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Pierwsze badania serologiczne koni w kierunku za-

każenta B. burgdorferi wykonano w USA, w 1982 r.

IJdztał koni reagujących dodatnio wynosił wówczas
24oń na terenach endemicznych oraz Ioń na pozosta-



IgG narastajądo wyższego poziomu niż u koni (23).
Stopniowo następuje także spadek przeciwciał, U lu-
dzitrwato nawet cztery lata (16) zaś u psów przeciw-
ciała klasy IgG utrzymują się minimum 18 miesięcy
po zakażeniu nafuralnym, nawet do paru lat (1).

Wśród zaobserwowanych obj awów klinicznych cho-
roby Lyme u koni najczęściej występowaĘ: zapalenta
stawów (głównie duĄch) p oprzedzone ich bolesnością
a także wędruj ącymi bólami mięśniowo- stawowymi
(2,5,14,I7,23,25), drżenie mięśni (27), ogóIny nie-
dowład mięśni (przypadek obserwowany u źrebięcia

- 23), bole mięśni (23), zanik mięśni (2]), szĘwnośó
chodu lub kulawizna (8, 14, 19,25), obrzęki stawów
( 1 0), obj awy neurologicz ne, tow arzy szące zapalenll
mózgl na tle zakażęń krętkami B. burgdorferi, jak:
skręt głowy, porażenie wiotkie ogona, osowiałośó,
zmlany zachowania, nadwrażliwość skóry niezbomość
ruchów, porażenie spasĘczne (2, J ,20,25), podwryż-
szona temperatura ciała (I4,23,Z5)brak apeĘtu (23,
25), rumień wędrujący - bardzo rzadko pojawiający
się u koni (23), chronrczny spadek masy ciała (23,25,
27), oddzielenie się puszki kopytowej na skutek zapa-
lenia tworzy^wa kopytowego (23,25), osłabienie kon-
dycji (8, 14,23,27), wysoka śmiertelnośc źrebiąt (2,

6,20), wczesna obumieralność zarodków (18, 30),
choroby oczu: zapalenie spojówek, zapalenie tęczów-
ki, zapalenie całej gałki ocznej, bielmo i wrzód ro-
gówki (4) oraznawracając e zapalenie błony naczynio-
wej oka (tnv. ślepota miesięczna-2,I4), obrzęk warg
(II), zmiany skórne w postaci utraĘ sięrści tŁaszcze-
nia się skóry w miejscach, gdzie uprzednio zaobser-
wowano k\ęszcze d. głównie nakoiczynach (1I,20),
zapalente kłębkowe nerek (I7), zapa|enie pęcherza
moczowego (20), zapalenie płuc (1a).

Wzrost Itczby publikacji o przypadkachbore|iozy z
Lyme oraz jej znaczęnie zarówno u ludzi (29), jak i u
zwterząt (2, 9,I0) w różnych częściach świata, stano-
wiĘ głównąprzesłankę podjęcia badań nad występo-
waniem tej choroby u koni w Polsce. W naszym kraju
wstępne badania serologiczne prowadzone byĘ jedy-
nie u bydła i psów (2I , 26) , Dysertacj a ta j est pierwszą
w naszym kraju rozprawą naukow ą doĘ czącą tozpo -
znawaniai epidemiologii boreliozy zLyme u tego ga-

tunku. C elem b adań było p omanie sytuacj i eptzo oĘ cz-
nel doĘczącej występowania boreliozy zLyme w wy-
branych ośrodkach hodowlanych koni na terenie Pol-
ski c entraln ej or az okreś lenie zalężno ści między obec-
nością swoisĘch przeciwciał przeciwko B. burgdor-
feri a objawami klinicznymi boreliozy z Lyme u koni
oraz tch wiekiem,

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono w pięciu Ośrodkach Hodow-

lanych Koni (OHK) Polski centralnej: w Krasnem (Kr), w
Łącku (Ł), * Walewicach (W), * Bogusławicach (B) i w
Kozienicach (K). Liczba koni w poszczególnych OHK
wynosiła wg danych Agencji Rynku Rolnego Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi: KR-110, Ł - 57, W -25l,B -

58 (7)

49 oraz K - 130. Łącznle badaniami objęto 597 koni (1i-

czebność populacj i generalnej ). Reprezerrtatywność prób
obliczono za pomocą metod statystycznych (15), przy za-

łożeniu, ze częstość występowania u koni wyników dodat-

nich może wynosić minimalnie 5oń (ż,9, 10) oraz błąd osza-
cowania nie powinien być większy ntż 2oń, przy poziomie
ufności 95%. W wyniku obliczeń ustalono, że minimalna
wielkość próby losowej powinna wynosić 259 koni. Nato-
miast liczbę koni w poszczegolnych OHK ustalono za po-
mocą tablicy liczb losowych. Wielkość prób pobranych do

badań zposzczególnych OHK zgodnie z tąmetodąwynio-
sła: Kr -49,Ł 21,W- ll1,B 17, K-61.

Materiał doświadczalny stanowiĘ wybrane losowo ko-
nie, od których pobrano próbki kr-wi w celu uzyskania su-

rowic. Jako kontrole dodatnie (+) i ujemne ( ) w badaniach
posłużyĘ po pierwsze surowice końskie otrzymane od prof.

S, D. Cartera z Uniwersytetu w Liverpool (WB) oraz nie-
które surowice pochodzące od wylosowanych koni, które
zostaĘ dwukrotnie przebadane przez zespół prof. Carlera,
a okazŃy się dodatnie lub ujemne. W badaniach wykorzy-
stano następujące testy serologiczne: test IFA (product No,
7594I of the French company bio-Mćrieux; indirect im-
munofluorescence assay with whole bacterial cells as anti-
gen), ELISA standaryzowany (MRL DIAGNOSTICS, pro-
duct No. EL0400G), ELISA komercyjny (Die system-Dia-
gnostica GmbH VIROTECH No. DC 122.00) oraznajbar-
dziej wiarygodny test Western blot (Milenia - Blot -
Borrelia IgG; MIDBO IgG-Kit 30 Tests; DPC Bierman
GmbH). Testy: IFA oraz ELISA standaryzowany zaadap-
towano i wystandaryzowano do potrzeb badania surowic
końskich, ponieważ komercyjnie przęznaczone były do

badań surowic ludzkich (13).

Przed pobraniem kr-wi przeprowadzano wywiad z leka-
rzem weterynarii sprawującym opiekę nad końmi w danym
ośrodku hodowlanym. Pytania doĘczyły objawów k]inicz-
nych mogących towarzyszyć chorobie z Lyme w ostatnich
miesiącach oraz ewenfualnej obecności kleszczy na skó-
rze. Natomiast po wykonaniu testów serologicznych prze-
prowadzano ponowne, lecz §m Tazem dokładne badanie
kliniczne koni, których surowice dawĄ wyniki dodatnie
w komercyjnym teście ELISA. Okazał się on bowiem naj-

bardzlej wiarygodnym testem spośród tych, którymi prze-

badano wszystkie surowice (l3). Badanie kliniczne poprze-
dzano szczęgółowym w}rviadem z |ekarzem weterynarii,
zwracano uwagę na ewentualne kulawizny, obrzęki lub
bolesnośc stawów (głównie skokowego i nadgarstkowego),
objawy neurologiczne, ślepotę miesięczną spadek kondy-
cji, brak apetytu, ronienia w przypadku klaczy, czy teżja-
kiekolwiek inne spostrzężenla dotyczące stanu zdrowia
danego konia. Badanie wstępne obejmowało określenie licz-
by oddechow, częstości i charakterutętna, temperatury ciała,

stanu błon śluzowych oraz stanu skóry ze szczególnym
zwróceniem uwagi na zmiany zlokalizowane na l<ończy-

nach. U koni pokąsanych przez kleszczy mogły bowiem
wystąpić zmiany w postaci utraty sierści lub fuszczenia się

skóry. Następnie oceniano kondycję i zachowanie się ko-
nia, sposób poruszania oraz reagowanie na otoczenie. W
badaniu klinicznym szczegóInąuwagę zwracano na zmta-
ny w obrębie dużych stawów (skokowy i nadgarstkowy)
olazna stan kopyt. Przeprowadzano równieżbadanie oczu



z uwzględnieniem stanów zapalnych spojówek i ewentual-
nych zmian na rogówce (bielmo, wrzód) i tęczówce.

Wyniki i omówienie

60

etiologii. Zwterzętate pomimo leczęnia nie udało się

rygodnym te
przebadano
zestawienie
koni, których surowice zostĘ ulznanę
za dodatnie lub wąĘliwe w teście ELI-
SA komerc. przedstawiono na ryc. 1,

Najwyższy odsetek wśród nich stanowi-
ły konie klinicznie zdrowe - 86,20ń.
Brak objawów klinicznych stwierdzo-
no badaniem klinicznym oraz w toku
wywiadu. Pytano o przeble schorzenia
mogące m W
grupie tej ie,
które nie b go

badania, gdyż zostały sprzedane lub

dowlanym nie wykazywały objawów
nasuwających podejrzenie borelio7ry z

IJ 13,7Yo koni stwierdzono schorze-
nia końcąm o niewyjaśnionej etiologii
(4 konie), manifestujące się przewlekłą
kulawizną bolesnością i obrzękami sta-

wów skokowych u czteroletniej klaczy
pochodzącej z OHK w Walewicach,
Óbrzękami stawów pęcinowych obu
kończyn Ęlnych u dwunastoletniej kla-
czy pochodzącej także z tego ośrodka
hodowlanego, ochwatem u siedmiolet-
niej klaczy rasy konik polski z OHK w
Krasnem. Stwierdzono przewlekłe
obrzęki stawów skokowych i pęcino-

czternastolet-
angielskiej z
zynastoletniej

klaczy półkrwi pochodzącej z OHK w
Walewicach stwierdzono ropne zapale-
nie spojówki prawego oka o nieznanej
etiologii. U trzech klaczy pełnej krwi
angielskiej, w wieku 4,] ,13lat pocho-
dzących z OHK w Łącku, stwierdzono
bezpłodno śc takżę o niewyjaśnionej
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taka zależność. Obecności przeciwciał przeciwko B.
burgdorfei u Ęch dwóch gatunków niejednokrotnie
towarzysząobjawy kliniczne. Wprawdzie opisano u
koni objawy kliniczne uznanę za charakterysĘczne dla
zakażenta B. burgdorfeń,lecz wystąpiĘ one u nielicz-
nego odsetka badanych zwierząt, pochodzących z tę-
renów endemicznego występowania choroby z Lyme
u ludzi (2). Wyniki niniejszych badań własnych, $ryka-
zuj1 że podob uropie
konĘnentalnej ukoni
w wybranych entral-
nej nie jest tak powszechna jak w USA (22).

Analizowan o także zależnośc mtędzy obecno ścią
przeciwciał przeciwko B. burgdorferi w surowicy a

wiekiem koni (ryc. 2), Zaobserwowano tendencję do
występowania wyników dodatnich u koni zprzedzia-
Łv 4-I5 lat, czyltu koni będących w intensywnym okre-
sie uĄ.tkowania (13). Swiadczy to najprawdopodob-
niej o zwiększonym ryzyku na kontakt zkleszczam1
gdyż konie w tym przedziale wiekowym sąnajczęściej
użytkowane w rajdach leśnych, czy zawodach na
otwaĄm terenie, niejednokrotnie w poblizu terenów
zalesionych i łąk.

Z do stępne go piśmienn tctw a takźe wynika, iż wśród
populacji koni starszych częściej występują wyniki
dodatnie. Natomiast nie stwierdzono zależności po-
między mie siąc em pobrania krwi (czerw tec, p aździer -
nik) a odsetkiem uzyskanych wyników dodatnich (2).

podsumowanie

Pomimo wysokiego odsetka wyników dodatnich,
borelioza zLyme nie stanowi u koni w Polsce, podob-
nie jak w krajach europejskich, klinicznego problemu.
W większości przypadków stanowiących 86,20ń za-
każęń B. burgdorfei potwierdzonych testami serolo-
gicznymi, u koni w wybranych ośrodkach hodowla-
nych nie stwierdzono objawów klinicznych. Oznacza
to, żebadania laboratoryjne w kierunku boreliozy po-
winny byc prowadzone jedynie w przypadkach wystą-
pienia objawów mogących towarzyszyć tej chorobie,
których etiologia nte została ustalona.
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W 32 fermach króljków, w których występowaĘ ronienia, chclre zwierzęta

zabijano, wykonyłvano sekcję i badanie bakteriologiczne tuż po uboju. Wyosob-

nione bakterie identyfikowano w systemie API 20E i testami biochemicznymi

wg Cartera i Cole Rogi maciczne poddano badaniu immunocytochemicznemu

stosując przeciwciała poliklonalne d)a Mycop}asma pulmonis pg34 i przeciw-

ciała monoklonalne dla Ch}amydia trachomatis, C. pneumoniae, C.psittaci, Lep-

n spi ra, Tox op la s nl a gon t1 i i t wirusa RHD Najw ażni ej szą p r zy czy ną zaburzeń w

reprodukcji były inlekcje w}łvołane przez Pastetuella nlultocida i Mycoplasma

Mniejszą rolę w etiologii chorób odgrywała Leptospira intetogans, Skphy]o-

coccus aurells, Chlanydia, Escherichia co^ł, wirus R}lD i Toxoplasnla gondi'.
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