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M

imo dostępności wielu preparatów
przeciwrobaczych, inwazje pasożytów jelitowych u koni na świecie stanowią
problem niezmienny od lat. Zarażenia małymi słupkowcami (Cyathostominae), glistą
końską (Parascaris equorum) i tasiemcem
(Anoplocephala perfoliata) występują powszechnie w chowie pastwiskowym, będąc
przyczyną zahamowania wzrostu, osłabienia kondycji, wychudzenia oraz objawów
klinicznych ze strony przewodu pokarmowego. Inwazje tasiemców od lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia rozpoznawane są jako najczęstsza przyczyna morzysk u koni (1, 2). Ostatnio coraz częściej
w etiopatogenezie morzysk zwraca się uwagę na znaczenie dużego słupkowca Strongylus vulgaris, niegdyś klasycznej przyczyny tego zespołu chorobowego u koni
(stadia larwalne w tętnicach krezkowych
wywołujące zatory, których skutkiem jest
niedokrwienie i martwica ściany okrężnicy). W ciągu kilku dziesięcioleci S. vulgaris był skutecznie eliminowany dzięki regularnemu stosowaniu skutecznych środków z grupy makrocyklicznych laktonów
(iwermektyna, moksydektyna, abamektyna). W związku z rozpowszechnieniem się
lekooporności małych słupkowców pojawiły się zalecenia selektywnego odrobaczania (tylko zwierzęta z wynikiem badań
kału powyżej 100–200 jaj/1g), co sprzyjało pojawieniu się S. vulgaris w stadach leczonych w ten sposób (3).
Powszechnie na świecie stwierdza się
oporność Cyathostominae na preparaty z grupy benzimidazoli, w mniejszym
stopniu na pyrantel, iwermektynę i moksydektynę. Glista końska wykazuje oporność na dwa ostatnie z wymienionych środków. W związku z tym zalecenia dotyczące
zwalczania tych pasożytów u koni skupiają się na właściwej diagnostyce zarażenia
oraz badaniach skuteczności preparatów,
w których jako rutynowy polecany jest test
redukcji liczby jaj pasożyta w kale (ocena przed i po leczeniu). Zalecenia te mają
ograniczone zastosowanie w przypadku inwazji tasiemców, ze względu na trudność
wykrycia jaj Anoplocephala. Zdiagnozowanie tasiemczycy rzadko jest możliwe, gdy
stosuje się klasyczne metody koproskopowe z użyciem 1–2-gramowych próbek kału
(np. metoda McMastera), odpowiednie do
stwierdzenia inwazji glist i słupkowców.
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Zmodyfikowane metody flotacyjno-sedymentacyjne z zastosowaniem dużych próbek (30–50 g) cechują się wykrywalnością
jaj tasiemców w granicach 30–60% (4, 5,
6). Biorąc pod uwagę możliwość występowania bardzo poważnych objawów klinicznych przy niskiej intensywności zarażenia
(zatkanie ujścia biodrowo-ślepego okrężnicy przez kilka osobników), metody koproskopowe w stadach zagrożonych tasiemczycą są mało miarodajne.
Częste rozpoznawanie u koni użytkowanych wierzchowo A. perfoliata jako przyczyny poważnych objawów klinicznych
w wielu krajach świata stanowiło motywację do badań nad opracowaniem skutecznych metod diagnostyki zarażenia. Diagnostyka ta może opierać się na testach serologicznych, a więc wykryciu przeciwciał
anty-Anoplocephala w surowicy krwi lub
antygenu pasożyta w kale lub testach molekularnych – stwierdzenie techniką PCR
DNA tasiemców w próbkach kału.
W badaniach serologicznych osiągnięto pierwszy i jak na razie jedyny komercyjny sukces w dziedzinie rozpoznania inwazji tasiemców u koni. Od kilkunastu lat
dostępny jest na rynku test immunoenzymatyczny (ELISA) wykrywający przeciwciała klasy IgG(T) przeciwko antygenom
ekskrecyjno-sekrecyjnym A. perfoliata
(Diagnosteq, Liverpool, UK) (2). Zaletą
testu ELISA jest możliwość stwierdzenia
zarażenia w stadium prepatentnym, przed
wystąpieniem objawów klinicznych. Tak jak
wszystkie testy serologiczne ma on jednak
istotną wadę – stwierdzenie przeciwciał
w surowicy nie jest miarodajnym wskaźnikiem zarażenia, a często jedynie dowodem kontaktu z pasożytem w przeszłości. Przeciwciała mianowicie utrzymują
się u zwierząt przez wiele tygodni po skutecznym odrobaczeniu (6, 7). W związku
z tym trudna jest interpretacja wyników
uzyskanych w badanym stadzie, nie sposób bowiem określić, którym zwierzętom
powinien zostać podany skuteczny preparat. Ograniczeniem ELISA jest także częsty
brak korelacji pomiędzy poziomem przeciwciał a intensywnością zarażenia (6, 8).
Obiecujące rezultaty przedstawia metoda kopro-ELISA, która umożliwia wykrycie antygenów tasiemców w kale, a na podstawie ich stężenia pozwala określić intensywność zarażenia (8). Pierwsze badania
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w tym kierunku opublikowano w 2005 r.
(9), a niedawno standaryzowano tę metodę (8), jednak droga do wykorzystania jej
w postaci komercyjnego testu jest jeszcze daleka (6).
Metody diagnozowania inwazji pasożytniczych technikami molekularnymi wydają się najbardziej miarodajne i dokładne,
a ograniczeniem zdaje się tylko dostęp do
specjalistycznego laboratorium, które wykona takie testy, oraz ich koszt. W przypadku przyżyciowego rozpoznania inwazji
A. perfoliata skuteczność technik PCR nie
jest jednak doskonała. Wykazały to przeprowadzone badania porównawcze metody koproskopowej (flotacja próbek o masie 40g z wirowaniem), testu serologicznego (ELISA) oraz PCR z wykorzystaniem
DNA tasiemców wyizolowanego z próbek
kału (7). Technika nested PCR (gniazdowy PCR – dwuetapowa amplifikacja rybosomalnego DNA) potwierdziła wyniki
badań koproskopowych, dając wynik pozytywny tylko w jednym ujemnym przypadku badań kału (7), co wskazuje, że nie
można jej uznać za metodę znacząco doskonalszą od tradycyjnych badań kału.
Diagnostyka techniką PCR nie daje też
odpowiedzi na pytanie o intensywność
zarażenia (8).
W związku z ograniczeniami dostępnych metod diagnostycznych wyniki badań nad zarażeniem koni tasiemcami należy uznać za znacznie niedoszacowane.
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W Polsce ekstensywność zarażenia
A. perfoliata oceniano u koni zimno- i gorącokrwistych. Najbardziej miarodajne,
oparte o materiał sekcyjny z rzeźni eksportowych, są badania koni ras cięższych.
Stwierdzono 0,8% (254 badane) i 4,2% zarażonych (938 badanych) z woj. małopolskiego (10, 11) oraz 6,6% wśród 1637 koni
badanych z terenu całej Polski (5). W przypadku koni użytkowanych wierzchowo i rekreacyjnie badania koproskopowe dużych
próbek kału (50 g) metodą sedymentacyjno-flotacyjną wykazały 29,9% zarażonych
(wśród 465 badanych) w hodowlach stadnych oraz 7,7% (362 badane) w hodowlach
indywidualnych (5). Ostatnio przeprowadzone badania koproskopowe analogiczną metodą w czterech ośrodkach jeździeckich z dostępem do pastwiska w centralnej Polsce wykazały tasiemce u 9,9% koni
na 91 badanych (Gawor, dane nieopublikowane). Statystyczne szacowanie wyników badań wskazuje, że rzeczywisty poziom zarażenia koni w hodowli stadnej
może być nawet dwukrotnie wyższy od
stwierdzonego metodą sedymentacyjno-flotacyjną (5).
Rozpoznanie tasiemczycy jest bardzo
istotne zarówno ze względów klinicznych,
jak i epidemiologicznych. Zarażone konie

trafiające do hodowli stadnej, w której panują warunki środowiskowe sprzyjające
rozwojowi żywicieli pośrednich tasiemców – mechowców (wilgotne, otoczone
drzewami pastwiska) są źródłem tasiemczycy dla stada, inwazja może pozostać nierozpoznana przez kilka sezonów.
Ocena czułości i dostępności metod diagnostycznych tasiemczycy u koni wskazuje na to, że badania koproskopowe, mimo
znacznej niedoskonałości, pozostaną jeszcze przez długi czas najważniejszym narzędziem rozpoznania tej parazytozy oraz
podstawą oceny skuteczności przeprowadzonego leczenia.
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W

artykule „Lekarze weterynarii, którzy uniknęli Katynia” (1) oraz w rozdziale zatytułowanym „Stalin darował im
życie” w książce „NN – Nieznani Niepowtarzalni. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt” (2) przedstawiłem biografie czterech
lekarzy weterynarii uratowanych z obozu jenieckiego w Kozielsku. Opuścili oni
obóz na kilka dni przed wysyłką do miejsca kaźni, jakim był Katyń. Lekarze ci znaleźli się na liście ocalonych sporządzonej
przez księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego i Jerzego Turskiego.
W licznych publikacjach wymienia się
różne liczby uratowanych z Katynia i powody ich ocalenia. Mówi się, że uratowało się 395 jeńców (Kozielsk – 205, Ostaszków – 112, Starobielsk – 78). W innych
podaje się – 448 lub 602 osoby. Powody uratowania można znaleźć w dokumentach NKWD: 47 jeńców na polecenie
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wywiadu (5 Wydz. GUGB NKWD), 47 jeńców – na skutek starań ambasady niemieckiej, 19 jeńców – w wyniku starania misji
litewskiej (przeważnie agenci wywiadu litewskiego), 24 jeńców – narodowości niemieckiej, 91 jeńców – na osobiste zarządzenie W. Mierkułowa oraz 167 osób – inne
przyczyny, w tym agenci NKWD.
Stanisław Jaczyński w książce „Ocaleni
od zagłady” (3) zadaje pytanie: „Dlaczego
i w jaki sposób niektórzy polscy jeńcy wojenni uratowali się od zagłady? Jakie były
kryteria, według których trzyosobowe gremium, tzw. kolegium specjalne, zdecydowało o zachowaniu przy życiu 400 jeńców. Do połowy lat dziewięćdziesiątych
była to zapewne jedna z największych tajemnic zbrodni katyńskiej. Niewątpliwie
władze radzieckie z punktu widzenia własnych interesów popełniły błąd, wyłączając z zagłady około 400 osób, które później
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stały się groźnymi dla sprawców świadkami zbrodni”.
W grupie lekarzy weterynarii uratowanych od śmierci w Katyniu wymieniono cztery osoby: Mieczysława Zdzisława
Kawę, Leona Dominika Ozimkiewicza,
Henryka Zinna i Chuna Barucha Zyntaka.
O Mieczysławie Kawie wiadomo tylko,
że przebywał w obozie w Griazowcu. Ze
wspomnień prof. Alfreda Senzego (4) wynika, że po wojnie osiedlił się w Kanadzie.
Leon Dominik Ozimkiewicz od 3 września 1941 r. służył w tworzącej się w ZSRR
Armii Andersa. Zmarł 5 maja 1943 r. w Iraku, w Khanaqin.
Henryk Zinn (narodowości niemieckiej) został przekazany Niemcom w Moskwie.
Chuna B. Zyntak zarejestrował się po
wojnie w obowiązkowym rejestrze lekarzy
weterynarii w Polsce (5). W poprzednich
publikacjach podałem, że walczył w Armii
Andersa i wrócił do Polski, mimo że około 3 tys. żołnierzy narodowości żydowskiej pozostało w Palestynie. Okazało się
jednak, że znalazł się w grupie 27 polskich
żołnierzy-jeńców, którzy nie zostali przyjęci do Armii Polskiej w Rosji. Przyczyną
odmowy zapisu przez komisję poborową
była wyrażona przez niego chęć przyjęcia
obywatelstwa ZSRR (4).
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