
MedycynallWet, 2002,1 58 (2)

Artykuł przeglądowy

W ostatnim czasię obserwuje się w Europle,zarów-
no ze strony hodowców, jak i 7ekarzy weterynarii,
wzmozone zainteresowanie problemami diagnozowa-
nia, leczenta i zapobtegania kulawiznom u koni (8).
Uwarunkowane jest to corazwiększym zainteresowa-
niem hodowlą koni jako zwierząt towarzyszących i
sportowych oraz zw tększoną częstością występowa-
nia obniżonej wydolności wysiłkowej koni (ang. poor
p erfonnanc e). S tała s ię ona gŁow nąpr zyczyną o grani -
cząącąmozliwości wysiłkowe takich koni i kierowa-
nia ich do postępowań diagnostycznychi terapeutycz-
nych (8). Istniejąjednak sprzeczne opinie między na-
ukowym aprakĘlcznym rozumieniem i podejściem do
sposobów postępowania i traktowania problemów
powiązanych z obnizoną wydolnością wysiłkową koni
(8). Pojawiła się dlatego potrzeba zdefiniowania ob-
niżonej wydolności wysiłkowej koni w taki sposób,
który byłby jednoznaczny i możliwie precyzyjny oraz
akceptowany zarówno przęz specj alistów-praktyków,
jak i zaangażowanych w tych dziędzinach badaczy,
Narastaj ąca częstość występowani a obniżonej wydol-
ności wysiłkowej koni wynikaze zdecydowanie więk-
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szego zainteresowania hodowlą i użytkowaniem ko-
nia spotlowego otaz koni jako zwterząttowavyszry
cych, Przykładem tego moze byó wykorzystanie ko-
nia jako zwterzęciaterapeutycznego w hipoterapii nie-
których schorzeń u dzieci (6).

Czymjest obniżona wydolnośc wysiłkowa koni?
Można zdęflniować j ąj ako slmdrom wydolności mniej -
szej od oczekiwanej w odniesieniu zarowno do poje-
dynczego konia,jak i do wyodrębnionej grupy koni, a
czasem nawet populacj i, obejmuj ącej całą stadninę, Po-
szukuje się dlatego wspólnego mianownika, który
by logicznie obejmował wszystkie konie z symptoma-
mi obniżonej wydolności wysiłkowej. Niektórzy ba-
dacze twierdzą że przyczyna obnizonej wydolności
może tkwić w schorzeniach wirusowych, np. układu
oddechowego, inni natomiast j ako przyczyny sugeru-
jąpodłoże żywieniowe, alergie, a nawet czynniki kli-
matyczne (1, 8). Ostatnio zwrócono uwagę na przy-
czynowy aspekt obciĘeń męchanicznych wynikaj ący
z uwarunkowań, które do tej pory nie były dostrzega-
ne, a mianowicie tzw wcze snych lub inicj uj ąc y ch czyn-
nikow w formie stresu mechanicznego, działającego
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The revielv analyses the syndrome of performance Ioss, defined a§ ,,poor performance" in race-horses. The
main cause of the syndrome is mechanical stress acting on the spinal and pelvic skeleton as well as ligament
and tendon injuries. ,,Poor performance" - hich is a lorver level of performance than anticipated in racehorses
- should be treated as a signal for closer observation of the animal, due to the polyetiological nature of the
sr ndrome and the lack of constant or pathognomonic symptoms impeding proper diagnosis. The most fre-
quent causes of orpoor performance" are mainly injuries of sacroi|iac joint, next, the lumbar and sacral verte-
brae, stress fractures of the pelvic skeleton and injuries of tendons and ligaments. ,,Poor performance" may
be caused by one or more factors or risk conditions which inc]ude: age, sex, season of the 1,ear, the structural
and functional state of the hoof, the type of ground on which the horse is trained and the intensity of training
that should be individually adapted to every horse. The most frequently occurring symptom of ,,poor perfor-
mance" is varying degrees of lameness. It should be stressed that |amenes§ may not be pathognomonic of
,,poor performance" as it is connected with different diseases that may affect the horse. In order to properly
diagnosis lameness, eyery aspect of the clinical examination should be carefully analysecl including anamnesis,,
and additional methods such as radiograph5.,, nuc|ear scintigraph_v. thermography and paramagnetic reso-
nance should be used. These additional examinations are of particular significance in order to enable a proper
and differential diagnosis. The correct diagnosis is decisive for proper therapy and determines the future
career or even the fate ol,the racehorse.
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na lędźwiowo-Wzyżowy odcinek kręgosfupa t zrąb
miednicy (5, 8). Wprowadzono nawet określenie kli-
niczne-,,problemy z grrhietem" (ang. backproblems),
które stosowane jest do definiowania istniejącychrze-
czyłviści e lub przypu szczalnte bo le snych dole gliwo -

ści lub stanów chorobowych w obrębie grzbietu u koni,

licąu koni (2).
Następ stwa uciskowe g o dziaŁania mechaniczne go

nie sąnajczęśc yczynowo z następową
kulawiznązaś woduje ból, wprawdzie

|ecznte istnienie rzeczywtstego schorzenia (2, 8).

żenia mechanlczne prowadzące nawet do naderwania
mięśni twięzadeł, miopatie przeciĘeniowe i uszko-
dzęnta st awu Ł,r zy żow o -b i o drowe g o . Zmiany ułoże -

nia kręgosłupa, takie jak: skolioza, kyfoza i ich formy
mieszane, występują u koni sporadycznie i stanowią

Ęlko około 3ońprzypadków z całości schorzeń doty-
czącychtej okolicy.

Schorzenia stawu krzyżowo,biodrowego

iako przyczyna obniżOnei wydolności wysiłkowej koni

uszkodzen ta krzyżowo-biodrowe były rozpo znawane
jako przyczyny miernych osiągów koni już przed po-
nad 25 laty, a\e dopiero w ostatnich latach pojawiĘ

niżone osiągi, wzrost napięcia mięśni grzbietu, prze-
chodzący czasaminawet do sztywności tylnych koń-
czyn, a także średniego stopnia kulawizna (12),
Ws zystkie inne obj awy s ą nie spe cy ftczne, gdy ż tow a-

rzy s z ą kul aw lzflom inne go, a nte I<r zy żowo -b i o drowe -

go tłaprzyczynowego.- 
Główną prze szkodą p r zy b adantlklinicznym konia,

w przypadku podejrzenia zmlal7 w obrębie grzbieta,
jest trudnośc obiektylvnego stwier
nia w ogóle bólu, a także jego do
Podczas badania palpacyjnego okolicy grzbtetu mogą
pojawió się odruchy obronne, r.;Ię zawszęjednak mu-
Śr[ orre byc powodowane bólem chorobowym i jed-
noznacznię sugerować istnienie schorzenia. Często
b owi em, o druchy te, ze w zg|ędu na zwiększoną p obu-
dliwość zwterzęcia. wywoĘwane mogąbyć jako na-

stępstwo zwiększonej reakĘwności, wrażliwości, 1ę-

kliwo ści, a nawet łaskotliwo ś ci, pr zy duży m temp era-
mencie konia lub braku obycia, tolerowania i akcep-
towania przez konia osoby go badającej. Z wlłviadu
często można dowiedzieó się, ze koń napina grzbiet,
ponadto znaczęnię mają inne jego reakcje, takie jak
garbienie się, sztywność przy siodłaniu lub dosiada-
ńirr, crusumiprzy dociąganiu popręgu, lub utrudnione
cofanie konia. W przypadku uszkodzenia stawu krzy-
żowo-biodrowego występuje jedno- lub obustronna
kulawizna, spadek wydolności wysiłkowej, niechęć do

skoków, a przy przymuszeniu do skoku, skaczę on z
napiętym grzbietem. Sredni wiek koni, który może
pród}sporrować do wystąpienia schorzenia, wynosi ok.
-8,5lat(zahes 

od 3 do IZIat) (Iz).Należy podkreślić,
żs grupt ęnaj większe go ry zyka stanowią konie spe cj a-

lizowane treningowo do skoków (12).

Umiej sc owienie stawu l<r zy żow o -b io drowe go, głę:

boko w odniesieniu do mięśni pośladkowych, czyni
badanie standardowymi metodami i technikami diag-
no stycznymi, takimi j ak np. omacylv anie czy miej sco -

we stosowanie iniekcji anestetycznych, mało przydat-
nym w prakĘce. Do najbardziejtrytecznych technik
diagno styc zny ch należy badanie rentgenowskte oraz
jądrowa scyntygrafia kości. Zwłaszcza jądrowa scyn-
ty grafiastała się metodą o najwyższy ch walorach apli-
liaiyjnych w diagnozowaniu i identyfikacji schorzeń
układu kostno-szkieletowego, a w niektórych ośrod-
kach badaw czychw Wielkiej Brytanii i Stanach Zjed-
noczonych, szpitalach i klinikach weterynaryjnych, jest

metodąrutynowąw badaniu układu kostno - szkiele-
towego (9,12).

Scyntygrafia jądrowa jest techniką polegającą na

wykorzystaniu izotopu radioaktywne go technetu 9 9m,

o okresie półtrwania 6 godzin. Jest on związany z
dwufosfonianem me§lenowym (Tc99' - MDP), środ-

kiem, który podawany dozylnie wiąże sięzkyształa-
mi hydroksyapatytu w kościach i w ten sposób groma-
dzi Śię w miejscach nasilonych przemian kostnych.
Poziom promieniowania emitowany z określonego
miejsca ozl7aaza się przy użyciukamery gamma.



Uszkodzenia kręgów jako przyczyna zmniejszonej
wydolności wysiłkowei koni

U koni sportowych , z objawami kulawizny, zwŁasz-
cza doĘ cząc ej kończyn mi e dnic zny ch, a takżę b olę -
sno ści zlokalizowanej w okolicy lędźwiowo -Wzy żo -
rvej, lub obniżonej wydolności wysiłkowej, zawsze
nalezy podej rzęwaó możliwość wystąpieni auszkodzę-
nia kręgów. Często bowiem podczas wyścigu Iub zbyt
intensy.wnego treningu dochodzi do złamania z prze-
ctĘenia blaszki łuku kręgowego (lamina arcus verte-
bralis) -w jej części doczaszkowej (3). Jakwykazały
b adani a, złamanta blaszki łuku krę gowe go mo gąpr zy -
b i erać formę złamań nie c ałkowitych lub c ałkowitych,
j e dno s tronnych lub obustronny ch, j e dnakże naj c zę ś c iej
przybierająone formę złamańniecałkowitych i j edno-
stronnych. Złamania całkowite i obustronne występu-
ją sporadycznie (3). Udowodniono w tych badaniach,
ze miejscem szczególnie narażonym na uszkodzenie
z przeciĘenia, w tym także podatnym na złamania,
Je
p1

c1

relowana jest ściśle z wiekiem zwierzęcta; im koń jest
starszy tym częstotliwość występowania tych uszko-
dzeńwzrasta. Podkreślic należy, że niecałkowite zła-
manie nie wyzwala ściśle określonych objawów kli-
nicznych, a o jego istnieniu może świadczyć nagłe
pojawienie się, szczególnie po wyścigu lub intensyw-
nym treningu, kulawizny tylnych kończyn lub bólu
okolicy grzbietu o nieznanej etiologii. Mimo wystę-
powania kulawizny, nie jest ona symptomatyczna i
typowa dla tych uszkodzeń, gdyżpojawia się okreso-
wo i z różnym nasileniem. W czasie, gdy kulawizna
nie występuje, wyłącznym objawem moze być obni-
zenie wydolności wysiłkowej, co zdecydowanie utrud-
nia, lub wprost uniemożliwia, postawienie diagnozy
ptzyczynowej. Podkreślió również należy, żę niecał-
kowite złamanię blaszki łuku kręgowego, pozostające
bez właściwego rozpoznarrta i odpowiedniej terapii,
może postępowaó,prowadząc do jej zŁamania całko-
witego i zadecydować o trwałej dyskwalifikacji spor-
towej takiego konia.

Uszkodzenia miedniGy uwarunkowane pĘeciążeniami

Kolejnym problemem, który dotyczy szczegolnie
koni sportowych są złamania z ptzectĘenia kości
miednicy (9), P otwie r dzająto wyniki opublikowanych
ostatnio badai, które dowodzą że duży procent koni,
biorących udział w wyścigach zostaje poddany euta-
nazji ze względu na wystąpienie jednostronnego lub
obustronnego złamania kości biodrowej (3,4). Kości
narażonę na powtarzające się obciążenia są podatne
na uszkodzenia, które prowadząnastępowo do niecał-
kowitych złamań na skutek przeciĘenia. W badaniu
sekcyjnym takich przypadków uszkodzeń, stwierdza
się obecnośc nie zagojonych zŁamań, czyli mikropęk-
nięó, które w przypadku nadmiemego obciążenia, ja-

kie występują naturalnie podczas wyścigu, prowadzą
do wystąpienia złamania całkowitego (3, 9). Do po-
wstania mikropęknięć przyczyniac może się wiele
czynników, takich jak: wiek zwlerzęcla. intensywny
trening, wypadki komunikacyjne, duże i cykliczne
przeciĘenta dziaŁające na układ kostny podczas wy-
ś c i gu ( 1 ). Obj awy tow ar zy szące tym uszko dzeniom to
czę sto wy stępuj ąc y b oI gr zbiefu i asymet ry czny chód.
Podkreślić należy, że objawy kliniczne takich uszko-
dzeń są często słabo zaznaczonę i mogą byó błędnie
interpretowane, lub nawet nie zauważone, Istnienie
takiego schorzenia sugerowaó może właśnie obecność
zmniejszonej wydolności wysiłkowej konia. Tak jak
w przyp adku uszko dzeni a kt zy żow o-b io drowe go, tak
i tu istnieje trudność w diagnozowaniu uszkodzeń w
postaci mikropęknięć. Rutynowe badanie radiologicz-
ne, w standardowych projekcjach, nie ujawniazłamań
niecałkowitych kości biodrowej, ponadto wykonanie
b adania radio 1o giczne go wym aga znieczulenia o gó 1-

nego konia tułożęnta go w pozycji grzbietowej (10).
Może to być potencjalną przyczyną powiększenia
uszkodzenia miednicy, dlatego metodą z wyboru jest
jądrowa scyntygrafia (4, I0, 12). Opublikowane w
ostatnich latach dane na temat całkowiĘch i niezupeł-
ny ch złamań ko ści b i odrowej wykamj ą że w I 5 pr zy -
padkach na20 (czyliw 75%) możnapewnie zdiagno-
zow ać to us zko dze nie pr zy uży ciu ultr as ono grafi i ( 1 2 ).

Uszkodzenia więzadeł i ścięgien jako przycrynowe
i towazyszące stany zmnieiszonei wydolności

wysiłkowejkoni
W treningu wyścigowym, który jest najsurowszy ze

wszystki ch r o dzaj ow ćw tczeń, j akim p o ddawany j e st
koń, największym naprężeniom i napięciom podlega-
ją ścięgna, wtęzadła, kości i stawy. Pełną dojrzaŁość i
pełną funkcjonalną sprawność uzyskują konie dość
późno, bo dopiero w wieku 2,5 do 3lat, ze względu na
ich powolniejszy rozwoj i dlatego sąnajmniej ptzygo-
towane do maksymalnych wysiłków oraz wymagają
dhlższego okresu ćwiczęńi adaptacji treningowej (7).
Bardzo istotne jest także stopniowanie wysiłku, jakie-
mu poddawany jest koń. Często bowiem obok czynni-
ków genetycznych, żywieniowych itp., właśnie źle
zaprogramowany t realizowany trening, a co za tym
idzie, nadmieme przeciĘenie kośćca, ścięgien i sta-
wów, j est przy czyną obniżonej wydolności wysiłko-
wej konia, której objawem mogąbyć różnego rodzaju
kulawizny. Często przy czyną te go r odzaju kulawizn
mogą być niezdiagno zowanę pęknięcia kości kończyn,
przeważnie stępu, nadpęcia (III kość śródręcza), czę-
sto mylnie rozpoznane i leczone jako schorzęniatka-
nek miękkich. Eksperymentalne badania wykazały
bowiem, że kość nadpęcia pękaprzy obciĘeniuprze-
W aczaj ący m 7 20 0 k g. Je dnak że pr zy p ow tar zaj ący ch
się często wysiłkach, uszkodzenia nadpęcia występują
jużprzy obciążeniu 4300 kg (7). W warunkach fizjo-
logicznych, w stępie, obciążenie pojedynczej konczy-
ny równe jest czterokrotnej masie ciała konia, nato-



miast w galopie rośnie aż szęśctoWotnie i przy masie
konia 500 kg wynosi 3000 kg czyli 3 tony.

pytowego - gdy dochodzi do drażnienia od zewnątrz
stawu kopytoweg o przez skostniałe więzadłapobocz-
ne - w takim przypadku znteczllęnie stawu kopyto-
wego powoduje ustąpienie kulawizny; przyczep m.

dwugłowego ramienia (m. bi ceps brachi Ą na gu,zow a-

tości narami ernel Quberositas deltoidea) kości ramien-

iekcjach w tej okolicy. Do precyzyjnego diagnozowa-
nia desmopatii stosuje się współcześnie USG, RTG, a

o statnio scyntygrafi ę j ądrową termo grafię, tomo gra-

fię komputerową i rezonans magnetyczny (13). Przy
wyłącznych schorzeniach ścięgien obserwuje się za-

zwyczaj kulawiznę z podparcta, o zróżntcowanym
stopniu nasilenia.

Największe znaczenle kliniczne u koni sportowych
maj ąiendop atie ści ę gi eI zglnaczy. P oj ę cie tendop atii
obójmuje w medycynie ludzkiej łącznte niebakteryjne
stany zapalne ścięgien lub pochewek ścięgnowych(ten-
dovaginitis) w pobliZu miejsc przyczępu oraz stany

,*yródrrierriowó w początkowym odcinku ścię gna, i
prŹy 

"rep 
u"h, czę sto p ołączone z uszko dzeniem nad-

i<łyi<ci. Natomiast w medycynie weterynaryjnej jest to
szerokie pojęcie, które jest zdecydowarrie mniej przy-
datne w iokalizowaniu uszkodzeń ścięgien. Funkcją
podporową ścięgien jest przenoszenie siły mięśniowej
na kość, zaś komplementarnymi są funkcje podporo-
we i amortyzljące. Scięgna pod względem struktury
są uporządkowanymi zbiorami włókien elastycznych,
kór-e składają się w przeważającej większości zwło-
kien kolagenowych typu I, otaz z włokien kolageno-
wych III i V glukozamin i elas§ny. Dzięki spiralnemu
ułożeniu włókien kolagenowych i ich ltcznym,Wzy-
żowym przebiegiem, który warunkuje strukturę w ro-
dzaja p 1 e c i onki, ś c i ę gno o s i ąga zadziw iaj ąc ą w y tt ?y.-
maiośĆ, przy jednocześnie wysokiej elastyczności.
Funkcjońalnie ścięgna są strukturami elasĘcznymi i
po roŻciągnięciu o ok. 3-5% oraz ustanil działania
iiły, wraąądo wyjściowej długości. Przy silnym ob-

ciążeniu, kie dy docho dzi do przekro c zenta wytrzyma-
łośii progowej, pojawiają się zmlany struktury histo-
logicŻne1 Przy rozciągnięciu o 8-I2oń następujero-
,Jrw antó ś c ię gna ( 1 1 ). Duż e znaczęnię ma także zdo|-

ność adaptacyjna ścięgna do eliminacji ciepła iltrzy-
mania właściwej jego temperatury. W czasie galopu,
temperatura ściĘgna wzrastać możę nawet o p9nad
1 0' Ć w porównańi u z temp er aturą p owier zchni ctała i
powodować dodat
ko ok. 40oń energii -

nych j est przekształcane p
nicrią (dŻiałanie amorty zujące), zaś pozo stałe 600ń

uwalniane jest w postaci ciepła (11). Szczególnie w
ścięgnie r§inacza powierzchownego, częściej pe\aj ą
częŚil ceniralne niż obwodov,ry płaszcz ścięgna..Gra-
nica między występującym w galopie obciążeniem i
obciążeniem prowadzącym do nieodwracalnych zmian,
jest bardzo wąska i prakĘcznie nie istnieją rezerwy
v,Irtl zymało ś ci. Dlate go p o stawi eni e właś ciw ej di a gno -

zy w odniesieniu do kulawizn, których przyczynąsą
llrazy ścięgien, opierać powinno się na zebraniu szQze-

gółowego wywiadu, z uwzględnieniem rodzaju spor-
iu, do jakiego jest trenowany koń. Wyzwolone przez
powyŻsry mechanizm uszkodzenie i schorzenie ścięg-
na nle musl prowadzicbezpośrednio do objawów kli-
nicznych,latlm jest głównie kulawizna, która poja-
wia się najczęściej dopiero następnego dnia. Optócz
wywiadu, ważna jestw diagnostyce różnicowej, ob-

serwacja konia w stanie spoczynku, np. obniżenie sta-

wu pęóinowego w odniesieniu do podłoża powodo-
wani może być całkowtĘm zerwaniem ścięgna, ob-

serwacja w ruchu i ocena kulawizny, badanie kończy-



ny, w razie konieczności - iniekcje diagnostyczne,
przeciwwskazanięm do ich stosowania jest podejrze-
nie subtotalnego lub całkowitego zerwanii ściĘgna
(11). Ważne sątakże badanta radiologiczne, głównie
w celu wykluczenia uszkodzeń kości lub trzęszczęki
kości rysikowej. Jednak najlepszą metodą jest ultra-
sonografia, zaś tomografia komputerowa i rezonans
magneĘczny są rzadko lub w ogóle nie używane w
ru§nowej diagnostyce.

podsumowanie

Obnizona wydolność wysiłkowa u koni, powinna
byc zawsze sygnałem do bliższej obserwacji konia,
gdyż jej polietiologlczny charakter i brak stałych ob-
j awów patognomonicznych nie pozwal a jednoznacz-
nie określić t zdiagnozowaó typu schorzenia. Stwier-
dzenlrc wystąpienia obniżonej wydolności wysiłkowej
u koni sportowych, winno obligować do podejrzeń o
istnieniu i o możliwości rzeczywistego oddziaływa-
nia jednego lub kilku potencjalnych czynników ryzy-
ka, które warunkująwystąlienie tego schorzenia. Do
czynników Ęch należy: wiek, płec, pora roku, stan
fu nkcj onalno-anatomic zny kopyta, r odzaj nawierzch-
ni torrr, na którym koń jest trenowany, oraz intensyw-
ność samego treningu i jego dostosowanie do indywi-
dualnych możliwości konia. W badaniu klinicznym
koni z obniżoną wydolnością wysiłkową objawem
najczęściej występującym, jest kulawizna o różnym
stopniu nasilenia. Podkreślić jednak na7eży, że jej wy-
stąpienie nie może byó traktowane jako objaw dla ści-
śle określonego, jednego schorzenia, gdyż jest ona
wspólna dla wielu jednostek chorobowych. W celu
dokładne go zdiagnozowania kulaw izny, nie można
opuścić żadnego z punktów planu badania kliniczne-
go konia, a uwzględnic szczególnie należy wlłviad
orazbadania dodatkowe (RTG, USG, jądrowa scynty-
grafta, termografia, rezonans magnetyczny i inne).
Zwłaszczabadania dodatkowe w kulawizn ach pozw a-

lająna pewność rozpoznania i zarazęm różnicowania
od innych schorzeń, których wspólnym objawem jest
kulawizna. Postawienie bowiem właściwej diagnozy
j e st niezbę dnym warunkiem do przeprow adzenia pr a-
widłowe go po stępowania terapeuĘ czne go, a co za Ęm
idzie, decyduje o dalszej karięrze sportowej konia.
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BRADLEY A.J., GREEN M. J.: Etiologia klinicz-
nej postaci zapalenia gruczołu mlekowego w 6 sta-
dach krów mlecznych w Somerset. (Aetiology of cli-
nical mastitis in six Somerset dairy herds). Vet. Rec.
148,683-686,200I (22)

Wybrano 6 stad krów nle cznych rł, Somerset, w których średnia geometrycz-
na l<omórck somatycznych w nrleku za okres 3 miesięcy wynosiła < 250 000/m1
Mastitis rozpoznano na podstawie charakteru wydzieliny z gruczołu mlckowe-
go, zmian w strukturze wymienia i izolacji Escherichia co}l jako drobnoustroju
dominującego rv wydzielinie E. colibyłaprzyczynąw 4,7ońwszystkich inf'ekcji
gtuczołLl mlekowego na fctmie Patogeny obecne w środowisku takie jak: .Sżep-
tococcas łóer;s, gronkowce koagrrlazododatnie, .Slr: dysga}actiac, gronkowce
koagulazo ujemne, Bacillus sp., Corynebacteliunl sp,. Serratia sp, K]ebsie]]a
sp., Arcanobacter pyogenes, Pseudonlonas, Str łbeca]is, Ci t1-obactel; Enterobac-
te4 Molganel}a powodowały 61 ,4Toklinicznych postaci zapalenia gruczoh-t mle-
kowego Rocznie chorowało 41,6% krów. Najciężej przebiegały zapalenia gru-
czołu mLekowego spowodowane przez E. co}i,zwłaszcza gdy chorowały krowy
w pierrvszych 90 dniach laktacji W 2,2%o przypadków zwierzęta padały Czę-
ściej stan zapalny dotyczył tyJnych crviarte]< wymienia.

G.

NACCARI F., GIOFRń F., PELLEGRI|{O M.,
CALO M., LICATA P., CARLI S.: Efektywność i
kineĘka tilmikozyny w leczeniu infekcji rrkładu od-
dechowego owiec. (Effectiveness and kinetic beha-
viour of tilmicosin in the treatment of respiratory
infections in sheep). Vet, Rec. I48, 773-]76,200I
(25)

Tilmikozynę. półsyntetyczny antybiotyk z grupy makrolidów, podano 19
o\\/coll1 z objarł,ami uttaty łaknienia, gorączką kaszlem, dusznością wyciekiem
z ],]osa, szmera]Ii osłuchowymi. Antybiotyk zastosowano jednorazowo w iniek-
cji podskómej w datvce 10 mg/kg masy ciała. Wyosobnione z wycieku z jamy
nosowej mykoplazmy były bardzo wrażliwe (< 0,56 pgńnl) na t.ilmikozynę i

enrofloksacynę ?asteure]]amultocidabyłabardzowrażliwanatilmikozynę(0,57-
6,25 pg/ml) i tiamfenikol, P heno]yt]'cabyła na|omiast słabo wraż]iwa na tilmi-
kozynę, enrofloksacynę i tiamfenikol Objawy kliniczne cofaĘ się lv ciągu 4-6
dni po podaniu tilmikozyny. WięI<szość antybiotyku wchłaniała się z miejsca
iniekcji i osiągała wysokie stężenie w plazmie, utrzymujące się przez zł8 godz u
zdrowych iprzez7ż godz u chorych owiec Antybiotyk był dobrze tolerowany,
nie dawał nriejscowych i ogóJnych efektów niepożądanych
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