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Spośród dziewięciu herepeswirusow wyr,vołuj ących
zakńęniaukoni, sześć naleĘ do podrodziny a-Herpes-
virinae (EITV-I, 3, 4, 6,8 i 9), trzy natomiast (EIIV-2,
EHV-5 i EHV-7) zaltczono do podrodziny y-Herpes-
virinae (I4). Z ekonomicznego punktu widzenia naj-
więks ze znaczenie maj ą zakażeni a EHV- 1 powoduj ą-
cym ronienia, zaburzenia neurolo glczne i układu od-
dechowego oraz EHV-4 wywołuj ącym rhinopneumo-
nitis (I,24).W ostatnich latach coraz więcei uwagi
poświęca się EHV-2, którego występowanie stwier-
dzano w wielu regionach świata - w Europie, Stanach
Zjednoczonych, Austraiii i Nowej Zelandii (3, 9, 11,
18,23). Mimo iżzakażenia EHV-2 naleządo najpow-
szechniejszych zakażeń wirusowych u koni w Euro-
pie (5, 15,77), a w Nowej Zelandlijest on wirusem
najczęściej izolowanym od zwierząt wykazujących
objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
(7, 8), jego rola w patogenezi e zakażnych chorób koni
nie j est j asno określona . U w aża się natomia st, że EHY -2

prowadzi do immunosupresji, ogólnego pogorszenia
kondycji zwierzęcta oraz zakażeń wikłających, np.
Rhodococcus equi (2, 3, I], 16).

W ostatnich latach EHV-2 izolowano także w Pols-
ce (20), a uzyskane wyniki badań nie odbiegają od
danych publikowanych przez innych autorów obec-
ność wirusa stwierdzano w leukocytach krwi obwo-
dowej zarówno koni zdrowych, jak i wykazujących
objawy ze strony układu oddechowego. W nielicznych
przypadkach wirus izolowano takze od zwierzątzza-
burzeniami neurologicznymi o róznym nasileniu, nie
i stni aĘ j e d nak żadnę p rz e s ł anki do Łączenia obj aw ó w
ne uroio gicz ny ch z zakażenięm EHV- 2.

We wrześnill2002 r. do Pracowni Wirusologii Ka-
tedry Nauk Przedklinicznych zgłoszono 2 przypadki
zachorowań koni przebiegające z objawami cięzkiego
zapalenia opłucnej, a w marcu 2003 jeden przypa-
dek zę znacmię nasilonymi obj awami neurologicznymi.

Celem przeprowadzonych badań było określenie
przycTqyzachorowańiidenĘfikacjaczynntkazakaź-
nego.t]Praca finansowana częściorł,o w ramach granfll KBN Nr 3 PO6K 006 24



Mateilał imetody
Badaniem objęto trzy konie sportowe. Dwaznich,klacz

E. i czteroletni ogier W. czystej krwi arabskiej, wykazywa-

Ę objawy ze strony układu oddechowego - u klaczy E.
stwierdzono objawy niezytowego zapalenia górnych dróg
oddechowych, natomiast u ogiera W. obserwowano nasilo-
ne objawy ostrego, obustronnego zapaleniaopłucnej. W pią-

Ęm dniu choroby od obu koni pobrano krew do badań wi-
rusologicznych, a w czternastym dniu - wymazy znozdrzy
do badania bakteriologicznego.

Mimo intensywnej terapii polegającej na podawaniu
antybiotyków, preparatów bodzcowych i, w póżniejszej
fazie, płukania jamy opłucnowej, ogier W. padł w szesnas-
tym dniu choroby.

U trzeciego zvvierzęcia, dwuletniego ogieta L. pełnej kfwi
angielskiej, obserwowano objawyneurologiczne niezbor-
ność ruchową i niezdolnośc do ltrzymania pozycji stoją-
cej. W drugim dniu choroby pobrano ktew oraz, po eutana-
zjiw czwartym dniu odwystąpienia objawów neurologicz-
nych, mózg do badań wirusologicznych, W tym celu frag-
menty tkanki zamtożono do czasu ekstrakcji DNA i wyko-
nania PCR. Mózg poddano równiez badaniu bakteriologicz-
nemu, a jego wycinki utr.walono w I0oń buforowanej for-
malinie w celu wykonania badania histopatologicznego.

Z próbekktwi pobieranych ,,na skrzep" uzyskiwano su-
rowicę i testem podwojnej immunodyfuzji (DID) wg Woy-
ciechowskiej (25) wykonyłvano serologiczne badanie w kie-
runkll zakażne go roni en ia klaczy.

Zpróbekkrwi pobieranych do płynu RPMI z dodatkiem
heparyny izolowano leukocyty (I2),z których częścużyto
do izolacji wirusa techniką hodowli wspólnej (kokultyrva-
cji) w hodowlach komorek skóry konia (linii ciągłej ED).
Hodowle wspólne inkubowano 5 dni w temperaturze3l"C,
po czym wykonywano pasaż komórek ED i obserwowano
hodowle do chwili wystąpienia efektu cytopatycznego
(CPE). Wynik izolacjiuznawano zaujemny,jeśli w trzech
kolejnych pasażach komórek nie stwierdzano CPE.

Podjęto także próbę izolacli wirusa z mózgu konia wy-
kazującego objawy neurologiczne fragmenty tkanki roz-
cierano w jałowym homogenizatorze szklanym, wykony-
wano 10% zawiesinę w jałowym PBS z dodatkiem anty-
biotyków,0,1 ml wprowadzano do 24-godzinnej hodowli
komórek ED i inkubowano 5 dni w temperaturze 3JoC.
W przypadku braku efektu cytopatycznego wykonywano
pasaz komórek i inkubowano hodowlęprzezkolejne 5 dni.
Wynik izolacji uznawano za
ujemny, jeśli w trzęch kolej-
nych pasazach nie występował
efekt cytopatyczny.

Z pozostałych leukocytow
or az z za771I ozonej próbk t mo z-
gu izolowano DNA (22) iwy-
konywano nested PCR ze
starterami specyficznymi dla
EHV-1 (4),EI-N-ż (5) i EITV-s
(19).

Badanie bakteriologiczne
wycinków mózgu, pobieranych
zkory mózgowej i z głębszych
warstw nalezących do węcho-

mózgowia, or az wymazów z nozdrzy wykonano, stosuj ąc
podłoża agar wzbogacony krwią i McConkeya. Posiewy
inkubowano 24-48 godzin w temperaturze 37"C w warun-
kach tlenowych. Identyfikacji wyizolowanych szczepów
bakteryjnych dokonano w oparciu o anallzę właściwości
biochemicznychoznaczanych przy pomocy testów API (Bio
Mćrieux, Francja). Dodatkowo wykonano badanie mikro-
skopowe bezpośrednich preparatów odciskowych z mate-
riału badanego, barwionych metodą Grama.

Fragmenty mózgu utrwalone w formalinie zatapiano
w parafinie według standardowej procedury. Skrawki mi-
krotomowe grubości 4 pm barwiono metodąhematoksyli-
na-eozyna i oglądano w mikroskopie świetlnym Olympus
BX60 wyposazonym w kamerę cyfrową. Dokumentację
foto grafi czn ą sp orzalzano pr zy pomo cy pro gramu Micro
Image 4.0.

Wyniki iomówienie

Zbiorcze wyniki wirusolo gi cznego badania surowi-
cy i krwi obwodowej oraz baktęriologicznego bada-
nlaWmazow i wycinków mózgu przedstawia tab. 1.

W próbkach srrrowicy techniką DID nie stwierdzono
obecności przeciwciał anĘ-EHV- 1. Badanie leukocy-
tarne go DNA techniką nested PCR nie vłykazało obec-
ności sekwencji specyftcznych dla EHV-I i EHV-5,
We w s zy stk tch tr zę ch pr zyp adkach stwi erdz ono nato -

miast występowanie sekwencji specyficznych dla
EEY-z,ptzy czw u dwóch zwierząt z objawamt ze
strony układu oddechowego produkt reakcji widocz-
ny był po II rundzie amplifikacji,podczas gdy u konia
z objawami neurologi cznymi - już po I rundzie.

W hodowlach komórek ED wirus wyizolowano
z leukoclow krwi obwodowej wszystkich trzęch zvvlę,
r ząt. Efekt cy top aĘ czny p oj awi ał s i ę j uż w p i erw s zym
pasażlJ hodowli wspólnej i przejawiał się powstawa-
niem pojedynczych Ęsinek z ułożonymi obwodowo
duzymi syncytiami. W następnychpasńach CPE po-
jawiał się już po 24 godzinach i w ciągu następnych
48 go dzin ob ej mował wi ęks z o ś ć komórek, pr ow adząc
do niemal całkowitego znlszczęnia hodowli.

Badanie bakteriologiczne wymazów z gornych drog
oddechowychvłykazało u klaczy E. obecność licznych
drobnoustr oj ów z r o dzaju C o ry n eb a c t e r ium, P -hemo -
litycznych paciorkowców i koagulazo-uj emnych gron-

Tab. 1. Wyniki wiruso|ogicznego i bakteriologicznego badania koni chorujących z objawa-
mi ze strony układu oddechowego (o) oraz z objawami neurologicznymi (n)

Objaśnienia: +/2 wynik dodatni po Il rundzie amplifikacji, +ll, 2 - wynik dodatni po I i
rundzie amplifikacji

Corynebacterium sp. (n|

Strc pt0 c0 ccus B-hemolityczny
S lap hyllclccus sp. koa g u lazo-u jemny

Pseud omonas aełu ginosa |n|

SlaphylOcOccus aureus, (wI

SIreptlclccus equi suhsp, zooepidemicus



kowców, natomiast u ogiera W. stwierdzono Iiczne
pałeczki P s eudomonas aerugino s a.

Z tkatki moz gowej o giera L. wykazuj ąc e go obj awy
neurologiczne wyhodowano Staphylococcus aureus
i B-hemolitycznęgo Streptococcus equi subsp. zooepi-
demicus. W preparacie bezpośrednim stwier dzono ltcz-
ne skupiska Gram-dodatnich ziamiaków.

W skrawkach histopatologicznych z mozgu konia
stwierdzono silne rozszerzenie i wypełnienie krwią
nac zy h krwi ono śny ch, wynac zyni eni a or az zl7acznę -
go stopnia p oszęrzęnie okołonaczyniowych przestrzeni
chłonnych (ryc, 1a). Wokół naczyńkrwionośnych wy-
stępowaĘ równiez nacieki zapalne o niewielkim nasi-
Ieniu złożone z komórek jednojądrzastych (ryc, 1b).
Ob s erwowano równie ż r ozplem komórek glej owych,
głównie mikrogleju, o charakterze zarówno ognisko-
urym, jak i roz|anym. Widoczne byĘ także zmiany
wsteczne w komórkach zwojowych, wyrażające się
rozpadem chromaĘny jąder komórkowych i obkurcze-
niem lub obrzękiem i rozpĘnnieniem komórek. Neu-
rony takie otoczone byĘ komorkami glejowymi, kto-
rych zadaniem było ichuprzątanie (ryc. Ia,Ic). Zja-
wisko takie określane jest mianem neuronofagii. Ob-
raz ten jest uznawany za charaktęrysĘczny dla ostre-
go, nieropnego limfocytame go zapalenta mozgu (en-
c eph al i t i s ly mp h o cy t ar i a n o np urul ent a a c ut a) (I3).

Mimo wyraźnych objawow chorobowych u bada-
nych zwi er ząt interpr etacj a uzy skanych wyników ni e
jest łatwa. EHV-} uważany jest bowiem za czynntk
zakażny słabo chorobotwórczy w warunkach natural-
nych i powodujący raczej osłabienie ogolnej kondycji
zwterzęcia (2, I7) (general malaise and poor perfor-
mance), a nie konkretnąjednostkę chorobową. W trak-
cie prowadzonych badań zauważono jednak, że wę
w s zy s tki c h tr ze ch pr zyp adkach izolacj a wiru s a z leu-
kocytów krwi obwodowej byłabardzo łatwa - efekt
cytopaĘczny w hodowlach komorkowych obserwo-
wano już w pierwszym pasażu i znaczntę nasilał się
w następnych pasażach - pojawiał się jlż po 24 go-
dzinachi w ciągu następnych 48 godzin prowadził do
niemal całkowiteg o zniszczenia hodowli. Szczepy tzo-
lowane wcześniej od zwietząt zdrowych (ża, 2I) po-
wo dowĄ n a o gół słaby efekt cytop aĘ czny pr zej aw ia-
j ący się powstawaniem poj edynczych Ęsinek i syncy-
tiow, a efektywne pasazowanie wirusa wymagało wy-
konywania pasaży samej zakażonej hodowli komór-
kowej. Wydaje się zatem, ze istnieje związekmiędzy
intensywnością replikacji wirusa in vitro a nasileniem
objawów klinicznych u zakażonych zwterząt Jeśli
przyjąć, ze dynamika replikacji in vitro zblizona jest
do dynamiki replikacji in vivo i jest ona wyznacznt-
ki em zj adliwo ś c i wirus a, to udział op i sywany ch szczę -
pów w patogenezie Ęch trzęch przypadkow klinicz-
nych mozna wyjaśnic intensywną replikacją wirusa
w leukocytach. Ponieważlważa się ze EHY-2 może
działać immrrnosupresyjnie (2, 6, I7), można ostroz-
nie zaŁoĘó, iż w objętych badaniamitrzęchprzypad-
kach zakażenie EHV-2 istotnie prowadziło do wtór-

-a

+G

c
Ryc. 1. Zmiany histopatologiczne w mózgu ogiera L. podda-
nego eutanazji z powodu ciężkich objawów neurologicznych
(powiększenie mikroskopu 200 x): a - okołonaczyniowy
obrzęk (O) i wynaczynienie (W); b - okołonaczyniowy na-
ciek komórek jednojądrzastych (N), zmiany wsteczne w neu-
ronach i neuronofagia (F); c - zmiany wsteczne w neuronach
i neuronofagia (F), guzek glejowy pozostały po uprzątnięciu
uszkodzonego neuronu przez komórki glejowe (G)



nych, wikłających zakażęn bakteryjnych. Swiadczy
o tym duze nasilenie objawów zakażęniaoraz)wpr7ł-
p adku zw ier zęcia wykazuj ąc e go obj awy neuro 1o gicz-
ne, dlża ilośó wirusa w leukocytach krwi obwodowej
i obecność gronkowca złocistego i B-hemoliĘ cznego
paciorkowca w posiew ach z mozgll Nieprawdopodob-
ne wydaje się wprawdzie,by doszło do bezpośrednie-
go bakteryjnego zakażenia tkanki nerwowej i, choć nie
wykonano posiewów zkrwt, uzyskane wyniki bada-
n i a b akt eri o 1 o g i c zn e g o thlmac zy ć należy b akteri emi ą.
Hipoteza ta nie jest pozbawiona podstaw - u EHV-2
znalęziono bowiem gen homolo giczny z genem inter-
leukiny 10 (L-l0). L-10 pełni w organizmie funkcje,
ktore w efekcie prowadządo zahamowania odpowie-
dzi komórkowej i zapalnej (10). Ponadto, zakażenie
EHV-2 prowadzi do zahamowania transkrypcji che-
mokiny MCP-1, czynntka chemotakĘcznęgo dla mo-
nocytów i komórekNK, co w konsekwencji powodu-
j e upośledzenie funkcjonowania mechanizmów obron-
nych gospodarza i ułatwia zakażęnte innymi czynni-
kami (6).

Komentarz a vłymagająrówni eż wyniki badani a hi s -
topatologic zne go. Wydaj e się, ze ob serwowanę zmla-
ny charakterystyczne dla ostrego, nieropnego limfo-
cytarnego zapalenia mozgu mogły by c przy czynącię-
ki ch obj awów neurolo glczny ch. Nie mozna j ednak j ed-
no znac zni ę r o zstr zy gnąć, j aka była pr zy c zyna ob s er-
wowanych zmian. Duża ilośc wirusowego DNA w leu-
kocytach krwi obwodowej wskazuje na to, iżbadanie
ri,ykonano w fazie wiremii wywołanej wyjątkowo dy-
namicznie replikującym się wirusem, jednak w tkan-
ce mózgowej obecności wirusa nie stwierdzono. Wy-
daje się zatęm mało prawdopodobne, by zmiany hi-
stopatologiczne w mózgu spowodowane były samą
wiremiąi nasuwa sięprąpuszczenie,żezmiany te i to-
warzyszącę im objawy neurologicznemogĘ być spo-
wodowane uogólniony m zakażęniem bakteryj nym.
Zarówno gronkowiec złocisty, jak i B-hemolityczny
pac iorkowi ec wytw arzaj ą bowi em liczne toksyny i en-
zymy o właściwo ściach cytotoksyc zny ch.

Uzyskane wyniki b adań lab oratoryj nych wskazuj ą
że za ostateczny obrazkliniczny obserwowany w opi-
s anych pr zyp adkach o dpowie d zialnę s ą czynniki b ak-
teryjne, chociaż związek zachorowań z zakażeniem
EHV-2 wydaje się prawdopodobny.
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