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Stan układu ktzepnięcia krwi koni
zakażo nych wi rusem i nf l ue nzy
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Surnmary

The study was carried out in 13 Polish Primitive Horses.Ten of them were subjected to stiess_,,and infec_ted,l:
with equine influenza virus (the mixture of subĘpe A-equi/l and A-equi/Z). Three horses were l,efl as cońtibls.
The coagulation time by Lee and White method and caolin-kephalin and prothrombin times in Plasma citfate
were determined with a coagulometer. Concentration of fibrinogen (Quick method) and pl*telet count (procaine
method) rvere determined as well. The means of the aboye parameters before and after infection in relation to,
the values in control animals were compared. The results of the experiment show that the caolin-kephaliłr and
prothrombin times have been shortened in infected horses, the platelet count has been decreased ańd the
concentration of fibrinogen has been increased. The changes in the coagulation system were statisticall} sig-
nificant. Thus the results of the experiment have confirmed the hypothesis that in the course of influenza
infection disturbances in the coagulation system may occur. ]] ]

Keywords : horse, blood coagulation, influenza.

Influenza koni to choroba zakaźna prawdopodob-
nie najczęściej występująca u tego gatunku z;wterząt.
Dane piśmiennictwa wskazują ze odsetek koni, które
przechodząnaturalną infekcj ę wirusem infl uenzy, się-
ga 60-7 0%, a w niektórych regionach nawet do 100%
populacji w zależności od kraju (], 15,18-20). Mimo
s zeroko sto s owanych pro gramów profilakty czny ch
grypa jest w dalszym ciągu poważnymproblemem kli-
nicznym. Zwłaszcza, że jako choroba tła wirusowego
pozbawiona j est prakty cznie bezpośrednich metod
Ie cznl,czy ch. S traty go sp o darc z e z ty tuLu wy stęp owa -

nia influenzy wynlkająprzede wszystkim z czasowe-
go wyeliminowania chorych osobników z użytkow a-
ni a, al e także zę sp oradyc zn y ch p r zyp adkow śmierle l-
nych. Wiele prac badawczych poświęconych jest pa-
togenezie tej choroby, jednak jak dotąd w piśmiennic-
twie brak jest informacji o wpływie zakażenia wiru-
sem influenzy na stan układu krzepnięcia krwi. Wy-
daje się to godne zainteresowanla zwŁaszcza, że tst-
nieją w organizmie bardzo silne powiązania pomię-
dzy wieloma elementami układu krzepnięcia krwi a
reakcj ami obronnymi organizmu (I, 4, 6, 9, Iż, ], 6, 2I).

Celem placy było wykazanię zaburzeń krzepnięcia
krwi u konizakażonych wirusem influenzy, & w szcze-
gólności ustalenię rodzaju zaburzei hemostazy, stop-

nia nasilenia zablrzęń krzepnięcia krwi oraz ich dy-
namikę w przebiegu choroby.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiły koniki polskie: 11 klaczy i

2 ogiery w wieku 2-9lat o masie ciała od 300 do 400 kg.
Konie były klinicznie zdrowie, odrobaczone, w dobrym
stanie odżywienia i utrzymania.

W roku p oprzedzĄ ącym do świ adczen i e zw i er zęta były
izolowane od kontaktów z innymi końmi. Przed zakaże-
niern konie były dwukrotnie badane klinicznie (drugi raz
bezpośrednio przed zakażentem). Badania te obejmowały
pomiar ciepłoty wewnętrznej, 1iczbę tętna i oddechów, stan
dostępnych błon śluzowych oraz czas wypełniania naczyń
kapilarnych.

Trzykrotnie (rok wcześniej, 12 dni przed rozpoczęciem
badań i bezpośrednio przed zakażeniem) pobrano krew do
badań serologicznych na obecność przeciwciał dla obu
podtypów wirusa influenzy (A/equi/1 i AleqlilZ). Opisane
badania wslępne wykonywano w stajni rnacierzystej. po
czym l 0 wybranych do zakażeniakoni przeprowadzono do
innego pomieszczenta z oddzięlną obsługą a 3 kontrolne
pozostawiono w stajni. Postępowanie takie miało na celu
izolację zakażonych koni oraz poddanie ich stresowi no-
wego pomieszczenia i obsługi, co w założenitr powinno
sprzyjać infekcji.



A1

A2

termin badania

Ryc. 1. Miano przeciwciał HI dla podĘpów Al i A, rvirusa w surolvicy koni do-
ślviadczalnie zakażonych wirusem influenzy*
Objaśnienia: 1 rok przed zakażeniem, 2 12 dni przed zakażęniem, 3 w dniu
zakażęnia,4 9 dni po zakażenitl, 5 - 14 dni po zakażeniu, 6 30 dni po zakażęnlu,'l

42 dni po zakażentll, * badano testem zahamowania hemaglutynacji.
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Ryc.2. Średnie wartości czasu kaolinowo-kefa]inowego (PTT) koni doświadczal-
nych i kontrolnych
Objaśnienia: r-rano, w-wieczór, x rożrica statystycznie istotna (prryp < 0,05)
między śrędnimi wartościami w kolejnych dniach badań a wartością początkową
. różnica statystycznie istotna (przy p < 0,05) między średnimi wartościami u koni
doświaclczalnych i kontrolnych w poszczególnych dniach badań.
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Do zakażenl,aużyto zawiesinę 2 pod-
typów wirusa influenzy koni A/equi/l/
Eraha/ 5 6 l N equil2 lKentuc§/B 1 o mia-
nie hemaglutynacyjnym co najmniej 256
i mianie zakaźnym 5,2log dla podtypu
A/equi/l i 6,2log d\a Aleqlil2. Każdy
koń do świad czalny otrzy mał kroplomie-
rzem po 2 ml wymienionej zawiesiny wi-
rusów do obu worków spojówkowych i
po 5 ml do nozdrzy w postaci aerosolu,
Zwierzęta zakażano w godzinach ran-
nych, a pietwsze badanie kliniczne i po-
bieranie krwi do oznaczęń miało miej-
sce w godzinach wieczornych. Kolejne
badania wykonywano dwa razy dzien-
nie (rano i wieczorem) przez 10 dni po
zakażenil.

Z b adai ko agulo l o gi czny ch wykona-
no oznaczenia czasów kaolinowo-kefa-
linowego (PTT) i protrombinowego
(PT) na koagulometrze typ 104 oraz
krzepnięcia metodąLee i White'a. Licz-
bę pĘtek kr-wi określono metodąproka-
inowąprzy uzyciu testów Thrombo Plus
firmy Starstedt, a stęzenie fibrynogenu
metodą kolorymetryczną Quicka (3).

W 9, 14, 30 i 42 dniu po infekcji po-
bierano surowicę do badań serologicz-
nych oraz od 3 do 14 dnia po zakażeniu
wymazy ze spojówek i jam nosowych
do b adań wirusolo gic zny ch.

Uzyskane wyniki poddano analizię
statystycznej testem t-Studenta, przyj-
mując różnlcę pomiędzy dwiema śred-
nimi za statystycznie istotną przy p <

0,05, Wyniki badań zwierząt doświad-
czalny ch zarej estrowane p o zakażenil
wirusem grypy, odnoszono do rezultatu
wyjściowego, uzyskanego w tej grupie
koni bezpośrednio przed infekcją oraz
do efektów analogicznego badania koni
kontrolnych.

Wyniki i omówienie

P rzed r ozp o częclem eksperymen-
tu zw ter zęta do świadc zalne znaj do -

wały się w dobrej kondycji, były
zdrowe, na co wskazywały wyniki
badań klinicznych. Ciepłota we-
wnętrzna wahaŁa się w granicach
37,3-38,0" C, I,1,czba tętna wynosiła
30-40/min., a liczba oddechów 12-
-I6lmin. Czaś wypełniania naczyi
kapilarnych kształtował się w prze-
dziale I,2-2,0 s, błony śluzowe i spo-
jówki nie wykazywały cech zapale-
nia. Wartości wskaźników krzepnię-
cia krwi oznaczot:.e przed zakaże-
niem koni, mieściły się w granicach
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norm fizjologicznych. Rokprzed za-
każeniem u koni doświadczalnych
nie stwierd zono przeciwciał przeciw
obu podtypom wirusa. Podobny wy-
nik zarejestrowano jeśli chodzi o
wirusa Alequtl2 w 12 dniu przedin-
fekcją podczas gdy koncentracja
przeciw ciał przeciw Al equil I w tyT
samym czasię wynosiła od 0 do 1:20.
W dniu zakażęniamiano przeciwctał
przeciw A/equi/1 kształtowało się w
granicach od 0 do I:640, a przeciw
Alequll2 od 1:10 do 1:20 (ryc. 1).

Po zakażęniu, objawy choroby za-
obserwowano u 6 zwierząt. Pojawi-
Ę się one w dwa i pół dnia po infek-
cji i utrzymywały ptzęz I-2 dni.
Wzrost ciepłoty wewnętrznej (od
38,6 do 38,9"C) odnotowano u 4
koni. Liczba tętna wzrosła u wszyst-
kich zw ter ząt natomi as t Iiczb a o dde -

chów i czas wypełnianianaczyńka-
pilarnych pozostawaĘ na niezmie-
nionym poziomie. Przekrwienie i
zapalenie spojówek wystąpiło u 6
koni, a u jednego zaobserwowano
surowiczy wypływ z nozdrzy.

Ocena koncentracji przeciwciał HI
wirusa w surowicy koni przeprowa-
dzona w 9 dniu po zakażeniu wyka-
zaław stosunku do podtypu Neqltl
i 1 wzrostprzęciwciałw granicach od
1:160 do 1:2560 (X : 1:1456), pod-
czas gdy w odniesieniu do podtypu
A l e qut l 2 miana pr zec iwc i ał ksztńto -
waĘ się od 0 do 1:40. W 14 dniu od
infekcji odnotowano dalszy wzrost
mian, analogtcznie od 1:1280 do
I:I0 240 ( X : 1 :4736) i od 1:80 do
1:160 ( n : 1 :I52), W kolejnych ba-
daniach po 30 dniach miano to wy-
nosiło odpowiednio od 1:20 do I:320
( x : 1:85) i od 0 do 1:10, apo 42
dniach od 1:10 do 1:160 ( X : 1:52)
i od 0 do 1:20 (ryc, 1).

Nie wszystkie wskaźniki krzepnię-
cia krwi podlegały istotnym zynia-
nom w trakcie eksperymentu. Sred-
nie wartości czasu krzepntęcia (9,2-
-I4,2 min.) i stężenia fibrynogenu
(I,7-3,I5 g/1) ulegaĘ wahaniom, ale
odchylenia te mieściły się w grani-
cach wartości prawidłowych dla ko-
ników polskich, wyznaczol7ych we
wcześniej s zy ch badaniach (2, 3, 5).

Czas kaolinowo-kefalinowy w
przebiegu eksperymentu podlegał
naprzemiennemu skracaniu i wydłu-

konie doświadczalne
- 

konie konttolne

dni

Ryc. 3. Średnie wartości czasu protrombinowego (PT) koni doświadczalnych i
kontrolnych
Objaśnienia: 1akw ryc, 2,

11 1w 21 2w 31 3w 4r 4w 5r 5w 61 6w 71 7w 8r 8w 9r 9w 10rl0wllrllw
dni

Ryc. 4. Średnia liczba płytek krwi koni doświadczalnych i kontrolnych
Objaśnienia: jak w ryc. 2.
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żaniu w granicach od32,5 do 52,5 s, co świadczy o
okresowej dominacji wykrzepiania lub fibryn olizy. Zja-
wisko to w tak dużymzakresie nie występowało u koni
kontrolnych. Infekcj a wirusem influenzy spowodowała
istotne skrócenie omawianego czasu w 3, 8, 10 i 11

dniu badań w stosunku do warlości wyjściowej. Po-
dobnie w 8, 10, i 11 dniu eksperymentu zaobserwowa-
no statystycznię znamienne różnice pomiędzy średni-
mi wynikami PTT u koni doświadczalnych i kontrol-
nych (ryc. 2). W 6 dniu badańu kilku koni, zanotowa-
no nieoznaczalny czas kaolinowo-kefalinowy, co ob-
razlje ryc.2, ale ponieważnie dotyczyło to całej gru-
py, w uśredni onych wynikach przy duży m o dchyleniu
standardowym nie była to rożnica statystycznie istot-
na. Na uwagę zasługuje równięż fakt, że 6, 10 i 11

dnia trwania eksperymentu wyniki PTT odbiegaĘ od
wartości fizjologicznych ustalonych dla tej rasy w Za-
Wadzię Chorób Koni (2, 3, 5).

Wyniki pomiarów PT wykazaŁy, że czas ten podle-
gał sukcesyłvnemu skracaniu już od3 dnia badań (od
14,1 do 72,2 s), częgo nie zaobserwowano u koni kon-
tro lnych. O d te go też dnta, ń do zakończęnla do świ ad-
czenia większość średnich oznaczeń czastl protrom-
binowego rożniła się istotnie od pomiarów wyjścio-
wych. Statystycznie istotne różnice wystąpiły teżpo-
między wynikami zwterzątdoświadczalnych i kontrol-
nych od 8 do 11 dnia badań. W większości oznaczeń,
od 3 dnia wyniki PT koni lżyĘch do eksperymentu
były krótszę niż wartości prawidłowe dla koników
polskich (ryc. 3).

Srednia liczbapĘtek krwi zarówno u koni doświad-
czalnych jaki kontrolnych w dniu rozp oczęciadoświad-
częnlabyła nieco niższa(I11 i 176 x I09lI), od normy
w1vznaczonej dla tej rasy ( 1 80-3 00 x 1 09/l) (3 , 5). Licz-
ba płytek krwi koni doświadczalnych od 3 do 8 dnia
badań (159-168 x 109/1) była istotnięniższa od liczby
tych krwinek u koni kontrolnych (1 80-2 1 8 x 1 09/1). Sta-
tystycznie istotne różnice doĘcząteż liczby pĘtek krwi
przed zakażentem wirusem influenzy w porównaniu
do wańości uzyskiwanych u koni doświadczalnychw
7 i 9 dniu eksperymentu. Od 3 do 10 dnia badań !\Tni-
ktoznaczeńIiczby pĘtek krwi w grupie doświadczal-
nej osiągały wartości ntższe od prawidłowych. Wyją-
tek stanowi tu wieczór 8 dnia (ryc.4). Analiza indy-
widualnych wyników liczby tych krwinek u koni do-
świadczalnych dowodzi, że zakażenie wirusem influ-
enzy może wpływać naltczbępĘtek krwi mimo nie-
wielkiego nasilenia objawów klinicznych.

Po zakażęniu koni obydwoma podtypami wirusa w
sposób opisany wyżej,przebieg choroby był łagodny i
mało charakterystyczny dla grypy. Gdyby nie świado-
mośc wykonanego zakażęnia oraz jego potwierdzenie
przęz reizolację wirusa i wzrost miana przeciwciał,
trudno by było łączyc obserwowane objawy z influ-
enzą koni, Wiadomo jednak, żę taki nietypowy obraz
influenzy lub bezobjawowy przebieg choroby wystę-
puje nie tylko w infekcjach doświadczalnych, ale i w
zakażęniach naturalnych ( 1 3, I7 , 22, 23).

Wiadomo też, że odpowiedz naturalna przeciw in-
fl uenzi e j e st zr ożnicowana or az, że przeciwc i aŁa Ę pu
HA (przeciw hemaglutyninie) są stymulowanę przez
naturalne zakażęntę i utrzymująsię na ogół krótko, bo
około 3 m-ce. W niektórych przypadkach odporność
ta trwa do roku lub dłużej, a więc konie, które były
uprzednio zakażone, a pozostają serologicznie ujem-
nę, przy ponownym kontakcie z wir-rrsem mogą nie
wykazywać objawów choroby (8, 14). Byó może taka
syfu acj a doty czyła ni ektóry ch uży ty ch do do świ adc z e -

nia koni. Wskazuje też na to brak związku pomiędzy
mianem przeciwciał l poszczególnych koni a nasile-
niem objawów chorobowych.

Analizując pTzyczynę tak mało efektywnego zaka-
żenia, należy brać pod uwagę kilka czynników, a
zwłaszc za wirulencj ę zar azka, j e go dawkę, p owi erzch -

nię kontaktu, sposób zakażęnia oraz stan immunolo-
giczny lżytego do doświadczenla zwterzęcia. Szcze-
py llżytych wirusów przygotowano w ZakładzięWt-
rusologii PIWet. itamtęż dobrano dawkę, którąnale-
zy zastosować u koni. Ważnąkwestią wydaje się tu
być sposób zakażęnta. Dotychczas stosowano kilka
metod inokulacji wirusa influenzy do układu oddecho-
wego, a wśród nich: umieszczęnię nasączonego wiru-
sem wacika w jamie nosowo-gardłowej, wkraplanie
sondą lub strzykawą do gardła lub nosa, inokulację
przez tchawicę oraz ekspozycję aerozolową wirusa
przęz zamgławienie w szczelnie zamkniętym pomiesz-
czeniu (cyt. 17). Do zakażeń doświadczalnychlży-
wano podtypów wirusa influenzy A/equi/l(H7N7) lub
Nequil2(H3N8), a najczęściej obu podtypów. Po za-
każeniu podtypem A-1 uzyskiwano infekcje subkli-
nic zne, w o dró zni eniu o d działania p o dtypu A-2, ktory
z r eguĘ dawał pełen obraz choroby (I3, I7, 22). Mm-
ford i wsp. (I7) wykazali ilńąskutecznośc zakażania
p opr zęz eksp ozycj ę aero s ol ową . U mtęszczali konie w
szczelnie zamkniętym p omieszczeniu, w ktorym przy
pomocy specjalnego aparatu przęz 30 minut wytwa-
tzano mgLę z płynu zawierającego wirusa. Autorzy
zwracająuwagę, ze komputerowe sterowanie apara-
tem do zamgŁawianiapozwalauzyskać krople o śred-
nicy mniejszej niż 5 pm, które sązdolne osiągnąć rów-
nież ntższe parlie układu oddechowego i zwiększyć
pole kontaktu wirusa z nabłonkiem tego układu. W
naszych warunkach nie było możliwe zastosowanie
takiej aparatury, dlatego zdecydowano się na podda-
nie zwierząt stresowi, a następnie na wprowadzenie
kroplomierzem zawiesiny wirusa do spojówek t roz-
py7aczembezpośrednio do jam nosowych. Trzeba jed-
nak zaznaczyc, że nie zawsze doświadczalne zakaże-
nię wirusem influenzy koiczy się takim sukcesemjaki
uzyskali Mumford i wsp. (17). Na ogoŁuważa się, że
trudno jest zakazić konie, zwłaszcza szczepamilabo-
ratoryj nym t, toteż pewien odsetek zakażeń ma pIze-
bieg poronny (22).

Rozpatruj ąc status immunologiczny zw ierząt, to
niskie miana ptzeciwctał dawały nadzieję na dobrą
skutecznośc zakażęnia. Trzęba jednak przyznac, że



nlęznany był poziom przeciwctał wydzielniczych jak
również stan odporności komórkowej koni uży,tych do
doświadczenia. Koniki polskie znane są z tego, ze są
bardziej odporne naróżnę choroby niż konie innych
ras, a te dodatkowo byĘ w bardzo dobrym stanie odZy-
wienia iutrzymania. Wszystkie opisane wyżej powo-
dy przyczyniły się prawdopodobnie do tego, że u koni
doświadczalnych nie udało się wywołaó pełnoobjawo-
wej influenzy.

P o dsumowuj ąc uzyskane wyniki należy po dkre ś li ć,
że w e fekci ę zakażentawirusem infl uenzy mozna było
pr zede w szystkim pr ześIe dzić p ato gene zę p ow stawa-
nia zmlan w układzie krzepnięcia krwi w okresie in-
kubacji, a w mniejszym stopniu w samej chorobie i w
okre sie rekonwalescencj i. Ponieważ pr zebteg choro-
by był łagodny, toteż zaburzentakrzepnięcia krwi nie
były bardzo silnie wyrazone. Tym nie mniej w dniach
od czwartego do dziewiątego istniało realne niebez-
pieczeństwo przeŁamania hemostazy na co wskazuje
wydłużenie się znacznte ponad norrnę średniego cza-
su kaolinowo-kefalinowego w 6 dniu, sukcesywne
skracanie się czasu protrombinowego od trzeciego do
o statnie go dnia badań or az obniżenie liczby pły,tek kwi
utrzymujące się od 3 do 9 dnia doświadczęnia. Swiad-
czy to o tym, ze wirus influenzy przedostając się do
krwi spowodował uszkodzenie komórek śródbłonka
naczyń i/lub pobudzlŁ do agregacjt płytki krwi zapo-
czątkowując procesy wykrzepiania. W celu utrzyma-
nia pĘnno ś c i krwi or gantzm uruchamia me chanizmy
fibrynolityczne. Dlatego na wykresach wyraźnie wi-
daćnaprzemienne wydłużanie się i skracanie badanych
czasów (PTT i PT), spadek i wzrost Iiczby pĘtek krwi
oraz podobną dynamikę jeśli chodzi o zmiany czasu
krzepnięcia i stężenia fibrynogenu.

Z przebiegu doświadczenia wynika, że stan układu
krzepnięcia krwi w słabo wyrażonej lub poronnej po-
staci influenzy ulegał okresowym zmianom w zabe-
sie wszystkich badanych wskaźników, choó nie były
to jeszcze zaburzęnta hemostazy. WystępowaĘ one
zarówno w okresie inkubacji jak i w chorobie oraz
przez jakiś czas po przechorowaniu (bo o rekonwale-
scencji nie mozna w tym przypadku mówić).

P r zy pr aw dop o dob nie sprawni e działaj ący ch me cha-
ntzmach obro nnych or g ani zmu, c h orob a zo stała szyb -
ko zwalczona, wątroba sprawnie uzupełnlła zużyte
czynniki krzepnięcia, aliczba płytek krwi mimo wy-
raźnego spadku, była wystarczająca do zabezpiecze-
nia krzepnięcia. Nie doszło więc do rozwinięcia się
poważnej skazy krwotocznej mimo, że było kilka
wspomnianych momentów Wyty cznych. Przedstawio-
ny obr az p o dpro gow y ch zńurzeń krzepni ęc i a j e st ty-
powy dla zespołu rozsianego wewnątrznaczyniowego
wykrzepiania (DIC) o łagodnym i odwracalnymprze-
biegu (10, 11). Tego typu zmiany w układzie krzep-
nięcia krwi nie sąniebezpi eczne dlażycia i nie wyma-
gaj ą interw encli Iekarza.
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U jałówki w wieku 2 lat w 3 rniesiącu ciąźy wystąpił spadek rnasy ciała,

osłabienie, wyniszczenie, osłabienie ruchów żr.vacza Dzienne pobieranie wody
wynosiło 22 l, poziom gJukozy w plazmie krwi wynosił 9,7 mmol/L (norma 2,5-

-4,0 mmol/L), poziom P-hydroksymaślanu wynosił 6,75 mmol/L (1,2 mmol/L),

insuliny 1,5 pU/mI (<4,0 rrrU/mI) Ponadto wystąliła urliarkowanego stopnia

kwasica, w moczu glukoza i ketony. Po podaniu insuliny poziom glukozy w
plazmie, ketonów i niezesteryfikowanych kwasów tfuszczowych spadł Badanie

sekcyjne wykazało oprócz kacheksji zmniejszenie objętości trzustki i owrzodze-

nia żwacza Trzustka zawierała małą ilość wysepck, a komórki wysepek zawie-

rały niewlelkie ilości insuliny Test ELTSA wykazał trwałe zakażenie wintsem

RVDV 
G.


