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A case of hydrucephalus in a Polish Pdńitive Hotse

Summary

The case des]cribed concerned a nine year-old Polish Prirnitive Horse covered b} a stallion of the same
amniotic fluids. The large size of the foetus did not enable
ed bv caesarean section. The female foetus was detected to

and bone decline replaced by fibrous membrane- The skull
cm. The surface of the brain was flatted while the cerebral

cortex rvas a|rout 0.5 cm. thick. Theri were about 4 litres of cerebrospinal fluid in the ventricular sYstem. This
is the |irst case of this congenitńl dlefect] recorded in the breeding of the Polish Primitive Horse.

Ke}ryords; hydrocephalus, Polish Primifi ve Horse

Zablrzenia rozwoj owe p owstaj ą w okre sie rozwoj u
pło$u morfologicznych
maJąc narządow i ukła-
dów. eń wymienia się
czynniki genetyczne i środowiskowe (7). Stwierdzo-
no, że jeżelt czynnikuszkadzający dostał się do orga-
nizmu we wczesnej fazie ciĘy, to zaburzenia rozwo-

nie spowodować owych znacznego
stopnia (l). Zmi od ich nasilenia,
określa się jako rozwojowe, czyli
zntękształcenia lub potworkowato ść.

Wśrod zwlerząt domowych zwadami rozwojowy-
mi konie stanowią 17 ,5Ioń. Rzadko opisyłvaną zmia-
ną jest wodogłowie, które u koni stanowi około 3%
wszystkich wad rozwojowych (4).

Wodogłowie cechuj e się nieprawidłową zawarlością
płnu mózgowo-rdzeniowego w jamie czaszkowej. W
wodogłowiu wewnętrznym pĘn znajillje się w komo-
rach mózgu, zaś w wodo głowiu zewnętrznym w prze-
strzeni podpajęczynówkowej. Wyróżnia się także wo-
dogłowie komunikujące, kiedy nadmiar płynu !\rystę-
puje w komorach mozgr:- i w przestrzeni podpajęczy-
nowkowej. Typy komunikujący i zewnętrzny wodo-
głowia są dość rzadkte u zwierząt (7). Wodogłowie
wewnętrzne moze być wrodzone lub nabfie.

Płyn mozgowo-rdzeniowy powstaje w 50-]0%o w
komorowych splotach naczyniówkowych komor bocz-
nych, ko mo ry tr ze ciej t c zw attej, w okół nac zy ń krwi o -

nośnych i w ścianach komór mózgowych, PrzepĘw
płynu odbyłva się z komór bocznych ptzez trzeciąko-
morę i wodociąg śródmózgowia do komory czwartej,
stąd większość pĘnu opuszcza system komór i prze-
chodzi do zbiomików podpajęczynówkowych. Prze-
szkody w przepĘłvie pĘnu pomiędzy komorami lub
niedrożnośc otworów odprowadzających pĘn do prze-
strzeni podpajęczynówkowej mogą byc przyczyną
powstania wodogłowia wewnętrznego (7).

U koni, podobnie jak u bydła i świń, autosomalny,
recesy\rvny gen jest brany pod uwagę jako odpowie-
dzialny za dziędzicznę przypadki wrodzonego wodo-
głowia. Nieokreślona jest jednak rola zakażęń wiru-
sowych płodu oTaz czynników żlłvieniowych w po-
wstawaniu tego zaburzenia rozwojowego (2, 5, 7).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
przypadkuwo polskiego, prymityw-
nej rasy koni, ętą i stosunkowo nie-
ltcznąpopulację.

0pis prypadku

Opisl,łvany przypadek dotyczy 9-letniej klaczy, rasy ko-

nik polski, która została pokryta ogierem tej samej rasy.

była to jej czwarta cl,Ęa, z trzech wcześniejszych urodziły
się zrebięta zdrowe, a porody odbywaĘ się bez komplika-
cji. Od 3 trymestru ciąży kondycja klaczy systematycznie



spadała. Ciąża wydłużyła się o ok. 3 tygodnie, do 355 dni.
Po odejściu wód omoczniowych oraz wyraźnych bólów
porodowych nie następował okres wypierania płoól. Z
uwagi na trudności w wykonaniu fetotomii, zdecydowano
się rozwiązać poród wykonujap zabieg cesarskiego cięcia.

U wydobytego płodu, płci żeńskiej stwierdzono wodo-
głowic wrodzone (,yc 1) Obwód znacznie powiększonej

głowy wynosił 82 cm (przeciętnie u źrebięcia po urodze-
niu 52-55 cm). Kości czaszkibyły cienkie, z ubytkami kost-

nymi zastąpionymi włóknistą błoną, Obie półkule mozgo-
we były symetryczne, wilgotne, bar-wy jasnorózowej. Po-
rł,ierzchnia mózgu była spłaszczona, gładka, a rowki wy-
rórvnane. W komorkach znajdował się wodnisty, klarowny
płyn w ilości ok. 4 litrów. Istota mózgu otaczająca komory
była w postaci cienkiego płaszcza o grubości 0,5 cm.

Poza wodogłowiem stwierdzono jednoocznośc. Brak
było lewego oka (ryc. 2) przy prawidłowo rozwiniętym i

Ryc. 2. Głowa płodu ze stwierdzoną jednoocznością

umiejscowionym prawym. W kończynach przednich znie-
kształceniu i zesztywnieniu uległy stawy nadgarstkowe,
pęcinowe i koronowe. Kątzawafty pomiędzy kościąprzed-
ramieniaanadpęciem wynosił l l0'(ryc. l). Kończynytylne
były tozwinięte prawidłowo, Masa ciała płodu wynosiła

34 kg i mieściła się w dolnych granicach nonny przewi-
dztanej dla koników polskich,

Według większości autorów (3, 4, 8, 10, 12) wrodzone
wodogłowie wewnętrzne charakteryzuj e się nieproporcj o-

nalnie dużą głową płodu, znacznądeformacją mózgowio-
czaszki i wysklepieniem części czołowej. Rozwija się naj-
częściej w łonie matki, a płody rodzą się marlwe. Docho-
dzi do nadmiernego gromadzenia płynu w komorach mó-

zgowych i zwiększenia jego ciśnienia, a tym samym do

ucisku powierzchni mózgu na kości czaszkt. Nie są one
jeszcze skostniałe i dostatecznie zrośnięte, a wzrost ciśnie-
nia wewnątrzczaszkowego prowadzi do znacznego powięk-
szenia i deformacji czaszki. Obwód głowy osiąga znaczne
rozmiary, przez co częśc fł arzowa czaszki,wydaj e się mała
i wąska. Czaszka jest miękka i łatwo poddaje się uciskowi,
Łuki jarzmowe ulegają zanikowi, a oczodoĘ zawęzeniu w
wyniku czego następuje wytrzeszcz oczLl, mózg wskutek
ucisku ulega zanikowi (12). Ojala (9) podaje przykład wo-

dogłowia, jako dominuja3ej mutacji u ogiera kłusaka ame-

rykańskiego .I] ] z 239 źrebiąt tego ogiera wystąpiło wro-
dzone wodogłowie wewnętrzne. Także siostry tego ogiera

roniły źrebięta ztąwadą. Wrodzone wodogłowie występu-
je także u koni pełnej kr.wi angielskiej (3).

W omawianym przypadku współczynnik inbredu klaczy
wynosił Fx - 10,81% natomiast ogiera, którym została po-

kryta Fx - 9,93oń. Hipotetyczny inbred potomka byłby
znaczny i wynosiłby Fx - I5,I7oń, co w tej populacji koni
występuje stosunkowo często. Jednakże u koników polskich
pomimo większego pokrewieństwa, przekraczającego w
skrajnych przypadkach 30oń, nje stwierdzono dotychczas
l,vyraźnych objawów depresji inbredowej (6). Obliczeri
r,vym. wskaźnika dokonano wg wzol-Ll Wrighta, z uwzględ-
nieniem wszystkich znanych przodków w rodowodzie (l1),
W hodowli koników polskich jest to pier-wszy opisany tego

typu przypadek.
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