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Suńmary
The purpose of the study was to establish the rate of Equine Arteritis Virus (EA V) infection in sThe purpose of the study was to establish the rate of Equine Arteritis Virus (EA V) infection in s

The experiment was carried out for 10 years, from 1989 to 1999. The samples of the blood serum ,:,...

stallions (1-20 years old) we anti-EA Y antibodi
modified virus-neutralizatio bodies were detecte
cent of the stallions examine to different horse lr :

horses were heaviĘ infected with EA V (5:2oń ald 25oń positive reactions in \N test), whereas the'pure En-

The tesults of

...J...------\_

glish blood and pure breed Arabian stallions tested were infected to a lesser extent (7,si,oń and 14.5 9/o ie§pec-
tively).
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Wirusowe zapalenie tętnic konl (Equine Viral Arte-
rills) jest aktualnie jedną z najważniejszych chorób
zakażny ch koni, występuj ącą powszechnie na całym
świecie, powoduj ąc ąznacznę straty go spo darcz e oT az
implikacje w obrocie międzynarodowym końmi. Czyn-
nikiem etiologicznym choroby jest wirus o symetrii
kubicznej, dodatnim RNA, posiadający otoczkę ze-
wnętrzną zaliczany do rodziny Arteriviridae (I).

W warrrnkach naturalnych głównym rezerwuarem
wirusa są ogiery-ozdrowieńcy, u których wirus zaste-
dla komórki dodatkowych gruczołów płciowych, na-
mnaża się w nich prowadząc do siewstwa wirusa z
nasieniem. Zakażenie wrażliwych klaczy następuje w
czasie krycia naturalnego lub inseminacji, a po kilku-
dniowym okresie inkubacji u chorych klaczy rozpo-
czyna się okres wysiewaniawirusa do środowiskawraz
z wydzielinami i wydalinami, a dalsze rozprzestrze-
nianie slę zakażeń zachodzi drogą kropelkową obej-
mując wrażliwe klacze, ogiery wałachy i źrebięta (15,
16).

W typowym przebiegu wirusowego zapalenia tęt-
nic koni mogą występować takie objawy chorobowe
jak: podwyższona ciepłota wewnętrzna ctała, osłabie-
nie, objawy grypopodobne oraz najbardziej charakte-
rystyczne dla choroby przekrwienie spojówek oraz
obrzęk jąder u ogierów oraz wymienta uklaczy, cho-
robie może towarzyszyć resorpcja zarodków lub po-
ronienia płodów starszych, niekiedy zmacerowanych
(2, 4, 5) . P o za zakażen i ami z tow ar zy szeni em charak-

terystycznych obj awów chorobowych, częste są infek-
cje asymptomatyczne wirusem EA, a odsetek zakażo-
nych koni w poszczególnych stadninach jest bardzo
zr óżnic ow any (7 ). D alszym skutkiem obj awowych lub
b e zobj aw owych zakażeń witu s em EA j e st w sp omnia-
ne już wcześniej, utrwalanie się stanu nosicielstwa i
siewstwa wirusa EA z nasieniem, a ogiery ozdrowień-
cy mogą siać wirus przez okres od kilku tygodni, kil-
ku miesięcy lub też pozostająaktywnymi siewcami do
końca życia(I5),

Celem badań było określenie odsetka ogs,erów za-
kazonych wirusem zapalenia tętnic koni na terenie
naszego kraju.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiło 3566 próbek surowicy krwi

ogierów w wieku od 1 do 20latżyciapochodzącychztere-
nu całego kraju i badanych w latach l989-1999. Od ogie-
rów czystej krwi arabskiej zbadano 508 próbek surowicy
krw| 2]4 od ogierów pełnej krwi angielskiej. Dalszych
357 prób surowicy pochodziło od ogierów czystej krwi an-
glo-arabskiej, 210 od ogierów rasy śląskiej i 64 próby od
ogierów rasy wielkopolskiej. Przesłano 2153 surowic od
ogierów, odnośnie których brak było informacji na te-
mat rasy. Kazdąsurowicę wirowano przy niskich obrotach,
przelewano do jałowych probówek, oznaczano numerem
próby i do czasu badania przechowywano zamrożone w
temp. -20'C , Przed badaniem rozmrożone surowice inak-
tywowano w łaźni wodnej o temp. 56"C przez okres 30
mln.



W badaniach kontrolnych uzy,wano surowicy odporno-
ściowej anĘ- EAV oraznormalnej surowicykońskiej, otrzy-

manych od dr P. Timoney z Uniwersytefu Stanowego Ken-
tucky, Lexington.

Odczyn zobojętniania wirusa (Virus Neutralization test

- \Ą{ test) wykonano wg poprzednio podanej metody ( 1 0).

Na płytkach polistyrenowych o 96 zagłębieniach sporzą-

dzano szeregi dwukrotnie wzrastających rozciehczeń su-

rowicy w środowisku Eagle'a MEMrozpoczynając od roz-
cięńczenia I:2 do I:1024. Następnie do poszczególnych

wem 5-10% CO. do zagłębieńpłytki wprowadzano zawie-
sinę hodowli koinórek RK-13, których gęstość dobierano
tak by po 24 godzinach od wykonania próby uzyskać pełne
p okrycie dna zagłębienia pĘtki hodowlą komórkową. Każ-
da surowica badana była dwukrotnie. W kontrolnym od-

czynie zobojętniania, wykonanym w podany sposób, wpro-
wadzano zamiast surowicy badanej, odpornościową suro-

wicę konia zawierającąprzectwciała anty- EAV oraz nor-

malną surowicę końską. Ponadto każdorazowo sprawdza-

no dawkę wirusa, wykonując mianowanie kontrolne.
Próby umieszczano w termostacie o temp. 37'C i staĘm

dopłyłvie 5-I0o/o CO2, ojętniania od-

"ryty*unopo 
48i72'g óby.Zawynlk

dodatni, świadczący o przeciwciał w
surowicy, przyjmowan o rczcieńczenie badanej surowicy 1 :4

l wyższe, powodujące całkowite hamowanie działania cy-
topatogennego wirusa.

Wyniki iomówienie

Odsetek zakażeń ogierów rożnych ras wirusem za-
palenia tętnic koni zamieszczono na ryc. 1. W bada-
niu serologlcznym 3566 surowic pobranych od ogie-

rów pochodzących zę stad ogierów oraz stadnin koni
ras owych, wykazano, z llży ciem o dczynu zob oj ętnia-
ni a, ob e cno śó przeciwciał anĘ- EAV w przyp adkll ] 4 4

badanych probek. Obliczanie odsetka zakażeńw przy-
padkuposzczególnych ras lub grup koni prowadzono
zgodnie z fonrułą:
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Ryc. 1. odsetek zakażert wirusem zapalenia tętnic koni u ogierów różnych ras
badanych w latach 1989-1999
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pf owadzonych w Nowej Zelandli (9) .

W tym ostatnim przypadku zakażę-
nie wirusem EAwykazało tylko 3%
badanych ogierów. Również axtorzy
austrąlijscy donosząo niskim, a wy-
noszącym 1,5% odsetku zakażęnba-
danych pTzęz nich ogierów pełnej
krwi angielskiej. Autotzy c|podkre-
śIają że testowano głównie nowo
importowane ogiery (8).

W dostępnym piśmiennictwie nie-
wiele jest informacji na temat wyni-
ków badań epidemiolo gicznych o gie-
rów czystej krwi arabskich w kierun-
ku zakażęń wirusem EA. Autorzy
brytyjscy badając 109 ogierów czy-
stej krwi arabskiej wykazalrt obec-
nośc przeciwciał zobojętniających

Odsetek pozytywnych
reakcji serologicznych
w badanej grupie lub

rasie koni

W przypadku ogierów czystej krwi arabskiej odse-

rckz;kaŹÓńwirusóm EA w badanym okresie wynosił

koni w 260ń
przyj zbliżony
nas o wlruSem
nych ogierów krajowych, a wynoszącego 24oń popu-

5% odsetek zakażehwirusem EAV wykazał Erasmus
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tylko w przypadku 2 sztuk (I,8%) (12). W badaniach
własnych odsetek ten był znacznię wyższy i u bada-
nych 508 ogierów tej rasy wynosił I4,4Yo. Ponadto był
on blisko dwukrotnie wyższy w porównaniu do wyni-
ków równie ż b adan własnych uzyskanych w ptzy p ad-
ku ogierów pełnej krwi angielskiej.

Badane ogiery rasy śląskiej (210 sztuk) były zaka-
zone wirusem EA w z4,\ońprzypadków, zaś u 64 ogie-
rów rasy wielkopolskiej stwierdzono ponad dwukrot-
nle wyższy odsetek pozytywnych reakcji serologicz-
nych wynoszący 5I,60ń. Również wysoki odsetek za-
każęń ogierów ras lokalnych stwierdzał McKenzie w
Nowej Zelandlt, awynosił on37oń badanej populacji
(9). Jak podająinni autorzy badane przęz nich ogiery
ras kraj owych byĘ zakażone wirusem EA w 4IYo przy -
padków (12), Niewątpliwie wysoki odsetek zakażęi
ogierów ras miejscowych wiĘe się ze stwierdzanym
pr zez wie lu autorów wys okim o ds etki em zakażęń w i-
rusem EA u klaczy tych samych ras, a wynoszącym
od 70 do 90 procent badanej populacji (8, 15). Uzy-
skany w badaniach własnych stafus serologiczny ogie-
rów jest wynikiem spontanicznych zakażeń wirusem
EA, gdyż w naszym kraju nie prowadzi się szczepień
przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni. Wyniki
badania ogierów jak i wyniki otrzymane wcześniej na
temat badań serologicznych w kierunku zakażeń wt-
rusem zapalenia tętnic koni wskazĄą że zakażente
tym wirusem w populacji koni w naszym kraju jest
znacznęgo stopnia i stanowi aktualne i istotne zagad-
nienie epidemiolo giczne (4,5,6,7). Wiadomo bowiem,
że u części ogierów zakażonych wirusem EA moze
dojść do utrwalenia się stanu nosicielstwa i siewstwa
wirusa z nasieniem, co zdaniem wielu autorów jest
głownąprzyczynąutrzymywaniasięzakażeńwirusem
zapalenta tętnic w populacji koni (4,II,I3-I7),
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Pałeczka okrężnicy należąca do serotypu 157:H7 wywołuje zakażema po,

karmowe cechujące się zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, którym towarzy-

szy ostra krwotoczna biegunka przy braku gorączki. Zejście zakażenia tym drob-

noustrojem prześledzono na 6 cieJętach pozbawionych siary uzyskanych przez

cesarskie cięcie i utrzymyłvanych w warunkach jałorłrych Cielęta karmiono za-

miennikami mleka, W wieku 5 dni 5 cieląt zakażono per os 709 jtk E coli
O157:H7 szczep A84, a następnie zabijano po I,2,6, 12 124 dniach i badano

bakteriologicznie i sekcyjnie Przez cały okes obserwacji cielęta nie chorowaĘ
pomimo, że w całym przewodzie pokarmowym występowały pałeczki okrężnicy
(szczep A84) Nie występowaĘ one natomiast w wątrobie, nerkach i mięśniach

szkieletowych. W jelitach cienkich nie obsęrwowano symptomów adhezji pałe-

czek okręźnicy do entelocytó\ chociaż wystąpiło łagodne zapaleniejelit cechu-
jące się głównie infiltracją eozynofilową

G.

ALZIEN J. P., MAGE C., MAES L., MUCLENA-
ERE C.: Korzyści gospodarcze zprorllakĘki przy
użyciu diclazuril w subklinicznych po§taciach kok-
cydiozy u jagniąt w chowie alkierzowym. (Econo-
mic benefits of prophylaxis with diclazuril against
subclinical coccidiosis in lambs reared indoors). Vet.
Rec. 144, 442-444,1999 (16)

Diclazuril w formię 0,25Yo roztwotll do stosowania per os (Supacox/Veca-

xon) zastosowano u 120 odsadzonych jagniąt zarażonych na drodzę nafuralnej

Eimeria sp. Zwierzęta podzielono losowo na 4 grupy po 30 szfuk w oparciu o

masę ciała oraz liczbę oocyst wydalonych z kałem. Grupę 1 nie leczono (kontro-

la), grupa 2 otrzymała jednorazowo diclazuril w dawce 1 mg/kg masy ciała, w
grupie 3 lek zastosowano dwukrotnie w odstępie dwutygodniowym, podczas

gdy w grupie 4 zastosowano sulfadimetoksynę w dawce 50 mg/kg przez 5 kolej-

nych dni W żadnej z badanych grup nie występowały objawy kliniczne kokcy-
diozy. Liczba oocyst wydalanych z kałem obniżyła się znamiennie w grupie 2

dnia 7, w grupie 3 w dniu 7, 14 i 28 po leczeniu, zaś w gn-rpie 4 w dniu 7 i 14 po

leczeniu. Owce z grup doświadczalnych nie różniĘ się masą ciała, masą tuszek

i ich jakością średni czas opasu owiec z grup leczonych wynosił 52 i 55 dni,

natomiast w kontroli wynosił 60 dni. Średni współczynnik konwersji paszy u
j agniąt, które otrzymały diclazuri1 jednorazowo był o '7Yo, zaś dwukrotnie o 1 6%

wyższy aniżeli u jagniąt nie leczonych.

G.


