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i klaczv kilmiących rasy konlk polski

MoNlKA PAGAcz, MARIAN TlscHNER, JUSTYNA GRAFFSTEIN*,
JozEF NlEzGoDA*, MARclN PAWLAK

Katedra Rozrodu Zwierząl, *Katedra Fizjologii Zwierząl Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt AR,
al. Mickiewicza 24128, 30-059 Kraków

Pagacz M., Tischner M., Graffstein J., Niezgoda J., Paw|ak M.

Haemat0logical changes ln Po!ish Pony loals and suckling ma]e§

Summary
The purpose of the study was to estimate alterations in the haematological profrlelof Polish Pony foals and

mares from the first hours of life up to 6 months and to compare them with the same parameters in other
horse breeds.

A total of 11 Polish Pony foals and mares were examined. Blood was collected at hour 1, 6, 12r 24 and on day
3,5,7,14,2I,28,60,90, 120, 150 and 180 post partum. Red cell, haemoglobin and haematosis figures attained
maximum values within the first hours of life and these values remained stable for 3 to 6 day old foals. The red
cell volume was highest during the first hours after birth and stabilised onto a level of approximately 42 fl up
to the age of 7 days. On the other hand, the mean va|ues of haemoglobin vo|ume and corpuscular haemoglobin
concentration remained stable throughout the investigation. The WBC counts for foals ranged from 5.162 to
7.328 x l09/l up to day 3 of tife whereas after this time the number of leucocytes ranged from 10.790 to 13.614
x |09/l. The highest indices of neutrophiles were observed in the first 7 days of life while the number of lympho-
cvtes increased after birth from 30oh to 50%. The haematological profiles in suckling mare§ were almost
stable and approxińate|y the same as those of mature horses of other breeds.

Keywords: haematology, Polish Pon;,, suckling and lactation period

Każdy poród, również fizjologiczny, powoduje
znacznę zm:'alny zarówno w organizmie matki, jak i no-
worodka. Wraz z przerwaniem pępowiny ustaje krą-
zenie płodowe krwi i zatrzymanie dopĘwu tlenu do
łozyska, po czym następuje stopniowa inwolucja ma-
cicy. W tym czasie rozpoczyna się równiez czynność
gruczołów mlecznych i znaczna ilość krwi, która
w okresie ciązy dochodziła do macicy, dociera tęraz
do wymienia. Jeszczę większe zmiany następująw or-
ganizmie noworodka, który musi się szybko dostoso-
wać do życia pozamaclcznęgo. Wszystkte te zmtany
pr zeb ie gaj ą z r e guĘ b e z w y r ażny c h obj aw ow kl ini c z -
nych i bardzo trudno w tym czasie Tozpoznac zabu-
rzenia zdrowia. W neonatologii dziecięcej od wielu
lat przyjęto zasadę monitorowania podstawowych pa-
rametrów życ i owych i hemato 1o g iczny ch krwi kazde-
go noworodka(I2). Coraz częściej badania te sąrów-
niez stosowane u zagrożonych utratą zdrowia nowo
narodzonych żrebiąt (4, 5). Ocena elementów morfo-
Ęcznych krwi, analiza tch rozmiaru, kształtu i powi-
nowactwa do barwnikow itp, znaczntę pomagają we
wczesnym rozpoznaniu chorób i podjęciu odpowied-
niego postępowania terapeutycznego. O ile jednak
w hematologii weterynaryjnej poznano dokładnie skład
morfotyczny krwi i opracowano wartości referencyj-

ne dla klinicznie zdrowych, dorosłych koni wielu ras,
to jednak w dostępnej literaturze jest znacznie mniej
informacji na temat składu morfotycznego krwi źre-
btątiklaczy w okresie laktacji (14).

Celem badań było określęnle zmian w obrazie he-
matologicznym krwi żrebiąt iklaczy rasy konik pols-
ki od pierwszych godzin do 6. miesiąca po porodzie
oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi dla
koni innych ras.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na l l źrebiętach i klaczach
wieloródkach rasy konik polski utrzymywanych w Stacji
Doświadczalnej Katedry Rozrodu Zwierząt Akademii Rol-
niczej w Przegorzałach k. Krakowa. Wiek klaczy wynosił
średnio 13lat, z wahaniami od 6 do 18 lat. Wszystkie zwie-
rzęta utrzymywano i żywiono systemem grupowym. Jako
paszę treściwą otrzymywały owies oraz pasze objętościo-
we - siano i słomę. W okresie zimowym konie większość
dnia spędzały na okólniku, natomiast latem korzystały
z pastwiska.

Krew od zwterzal pobierano z żyły szyjnej zewnętrzne1
w 1., 6., 12. i 24. godzinie orazw 3., 5., J ., 14., 2l., 28,, 60.,
90., 120., 150. i l80. dniu po porodzie. Krew pobierano do
probówek zawierających EDTA K,, po czym schładzano



jądo temperatury 4"C i dostarczano do laboratorium, gdzie
oznaczano:liczbękrwinek czerwonych (RBC x l012/l), stę-
zenie hemoglobiny w krwince (Hb mmo1/1), wskaźnik he-
matokrytu (Ht l/1). Ponadto obliczano wartości trzech
wskazników czerwonokrwinkowych: średnią objętość
krwinki (MCV fl), średnią masę hemoglobiny w krwince
(MCH fmol) oraz średnie stęzenie hemoglobiny w krwince
(MCHC mmol/l). Oznaczono równiez liczbę krwinek bia-
łych (WBC 109/1), w tym procentowy udział limfocytów,
granulocytów oboj ętnochłonnych i stosunek granulocytów
oboj ętnochłonnych do limfocytów. Oznac zenia liczby
składników morfotycznych krwi wykonano na analizato-
rze hematologicznym SYSMEX KX-2I, TOA Medical
Electronics Co. Ltd.

Wykonywano tęż rozmaz krwi na szkiełku podstawo-
wym. Po wysuszeniu rozmazu preparaty wybarwiano me-
todąPappenheima i po ponownym wysuszeniu analizowa-
no skład krwinekprzy lżyciu rnikroskopu z zastosowaniem
lmerSJ1.

Uzyskane wyniki opracowano statystyczni e, obliczając
średnią arytmetycznąoraz błąd standardowy średniej (X +
SEM). Istotnośc różnic obliczano testem t-studenta dla par
skorelowanych, przyjmuj ąc granice istotnośc i na poziomie
p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Porody klaczy odbyĘ sięw okresie od26lutego do

9 maja w latach 2000 i 2002 r. Klacze rodzlĘ siłami
natury bez pomocy człowieka, głownie w godzinach
nocnych. Srednia długość c!ązy wynosiła 343 dni,
zwahaniami od323 do 358. Zrebtętawstawały około
15-40 minut od zakonczenia porodu, siarę pobierały
do 90 minut po porodzie i wydalĄ smółkę do 3 godz.
po urodzeniu. Masa ciała żrebiąt w 2.-3. dnil Ęcia
wynosiła średnio 34kg, a w wieku 6 miesięcy- około
l20 kg. Rozwój i wzrost wszystkich żrebiąt do 3.-4.
miesiąca życiaprzebiegał prawidłowo. W 4. i 5. mie-
siąal życtau 5 źrebtąt zauważono o róznym stopniu
nasilenia przykurcz ścięgien mięśni zglnaczy palców,

Źrebięta
Krwinki czerwone (RBC). Naj większą liczbę krwi-

nek czerwonych stwierdzono l żrebiąt rasy konik pol-
ski w pierwszych 24 godzinach po porodzie (10,18-
-9,11 x 10l2/l), po czymliczba ta stopniowo malała
(p < 0,05). Od trzeciego dnia do 6 miesiącażyciaźre-
biąt liczba krwinek czerwonych ustabilizowała się na
poziomie ok. 8,4 x 10'2/1(tab. 1). Podobne wyniki za-
notowano użrebiąt rasy pełnej krwi angielskiej i póŁ
krwi, u których w pierws zych 12 godzinach Ęcialiczba
eryhocytow wahńasię od 9,0 do 12,9 x l}|2ll,po czym
również stopniowo malała. W 1. miesiącu życia żre-
biąt Iiczba czerwonych ciałek w krwi wynosiła 7,9-
-II,I a w 6. miesiąc,l7,9-II,6 x I0|2lI (5, 10).

Jeffcott i wsp. (6) na podstawie szczegółowych ba-
dań stwierd zlli, że niska liczba erytrocytów występuj e
u żrebiąt urodzonych przedwcześnie, natomiast wy-
soka jest charakterystyczna dla żrebiąt urodzonych
w terminie. Wyniki te sugerują żę Iiczba RBC moze

być wskaźnikiem dojrzałości pourodzeniowej źrebiąt.
Podwyzszoną liczbę erytrocytów obserwowano także
u noworodków innych gatunkow zwierząt (3), a także
u człowieka (I2). Spadek RBC w krotkim czasie po
urodzeniu uwazany j e st za zjaw isko fizj o 1o gi czne i nie
jest to, jak dawniej uważano, tylko wynik hemolizy,
aletabępewnegozahamowaniacąmnościkrwiotwór-
czej,w lepszych warunkach utlenienia w porównaniu
z utlenieniem w zyciu płodowym (12).

Hemoglobina i hematokryt. Z Iiczbąerytrocytów
ściśle skorelowane sąwartości hematokrytu i stęzenie
hemoglobiny. W badaniach własnych obserwowano
najwyższe wartości hemoglobiny i hematokrytu
w p i erw s zy ch go dzinach ży c ia żr ebiąt - wyn o s i Ę one
średnio 8,57 + 0,31 i 45,4 + 1,8 mmol/l, (p ś 0,05).
Od 3. dnia ży cia do końca obserwacj i wartości te stop-
niowo malĄ. Stęzenie hemoglobiny wahało się od
6,80 do 7,40 mmol/l, a wartość hematokryfi od 32,7
do 39,4 Vl (tab, 1). Podobne wartości dla hemoglobi-
ny i hematokrytu do zanotowano również u żrebiątrasy
pełnej krwi angielskiej i połkrwi (4, 1,0).

Wskaźniki czerwonokrwinkowe. Srednia objętość
krwinki (MCV) była najwyższaw 1. godzinie po uro-
dzęniu i wynosiła średnio 44,5 + 1,0 fl. Następnie ob-
serwowano stopniowy spadek MCV. Od7. dniażycia
spadek tej wartości w odniesieniu do pierwszej godzi-
ny życia okazał się statystycznie istotny (p < 0,05).
W kolejnych tygodniach i miesiącach obserwacji
wskaźnik ten pozostał na poziomie około 42 fl. Sred-
nia masa hemoglobiny (MCH) i średnie stęzenie he-
moglobiny w krwince (MCHC) kształtowaĘ sięprzez
cały okres obserwacji na stałym poziomie (tab. 1).

Uzyskane wartości dla MCH i MCHC u zrebiąt rasy
konik polski ksztahowały się podobnie jak u zrebiąt
rasy pełnej krwi angielskiej i półkrwi (4, 10), Nato-
miast wartości MCH są wyzsze od stwierdzanych
u żrebiąt rasy pełnej krwi i pony (6).

W diagnostyce weterynaryjnej wskaźniki czerwo-
nokrwinkowe są pomocne w określeniu rodzaju nie-
dokrwistości. Zwięks zona w artość MCV występuj e

u noworodków w czasie niedokrwistości megalo- i ma-
krocytamej orazw marskości wątroby i niedoczynnoś-
ct tarczycy. Przy obniżonej wartości MCV można
stwierdzić niedokrwistość wynik ającą z niedoboru
że|aza lub miedzi. obnizenie wskazników czerwono-
krwinkowych występuje równiez w czasie niedokrwis-
to śc i mikro cytarnych, które c zęsto towarzys zą chor o -

bom przewlekłym lub samoistnym, wynikającym z nie-
doboru że\aza. W niedokrwisto ś ciach makrocytarnych
występujących podczas schorzeń wątroby i tarczycy
oraz zatruciach, a takżę ptzy niedoborach witaminy E,
B,, oraz krwotokach i niedokrwistościach hemolitycz-
nych wskaźniki MCV i MCH ulegająpodwyzszeniu,
natomiast MCHC pozostaje w normie, W przypadku
niedokrwistości normocytowej wskaźniki czerwono-
krwinkowe pozostająw normie (11),

Krwinki białe (WBC).Liczba oraz obraz krwinek
biaĘch związany jest ściśle z odpornościąnowo naro-
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Tab, 1. \\'skaźlliki hematoltlgiczne źrebiąt ras1 konik polski od urodzenia do l80. dnia żl,cia

W ek źreb ąt n
krwinki czetwone

RBc x,l012/|
H e moglobina

mmol/|

H e rn alokryt
Ht u|

wskaźniki czerwonokrwinkowe

| średnia masa śre enie
Średnia obięlośó | hemoglobiny h ny

krwinki MCVfl I wkrwincelJlCH | ,k CHC

i lmol/| l

,1 godz.

6 godz.

1 2 00dz.

24 godz,

3 dni

5 dni

1 tydzień

2 tygOdnie

9

8

l

8

7

8

10

10

10,18 t 0,28a

9,59 t 0,24b

9,30 t 0,24b

9,'l1 t 0,'t9b

8,40 t 0,14c

8,32 ł 0,27c

8,48 t 0,32c

8,21 t 0.43c

8,57 t 0,31a

8,07 t 0,26a

7 ,95 ł.0,22a

7 ,92 ł 0,20a

7,27 t 0,'l 5b

7 ,25 x 0,27b

7,40 t 0,31b

7,35 t 0.28b

45,4 t 1,8a

42,0 ł 1,3a

40,7 t 1,1b

40,3 t 0,9b

36,7 t 0,9c

36,0 t 1,2c

36,4 t 1,6c

35,0 t 1,9c

3lygodnie

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

5 miesięcy

6 miesięcy

33,7 t 1 ,5d 4'1 ,9 t 0,40b

41 ,7 t 0,36D

40,8 t 0,28b

41 ,1 ł 0,24b

41 ,7 t 0,29b

0,85 t 0,05

0,92 t 0,05

0,85 t 0,01

0,85 t 0,01

0,84 t 0,01

0,87 t 0,02

0,86 t 0,01

20,46 ł 0,279

7

10

9

7

8,39 t 0,38c 6,88 t 0,24b

7 8,93 x 0 ,22c 7 ,22 x 0,480 39 ,4 x 2,2t

41 ,9 t 0,71 b

41 ,8 t 0,33b

( )lliaslliellic \\arlości ozllacl()]le rózllylrli litcralni róznią sie] isto1llic (p < 0.0_5)

Tllll.].Liczlraiobrazkrrrinckbiał1 chzrebiżltrirs1 konikpolskiodurodzeniirdol80,dnia
l\ clit

Objaśrricnic: _jak rł, tab. 1,

dzonych źr ebiąt or az dojr zało ścią pourodzen i ową (6, 1 4).
W przeprowadzonych badaniach wykazano, że llczb a
leukocytow w 1. i 6. godzinie życia żrebiąt była naj-
niższa i wynosiła 5,533 + 0,66 i 5,162 + 0,]44 x l09/l

6 ] 8.38 t 0,47c I z.lz 
= 
o.szo 34,6 ł2,1c

8,93t0,22c I l,zzro,1ao

21,82 x 0,96

20,83 t 0,29

20,70 t 0,39

20,15 t 0,28

20,89 t 0,35

]9Ł5j]nl ]

i stopniorvo wzrastała do 3.
dnia życla do waftości 1.328
+0,5J9 x 10o/l. Od7. dnlaży-
cia do końca obserwacji licz-
ba krwinek białych była2- do
2,5-klotnie wyższa od stwier-
dzanych w pięrwszych 6 go-
dzinach życia zrebiąt (p <

0,05) (ab. 2). Wałtości WBC
żrebiątrasy konik polski do 3.
dnia życia były niższe w po-
równaniu z wartościami uzys-
kanymi u źrebiąt rasy pełnej
krwi angielskiej i połkrwi.
W poźniejszym wieku żrebląt
li czba 1eukocl.tow była podob-
na do liczby, jaką stwierdzo-
no u zrebiąt rasy pełnej krwi
angielskiej i półkrwi (6, 10).

Skład białokrwinkowy.
Procentowy udziaŁ gfanulocy-
tow obojętnochłonnych był
najwyższy u badanych źrebiąt
bezpośrednio po urodzeniu
i wynosił 64,0 +3,8oń.Istotny
spadek procentowego udziału
tych leukocytow stwierdzono

po 3 dniach życia(p < 0,05), W kolejnych pobraniach
krwi utrzymryała się tendencja spadkowa do najniz-
szych wartości w 6. miesiącuĘcia(tab.2). Procentowy
udztał limfocytow po urodzeniu wynosił 34,5 +3,2oń,

8,39 t 0,38c

8,02 t 0,23c

8,30 t 0,23c

8,66 t 0,33c

7,20 t 0,30b

6,80 t 0,20b

7,07 t 0,20b

7,28 t 0,30b

33,Ą ł 2,2d

32,7 t 1,1d

34,2 x 1,0c

36,'1 t 1,4c

Wiek źlebiąl n

krwinki białe
- leukocyty

(x ,l09/l)

Limlocyly

fhl
Granulocyty

obojętnochłonne
("kl

stOsu ne k

granulocytów

o bojętn oc hło nnyc h

/limlocytów

1 godz.

6 godz.

12 godz,

24 godz,

3 dni

5 dni

1tydzień

2 tygodnie

3 tygodnie

1miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

5 miesięcy

6 miesięcy

o

8

7

8

7

8

10

10

9

7

10

9

7

6

7

5,533 t 0,665a

5,162 x 0,7 44a

7,071 t 0,410ab

6,962 t 0,398ab

7,328 t 0,579b

8,025 t 0,523b

10,790 t 0,467b

8,400 t 0,426b

9,2778 t 0,674

'10,474 ł 1 ,287

11,370 x 0,727

12,256 ł0,872

13,550 t 0,865

12,833 t 1,698

'l3,614 t 0,579

34,9 t 3,3a

33,5 t 4,9a

29,1 ł 4,0a

34,5 t 5,7a

Ą2,3 ł 4,4a

42,7 x 3,6b

35,7 t 3,0a

45,5 t 2,4b

40,6 t 5,1a

40,6 t 5,1b

45,4 t 3,5b

51 ,2 t 3,4bc

40,5 t 3,9b

57,7 t 3,6bc

59,5 t 5,8b

64,0 t 3,8a

65,4 t 4,8a

68,8 t 4,2a

64,1 t 5,6a

56,3 t 5,0b

55,7 t 3,5b

63,7 t 3,1a

54,0 t 4,7b

52,5 t 2,1bc

57,5 t 5,1b

51 ,0 t 3,6bc

45,4 
= 

3,1b

57,0 t 4,0b

38,5 t 4,2c

36,6 t 5,5c

1,85

1,95

2,32

1,86

1,33

1,30

1,78

1 ,18

1,29

1,42

1,,l2

0,89

1,41

0,67

0,62
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l'ab.3. Wskrrźniki hematologiczne klaczy rasl,konik polski od pierw,szych godzin do l80. dnia po porodzie

Kla cze
- czas p0

p oro dzie
n

krwinki czerwone
RBC x 1012/u|

Hemoglobina
mmol/l

He malokryi
Ht%

uL

Wskaźn

Średnia obiętość
krwinki Mcv ll

ki czerwonokrwinkowt

śtednia masa
hemog lobiny

w krwince MCH
lmol/|

mmol/|

Średnie stężenie
hemoglobiny

w krwince MCHC
mmol/|

1 godz.

6 godz.

12 godz,

24 godz.

3 dni

5 dni

1tydzień

2 tygodnie

3 tyOodnie

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

5 miesięcy

6 miesięcy

9

9

8

8

8

8

10

9

10

10

11

8

6

7

7

6,60 t 0,26

6,64 t 0,30

6,98 t 0,48

6,90 t 0,40

6,50 t 0,27

6,84 t 0,25

6,55 t 0,22

6,80 t 0,33

6,74 t 0,25

6,68 t 0,23

6,46 t 0,16

6,56 t 0,19

6,40 
= 

0,24

6,30 t 0,18

6,60 t 0,29

6,85 t 0,22

6,75 t 0,19

6,99 t 0,29

7,04 t 0,3'|

6,83 t 0,20

7,15 t 0,20

6,84 t 0,19

7,15 t 0,25

7,01 t 0,17

6,90 t 0,20

1 ,22 ł, 0,12

6,66 t 0,23

6,70 t 0,19

6,56 t 0,20

6.74 t 0.19

32,5 
= 

1,1

32,5 t 1,'|

34,1 ł 2,1

33,6 t 1,7

32,6 ł'l ,2
34,0 t 0,9

32,0 t 1,0

33,5 t 1,2

32,9 t 1,0

32,4 x 1 ,0

3'1 ,3 t 0,7

32,0 t 1,1

31,5 t 1,2

30,8 t 0,9

31 ,6 t 1.3

49,4 t 0,69

49,1 t 0,67

49,0 t 0,59

48,9 ł 0,77

50,2 t 0,58

49,8 
= 

0,78

48,9 t 0,66

49,0 t 0,73

48,8 t 0,63

48,3 t 0,63

48,5 t 0,58

48,7 t 0,70

49,3 t 0,66

48,8 t 0,40

48.6 t 0,54

1,04 t 0,02

1,03 t 0,02

'l ,04 t 0,03

1,03 t 0,03

1,06 t 0,02

'|,05 t 0,02

1,05 t 0,02

1,05 t 0,02

1,04 t 0,02

1,03 t 0,02

1,02 t 0,02

't ,01 t 0,02

1,05 t 0,02

1,02 t 0,03

1,04 t 0,04

2'l ,02 
= 

0,27

19,22 x0,32

21,14 t 0,45

21 ,02 x 0,44

21,08 t 0,25

2'l ,08 t 0,15

21 ,39 t 0,1 9

21 ,33 t 0,'l4

21 ,39 t 0,19

21 ,27 x 0,14

21,08 t 0,25

20,77 ł 0,21

21 ,27 ł0,32

20,89 t 0,49

21,39 t 0,36

Objaśllicnie: jak u tab. l,

a w 3. dniu życia 42,3 + 4,4o^
(p < 0,05). W kole.jnych po-
branlach klwi wykaz}ryał ten-
dencję do wzrostu szczególnie
w końcowym etapie badań
(tab. 2). Stwierdzone wartości
ltczby leukocytów oraz pro-
centowego udzlaŁu granu locy-
toli, obojętnochłonnych i lim-
fbcytów są zgodne z obselwo-
\\ anylni prZęZ Jeffcott i wsp.
(6), natomiast Sato i wsp. (10)
stwierdzili W ższąlirnfocyto-
zęu żr ebiąt p ełn ej klwi an gi el -
skiej. Rossdale (9) podaje, ze
Lr źrebiąt noworodków limfo-
penia jest zjawiskiem fizjo1o-
gicznym. W pozniejszym
okresie życia obniżenie liczby
l imfocytow może się pojawić
na początku choroby bakteryj-
nej oraz we wszystkich reak-
cjach stresowych (14).

Dojrzałość noworodków
i szansę na przeżycie określa
z kolei proporcja granulocy-
tow oboj ętnochłonnych/limfo-
cytów (N/L) (6, l3). Zrebięta, u ktorych proporcja ta cytów lżrebiątniedojrzaĘch jest spowodowanawzTo-
podczas pierwszych 24 godzin zycia jest nlższa od 1,5 stem stęzenia kortyzolu we ktwi, ktory hamuje proces
mają małą szansę naprzeżycie. Obnizonaliczba gra- namnażania limfocytów. U źrebiąt rasy konik polski
nulocytói,v obojętnochłonnych w stosunku do limfo- wskaźnik N/L w pierwszej godzinie po uTodzeniu wy-

Tab.4. Liczba i obral, krrlinek białr.,ch k|aczl,rasy konik polski od pierlrszrch goc|zin do
l 80. dnia po porodzic

Klacze
- czas p0

pOrodzie
n

kruinki białe
- leukocyty
(x 1 000/pl)

Limlocyly
(,hl

G tanulocyty
obojętn oc hło n ne

('/"l

stos u ne k

granulocytów

obojęlnochło n nych

/limfocytów

1 godz.

6 godz.

'l2 godz,

24 godz.

3 dni

5 dni

,l 
tydzień

2 lygodnie

3 tygodnie

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

5 miesięcy

6 miesięcy

9

9

8

8

8

8

10

9

10

,l0

1,|

8

6

7

7

1 0,76 t 0,3'l a

11 ,59 t 0,31a

9,74ł0,64a

8,72 t 0,35ab

9,11 t 0,47b

8,75 t 0,49b

9,56 t 0,62ab

10,04 t 0,63a

8,40 t 0,43b

8,36 t 0,44b

8,80 t 0,43b

9,25 t 0,69b

9,43 t 0,50b

8,38 t 0,42b

9,04 t 0,62b

29,67 t 3,31a

31 ,33 t 3,46a

28,75 ł 3,82a

35,62 t 3,50ab

40,25 t 2,86b

40,00 t 3,40b

30,90 t 1,82b

39,11 t 4,40b

39,30 t 3,53b

42,70 t 4,99bc

34,18 
= 

2,24a

32,62 t 3,64a

29,17 t 3,90a

35,86 t 4,40a

42,71 ł 3 ,31b

67,00 t 3,78a

66,67 t 3,70a

67 ,37 ł 3,67a

60,50 t 3,77a

55,75 t 3,49b

56,25 t 3,29b

65,60 t '1 ,84a

57,22 x 4,41b

56,60 t 3,72b

53,60 t 4,55b

59,55 t 2,83b

63,00 t 3,43a

63,33 t 3,06a

59,14 t 5,01b

52,28 ł 3 ,21b

2,26

2,13

2,34

1,70

1,38

1,41

2,12

1,46

1,44

1,25

1,72

,|,93

2,17

1,65

1,22

Oh.jirśrlierlic:jak ri tlrll I.
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nosił 1,85 (tab. 2), co wskazuje na ich dojrzałość po-
urodzeniową. Podobnie jak u źrebiąt rasy pełnej krwi
angielskiej i półkrwi wskaźnik tenzmniejszał się z wie-
kiem zrebiąt.

Eozynofile i bazofile stanowiły bardzo niewielki
procent granulocytów; nie wydaje się, aby mogĘ mieć
istotny wpływ na uzyskane wyniki.

W przedstawionych wynikach badań morfologicz-
nych krwi l żrebiąt rasy konik polski nie zaobserwo-
wano różnic pomiędzy żrebtętam|u których wystąpił
w 4,-5. miesiącu życiaprzykurcz ścięgien mięśni zgi-
naczy palców a pozostałymi źrebiętami.

Klacze
Warto ści krwinek czerwonych, hemo globiny, hema-

tokrytu i wskaźników czerwonokrwinko\{ych u kla-
czy rasy konikpolski odporodu do odsadzeniażrebiąt
kształtowały się prawie na staĘm poziomie (tab. 3).
Zb|iżonę warto ś c i wskazników hemato lo gicznych
u koników polskich podaje równięż Krumrych i Wiś-
niervski (7, 8), u k|aczy rasy czystej krwi arabskiej
Budzyńska i wsp. (l) oraz rasy lipicańskiej Cebulj-
-Kadunc i wsp. (3). Zaobserwowane przęz tych auto-
rów zmiany niektórych wskaźników hematologic zny clt
w zależności od wieku i pory roku mie szczą się w przy-
jętych dla koni normach ftzjologicznych (1a).

Najwyzszą liczbę krwinek białych zanotowano
rv pierwszych godzinach po porodzie (10,76 + 0,31
i11,59 + 0,31 x 10'/l) (p < 0,05). Następnie liczba
knvinek biaĘch wahała się od 8,36 t 0,44 do 10,04 +
0.62 x 1071 (tab, 4) i nie odbiegała od wartości refe-
rencyjnych podanych dla klinicznie zdrowych koni do-

rosĘch (14). Przedstawiony w tab. 4 procentowy udział
limfocytów i granulocytow obojętnochłonnych rów-
niez nie odbiegał od wartości dla koników polskich
podanych przez Krumrycha i Wiśniewiskiego (7, 8).
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SEGALńS J., CHIANINI F., CORTńS R., DOMIN-
GO M.: Zaburzenia neurologiczne występujące
u tuczników w zakażeniu wirusem choroby Aujesz-
ky'ego. (Neurological disord€r§ a§§ociated with
Aujeszky's disease virus infection in fattening pigs).
Vet, Rec. l53,240-241,2003 (8)

Zajście ohoroby Aujeszky'ego u świń zależy od szczepu wirusa wywołujące-
go chorobę, wielkości <lawki zakaźnej, wieku świń i drogi zakażenia. Opisano
zaburzenia neurologiczne u tuczników .ł,wieku 4 miesięcy u, stadzie )iczącym
l50 sztuk zwterząt, usyfuowanym w Hiszpanii Chore świnie leżaĘ rvystępo-

wały odleżyny na głowie i kończynach W ciągu tygodnia padło l0% zwterząl
Badatrielrr immunohistochemicznynr skrawków patologicznie zmienionych tka-

nek utrwalonych w forma]inie wykryto antygen wirusa choroby Aujeszky'ego
w cytoplazmie neuronów części węchorvej mózgu, płatów czołowych i jądrach

wzgórza. W dwóch próbkach surowicy w teścic ELISA wykryto białko wirlsowe
gE Po 2 tygodniach od momentu zachorowania w l3 surowicach ozdrowień-

ców wykryto białko gE Stosując rnetodę hybrydyzacji in sittt rvykryto obecnośc
genolrru wirusa choroby Aujeszky'ego (PCV-2) w rnigdałkach, pachwinowych,
powierzchownych i krczkowyoh węzłach chłonnych oraz w kępkach Peyera
u wszystkich 6 sekcjonowanych świń

G.

NAEEM K., MALIK A., ULLAH A.: Częstotliwość
wy§tępowania serologicznych odczynów dodatnich
dla Ornithobacterium rhinotracheale l kurcząt
w Pakistanie. (Seroprevalence of Ornithobacterium
rhinotracheale in chickens in Pakistan). Vet. Rec.
153,533-534,2003 (I7)

Infekcje układu oddechowego sąu drobiu przyczyną groźnych chol,ób powo-

dujących duzc straty ckonomiczne związane z padnięciami, spadkiern nieśnoś-
ci, obniżeniem wykluwalności i jakości skorupkijaja. Ornithobdcleriloll rhi-
notracheale jest coraz częściej 1ednązprzyczyn kompleksu chorób układu od-
dechowego drobiu i indykór.v Posiewy z wynazów z worków powietrznych,

spojówek, płuc, oskrzeli i wątroby oraz badanie serologiózne surowic w teścic
ELlSA umożliwiły izolację O rhinotracheąlc z 18 stad drobiu zdrowcgo inie
szczepionego oraz wykazanie w 8 stadaclr wysokiego miana przeciwciał dla tego

zarazka. Wahało się ono od <800 do 7001-9000. W 3 stadach nieszczepionych,

w których ostatnio nie występorł,Ą choroby układu oddechowego, rniano prze-

ciwciał było niskie W stadach szczcpionyclr miano przeciwciał clla O. rhinolra-
chcale wabało się od 2000 do 1 3 000, u 2 ptaków wynosiło 3 l 770. Obecność
przecirł,ciał u klinicznie zdrowych ptaków potwierdza pogląd, żc O. rhinotra-
cheale nje zawsze jesL przyczyną chorób układu oddechoi,vcgo drobiu,

G.


