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lsolation of equine hetpes uituses type 1 and2(EHU-1 and EHU-2} from foals infected
, , ] , withRhodococcuse,qui

, Summary

Blood śańrples and, nasal swabs from two 3-month old foąls of English breed suffering fro pneumo-
nia were taken for viral examination. Nested PCR revealed the pr€sence of EHV-2-specifi ces in the
peripheral blood leukocytes (PBLs) of both animals. In addition EHV-l-specific sequences were found in foal
1. The virus was isolated from PBLs and nasal, swabs of both animals. Identification of isolates by nPCR
demonstrated that both 1 and 2 types of the virus were isolated from the PBLs of foal 1, wher:eas only t}pe 2
from the second,foal. Restriction analysis of the genomic DNA demonstrated significant differences between
isolatesobtainedfromPBLsandnasal§wabsofeachoftheanimals.

Bacteriological examinątion of lung samples taken post mortem revealed that the infection in both foals was
caused łiy vapA l gene.positiVe Rhodococcu s equi.

Keywo,id,s: Rhodococcus equi, pneumonia, EHV-2, EIIV-I ' 
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Końskie a -herpeswirusy nal ezą do naj wazniej szych
wirusowych czynnikow zakażnych powoduj ących
znac,zne straty w hodowli koni. Ęp 1 (EHV-l) jest
pr zy ezy ną zakażęh gó rnych dró g o dde cho wy c h, zabu -
rzeń neurologicznych i poronień, typ 4 (EHV-4) nato-
miast odpowiedzialny jest głównie za przypadk1
rhinopneumonitis (I,34). W ostatnich latach coTaz
więcej uwagi poświęca się typowi 2 wirusa (EHV-2),
nalezącemu do podrodziny v-herpesviridae. Jego wy-
stępowanie stwierdzono w Australii i Nowej Zęlandii,
obu Amerykach i Europie (5, 7, I0, 12, 20, 3 3 ), j ednak
jego udział w patogenezie zakażnych chorób koni nie
został dotychczas wyjaśniony. EHY-} izolowany był
b owiem zar ówno o d zw ier ząt kliniczni e zdrowych ( 9,
20,22), jaki wykazujących objawy zapalentapłuc lub
gornych dróg oddechowych (4,5,7 -9,25) czy zapale-
nia spojowek (10,23). Nafuralne występowanie wiru-
sa wiązane jest takze z immunosupresją i ogólnym
pogorszeniem kondycj i zwierzęcia (4,9) i uwaza się,
ze jest on czynnikiem słabo chorobotwórczym, ułat-
wiaj ącym wtórne zakażenia bakteryj ne (4, 5, 25).

Występowanie EHV-2 stwierdzono także w Polsce,
a uzyskane wyniki zbliżone są do publikowanych
wcześniej przęz innych autorów (30). W większości

przypadków wirus stwierdzano jednak u zlvierząt zdro-
\\ych (28, 30) i dostępne dane nie pozwalająnajedno-
znacznę określenie ldziaŁu EHV-2 w patogenezie
zakażnych chorób koni. Dopiero w ostatnim czasie
zanotowano przypadkt zapalenia płuc i opłucnej oraz
j e den przyp adek cięzki ch zabur zeh neuro 1o gic zny ch
u koni sportowych, od których z leukocytów krwi ob-
wodowej wyizolowano EHV-2 (3). Wniniejszym opra-
c owaniu prz e dstawi ono wyniki b adań zmier zaj ący ch
do ustaleniaprzyczyny padnięć źrebią| u ktorych ob-
serwowano obj awy zapalenia płuc.

Mateliał imetody
Od dwóch chorych źrebiąt pełnej krwi angielskiej, w wie-

ku 3 miesięcy, pobrano próbki ktwi oraz wymazy z noz-
drzy do badania wirusologicznego.

Zkrwipełnej, pobieranej do płynu RPMI zawierajapego
10 j. heparyny na l ml, uzyskiwano leukocyty (2l), ekstra-
howano leukocytarrry DNA (3l) i wykonywano PCR ze
starterami specyficznymi dlaEHV-1 (6) i EHV-2 (7).Pozo-
stĄch leukocltów uzywano do izolacji wirusa technikąho-
dowli wspólnej z komórkami skory konia (linii ciągłej ED).

Zwymazow sporządzono zawiesinęw PBS z dodatkiem
antybiotyków, przesa§zano przez jałowe filtry Millipore
o średnicy porów 0,30 pm i 1 ml zawiesiny rozcieńczonej
10 | dodawano do hodowli komórek ED w celu izolacji
wlruSa.*) Praca finansowana częściowo w ramach grantrr KBN nr 3 PO6K 006 24



Wykonano dodatkowo porównawczą analizę
resĘkcyjną genomowego DNA izolowanych szcze-
pów wirusowych l0 pg oczyszczonego witusowe-
go DNA trawiono enzymem BamHI w 37'C i wyko-
nywano elektroforezę w 0,B% zelu agarozowym.

Wyniki PCR i analizy restrykcyjnej odczytywano
w aparacie VersaDoc i rejestrowano przy pomocy
programu Quantity One (BioRad).

Poniewaz oba zrebięta padły po 3 dniach od po-
brania materiału, dodatkowo wykonano bakteriolo-
giczne badanie wycinków płuc, w których sekcyjnie
stwierdzono zmiany an atom opatolo gi czne w po sta-
ci duzych, zlewających się ze sobą ropni, obejmujapych
całość płuc. Materiał posiano na agar odżywczy z krwią
i podłoze McConkeya i inkubowano 48 godz. w temp.
3 7' C. Wyizolowane szczepy Gram- do datnich ziarni akop a-
łeczek identyfikowano na podstawie właściwości bioche-
micznych oznaczanych testem API Coryne (BioMerieux)
oraz testem CAMP z beta-toksycznym szczepem S. aureus.
Zjadliwośc bakterii określano na podstawie wyników PCR,
w której wykorzystano stańery specyficzne dla genu vap A
Rhodococctts equi (32).
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Ryc. 1. Analiza restrykcyjna genomowego DNA wirusów izo-
lowanych z wymazów z nozdrzy i z leukocytów krwi obwo-
dowej badanych źrebiąt
Objaśnienia: * - róznice między lzolatami uzyskanymi z wyma-
zów nozdrzy (W) i z leukocytów krwi obwodowej (L): Wl, Ll
od źrebięcia nr 1;W2,L2 - od źrebięcia nr 2; M wzorzec maso-
wyDNA

Tab. 1. Zbiorcze wyniki laboratoryjnego badania materiału pobrane-
go od źrebiąt chorujących z objawami zapalenia płuc

Objaśnienie: (v) szczępy zalvierające gen vap A warunkujący zjadli-
wość; * - wynik dodatni w Il rundzie amplifikacji

Wyniki iomówienie
W badaniu wirusologicztym leukocytów krwi ob-

wodowej techniką nPCR stwierdzono występowanie
u obu żrebiąt końskiego herpeswirusa typu 2 (EIIV-}),
u jednego natomiast - herpeswirusa typu 1 (EHV-l).
W obu przypadkach wirus wyizolowano w hodowlach
komórkowych, a kontrola izolatów technikąnPCR wy-
kazała, że od źrebięcia nr 1 wyizolowano jednocześ-
nie oba typy wirusa, podczas gdy od żrebięcia nr 2 -
tylkotyp2.

Od obu zwierzątwirus wyizolowano w hodowlach
komorkowych również zwymazow znozdrzy, a kon-
trolaizolatówtechnikąnPCRpotwtęrdzlłaprzynależ-
ność wirusów do typu 2. Nie uzyskano natomiast izo-
lacji EHV-L Zbiorczę wyniki badania leukocytarne-
go DNA techniką nPCR oraz tzolacji i identyfikacji
wirusa przedstawia tab, 1.

Analiza restrykcyjna uzyskanych izolatów wykaza-
ła znaczące tóżntcę między szczępamt izolowanymi
z rożnego rnateriału klinicznego pochodzącego od j ed-
nego zwierzęcia (ryc. I).

W s zy s tki e tzolaty p owo dow aĘ e fe kt cy top aĘ czny
o znacznym nasileniu, pojawiający się juz po 24 go-
dzinach od zakażęnia i prowadzący do całkowitego
zniszczenia hodowli w ciągu następnych 48 godzin.

Ryc. 2. Bezpośredni preprarat odciskowy z płuc padłego źre-
bięcia nr 1 barwiony metodą Grama
O bj a ś ni eni e : - Gram- do d atnie zt arrrt akop ałe c zkt

Rhodococcus equi (u|

Rhodococcus equi (u\



W barwionych metodą Grama, odciskowych prepa-
ratachbezpośrednichzfragmentówpfu cwykazujących
zmiany o charakterze ropnym stwierdzono występo-
wani e li cznych, Gram- do datnich ziarni akop ałeczek
(ryc.2).

W badaniu bakteriologicznym z chorobowo zmie-
nionych wycinków płuc wyizolowano czy stąkulturę
bakterii, które zidentyfikowano następnie jako Rho-
dococcus equi. Badanie techniką PCR wykazńo po-
wstawanie pro duktu amplifi kacj i charakterystyczne -

go dla genu vap A warunkującego zjadliwośó tego
drobnoustroju.

Opi s ane wyniki b adań wirusolo gi czny ch i b akterio-
logicznych, w połączeniu z wcześniejszymi obserwa-
cj ami (3 ), potwie r dzają przypvszczente, że EHV-2
możę odgrywać istotną rolę w przebiegu bakteryjnych
zakażęi u koni w Polsce. Tezę tę, jak się wydaje,
uzasadniają zarówno ogolne właściwości wirusa, jak
i cechy uzyskanych izolatow. W genomie EHV-2 wy-
stępuje naprzyWad gen homologiczny z genem inter-
leukiny 10 (IL-10) (26), cytokiny powodującej zaha-
mowanie odpowiedzi komórkowej i zapalnej (19).
Stwierdzono także, żę zakażęniu EHV-2 towaruyszy
ograniczenie ekspresji chemokiny MCP-l , czynnika
chemotaktycznęgo dla monocytów i komórek NK,
cze Bo konsekwencj ą j est upośledzenie komórkowych
mechanizmów obronnych gospod arza (11 ). Logiczne
zatem wydaje sięzałożenie, ze produktywne zakażę-
nie EHV-2 prowadzić możę do immunosupresji ułat-
wiającej zakażenia bakteryjne. Ponadto, wszystkie
4 izolaĘ opisane w niniejszej pracy cechowała wyso-
ka dynamika replikacji ,przejawiająca się znaczniena-
silonym efektem cytopatycznym. Po 24 godzinach od
zakażenia C P E wys tęp o wał wpraw dzje w formi e ły s i -
nek, jednak w ciągu następnych 48 godzin prowadził
do całkowitego niemal zniszczęnia hodowli. Podobne
ob serwacj e poczyni ono wcz e śni ej w przyp adk u izola-
tów EHV-2 pochodzących od koni wykazujących ob-
jawy ze strony układu oddechowego lub nerwowego
(3), podczas gdy szczępy izolowane od zwierząt nie
wykanjących objawów klinicznych na ogół powodo-
wały ogniskowy efekt cytopaĘczny,który nie prowa-
dzlł do całkowitego zniszczęnia hodowli (28,29).

Na szczególną uwagę zasługuje tzolacja EHV-1
z leukocytów krwi obwodowej. Na podstawie pojedyn-
czego przypadku nie mozna wpraw dziewysnuwać zbY
daleko idących wniosków, jednak w badaniach prze-
prowadzonychprzez innych autorow (16, 77,35) za-
obserwowano, iż izolacji EHV-1 niemal zawsze
towarzy szyła izolacja EHV-2. Nasunęło to przypusz-
czenie,żetyp 2 wirusa możę wpŁywać stymulująco na
reaktywację latentnego EHV-I (35). Teza tanięzosta-
ła ostatęcznie udowodniona, wykazano jednak, że
EHY-2 wpĘwa stymulująco na przebieg produktyr,v-
nego zakażenia EHV-1 w hodowli komórkowej in vi-
tro (l4, l5), a za ęfekt ten odpowiedzialny jest praw-
dopodobnie fragment restrykcyjny BamHI [G] geno-
mu EHV-2 (15). W prowadzonych dotychczas w Pra-

cowni Wirusologii badaniach równiez stwierdzano
występowanie EHV-I w leukocytach krwi obwodo-
wej (2), nigdy jednak nie wyizolowano wirusa w ho-
dowlach komórkowych (Bańbura i wsp. dane niepu-
blikowane). Opisywany w niniejszej pracy przypadek
wydaje się zatem potwierdzać, iż EHV-Z możę mieć
modulujący wpływ na replikację EHV-1 i moze ułat-
wiaó, czy wręcz umożliwiać, reaktywację EHV-1 irt
vitro, jedtak interpretacja tych obserwacji nie jest łat-
wa i wymaga analizy znacznlę bogatszego materiału
badawczego.

Interesuj ące byĘ również wyniki analizy restrykcyj -
nej genomowego DNA uzyskanych izolatów, która
wykazała, ze profile szczepów izolowanych z leuko-
cytów krwi obwodowej rozniĘ się wyraźnie od profi-
li szczepów izolowanych z wymazów pobranych od
tych samychzwierząt (ryc. 1,Wl i L1, W2 i L2). Po-
dobneróżnicemiędzryizolatamiuzyskanymizrożnych
tkanek opisane zostały wcześniej plzęzBorchers i wsp.
(8), ale nie wyjaśniono dotąd, czy różntące się od sie-
bte tzo|aĘ uzyskane o d j edne go zw ierzęcia są dwoma
r ożnyml szczepami EHY -2, czy też zaobserwowane
rozbiężności wynikają z zależnych od tkanki rożnic
w replikacji wirusa.

Osobnego komentarza wymaga wzór resĘkcyjny
izolatu,,mieszanego" L1, w którym techniką nPCR
stwierdzono występowanie obu typow wirusa. Nale-
żało bowiem oczekiwaó, że zawierać on będzie mie-
szaninę fragmentów EHV-1 i EHV-2.

Ęmczasem w uzyskanym obrazie brak j est widocz-
nych fragmentów charakterysĘcznych dla typu 1 wi-
ntsa, co wskazuje na niewielką niewystarczającądo
uwidocznienia, ilość DNA EHV-1 . Tezę tę, jak się
wydaje, potwierdza obserwacja, że w izolacie ,,mie-
szanym" techniką nPCR wykrywano EHV- l po ream-
plifikacji produktu pierwszej tury. To z kolei mogłoby
świadczyó o ograniczeniu replikacji EHV-1 spowo-
dowanym, by ć może, interferencj ąmiędzy dwoma ty-
pami wirusa. I tu otwiera sięmozliwość dalszychroz-
ważań - stwierdzono bowiem wcześniej, że EHV-2
działa stymulująco na replikację EHV-1 in vitro, jed-
nak doświadczęnia te przeprowadzono w ściśle kon-
trolowanych warunkach zakażenla znaną dawką wi-
rusów, izolowanych wcześniej oddzielnie (15). Nie są
natomiast dostępne żadne dane dotyczące wzajemnych
oddziŃywań obu Ępów wirusa podczas izolacji jed-
noczesnej, zwŁaszcza, żę ntę jest jasne, czy EHV-1
obecny w izolacie ,,mieszanym" pochodził z toczące-
go się właśnie zakażenia produktywnego, czy też zo-
stał zreaktywowany ze stanu latencji.

Opisane w niniejszej pracy zakażenia żrebtąt Rho-
dococcus equi,EHY-2 i EHV-1 sąpierwszymi w Pol-
sce, udokumentowanymi przypadkami, w których dość
j e dnoznacznie p owiąz ać mo żna występowanie ro do -
kokozy fuebiąt z zakażęntami EHV-2. Rzeczyłviste
rozmiary problemu nie są jednak znanę, gdyż ukie-
runkowane, kompleksowe badania bakteriologiczne
i wirusologiczne prowadzone są od niedawna i ich kon-



tynuacja wydaje się, w świetle doĘchczas uzyskanych
wynikow, w pełni uzasadniona.
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BOAG A. K., LAMB C. R., CHAPMAN P. S.,
BOSWOOD A.: Wyniki badań radiograficznychl6
psów zar ażony ch przez Angiostrongylus vasorum.
(Radiographic findings In 16 dogs infected with
Angiostrongylus vasorum. Vet. Rec. I54, 426-43a,
2004 (I4)

Przebadano radiograficznie 49 psów lv wieku 5-49 miesięcy U 19 psów ba-
danie kału 1ub popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowej wykazało obecnośó larw
Angiosh,ongy-lLts yasorunl U wszystkich badanych psów rvystępował kaszel
i duszność Badanie radiologiczne wykazało obecnośó zmian w oskrzelach, tcha-

wicy, niąższu płuc, pęcherzykach i naczyniach pfucnych, po,"viększenie komór
serca Leczenieprzyużyciufenbendazoluspowodorł,ałoustąpienieztnianradio-
graficznych w pęcherzykach płucnych i pojawienie się zmian o niewyjaśnionym
charaktelze w niąższu płuc U psórł, z grupy kontrolnej nie występor,vały zmia-
ny w naczyniach płucnych. Pomimo stwierdzenia badaniem radiologicznym
zmian w pfucach psów zarażonych przez A vasorum żadna ze stwierdzonych
u miall llie byla zmiana palognomonic7ną

G

ITOH N.' MURAOKA N., AOKI M., ITAGAIil T.:
Leczenie inwazji Notoedres cati u kotów przy uży-
ciu selamektyny. (Treatment of Notoedres cati in-
festation in cats with selamectin). Vet. Rec. I54,409,
2004 (I3)

Świerzb wywołany p|zez Notrler]res cati charakteryzuje się występowaniern
znlian stntpiastych na uszach, twarzy, szyi i lrricnrym świądem W leczeniu za-
stosowano selamektynę zalecaną dLa psów i kotów. Cechuje się ona szerokim
spektrutn działania na ekto- i endopasożyty. Lek zastosowalo u l 7 kotów domo-
wych w wieku od 7 tyg do 7 lat ze zrlianarni skómymi w postaci żółto-szalych
strupów i świądem. N cali strł,ierdzono w oparciu o badania mikroskopowe
zeskrobiny skóry. Selamektynę (Revolution-Pfizer) zastosowano miejscowo w for-
rnie kropli u nasady szyi U l4 z 17 kotów lek podanoper os wg wskazań produ-
centa (6,0-12,0 tng/kg masy ciała), a u 2 kocial zastosowano dawkę 5,4 mgikg
masy ciała U l2 kotów 7 dnia ustąpił świąd, a u pozostaĘch zwierza.t obniżyło
się jego nasilenie W zeskrobinie skóry 3 kotów stwierdzono nadal M cali. ale

wszystkie pasożyty były marrwe. Po miesiącu uzyskano całkowite wyleczenie,
G.


