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1arużenie pasożytami przewodu pokarmowego koni
w zależnoŚci od warunków utrzymywania
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Kornaś S., Nowosad B., Skalska M.

lntestinal parasite infections in holses flom different types of environments

Summary

The purpose of this study was to determine the current level of parasite infection in horses from different types
of environments, de-wormed before and after the end of pasture season. The level of intestinal parasite infection
was determined in the horses (three times annually from 1999 to 2001) by faecal examinations: the Mc Master's
method and larvae culture. The study investigated routinely treated horses: 752-975 from stables, 94-132 from
stallions depots and,20-42 from riding clubs. Prevalence (7o) and EPG lvas evaluated based from coprology samples.
The horses rvere most hcavily infected by small strong1,-les and the highest levcl of infection was found in horses
from stables (39.3-84% and 242-933 EPG), then riding clubs (21.3-73.7oh,87-504 EPG) and stallions depots
(41.8-6I.9Vo, ll9-317 EPG). Management systems, indoor (herd) or pasture (stud) influenced the severiĘ of
infection in the horses to a considerable degree, especia|ly in the case of small strongyles. These differences may
have been the result of the different conditions of maintenance (mostly moist or dry pastures, free or limited
pasturage). It appears however that the most essential influence on the severity of the infections }yas the manner of
treatment (§pe of anthelmintic, number of animals de wormed during the same period). Larvae morphology tests
revealed that the faecal cultures contained very low lcvels of large stronglyes - 0.730ń infections. Roundworm
infections in horses kept in stables was 1.3-14.4oń anrJ 39-1130 EPG and from stallions depots: |.4-8.10ń and
100-312 EPG respectively. Tapeworms łvere found only in two stables, and their prevelance was very low (max.
6.2%).Deworming horses twice a year did not significantly reduce inl'ections, especially in the case of small strongyles,
probably because the all horses from the various groups had, at various times, been treated b"v the same chemical
compounds over a long period.

Keywords: strongyles, roundworms, horses

zróż1,1ych rejonów Polski: 6 stadnin z woj. dolrrośląskiego,
śr,viętokrzyskiego, podl<arpackiego i lubelskiego, 2 stada
ogierów z woj. dolnośląsl<iego i małopolskiego i 2 kluby
jeździecl<ie k. Krakowa. Poszczególne rodzaje obiektów
różniły się głównle systemem clrowu orazliczbąi rotacją
utrzymywanych w nich koni. We wszystkich obiektach
konie odrobaczano najczęściej przed i po zal<ończeniu
sezonu pastwiskowego, Do odrobaczania koni stosowano
benzyrn i dazol, tetralry dropirymidynę i awermektynę. Z ko-
lei poszczególne obiekty różnlły się między sobąwarunka-
mi utrzymania, głownie rodzajem pastwisk (wilgotność)
i sposobem odrobaczania (przede wszystkin rodzajem
preparatu lllczbąkoni odrobaczanych w tym samyll ter-
minie),

Badania wykonano rł, istniejących warunkach produk-
cyjnych. Kał pobierano w godzinach porannych, loso-
wo od 60-807ó pogłorł,ia. Liczbę badanyclr koni lł, po-
szczególnych latach i rodzajach obiektórł, przedstau,iono
w tab, ],

Badania te stanowią część prowadzonych od wielu lat,
wspólnie z naukowcami z Francji, badań nad genetyczną
opornością zwierzal na zarażenl,e nicieniami i ze względu
na ujednolicenie metodyki przeprowadzono je przy użyciu

Po reorganizacji rolnictwa krajowego nastąpiło, mię-
dzy innyrrri, zmniejszenie pogłowia koni w gospodar-
stwach rolnych i hodowlach wielkostadnych, a wzrost
ichllczby w rekreacji, sporcie i hipoterapii. Na dobrą
kondycję zwierząt wpływa wiele czynników, w tym
p o zi o m lch zar ażęni a p as o ży tami . P opr ze z o dp owi e d -
ni e zabi e gi pro fi laktyc znę t Ię częnię można utr zy my -
wać zarażęnie zwterząt na niskim poziomie. Obecnie
wy soki e ko s zty, zwłaszcza Ie czenia, muszą p okrywac
hodowcy, wobec czego systematyczne l, tęrminowe
odrobaczanie nie zawsze jest stosowane. Badania
monitoruj ące występowanie pasozytow przewodu po -
karmowego u koni na duzym obszarze Polski są nie-
1iczne.

Celem badań była ocena aktuainego poziomu zara-
żenia pasożytami przewo du p okarmowe go koni utr zy -

mlłvanych w trzech rodzajach obiektow: stadninach,
stadach i klubach jeździecktch.

Matetiał imetody
Baciania przeprowadzono \Ą/ latach l999-2001 , obejmu-

jap nimi konie utrzymywane w trzech rodzajach obiektów
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Razem stadniny l52 808 975
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,|

2

94 64

65

58

74

Razem slada ogierów 94 129 ,l32

Klub ieździecki - JK
1

2

20 13

26

12

30

Razem kluby jeździeckie 20 39 42

0gółem 848 976 1149

8s4

Tab. 1. Liczba koni objętych badaniami w poszczególnych
rodzajach obiektów

metody McMastera (24). Wykonano 8561 koproskopii in-
dywidualnych w terminach uwzględniających sezonową
dynamikę wydalania jaj nicieni przewodu pokan-nowego
w kwietniu, czerwcu i sierpniu, w kazdym roku. Według
metody opisanej przezHenriksena i Korsholma (11), wy-
konano także 64I kontrolnych larwoskopii, celem określe-
nia procentowego udziału w rodzinie Strongylidae dwóch
podrodzin słupkowców : maĘch - Cy a t h o s t o m in a e i dlży ch
- Strongylinae. Nicienie identyfikowano do stu pierwszych
larw inwazyjnych, na podstawie klucza według Soulsby'ego
(23).

Wyniki badań koproskopowych pozwoliły porównać
średnie roczne ekstensywności zarażęnia i liczbę wydala-
nych jaj w 1 g kału (EPG) oraz procentowy udział sfup-
kowców maĘch i dużych w parazytofaunie koni w wymie-
nionych rodzajach obiektów.

Tab. 2. Wyniki badań larwoskopowych

''," , 'll|edycyna Wet; 2(M, 60 {81',",".

Wyniki iomówienie
U badanych koni stwierdzono 2 grupy pasozytow:

nicienie, wśród których dominowaĘ słupkowce małe
i sporadycznie płazifrce - tasiemcę zrodzaju Anoplo-
cephala spp,

Wyniki badań larwoskopowych przedstawiono
w tab. 2. We wszystkich trzech rodzajach obiektow
stwierdzono niski poziom zarażęnia koni słupkowca-
mi duzymi (Strong,,linae). W wykonanych 64 l larwo-
skopiach larwy inwazyjne słupkowców duzych lvystę-
powaĘ Ęlko w 38. Z oznaczonych64I82larw słup-
kowców 64 100 stanowiĘ słupkowce małe (99,870ń),
a tylko 82 larwy (0,I3%) - słupkowce dlżę. Spośród
słupkowcow duzych dominowaĘ 2 gatunki zrodzaju
Strongylus - S. vulgaris i S. edentatus.

W obiektach, w których prowadzono badania, stoso-
wano regularne odrobaczaniekoni. Zabiegi te mogĘ
byc przyczyną niskiego zarażenta koni słupkowcami
duży mi. Sto s owanie b owi em prep aratów, szcze golnte
z grupy makro cykl i czny ch laktonów (iwermektyny),
działających zarówno na larwy migrujące słupkowców
dużych,jak równiez postacie dorosłe w jelitach, sku-
tecznie ogranicza ich inwazje (15). Odrobaczanietak-
żę w znacznym stopniu zmniejsza róznorodność bio-
logiczną pasozytów. Dowodzą tego badania m.in.
Younga i wsp. (28), ktorzy wykazali, że u koni nie
odrobaczanych od 25 lat 960ń popdacji stwierdzo-
nych nicieni stanowiĘ słupkowce małe, a 40ń tnne ni-
cienie, w tym słupkowce duże, a u regularnie odroba-
czany ch - odpowiednio : 99,9oń i 0,0 IYo (w tej grupie
koni stwierdzono tylko jeden gatunek słupkowca du-
żego).

W cyklu rozwojowym słupkowcow duzych nie wy-
stępuje zjawisko wstrzymania larw w rozwoju (hypo-
biozy). Jest to zwlązane z ich długim (kilkumiesięcz-
nym) okresem prepatentnym i migracją larw po orga-
n izmi e żywi c i e l a. Z e w zględu na dużą tyw otno ś ć 1 arw
inwazyjnych Ęch pasozytów w środowisku zewnętrz-

nym istlrieję moż-
liwośc zarażania
się koni zarówno
larwami zimlją-
cymi na pastwis-
ku, jak i rozwinię-
Ęmiz jaj wydala-
nych przez konie
w czasie sezonu
pastwiskowego (4).

Na pastwiskach
o niekorzystnych
warunkach epi-
zootiologicznych,
przede wszyst-
kim wilgotnych,
istnieje zatęm
mozliwośc ciągłe-
go zarażania się
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6

Ą

8

0

5
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0

0

0
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11 9,1,|

7 305

10 314

6 100

5 305

5 801

4 000

2 100

2 100

64 182

45

,l1

5

14

0

5

1

0

0

0

82

9 200

1,1 900

7 300

,l0 300

6 100

5 300

5 800

4 000

2 100

2 100

64 100

0,50

0,09

0,07

0,14

0,00

0,09

0,02

0,00

0,00

0,00

0,13

99,50

99,91

99,93

99,86

1 00,00

99,95

99,93

100,00

1 00,00

1 00,00

99,87
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koni tymi pasożytami, stąd m.in. Lyons
i wsp. (14) stwierdzali larwy S. vulgaris
w tętnicach sekcjonowanych koni w cią-
gu całego roku, natomiast postacie doros-
łe w jelitach od września do marca. Po-
dobnie inni autorzy (19), larwy S. vulga-
ris wykazali u: 4Ioń koni od stycznia do
marca, 44% - od kwietnia do czetwca,
34% od lipca do września i 27oń - od
pażdziernika do grudnia, Zatem dynami-
ka wydalania jaj słupkowców duzych
w cyklu rocznymmoze być inna niz sfup-
kowcow małych, u ktorych najczęściej
stwierdzano dwa szczyty w wydalaniu jaj
tych nicieni - wczesną wiosną oraz na
przełomie lata i jesieni, przy stosowaniu
dwukrotnego odrobaczania koni, tj. przed
rozpoczęclem i po zakończenju sezonu
pastwiskowego (6). Ponadto, pomimo częstego stwier-
dzania w badaniach sekcyjnych słupkowców dużych
u koni na całym świecie (5,12,14,16), intensywność
zarażęniatymi nicieniami jest niewielka i nie przekra-
cza kllkudzie sięciu osobników u j ednego zywici el a,
podczas gdy ltczba słupkowców małych może sięgać
kilkadziesiąt tysięcy (5, 18).

Wyniki badań owoskopowych koni z poszczegol-
nych obiektów przedstawiono w tab. 3 i 4. Słupkow-
cami małyminajbardziej zarażonę były konie w stad-
ninach, a najmniej w stadach ogierów. Podobnie,
większe zarażęnie glistą Parascąris equorum stwier-
dzono u koni w stadninach;jaj glist nie wykazano u ko-
ni z klubow jeżdzieckich. Jaja tasiemców stwierdza-
no sporadycznie (u koni tylko w dwóch stadninach).
Na poziom zarażenia, zwłaszcza słupkowcami mały-
mi, koni z r óżnego r odzaju obiektow wpĘwał w znacz-
nym stopniu system chowu - alkierzowy (stado) lub
pastwiskowy (stadnina). Rożnice w poziomie zaraże-
nia koni z poszczęgólnych obiektow mogły wynikać
z r óżny ch warunków utrzymania ( głownie wil gotne lub
suche pastwiska, wypas wolny lub dozowany). Wyda-
je się jednak, że najistotniejszy wpływ na poziotn za-
rażenia koni z poszczegolnych obiektów miał sposób
odrobaczanta (.rodzą preparatu, liczba zwierząt odro-
baczanych w tym samym terrninie).

Stosowane od wielu lat odrobaczanie, przy użyciu
do stępnych prep aratóą o r o żny m sp ektrum działania,
nie ograniczyło znacznie inwazji słupkowców. W ba-
daniach wykonywanych w latach 70, i 80. stwierdza-
no słupkowce Strongylidae l I00% koni w Europie
(l, 8, 10, 21). Po zastosowaniu do odrobaczania koni
makrocyklicznych laktonów, głównie iwermektyny,
a następnie moksydektyny, obserwowano w latach 90.
zmniejszenię zarażęnia tymi pasozytami do 40-700ń
koni w Europie (3, l3, 25,26). Wykazane w niniej-
szych badaniach wysokie zarażenie słupkowcami ma-
Ęmi koni utrzymywanych we właściwych zinwazjo-
logicznego punktu widzenia warunkach chowu i re-
gularnie odrobaczanych świadczy o powszechnym

Tab. 3. Srednia ekstensywnośćzarażenia koni pasożytami przewodu pokar-
mowego (7o)

Tab. 4. Srednia liczba jaj pasożytów przewodu pokarmowe-
go rv l g kału koni

aktualnie występowaniu tych pasozytów. Podobne
wyniki uzyskali inni autorzy (2, 7,20). Według nie-
których autorów (15), między innymi lekoopomość
nicieni orazbrak leków w pełni działających na larwy
hyp ob i o ty c zne s ąpr zy c zy nami s zybki ej r einw azji p a-
sozytów

Zarażęnle koni glistąParascaris equorum było w ni-
niejszych badaniach znacznie mniejsze (do I4%) niż
słupkowcami małymi, a uzyskane wyniki są porów-
nyr,valne z otr zymanymi ptzez innych autorów. Pomi-
mo duzej skuteczno ś ci lekow przeciwp as o żytniczy ch
wobec glist, zarażenie koni tym nicieniem utrzymuje
się od wielu lat na względnie staĘm poziomie - do
30% koni (1,5, 8, 13,25).

Tasiemce stwierdzono u koni tylko w dwóch stad-
ninach, przy.jednocześnie niskiej średniej ekstensyw-
nościzarażenia sięgającej 6,2oń. Niniejsze wyniki ba-
dań koproskopowych są porównyłvalne z wynikami
innych autorów (3, 22, 25, 27). Jednak niskie zataże-
nie koni tasiemcami może być wynikiem stosowania
nie w pełni dokładnej w wykrywaniu jaj tasiemców
metody McMastera (I7). Człony strobili tasiemców
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sK-4

sK-5

s K-6

s0-1

s0-2

KJ-,|

KJ-2

3,9

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,7

61,6

84,0

83,3

49,9

61,9

73,,|

62 ,0

82 ,9

81,9

82,1

74,9

61,9

49,1
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54,2

4,1,9

39,3

55,5

75,3

7 g,4

79,8

41,8

47,8

62,5

2,|,3

3,4

3,8

4,2

7,5

5,2

0,0

1,3

5,3

9,6

6,0

7,4

1 3,4

5,3

7,1

0,0

0,0

2,7

5,3

2,0

5,0

6,9
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1,4
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0,0

0,0
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31,t
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0

0
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300
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0

0

2,15
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wydalane sąbowiem okresowo, a ich rozmieszczenie
w kale jest nierównomierne, stąd według Gundłacha
i wsp. (9) metoda sedymentacyjno-flotacyjna, w kto-
rej badane są kilkudziesięciogramowe próbki, p ozw a-
la dokładniej ocenić zarażęntę koni tymi pasozytami.

podsumowanie

Przeprowadzone w okresie 3 lat badania parazyto-
logiczne u koni zróżnego rodzaju obiektow wykazaĘ
obe cno ś ć słupkowc ów maĘch (C y a t h o s t o m i n a e), gltst
(Parascaris equorum) i tasiemców (Anoplocephala
spp.).W badaniach stwierdzono, ze dwukrotne odro-
baczanie koni - przedrozpoczęciem i po zakończęniu
sezonu pastwiskowego ntęznacznię ograniczyło in-
wazję pasożytów, aw szczególności słupkowcow ma-
Ęch. Z analizy warunków chowu koni, istotnych z in-
wazjologicznęgo punktu widzenia, na poziom zaraże-
nia obok, między innymi, rodzajl pastwisk i systemu
wypasu, najistotniej mogło wpĘwać odrobaczanie koni
preparatami przeciwpasożytniczymi z tej samej grupy
chemicznej , orazpodawanie ich w różnych terminach
poszczególnym grupom koni w badanych obiektach.
W programach zwalczania pasozytów koni należała-
by zwracac uwagę na dobór preparatów przeciwpaso-
ży tniczy ch b ar dziej aktyrlvnych wob ec larw hyp obi o -

tycznych i szczepow lekoopomych nicieni, przy jed-
noczesnym uwzględnieniu przystosowań biologicz-
nych i ekologicznych pasozytów, w tym aktywności
i zywotności ich form rozwojowych w lokalnych wa-
runkach klimaĘ cznych ś ro dowi ska z ewnęt r zne go or az
dróg transmisji do zywicieli.
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SOW K. D., TRINCADO C., PIJOAN C.: Badania
nad nosicielstwem i transmisją wiru§a zespołu roz-
rodczo-oddechowego świń przez muchy domowe
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Usralono loka1 izację lvirusa zespofu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV)
lł,organizllie muchy domowcj (Musca donles,lica), możliwośó tlansmisji chol,o-

by za pośrednictwetn much oraz przydatnośc PCR, próby biologicznej i metod

izolacji wirusa do wykrywania PRRSV u much dotnowych W pier-wszym do-
świadczeniu 26 much ssało krcw prosiąt w okresie wirelnii zakażonych PRRSV
Piętnaście tnuch zho:rrogenizowano, resztę przemyto wodą i następnie sporzą-
dzono hotnogenat z jelit. Zakażly u,irus stwierdzono w 9 homogenatach całego

ciała lrruch, l 2 homogenatach jelit i lv jednej popłuczynie z powierzchni ciała
muchy W drugin dośu,iadczeniu 2 z l0 rnuch. którc piły klew zakażonych zwie-

rzal przeniosły zakażenie la 6-tygodniowc pl,osięta Pojedyncze lnuchy ]ub ki]ka
lnuch zanurzano rv różnych rozcieńczcniach rł,irusa PRRS. a trastępnie badano

na obect-tość wirusa. Wir-us w stęźeniu l0 TCID,n/rnt wykyto testem PCR. l0]
TClD.,,ip1 próbąbiologlczlląiwstężeniu l0rTClD.,,irll mctodąizolacjirvil,usa


