
Praca oryginalna

Chorobę zakażną ktorej towarzyszy ronienie pło-
dów pr zez ciężame klacze, r ozp oznano p o r az p i erw -
szyjako witusowe zapalenie tętnic koni (Equine Viral
Arteritis EVA) w 1957 r. w StanachZjednoczonych,
izolując wirus zidentyfikowany jako wirus zapalenta
tętnic koni (Equine Arteritis Virus - EAV) (8). Wkrót-
ce stwierdzono, że choroba ta występuje na całym
świecie (2,4,5, 79,20), obejmując swym zasięgiem
równiez Polskę (10). W badaniu serologicznym,
w obecności przeciwciał anty-EAV uzyskano wyniki
wskazuj ąc e na szerokię rozp owszechnieni e zakażenia.
Tak znaczny odsetek wynikow pozytywnych nie ma
jednak odzwierciedlenia w ilości ostro przebiegających
enzootii, co sugeruj e, ze chorob a ma najczęściej prze-
bieg subkliniczny (I,9, 12, 17, l8). Niezaleznie od
przebiegu wirusowego zapalenia tętnic koni, najbar-
dziej i stotną konsekwencj ą spontaniczny ch zakażeń
jest utrwalenie się stanu nosicielstwa i siewstwa wiru-
sa z nasieniem u niektorych ogierów ozdrowieńcow
(9, 11). ZdaniemNeu i wsp. (21) oraz Timoney i wsp.
(24), częstotliwośc występowania długoterminowych
siewców z nasieniem wynosi 35%-60%. Ogiery te
przyczynialą się do utrzymania się wirusa w populacji
koni.

P r zęz długi czas zakażenię krop elkow e pr zez układ
oddechowy, uznawano za głowną drogę zakażenia,
podczas gdy infekcja drogąpłciową nie była brana pod
uwagę. Dopiero wybuch choroby w Kentucky w Sta-
nachZjednoczonych w 1984 r. udowodnił. jak wielkie
straĘ przynosi uzycie do rozpłodu ogierow ozdrowień-
ców, siewców wirusa EA z nasieniem (26, 27 ). W cza-
sie krycia takim ogierem zainfekowanych zostaje od
85% do 100%klaczy, co odzwierciedla. jak efektyłv-

Medycyna Wet. 2004, 60 (6)

Original papet

nym sposobem przenoszenia wirusa jest droga płcio-
wa (13, 15, 16,24). Klacze zakażone wirusem EA
w czasie krycia siejąwirus wtazz wydzielinami i wy-
dalinami, stając się zródłem infekcji dla pozostałych
koni w stadzie. U spontanicznie zakażonych koni częs-
to nie występują typowe dla choroby objawy klinicz-
ne (gorączka, spadek apeĘtu, ogólne osłabienie, za-
palenie spoj ówek, obrzęk powiek, łzawienie, rozpulch-
nienie błony śluzowej nosa, wypływy z jam nosowych,
wysypka skórna oraz obrzęki kończyn, brzucha, klat-
ki piersiowej, wymienia),lsczw przypadku klaczy cię-
żarnych dojść moze do resorpcji lub poronień płodow
( oko ło 4 0% - 5 0% zakażony ch klac zy) (2, 9, I 0), c o j e s t
jedną zprzyczyn największych strat w hodowli koni,
Wyeliminowanie z rozrodu ogierów siewców wirusa
EA z nasieniem staje się więc najważniejszym elemen-
tem postępowania przeciwepidemiczneg o zapobiega-
jącego chorobie.

Celem badań było określenie odsetka ogierów siew-
ców wirusa zapalenia tętnic koni w Polsce.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzone w okresie od 1997 r. do 2002 r.

objęły 2642 ogtery pochodzące zróżnych stad i stadnin na
terenie kraju, W pierwszytn etapie przeprowadzono bada-
nia serologiczne mające na celrt wykrycie przeciwciał zo-
bojętniających wirusa zapalenia tętnic koni. Wykonano je
wg poprzednio opisanej metody, stosując zmodyfikowany
odczyn zobojętniania wirusa (23). Następnie podjęto pro-
by izolacji wirusa z nasienia serologicznie dodatnich ogie-
row (23). PełrTe ejakulaty pobrane od 309 ogiel,ów rozcień-
czano płynern MEM Eagle'a w stosunku l : 20 i wirowallo
przy obrotach 500 g przez I0 min. Supematantem w ob-
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Spontaneous infections 0f Equine Ańeritis Virus in sta!!ions
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The most significant consequence of EAV infections is the length of their carrier state and shedding the
virus through the sperm of some stallions that have recovered from EAV infection. These anima|s contribute
to the persistence of this virus in the horse population. Their elimination is the most important aspect
of preventing this disease. 2642 stallions were serologically investigated between 1997-2002. Sperm was
collected from sero-positive horses for virological investigation. The cytophatic agents were identilied using
indirect immunofluorescence tests. BAV u,as isolated in 35 cases (l4.74%).
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j ęto ści 0,2 ml zakażano 24 - go dzinne hodow-
le komorek RK-13 i Vero, Hodowle te pro-
wadzono w 24-dołkowych pły.tkach polisty-
renowych, w środowisku o składzie: Mini-
mum Essential Medium (MEM) Eagle'a -
907o, surowica płodu bydlęcego - I)Yo,
w osłonie antybiotykowej (penicylina
200 j.m./ml, streptomycyn a 200 p"gl m| am-
foterycyna B 10 pg/ml). Inkubację hodowli
prowadzono w termostacie z dopĘwem CO,
w temperaturze 37"C. Płytki oglądano co-
dziennie w mikroskopie odwróconym w celu
wykrycia efektu cytopaty cznego (CPE).
W przlpadku braku CPE w pierwszym pa-
sazu badanego nasienia wykony.wano trzy
dalszepasńe w odstępach 4-dniowych. Brak
zmian cytopaĘcznych w hodowlach komor-
kowych w trakcie pasaży od 1 do 4lważa-
no za wynik negatywny, świadczący o nie-
występowaniu wirusa w badanym materia-
le. Czynniki cytopatogenne identyfikowano
za pomocąimmunofluorescencj i pośredniej ( 1 4). B adany-
mi izo7ataml zakażano Z4-godzinnąhodowlę komórek ner-
ki małpy Vero w probówkach Leightona, a następnie iden-
Ęf,rkowano z użyciemkoniugatu, który stanowlły przeciw-
ciała królika immunizowane go surowicą końską znakow a-
ne izotiocjanianem fluoresceiny - FITC (Sigma). Po 24-48
godz. inkubacji zakażonej hodowli komórek obserwowa-
no ich zaokrąglanie, a niektóre z nich odklejaĘ się od szkie-
łek w probówkach Leightona. Ponadto możnabyło zauwa-
żyć niewielką liczbę charakterysĘcznych ziarnistości w cy-
toplazmie w rejonie okołojądrowym. Wynik pozytyumy od-
czynu IF manifestował się jasnozielonym barwieniem cy-
toplazmy komórek wykazujących typowy dla wirusa efekt
cytopatyczny. Komórki nl,ezakażone nie wykazywaĘ swo-
istych barwień fluorescencyjnych. Jako kontrolę wykona-
nia próby przeprowadzono barwienie hodowli Vero nie
zakażonej wirusem (próba ujemna) oraz hodowli Vero za-
każonej wzorcowym szczepem Bucyrus EAV (próba do-
datnia).

Do analizy statystycznej wyników badań serologicznych
i wirusologicznych zastosowano proglam Statistica 6 PL
(oprogramowanie Sta§oft), z lżyciem testu chi-kwadrat
oraz chi-kwadrat wyrażanego za pomocą oczekiwanego
stosunku pewnych wielkości, przyjmljąc p < 0, 05 i df : 5.

Wyniki i omówienie

Za miano dodatnie w odczynie zoboj ętnian ia przy j -
mowano rozcięhczęnie surowicy 1 : 4 hlb powyżej,
hamuj ąc e działanię cytop aty czne wirusa w dawc e 1 0 0
TCID50/0,025 mI. Wynik taki otrzymano u 461 koni.
Zaobserwowano wysoce istotny wpĘw miejsca i roku,
w którym przeprowadzano badanta, na wskaźnik za-
każeń wirusem zapalenia tętnic koni (WZW_EA).
Analtzując caĘ okres 1997-2002 można stwierdzió,
żew poszczególnych wojewodztwach WZW_E Aróż-
nią się od siebie istotnie (ryc. 1). Najwyzsze wskaźni-
ki zakażeh wirusem EA odnotowano w wojewódz-
twach: małopolskim i łódzkim- sięgĄ one odpowied-

Ryc. 1. Udział poszczególnych województw w wartości wskaźnika zakażeń
wirusem EA w latach 1997-2002

nio 38,980ń i 35,140ń, najniższę - w lubuskim
(10,87 oń), warmińsko-mazurskim (7,3 5%o) i święto-
krzyskim (0,00Yo),Iecz w tym ostatnim przypadku
wartość wskaźnika wynikać może z maŁej ilości ba-
dafi przeprowadzonych na terenie woj ewództwa świę-
tokrzyskiego. Istotne różnicę pomiędzy wartościami
WZW EA dla analizow anych woj ewodztw odnotowa-
no w litach 1997,2OO0,2OOI iZbOZ ęryc.Z).Różntce
te wystąpiĘ na terenach województw: dolnośląskiego
(od 3,03Yo do 27,62Yo), łódzkiego (od 0,00% do
53,85Yo), mazowieckiego (od 0,00Yo do 2I,28oń), po-
morskiego (od 0,00% do 50,00%), wielkopolskiego
(od 10,81% do 35,40Yo) i lubelskiego - na pograniczu
0,05 (0,00% do 50,00%), Drugi etap badań polegał na
probie izolacjiwirusa EA z nasienia Ęch ogierów, które
w poprzednim badaniu okazaĘ się serologicznie do-
datnie. Wirusa EA wyizolowano w 35 przypadkach.
Wskaźnik siewstwa wirusa zapalenia tętnic koni
(WSW_EA) różnlł się w poszczególnych latach i wo-
jewództwach, ale rożnicę te nie byĘ istotne statystycz-
nie. Wskaźnik ten wynosił I4,74%o w skali kraju
(ryc. 3). Podobne wyniki otrzymano w latach ubieg-
Ęch, w badani ach pr zepr ow adzonych w kraj u na tere -
nie kilku stadnin, w których II,|YI ogierów okazało
się siewcami wirusa EA z nasieniem (7). Zkoleiw ba-
daniach wykonanych w USA przęz Timoney i wsp.
(24,25) ustalono, że odsetek ogierów ozdrowieńców,
pozostających siewcami wirusa EA poprzez nasienie,
sięga średnto 33,9%o,jest więc znacznie v,ryższy niż
w Polsce. Występowanie stanunosicielstwa i siewstwa
wirusa zapalenia tętnic koni jest ztóżntcowane wśród
ogierów pochodzącychzróżnych stadnin (6). W jed-
nymzbadanychprzęz Timoneya stad nie wykryto przy-
padkow siewstwa EAV, natomiast w innych odsetek
takich zwierząt sięgał 47% (25). Wyniki te pokrywają
się z badaniami prowadzonymi w Polsce. W j ednej ze
stadnin odsetek ogierów siewców wynosił ponad33%o,
podczas gdy w innej - 9,5Yo.
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Ryc.2. Wskaźnik zakażenia wirusem EA w |atach 1997-2001



Ogiery siewcy są głownym źródłem
utrzymyłvania się wirusa w populacji koni.
Spontanicznte zakażone ogiery przyjęto
dzięIić na 3 kategorie (29): siewców krót-
koterminowych, siejących wirus przez 2-5
tygodni, średnioterminowych, siejących
wirus przęz 3-8 miesięcy i długotermino-
wych, siejących wirus przez wiele lat, cza-
sami do końca życia. Wprzypadklzakażo-
nych klaczy i wałachów nie notowano
długotrwałego siewstwa. Moze wystąpić
u nich jedynie krotkotrwałe siewstwo wraz
z wydzieltnami błony śluzowej nosogaf-
dzięIi, ze śliną mo czem, kałem czy wy dzie -

Iiną z worka spojówkowego, Zakażenie
przęz kontakt pośredni, np. przez obsługę
j est mozliw e, Iecznie odgrywa większej roli
w rozprzestrzenianiu się wirusa EA. Zę względow epi-
zo oty c zny ch p o d s tawo w ę znaczerrte ma zakażo ne wi -
rusem nasienie, Obserwacje ogierów - długotermino-
wych siewców wykazaŁy, ze wirus EA utrzymuje się
stale wnasieniu, ajego ilość waha sięnieznacznie (25),
Brak jest danych natemat okresowego wstrzymania
siewstwa u takich ogierów (28). Wprawdzie Timoney
ob s erwował 7 - 8 mie s ię cznąpr zęrwę w występowaniu
wirusa w nasieniu siejącego ogiera, Iecz ntę znalazło
to potwierdzęnia w jego póżntejszych pracach ani
w pracach innych autorów (22,25), Nie obserwowa-
no nawrotu siewstwa w późniejszychlatach u ogie-
rów określanych jako siewcy krótkoterminowi (28).
Do tej pory nie udało się równiez ustalić, co decyduje
o tym, czy ogier ozdrowieniec stanie się siewcą krot-
ko- czy długoterminowym. Jako żródło wirusa EA
groźne jest nie tylko nasienie świeze, Użycle do inse-
minacj i p ełnowrazliwych klaczy nasienia schło dzone-
go lub mfozonego,zawierającego wirus możę również
stać się przyczyuą wybuchu wirusowego zapalenia
tętnic kont. Zdaniem niektórych autorów, nasienie
masturbujących się ogierów możebyó także źródłęm
zakażenia dla innych koni w stadzie (3).

Wyniki przęprowadzonych badań wskazują na ko-
niecznośc okresowych badafiserologiczny ch, a w przy -

padku wyników dodatnich konieczne jest wirusolo-
giczne badanie nasieni a. Eliminacj a o gierów si ewc ów
z r o zr o du j est, ob ok działań pro fi l akĘc zny ch, najw aż -

niej szym postępowaniem zapobiegaj ącym wybuchom
wirusowego zapalenia tętnic koni,
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