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Summary

The paper presents date on various microbes and, in particular, infectious agents in equine semen. Stallion
s€men may contain many different species of microorganisms: bacteria, viruses, fungi, and protozoa. The
majority of them are generally considered to be nonpathogenic, some of them, however, may also be opportu-
nistic or potentially pathogenic microorganisms (B-hemolityc streptococci, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa) and true veneral (Taylorella equigenitalis, EAV, Trypanosoma equiperdum). The paper also
describes the influence of Streptococcus equi subsp. zooepidemicus on stallion semen quality after infection
in vivo and in vitro.
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Artykul przeglądowy

Obok wielu anomalii upostaciowanych elementów,
a doĘczących rożnych odchyleń od normospermii,
normokinospermii i normomorphospermii, mogą wy-
stąpić w nasieniu ogiera nieprawidłowe składniki, ta-
kie jak: mocz (urospermia) i krew (haemospermia) jako
efekt róznych procesów chorobowych ( 1 9, 49). W na-
sieniu ogierów stwierdza się tez rożne drobnoustroje:
bakterie, wirusy, grzyby oraz pierwotniaki.

Baktetie
Bakterie w nasieniu wykrywa się w badaniu bakte-

ri o 1 o gi c zny m w zw lązku z stanam i zap alny mi nar zą-
dow płciowych wywoĘwanymi przęz Acinetobacter
calcoaceticus(zapaleniegruczołówpęcherzykowych),
P s eu d o m o n a s a e la g in o s a (zap alenie gruc zoŁów p ęche -
rzykowych i baniek nasieniowodów), Proteus mirabi-
lis, StreptococcLts equi subsp. zooepidemicrłs (jedno-
stronne lub obus tro nne zap alenie naj ądr zy) or az wów-
czas, gdy bakterie potencjalnie chorobotwórcze (Kleb-
s iell a pneumoniae, P s eudomonas aerugino s a, f-hn-
mol. Streptococcus spp.) kolonirująprącie i napletek
ogiera (4, 7, 9, 11, 16, 26, 27).

Wprzypadkuzakażnęgozapaleniamacicyuklaczy
(contagious equine metritis - CEM) zanajważniejszy
czynnlkw rozprzestrzenianiu i utrzymlrvaniu się za-
każęnta Taylorella equigenitalis lważa się bezobja-
wowe nosicielstwo ogierów. Po kontakcie z T, equi-
genitalis duzy odsetek ogierów staje się bezobjawo-
rymi nosicielami tego zarazka. Miejscami predylek-
cyjnymi, skąd najłatwiej wyhodować T. equigenitalis
jest u ogiera uchyłek (zatoka) cewki moczowej, dys-
talna częśó cewki rnoczowej, zewnętrzna powierzch-
nia prącia, napletka or az pĘn przedej akulacyj ny. U nie
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leczonych s amców T. e q ui g eni t al i s może utrzymyw ać
sięprzez wiele Iat na zewnętrznych narządach płcio-
wych ogiera i skutecznię zakażać wrazliwe klacze,
zarówno podczas krycia naturalnego , jaktpoprzezin-
seminację (8, 23). W badaniach przeprowadzonych
w Niemczech (a3) w latach I972-I99I stwierdzono,
że 2,4oń pĘnow przedejakulacyjnych ogierów zawię-
rało T. eqńigenitalis. W grupie I20 ogierów importo-
wanych z Europy w latach 1999 -200 I (poddanych kwa-
rantannie w Darlington, MD, USA) stwierdzono u 2
ogierów w badaniu bakteriologlcznym T. equigenita-
/is, natomiast 2 inne ogiery uzrlano za nosicieli po
wyizolowaniu tej bakterii u testowo pokrytych klaczy
(30), W Japonii po przebadaniu w latach 1998-2001
7534 wymazów pobranychznarządow płciowych od
4026 klaczy stadnych i ogierów pełnej krwi angiel-
skiej wykazano metodąPCR Z equigenitalls u 12 kla-
czy i u 1 ogiera, z tym ze bakterię tę wyizolowano
tylko u 2 PCR-pozytywnych klaczy (3). W badaniach
własnych przeprowadzonych w latach 1993-1999
w kraju u 600 koni nie stwierdzono obecności T. eclui-
genitalis w wymazach pobranych zarówno uklaczy,
jak i ogierow (23).

Problem w rozrodzie koni stanowić mogąteżzaka-
żęnta Klebsiellą pneumoniae (K. aerogenes) t Pseu-
domonas aeruginosa (4, 8), Ępy otoczkowe KI,K2,
K5 K. p n e um o n i a e uznaw anę s ą za w y j ątkowo zj adli-
we patogeny o charakterze wenerycznym. W przeci-
wi eń s twi e do klac zy, u kt orych wywołuj ą s tany zap al-
ne drog rodnych, czasami ronienia, u ogiera zazałvy-
czaj nie obserwuje się klinicznych objawów infekcji,
K. p n eum o n i a e usada-wi a s i ę p o c zątkowo n a zewnętr z-
nych narządach płciowych ogiera (siedliska bakterii



Tab. 1. Mikroflora nasienia świeżego ogierórł,*

slrepIOcOccus spp.

Esche rich ia coli (niehemol. )

StreptlcOccus equi subsp, zooepidemicus

Bacillus spp,

Pseudomonas aeruginosa

Micrococcus spp.

Enle rokoki

Sta p hylo co cc us e p id e rn id is

Staphylococcus aureus

Sheptococcus equi subsp. equisinilis

Diplococcus spp,

sheptnc0ccus py0genes

Slrepllclccus equi subsp. equi

Alcaligencs spp,

pse u d o n o n as llu o re sce ns

Corynehacleriun egui (obecnie Bhodacoccus equĄ

Klebsiella pneumoniae

19,0

15,5

9,5-13,0

11,5

9,5-10,0

8,5

5,0

4,0

2,0-1,7

2,0-1,0

1,0

0,5-0,03

0,5-0,03

0,5

0,07

0,03

0,01

Objaśnienie: x - pobrane za pomoaą sztlcznej pochwy typu
zamkniętego

na prąciu), ale w niektórych przwadkach możę roz-
ptzestrzęnić się także na układ moczowy. Bakterie te
można izolować z błony śluzowej pęchęrza moczo-
wego i miedniczki nerkowej, atakżę z prostaty. P. aeru-
ginosa stanowi zwykle niewielki odsetek róznych bak-
teryj nych p opulacj i izolowanych od o gieró w z normal-
ną płodnością. Czasami jednak szczegóInie zjadltwe
szczepyP.aeruginosakolonizujązęwnętrznenarządy
płciowe lub są czynnikiem infekcyjnym i zmian za-
palnych gruczołów płciowych dodatkowych (baniek
nasieniowodu, gruczołów pęcherzykowych). W ptze-
ciwieństwie do K. pneumoniae (qpy Kl, K2 i K5) nie
jestjeszczejasne, który szczęp (serotyp) P. aerugino-
sa jest szczególnie patogenny i czy można go uznać
za zarazekprzenoszony drogą płciową u koni. Wyka-
zano jednak, ze serotypy 02a,03,04,06, 09 i 010 są
naj częściej pr zy czynąinfekcj i, a typ 0 3 j est szczep em
szczę golnie wirulentnym lub kolonizuj ącym narządy
płciowe ogierów i klaczy (5).

Ogiery ftrycie naturalne, inseminacja) mogą byó
równiezźródłemzakażeniapńeczkąSalmonellaabor-
tusequi, która, będąc przyczyną infekcji narządów
płciowych, powoduje u ogierów zapalenie jąder
z obrzękiem moszny i napletka, natomiast l klaczy
p oroni eni e, zatr zymanie ło zy ska i zap a\enie gruc z ołu
mleczne go. S almonell oza ąb o rtu s e qui jest r zadko wy-
stępującą chorobą i odnotowano ją w niektorych kra-
jach Ameryki, Azji, Europy i Afryki (33,44).

W nasieniu ogierów stwierdza się też mykoplazmy.
Mycoplasma equigenitalium, M. subdolum i Achole-

p l a s m a s p p. mo gąby ó pr zy czy ną r ó żny ch dy s fu nkcj i
tozrodczychuklaczy(niepłodność,zapaleniepochwy
i macicy, poronienia) i ogierów (obnizenie płodności
i zapalenie żołędzi i napletka). Mykoplazmy te izolu-
je się znarządów płciowych ogiera, najczęściej z doł-
ka żołędzi i cewki moczowej, rzadziej z prącia i na-
sienia. Od ogierow wyizolowano również M. equirhi-
nis, M, felis, M. arginini i wiele innych gatunków z ro-
dzaju My c o p l a s ma. Obok nich wykaz ano takźę ob ec -

no ś ć myko plazm z r o dzajll A c h o l e p l a s m a . Kltntcznte
zdrowe ogiery sąnajczęściej rezerwuarem tych zaraz-
ków, które mo gąpr zęno s i ć s i ę na klac z dr o gątran smi -

sji weneryc znej (4I, 5I).
W nasieniu ogierów stwierdzono również obecność

bakterii z rodzajl Chlamydia (1, 48). Z badafi Ęch
wynika, że chlamydie w ejakulatach ogierów wystę-
pują rzadko, a r ola, j aką mo gą poszcze góIne szczępy
tych drobnoustrojów odgrywać w patologii, nie jest
jasna i wymaga dodatkowychbadań i obserwacji. Ba-
dania własne (18, 20) nasienia ogierów czołowych
w kraju przepfowadzonę w latach 1980-1990 uyka-
zaĘw &Lżrymstopniu obecnośó florybakteryjnej o cha-
r aktęr zę komen s ali c zny m oraz w arunkowo - chorob o -

twórczyrrr (tab. 1). W badaniach tych stwierdzono tez,
że izolow ane szczepy P. aerugin o s a byĘ wrażliwe na
streptomycynę, a K. pneumoniae na gentamycynę
i neomycynę.

Szczepy P. aeruginosa i K. pneumoniae izoluje się
nie tylko ze świeżego nasienia ogierów, aletakże z po-
wierzchni prącia i napletka, z cewki moczowej (przed

częste mycie i odkażanie prącia i napletka ogiera,
szc ze góInie z uży ciem my dła - Ivory S o ap lub śro dka

-Betadine, jakwykazano (10), może
usunięcia normalnej, niepatogennej
otazwztostu organizmów typu coli

lub P aeruginosa i Klebsiella spp.
IJżycie do pobierania nasienia sztucznej pochwy

Ępu,,otwartego" minim alizuje obecnośó w nasieniu
bakterii zasiedlającychprącie, np. takich jakP. aeru-
ginosa, K. pneumoniąe.W frakcjach właściwych eja-
kulatow pobranych przy użycil1takiej pochwy od kra-
jowych ogierów wykazano obecność, ptzede wszyst-
kim, bakterii z rodzaju Staphylococcus spp., Coryne-
bacterium spp., Streptococcus spp., Micrococcus spp.
Zastosowanie tego typu pobierania nasienta dajemoż-
liwość uzyskania ejakulatów wolnych od bakterii; ich
odsetek maleje jednak wraz ze wzrostem liczby sko-
ków do ejakulacji (46).

Takżęw nasieniu mrozonym można stwierdzić licz-
ne bakterie komens alic zl7e ar az p otencj alnie chorobo-
twórcze, a w tym ostatnim przypadkllkolonie P. aeru-
gino s a i K. pneumoniąe. P odanie anĘbiotyków do roz-
cieńczalnika nasienia możę wydatnie zniwelować
wzrost bakterii (13, 15, 37,47).



Tab.2. Cechy nasienia orazliczba leukocytóq stężenie lizo-
zymu i aktywność fosfatazy alkalicznej po zakażeniu cewki
moczowej ogierów S. equi subsp. zooepidemicus

0dczyn nasienia (pH)

Aglulynauia plemników

Ruchliwość plemników

Plemniki żywe

plemniki nolmalne

Licńa leukocytów

Stężenie lizozymu*

AĘwnośó AP*

Objaśnienia: f wzrost, { -spadek, 0-brakzmian, *-osocze
naslenla

Ciągle dyskutowany jest problem \Mpływu bakterii,
pośrednich i końcowych produktow ich metabolizmu,
na jakośó i zdolność zapładniającą nasienia samców.
Zniektórych informacji (35, 39) wynika, ze obecność
bakterii w nasieniu nie ma istotnego wpĘwu na jego
jakość i płodność ogieróq w innych (40) wykazano
natomiast uj emny wpĘw metabolitów produkowanych
przęz różne bakterie (K. pneumoniae, P. mirabilis,
S. equi subsp. equisimilis, A. equuli, R. equi) na ruch-
liwość plemników tych samców. Z badafi własnych
(21) wynika, że w czasie doświadczalnego zakażenia
dystalnej części cewki moczowej zawiesiną zawlera-
jącąS. equi subsp. zooepidemicus dochodzi do szere-
gl zmtan w jakości nasienia, jednak bez podv,ryższe-
nia wartości prozapalnych czynników w osoczu na-
sienia ogierów (tab, 2), Zmiany w jakości nasienia
ogierów potwierdzono także w badaniach in vitro,
wykanĄąc spadek ruchliwości plemników i wzrost
aminotras fe r azy asp ar agini anowej (AspAT ) w o s o c ztl
nasienia po inkubacji nasienia z 500 x 103 komórek
S. equi subsp. zooepidemicuslml (22).

Witusy

EHV-1 (Equine herpesvirus-1) rózny od EHV-4
(wywołuje zakażęnia układu oddechowego i spora-
dycznie ronienia) odpowiedzialny jest za ronienia
u klaczy. U ogierów w związ\łlzinfekcjąEHV-l ob-
serwowano obrzęk moszny i spadek libido oraz zabu-
rzenia neurolo giczne. W badaniach do świadczalnych
(4 5) pt zeprowadzonych na 2 letnich i doj rzaĘch o gie-
rach (Welsh Mountain pony) wykazano po donosowym
zakażeniu EHV-1 obecność wirusa 8. dnia w nająd-
rzachi 9. dnia w j ądrach,natomiast w nasieniu stwier-
dzano go między 17.-25. dniem po inokulacji.

EHV-3 (Equine herpesvirus-3 ) j est odpowiedziaĘ
za wystryienie otrętu u koni, choroby znanej od po-
nad 150 lat i stwierdzanej w wielu krajach świata.
Wirus pfzenoszony jest głownie w czasie kopulacji,
ale mozliwa 1estteż transmisja przęz kontakt pośred-
ni, podezas zabiegów lekarskich, czyszczenia zwle-

r ząt i me chanicznię p o dcz a s ins eminacj i. Wirus otrętu
zprąciamożę dostać się do ejakulafu przry np. pobie-
raniu nasienia na sztucznąpochwę (6, 8, 36).

EAV (Equine Arteritis Virus) odpowiedzialny jest
za wystąpienie wirusow ego zapalenia tęfiric koni, EVA
(Equine Viral Arteritis), choroby o charakterze wene-
ry czrry m (8, 29). B adania s erolo giczne koni ras owych
w skazuj ą że zakażenie wirus em zap alenia tętnic koni
(wirus EA) występuje powszechnie w Europie, Ame-
ryce Północnej i Południowej, Afryce, Azjl oraz Au-
stralii. Badanie serologiczne ponad 3500 ogierow kra-
jowych na obecność przeciwciał anty-EAV wykazało
w przypadku 26Yo koni pozytywny odcąm śwtadczą-
cy o przebyĘm spontani cznymzakńeniu wirusem EA
(ogiery czystej krwi arabskiej - I4,4oń, pełnej krwi an-
gielskiej -7 ,3oń, czystej krwi angloarabskiej - 16,80ń,
stada ogierów 34-700ń. Z.e wzglę{una siewstwo wi-
rusa z nasieniem spontanicz nię zakażone o giery dzie-
li się na trzy kategorie: siewców krótkoterminowych
siejących wirus przęz 2-5 Ęgodni, siewców średnio-
terminowych siej ących wirus przez 3 - 8 miesięcy, siew-
cow długoterminowych siejących wirus ptzęz wiele
Iat, czasami do końca życia (25).

Nalezący do rodziny Togaviridae lentiwirus, który
jest przyczyną niedokrwistości zakażnej koni - NZK
(Equine Infectious Anemia - EIA), występuje w na-
sieniu zakńonychogieróq dotychczas jednak nie wy-
kazano transmisji o charakterze wenerycznym tej cho-
roby. Podobne relacj e doty cząwirusa wywołuj ącego
wenezuel sk ie zap alenie mózgu i r dzenia koni (Vene -
ztlelanequine encephalomyelitis - VEE), aĘkańskie-
go pomoru koni (Afrikan Horse Sickness-AHS) oraz
pęcherzykow ego zapalenia jamy ustnej (Vesicular Sto-
matitis-VS). VEE wywołuje wirus na\eżący do rodzi-
ny Tbgaviridae, rodzaju Alphavirus, przyczyną AHS
jest pantropowy orbivirus należący do rodziny Reovi-
ridae, natomiast VS wywołuje wirus należący do ro-
dziny Rhabdoviridae, rodzaju Versiculovirus, W cza-
sie silnej wiremii wirusy te mogą także pojawić się
w ejakulatach ogierow, ale jak dotychczas nie udowod-
niono w ogóle, aby nasienie odgrywało jakąś rolę
w transmisji Ęch chorób. W przypadku AHS obowią-
zuj e j ednak zakaz importu nas ięnia z kr aj ów zapowie-
trzonych, Choroba ta występuje endemicznie w tropi-
kalnych rejonach centralnej Afryki, skąd rozprzestrze-
nia się na południe Afryki. W ostatnim 40-1eciu AHS
pojawiał się też w niektórych krajach północnej Afry-
ki, na Bliskim i Srodkowym Wschodzie oraz na Pół-
wyspie Iberyjskim (I7, 29, 32, 36, 38),

Gtzyby

W nasieniu ogierów rzadko izoĘe się grzyby, nie-
mniej jednak odnotowano obecność Mucor spp. w cew-
ce moczowej, Absidia spp.w nasieniu śwrctym oraz
C an di d a s pp, w nasieniu r ozciehczonym z dodatkiem
antybiotykow (35). Zakażonę ogiery mogą w czasie
naturalnego krycia przenosić grzyby naklacze. Istnie-
j e też mozliwo ś ć tran smi sj i Ę ch zar azków z nas i eni em



w czasie inseminacji i wlłvołania stanów zapalnych
macicy uk|aczy (24).

pierwotniaki

Świdrowiec koński - Tlypanosoma equiperdum jest
czynnikiem etiolo gicznym zarazy stadniczej, Douri-
ne, która ma charakter choroby wenerycznej koni (8,
29,50). U żywicieli naturalnych (koń, osioł, muł) try-
panosomy rzadko pojawiają się we lłwt. Zarażęnię
Ęchzwierząt odbywa się wyłącznie podczas kopula-
cji (b ez ldziŃl ż;yw iciela p o średnie go), częś c i ej z o gie -
rów na klacze, gdyżpasożyt ten występuje w nasieniu
i wysięku śluzówki prącia samców dotkniętych zara-
ząstadniczą. Choroba ta pojawia się w południowo-
-wschodniej Europie i w południowej Ameryce, w pół-
nocnej i południowej AĘce - Etiopia (2), Namibia
(31) i Azji - Chiny (12), Mongolia (14). W Polsce
ostatni przypadek zar azy stadniczej zarej estrowano
w 1951 r.

Pierwotniakt Babesia equi t B. caballi należące do
r o dziny B a b e s i d a e (P i ro p l a s m i d a e) s ą pr zy czy ną p l-
roplazmozy (babeszjozy) u koni, apasożyĘ te mogą
pojawić się w nasieniu wówczas, gdy krew zakażo-
nych koni dostanie się do nasienia (36).
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