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Summary

The results of studies on a dead hare are presented. The anatomopathological lesions suggested infection
with European brown hare syndrome (EBtlS) virus. The ELISA and electron microscopy studićs demon-
strated the presence of viral antigen and particles morphologically similar to calicivirus. , ,, ,, , '
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Praca oryginalna

Krwotoczna choroba ząęcy, nazwana tez syndro-
mem zająca szaraka (EBHS European brown hare
syndrome), pojawiła się w krajach europejskich pod
koniec lat S0-tych (1, 3, 6-12).W 1989 r. badaniem
e l ektronomikro skop owyffi , w wątrob ie p adłe go zaj ą-
ca, stwierdzono obecność cząstek wirusowych podob-
nych do witusa pomoru krolików (kr-wotoczna choro-
ba królików, RHD - Rabbit haemorrhagic disease) (8).
Obydwa wirusy wywołująchorobę o podobnym prze-
b i e gu kl ini c znym i zmianach anatomop ato l o gi c znych.
Szczegółowe badania nad tymi wirusami pozwoliĘ na
zaklasyfikowanie ich do rodziny Caliciviridae.

W Polsce badania nad zakażeniami zajęcy wirusem
EBHS sąprowadzone w Państwowym InsĘztucie Wete-

rynaryjnym od 1990 r., a w 1992r. wykazano jego obec-
ność w narządach wewnętrznych padłego zająca (2).
Również badania przeprowadzone w latach I993ll94
przezFrólicha i wsp. (4) vłykazńy obecność przeciw-
ciał w surowicach i wirusa w narządach wewnętrznych
u zalęcy w Polsce. Badania serologiczne wykonane w
okresie zimowych odłowów zajęcy, potwierdziĘ sze-
rokie rozprzestrzenienie zakażei witttsem EBHS w
populacji tychzwierząt w kraju. Dostępność świeżego
materiału do badań, w kierunku obecności antygenu
witusowego, jest jednakże ograniczona. W niniejszej
pracy przedstawiono wyniki badań ząąca padłego w
listopadzie 1998 r. na terenie woj. lubelskiego.

Matetiał imetody
Materiał. Narządy wewn ętrzne (wątroba, śledziona, płu-

ca, nerka), pobrane w czasie sekcji, stanowiły materiał do
badań. Z wycinków narządów, przemrożonych w -JO.C,
przygotowano 20oń homogenizaĘ w buforze fosforanowym
o pH 7,0. Do supernatantów po odwirowaniu dodawano
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10% chloroformu i po kolejnym wirowaniu płyn znad osa-
du badano w odczynie hemaglutynacji (HA) i ELISA. Tak
przygotowany materiał z wątroby poddano oczyszczaniu i
zagęszczanlu p oprze z ultrawirowani ę przy 2 8 00 0 obr. /min.
przez 2h, z zastosowaniem 30% sacharozy, w wirówce
Beckmann (rotor 70 Ti).

Badanie histopatologiczne. Pobrane podczas sekcji wy-
cinki narządów wewnętrznychutrwalono w l0oń zbuforo-
wanej formalinie. Następnie sporządzono z nich skrawki
parafinowe, które bar-wiono hematoksyliną i eozyną. Do-
datkowo wykonano badanie w kierunku obecności tłusz-
czów. W tym celu utrwalone wycinki wątroby cięto na mi-
krotomie mrozeniowym, a skrawkj barwiono sudanem lll.

Badanie elektronomikroskopowe. Do badania lżyto
zawiesinę wirusa w buforze fosforanowym, przygotowaną
po ultrawirowaniu. Zastosowano barwienie negatywowe
20ń roztworem molibdenianu amonu. Preparaty oglądano
w mikroskopie elektrono\\rym Tesla BS 500 przy powięk-
szeniu 24 000-32 000x.

Odczyn hem aglutynacj i. Badan ie wykonano mikrome-
todąw płytkach 96-basenikowych ,,U". Badane próbki roz-
cieńczano 2-krotnie, od l/5 do 1/l0 240w buforze fosfora-
nowym o pH 6,5, bezpośrednio w basenikach. Następnie
do dawano równą obj ęt ośc 0,7 50ń erytro cytów ludzkich gru-
py ,,0" i mieszaninę inkubowano w temperaturze 4"C.

ELISA. Badanie obecności antygenu wirusowego, w
próbkach narządów, wykonywano równolegle na płytkach
96-basenikowych (Nunc Maxisorp), opłaszczonych suro-
wicą dodatnią i ujemną (2). Próby rozcteńczano 2-krotnie
od 1/5 do l12560, stosując jednocześnie antygeny kontrol-
ne dodatni i ujemny. Po l h inkubacji w 37"C, płytki płuka-
no i w takich samych warunkach, prowadzono kolejną in-
kubację zprzectwctałami (IgG oczyszczone z surowicy do-
datniej ) znakowanymi peroksyda zą chrzanową. Substrat
stanowiło OPD, a reakcję barwnązatzymywano 1M kwa-



Ryc. 1. Przekrwione płuca
Ryc. 3. Wątroba - barłry gliniasto-czer-
wonej, krucha

Ryc. 4. Nerki - przekrwienie części ko-
rowej i rdzennej
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Ryc. 2. Śledziona - przekrwienie i obrzęk (rłyraźnie zaokrą-
glone brzegi)

sem siarkowym. Wartośc OD odczytywano w czytniku
MRX (Dynex)przy długości fali490 nm. Miano antygenu
badanego stanowiła odwrotność tego rozcieńczenia, przy
ktorym wartośc odczytu OD wynosiła > 0,6, przy wafto-
ści odczytu dla antygenu kontrolnego dodatniego > 1,5 i
ujemnego < 0,2.

Wyniki iomówienie
Badaniem anatomopatologicznym stwierdzono u

zaJącaprzekrwienie płuc (ryc, 1) i błony śluzowej tńa-
wicy oraz obecność w tchawicy krwistego płynu. Sle-
dztona o zaokrąglonych brzegachbyła rownież prze-
klwiona (ry c. 2). Wątroba barwy g1 iniasto-c zerwonej .

wykazywała w y r ażnąbudowę zr azlkow ą (ry c . 3), zaś
w nerkach stwierdzono przekrwienie części korowej i
rdzennej (ryc. 4). Ponadto obserwowano ogniskowe
przekrwienia błony śluzowej jelit i obecność płynu
barwy bursztynowo- czetwonej w j amie otrzewnowej .

Ob rz ęki i p rz ekrwi e nia nar ządow wewnętr zny ch mo g ą
być wywoływane przezrożnę czynniki. Obserwuje się
j e także cz ę sto w przeb i e g u zakażenia witu s em EBH S
(1,6-8).

B ad ani e hi s top ato l o gic zne w ątroby w ykazŃo zatar -

cie prawidłowej struktury narządu,wyrażające się prze-
krwi eniem miĘszu, połączonym z wydo stawaniem się
klwi poza naczyniakrwionośne (ryc. 5) oraz gąbczastą
strukturątkanki wątrobowej, GąbczasĘ charakt et mlĘ-
szu był następ stwem zwyro dni en ia tłuszczowe go i wod-
niczkowego komórek wątrobowych. W tak zmienionym
chorobowo obszarzę tkanki albo widocznebyĘ hepa-
tocyty o ledwie zaznaczonel cytoplazmie, albo też re-
gularne, puste przestrzenie, będące pozostałością po
wypłukanym tŁlszcztt,wypełniĄ całą komórkę wątro-

Ryc. 5. Przekrwienie i wynaczynienie krwi w wątrobie, H-E,
pow. l00x

bową. Zepchnięte na obrzeżejądro komórkowe ulega-
ło spłaszczeniu. W niektórych hepatocytach dochodzi-
ło także do całkowitego zaniku jądeł a komórkę repfe-
zentowała jedynie błona komórkowa (ryc. 6). Kolejny-
mi narządami, w ktorych obsetwowano zmiany zwlą-
zane z zaburzęntamtl<rĘenta byĘ śledziona, nerki i
płuca. W śledzionie (ryc. 7), oprocz przekrwienia mia-
zgi czerwonej, dochodz iło do wyraźnej proliferacj i tkan-
ki limfoidalnej, natomiast w umiarkowanie przekrwio-
nym miązszu nerek, obserwowano lokalną marlwicę
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Ryc. 7. Przekrwienie miąższu i rozrost miazgi białej śledzio-
ny, H-E, pow. l00x

Ryc. 8. Nerka - umiarkowanego stopnia przekrwienie tkanki
i złuszczanie się zmartwiałego nabłonka kanalików nerko-
wych, H-E, pow.400x

komórek nabłonka, ktory zŁuszczał się do światła kana-
lików nerkowych (ryc. 8). W tkance płucnej sporadycz-
nym Wynaczynieniom klwi towarzy szyły miej scowe
p o szer zenia prze gr o d mię dzy p ęcherzykami płucnymi
(ryc. 9). Przedstawione zmiany histopatologiczne kore-
lowaĘ zę zmianami morfolo gi cznymi obsetwowany-
mtprzezinnychbadaczyp|zyzakażeniuwirusernEBHS
(3,5-8, 10).

B adanie homogenizatów narządów wewnę tr zny ch
w odczynie hemaglutynacji dało wynik negatywny.
Natomiast w ELISA stwierdzono obecnośó antygenu
wirusowego w mianie: w wątrobie - 640, śledzionie -
320,płucach - 40 i nerkach- 10. Największąkoncen-
trację antygenu wykazano, podobniejak w przypadku
zakażeiwitusem RHD, w wątrobie i śledzionie.

Badaniem elektronomikroskopowym wykazano
obecność bezotoczkowych cząstek wirusowych, o śred-
nicy ok. 30-32 nm i symetrii kubicznej (ryc. 10). Po-
dobne morfologicznie cząstki wirusowe opisyr,vali inni
badaczę w przypadku zakażeńwirusem EBHS l zaję-
cy (1, 4,8,9,12).

Przedstawione wyniki świadczą o zakażęntu bada-
nego zĄąca witusem EBHS. Obsetwowan e pTzez my -

Ryc. 9. Płuca - wynaczynienie krwi w pobliżu oskrze|ika i
miejscowe poszerzenia przegród międzypęcherzykowych, H-
-E, pow.200x

Ryc, 10. Cząstka wirusowa - obraz elektronomikroskopowy,
barrł,ien ie negat}-$ o§,e

ś l iwych liczne p adnięci a zaj ęcy na terenach łowiecki ch,
mo gą być równi eż sp owo dow ane zakażeni em tym wi -

rusem. Uzyskanie pozytywnego wyniku w badaniach
wirusologicznych j est j ednakże uwarunkow ane otrzy -

maniem świezego materiału do badań, co w przypad-
ku zw, terząt wolno ży jący ch j est trudne.
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