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Summary

Studies on the efficacy of Banminth, Eqvalan, Panacur Paste and Rintal Plus against small strongyles
(Cyathostominae) in horses were carried out on 39 adult mares. The FECRT test indicated a reduction tO

abóut 85.0% in the efficacy of Panacur Paste and only 43.30/" of Rintal P|us. The efficacy of Banminth nnd
Eqvalan w&§9 ,&t the same time, very high - up to 1007o. It is worth noting that in the stable used in the
experiment, aś well as in others, it would be necessary to change the drug used for nematodes cOntrol
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Wyniki badań dotyczących pasozytów przewodu
pokarmowego wskazują że ekstensywność inwazji
nicieni jelitowych u koni jest wysoka i wynosi od94oń
do 100%, przy równoczesnej bardzo znacznej inten-
sywności (1, l1,28). Jedne zbardziej patogennych
nicierri należą do rodziny słupkowców (S trongyl idae),
których u koni stwierdza się ponad 40 gatunkow. Mie-
szane inwazje słupkowców są powszęchne u koni w
kazdym wieku, jednak najgroźniejsze są dla zwterząt
młodych, w wieku od dwóch do trzech lat (9, l I, l3).
D o naj czę ś c iej stwierd zany ch u koni należąsłupkow-
ce małe (,Cyathostominae). To właśnię one występują
w wielogatunkowych inwazjach, osiągając równiez
znacznąi ntensywn o ść, s ię gaj ąc ą nier az s etek tysi ę cy
pasozytow u jednego żywiciela (1-3, 11, 13,28). Pa-
togenność ich u koni wydaje się niedoceniana, al-
bowiem masowe wydostawanie się larw do światła
jelita pod koniec okresu zimowego powoduje groźne
zj awisko zw anę,,winter cyathostomi as is", obj awiaj ą-
ce się licznymi, rozsianymi uszkodzeniami błony ślu-
zowej i mogące być nawet przyczynąśmierci rnłodych
koni (11, 13).

Liczne dane piśmiennictwa na tetnat zwalczania
pasożytów przewodu pokarmowego u koni cotaz czę,
ściej poruszają problem pojawienia się lekooporności
Cy atho s t om ina e na stosowane środki przeciwrobacze.
Dotllcz1l to głównie fenotiazyny (6,7) oraz prępara-
tów benzimidazolowych (5-8, 10, 15-19, 21,, 2ż, 26,
27). Na lekoopornośc słupkor,vców małych zwrócono
uwagę także w Polsce (1-3, 1I, 12, 14^ 31).

Celem badań było określenie skuteczności najczę-
ściej stosowanych leków przeciwrob aczychu koni,

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w Stadninie Koni w Nowieli-

cach koło Trzebiatowa (woj. zachodniopomorskie). Zabiegi
odrobaczania przeprowadzane były w tej stadninie regular-
nie . najczęściej dwa razy do roku, wczesną wiosną i po zey
ściu koni z pastwisk. Stosowanymi lekami byĘ zwykle: Fen-
besan, Eqr.ritel, Banminth, Pyrantel, a ostatnio Eqvalan.

Spośród 76 wstępnie przebadanych koproskopowo kla-
czy wybrano 39 (31 rasy szlachetnej półkrwi i dwie arabo-
-frord) w wieku od 3.5 do 21 lat. Do doświad częnta wybra-
no konie o naj wi ększej intensyr,vn o ś ci zar ażenia słupkowc a-

mi maĘmi, Klacze podziclone zostały na 4 grupy (w pier-w-

szej 9, w pozostaĘch po 10 koni), Kryterlum podziahr na
gupy (oprócz intensl.vności inwazji) było wykluczenie z
leczenia Rintalem Plus klaczy w ostatnim miesiącu ciąży.

Pierwszej grupie podano Banminth (firmv Pflzer) w daw-
ce l9 mg embonian pyrantelu na l kg masy ciała, drugiej
glupie Eqvalan (Merck Sharp & Dohme) w dawce 200 mcg
ivermektyny na kg masy ciała, trzeciej Panacur Paste (Ho-
echst) w dawce 7,5 nrg fenbendazolu na kg masy ciała, a
czwarlej Rintal Plus (Bayer) w dawce 6 mg febantelu i
30 mg metrifonatu na l kg masy ciała. Zwierzętom leki
podano indy,widualnie i jednorazowo, bez stosowania ja-
kiejkolwiek diety, zgodnie z wskazaniami producentów.

Kał do badań pobierano bezpośrednio z prostnicy
pierwszy raz na dzień przed podaniem leków - oraz kolej-
no: po ż,4,6, B i l0 tygodniachpo odrobaczenivZewzglę-
du na 3-miesięczny okres prepatentny sfupkowców małych
dalsze badania mogły by być obciążone błędem wynikają-
c,vrn z mozliwosci reinwazji. Badania koproskopowe wy-
konano metodą Willis-Schlaafa i McMastera (29). Każda
próbka kału b;lła badana dwukrotnie, po czym obliczano
średnią liczbę 3aj w 1 g kału.
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200-3000

jajnie
slwierdzono

Ial nle
slwierdzono
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0-250

,t0

0-50
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0-1 000
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80
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790

50-2050

375

0-950

600

0-1 450

245

0-1 500

1 060

50-3900
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0-800

Tab. 2. Porólvnanie skuteczności Banminthu, Panacuru Pa-
ste, Rintalu Plus i Eqvalanu w zwalczaniu Cyathostominae u
ldaczv w SK Nowielice

Lekoopomość ustalano testem redukcji wydalanych z
kałem jaj (FECRT) zalecanym przez Swiatowe Stowarzy-
s zeni e Parazyto lo gii Weterynaryjn ej (W.A. A. V. P. ) :

FECRT : 100%,. (1 - xu/xn)
gdzie :

FECRT (Faecal Egg Count Reduction Test) - redukcja
jaj wyrażona w procentach

xn - średnia ltczba jaj w 1 g kału po leczeniu
xu - średnia \iczba jajw 1 g kału przed leczeniem
Metoda ta polega na porównaniu średniej liczby jaj w l

gramie kału (EPG Eggs per Gram) u zwierząt przed po-
daniem preparatu i w określonym terminie po leczeniu.
Termin ten wynosi dla koni 10 - 14 dni (4, 14, 30, 31),

Wyniki iomówienie
Intensywnośc zarażenta słupkowcami małymi u ba-

danych koni była przed leczeniem stosunkowo wyso-
ka i kształtowała się w granicach od 100 do 3350 EPG,
średnio 1095 EPG. Mimo to klacze nie wykazywały
klinicznych obj awów chorobowych.

skuteczn o ść B anminthu w zw alczanil cy atho s t o -
minaeuklaczy plzedstawiono w tab. 1 . Średnia inten-
sywność inwazjt wynosiła przęd leczeniem od 100 do
1700 EPG. średnio 800 EPG. Pietwsze jaja pasozy-
tów stwierdzono w kale 6 spośród 9 koni dopiero 6
tygodni po leczeniu Banminthem, W późniejszym
okresie obserwowano nagły wzlost liczby wydalanych
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z kałemjuj W jednym
przypadku skuteczność
preparatu przez cały
okres badawczy wyno-
siła 100%.

W grupie klaczy
otrzymujących Eqvalan
średnia Itczba wydala-
nychzkałem jaj wyno-
siła przed leczeniem od
200 do 3350 jaj w 1 g
kafu, średnio 1235 EPG
(tab. 1). Pierwsze jaja
małych słupkowców
stwierdzono w kale
dwóch klaczypo 6 łgo-
dniach po leczeniu, po
8 tygodniachu6klaczy,

a po 10 tygodniach u7 klaczy.U żadnej zbadanych
klaczy intensywność inwazji nie osiągnęła warlości
początkowej, a u trzęch klaczy nie stwierdzano po
odrobaczenfu jaj Cyathostominae w kale.

Przed p o dani em Panacuru Pasty liczba wydalanych
z kałem jaj wynosiła uklaczy od 200 do 2300 EPG,
średnio 1265 jal w 1 gramie kału. Przez cały okres
badawczy stwierdzano jaja pasożytów w kale koni. Po
10 tygodniach od zabiegu średnia llczba wydalanych
z kałęnj aj tylko nieznacznie była niższa o d warto ś ci
zaobsetwowanej przed leczeniem i wynosiła 1060 jaj
w 1 g kału. U cztęrechklaczy była nawet wyższanlż
przed zabiegiem (tab. 1).

Podobnie w grupie koni leczonych Rintalem Plus
intensywno ś ć inwazj i była przed leczeniem zr ożnico -
wana i wahała się od 200 EPG do 3000 EPG, średnio
1 050 jaj w 1 g kału (tab. 1). Dwa tygodnie po leczeniu
intensywność ta zmniejszyła się stosunkowo niewie-
le. Najmniejsząwarlość osiągnęła po 4 tygodniach, by
po 6 i.8 tygodniach ltrzymac się na zbliżonympozio-
rnie. Srednialiczba wydalanych z kałem j aj znacząco
zmnielszyŁa się dopiero po 10 tygodniach, osiągając
warlość 295 EPG.

Swiatowe Stowarzysz enie P arazytologii Weteryna-
ryjnej podaje, żepodejrzenie pojawienia się szczepow
pasozytórv lekoopornych jest uzasadnione, gdy reduk-
cja wydalanych z kałem jaj dwa tygodnie po podaniu
leku jest mniejsza niż 90oń (4) W związku z tym o
wyraźnej lekooporności można mówić w przypadku
Panacuru Pasty (85% skuteczności 2 tygodnie po le-
czeniu) i Rintalu Plus (43%). Jednakze o ile po zasto-
sowaniu Panacunr Pasty redukcja wydalanych z ka-
łem jaj malała stopniowo aż do 16,20ń w 10 tygodni
po leczeniu, to o tyle w przypadku Rintalu Plus po czte -
rech tygodniach znacząco wzrosła (82,9%) a po 10 ty-
godniach wynosiła ]1,9o^ (tab.2). Wydaje się więc, że
określenie skuteczności leku w oparciujedynie ojeden
termin (10-14 drri po leczeniu w przypadku koni) nie
może być wystarczaj ącym parametrem określaj ącym
j ego przydatność w zw a|czaniupasożytów
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Tab. 1. SkutecznoŚĆ Banminthu, Eqvalanu, Panacuru Paste i Rinta]u Plus w zwalczaniu Cyatho-
stomingeuklaczywSKNowielice(n-liczbabadanychkoni,x-średniaticzbajajwlgkatu)

Nazwa leku
Skuteczność badanych leków (%) (tygodnie po leczeniu)

z | 4 i 6 8 10

Ba nm inth

EqValan

panacur pasle

R inlal Plus

100,0

1 00,0

85,0

43,3

100,0

1 00,0

82,7

82,9

91,9

99,2

79,1

61.9

44,4

93,5

37,6

64,3

25,0

80,2

16,2

71.9
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Na możliwość pojawienia się lekooporności słup-
kowców małych na preparaty benzimidazolowe w
Polsce po raz pierwszy zwrócili uwagę Gundłach i
Sadzikowski (14) oraz Gawor (II, 12), a potwierdzili
ją doświadczalnie Betlejewska i Ramisz (3) oraz Be-
tlej ewska (1, 2). U w aża się, ze mechanizm powstawa-
nia.opotności pasożytów na benzimidazole polega na
omini ę c i u o gniwa z ab l okowan e go pT zę z pr ep ar at, b ądź
też na zntszczenil bariery przęplszczalno ści dla leku
(14, 30, 31). Pasożytmożewytworzyc omijający łań-
cuch w metabolizmie poprzez wytworzenie innych
enzymów w miejsce zablokowanych przez preparat,
albo też zmodyf,rkowaó preparatprzez jego acetylację
lub fosforylację i przekształcenie tą drogąw substan-
cję nieaktywną a tym samym niegroźnądla pasożyta
(20,23-25,3I).

Do powstania lekooporności przyczynic się może
wiele czynników wynikających zarówno z właściwo-
ści biochemicznych samego leku i zdolności adapta-
cyjnych pasożytów, jak również z nieprawidłowego
jego stosowania. Na nieprawidłowe stosowanie skła-
dająsię najwięcej: mała dawka, długotrwałe stosowa-
nie leku oraz nieodpowiednie terminy i częstotliwośc
leczenla (I, 72, 14, 3I).

Na uwagę zasługuje wysoka skuteczność Eqvalanu
i B anminth u w zw alczanil Cy a th o s t o m i n a e u klaczy
w SKNowielice (tab. 2). Po dwóch i po czterech tygo-
dniach po leczeniu wynosiła ona I00oń, by po 6 tygo-
dniach osiągnąć nieco mniejszą wartość: 9I,9oń w
przypadku Banminthu i 99,20ń Eqvalanu. Jednakże o
ile wysoka skuteczność E,qvalanu utrzymywała się
dalej, to skutecznośó Banminthu gwałtownie malała.
Podobne wyniki osiągnięto w badaniach własnych
przeprowadzonych w innych ośrodkach P omorza Za-
chodniego (I,2,3). Potwierdzic to może wcześniej-
szą sugestię, tż o skuteczności leku świadczyć powi-
nien jego wpływ na redukcję wydalanychzkałem jaj
w okresie znacznte dŁuższymniżzalecany przęz Swia-
to we S to wa ruy szenie P ar azy tolog i i Wet e ryn aryj nej .

Wydaje się, ze pełniejszą informację o skuteczno-
ści leków przeciwrobaczych dać mogą kilkakrotne
badania przepfowa9"9"9 w dł.uższym czasie, przy
czym powinien on byc jak najbardztej zbliżony do
okresu prepatentnego pasożyta, przeciw któremu są
skierowane. W związku z szęIzentem się zjawiska le-
kooportości pasożytów należy prowadzić monitoring
sytuacji inwazjologicznej oraz dalszę badania nad sku-
tecznością stosowanych preparatów.
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