów w miejsce za-
blokowany ch przez antyhelmintyk. Drugi mechanizm
p ole ga na zmo dy ftko waniu same go prep aratu p opt zęz
jego acetylację lub fosforylację iprzeksztaŁcenie go w

substancj ę nieaktywną a Ęm samym niegroźną dla pa-
sożyta (35, 4I,44,46).

Lekooporność nicieni na niektóre preparaty przeciw-
robaczę może być uwarunkowana genetycznie. Praw-
dopodobnie zależy ona od występowania kilku genów
opor:rrości (rzadziejjednego), a jej ujawnienie za7eży
od częstotliwości i liczby genów, ich dominowania i
interakcji (30, 39).

Nie bez znaczenia na pogarszanie się skuteczności
preparatów przeciwrob aczy ch wydaj e się równiez fakt
istnienia oporności ubocznej, Wzyżowej lub wielokrot-
nej. Opornośó uboczna (side-resistant) to oporność na
pr ep ar at pr zeciwp aso zytni c zy wywoł ana pI zę z inny pre -
parat o tym samym lub podobnym mechanizmte dzia,
łania. Opomość krzyzowa (cross-resistant) jest opomo-
ścią na preparat przeciwpasożytniczy o odmiennym
me chanizm tę działania. natomi ast op orno ś ć wi e 1o krot-
na (multiple-resistant) to oporność na preparaĘ prze-
ciwpasożytniczez jednej lub kilku grup, wyvvoŁanapre-
paratami z innej grupy preparatów (6, 8, 30, 48, 54).

Slocombe i Cote (48) zaobserwowali występowa-
nte Cyathostominae opomych na kambendazol,po raz
pierwszy zastosowany w stawce 13 naturalnię zarażo-
nych koni, u których wcześniej stosowano tiabenda-
zol i mebendazo|. Jednocześnie słupkowce okazaĘ się
wrażliwe na inne preparaty: piperazynę, pyrantel, di-
chlorfos oraz kompleksowo podawane w kombinacji
p lp er azy nę z tiń endazo 1 em oraz plp er azy nę z trichl or-
fonem i fenotiazyną.

Lekooporność ustala się testem redukcji wydalanych
zkaŁęmjaj (Faecal Egg-Count Reduction Test), we-
dług wzoru zalecanego pIzez Swiatowe Stowarzysze-
nieParazytologii Weterynaryjnej (W. A. A. V. P.). Po-
lega on na porównaniu liczby jaja w 1 g kału (EPG) u
zwlerząt ptzed podaniem preparatu i w określonym
terminie po leczeniu. Termin ten wynosi dla koni 10-
-14 dni (10, 30, 53,54).

Lekooporność oblicza się wg wzonr:
FECRT:I00%.(1 -XA/XB)

gdzie: FECRT - test skuteczności preparatu,
Xo średnia Itczba jaj w 1 g kału po leczeniu (arith-

metiĆ mean after treatment)
X* - średnialiczbajaj w 1 g kału przedleczeniem

1arithmetic mean before tratment),
Pojawienie się oporności pasożytów można przy-

pttszczać, gdy skuteczność leku, dwa tygodnie po jego
podaniu, jestniższa od90% (3, 10, 19),

Na możliwość wystąpienia u koni lekooporności u
słupkowców mĄch na niektóre ze stosowanych w Pol-
sce środków przeciwrobaczychpo raz pierwszy zwTo-
cił uwagę Gawor (ż7). W stadzię ogierów 4 tygodnie
po pierwszym odrobaczaniu oksfendazolęm(Systamex
firmy Biowet Gorzów) stwierdził on7ż,3oń skuteczność
preparafu, natomiast w miesiąc po drugim obsetwował
więcej jaj w kale niżprzed podaniem leku.

W badaniach własnych (5, 6, 7) pierwszy udoku-
mentowany przypadek oporności słupkowców maĘch
na fenbendazol stwierdzono testem FECRT w gospo-
darstwie, w którym preparat stosowano przęz ponad
dwa lata, co najmniej dwa razy do roku (konie doro-



słe) lub nawet 4-5-krotnie (rŃodzieżdo trzeciego roku
ży cta), zgo dnie z pr zy j ętym w stadninach pro gramem
zw alczania p ar azyto z. F enbe s an (fenb endazo l, P o lfa
Kutno) cieszył się dużą popularnością w Stadninie
Koni w Witkowie ze względtl na niską toksycznośó
fenbendazolu oraz szerokie spektrum działania. Nie
bez znaczenia była również niska cena preparatu,
szcze góInte w ażna przy j e dno cze snym o drob acz aniu
iltżej liczby zwierząt W Witkowie stwierdzono, że
skute c zno ść fenb endazolu w zw alczanil słupkowców
maĘch u klaczy matek wyniosła jedynie I9,2oń. W
oparciu o uzyskane wyniki, atakże obserwacje dyna-
miki wydalania jaj przeprowadzone w kilkunastu in-
nych ośrodkach, mozna podejrzewać pojawienie się
na terenie województwa zachodniopomorskiego szczę-
p ow Cy a t ho s t o m i n a e op ornych na pt ep ar aty b enzimi-
dazolowe (5-8,43).

Wykazano również poj awienie się opornoś ci Wzy -
żowej. U młodych,rocznych i dwuletnich koni w SK
w Witkowie, stwierdzono szczepy Cyathostominae
oporne na mebendazol (Telmin, Janssen Pharmaceu-
tica, Belgia) mimo, że konie tenie otrzymywały wczę-
śniej tego leku. Nie podawano również mebendazoiu
ich matkom,byĘ one natomiast leczone fenbendazo-
lem. Wskazuje to na pojawienie się oporności Wzyżo-
wej mebendazol-fenbendazo| i to nie tylko u lęczo-
nych nimi klaczy, ale u wspóInię z nimi wypasanych
źrebiąt (8).

Wydaje się, że problem lekooporności nie występu-
je w gospodarstwach, w których środki z grupy benzi-
midazoli podawane sąrzadztej ntż co 3 miesiące oraz
w kombina cjt z ptper azyną lub alternatywnie z lekami
o odmiennym mechanizmię działania. Istnieje również
mozliwość wystąpienia lekooporności słupkowców na
meb endazo l i ti ab enda zol pr zy j e dno stronnym, długo -
trwaĘm i re gularnym sto sowaniu tych preparatów (3 3,
47). Przyczyn szybkiego narastania lekooporności w
badanych ośrodkach na\eży upatrywac w kolejnym
eliminowaniu z populacji nicieni wrażliwych i stop-
niowym namnażantu się w to miejsce coraz większej
ilości osobników opornych. Konie zarażająsię latwa-
mi, które przezimowały na pastwisku, a pochodzą od
lekoopornej populacji nicieni pozostałych po odroba-
czaniu w roku poprzednim(22).

Stwierdzenie lekooporności słupkowców małych na
niektóre substancje z grupy benzimtdazoli oraz moż-
liwość wystąpienia opornośc i l<rzyżow ej wskazuj e na
konieczność okresowej kontroli stosowanych na da-
nym terenie leków przeciwrob aczy ch.
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