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The study compared the efficiency of a simple flotation method - ącc. to Nilsson et al.,1995 and the author's
own modificatioń of this method for detecfing tapeworm eggs from the Anoplocephalidae family in horse
feces. Tape\ryorm eggs were found in 15 (11.54'ń) ot samples in the fece§ of 130 horses where the flotation
method was,used. tapeworm €ggs were detected in all examined samples using the Nilsson et aI. modified
method and their total number wa§ higher than those detected by the original method. ThiŚ was a result of
using samples which had a greater weight. The studies confirmed the usefulness of the sedimentatiOn-flotation
method in diagnosing tapeworm infestation in horses.
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Informacje na temat inwazjl tasiemców (rodzina
Anoplocepha]i dae. An op l oc ephal a magna, An oploce -

phala perfbliata i Paranoplocephala mamillana) u koni
w Polsce sązaskakująco skąpe, pomimo że jak wyni-
ka ze wstępnych badań zarażonychjest nawet do kil-
kudziesięciu procent zwierzątw stadninach (3, 7,16),
Wydaje się, ze przyczynąnie stwierdzania tasiemczy-
cy koni sązalecenia autorów wielu podręczników dia-
gnozowania tej inwazji badaniem kału metodą flota-
cji (2,4,I2,18-21). W połowie lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku pojawiło się szereg doniesień o
konieczności zastosowania do wykrywania jaj tasiem-
ców w kale u koni specjalnych metod, głównie sedy-
mentacyjno-flotacyjnych (13, 14, I]). Różnią się one
mtędzy sobą szczegółami wykonania, a głównie roz-
tworami stosowanymi do ostatniego etapu izolacji jaj

- flotacji. Za\eca się między innymi nasycone rozwo-
ry sacharozy lub NaCl | sacharoza.

Celem badań było porównanie skuteczności kopro-
skopowej diagnostyki tasiemczycy koni metodami flo-
tacjt oraz sedymentacyjno-fl otacyjną metodą Nilsso-
na i wsp. (13) i modyfikacjąwłasnątej metody.

Matetiał imetody
Materiał do doświadczenia stanowiły próbki kału 130

koni, u których badaniem koproskopowym metodąNilsso-
na i wsp. (l3) stwierdzono naturalne inwazje tasiemców
z r o dzlny An opl oc epha]i dae.

Badanie makroskopowe kału. Pobrane próbki rozdrń-
niano i dokładnie oglądano poszukując członów tasiem-
ców.

Badanie mikroskopowe kału
Metoda Nilssona i wsp. (13). 30 g kafu moczono przęz

1 godzinę w 400 ml wody, następnie homogenizowaloprzy
pomocy mieszadła elektrycznego i przecedzano przez sito

Summary

z gazy młyńskiej do z]ewki. Po sedymentacji homogenatu
przez 3 godziny zlewano supernatant, a osad przenoszono
do probówek wirowkowych i wirowano pTzęzż min. przy
800 g. Supematant odpipetowywano, a osad zwieszano w
nasyconym roztworze NaCl zawierającym 200 g sacharo-
zylll roztworu. Próbki wirowano 2 min. przy 800 g,

Wierzchnią warstwę supematantu przenoszono do komór
McMastera i pod mikroskopem poszukiwano jaj tasiem-
ców, określając ich liczbę.

Metoda flotacji. Grudkę kału o masie około 3 gzalewa-
no w zlewce nasyconym roztworem NaCl i dokładnie roz-
cierano bagi etką do czasu uzyskania j ednorodnej zawiesi -

ny. Zawiesinę przelewano przez sitko i lejek do kolbek Er-
lenmeyera o objętości 25 mL Po 30 minutach bagietkąprze-
noszono z powierzchni zawiesiny po 5 kropli na szkiełka
podstawowe i pod mikroskopem poszukiwano jaj tasiem-
ców. które liczono.

Modyfikacja własna metody Nilssona i wsp. (13). 50 g
próbki kału zalewano 400 ml0,00250ń roztworem Tween
80, moczono przez I godzinę, a następnie homogenizowa-
no mieszadłem elektrycznym t przecedzano przez sito z gazy
młyńskiej do zlewki. Homogenat sedymentowano 24 go-
dziny. Po tym czasie po odrzuceniu supernatantu osad prze-
noszono do probówek wirówkowych o pojemności 100 ml
i wirowano 10 min przy 350 g. Po wirowaniu supenratant
usuwano, a osad zawieszano w nasyconym roztworze NaCl
zawierającym 500 g sacharozy/l1roztworu i ponownie wi-
rowano. Po wirowaniu uzupełniano roztwór w probówkach
do powstania menisku wypukłego i nakrywano je szkieł-
kami nakrywkowymi 30x40 mm. Po 30 minutach delikat-
nie przenoszono szkiełka nakrywkowe na szkiełka o wy-
miarach 45x10 mm i pod mikroskopem poszukiwano jaj
tasiemców, określając ich liczbę.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej okre-
ślając średnie, odchylenia standardowe oTaz istotność róż-
nic między metodami testem t-Studenta.



Wynikiomówienie

W pobranych od koni próbkach kału nie znaleziono
członów tasiemców. O podobnych wynikach makro-
skopowych badań kału donoszątakże inni autorzy (1).
Poddaje to w wątpliwość mozliwość diagnozowania
inwazjt tasiemców u koni przez znajdowanie proglo-
tydów w kale.

Rezultaty badań koproskopowych przedstawiajątab.
I -ż . J ak wynika z pt ze dstawi onych danych tradycyj na
metoda flotacji okazała się mało przydatna do diagno-
styki tasiemczycy u koni bowiem jaja tasiemców
stwierdzono jedynie w 11,54oń badanychpróbek, znaj-

Objaśnienia: różnice statysĘcznie istotne pomiędzy średnimi a i b;

ai c orazb i c przy p < 0,01.
dując zwykle pojedyncze jaja. Takie
rezultaty są wynikiem zarówno ba-
dania małych, około 3 g próbek kału,
jakteZ stosowania do flotacji płynów
o stosunkowo niskim ctężarze wła-
ściwym dla nasyconego roztworu
NaCl wynosi on 1,2. Jak wynika z
danych piśmiennictwa skuteczność
metod fl otacyj nych z ttży ciem nasy-
conych roztworów NaCl lub ZnSO.,
(o ciężarze właściwym 1,27) wynosi
jedynie 2-I3% i tąopinię wydająsię
całkowicie potwierdzać wyniki ba-
dań własnych (l7).

Skutecznośó metody Nilssona
i wsp. i modyfikacji własnej tej me-
tody były identyczne - juju tasiem-
ców stwierdzono we wszystkich ba-
danych próbkach. Jest oczywiste, ze
stosując własną modyfikację meto-
dy Nilssona i wsp, (13) znaleziono
średnio znacznie więcej jaj, badano
bowiem 50 g próbki kału, przy 30 g
w metodzie oryginalnej. Wydaje się,
żę takżę pozostałe modyfikacje me-
tody, przedstawione w tab. 3 nie po-
zostawały bez wpływu na otrzyma-
ne wyniki. Modyfikacji tych dokona-
no uwzględniając własne wieloletnie
doświadczenia w poszukiwaniu jaj
pasożytów w probkach gleby (5, 6).
Stąd między innymi lżycie do sedy-
mentacji roztworu Tween 80 ułatwia-
jącego odklejanie się jaj od stałych
cząsteczek kału, wydłuzenie czasu
wirowania oraz wykonywanie koń-
cowych preparatów do przeglądania
pod mikroskopem jak w metodzie
Willisa.

Należy jednak mieć świadomośó,
że według danych piśmiennictwa w
warunkach terenowych skuteczność
koproskopowych metod sedymentacyj no-fl otacyjnych
w wykrywaniu jaj tasiemców Anoplocephala perfo-
]iatau koni wynosi 22-14%o w porównaniu do wyni-
ków badań sekcyjnych (I4,I7). Wiąże się to między

innymi z niską intensyłvnością inwazji i małą liczbą
wydalanych z kałem jaj. Ponadto jak stwierdzili nie-
którzy autorzy (11,14) brakjest korelacji pomiędzy in-
tensywno ś cią inwazj i a liczb ąwydalanych z kałem j a1 .

Tab. 1. Wyniki badań 130 próbek kału koni

15 (11,54%)

130 (100%)

130 (100%)

29

0,22 t 0,69a

696
5,35 t 7,46b

1199
9,22 ł14,73c

FlOta cii

Nilssona iwsp.
(13)

Modylikac ja

własn a

Tab. 2. Liczb a pró bek,w których stwierdzono j aj a

Flolac ji

Nilssona i wsp. (13)

Modylikacia własna

115

0

0

5

46

33

10

41

44

0

25

22

0

11

9

0

5

13

0

2

6

0

0

3

Tab. 3. Różnice pomiędzy metodą Nilssona i wsp. (13) oraz modyfikacją własną

Masa próbki kału

Moczenie próbki kału

Sedymentac ja

czas wirowania

Siła odśrodkowa g

Zawafiość sacharozy w 1l
roztworu d0 llotacii

Liczenie jai

30g

woda

3 godziny

2 minuty

800

200 g

w komorach McMastera

50g

0,0025% rozlwót Tween 80

24 godziny

10 minut

300

500 g

na szkiełkach

Tab. 4. Wielkość jaj tasiemców koni wg różnych autorów (rv pm)

Futmaga (2)

Hendrix (8)

Mehlhotn i wsp. (12)

Rommel i wsp. (17)

Stelański, Źarnowski (1 9)

Thienpont i wsp. (20)

Ziomko, Cencek (21)

50-60

50-60

70-80

50-60

50_60

50-60
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Ryc. 1. Jajo tasiemca z rodziny Anoplo-
cephalidae
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Ryc. 4. Jajo tasiemca z rodziny Anoplo-

Ryc. 7. Jajo tasiemca z rod,ziny Anoplo-
cephalidae

Ryc. 2. Jajo tasiemca z rodziny Anoplo-
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Ryc. 6. Jajo tasiemca z rod,ziny Anoplo-
cephalidae

do jaja tasiemca z rodziny Anoplocepha-
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Ryc. 5. Ja.jo tasiemca z rodzin7, Arutplo-

Ryc, 8. Jajo tasiemc a z rodziny Anoplo-
cephalidae
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Ryc. 10. Element kału zbliżony wyglą- hft 223 pasoży-
dem do jaja tasiemcazrodziny An olo- tami lic lba jaj w
cephalidae 1 g kału nie prze-

I<raczała l.
Na wynik badania koproskopowego istotny wpływ

może mieć również nierównomierne rozm ięszczęnię
jaj w masach kału. Potwierdzeniem tego było wyka-
zanie w badaniach własnych w kilkunastu procentach
próbek więcej jaj w 30 g kału badanego metodąNils-

lidae

sona i wsp. ( 1 3) niż w 50 g badanego modyfikacją tej
metody.

Diagnostykę tasiemczyc u koni dodatkowo utrudnia
specyficzny wygląd jaj tasiemcow zrodziny Anop}o-
cephalidae (ry. l -8). Ponadto niektóre składniki kału
sądo nich zblriżonę wielkością kształtem i wyglądem
(ryc. 9-i0). Jaja tasiemcow zrodziny Anoplocephali-
dae są kształtu nieregularnego, półokrągłe, trójkątne
lub czworokątne, barwy szarej lub szarobrązowej. Sko-
rupka jaja jest trójwarstwowa. W jaju znajduje się on-
kosfera zaopatrzonaw trzy pary haków embrionalnych.
Onkosferę otacza tzw. aparat gruszkowaty zakończo-
ny rogami, rzadko widocznymi pod mikroskopem. Rogi
- ich długość i ułożenie według niektórych autorów
(2, 1 8) pozwalają na określeni e przynależności gatun-
kowej tasiemca, w praktyce jest to w zasadzię niemoz-
liwe, Także podawana pTzez niektórych autorów wiel-
kośc jaj, jako kryterium taksonomii jest trudne do za-
stosowania ze względu na rozbieżności tego parame-

Ryc. 3. Jajo tasiemca z rodziny Anoplo-

.}

l

Ryc, 9. Element kału zbliżony wyg|ądem



tru w danych piśmiennictwa (tab. 4), Jest interesujące,
ze w badanych próbkach kału niejednokrotnie znajdo-
wano jaja tasiemców o średnicy ponad 100 pm, a więc
znacznię przekłaczające wymiary podawane w litera-
furze (ryc. 8).

W ostatnich latach oceniano przydatność do dia-
gnostyki tasiemczyc u koni metod immunologicznych.
Te st E li s a wykrywaj ący prze ciwc iała pr zeciwko anty-
genom A, p erfo l i a tabył wrykorzystywany w b adaniach
ep i de m i o l o gic zny ch, nię znalazł j e dn ak z a s to s ow an i a
do indywidualnej diagnostyki (9, 10, 15, 17). Jego spe-
cyficzność określa się na 95Yo, a czułość na 68Yo. Tak
więc w przypadku tasiemczycy koni czułośc testu Eli-
sajest zbltżona do skuteczności badania koproskopo-
we go metodami sedymentacyj no-fl otacyj nymi,

podsumowanie

Zalecana powszechnie do badania kopro skopowe-
go metoda flotacji jest nieskutęczna w diagnozowa-
niu tasiemczyc u koni. Stwierdzenie jaj w kale możli-
we jest po zastosowaniu metod sedymentacyjno-flo-
tacyjnych np. metody Nilssona i wsp. lub modyfikacji
własnej tej metody i badaniu dużych - kilkudziesię-
ciogramowych próbek.
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GRAHAM D.A., CALVERT V., MC LAREN I. E.:
Retrospektywna an^liza surowicy i śluzu jamy no-
sowej bydła z PÓłnocnej Irlandii w celu ustalenia
zakażenia wiru s em infl uenzy A. (Retro sp ective an a-
lysis of serum and nasal mucus from cattle in North
Ireland for evidence of infection with influenza A
virus). Vet. Rec. I50,20I-204,2002 (7)

W badaniach użyto 8zl pary surowic pochodzących od bydła z ostrych przy-
padkórł,i od ozdrowieńcórv z 17 ognisk chorób układu oddechowego, syndromu
zahamo.uvania rrrleczności i biegunki rł,lrlandii Póhrocnej w 1998 i ] 999 r Suro-
wice badano testem ELISA rł,kierunku obecności przeciwciał dla szczepóu, A
Engi333/80 (H l N 1) i A Eng/427l88 (H3N2) wirusa grypy ludzkiej. Przecirł,cia-
ła dla szczepu A Eng/333i80 stwierdzono u 56,5% i dla A Eng/427l88 u 58,9%

zlvierzaJ, przy czym u 56oń zwierząt wystąpiła serokonwcrsja rv stosunku do
jednego lub obydrvu badatrych szczepów wirusa Niższe miano przcciwciał wy-
stępowało w surowicach dla A Eng/427l88 Badanie 21 par z 84 par surorł,ic na

obecność przcciwciał dla szczepów ludzkich i szczepólv wywołuja.cych zacho-
rowanie u świń wykazało wyższy odsetek surowic reagrrjących przy tym w wyż-
szych mianach dla szczepów ]udzkich H3N2. Miana przecirł,ciał dla szczepów
ludzkich HlN1 i dla szczepów świńskich były bardzo njskie lub nic stwierdzano
zupełnie serokor.wersji. W żadnym przypadku nie wyizolorł,ano wirusa influen-
zy A ze śluzu lub z wyrnazów jamy nosowej 142 chorych zu ierząt

G.

PEDERSEN K., HANSEN H. C., JRRGENSEN J.
C., BORCK B.: Typy serologiczne Salmonella izo-
lowane od indyków w Danii w okresie 1995-2000
i ich oporność na leki przeciwbakteryjne. (Serovars
of Salmonella isolated from Danish turkeys betwe-
en 1995-2000 and their antimicrobial resi§tance).
Vet. Rec. I50,4]I-4]4,2002 (I5)

W Danii w okresie 1995-2000 badano bakteriologicznie na 14 dni przed

ubojem kał indyków na obecność drobnoustrojórv z rodzajl Sa]none]]a W ob-

rębie stad częstotliwość występowania salmonelli wahała się od 7,1 do 25%,

przy czym str,vierdzono 24 serotypy pałeczek Sa]mone]]a. Spośród 5 serotypów,
które występowały najczęściej bo wynosiĘ 58,5% wszystkiclr izolatów .9. 11e-

idelbelgstanowiła I6,2Yo, S. Agona I5,8%, .r. Derbyl2,4oń, S. Muenster7,30ń
i S. Anatulll 6,8% Ponadto kilka izolatów występowało w fazie R lub rniało
niepełną formułę 6,7 :- l 4,I2,:- N aj większy odsetek izo latórł, był opomy na am-

picylinę (13,7%),90ńl:yła opona na streptomycynęj 8,50ń na tetracykltny,7,1%
na sullonamidy l 4,7 oń na spektomycynę Tylko 4 izolaty były opome na kwas

nalldyksowy, a l na enrofloksacynę. Nie występowała opon-rość na kollstynę,
apromycynę i ceftiofur, florfeniko], arnoksycylinę z kwasem klawuJanowym

TyJko 2.1 izolaty były opome na 2, a maksymalnie na 6 leków przeciwbakteryj-
nych. Do serotypu S. Ęphinurium tlalcżało 6 izolatów, ale źaden nie należał do

typu DT 104

G.


