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Bakteryjne i wirusowe zakażenia układu oddechowe-
go stanowią na całym świecie jedną z głownych przy-
czyn strat w hodowli koni (45). Problem ten szczególnie
dotyczy źrebiąt, u których infekcje te z reguły pojawiają
się w okresie fizjologicznego zaniku odporności bier-
tej, przekazywanej za pośrednictwem siary (29). Loka-
|izacjazakażenia w dolnych drogach oddechowych pro-
wadzl przeważnie do zapalenia płuc o ciężkim przebie-
gu klinicznym, kończącym się niejednokrotnie zejściem
śmiertelnym.

W ostatnich latach w Polsce stwierdza się wzrost za-
interesowania hodowlą koni z przęznaczeniem głównie
do uprawiania sportu, dla celów rekreacyjnych lub lo-
kowania kapitału. W ślad za tym znaczęnia nabierają
choroby typowe dla tego gatunku zwlerząt, których wy-
stępowanie w dużych stadninach, stajniach treningowych
i hodowlach amatorskich rzutuje negatywnie na uzyski-
wane efekty ekonomiczne. Do tej grupy chorób zaltczyć
można między innymi rodokokozę źrebiąt.

Z obserwacji klinicznych przeprowadzonych w kraju
wynika, ze choroba ta występuje stacjonamie w niektó-
rych stadninach, j akkolwiek stopień rozprzestrzenienia
zakażeń Rhodococcus equiw populacji źrebi{ niejest
znany z lwagi na brak prowadzonych w tym kierunku
badań monitoringowych. Z tego względu celowym wy-
daje się przedstawienie aktualnych danych na temat etio-
patogenezy i kliniki rodokokozy źrebiąt, atakże postępu
w diagnostyce, terapii i profilaktyce tej niebezpiecznej
choroby.

Rodokokoza źrebiąt jest bakteryjną chorobą układu
oddechowego, występującą najczęściej u zwierząt w
wieku od 1-6 miesiąca życia,przebiegającąpodostro lub
przewlekle z objawami ropnego zapalenl,apłuc, węzłow
chłonnych i sporadycznie jelit (10, 12). Choroba wystę-
puje aktualnie na całym świecie, a udokumentowane
przypadki kliniczne opisywano między innymi w Sta-
nach Zjednoczonych (l2), Kanadzie (20), Japonii (24),
Niemczech (5), Australii (6) i w Polsce (l8). Najbar-
dziej podatne na zakażenie i rozwój choroby są źrebięta

czystej krwi arabskiej, zwłaszcza te,l których stwier-
dza się defekty immunologiczne (l0). Choroba najczę-
ściej występuje w formie enzootii, atakując corocznie
podobną ilość źrebiąt w danym środowisku. W niektó-
rych stadninach zachorowania źrebiąt przewaznie koń-
czą się padnięciami, w innych zejścia występują spora-
dycznie lub choroba przebiegałagodnie i niejest rozpo-
znawana (l0, 21). Przypuszczalnie decydują o tym róz-
nice w warunkach środowiskowych, dotyczące tempe-
ratury otoczenia, zapylenia powietrza i pH gleby (23).
Dużę znaczenie przypisywane jest takze warunkom ho-
dowli oraz róznicom w zjadliwości terenowych szcze-
pów zarazka. W naszych warunkach klimatycznych cho-
roba notowana jest głównie w okresie poźnowiosennym
i letnim (l0).

Etiologia
Czynnikiem etiologicznym rodokokozy jest gramdo-

datnia, pleomorficzna, tlenowa pałeczka, nie wykazują-
ca ruchu, nie sporuluj ąca, pos i adaj ącą polisach arydową
otoczkę (2ż). Zarazek został po taz pierwszy wyizolo-
wany w 1923 r. przezMagnusona od zrebięcia padłego z
obj aw ami ropno-ziarniniakowateg o zapalenia płuc ( 1 3 ).
Wówczas nadano mu nazwę Colynebacterium equi. z
uwagi na morfologiczne podobieństwo do maczugow-
ców. W I977 r. Goodfellow i Alderson dokonali zmiany
w taksonomii tej grupy bakterii, wLącząąc C. equi do
nowo utworzonego rodzaju Rhodococcłs i zastępując
p ie r-w otną nazwę zar azka nazw ą gatunk ową R h o d o c o c -
cus equi (II),

Rodzaj Rhodococcas stanowi część filogenetycznej
grupy nokardi o-po dobnych promi eniowców, obej muj ą-
cej takZe r o dzale Myc o bac teri unl, C oryn e b ac teri unl,
Nocardia, Gordonai Tsukamure]]a(4, 15). Ta grupa drob-
noustroj ów char aktery zuj e s i ę p odobnymi właś c i wo śc i a-
mi rnorfologicznymi i biochemicznymi. Wśród nich
wspólną cechąj est pleomorfi zm komórek bakteryjnych,
przyb ieraj ąc y ch, zal eżnie o d f azy wzro st u, formę r o zga-
łęzionych nitek, prętów, pałeczek lub ziarniakow oTaz
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zawartość w ścianie komórkowej kwasów mezo-dwu-

gów pęcherzyków płucnych (10, 14, ż7). Do typowy9h
właś Óiwo ś c i b i o chemi c zny ch zar azka należy pro dukcj a

zowego, pomarańczowego
tycznych rozlewaj ących się
z dodatkiem krwi nie wy-

wołuje hemolizy (22).
Drobnoustrój wykazuje znaczrIą oporność na wysy-

togenny także dla człowieka (15).

Epizootiologia

W środowisku naturalnym R. equibytujejako sapro-
fit glebowy, prze-
bywa więks oś9la
w nawozle asow
tłuszczowych, spełniających rolę stymulatora wzrostu
zarazka (l0). W okresie letnim w glebie
tości składników organicznych pochodz
zarazękłatwo się namnaża. Występuje o

lowany zwierzchnich warstw gleby.
Obecność R. equi w kale matek-k|aczy moze odgry-

wac ważnąrolę w pierwotnej kolonizacji przewodu po-
karmowego żrebiąt, trwającej do około 8 tygodnia ży-
cia. Na proces ten wpływa dodatkowo występująca nie-

co wiąże się z wcześniejszym zajęciem dolnych dróg od-

Zachorowalnośc na rodokokozę l żrebtąt w wieku do

6 miesiąca życl,awaha się przeważnie w granicach 10-

I4oń. Zakażenia R. equi stanowią około 50ń przypad-

R, equi stanowi najczęściej układ oddechowy, jakkol-
wiek do zakażeniamoże dojść takżeprzezprzewód po-

miejscowej bariery ochronnej bakterie wnikają do płuc
za pośrednictwem oskrzeli i oskrzelików lub drogą he-

Patogeneza

dochodzi do postępującej degeneracji makrofagów. Ogni-
sko ropne zostaje otoczone przez złogi włóknika i two-
rzy się zamknięty ropień (27).

Zakażenię dożołądkowe z regily nie wywołuje typo-

nu zapalnego (10).
Zakaźność drobnoustroj ów ograniczona j est do komó-

rek szeregu makrofagów (I4, 27), Proces łączenia się
zarazka z komórkami docelowymi wymaga udziału do-
pełnlaczai odbywa się poprzez związante komórki bak-



teryjnej. z receptorami błonowymi (Mac 1), zlokalizo-
wanymi na powierzchni makrofagów (15). Badania rł
vitro z wykorzystaniem transfekowanych fibroblastów
chomikóą w których uzyskiwano ekspresję rekombi-
nowanego białka receptorowego Mac 1, dowiodĘ że ad-
herencja oraz poźniejsze wnikanie bakterii do wnętrza
komórek docelowych mozliwe sątylko w przypadku wy-
stępowania na powierzchni komórki specyficznych re-
ceptorów Mac 1. Ich obecnośc ogranicza zatęm moż-
liwości kolonizacyjne R, equi wyłącznie do komórek
szeregu makrofagów. Analogiczny model wnikania drob-
noustroju do wnętrza komórki charakterystyczny jest
także dla innych patogenów wewnątrzkomórkowych,
atakujących makrofagi, takich jak Leishmania major.
Mycobacterium sp., Legionella pneumophila i Listeria
monocytogenes. Następstwem lokalizacji bakterii we-
wnątrz makrofagów jest przeważnie ich unieczynnienie
przy udztale enzymów lizosomalnych. Wyjątkowo za-
razki mogą przetrwać w tych komórkach w stanie zdol-
nym do wywołania ponownego zakażenia. Badania w
mikro skop ie e l ektronow y m wykazały ob ecn o ś ć w zaka-
żonych R. e q u i fagocytach liczny ch nienaruszonych drob-
noustrojów, urniejscowionych wewn ątrz otoczonych bło-
ną wakuoli, Struktury te przypominają wyglądem pier-
wotne endosomy, będące w początkowym okresię roz-
woj u, p oprz e dzaj ący m fuzj ę z lizo s omami komórkowy-
mi. Ten fakt moze sugerować, że R. equi oddziaływuje
na proces dojrzewania fagosomów, hamując zjawisko
fuzji fagolizosomalnych. W wyniku replikacji drobno-
ustrojów, mającej miejsce wewnątrz zakażonych komó-
rek zernych dochodzi do tworzenia się dużych gronia-
stych skupisk bakterii, ograniczonych do otoczonych
błoną organelli. Nie wykazano natomiast możliwości
namnażanla się zarazka w samej cytoplazmie komórek
fagocytarnych (15).

Zdolnośc do replikacji R. equiwewnątrz makrofagów
związanajest ze zjadliwością. Wykazano, ze wszystkie
szczępy izolowane z naturalnych przypadkow zakażeń
źrebiąt, u których stwierdzano typowe dla rodokokozy
objawy kliniczne, posiadały duży plazmid, wielkości 85-
90 kpz, zawierąący fragment kodujący białko antyge-
nowe o ciężarze 15-17 kDa (25), Gen kodujący to biał-
ko został ostatnio sklonowany i otrzymał nazwę vapA
(virulence associated plazmid), jako gen odpowiedzial-
ny za zjadliwość (l5). Mozliwości namnażania się we-
wnątrz makrofagów, tak w warunkach in vitro jak i in
vivo, mają tylko szczepy R. equi o zaprogramowanej
genetycznie zjadliwości, tj. posiadające gen vapA w
obrębie duzego plazmidu.

Obiawy kliniczne
U naturalnie zakażonych żrebiąt objawy kliniczne

ujawniają się zwykle ponizej 4 miesiąca życia. Rozwój
choroby jest powolny. Najczęściej stwierdza się u cho-
ry.ch zwterząt, ropne zapalenie oskrzeli i płlc z tworze-
niem się uorganizowanych ropni w mlĘsztl płucnym,
czemu tow arzyszy ropne zapa7enie okolicznych węzłów
chłonnych. W początkowej fazie rozwoju choroby obja-
wy mogą być słabo nasilone, pTzez co są niekiedy prze-
oczone (10).

Z klinicznęgo punktu wldzęnta wyrożnić można trzy
formy zachorowań (28). Forma ostra, płucna - trwa kró-
cej niż tydzień, a objawy dotyczązwyklejednego płuca.
Niekiedy proces chorobowy doĘczy obydwu płuc i bar-
dzo rzadko błony śluzowej jelit. W tej postaci stwierdza
się utratę apetytu, posmutnienie, gorączkę 38,8-41,5"C i
przyspi e szeni e odde chow p owyżej 40 l min. Zw ier zęta p a-
dają mimo dobrej na ogół kondycji fizyczne1. Forma po-
dostra, najczęściej występująca - trwa przewaznie od l
do 3 tygodni. Do zespołu objawów charakterystycznych
dla formy ostrej dołącza się kaszel oraz obustronny wy-
pŁyw z otworów nosowych. Większość źrebiątpozostaje
w dobrej kondycji, ale stopniowo tracą one na wadze.
Forma przewlekła - ttwa z reguły dłużej niż trzy tygo-
dnie. Osłuchiwaniem płuc stwierdza się charakterystycz-
ne szmery wdechowe i wydechowe w postaci świstów,
charczentalllb trzeszczenia, sĘszalne zwłaszcza w obrę-
bie płatów dogłowowych. W początkowym okresie wy-
stępuje suchy kaszel, spowodowany zapaleniem oskrzeli.
Po I-2 tygodniach dochodzi do odoskrzelowego zapale-
nia płuc. Wowczas kaszel staje się napadowy, częsty i
męczący. Po atakach kaszlu pojawia się surowiczo-śluzo-
wy, apoźniej ropny wypływ z otworów nosowych.

Równoczesne zajęcie procesem chorobowym przewo-
du pokarmowego stwierdzane jest w około 50oń przy-
padków zapalenia płuc źrebiąt na tle R. eqal(10). Naj-
częściej ma ono charakter wieloogniskowego, wrzodzie-
jącego zapalenia okrężnicy i jelita ślepego wraz zprzy-
należnymi węzłami chłonnymi. Lokalizacja ropni w ja-
mie brzusznej, przeważnie w węzłach chłonnych krez-
kowych, prowadzi do zapalenia otrzewnej, któremu czę-
sto towarzyszy wodobrzusze. Wśród stwierdzanych kli-
nicznie objawów ze strony przewodu pokarmowego do-
minuje utrata apetytu, biegunka, bóle morzyskowe i spa-
dek masy ciała.

W 1/3 przypadków rodokokowego zapalenia płuc u
źrebiąt mogąpojawiać się objawy aseptycznego zapa\e-
nia błony maziowej stawów (10). Badaniem cytologicz-
nym płynu maziowego stwierdza się zazwy czaj w takich
pr zyp adkach zwi ększ eni e 1 iczby komórek j ednoj ądrz a-
stych, natomiast badaniem bakteriolo g icznym nie udaj e

się wyizolować zarazka, co sugeruje immunologiczne
tło tego plocesu. W okresie bakteriemii R. equi pocho-
dzący z płlc 7ttb z przewodu pokarmowego moze wy-
woływać septyczne zapalente stawów i/lub zapalenie
szpiku kostnego. Niekiedy procesy te nie sąpoprzedza-
ne wcześniejszymi objawami ze strony płuc lub jelit. U
żrebiąt z zapa7eniem stawów stwierdza się głównie ku-
lawiznę. Zapalenie szpiku, obok kulawizny, manifestuje
się także występowaniem obrzęków wokół zajętych ob-
szarów. Zależnie od miejsca lokalizacji moze ono przyj-
mować formę pierwotnego zapalentaprzynasad lub krę-
gowego zapa7enia szpiku (17). W tej drugiej formie
stwierdza się gorączkę, osowienie, sztywność chodu,
niechęć do ruchu i obniżenie progu wrażliwości bólo-
wej. Właściwerozpoznanie rzadko jest stawiane dopóki
proces zapalny nie obejmie przestrzent nadoponowej,
powodując ucisk na rdzei kręgowy lub nerwy obwodo-
we. Wówczas u chorych źrebtąt stwierdza się niedowład,
niezbomość ruchową porazenia lub charakterystyczny



zesp oł obj awów, zw any,,syn dromem końskie go o gona"
(cauda equina) (7). Nasilenie objawów nerwowych za-
lezne jest od slopnia zaawansowania procesu oraz miej-
sca uc isku r dzenia krę gowego. Syndrom końskie go o go -

na objawia się sztywnością chodu, niechęcią do ruchu,
charakterystyczną postawą z wyc iągniętymi łukowato ku
tyłowi kończynami, oraz zwiotczeniem, brakiem czlcia
i odruchów w okolicy ogona i odbytu. Odbyt jest Tozsze-

:,Ji,J"Yi;ćśt;-
re jóst wysunięte z

napletka. Często pojawia się równiez objaw nietrzyma-
nla moczu,

Spośród innych obj awów klinicznych towarzyszących
niekiedy rodokokozie sporadycznie może wystąpić wfzo-
dziejące zapalenle węzłów chłonnych, zapalenie tkanki
łącznej oraz ropnie w tkance podskórnej (19). Bardzo
rzadko dochodzi do zapalenia gałki ocznej, błony na-
czyniowej oka, nerek oraz tworzenia się ropni w nerkach
i wątrobie (10). Opisano także przypadek ronienia u kla-
czy, którego czynnikiem wywołującym był R. equi (9).

Zmiany anatomOpatologiczne

Zmiany anatomopatologiczne u źrebtąt padłych są

cy ropnie wykazuje cechy zwątrobienia i jest bezpo-
wietrzny, a okoliczna tkanka pokryta jest włóknikowym
nalotem. Dla formy podostrej typowe jest występowa-
nie rozsianych guzków ropnych, co świadczy o ropno-
ziarniniakowym zapaleniu płuc. Niekiedy stwierdza się
pojedynczy, większy ropień umiejscowiony w dogłowo-
wych płatach płuc, któremu towalzyszy kilka mniejszych,
zlokaltzowanych w płatach doogonowych (28).

Zmiany w obrębie przewodu pokarmowego najczę-
ściej dotyczą jelita ślepego i okrężnicy, a czasem wę-
złów chłonnych krezkowych. Na błonie śluzowej jelit
zauw aży ć można wieloo gni skowe, otorbione wrzody,
natomiast regionalne węzły chłonne często są powięk-
szone, a czasem zropiałe. Zmianom tym często towa-
rzyszy obecnośc ziarniniakowatych nacieków w kępkach
Peyera. W formie przewlekłej zmiany mają podobny
charakter jakprzy formie podostrej, ale są silniej wyra-
żone (10). Jeże|l chore źrebiętawykazywały przyżyclo-
wo objawy nerwowe, w badaniu sekcyjnym stwierdza
się przewaznie osteomyelitis oraz septyczne zapalenle
stawów. W niektórych przypadkach stwierdza się rop-
nie umiejscowione w okolicy rdzęnia kręgowego (17).

Rozpoznanie

W stadninach, w ktorych rodokokoza występuje stacjo-
narnie oraz u źrebiąt szczególnie narażonych na zakaże-
nie lub podejrzanych o chorobę, badania laboratoryjne
powinny byc wykonywane co 2 tygodnie od chwili uro-
dzenia do 5 miesiąca życia (10). Podstawową metodą
diagnostyczną służącą do rozpoznawania zakażeń R.
equi l źreblątjest badanie bakteriologiczne wymazu z
nosa, zmierzające do izolacji oraz identyfikacji zarazka.

Korzystniejsze efekty uzyskuje się pobierając do bada-
nia bakteriologicznego wydzielinę tchawiczo-oskrze1o-
wą z uwagi na mniejszy stopień zanieczyszczeniabada-
nej próbki towarzyszącą florą saprofityczną i warunko-
wo chorobotwórczą(1). W przypadku konieczności po-
bierania materiału zJamy nosowej, powinno się dokład-
nie oczyścić izdezynfekować okolicęnozdrzy, a następ-
nie sprowokować odruch kaszlu. W tym celu wygodnie
jest posłużyc się foliową torbą lub workiem, ktory za-

kłada się zwierzęciu na pysk, zmuszając je do głębokich
wdechów, a następnie kaszlu (10). Alternatywnie, moz-
na na kilkanaście sekund zablokować otwory nosowe
poprzez d
poslewa e

wybrane p
lidixic acid-novobiocin-actidione (cycloheximide)-potas-
sium tellurite medium) (ż4,25). Posiewy inkubuje się ił,

warunkach tlenowych w temperaturze 30"C. Po 2-3
dniach widoczne sąbłyszczące, rozlewające się, śluzo-
wate kolonie barwy od jasnoróżowej poprzez pomaran-
czową do czerwonej (4, 22). Dalszą identyfikację wyro-
słych kultur prowadzić można z lżyciem wybranych
metod fenotypowych i/lub genotypowych.

P rzy ży ci owo we ws zystkich przypadkach zach orowań
źrebiąt w wieku do 6 miesiąca życia, u których podej-
Tzewa się rodokokozę, lub gdy badaniem klinicznym
stwierdza się zapalenie płuc, powinno się wykonywać

występow z neutrofilią. Stwierdzana
niekiedy p nia (< 1,0 x 109 komórekJl),
z:właszcza bskich, wskazuje na niedo-
bór immunoIogiczny i zasługuje na większąuwagę przy
ocenie funkcji odpornościowych zwierzęcia (8).

Badanie radiologiczne jest pomocne w przypadku roz-

ępo i

widocznych zagęszczeńw tkance płucnej. W formie prze-
wlekłej stwierdza się typowe zmiany guzkowate. Otor-
bione ropnie płucne mogą zawietac pęcherzyki gazu,,

które wówczas widoczne sąna zdjęciu. Widoczna limfa-
denopatia, dotyczy z reglńy węzłów chłonnych tchawi-
czo-oskrzelowych i śródpiersiowych przednich. U żrebiąt
w wieku poniżej 3 miesiąca zycia stwierdzenie typowych
zmian w obrazie Rtg z duzym prawdopodobieństwem
wskazuje na zak e wyników
tego badania nie iosków od-
nośnie dalszego cia, ani też
podejmowac decyzji o eutanazji. Badanie ultrasonogra-
ftcznę nie zawszejest pomocne w diagnostyce rodoko-



nik obrazowania, scyntygrafia nukleama oraz tomografia
komputerow a znaj duj ą ostatnio c oT az szęr sze zasto s owa-
nie w diagnostyce rodokokozy źrebiąt,zwłaszczaw przy-
padku wystąpienia obj awów nerwowych, sugeruj ących
kręgowe zapa7enie szpiku kostnego. Powszechne wyko-
rzystywanie tych metod w praktyce weterynaryjnej,
zwłaszcza w Polsce, ograniczone jest jednak na razie
względami natury fi nansowej.

Spośród metod serologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce rodokokozy w praktyce znalazły zastosowa-
nte trzy techniki. Test immunodyfuzji w zelu agarowym
(AGID), wykrywa głównie przeciwciała precypitujące
prz e c iwko e gzo enzy mom pro d ukowanym pr zez w szy st-
kie szczepy R. equi. Tąmetodąmozna wykryć przeciw-
ciała już u 26 dniowychźrebiąt (10). Test zahamowania
synergistycznej hemolizy (Synergistic hemolysis inhibi-
tion SHJ), jest metodąilościową(22). Zajegopomocą
wykryó można większą ilo ść subklinic zny ch zakażęń R.
equiw porównaniu do immunodyfuzj| Test ELISA ce-
chuje się większą czułością niż AGID, natomiast jego
ujemną stroną jest brak możliwości wykrywanla zaka-
zeń wywoływanych przez niezjadliwe szczepy zarazka
(10)

Coraz powszechniej stosowane w diagnostyce meto-
dy b i o l o gi i mo l ekul am ej znaj duj ą za sto s owani e także w
Tozpoznawaniu rodokokozy źrebiąt (1, 3, l0, 25). Po-
znanie sekwencji nukleotydowej genu vapA, warlnku-
jacego zjadliwość szczepow R, equi, stworzyło podsta-
wy do opracowania specyficznych starterów reakcji PCR,
dzięki którym mozliwe jest wykrywanie materiału ge-
netycznego zarazka w próbkach wydzieliny tchawiczo-
oskrzelorvej (1). Ta metoda cechuje się wysoką czuło-
ścią i specyficznością oraz po7ecana jest zwłaszcza w
przypadkach, gdy próbki do badań pochodzą od zwie-
rząt poddawanych terapii antybiotykowej ( 1 0).

Leczenie
Leczenie powinno być podejmowane jak najwcześniej,

poniewaz zwiększa to szanse jego skuteczności. Bada-
nia w warunkach in vjtro wykazały skuteczność wielu
antybiotyków w stosunku do R. equi. Jednakz uwagi na
fakt wewnątrzkomórkowego namnazania się w makro-
fagach oruz mo żliwo ś ć długotrwałe go utrzymywani a s i ę
zarazka wewnątrz zakażonych komórek, wiele leków
wykazuj e ograniczoną efektywnoś ć in vi vo (I 0). Spośród
antybiotykow wykorzystywanych w terapii rodokokozy
źrebiątzaleca się aktualnie, jako leki z wyboru, erytromy-
cynę oraz rifampicynę (10, l2). Wskazania do stosowa-
nia innych antybiotyków, jak np. gentamycyna lub ci-
profl oksacyna, wynikaj ą głównie z wrażIiw ości R. eq u i
na te chemioterapeutyki in vitro. Mogą one być zaleca-
ne także w przypadkach, kiedy równolegle z R. equi od
chorych źrebiąt izoluje się inne drobnoustroje. Należy
jednak mieć na uwadze możliwość antagonistycznęgo
oddziaływania stosowanych antybi otyków. W praktyce
najlepsze efekty uzyskuje się stosując kombinację ery-
tromycyny i rifampicyny. Stwierdzono, ze łączne poda-
nie tych leków, dzięki ich działaniu synergistycznemu,
znacznie zmniejsza współczynnik śmiertelności w za-
każonych stadach (12). Ponadto podawanie kombina-

cji obydwu antybiotykow ogranicza prawdopodobień-
stwo wystąpienia lekooporności drobnoustrojów. Sku-
teczność tych antybiotyków potwierdzono w warunkach
in vitro i in vivo, Rifampicynę powinno się stosować
doustnie w dawce 5 mg/kg m.c. co 12 godztn lub l0 mg/
kg m.c. co 24 godz. Antybiotyk wydalany jest z moczem,
śliną i łzami, które w okresie stosowania leku przyjmują
zab arwieni e czerwono-p omar ańczowe. Moze on wywo -

ływac niekiedy objawy uboczne, takie jak osłabienie,
spadek kondycji, pocenie się i wzmozonąpodatność na
stres, obserwowane przeważnie po dożylnym podaniu
leku. Erytromycynajest zalecanaw dawce 25 mg/kgm.c.
per os co 8-I2 godz. Następstwem długotrwałego stoso-
wania obydwu antybiotyków drogą doustną mogą byó
zaburzenia jelitowe w postaci biegunki, prowadzącej do
o dwo dni eni a i zabw zeń metab o 1 i c znych. W takich pr zy -
padkach zaleca się fluidoterapię wspomagającą oraz
dalsze podawanie erytromycyny w dawce 5 mg/kg m.c.
drogą dożylną w roztworze soli fizjologicznej, w po-
wolnym wlewie wykonywanym co 6 godzin (l0).

W trakcie terapii antybiotykowej powinno się kontro-
lować poziom f,lbrynogenu w osoczu krwi oraz wykony-
wać kontrolne badania radiologiczne. Powrot clo normy
ftzjologicznej wartości irbrynogenu oraz obrazu Rtg na-
stępuje przeważnie po kuracji trwającej 4-9 tygodni.
Unormowanie się stęzenia fibrynogenu w osoczu może
stanowić sygnał do zakończenia terapii. Nie powinna ona
jednak tr-wać krócej niż 5-1 tygodni z uwagi na często
występujące nawroty choroby po zbytwczesnym odsta-
wieniu leków (10).

Spośród altematywnych chemioterapeutykow w lecze-
niu rodokokozy można stosować sulfonamidy potencjo-
nowane trimetoprimem w dawce 30 mg/kg m.c., poda-
wane co 8-12 godz. Skuteczność tej kombinacji leków
ograniczonajestjednak tylko do wczesnych stadiów roz-
woju choroby lub łagodnego jej przebiegu, kiedy nie
stwierdza się otorbionych ropni w płucach. Enrofloksa-
cyna, stosowana w formie monoterapii lub podawana w
kombinacji z innymi antybiotykami (ceftiofur, rifampi-
cyna) może być zalecana wyjątkowo w przypadku bra-
ku skuteczności leków z wyboru lub przy współistnie-
niu niekorzystnych objawów ubocznych, zwŁaszcza do-
tyczących przewodu pokarmowego. Zaleca się jej sto-
sowanie w dawce 5 mg/kg m.c. per os co 24 godz, przez
okres 5 tygodni.

Jako leczenie wspomagające, w przypadku pojawie-
nia się silniej szych zablrzeń oddechowych, wystąpienia
objawów niedotlenienia lub sinicy, można zastosować
terapię tlenową o ile pozwalająm to mozliwości tech-
nicznę. Obni żeni e gor ąc zki uzys kać mo żna dzięki p o da-
niu niesterydowych środków przectw zapalnych ( 1 0).

Bokowanie
Przeważnięjest ostrozne lub niepomyślne. Los zwie-

rzęcia zakażone go w dużej mierze lzależni ony j est j ed-
nak od szybkości postawienia poprawnego Tozpoznanla
oraz zastosowania właściwej terapii. Zanimwprowadzo-
no do leczenia kombinację erytromycyny z rifarnpicyną
współczynnik śmiertelności w naturalnych przypadkach
rodokokozy źrebiąt wynosił około B0%. Zastosowanie



tych antybiotyków pozwala obecnie obniżyć ten współ-
czynnikdo 1,5-20% (12). U źrebiąq ktore przechorowa-
ły zapalenie płuc na tle R, equi,później nie stwierdza się
na ogół istotnego obniżenia wydolności sportowej.

Postępowanie

W celu maksymalnego ograniczenia ekspozycjl na
zakażęnie należy zap ewnić dobrą wentylacj ę w p omi e sz-
czenlach dla zwierząt oraz utrzymanie czystości w śro-
dowisku, zwracając szczegolną uwagę na zapylenie.
Systematycznie powinno się usuwac nawoz z boksow i
okó lnik ó w or az lnikać za gęszc zenia źr eb tąt w p o mi e s z -

czeniach i na wybiegach. Użytkowane wybiegi powinny
być porośnięte trawą. W upalne dni, sprzyjające powsta-
waniu zapylenia, drogi na pastwisko należy nawllżaó
wodąlub pokryć warstwążwiru (10).

W stadninach, w których rodokokoza występuje en-
zootycznie powinno się dążyć do wczesnego rozpozna-
nia przypadkow zakażęń l źrebiąt, izolacji sztuk cho-
rych oraz podjęcia leczenia. Zrebięta w wieku do 5 mie-
siąca życia powinny być badane klinicznie 2 razy w ty-
godniu oraz serologicznie co 2 tygodnie testem immu-
nodyfuzji. Dodatni wynik badania serologicznego nie
może być jednak podstawądo wszczęcia terapii, natomiast
żrebięta seropozytywne powinny być poddawane okreso-
wym dokładniejszym badaniom, łącznie z określeniem
stęzenia fibrynogenu w osoczu i ultrasonografią (15).

W świetle aktualnych badań najbardziej efektywną
metodą swoistej profilaktyki rodokokozy źrebiąt jest bier-
na immunizacja poprzez podanie osocza od dawców hi-
perimmunizowanych antygenami bakteryjnymi (2). Oso-
cze powinno się aplikować dożylnie w pierwszym mie-
siącu źycia źrebiąt, a w sytuacji szczegóInegonarażęnia
nazakażenie mozna je podać dwukrotnie, w pierwszym
tygodniu oraz w ż5-30 dniu życia. Jednorazowa dawka
osocza wynosi 1,0 1. Na rynku amerykańskim preparat do
biernej immunizacji źrebiąt dostępny jest w handlu (Po-
lymune R, Veterinary Dynamics Inc., Templeton, CA) (10).

Ze względtl na słabą immunogenność testowanych
dotychczas szczepionek, aktywna immunizacj a źrebiąt
przeciwko zakażeniom R. e q u i nie j est zalecan a (2, 26),
Ostatnio podjęto badania nad możliwością wykorzysta-
nia w profilaktyce choroby kompleksów immunostymu-
lacyjnych typu ISCOM, zawierających wybrane kom-
ponenty otoczki herpeswirusa typu ż (EHY-ż) (16). Pod-
jęcie takich prob uzasadnione jest częstym pojawianiem
się współistniejących zakażei EHV-2 w stadninach, w
których rodokokoza występuje enzootycznie (ż6). Wstęp-
na ocena kliniczna tej szczepionki okazała się pozytyw-
na, jakkolwiek preparat nie był szerzej wykorzystywany
w praktyce terenowej.

Zagtożenie dla zdlowia GzłOwieka

R. equi jest coraz częściej identyfikowany jako przy-
ezyna zakażęń u pacjentów z niedoborami immunolo-
gicznymi, zwłaszczau chorych na AIDS oraz osób pod-
dawanych terapii immunosupresyjnej (15). Do zakażę-
nia u ludzi, podobnie jak u źrebiąt, dochodzi głównie
dro gą inhalacyj ną p opr zez w dy chani e c ząstek kur zll za-
nie czy szczonych drobnoustroj ami, Choroba przebie ga na

58 (12)

ogół w postaci podostrej i przybiera formę martwicowe-
go zapalenia płuc. U zakażonych osób dominuje począt-
kowo gorączka (38,0-39,0oC), kaszel, zablrzenia oddy-
chania i bolesność w klatce piersiowej. W późniejszym
okresie dochodzi do tworzenia się uformowanych ropni
w płucach. Chorobie towarzyszą zmlz.ny w obrazie kr-wi,
takie jak neutrofilia orazprzyspieszenie OB. Wiele przy-
padków zakażeń człowieka nie jest rozpoznawanych lub
są one mylnie diagnozowane jako zakażentę prątkiem
gruźlicy lub inwazja Pneumocystis carini, Leczenie ro-
dokokozy u ludzi polega na stosowaniu dożylnie przez3
tygodnie kombinacji waŃomycyny z imipenemem, a na-
stępnie doustnie erytromycyny lub minocykliny zrifam-
picyną (10).
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