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Dtagnozaróżnicowa chorób przewodu pokarmowe-
go koni przebiegających z biegunkąjest trudna, ponie-
waż biegunka j est wieloczynnikowym obj awem r ozma-
itych chorób. Choroby koni, którym towarzyszy ostra
biegunka są ciągle poważnym problemem diagnosĘcz-
nym nie tylko dla lekarzy terenowych, ale w pewnym
stopniu również dla wyspecjalizowanych klinik uni-
wersyteckich. Waga problemu związana jest z trudno-
ściami rozpoznawczymi, z bardzo wysoką śmiertel-
nościąi kosztownyffi, d mało skutecznym leczeniem.
To niezwykle ważne w prakĘce hipiatrycznej zagad-
nienie nie doczekało się jeszcze opracowania w piśmien-
nictwie krajowym, dlatego podjęto próbę wypełnienia
tej luki.

Biegunka j est niespecyficznym obj awem dysfunk-
cji przewodu pokarmowego będącym najczęściej na-
stępstwem U
jest główni ch
lub całego eg
koni dorosĘch prawie wyłącznte z zapaleniem jelit
grubych (21).
jest dużo, ale
terenowychje
się ich zidentyfikowaó. Mogą to być przyczyny pter-
w otn e lub wtó rne, zakażne, inwazyj ne, niezakaźnę lub
nlęZnal7e.

Do przyczyn pierwotnych zalicza się wszelkiego
rodzaju błędy doĘczące żywienia i postępowan|a z
końmi. IJważa się, że skarmianie żIę zebranego siana
Iub ziarnamoże być tak samo niebezplęczne,jak nie-
zbilansowane żyłvieni e ziamem, okopowymi, mela-
są chlebem czy kontczyną. Szczególnie szkodliwe j est
nadmierne skarmianie paszy węglowodanowej z niską
zawartośctąwłókna w dawce pokarmowej. Błędy w
przygotowaniu pokarmu, jakteż częstotliwość i czas
karmienia, połączone z ciężkąpracą transportem lub
innymi czynnikami stresującymi często powodują

wzrost zaburzęń w pracy jelit prowadzących do ich
nieżytowego zapalenta. Pod wpływem silnego stresu,
antybiotyków lub niewłaściwego żywienia flora bak-
teryjna przewodu pokarmowego koni moze ulec zmia-
nie (3, 13, 19). Niektóre drobnoustroje gwałtownie
wówczas się namnażająiz komensali stają się drob-
n ou stroj ami b ę dącymi pr zy c zy nąb ar dzo nteb ezp ie cz-
nych zaburzeń lub giną uwalniając groźne dla życta
toksyny (4, 8, 14, 18). Obserwowano śmiertelne za-
chorowania przebiegające z biegunką koni zestreso-
w anych tran sp ortem, tre nin gi em, narko zą zab ie gaml
chirurgicznymi lub kumulującymi się procesami cho-
robowymi. Do innych szkodliwych czynników należy
zaliczyć także karmę porażoną grzybamt pleśniowy-
mi, niektóre inne toksyny oraz trujące rośliny i sub-
stancje chemiczne (3, 13, 16,19,20),

Przedstawione błędy żywieniowę i inne powodują
pierwotne nieswoiste zapalente jelit (a). Powierzch-
niowe zmiany zapalne doĘczące błony śluzowej jelit
(enteritis superficialis s, catarrhalis) klinicznie obja-
wiają się zablrzeniami perystaltyki jelit i biegunką
natomiast zapalenie obejmujące wszystkie warstwy
ściany jelita (enteritis profunda), oprocz biegunki i
zaburzeń czynności jelit, manifesĘe się objawami
ogólnymi (brakiem apetytu, depresją wzrostem tem-
peratury tętna, oddechu, wydłużonym czasem \\rypeł-
niania naczyń kapilarnych, obj awami odwodnienia,
zabur zęi I<;r ęenia, ni e do tl eni eni a i w s trz ąsu) .

Do wtórnych czynników wywołujących enteritis
koni za|tcza się niektóre choroby niezakaźne, swoiste
choroby zakaźnę i pasożytni cze przebtegające z obja-
wami ostrej biegunki oraz zatrucia(26),

W praktyce najczęściej biegunki dzielt się według
ich przebiegu klinicznego na: ostre i przewlekłe. Do
ostrych za\tcza się biegunki występujące w czasie ta-
kich chorób jak: salmoneloza (jej ostra postać), klo-
stridioza, co]itisX., monocytarna erlichioza, silna cy-



ato stomiat oza, w ągl7k, wybrocznic a, hiperlip emia,
zapalenie otrzewnej, a ponadto pewne zatrucia, prze-
karmienie ziarnęm zboż oraz biegunki w następstwie
stosowania niektórych antybiotyków lub przedawko-
wania środków pr zę czy szczaj ący ch (I 4, 2 6) . B i e gun-
ki chroniczne naj częściej spowodowane są pasożyta-
mi przewodu p okarmow e go, zwłaszcza słupkowc ami
maĘmi - Cyathostomidae, Strongylus vulgaris, Tri-
chonema sp., a ponadto nieodpowiednim żywieniem,
przewlekłą s almonel oz ą gruźlicąptasią j elit, kandy-
diazą j elit, limfomię s akowatym nac i e czeniem śc iany
jelit grubych, dłlższąterapią fenylobutazonem lub
antybiotyk ami oraz dysfunkcj ą wątroby.

W części przypadków u koni dorosłych występuje
ostry stan zapalny jelita ślepego i okrężnicy (colitis
pro fim d a) manife sfuj ący s ię silną b ie gunką gor ączką
endotoks emią i wstrząs em sepĘcznym. Do najbar dziej
niebezpiecznych chorób przewodu pokarmowego koni
przebiegających z ostrą biegunką z alicza się colitisX
(Ęphlocolitis), klostridiozę, salmonelozę i nie stwier-
dzoną jeszcze u nas monocytarną erlichiozę, Obraz
kliniczny §ch chorób jest bardzo podobny i trudny do
o dró żnieni a b ez b adan s ekcyj nych i l ab oratoryj nych,
zwłaszcza bakteri o 1 o gi czny ch, cho ciaż i te ni e zaw szę
okazuj ą s i ę wy starczaj ące, W przyp a dka c o ] i ti s X, klo -
stridiozy i salmonelozy dlżąwagę przypisuje się czyn-
nikom predysponującym, ale nie mogąbyć one żadną
wskazówką gdyż sątożsame dla wymienionych cho-
rób. Kluczową rolę w tym względzie odgrywa stres,
zwłaszcza suma różnych czynników stresogennych,
dlatego najczęściej choroby te występują w klinikach
weterynaryjnych, na torach wyścigowych i w bazach,
gdzie presj a środowiska j est wieloczynnikowa (I, 6, 25).

W naszych warunkach w każdym przypadku ostrej
biegunki powinno się w diagnostyce różnicowej brać
pod uwagę głównie wymienionewyżej trzy pierwsze
jednostki chorobowe , azwłaszcza co]itisX i ostrą je-
litowąpostać salmonelozy,nie zapominając, że u koni
dorosĘch występuj ą j ęszcze inne postaci salmonelo-
zy (bezobjawowa, gorączkowa bęz symptomów ze
strony przewodu pokarmowego i chroniczna charak-
teryzljąca się ,,krowim kałem") (23), Kliniczny obraz
ostrej salmonelozy to nagłe zachorowanie, wśród ob-
jawów endotoksemii, wstrząsu endotoksycznego i hi-
powolemicznęgo oraz silna biegunka, co niestety wy-
stępuje również przy klostridiozie i co]itisX (3-5, 10,
I I, I7 ). Uchwytnym klinic znie elementem r óżnicują-
cym te choroby możę być temperatura wewnętrzna
ciała, któr a przy salmonelozie występuj e w granic ach
40-4I"C, w przypadku klostridiozy jest nieco niższa
(39-40"C), podczas gdy w co]itisX z reglĘ nie wy-
stępuje, a jeżeli się pojawi to nabardzo krótko (t-8
godz.) na początku choroby, jeszcze przed wystąpie-
niem innych symptomów. W salmonelozie przebieg
gorączkijest ciągły lub przerywany, a choroby ostry
(trwaj ący I -2 Ę go dnie) lub chroniczny (kilka Ęgodni
lub miesięcy) (19). Przebieg co]itis X jest nadostry.
Zejście śmiertelne następuje wówczas w ciągu 12-24

godzin, a biegunka może wcale nie wystąpić (4, 13,
2 4) . W pr zypadku salmonel ozy bie gunk a może zaw le -
rać ślady krwi, śluz oraz fragmenty błony śluzowej i
być jednym z pierwszych objawów, względnie poja-
wić się dopiero w 2 dniu choroby lub później, Zda-
niem niektórych autorów pewnąpośredniąpomocą w
rozpoznaniu salmonelozy v,rydająsię być badania krwi
wykazujące napoczątku choroby leukopenię (I,0-2,0 x
I09lI) zneutropeniąi przesunięciem obrazu w prawo, a
następnie leukocy.tozę (powyżej 25,0 x 1071) (3, 4,I9).
Nalezy jednak pamiętać, że podobne zmiany we krwi
występują również przy endotoksemii na innym tle.
Według Odenkirchena i Huskampa (19) diagnostycz-
nie ważny jest fakt, że w przebiegu salmonelozy go-
rączka i leukopenia występują od początku choroby i
utrzymują się również ptzy pojawieniu się biegunki,
podczas gdy w co]itisXprzy pojawieniu się biegunki
stwierdza się leukopenię bez gorączki. ZdanięmDę-
gena (4) leukopenia w przypadku co]itis X jest lepiej
wyrazona we wczesnym okresie choroby, jeszczeprzed
wystąpieniem biegunki. W trakcie pojawienia się jej
może już nie występować, Biorąc to pod uwagę po-
czątekostrej biegunki bez gorączkii leukopenii wska-
zlje na co]itisX. W klinikach dla uchwycenia krótko-
trwałej gorączki oraz leukopenli (colitis X) jeszcze
przed poj awieniem się obj awów chorobowych zalęca
się m.in. dwukrotny pomiar temperafury wewnętrznej
oraz codzięnne badanie krwi nięzależnie odprzyczy-
ny pobyfu konia w szpitalu (5). Diagnostycznie po-
mocne jest nakłucie powłok brzusznych, gdyż zdaniem
Hermanna (I3) przy co]itis X nie stwierdza się prze-
sięku lub jest go bardzo mało. Przybadaniu rektalnym
pewną wskazówką może być pociąganie za taśmę je-
lita ślepego, które przy colitisX jest trudne do przesu-
nięcia ze względu wypełnienia wymienionego jelita
płynem. Wartą mvrócenia uwagi cechą co]itis X jest
relaktywnie duży niepokój przy lekkich lub bardzo sła-
bych objawach morzyskowych, Należy jednak pamię-
taó,że w przebiegu wymienionej choroby bóle kolko-
we mogąsię wcale nie pojawić (24). Smiertelność przy
colitisX jestwyższa (66-90 oń) ntż przy salmonelozie
(45 - 60 %). D o ść istotnlłn elementem wspomagaj ącym
r ozp oznante są b adania s ekcyj ne i hi stop ato 1 o glcznę.
Przy salmonelozie zmiany martwtcze błony śluzowej
jelita ślepego i okrężnicy duźej są powierzchowne i
układają się w postaci poprzecznych smugowatych
pasm, podczas gdy przy co]itisX obserwuje się głębo-
ką obszerną martwicę śluzówki, która spraw ta wraże-
nie odwarstwionej (3,4,20). Ponadto w salmonelozie
zmianami krwoto c zno - martwi c zymi obj ęte mo że by ó
również jelito biodrowe lub rzadziej inne odcinki je-
lit cienkich, aprzy co]itisX zmiany dotycząjelita śle-
pego i okrężnicy dużej zwłaszczajej dolnych pokła-
dów (9, 13,23-25).

Rozpo znanie s almonel ozy opier a się na b adaniu kli -
ntcznym, s ekcyj nym i b akterio lo giczny m wyc inków
jelita grubego,narządów wewnętrznych oraz kafu. W
trakcie silnej biegunki towarzyszącej salmonelozie



posiewy z wymazów z odbytu mogą być negatywne
(23).

Zdecy dow anie trudniej sza j e st diagnoza różnicowa
co]itis X i klostridtozy, gdyż przebieg tych chorób,
objawy kliniczne i sekcyjne są na tyle tdentyczne, że
niektórzy autorzy przypuszczają że nie są to rożnę
choroby tylko j edna wywołana przez Clostridium per-

De-

Ł[
p ow y ższy ch stw i erdz e ń mo żna pr zy j ąć, ż e ne g atyłvn e
wyniki badań bakteriologtcznych w kierunku salmo-
nelozy i klostridio zy wskazują że przyczyną choroby
możebyó colitisX,przy zaŁożentu, że samo wykaza-
nie obecności C]ostńdium nie eliminuje jeszcze po-
dejrzenia colitis X (25).

Podobną do opisanych chorobą którą być może w
najbliższej przyszłości będziemy musieli brać pod
uwagę w przypadku ostrej biegunki koni może byc
monocytama erltchtozakoni, której zasięg już dawno
przeWoczył okolice rzeki Potomac (15). Objawia się
ona ostrą biegunką kolką gorączką anemią leuko-
p n i dolnych patltli ctała, ro-
n zy I w wielu przypadkach
o może dochodzic do 30 %.

Zmiany p o śmi ertne w ykazuj ą stan zap alny w obręb i e
jelita ślepego i okrężnlcy oraz czasem jelit cienkich.
Rozpoznanie opiera się nabadaniutozmazu krwi bar-
wi one go meto dą Gi e mzy |ub b akteriolo g iczny m (2, 7,
15,2ż).

Inną b ar dzo rzadko występuj ąc ą chorob ą b akteryj -

ną przebiegającą z biegunką (krwawfl jest wąglik.
Rozp o czyna s ię wys oką temperatu r ą (4 I - 42" C), która
szybko spada do subnormalnej. W odróżnieniu od
wcześniej opisanych chorób biegunce wąglikowej to-
w arzy sząsilne obj awy kolkowe. Ponadto mogą poj a-
wić się obrzęki zapalne w okolicy gardła, dolnych i
b o czny ch p artiach szy i or az klatki piersiowej .

Znanę sąteż biegunki pojawiające się jako kompli-
kacje po wirusowych chorobach układu oddechowe-
go, zwłaszcza grypy. Może ona występować również
w przebiegu wybrocznicy krwotocznej po przechoro-
waniu zołzow. Na skutek krwotoczne go zapalenta je-
lit poj awia si ę bi e gunk a z domieszką krwi, kozp ozna-
nie ułatwiaj ą charakterystyczne obj awy choroby. Bie-
gunki na przęmlan z zaparciamt towarzyszyó mogą
wirusowemu zapaleniu tętnic koni. Przyczyną ostrej
biegunki koni może być równieżbardzo silna inwazja
słupkowców małych, zwłaszcza Cyathostomidae (I2).
Larwy tych słupkowców rozwijaląc się w błonie ślu-
zowej jelita ślepego i okrężnicy doprowadzają do
zmian zapalnych, którym towarzyszy (podobnie jak
przy colitis X) obrzęk i zgrubienie ścian jelit, Obraz
kliniczny silnej cyatostomiatozy przypomin a co]itisX.
Chorobawystępuje w miesiącach zimowych i wiosen-
nych, t dotyczy koni młodych do piątego roku życia.
Stwierdza się też obniżoną koncentrację białka w su-
rowicy (hipoalbuminemia) z dysproteinemiąoraz sła-

bą leukocytozą. Rozp oznanię opiera się na wykryciu
pasożyta, co jest możliwe także ptzy badaniu rektal-
nym (larwy IV stopnia - czerwone, około 1 cm długo-
ści), przy uwzględnieniu sezonowości choroby. Obec-
ność larw w ścianach jelita ślepego lub okrężnicy
można stwierdzić rownteż pośmiertnie w badaniu hi-

sowaniu nawet połowy dawki Ęch środków ptzeczysz-
czających reagują ostrą biegunką prowadzącą do nie-
b ezptecznego odwo dnieni a i utraty elektro litów.

Biegunki sąteżjednym z objawów zatruć,między
innymi arsenem. Zatrucie to przejawia się depresją
osłabieniem, ataksją bólami kolkowymi, biegunką z
domieszką krwi i objawami uszkodzenia nerek. Roz-
poznanie opiera się na stwierdzeniu As w wątrobie i
nerkach (> 10-15 mg/kg). Zatructompreparatami fos-
foroorgani cznyml również towarzyszy biegunka, a
ponadto bóle kolkowe, ślinotok, drżenie i osłabienie
mięśni, pojawic się mogąodruchy wymiotne oraz spo-
wolnienie pracy mięśnia sercowego. Znane sąteżtzad-
ko występuj ące przypadki zatrucia rododendronem z
objawami ślinotoku, ataksji, odruchów wymiotnych,
lekkich bólów kolkowych i biegunki. Można się też
zetknąć z przypadkowym spożyciem monenzyny so-
dowej, której konie nie tolerują. Zatrucie manifestuje
się różnego stopnia bólami kolkowymi i biegunką choć
nie sąto objawy dominujące. Rozpoznanie polega na
wywiadzie i stwierdzeniu monoenzyny sodowej w
paszy.

Naj częstsz ą przy czyną chronicznych biegunek u
koni są pas ożyty, a zwłaszcza słupkowce małe, które
lszkadzaj ąc ś luz ó wkę p ow o duj ą w r zo dziej ąc ę zap a -

lenie jelita grubego. Konie zwykle nie mają gorączki
ant też znacznego wzrostu Ht, a biegunka trwa tygo-
dniami. Konsystencja kału jest zwykle bryjowata choc
może być wodnista. Badanie koprologiczne potwier-
dza dtagnozę (I2). Do innych pasożytów wywołują-
cych przewlekłą bie gunkę należy Tri ch om onas, której
cysty w ścianie jelita grubego zaburzają wchłanianie
wody.

ZaburzęniawchłanianiawodyizwiązanazĘmbie-
gunka występuje równieżw przypadku rozsianego lim-
fomięsakowatego nacieczenia ściany jelit grubych,
Obserwuj e się wówczas zwiększone pragnienie, lekki
ból brzucha, utratę albumin surowicy krwi. Odwod-
nienie i spadek masy ciała. Komórki limfomięsaka
mogąwystępowac w płynie otrzewnowym. O rozpo-
znaniu decyduj e badanie hi stop atolo glaznę . W rozp o -

znanil różnicowym tej jednostki chorobowej należy
brać pod uwagę granulomatozę jelitową której cechą
jest nacieczenie ściany jelita komórkami jednojądrza-



stymi, prawdopodobnie w wyniku reakcji immunolo-
gtcznej. Objawy choroby są podobne lecz nieco sil-
niej wyrażone. Rozpoznania dokonuje się na podsta-
wie badania histopatologicznego.

Chroniczna biegunka pojawia się także przy zaka-
żeniu prątkiem gruźIicy (typ ptasi), j eże|i zmiany cho-
robowe umiejscawiająsię w jelicie grubym. Prowadzi
ona do odwodnienia i spadku masy ciała. Obraz kli-
nicznyjest podobny do choroby Johne'go u bydła.

Ponadto w diagnozie różnicowej chorób przewodu
pokarmowego z objawami przewlekłej biegunki nale-
ży uwzględnic chrontczne postaci: salmonelozy, cho-
roby pastwiskowej i zapalenia wątroby,

Dłuższę stosowanie antybiotyków, zwłaszcza w
wysokich dawkach takich jak tetracyklina, erytromy-
cyna, linkomycyna, tylozyna,penicylina, ampicilina i
potencjonowane sulfonamidy mogązmienić florę bak-
teryjnąprzewodu pokarmowego i w efekcie powodo-
wać wtómą przewlekłą biegunkę. Dłuższe stosowa-
nie fenylobutazonu u kucy może takze powodowaó
działanie uboczne w postaci biegunki.

Praktyka wskazuje, że pomimo szerokiej wiedzy o
czynni kach p owo duj ących b i e gunk ę, r o zp oznani e cho -
roby zasadniczej wcale nie jest łatwe. Część chorób
przewo du p okarmowe go, którym tow ar zy szy b ie gun-
ka, zwŁaszcza w warunkach terenowych, pozostaje
nier o zp o znan a. Wi ęk s z o ś ć b i e gu nek zw iązanych j e s t
j ednak z niewłaściwym żyłvieniem i warunkam t ltr zy -
mania koni, dlatego te elementy powinny bycbardzo
dokładnie przeanalizowane w wy.wiadzie. Łącząc te
danę z objawami klinicznymi, wynikami sekcji i ba-
dań laboratoryjnych łatwiej jest ustalić rozpoznanie,
Szczego7nie ważne, choć trudne, jest szybkie rozpo-
znante i wdrożenie intensywnego postępowania tera-
peutycznego w przypadku ostrych, śmiertelnych bie-
gunek w następstwie colitisX, klostridiozy i salmone-
Iozy.
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LoI P., PTAK G., BARBONI B., FULKA J., CAP-
PAI P., CLINTON M.: Ratowanie (klonowanie) za-
grożonych ssaków poprzez międzygatunkową
transplantację jąder komórek somatycznych pobra-
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Od chwili udarryclr eksperynrentów kIonowania zl,ierząt coraz częściej po-
dejrnowanc sąpróby wykorzystania tej techniki do ratowania zagrożonych ssa-

ków. W 2001 r zespół naukowców z Włoch, Polski. Czech i Anglii po raz pierrv-
szy sklonorvał zagrożonego wyginięcielrr nluflona europejskiego Dwa padłe

muflony (Ovis orientalis nusńlloi1 znaleziono na pastwisku 18-24 godzin po

śmierci Z ich jajników pobrano komórki ziamiste i wprowadzono je do oocy-
tów orviec dolnowych (Ovis aries) Po odpowiednicj aktywacji oocyty hodowa-
no il vitro przez 7-8 dni Do stadium blastocysty rozwinęło się 7 zarodków.
które transplantowano metoclą chirurgiczną do 4 biorczyń owiec (O. arĄ W
35 dniu po zabiegu u 2 owiec biorczyń stu,ierdzono badaniem USG ciążc,jed-
nak u jednej z nich pomiędzy 40 a 50 dniem nastapiła śllierć płodu Natomiast
dluga owca biorczyni po normaLnym okresie ciąży (155 dni) urodziła zdrowe
jagnięmuflona,ornasieciała3,3kg Jesttopierrł,szyprzypadekudanegoklono-
wania, lv któryrn kornórkę somatyczną dawcy wprou,adzono do oocytu innego,
choć blis]to spokrewnionego gatunku Osiągnięcie to jest tym większe, gdyż
komórki somatyczne dawcy pobrano od padłych wcześniej zwierząt
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