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Summary

The paper presents the current systematics of parasitic nematodes, i.e. small strongyles (CYathostominae)
which occur in the large intestines of horses. The his1
discussed. Different names given for some cyathosto
make for confusion in recognizing the efficacy or
Additionally, in medication leaflets species are me
In horses the most prevalent are uŚuaily Cyathostomum catinatum, Cylicocyclus nassatus, Coronocyclus
coronatus, Cyticostephanus calicatus, C.longińursatus and C. goldi, which constitute 80-90% of the cYathostome
.uos" clinical symptoms, so controlling them is a major goal of
population iń tłre ańimat. These species
"uń
efficacious deworming.
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małych słupkowukoniowatych na
ogiczne, różnicoproblemy. Jeszduze
grupy
sIwarza
tej
nicieni
wanie
wieku opisaubiegłego
czew latach osiemdziesiątych

ku. Umowny podziałna słupkowce duże (podrodzina

Strongylinae| i małe (podrodzin a Cy atho s t ominae)
uwzględnia różntce wielkościtych pasożytów . oraz
drogi ich rozwoju w organizmie żywiciela. Krwioprjne Ósobniki dorosłę &tżych słupkowców (1,8-4,5 cm
długości)przyczepiają się do śluzowki okrężnicy i jelita-ślepego,wykorzystując elementy czepne i t!t:.
wyrastającę z dna kulistych torebek gębowych. Wy-

stópująóąu koni w Polsce gatunki (stwierdzonych siedeń)-nale żą do rodzaj o w S tro n gy lłs (3 gatunk 1), Tr i o dontophorus (3 gat.) orazCraterostomum (1 gat.).

nia. Rozbiezności w nazewnictwie rodzajów i gatun-

Małe słupkowce (Cyathostominae) (do 15 mm długości) są inacznie mniej patogenne, lokaliĄąc się
pr zy ścianie j elita grube go. P r zy czy nąp oj awiaj ących
Śię objawów klinicznych w trakcie intensyrvnej inwa1ji sąióh larwy, które wnikajądo błony śluzowej i pg9śluzowejjelita grubego, wywołując ostre i przewlekłe
stany zapalne okręznicy objawiające się biegunklmi.
Ze wzgfędl na prosty cykl rozwojowy (z jaj wydalonych ikńem na pastwisku rozwijają się larwy inwazryjne) intensyłvno śó zarażęniamożebyć bardzo znaczna. W przypadku stadnego chowu na pastwisku, przy
braku ÓdrÓ6uc"u.ria, w jelicie grubym koni występują
Ęsiące osobników, a populacja larw w śluzówce okręznicy może osiągać dziesiątki Ęsięcy. Zarażęniasąwielogatunkowe, u.lednego konia obserwuje się od 7 do
1 i gatunko w Cy atho stominąe. U koni uzytkowanych

jako roboczę orazwierzchowych w Polsce stwier- Tab. 1. Ekstensywność i intensywność zarażenia koni roboczych
dzono występowanie ogółem 25 gablnków (4-6, małymi słupkowcami (Cyathostominae) w Polsce (4-6)
8,14,15) (tab. 1).
Historia badań nad nicieniami tej grupy sięga
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z rożnymt gatunkami nicieni. Looss (I3) szcze,l0ł
30
40
10
gółowo opisał 12 gatunków małych słupkowców. P a ra p o le il o slo m u n mefta m i
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W latach dwudziestychitrzydziestych XX wieku Cy l icoste p a n u s a sy melric us
powstaje szereg prac na temat Strongylidae koni, Cylicocyclus elongatus
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ków w rcdzaje (3, 10). Od tego momentu pojawi*
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ły się rozbieżnościnomenklatury tej grupy paso- C y lic cyc lu s u llra ie clin u s
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8
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rodziny Cyathostominae,inni dla tej grupy stoso10
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wali nazwę Trichonematinae. Lichtenfels (11) Cylicocyclus ładialus
*
w podrodzinie małych słupkowców wyróznił Objaśnienie: gatunki stwierdzone przez Składnika (l4)
o siem rodzaj ów (Cy ath o s t omum, Cy l i c o d o nt op ho rus, Cylico cy clus, Cylicos tephanus, P oterios tomum, dzajów i gatunkow słupkowców występujących u koniowatych na świecie (12).
Gy al o c ep h a lu s, C ąb al l on em a i Cy l in dro p h ary nx) . T ę
W grupie małych słupkowców (Cyathostominae)
klasyf ikacj ę, c zęśc i ow o zdęzaktualizow aną sp otyka
wyróżnia się więc 13 rodzajów: Cyathostomtlm,
się nadal w piśmiennictwie,
Hartwich (9) przeanalizował morfologię maĘch C orono cy clus, Cylic o s t eph anus, Cy li c o cy clus, Cy lico słupkowców i utworzył dla istniejących gatunków dwa dontophorus, Poteriostomum, Parapoteriostomum,
P etrov in em a, Gy al o c ep h alu s, Tri d ent o infun dibu l um,
nowe rodzaje: Coronocyclus i Parapoteriostomum.
(l)
przęz
Dvoinosa
Skrj abino d entus, C ab all on ema i Cylindrop halynx.
oraz
Proponowane
Charćenkę
Przedstawiciele 4 ostatnich to pasozyĘ azjaĘcktchgai Charć enk ę (2) r ewizje Cy at h o s t o mi n a e wprowadzaĘ kolejne zmiany nomenklaturowe. W latach dzię- tunków koniowatych (kułanów), osłow otaz zebr, nte
występujące u koni w Europie. Spotykana w polskim
wi ęć dz i e s i ątych ub i e głe go stul e c i a zaistntała wi ęc p o trzęb a uz go dnienia istniej ący ch r ozbieżno śc i w dzie- piśmiennictwie i ulotkach preparatów przeciwrobadzinie systemaĘki tych pasożytów. W 1997 r. w Sun czych dla koni nazwa podrodziny - Trichoneminae
City (RÓp. Płd, Afrjki), w ramach konferencji Świa- oraz rodzaju - Trichonema, to dawniej stosowane
określenia, ktorych obecnie obowiązującymi odpotowe go Stowarzyszenia P o stęp l P ar azytolo gii Wete wiednikami
są Cyathostominae i Cyathostomum.
(WorldAssociation
Veof Advancement of
rynaryjnej
patogenności małych słupkowców,
przypadku
W
terinary Parasitology, WAAVP) odbyło się spotkanie
grupy roboczej specjalistów zajmujących się tą grupą p owinno s i ę mi e ć na uw adze pr akĘ c zny asp ekt inw azji. Poszczególne gafunki występują w różnej ekstenpasozltow. Wyniki spotkania zostaĘ opublikowane
sywności i intensywności, U koni w Europie stwierw postaci zaklnlizowanej, oficjalnie przyjętej listy ro1
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dzono występowante 27 gatutkow Cyathostominae
reprezenfujących 9 rodzajow. W inwazji dominuje kilku gatunkow, z regńy pięc lub sześó tworzy 80-90%
ogółu osobników u jednego żywiciela. W Polsce są
to: Cyatho s tomum c atinatum, Cylico cyclus nas s atus,
Coronocyclus coronatus, Cylicostephanus calicatus,
C. longibursatus t C. goldi (tab. 1). W róznych regionach kraju w grupie gatunków dominujących występĄątakże Cylicocyclus insigne, C. ashworti, Cylicostephanus calicatus, Coronocyclus labiatus t C. labratus (5,6, 8), Podobną strukfurę zarażenia stwierdza
się u koni w innych krajach Europy oraz na innych
kontynentach. Mowiąc więc o zwalczantl inwazjt
mĄch słupkowcow,należy brać pod uwagę te właśnie gatunki, sąone bowiem najbardziej rozpowszechnione t przeważają liczebnie u koni. Tymczasem
w ulotkach firm wymienia się przedstawicieli rodzajow bardzo rzadko spoĘkanych, .rp. Oesophagodon/rs spp. (nie notowany u koni w Europie), względnie
ni e maj ący ch pr akty c znę go znac zeni a j ako p a s o zytni czepatogeny (występująw niskiej ekstensywności i nasileniu zarażenta) jak Cylicodontophorus spp., Poteriostomum spp. czy Gyalocephalus sp. (tab.2).
Celem, j aki ma być osiągnięty po zastosowaniu prep ar atls pr zec iwrob ac z e g o j e st pr ze de w s zystkim zw aIczanięmĄch słupkowców z rodzajow Cyathos tomum
spp., Cylicocyclus spp,, Coronocyclus spp. i Cylicostephanus spp, Gatunki do nich należące mogą byó
przy czyną obj awow klinicznych w przypadku intensywnej inwazji u koni. Takżę u przedstawicieli wymienionych rodzaj ów możę poj awić się lekooporno ść
uniemozliw iająca o s iągnięcie właściwe go efektu terapeutycznego.
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Opracowano model sfużący do oceny transmisji za pośrednictwem aerozolu
świń (PRRSV), stosując szczep MN
30-100, 3x106 cząsteczek win-rsa poddanego aerozolizacji transportowano na
odległośó 150 m. I1ośó wirusa rozpylonego w powietrzu określano w odległości
1 , 30, 60, 90, I20 i 150 m testem TaqMan PCR oraz izoĘąc wirus. Zakaźnośó
określono, eksponując 6 prosiąt w wieku 2 1 dni pochodzących ze stada wolnego
od PRRSV w odległości150 m przez 3 godz. na działanie aerozolu. W każdyn
z 5 powtórzeń stwierdzono obecnośćwirusa w aerozolu w odległościod 1 m do
90m, w trzechpo.,vtórzeniachw odległości120 miw 3 powtórzeniachw odległości150 m. Zakńne cząstki wirusa występowĄ w odległości1 m i 30 m
w5powtórzeniach, w odległości30 m i 60 m w 3 trzechpowtórzeniach oraz
w odległości120 m w 2 powtórzeniach. Co 33 m log stężenia PRRSV ulegał
redukcji o 50Yo Trzy z 6 prosiąt uległy zakażeniu. RNA wirusa stwierdzono
w próbkach powietrza i wpazach zkomory, w której eksponowano prosięta na

wirusa zespofu rozrodczo-oddechowego

z,akażenie

G,

