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Zakńenta patogennymi krętkami z rodzajl Lepto -
spira odnotowano oprocz człowieka u większości
gafunków stałocieplnych. Wśród zwierząt go spodar-
skich występowanie leptospirozy stwierdza się u koni,
dużych i maĘch przeżllwaczy, świń, psów, zwieruąt
futerkowych, sporadyc znie u kotów Głównym tęzer -
wuarem leptospir wśród gafunków wolno zyjących są
gryzonie. Zakażęnta stwierdzano tez m.in. u dzików,
lisów saren, bizonów, jezy, skunksów, oposów, małp.
Zwierzętastanowiąrezet\M)arleptospirigłóumeźród-
ło zakażeń. równiez dla człowieka.

Systematyka leptospir podlega zmianom. W piś-
miennictwie spotyka się obecnie dwapodziĘ syste-
maĘczne tych drobnoustrojów. Zgodnie ze starszym
znich, opaĄm na właściwościach anĘgenowych, lep-
tospiry patogenne zalicza się do gatunku Leptospira
interrogans, zaś saprofiĘczne - do gatunku Leptospi-
ra biflexa (16), W obrębie poszczegóInych gatunków
rozróżnia się serowary które stanowią podstawową
jednostkę taksonomi czną w systematyce leptospir,
Znanychjest obecnie ponad 200 serowarów, które
wykazują właściwości patogenne. Wprow adzony
w ostatnich latach drugi podzi ał, opaĘ na właściwoś-
c iach genoĘpowych, zalicza p atogenne s erowary lep -
tospir do 10 gatunków (a). Wspomnianawyżej zflacz-
na liczba s erowarów lepto spir powoduj e komplikacj e
m.in. w diagnostyce serologicznej.Dlatego też sero-
wary o zbliżonej kompozycji antygenowej zostaĘpo-
łączone w grupy s erolo giczn e (żw. sero grupy). G-py
te nie są oficjalnymi jednostkami taksonomicznymi,
ale ze względu na ich znaczęnieptakĘczne stanowią
dużą p omo c w prac ach b adaw czy ch i di agno sty czny ch.
Wśród leptospir patogennych wyróznia się 24 sero-
grupy.

Zróżnicowanyobrazklinicznytowarzyszącyzaka-
zeniom wywoĘrvanym przez leptospiry zarówno u lu-
dzi, j ak i l zw ier ząt mo żę s tano wi ć dla lekar za utrud-
nienie w postawieniu trafnego rozpoznania. Niezbyt
częste występowanie leptospirozy w warunkach kli-
matu umiarkowanego sprawia, ze w konkretnych przy-
padkach przy wstępnym rozpo znanil brane mo gą być
pod uwagę w pierwszym rzędzie inne, częściej spoty-
kane jednostki chorobowe przebiegające z podobny-
mi objawami. W wielu przypadkach jednoznaczne
p otwierdzenie lub wykluczenie lepto spir ozy możIiw e
jest dopiero w oparciu o wyniki badahlaboratoryjnych.

Podobnie jak w przypadllt wielu innych drobno-
ustrojów, laboratoryjne techniki diagnostyczne stoso-
wane w r o zp o znaw anhl. zakażeń 1 epto sp ir ami p o zw a-
lają na bezpośrednie wykrywanie wyrnienionych pa-
togenów lub ich DNA w materiale albo tęż na pośred-
nie ich stwierdzenie napodstawie obecności swoistych
przeciwciał w surowicy.

Z a p o dstawową wś ró d meto d b e zp o śre dn ich lznaj e
sięizolację. Wrażliwość leptospirna antybiotyki i sub-
stancje chemiczne ograniczamozliwości uĄcia w trak-
cie izolacji preparatów hamujących wzrost flory nie-
specyficznej . Ponadto okres inkub acji, który pozw ala
na uzyskanie gęstości hodowli umożliwiającej iden-
tyfikację serologiczną izolowanych leptospir, trwa
zwykle nie krócej ntż2-3 tygodnie, a niejednokrotnie
ponad 10 tygodni. Niektórzy autorzy zalecająnawet
oczekiwanie na wzrost do 26 tygodni (10), Opisywa-
ne fakty znacznię ograniczają zastosowanie izolacji
w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej,

W grupie technik, które pozw alaj ąna bezp o średnie
stwierdzenie obecności leptospir, stosunkowo najdłu-
żej utywane są metody mikroskopowe. Umozliwiają



one bezpośrednią obserwację krętków w próbkach
krwi, pĘnu mózgowo-rdzeniowego czy moczu albo
tęż w odpowiednio barwionych preparatach tkanko-
wych. Czułość metod mikroskopowych nie jest wyso-
ka. Nalezy t eż p amiętaó, że zar ówno wykrywanie drob -
noustrojów ptzy użyciu mikroskopu ciemnego pola,
jak i w barwionych srebrem preparatach nie są meto-
dami swoistymi dla leptospir.

Nowsza grupa technik, ktora pozwala na swoiste
wykrywanie omawianych drobnoustroj ow to metody
immunoch emicznę. O dczyny tego typu wykorzystuj ą
swoiste surowice lub przeciwciała monoklonalne zna-
kowane odpowiednimi substancjami albo też !\ykry-
wane przy uży ciu anĘ -pr zeciwc i ał znakowanych p er-
oksydazącllrzanowąf osf atazązasadowącząsteczka-
mt złota i srebra czy izotiocyjanianem fluoresceiny.
Autorzy amerykańscy (3) i brytyjscy (9) stwierdzili,
ze zasto sowanie swoistych przeciw ciał znakowanych
izotiocyjanianem fluoresceiny umożliwia wykrywanie
leptospir w moczu bydŁa i tkankach poronionych pło-
dów z czułością większą niż w przypadku izolacjl
EfekĘwność wymienionych meto d zależy, między in-
nymi, od liczby drobnoustrojów w badanym materta-
le. Dlatego teżprzydatność omawianego typu odczy-
nów, szczególnie w rozpoznawaniu przewlekĘch po-
staci leptospttozy i nosicielstwa, jest ograniczona.

Do wykrywania leptospir w moczu stosowano rów-
nież odczyn radioimmunologiczny, Jednak metoda ta,
jak dotychczas, nle znalazŁa szerszego zastosowania

I Ttynowej diagnostyce zakażeń §mi drobnoustro-
Jaml.

Coraz szersze wykorzystanie technik biologii mo-
lekularnej w diagno styce mikrobiolo gicznej stworzy-
ło mozliwości istotnych udoskonaleń również w roz-
p o znawani l zakażeń wywoĘw a ny ch pr ze z 1 epto sp i -

ry. Liczne publikacj e poświęcono zastosowaniu do te go
celu techniki hybrydyzacji. Jako sondy molekulame
w opisywanych metodach wykorzystywano trawiony
ęnzymaml i znakowany chromosomalny DNA lepto-
spir (21), klonowane fragmenty DNA (32) czy też
oligonukleotydy (33). W celu zwiększenia czułości
metody opracowano sondy w oparciu o powtarzalne
sekwencje genomu leptospir (39), Swoistośó hybry-
dyzacji zależy od stopnia komplementarności stoso-
wanej sondy do DNA próbki i ścisłości zachowania
optymaĘch warunków reakcj i. Hybry dyzacja umoż-
liwia odróżnienie leptospir patogennych i niepatogen-
nych (33) czy teżroŻpoinawani€ szczepów nalezących
do róznych genotypów (32).

Czułośó uzyskiwana w metodzie hybrydyzacji jest
zr ó żnic ow ana. W op i sywanych prob ach wykrywani a
DNA serowaru haidio była ona v,ryższa niż cn:łośó
izolacji (3). W przypadku wykrywania serowarupo-
mona w moczu świń wyniki zastosowania obu metod
byĘ porówny,,valne, natomiast przy badaniu próbek
nerek izolacja vłykazyw ała wyższączułość niż hybry-
dyzacja (6, 2I). Pomimo szybkości diagnozow ania, na

j aką pozwala meto da hybry dy zacj i, problemy z uzy s -

kaniem satysfakcjonującej czułości stanowiąj ej zasad-
niczy mankament.

Wydaje się, ze ogranlczenia czułości w nieznacz-
nym §lko stopniu obniżająefektywność reakcji poli-
meryzacji łańcuchowej (polynerase chain reaction -
PCR). Prop onowan e pI zez r óżny ch autorów ze stawy
starterów i metodyki omawianej techniki umozliwiają
amplifikację sekwencji DNA leptospir o znanej (15)
inteznanej funkcji (11). Przy pomocy PCR mozliwe
jest wykrywanie i rozpoznawanie leptospir patogen-
nych (15), rozrożnienieprzynalezności do L. interro-
gans l L. biJlexa (37), wykrywanieposzczególnych se-
rowarów lub serowarów należących do kilku serogrup.
Możliwe jest też zastosowanie PCR o swoistości ro-
dzajowej (23).

Zgodnie z danymi z piśmiennictwa, omawiana me-
toda pozwala na wykrycie poszukiwanego DNA, jeśli
w próbce materiału patologicznego znajduje się co
najmniej 100 leptospir, a w próbkach wody nawet 10
leptospir w mililitrze (13, 23). Mimo wysokiej czu-
łości, na jakąpozwala PCR, niektórzy autorzy zwta-
cają uwagę - w przypadku wykrywania DNA lepto-
spir - na potrzebę poprawy swoistości tej techniki (8).
Jako rozwi ązanie wspomnianych problemów propo-
nuje się łączne wykorzystywanie kilku technikbiolo-
gii molekularnej. Może mieć to na celuwzajemne eli-
minowanie o gr antczeń poszczegóInych technik, j ak
w wypadku stosowania PCR i hybrydyzacji.Łączenie
technik mo żę r ównież p o szer zy ć mozliwo ś c i diagno s -

Ę czne p o szc ze gólnych meto d . P r zykładem j e s t sto s o -

wanie PCR i analizy polimorfizmu długości fragmen-
tów restrykcyjnych (I3, 27),

W ostatnich latach pojawiĘ się doniesienia o pró-
bach zastosowania do wykrywania DNA leptospir
metody real-time PCR (28, 36). Oprócz stwięrdzęnia
obecno ś ci materiału genety cznego wspomniana tech-
nika pozwala najego ilościowe określanie. Wyniki
b adń p o rw alaj ą też s ądzic, że pt zy uży ciu tej te chni -

ki mozliwe jest odróznianie szczepow patogennych od
niepatogennych.

Zastosowanie metod molekularnych umożliwia nie-
kiedy, oprócz stwierdzenia obecności DNA leptospir,
równo cze sne okre ś lenie ich przynależno ś ci gatunko-
wej, serowarowej czy też innych cech (np. patogen-
ności) wykrytego drobnoustroju. W przypadku klasycz-
nej izolacji wykryte leptospiry poddaje się zwykle
w dalszym etapie badafi idenĘfikacj i, Rozpoznanie se-
rowarówpowodującyc\,zakażentama.zasadniczezna-
czenię m. in. w przyp adkll konieczno ści oprac owania
programów szczepieh czy w dochodzeniach epizoo-
ty czny ch. I dentyfft acj ę wyizo lowanych s z czep ów lep -
tospir przeprowadza się metodami serologicznymi lub
przy uży ciu technik molekularnych.

Stosowaną od wielu lat metodą serologiczną jest
Wzy żow a ab s orpcj a aglutynin. Hodowlę wyizolowa-
nęgo szczepu o odpowiednio wysokiej gęstości pod-
daje się reakcji z szeregiem referencyjnych surowic
swoistych dla poszczególnych serowarów leptospir.



Jeśli po przeprowadzeniu reakcji miano danej surowi-
cy referencyjnej będzie wynosiło mniej niż l}ońwar-
tości miana sprzed reakcji, oznaczato, że wytzolowa-
ny szczep należy do serowaru, dla jakiego przygoto-
wana została ta surowica. Przy wspomnianej wyżej,
znacznej liczbie serowarów (a zatem i surowic refe-
rencyjnych) opisywane badanie może trwać niekiedy
nawet kilka tygodni.

Do identyfikacji przynależności serowafowej wy-
izolowanych szczepow leptospir, a nawet do rozróż-
niania ich w obrębieposzczególnych serowarów moz-
na stosowaó przeciwciała monoklonalne (30). W la-
boratoriach, które nimi dysponują wykorzysfuje się
je do przeprowadzenia identyfrkacj i przy zastosowa-
niu odczynu aglutynacji mikroskopowej (OAM), co
znac znie s krac'a c zas b adani a w p orównaniu z W zy żo -

wą absorpcj ą aglutynin.
Ostatnio do idenĘfikacji omawianych drobnoustro-

jów coraz częściej by*ują stosowane metody mole-
kularne, Wykorzystywano w tym celu, między inny-
mi, metodę analizy polimorfizmu fragmentów resĘk-
cyjnych (restriction fragment length polymorphism -
RFLP), rybotypowanie, metodę elektroforezy w zmien-
nym (pulsowym) polu elekĘczrym (pulsed field gel
electrophoresis - PFGE). Posługiwano się równiez
metodą reakcj i p olimery zacjt Łańcuchowej .

Jedną z wygodniejszych mozliwości identyfrkacji
izolowanych szczepów leptospir stwarza,jak się wy-
daje, zastosowanie metody PFGE (14). Badaniaprzy
,,lżyciu tej metody uwidoczniły znaczny stopień kon-
s erwatywno ści genomu lepto spir. Mimo żę r ozr óżntę -
nie niektórych serowarów jak np. icterohaemorrha-
giae t copenhageni zużyciem PFGE nie jest mozliwe
(co moze potwierdzać znaczny stopień pokrewieństwa
genoĘpowego wybranych serowarów), wydaje się, ze
metoda ta staje się standardem wśród technik stoso-
wanych do molekularnej identyfikacj i leptospir.

Ograntczeniem metod opartych na analizie chromo-
somalnego DNA jest koniecznośó uzyskania stosun-
kowo duzych ilości oczyszczonego kwasu dezoksy-
ryb onukleinowe go. Rozwiązaniem, które p ozw ala na
uniknięcie tej niedogodności jest wykorzystanie do
analtzy fragmentów DNA uzyskanych na drodze am-
plifikacji w reakcji polimeryzacji łańcuchowej. Zasto-
sowanie starterów prop onowan y ch przez Gravekam-
pa i wsp. (11) umożliwiało, w zalężności od warun-
ków przep r ow adzanej reakcj i, uzyskanie produktów
amplifrkacji o różnej swoistości (I,7). Analtza Ęch
pro duktów p o mv ala m. in. na o drózniani e p o szcze gól-
nych gafunków czy seorwarów.

Do identyfikacji omawianych drobnoustrojów wy-
korzystywano równiez PCR oparty na sekwencjach
insercyjnych (insertion sequences - IS). O ile metody
z I S 1 5 3 3, ze w zględu,na brak tych sekwencj i u niekto-
rych gafunków leptospir mają ograniczone prakĘcz-
nę zastosowanie, to próby z IS1500 mogły dawać za-
chęcające wyniki (38, 40).

Innymi proponowanymi metodami idenĘfikacji lep-
tospir był ,rp. analiza produktów amplifikacji PCR
sekwencji genów 16S i 23S rRNA (24,37) czy sek-
wencj i charakterys Ę czny ch dla ogranic zonej Iiczby
serowarów (27). W tym ostatnim przypadku możli-
wości wykorzystaniaPCR do identyfikacji stawĄ się
jednak niejako z gory zawejone.

Do rozpoznawania leptospir stosowano tez metodę
przyp adkowych (1o s owych) amplifi kacj i DNA (Arbi -
trarily Primed-PCR, AP-PCR) (5). WykorzysĘwane
w omawianej technice stańery o losowej sekwencji lub
sekwencji komplementarnej do określonych, powta-
rzających się fragmentów DNA pozwalająna uzyska-
nie, jako produktów amplifikacji PCR, fragmentów
kwasu nukleinowego o różnej długości. Porównanie
układu tych amplikonów powstałego po elektrofore-
zie w żelll agarozowym pozwala na różnicowanie
szczepów i identyfikację izolatów. Zalętami wspomnia-
nej techniki są:jej szybkość, znacznaczułośc iniena-
str ęczającawiększych problemów interpretacj a. Istot-
ne ograniczenie stanowi natomiastjej stosunkowo nis-
kapowtatzalność. Wiąze się z tym konieczność częs-
tej standaryzacji.

W ostatnich latach podjęto rowntężproby iden§fi-
kacji leptospir przy lĘcll metody analizy polimor-
ftzmu konformacyj ne go j e dnoni c i owych fragmentów
DNA (single-strand conformational analysis - SSCA)
(20).

Potencj alną zaletą niektorych spośród wspomnia-
nych metod opartych na PCR jest mozliwość amplifi-
kacj i DNA lepto spir z materiału p atolo giczn e go, a nLa-

stępnie idenĘfikacj i przy br a\<l izolacji drobnoustroj ów.
Wymienion e wyżej metody wykrywania materi Ńu ge-
netycznego oraz molekularnej identyfrkacj i leptospir
pozwalają jak się wydaje, na zfiacznę usprawnienie
laboratoryj nego rozpo znaw ania zakńęft omawianymi
drobnoustroj ami. Jednak związane z tym wymagania
techniczne orazkoszty sprzętu i odczynnikow wcip
jeszcze sprawiają że na ich wykorzystanie pozwolić
sobie mogą zreguĘ duże i dobrze wyposażone labo-
ratoia. Dlatego też szęrszelĘcie wymienionych tech-
nik w rutynowej pracy terenowych laboratoriów diag-
no s tycznych p o z o staj e zagadnieniem otw artym.

Łatwiejsze w wielu wypadkach jest zastosowanie
metod pozwalających na pośrednie vłykazanie obec-
ności omawianych drobnoustrojów w organizmie,
O dczyny serolo giczne pozo staj ą obecnie najb ar dziej
powszechnie stosowanymi w diagnosĘce zakażeń lep-
tospirami,

Naj c zęś c i ej sto sowaną meto dą s ero 1o gicznąw dtag-
nostyce zakńeh Ęmi drobnoustrojami jest, zalecany
przez WHO i OIE, odczyn agluĘT racji mikroskopo-
wej (OAM) (8, 10, 18, 19, 34). Istotnymt zaletamt
OAM są: wysoka swoistość oraz prostota samej reak-
cji, która poz,łvalawykonywać jąnawet w gorzej wy-
posazonych laboratoriach. Ograniczenia omawianego
odcąmu stanowią czasochłonność, koniecznośc ltrzy -
mywania hodowli szeregu serowarów stosowanych



j ako anty g eny, subi ektyw izm o dczy tu wynikóq a tak-
że zagrożenie, jakie stwarza uĘcie hodowli drobno-
ustrojów patogennych dla człowieka, Ten ostatni prob-
lem mozna zlikwidować przez użycie jako anĘgenu
hodowli inaktywowanych lub zastosowanie żywej
hodowli szczępuPatoc I serowaru patoc niepatogen-
nego gatunku Leptospira biflexa. Pierwsze rozwiąza-
nie zmniejsza jednakczliośc OAM, a drugie uniemoż-
liwia określenie swoistości wykryw any ch przeciwciał.

Do s.erolo gicznego t ozpoznaw ania zakażeń lepto-
spirami proponowano też lżycie m,in. odczynu wią-
zania dopełniacza (OWD) (10), odczynu aglutynacji
mikro cząstec zkowej, o dc zynu immuno fl uore s c encj i,
odc zynu hemaglu§nacj i (26). Wykorzystanie tej o stat-
niej metody do wykrywaniaprzeciwciał swoistych dla
Leptospira spp.w próbkach surowic hldzi t zwierząt
proponowała w piśmiennictwie krajowym Kocik i wsp.
(I1),

Znac zne m o zl iwo ś c t szc ze gólni e w wet erynaryj nej
diagno sĘc e s erolo gicznej omawia ny ch zakażeń mo ze
stw ar zać z a sto s o wan ie enzy maĘ c zne go o dc zynu im-
munoadsorpcyj nego (enzyme linked immunosorbent
assay - ELISA). Jego uzycie pozwalanarozwiązante
wi e lu o gr anic zeń nap otykany ch pr zy O AM. W te stach
ELI SA wykorzysfuj e się anĘgeny inaktywowane, Jed-
nąz cech wymienionej metody jest wysoka czlłośc.
Problem subiektywi zmu pr zy o dczy cie wyników te s -
tu zostaje zlikwidowany pIzez zastosowanie automa-
tycznych czytników reakcji barwnej. Jak wskazują
danę z piśmiennictwa, ELISA wykazywała wyższą
czułość niz OAM zarówno w ostrej, jak i w przewle-
kŁej fazie zakażeń wywoływanych przez leptospiry.
Proponowane zestawy ELISA przygotowyłvano, mię-
dzy innymi, w oparciu o antygeny pozyskiwane z ho-
dowli lepto spir, które poddawano oddzińyw aniu tem-
p erafury (25, 3 I, 3 5), u,Itradźwiękow (2), ekstrakcj i roz-
tworami etanolu, fenolu oraz r ozhlł orów detergentów
(29). Jako antygen stosowano równtęż pozyskiwane
w bardziej skomplikowanych procedurach białko
włókna osiowego leptospir (22), antygen membrany
zewtętrznej czy wybrane frakcj e lipopolisacharydu
(LPS). Niektóre z proponowanych zestawów ELISA
miaĘ swoistość rodzajową (22),w innych mogła ona
obejmować kilka serowarów/serogrup lub niekiedy
poszczegóIne z nich (29). Wysoka czułość,jaką pre-
zentuje zwykle ELISA, wydaje się szczegóInieważna
przy wykływaniu IgM we wczesnej fazie infekcji,
Swoistość zestawów ELISA obejmuje zwykle więk-
szą grupę serowarów.

D o s.erolo g iczne go T o zp oznaw anta zakażeń lepto -
spirami zaproponowano równiez w ostatnich latach
wykorzystanie metody dipstick (12), Prowadzonę
w wielu kraj ach badania porównawcze z próbkami su-
rowic ludzkich wskazują na przydatność wspomnia-
nego odczynu do wykrywaniaprzeciwciał klasy IgM,
awięcmożliwośćrozpoznawaniazakażęniawpocząt-
kowej fazie. W metodzie dipstick, która stanowió ma
upro szczenie te stu ELI SA, reaguj ąc e z umtęszczonym

na niewielkim pasku anĘgenem leptospirowym ptze-
ciw ciała kl asy I gM r o zp o znaw ane sąpr zęz swoi ste dl a
nich przeciwciała monoklonalne znakowane nie en-
zymem, lecz substancją barwną. Wynik reak cjt odcryl -
tuje się wzrokowo, a interpreruje go w oparciu o inten-
sywnośó zabarwięnia. Na pasku umieszczono dodat-
kowo wewnętrzną kontrolę, która umozliwia potwier-
dzenie występowania immunoglobulin IgM w danej
próbce surowicy. Proponowany test nie pozwala na
okre ś lenie swoi sto ś ci sero grupowej wykryty ch prze -
ciwciał. Jego autorzy zalecają weryfikacj ę wyników
przy lżyciu OAM.

Wymienione powyzej metody serologiczne, poza
OAM, nie doczekały się opracowania standardów
międzynarodowych odnośnie do zastosowania ich
w laboratoryjnej diagnosĘce zakńeń leptospirami. Po-
szczegolne spośród wyspecj alizowanych laboratoriów
poza rutynowo stosowanym OAM podejmują próby
wykorzystania dodatkowo jednego lub kilku ze
wspomnianych odczynów Nierzadko dotyczy to ze-
stawów opracowanych w danlrm laboratorium,

Prostota i umiarkowane koszty niektóryoh spośród
powszechniej stosowanych laboratoryjnych metod roz-
poznawani a zakażeńleptospirami nie za:wsze idą w pa-
rze z odpowiednio wysokączułością swoistością do-
kładno ścią odczytu wyników czy szybkością wyko-
nania. Precyzja, wysoka czułość, swoistość i mozli-
wość przebadania wielu prób w stosunkowo krótkim
czasie stanowią zarówno lvymóg wobec wprowadza-
nych obecnie metod diagnostycznych, jak i zaletęwielu
z nich. Coraz większa powszechnośc metod biologii
molekularn ej oraz różnychfinezyjnych technik immu-
nologicznych skłania do przypuszczeń, że w nadcho-
dzących latach opracowane zostaną w stosunku do
omawianych zakażęh standardy, w których wspomnia-
ne nowe techniki zastąpią lub uzupełnią niedogodnoś.
ci niektórych obecnie lżyw any ch metod.
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COUSQUER G.: Analiza plwociny pobranej z tcha-
wicy w diagnosĘce i monitoringu robaczego za;pl-
lenia płuc u jeży (Erinaceus luropacus): (Analysis
of tracheal sputum for diagnosing and monitoring
verminou§ pneumonia in hedgehogs - Erinaceus
luropacus). Vet. Rec, I54,332-333,2004 (II)

Zapalente płuc wywołane inwazją robaków występuje często l jeży, szcze-
gólnie wjesieni u młodych osobników zarażonychjednym lub dwoma gatunka-
mi nicieni: Capillaria aerophilia i Crenosonla striatum. Alternatywną metodą
do badania kafu w kierunku obecnościjaj lub larw nicienijest badanie plwociny
pobranej z tchawicy pod narkozątrwającą do 5 min , indukowaną 57o izofluoro-
nem. Plwocinę bada się bezpośrednio w mikroskopie świetlnym lub po wysu-
szeniu i zabarwieniu na obecnośc wysięklr zapalnego Wykonuj e się też posiewy
bakteriologiczne w celu identyfrkacjl Bordatella bronchiseptica i Pasteurella
multocida. Badanie plwociny umożliwia odróżnienie zapalenia płuc wnvołane-
go przęz Capillaria aerophilia i Crenosoma slrialum od zapalenia płuc na in-
nym tle. W celu monitoringu skuteczności leczenia podaje się 25 mg lewamizo-
lu,/kg masy ciała w iniekcji podskómej jeden raz dziennie przez 3 kolejne dni,
a następnie raz na 2 tygodnie. Inwazla Crenosoma striatum jest eliminowana
szybciej aniżeli inwazja Capillaria aerophilia. 

G.

HAMMERA. S., DIETZH.H., ANDERSEN T. H.,
NIELSEN L., BLIXENKRONE-MOELLER M.:
Wirus nosówki przyczynąchoroby układu nerwo-
wego i padnięcia borsuków (Meles mele§) w Danii.
(Distemper viru§ as a cau§e of central nervou§
disease and death of badgers (Meles meles) in Den-
mark). Vet. Rec. I54,527-530,2004 (I7)

Zbadano bakteriologicznie, serologicznie i histologicznie osiem wolno żyją-
cych borsuków (Meles meles)pochodzących z 5 różnych okolic w Danii. Zwłoki
3 borsuków znaleziono na terenach wiejskich, jeden został przejechany ptzez
samochód, 4 borsuki upolowano. U upolowanych zwierząt występowĄ ostre
zablrzęnia ośrodkowego układu nelwowego, takiejak: depresja, drgawki, agre-

sywne zachowante Zamrożonę skrawki tkanek badano na obecnośó winrsa no-
sówki testem immunofluorescencji i RT-PCR, a krew badano na obecności prze-
cirvciał dla wirusa choroby aleuckiej U wszystkich borsuków występowało cięż-
kie przewlekłe zapalenie pfuc, u części nieropne zapalenie mózgu i rdzenta.U '7

borsuków węzĘ chłonne były powiększone, u 4 występowało nieżytowe zapale-
nie jelit cienkich Przeciwciała dla wirusa choroby aleuckiej wystąlowały w su-
rowicy krwi 2 zwierząt. Kwas nŃleinowy dla wirusów z rodzajl Morbillivirus
występował w mózgt1 węzłach chłonnych i nerkach wszystkich borsuków. 
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