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Poronienie u klaczy jest to przedwczesne zakończenie
ciązy wskutek śrnierci płodu, która następuje po zakoń-
czeniu organogenezy pomtędzy 45. a 55. dniern trwania
ciĘy, ale przed upływem 300 dn| zantm płód jest zdol-
ny do życia poza macicą. Częstotliwośc występowania
poronień u cięzarnych klaczy waha się średnio w grani-
cach od 20ń do 12% (8). Są one czynnikiern zmniejsza-
jącym szansę ponownego zażrebjeniaklaczy. Po drugim
poronieniu istnieje wysokie prawdopodobieństwo roz-
winięcia się trwałej niepłodności (8). U koni około 50%
poronień wywoływanych jest czynnikarni zakażnyri
(6, l l, 13, 14). Poronienia klaczy natle zakażeń wiruso-
wych wyr;vołane sągłownieprzezhetpeswirus koni typu l
(EHV-l) i wirus zapaleniatętnic koni (EAV) (12). Na 80
poronionych płodów pochodzących z różnych stadnin
koni rasowych w kraju, przebadanychprzez Golnika na
początku lat 90., w badaniu wirusologicznym wirus EA
izolowany byłw 40oń, natomiast herpeswirus koniw 260ń
przypadków (4). Spośród herpeswirusów końskich EHV-1
cechuje się najwyższą patogennością i obok ronień wy-
wołuje równiez schorzenia górnych dróg oddecho-
wych, zablrzenia neurolo g i cz ne or az okołoporodowe
u żrebiąt. Z poronionych płodow izoluje się niekiedy Ęp 4
herpeswirusa końskiego (EHV-4), który odgrywa głów-
ną rolę w infekcjach górnych dróg oddechowych. Oby-
dwa wymienione typy herpeswirusów należądo podro-
dzlny a - h e rp e s v i r i n a e i maj ą zdolność wywoływ ania za-
każęh latentnych. Bardzo często poronienie jest następ-
stwem reinfekcji układu oddechowego ciężarnej klaczy
w ostatnich 4 miesiącach ciĘy lub jest wynikiem reakty-
wacji wirusa ze stanu latencji. Znamienny jest fakt, że
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wcześniejsze infekcje i obecność swoistych przeciwciał
nie chronią klaczy przed wystąpieniem ronienia ( l0).

Celem pracy było rozpoznanle przyczyny poronień
u klaczy hodowanych w dwu gospodarstwach na terenie
jednej grniny województwa lubelskiego.

Matetiał imetody
Według relacji lekarzy wcterynarii z grniny ,,J", w okresie

od grudnia do kwietnia 2002 roku zanotowano na tylll tcrenie
liczne ronienia u źrebnychklaczy. W tym czasie observ,acje
własne przeprowadzono w dwu prywatnych stadninach poło-
żonych na terenie tej gminy. Od kilku lat na opisywanylll tc-
renie nie stosowano szczepiei ochronnych przeciwko choro-
bom zakażnym koni. Obsadę gospodarstwa A stanorł,iły ko-
nie rasy nałopolskiej. Stan pogłowia w czasie prowadzenia
badań obcjrnował: 1 ogiera, l4klaczy, 15 źrebiąt, Poronienia
wystąpiły u 2klaczy na początku stycznia, w 8, i 9. miesiącu
ciaźy. W gospodarstwie B utrzymywano 5 klaczy,3 żrebięta
i 1 ogiera szlachetnej półkrwi. Tutaj równiez poroniły dwie
klacze na przełomie grudnia i stycznia w 8, i 9. miesiącu cią-
zy, W obu gospodarstwach ronienia przebiegały bez objawów
zwiastunowych, a łozyska odeszĘ bez komplikacji, Bczpo-
średnio po ronieniu j ędnazklaczy (pierworódka) zalcgałabez
rrrchu przez pół godziny. U pozostałych klaczy nie zaobser-
wowano zadnych innych objawów. Po 9 dniach wszystkie
klacze wykazywaĘ objawy rui i po pokryciu ponownie za-
szły w ciązę.

Sekcja. Badanie sekcyjne czterech poronionych płodów
zostało przeprow adzone według powszechnie przyjętego sche-
matu, Do badań laboratoryjnych pobrano jałowo wyciŃi pfuc,
wątroby, śledziony, nerki, zołądka, jelit i łozyska oraz wyciek
z pochwy i wymazy z okolicy szyjki macicy.
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Summary
The aim of the study was to ascertain the causes of miscarriage in mares. The material used in the study was

4 miscarried fetuses in the 8th and 9th month of pregnancy. Vivisection of the fetuses displayed swelling and
yellowing of the subcutaneous dermatological layer as we|l as the accumulation of a large amount of brown-
-colored liquid in the body cavities, enlargement of the liver with evidence,of areas of nęciosis, enlarged spleen
and ecchymosis of the sub capsules. Histology examinations confirmed the appearance of areas of necrosis in the
bronchial epithelium and liver tissue, necrosis of the central part of the lymph nodules in the spleen and serous-
-cell pneumonia. All the cases displayed Dimock interpolated bodies (A Cowdry type) in the liver cells and the
bronchial epithelium. Genetic material of equine herpes virus 1 (EHVI) was discovered after using the PCR
method. The time of miscarriage, changes evident in the vivisection and histology examination were typical of
this infectious virus eausing miŚcarriagÓ. In addition, a positive PCR result confiimed the initial diagńosis.
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Badanie histopatologiczne. Pobrane wycinki utrwalono
przez24 godz. w obojętnej 10% formalinie. Następnie spo-
rządzoto preparaty rnikroskopowe metodą parafinową, które
zabarwiono hematoksyliną i eozyną i oglądano w mikrosko-
pie świetlnym.

Badanie bakteriologiczne. Próbki posiervano na podłozc
Sabourauda, agar z krwią oraz selektywne podłoze McCon-
keya i inkubowano w 37oC przez 18 godzin.

Detekcja kwasów nukleinowych wirusów EHV-l i EAV.
Krvasy nukleinowę z próbek narządów poronionego płodu
uzyskano na drodze rutynowej deprotcinizacji fenolem lub
z uzyciem odczynnika Trizol (5), Badanie metodą PCR
rv kierunku hcrpeswirusowego ronieniaklaczy wykonano wg
Larł,rence i wsp. (7). W tym celu amplifikowano jednocześ-
nie fragment o dfugości 649 par zasad w obrębie genu gliko-
proteiny C oraz fragrnent o dfugości 492 par zasad w obrębie

_qenu 76. W kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni bada-
nie rnetodą RT-PCR wykonano wg Belak i wsp. (3). Amplifi-
kowatlo fragment genu nukleoproteiny wirusa EA o długości
395 par zasad. Swoistość reakcji potwierdzano w drugiej re-
akcji PCR, gdzic na matrycy produktu RT-PCR amplifiko-
wano jego wewnętrzny odcinek o clługości 262 par zasad.
W badaniach kontrolnych metody PCR uzyto wzorcowych
szczepów AB4 EHV-l (Państwowy lnstytut WeterynaLyjny,
Puławy) i Bucyrus EAV (National Veterinary Institutc,
Uppsala, Swcdcn). Uzyskane produkty PCR były następnic
analizowane metodą elektroforezy w 10ń żclu agarozowylll
u- buforze TBE przy 10 V/cm przez 50 minut. Wielkość pro-
dr.rktow arnplifikacji określano w odniesieniu do wzorca tla-
so\\ e_qo DNA ladder l00 bp (Gibco BRL).

Wyniki iomówienie
Podczas badania sekcyjnego czterech poronionych pło-

dów stwierdzono zażółcenie błon śluzowych naturalnych
otworów ciała, zażółcenie i obrzęk tkanki podskórnej
z galaretowatyn nacieczeniem, nagromadzenie się duzej
iloścl klarownego, bursztynowego płynu w jamie brzusz-
nej i jamie klatki piersiowej, obrzęk i przekrwienie na-
rządór,v wewnętrznych. Pod torebką powiększonej wąt-
roby widoczne były drobne, ostro odgraniczone ogniska
marlwicowe barwy kremowozołtej, ktore u jednego z pło-
dów były bardzo liczne (ryc. 1 ). Pod torebką powiększo-
nej śledziony występowały punkcikowate wybroczyny.
Badaniem histopatologlcznym stwierdzono występowa-
nie ognisk martwicowych w tkance płucnej i wątrobo-
wej oraz martwicę centralnej części grudek chłonnych
w śledzionie (ryc. 4), atakże surowiczo-komórkowe za-
palenie płuc. W trzech przypadkach wykryto w jądrach
komórek wątroby i nabłonka oskrzelików płucnych ciał-
ka wtrętowe Dimocka (łpu A Cowdry). ByĘ one kształtu
owalnego i zajmowały centralną część jądra, barwiąc się
eozyną na kolor czerwony (ryc. 2.3), W waJrobie ko-
mórki z opisywanymi wtrętami wewnątrzjądrowymi lo-
kalizowały się przede wszystkim na obwodzie ognisk
mafi wi cowych. Stwierdzone zmiany anatomopatolog icz-
ne i histologiczne są charakterystyczne dla wirusowego
ronienia klaczy i były juz wcześniej opisane w Polsce
przy tej chorobie przez Woyciechowską i wsp. ( 1 6), Wo-
łoszyna i Rubaja (15) oraz Rolę i Zmldzińskiego (9).

Badania bakteriologiczne i mikologiczne wypadły ne-
gatywnie. Tylko w niektórych posiewach stwierdzano
pojedyncze kolonie bakterii Gram-dodatnich.

Amplifikacji poddano kwasy nukleinowe wyodrębnio-
ne z wycinków tkanki płuc i wątroby. Produkty PCR
o wielkości 649 pz i 492 pz uzyskano ze stafterami swo-
istymi dla ERVl we wszystkich badanych przypadkach
(ryc. 5) Natomiast wynik metody RT-PCR i nested PCR
ze starterami swoistymi dla wirusa EAV był negatywny,
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Ryc, 3. Obraz mikroskopoł,1- rrl cinka tkanki płucnej poronio-
nego płodu. \\'idoczne rve,lrnątrzjądrorre ciałka wtręto\le \\ na-
błonku oskrzelika. Baru,. H. E. Pow. ok. l80 x
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do enzootycznęgoutrzymryania się w większych skupi-
skach koni i są trudne do eliminacji pomimo masowych
szczepień ochronnych. Przeciwciała poszczepienne oraz
zakażęnia l atentne uni em ozliwiaj ą zasto sowanie te stów
serologicznych do wykrywania i eliminowania ewentu-
alnych nosicieli tego wirusa. Wykazano równiez swoiste
sekwencje EHV-l w leukocytach koni przy jednoczes-
nym braku przeciwciał swoistych dla tego wirusa w su-
rowicy krwi (2). W tym kontekście zastosowanie w okre-
sie kwarantanny dla koni nowo wprowadzanych do sta-
da metody PCR wykryłvającej latentne zakażenla u sero-
negatywnych nosicieli mogłoby w istotny sposob przy-
czynic się do poprawy efektow zwalczania tej choroby.
Metoda amplifikacji kwasów nukleinowych zastosowa-
na w badaniach własnych okazała się najszybszym spo-
sobem potw ięrdzęniapodejrzenia herpeswirusowego ro-
nienia postawionego na podstawie wywiadu, badania kli-
nicznego i sekcyjnego. Wykrywanie antygenu EHV-I me-
todą immunofluorescencji w płucach poronionych pło-
dów j est wprawdzie szybkie, ale ze względu na znacznie
niższą czułośc w pewnym procencie przypadków daje
wyniki fałszywie negatywne, a badanie wirusologiczne
zmierzające do izolacji i identyfikacji wirusa jest bardzo
czasochłonne (1).

Reasumując należy stwierdzić, że w oparciu o dane
_649 Dz z wywiadu. badanie sekcyjne, histopatologiczne i meto-
_492'pz dę PCR ustalono. że przyczyną opisanego masowego ro-

nienia klaczy było zakażenie helpeswirusem końskirn
typu 1. Uzyskane wyniki podkreślają znaczenie proble-
rnu, jaki stanowiąte zakażeniaw hodowlikoni w Polsce.
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Ryc. 5. Wyniki badania próbek tkanki płucnej od czterech poro-
nionych płodów metodą PCR na obecność materiału geneĘcz-
nego wirusa za_kaźnego ronienia klaczy (EHV-I). Elektroforeza
w lo/o żelu agarozowym. Produkty amplifikacji genu glikopro-
teiny C i genu 76 o wielkości 649 pz.i 492 pz. Scieżki: 1 - marker
masowy Fermentas, DNA ladder 100bp.; 2 - kontrola pozytyw-
na gC (szczep AB4, EHV-l); 3 - kontrola pozytywna genu 76
(szczep AB4, EHV-l); 4 - kontrola negatywna gC; 5 - kontrola
negat}.wna genu 76; 6 - gCl 1; 7 - gen 7 611; 8 - gCl}; 9 - gen 7 612;

10 - gCl3; 11 - gen 7613; 12 - gCl4; 13 - gen 7614

Wirusowe zakaźne ronienie klaczy występuje tam,
gdzie prowadzi się hodowlę koni. Pierwszy udokumen-
towany pTzypadekwystąpienia herpeswirusowego ronie-
niaklaczy w Polsce został zarejestrowany w 1949 roku,
a w 10 lat póżniej został wyizolowany pierwszy szczep
RAC-H, zastosowany następnie w immunoprofilaktyce
swoistej tego schorzenia (16). Szeroko zakrojone bada-
nia nad etiologią ronień uklaczy przeprowadzone w la-
tach l949-I97l wykazńy obecność herpeswirusa koń-
skiego w tkankach 30% poronionych płodów. Po wpro-
wadzeniu szczepięrl ochronnych żrebny ch klaczy często-
tliwość herpeswirusowego ronienia spadła do7,8%ow Ia-
tach 70. (16). Badania wirusologiczne poronionych pło-
dów wykonane w latach 90. potwierdzlły główną rolę
herpeswirusa końskiego typ 1 w wywoływaniu poronień
uklaczy w Polsce (9). W oparciu o wykrywanie materia-
Łl genetycznego EHV-1 w leukocytach krwi obwodo-
wej dorosłych koninie wykazujących żadnych objawow
ch orobowy ch w ykazano istnienie latencj i u 24,5%o b ada-
nych osobników (2). Zakażęnia EHV-1 mają tendencje


