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w środkowo-wschodniej Polsce

JERZY LECH GUNDŁACH, KRZYSZTOF TOMCZUK, MARIA STUDZINSKA,
ANDRZEJ BERNARD SADZIKOWSKI

Zaklad Parazytologii i Chorób lnwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Akademicka'l2,20-033 Lublin

, 'Guńdł""h J. L.,,Tomczuk K., Studzińs,ła M., Sadzikowski A. B.,

0cculrence of tapewotms in horces ftom East-Gentrul Poland

D oĘ chczasowy brak z aintere s owania tas i em czy c ą
koni wynikał z niedoskonałości metod diagnostyki tej
tnwazji oraz z powszechnych poglądów o małej pato-
genności wywołujących ją tasiemców. Nowe dane
w skazuj ą j e dnak, żę tas iemc e z r o dziny An o p l o c e p h a -
lidae mogąby ć przy czynąpow ażnych zaburzeń stanu
zdrowia koni, w tym powstawania morzysk spastycz-
nych (7, 8,2I, 22, 26,27). W piśmiennictwie krajo-
wym informacje na temat występowania tej inwazji są
nieliczne i ogolnikowe. Wynika znlch,ze ekstensyw-
ność inwazji tasiemców u koni różnychras, utrzymy-
wanych w róznych warunkach hodowlanych, wynosi-
ła od2,Ioń do ponad 20% (9-II,13,25).

Celem badańbyło określenie ekstensywności inwa-
zji tasiemców u koni pochodzących z rejonu środko-
wo-wschodniej Polski.

Materiał imetody
Kał do badań pobrano od ] 154 koni róznych ras, w wie-

ku od 6 miesięcy do 16 lat. Z tej liczby 845 koni pochodzi-
ło z 18 stadnin, a 309 należało do właścicieli indywidual-
nych. Spośród koni właścicieli indywidualnych 201 wypa-
sano na własnych pastwiskach albo nie korzystały one z pa-
stwisk, natoniast pozostałe l02 korzystały ze wspólnych
pastwisl< wiejskich. W tej ostatniej grupie było 16 żrebia!
w wieku 6-8 miesięcy,

Probki kału badano metodąNilssona i wsp. (2l) w mo-
dyfikacji własnej (12) posżukując jaj tasiemców zrodziny
Anoplocephalidae.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań koproskopowych koni utrzymywa-

nych w rożnych systemach przedstawiono w tab. 1.

Stwierdzono, ze średnia ekstensyłvność inwazji tasiem-
ców u koni w środkowo-wschodniej Polsce wynosiła
15,94Yo, Jaja tasiemców najczęściej znajdowano w kale
koni z hodowli indywidualnych, korzystających ze
w sp ó lnych p astwi sk. Ni ewi el e niższa była ekstensyłv-
nośó inwazji tych pasozytów u koni przebyłvających
w stadninach. Jest intere suj ąc e, że u koni wypasanych
na indywidualnych własnych pastwiskach lub nie ko-
rzystających z pastwisk nie stwierdzono inwazjt ta-
siemców. Nie stwierdzono jaj także u 6-8-miesięcz-
ny ch żr ebiąt p o cho dzących z o gni sk tas i emczycy.

Jak wynika z dany ch piśmiennictwa, ekstensywno ś ć
inwazji tasiemców u koni jest rózna w różnych kra-
jach świata. W Belgii wynosiła 28,9Yo (1), Francji
62,2Yo (6), Hiszpanli22%o (18), Holandii23% (4),Ir-
landii 51% (8), Norwegii 27,7Yo (15), Szwecjt 65%
( 1 9 ), Wielkiej Brytanii 69% (22), Australii 3 8,5oń (2] ),
USA52% (2). Jakkolwiek inwazje tasiemców stwier-
dza się u koni w kazdym wieku, to z piśmiennictwa
i obserwacji własnych wynika tendencja do wyższej
intensywności i ekstensywności inwazji u zwierząt
starszych (I5,2I).

W odróznieniu od powszechnie stwierdzanych u ko-
ni nicieni, inwazje tasiemców występują ogniskowo.
Istotne znaczentę w utrzymywaniu t rozprzestrzęnia-



niu się tnwazji odgrywapastwisko.
Ten ogniskowy charakter inwazji
wynika z cyklu rozwojowego ta-
siemców z r odziny An op l o c ep h ali -
dae, w którym uczestniczą- jako
zywiciele pośredni - mechowce
z nadr o dziny O ri b at o i d ea. P otwier-
dzeniem o gniskowego występowa-
nia tasiemczycy koni sądane (tab.2)
wskazujące, że tnwazjętę notowa-
no w 6 z 18 badanych stadnin, Eks-
tensyr,vność inwazjibyła zrożnicowana od ok. 50ń do
bli sko I 00% zw ierząt. Utrzymuj ące si ę w okre ś lonych
stadninach inwazje są wynikiem stałego występowa-
nia na pastwiskach mechowców z cysticerkoidami.
Czas ży cia r ozto czy .(ok. 2,1at) w arunkuj e dłu gi e utr zy -
mywanie się inwazji na określonym terenie.

Na podkreślenie zasŁuguje fakt, żę zarużenle koni
ma miejsce pIzęz cały okres pastwiskowy, stąd też
w organizmie konia znajdowane są tasiemce w roż-
nych okresach swego rozwoju od form młodocia-
nych do dojrzaŁych. Jednocześnie tasiemce te mają
krótki okres prepatentny wynoszący 4-6 tygodni i żyją
one około 6-8 miesięcy (19).

D o n i e dawna chorob o tw or cze działanie tasi emc ów
było kwestionowane, poniewaz obj awy obserwowane
ze strony przewodu pokarmowego przypis}.vvano czę-
sto innym przyczynom. Zanajbardziej patogen-
nego dla koni uważa się tasiemca Anoplocepha-
la perfoliata. Tasiemce u koni przyczepiająstę
w okolicy p ołączenia jelita biodrowego z jelitem
ślepym. W miejscach lokalizacji pasozytów ob-
serwowano owrzodzęnie błony śluzowej, obrzęk
podśluzówki, hypertrofię końcowego odcinka
j elita biodrowego, upo śledzen ię r ozszerzalno ści
brodawki biodrowej, a takżę wpochwienia j elit.
Objawem intensywnej inwazji tasiemców mogą
byc biegunki. Wykazano równiez związek pomię-
dzy inw azjami A. p erfo li at a a mor zy skamt (2, 7,
8, 16,23,26,27).

D iagno s§k a pr zy ży ciowa tas iemc zy cy pole ga
na poszukiwaniu w kale charakterystycznych jaj
zawterających onkosferę otoczoną aparatem
gruszkowatym (12). Cechy morfologiczne jaj
w praktyce nie pozwalająna określenie przyna-
lezności gatunkowej występujących u koni ta-
siemców Anoplocephala perfoliata, Anoploce-
phala magna i Paranoplocephala mamillana.
Z badań pośmiertnych wynika, ze gatunkiem naj -
częściej stwierdzanym u koni pochodzących
z r ó żny ch s tre f ge o gra fi c zny ch j e st gatllnek A n o -
plocephala perfoliata (1-6, 8, 14, 15, I7, I8, 2I,
22,27).

Wysoka ekstensywnośó inwazji tasiemców
u koni sprawia, ze w prowadzonych planowych
odrobaczaniach należy uwzględniać rowniez eli-
minację tasiemców. Stąd też, w celu określenia
inwazji pasożytow i wyboru środka przeciwpa-

Tab. 1. Występowanie tasiemców u koni z różnych systemów utrzymania

sożytntczego konieczne jest wykonywanie badań ko-
proskopowych metodami umożliwiającymi równięż
wykrycie jaj tasiemców (12). Większość środków prze-
c iwp as ozytn iczy ch pr zęznaczonych dla koni obej mu-
je swoim spektrum dziaŁania nicienie lub nicienie
i stawonogi. Jedynie embonian pyrantelu w dawce
38 mg/kg m.c., tj. dwukrotnie większej ntż zalecana
do eliminacji nicieni, wykazuje wysoką skuteczność
terapeuĘczną przeciwko tasiemc om (24,26).

W ostatnich latach określono przydatnośc prazi-
kwantelu do eliminacji tasiemców u koni. Jest intere-
sujące, że I00oń skuteczność uzyskano po podaniu leku
w dawkach 1,5-3 mg/kg, tj. znacznie niższych niż
u zw ierząt innych gatunków (20, 24, 25). P razlkw an-
tel stał się substancjączynnąpreparafu dla koni, kon-
fekcjonowanego w postaci pasty o nazwie ,,Equitape".

Tab. 2. Występowanie tasiemców u koni pochodzących z różnych
stadnin

Rodzajhodowli
Liczba koni
ba da nych

Liczba koni
za rażonych
lasiemcami

Ekste nsywnoś ć
inwazji

Stadna

lndywidualna - paslwiska indywidualne

lndywidualna - paslwiska wspólne

0 gółem

845

207

102

1154

161

0

23

184

19,05

0,00

22,55

15,94

Sladnina
Liczba koni
ba da nych

Liczba koni
zatażo nych

Eksle nsyw noś ć

inwazjiw %

A

B

c

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

0

P

B

50

80

40

20

30

30

30

16

20

2s

285

25

19

47

12

41

Ą2

29

0

17

0

0

0

0

0

0

0

6

107

24

0

0

0

2

5

0

0

21,25

0

0

0

0

0

0

0

20,69

37,54

96

0

0

0

4,88

11 ,90

0
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P oniewaz z r e glily lnw azj e tas iemc ów tow ar zy sząp o -
wszechniej występującym nicieniom - słupkowcom,
glistom i owsikom, wprowadzono do praktyki także
leki w formie past zawierające obok prazikwantelu
makrolidy - iwermektynę lub abamektynę (Equimax,
Equitak All, Promectin Plus).

Na terenach występowania tasiemczyc koni plano-
wy pro gram o dr ob aczania powinien uwzględni ać dwu-
krotne - przed sezonem oraz po sezonie pastwisko-
lvym - podanie środkow tasiemcobojczych.W przy-
padku stwierdzenia u koni tasiemców i nicieni należy
zastosować leki o szerokim spektrum działanta,które
p ozw a|aj ąna równoc ze sną eliminacj ę inwazj i mie sza-
nych, co obnizy pracochłonność i koszt zabięgu odro-
baczania.
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BAK H., RIISING H.-J.: Ochrona szczepionych
świń przed doświadczalnym zakażeniem homolo-
gicznym i heterologicznym serotypem Haemophi-
lus parasuis. (Protection of vaccinated pigs against
experimental infections with homologous and he-
terologous Haemophilus parasuis). Vet. Rec. 151,
502-505, 2002 (17)

Huenlophilus para.sttił jest dobrze znanym patogencm trzody chlewnej.
W związku z istnieniem 15 serotypów tego zarazka oceniono działanie ochron-
ne szczeplonki inaktywowanej lortaliną z dodatkiem adjuwantu, zawierające.|
serotyp 5 H. para,rłn (Diluvac-fońe Interyet), przed zakażenieln homologiczny-
mi i heterologicznymi serotyparrri tego zarazka. Prosięta szczepiono dwukrot-
nie, w wicku 5-6tyg oraz 7-8 tyg Nieszczepione prosięta z tych samych mio-
tów stanowiły grupę kontlo]ną. Zwierzęta szczepione nie były podatne na zaka-
żenie dootrzewnowe szczepeln lromologicznym w dawce 5 rnl (l0'-l0E jtkłnl)
po 8 i l7 ryg. po szczepierriu. Natomiast prosięta z grupy kontrolnej chorowaĘ
ciężko Wrażliwość na zakażenie obniżała się wraz z wiekielrr Wyraźne działa-
nie ochronne szczepionki notowano po 2 tyg. po podaniu dnLgiej dawki szcze-
pionki w przypadku zakażenia serotypami heterologicznyml, H. parasui,s, sero-
typ l, 12, 13 i 14.
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CAVE T. A., THOMPSON H., REID S. W. J.,
HODGSON D. R., ADDIE D. D.: Smiertelność ko-
ciąt w Zjednoczonym Królestwie: analiza retro-
spektywna wyników 27 4 bad,afi histop atologicznych
(1986-2000). (Kitten mortality in the United King-
dom: a retro§pective analysis of 274 histopatholo-
gical examinations). Vet. Rec. I5I,497 -50I,2002 (I1)

Badania histopatologiczne 274 kociąt przcprowadzono rv lataclr l98ó-2000
na terenie Zjednoczonego Królestwa rł, grupach: zwlcrząt w wieku 1 dnia. no-
worodków (wick 1 - l 4 dni), kociąt przed odsadzeniem ( ) 5-34 dni) oraz po odsa-
dzeniu ( 3 5- | I 2 dni ) Dwi eści e trzy (7 4%o) koci ęta nalczały do grupy po odsadzc-
niu i 38 (l4%) do grupy przed odsadzeniern Na choroby zakaźne chorou,ało
55% kociąr, pr7y czyl11 71% chclrób zakażnych wywołyrvaĘ wirusy. Występo-
wały one częściej u kociąt ze schronlsk aniżcli u kociąt hodowanych w warttn-
kach domowych. Zakażenie parworvirusem było przy czy1,1ą25% padnięć. W okre-
sie neonatalnym i poodsadzeniowym donrinowały zakażenia wywołane pl,zez

lrerpeswirus i kalicywirus. Zakażne zapalenie otrzewnej spowodowało padnię-
cie J 7 kociąt w okresie poodsadzeniowynl. W 33% przypadków nie ustalono
przy czy ny padnięcia na podstawie badań lristopatologicznych
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