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nant ńaiCś,,biOCulrs quite often. Some healthy stallions

Objawy kliniczne wirusowego zapaleniatętnic koni waniem wysokiej gorączki.Niekiedy zakażente miało
(Equine Viral Arteritis) w terenie sąbardzo zrożnlco- przebtegnadostry. ZrebiętapadaĘ nagle, aprzyczyną
wane, co najprawdopodobniej wiąże się z występo- śmiercibyŁazapaść.
waniem szczepow wirusa o róznej chorobotworczoś- Celem badań było określenie wpĘwu wieku i rasy
ci(2,I1). Często jedynym objawem jest gorączka się- ogierów na zakażęnie wirusem zapalenta tętnic koni
gająca4I"Cprzez 5-9 dni. Innymi symptomami mogą oraz ltrwalenie się stanu nosicielstwa i siewstwa wi-
być: spadek apetytu, osłabienie, obrzęk powiek, łza- rusa zapalenia tętnic koni.
wienie, zapalenie spojówek, surowiczy lub surowiczo-
-śluzowy*ypły* Żli^ynosowej (l,'4,8,9). Charak- Mateliał imetodY

terystyczne sąkrótkotrwałe obrzęki kończyn,brzucha, Badania dotyczącewpły!\.Ll rasy przeprowadzono na926
klatki piersiowej, jąder u ogiera i wymienia uklaczy. ogierach najczęściej występujących ras (wielkopolska
Chorobie mogą towarzyszyć biegunki na przemian wlkp,półkrwiangloarabska xo, szlachetnapółkrew sp.,
z zapaTc|ami. Wysoki odsetek wynikow pozytywnych śląska, półkr-wi arabska oo, półkrwi angielska - xx) oraz
w badaniach serologicznych nie ma jednak odzwier- 46 ogierach pozostałych ras, określanych dalej jako,,inne",
ciedlenia w ilości ostro przebiegających enzootii, co Badania zalężnoścl między wiekiem ogiera a odsetkierri
sugeruje że choroba ma często charakter subklinicz- zakażehwtrusemEAprzeprowadzonowlatach 199'7-2002
ny. Niezależnie od przebiegu zakażenia, u niektórych na grupie 2101 ogierów pochodza.cychzróżnychstad i stad-
ogierów ozdrowieńców utrwala się stan nosicielstwa nin krajowych. W celu oznaczenia miana przeclwciał zo-
i siewstwa wirusa zapalenia tętnic koni z nasieniem. bojętniających wobec witusa EA w surowicy krwi zasto-
Największe straty w przebiegu choroby powodowane sowano odczyn seroneutralizacji (SN), wykonany mikro-
są ronieniamt oraz resorpcją płodow przez ciężarne metodązalecanąpTzęzO.I.E. (12). Badanieprzeprowadzono
klaczę (1, 5. 6). Zakażenieklaczy w okresie ctĘy nte w 96-dołkowych płytkach polistyrenowych. Surowice in-
zawszekończysięronieniem,jednakzeurodzoneźre- aktywowanowstępniewtemp.56oCprzez3Omin.Dodoł-
bięta często są słabe, nie wykazują odruchu ssania. ków mikropłytki wkraplano rozcieńczalnik płyn Eagle'a
Czasem stwierdza się u nich trudności w oddychaniu MEM. Do pierwszego szeregu zagłębieinakraplano bada-
i biegunkę. Żyjąodkilku do kilkunastu dni. U żrebiąt ną surowiCę i sporzalzano ir"..g dwukrotnie wzrastaja.-
starszych obserwowano enzootyczny przebieg EVA cych rozcieńczeń, Następnie do kazdego dołka dodawano
z objawamtzapalenia pfuc i równoczesnym występo- I0ońroztwór dopełniacza surowicy świnki morskiej i płyt-
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Ryc. 1. Wartości wskaźnika zaka.żeń wirusem EA dla różnych
wych w ]atach 1997-2002

grup wieko-

Ryc. 2. Obserwowana i oczekiwana liczba zakażeń wirusem EA dla różnych
grup wiekowych w latach 1997-2002

Ryc.3. Wartości wskaźnika §iewstwa wirusa EA dla poszczególnych grup wie-
kowych w latach 1997-2002

ki umieszczano w termostacie w temp. 37"C
z 50ń dopływem CO2, Po 45 min. inkubacji
do wszystkich dołków pĘki dodawano 100
TCID5. (dawka wywołująca efekt cytopa-

Ęczny w 50%o zakażonych hodowli) zawie-
siny wzorcowego szczepu Bucyrus wirusa
EA i inkubowano jak poprzednio, przez
60 min, Po tym czasie do kazdego z zagłę-
bień pĘtki podawano zawiesinę komórek
RK-13, w środowisku: MEM Eagle'a -
B00%, surowica płodu bydlęcego - 20%
i płytki ponownie wstawiano do tetmosta-
tu w watunkach jak wyzej. Wynik testu od-
czytywano po 3-4 dniach inkubacji, oglą-
dając płytki w mikroskopie odwroconym
pod 50-krotnym powiększeniem. Za mia-
no dodatnie w odczynie SN przyjmowano
rozcl,eiczenie surowicy l : 4 lub wyższe,
hamujące działanie cytopatyczne wirusa.
Do próby kontrolnej, wykonywanej opisa-
ną metodą uzywano surowicy odpornoś-
ciowej konia zakażonego doświadczalnie
wirusem EA oraznormalnej surowicy koń-
skiej.

W celu określenia, który z badanych se-
rologicznie dodatnich ogierów jest poten-
cjalnym siewcąwirusa EA, wykonano ba-
danie wirusologiczne nasienia. stosując
próbę izolacji wirusów w hodowlach ko-
mórek nerki królika RK-13 i nerki małpy
zielonej Vero, wg O.I.E. (12), w modyfika-
cji własnej. Czynniki cytopatogenne iden-
tyfikowano następnie w odczynie immuno-
fluorescencji pośredniej. Do badania zależ-
ności między wiekiem a siewstwem wiru-
sa pobrano próbki spelmy odż29 ogierów.
Badania nad wpĘwem rasy objęły 19 ogie-
rów.

W analizie statysĘcznej wyników badań
serologicznych i wirusologicznych zasto-
sowano program Statistica 6 PL (oprogra-
mowanie StatSoft), z llżyciem testu chi-
-kwadrat oraz chi-kw adrat wyrażanego za
pomocą oczekiwanego stosunku pewnych
wielkości, przyjmując p . 0,0 i df :5.

Wyniki iomówienie
Badania serologiczne koni rasowych

wykazują że zakażenie wirusem EA
występuje powszechnie w Europie,
Ameryce Północnej i Południowej,
AĘce i Azji. Szczegolnte wysoki od-
sętęk zakażeń nofuje się u zwierząt do-
rosłych, podczas gdy uŻrebtąt starszych
i roczniaków ztychsamych stadnin jest
niski i zamyka się w granicach od 0%
do kilku procent (6). W jednymzPań-
stwowych Stad Ogierów w Austrii śred-
nia zwterząt wykazlĄących obecność
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Ryc. 4. Obserwowana i oczekiwana liczba siewców wirusa EA dla różnych
grup wiekowych w latach 1997-2002
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przeciw ciał zoboj ętniaj ących wobec wirusa
EA w surowicy krwi sięgała 670ń (3). W Pol-
sce w ostatnim okresie średnia zakażęńwiru-
sem zapalenia tętnic koni wynosiła ponad
24%.

Na podstawie przeprow adzony ch w latach
1997-2002 badań ustalono jednak, żęwskaż-
nlkzakażeh witusem EA (WZW_EA), rozni
się istotnie w poszczegolnych grupach wie-
kowych (poziom istotności a : 0,05). W gru-
pie ogierów do 2lat sięga on zaledwte 70ń,
podczas gdy w grupie 3-5-1atków wzrasta do
II,I70ń, przyjmując coraz vłyższe wartości
w kazdym kolejnym przedziale wieku. Naj-
wyższy odsetek zakażen odnotowano u ogie-
rów 2I-23 -letnich (66,67%). U zwterząt po-
wyżęj 24, roku życiaWZW_EA jest równy
0oń,Ieczwynik ten nie jest istotny statystycz-
nie z powodu zbytmaŁejliczby przebadanych
w tym wieku ogierów (ryc. 1). Odnotowano
równiez istotne różnice w obserwowanych
i oczekiwanych liczebnościach zakńeń wtru-
sem EA dlarożnychgrup wieko!\ych. W gru-
pach 0-2 i 3-5 lat obserwowano mniejszą
w stosunku do wartości oczekiwanych ilość
serologicznie dodatnich ogierów. W pozosta-
Ę ch pr ze dzi ałach wiekowych liczebno śó za-
każeń wirusem EA była wyższa od spodzie-
wanej Gyc.2).

U niektórych ogierów wykazlĄących obec-
nośc przeciwciał neutralizujących wobec wi-
rusa zapalenia tętnic koni, utrwala się stan
nosicielstwa i siewstwa wirusa z nasieniem.
Mimo rozbieżności w odsetku tych zwierząt
w poszazęgólnych grupach wiekowych (0%-
-25o/o), statystycznie wskaźniki siewstwa
(WSW_EA) nie odbiegały od średniej w Pol-
sce w tyrn okresie (14,47%) i nie rózniĘ się
istotnie w poszczególnych przedziŃach wie-
ku (ryc. 3). Nie wykazano także istotnychróż-
nic między obserwowanymi a oczekiwanymi
liczebnościami siewców wirusa EA dla roz-
nych grup wiekowych w latach 199]-2002
(ryc. 4). Obecność wirusa w męskich narzą-
dach rozrodczych wydaje się uzalezniona od
wysokiego poziomu testosteronu. Za teoriątą
przemawla fakt, żę siewstwa nie obserwowa-
no u ogierów zakażonych wirusem EA
w okresie źrebięcymprzed osiągnięciem doj-
tzałościpłciowej (7). Autorzy sugerują żeim-
muno supf e syj ny e fekt działania andro genów
moze stwarzać odpowiednie dla wirusa EA
warunki w obrębie układu rozrodczego ogie-
rów (10),

Do analizy częstotliwości występowania
zakażenia wirusem zapalenia tętnic koni
wśród ogierów rożnych ras wybrano te rasy,
w których obręb i e lic zb a zw ier ząt pr zeb,r acza-
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Ryc. 5. Wskaźnik zakażeń wirusem EA dla różnych ras w latach 1997-
-2002
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Ryc. 6. Obserwowana i oczekiwana liczba zakażeń wirusem EA w la-
tach 1997-ż002

Ryc. 7. Wskaźnik siewstwa wirusa EA dla różnych ras w latach 1997-
-2002
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Ryc. 8. Obserwowana i oczekiwana liczba siewców wirusa EA dla róż-
nych ras w latach 1997-2002
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ła 60 sztuk. Rasy o mniejszej liczebności badanych
ogierów określano zbiorczo jako inne. Zaobserwowa-
no bardzo wysokie prawdopodobieństwo wpĘwu rasy
na wartośó WZW EA. Najwyzszy, wynoszący 37 ,88oń
odnotowano wśród koni iasy wielkopolskiej (wlkp;,
atakże półkrwi angloarabskiej (xo) -30,77Yo (ryc. 5).
Obserwowane liczebnościzakażeń w obrębie tych ras
byĘ wyższe od oczekiwanych (ryc. 6).W przypadku
koni półkrwi arabskiej (oo) WZW_EA wynosił
I7,24Yo, a półkrwi angielskiej (xx) 3,85%; liczebnoś-
ci obserwowane byĘ niższę od spodziewanych. Ba-
dania własne potwierdzają obserwacje innych autorów
(3,12). W Austrii szczegóInie wysoki odsetek pozy-
tyrłmych seroreagentów wykryto wśród ogierów rasy
Iippizzan (93,3oń), ciepłokrwistej (84,60ń) i noriker
(73,3%) (3).

Wskaźnik siewstwa wirusa zapalenia tętnic koni dla
rożnych ras w okresie między 1997 r. a2002 r. wahał
się od 0% (konie rasy huculskiej) do 37 ,5Yo (konie rasy
wielkopolskiej) (ryc. 7),lecz różnicę te nie byĘ sta-
tysĘcznie i stotne. Naj większ ę r ożnic e w ob s erwowa-
nych i oczekiwanych liczebnościach siewców wirusa
w poszczególnych rasach odnotowano wśród koni rasy
śląskiej i wielkopolskiej (ryc. 8). W ostatnim przypad-
ku liczba siewc ów była vły ższa od spodziew anej. P rry -
j ęto przynależność rasową wg klasyfikacj i obowiązu-
jącej przed200I r.

Uzyskane dane sugerują ze odsetek zwierząt sero-
logicznie dodatnich i wysokość miana przeciwciał
zobojętniających wzrasta wraz z wiekiem, co wska-
ntje, że konie mogąprzęchodzić infekcję EVA kilka-
krotnie w ciągu życia. Z kolei rożnicę w seroprewa-
lencii wśród rożnych ras wynikać mogą z genotypu

gospodarza, warunkuj ącego większą wrazliwośó na
infekcję, jak również ze sposobu uzytkowania ogiera,
podczas którego wzrasta ryzyko ekspozycji na wiru-
sa EA.
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