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wykonywanejestnajczęściejnapodsta-
wiepróbekmazistawowej,płynumó-
zgowo-rdzeniowego, a także próbek
skóry.Badaniekrwijestmałoskutecz-
ne,nawetwprzypadkugorączki,ponie-
ważdrobnoustrójtenrozprzestrzeniasię
wtkankach,aniepoprzezkrew.

Lawsoniaintracellularis
Lawsonia intracellularis jest wewnątrz-
komórkową bakterią Gram-ujemną
i na przestrzeni ostatnich lat z punk-
tu widzenia diagnostyki różnicowej
jest coraz częściej uznawana za czyn-
nikodpowiedzialnyzabiegunkiuźre-
biąt.Problemtendotyczygłównieźre-
biątodstawianychodklaczy,tj.wwieku
6-7miesięcy,uktórychbakteriaL.in-
tracellulariszagnieżdżasięwkomórkach
nabłonkakryptjelitakrętego,wywołując
wobrębiejelitproliferacyjnestanypa-
tologiczne.Mogąoneprowadzićdoza-
burzeńwchłanianiajelitowego,atakże
do chronicznych (z reguły) biegunek.
Chorobawystępujenajczęściejupoje-
dynczych zwierząt, jednak opisywano
równieżprzypadkizachorowańukilku
zwierząt w obrębie tej samej hodow-
li. Ponieważ w kale zakażonych zwie-
rząt znajduje się niewielka ilość tego
patogenu, badanie PCR z odchodów
stanowi jedynie pomocniczą alterna-
tywę,przyczymznikoma liczbadrob-
noustrojówwydalanychtądrogąmoże
byćprzyczynąnieprawidłowegowyniku
negatywnego.

Leptospiroza
U koni zakażenia krętkiem Leptospi-
ra rozprzestrzeniającym się poprzez
moczgryzoniprzebiegajązregułybez-
objawowo, co jest przyczyną wysokiej
seroprewalencji u koni zdrowych (ok.
75%). Drobnoustrój dostaje się do or-
ganizmuwrazzpasząlubwodąimoże
wywoływaćraczejniespecyficzneobja-
wy, takie jak gorączka (często z prze-
rwami),żółtaczka,brak łaknieniaoraz

koniecznajestjegokrytycznainterpreta-
cjazuwzględnieniemaspektówklinicz-
nych.PozytywnywynikbadaniaPCRnie
dostarczainformacjiozdolnościdanego
patogenudonamnażania.

Materiał przeznaczony do badania
powinienbyćtransportowanywsteryl-
nychineutralnychpojemnikach.Prób-
kimogąbyćschłodzone(2-8°C),alenie
jesttokonieczne.Możliwejesttakżeza-
mrażaniepróbek,aleporozmrożeniunie
wolnoichponowniezamrażać.

Jeżeli materiał diagnostyczny stano-
wi krew, jako koagulantu należy użyć
EDTA lub cytrynianu sodu. Krew po-
brananaheparynęnienadajesiędoba-
dania.Wymazypowinnybyćnadsyłane
bezpodłożatransportowego.

Dalszaczęśćpoświęconajestchoro-
bomzakaźnymkoni,wktórychwska-
zana jest diagnostyka metodą PCR.
Omówimy również materiał diagno-
styczny właściwy dla każdej z opisa-
nychchorób.

Choroby
opodłożubakteryjnym
Borelioza
DrobnoustrojemwywołującymwEuro-
pietęprzenoszonąprzezkleszczecho-
robęsąprzypuszczalnietrzypatogenne
gatunkikrętkaBorreliazgrupyBorrelia
burgdorferisensulato:B.burgdorferisensu
stricto,B.afzeliiiB.garinii.

Diagnostykajestnadalbardzotrudna,
zwłaszcza że na obszarach endemicz-
nychbardzowysokipoziomseroprewa-
lencjiobserwujesięrównieżwpopulacji
zdrowychkoni.UkonikrętkowiBorrelia
przypisujesięszeregróżnychchorobo-
wychobjawówklinicznych.Sątom.in.
zaburzeniaocharakterzeogólnym,obja-
wywobrębiestawówikończyn,choro-
byskóry,oczuiserca,objawyzestrony
układunerwowego,atakżezaburzenia
płodnościiporonienia.Równiezróżni-
cowanajestpaletapotencjalnychmate-
riałówdiagnostycznych.Ukonibadanie

W nowoczesnej diagnostyce wy-
krywanie patogenów metodą PCR
zastąpiłowznacznejczęścikonwen-
cjonalnemetodylaboratoryjne.

diagnostyka
choróbzakaźnych
ukonimetodąpCr

BadaniawykonywanetechnikąPCRpo-
legająnapowielaniuznanychsekwencji
aminokwasów patogenu do momentu,
wktórymwyprodukowanąwtenspo-
sóbilośćDNAmożnazmierzyć.Dzięki
temumetodataodznaczasiębardzowy-
sokąwrażliwościąiswoistością.Ponie-
ważistotąmetodyPCRjestizolacjaDNA
bądźRNApatogenu,prawdopodobień-
stwowykryciapatogenuwjednymbada-
niujestznaczniewyższeniżwprzypad-
kutechnikpolegającychnaizolowaniu
przeciwciałczymetodopartychnaho-
dowlidrobnoustrojów.Pozakończeniu
leczeniazwierzęciawynikbadaniaPCR
powinienbyćnegatywny.

WysokawrażliwośćtestówPCRwy-
maga staranności i dokładności pod-
czas pobierania próbek, ponieważ na-
wetnajmniejszezanieczyszczeniemoże
być przyczyną nieprawidłowego wyni-
ku.Podwzględemtransportowymtesty
PCRsąstosunkowomałowymagające,
gdyżdoichwykonanianiejestkoniecz-
naobecnośćpatogenówzdolnychdona-
mnażania(jaktomamiejscenp.who-
dowlidrobnoustrojów).

Istotnejestnatomiast,abylekarzwe-
terynariinadsyłającypróbkędobadania
dokonałwłaściwegowyborupodwzglę-
demlokalizacjidrobnoustroju.Naprzy-
kład w przypadku wirusów i bakterii
będzie to krew, w przypadku zaatako-
wanych narządów – wymaz lub prób-
ka moczu itp., a w przypadku latencji
–próbkiodpowiednichnarządów,np.
węzłówchłonnychlubgranulocytów.

PonieważtechnikaPCRumożliwiaja-
kościowewykryciedanegopatogenuna-
wetprzyjegoniewielkiejilości,wprzy-
padkuuzyskaniapozytywnegowyniku
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spadek wydajności. W literaturze opi-
sywanorównieżporonienia.Zakażenia
przenoszonezkonianakoniapraktycz-
nieniewystępują.WyizolowanieDNA
patogenu w przypadku stanów choro-
bowych o charakterze ogólnym moż-
liwe jest na podstawie krwi pobranej
na EDTA, a w stanach chorobowych
oprzebieguchronicznym–napodsta-
wiemoczu.

Nawracającezapaleniebłony
naczyniowejokaukoni(ERU)
Dowiedziono,iżistniejezwiązekpomię-
dzy trwałą wewnątrzgałkową infekcją
krętkiemLeptospiraanawracającymza-
paleniembłonynaczyniowejokaukoni,
określanym również mianem ślepoty
miesięcznej.Wynikająceztegoreakcje
autoimmunologiczneprowadządopo-
stępującegouszkodzeniawewnętrznych
strukturoka,anawetdooślepnięcia.Na-
wracającezapaleniebłonynaczyniowej
możnastwierdzićnapodstawiebadania
wkierunkuprzeciwciał(jesttonajczul-
szametoda), ale takżepoprzezwyizo-
lowanie antygenu metodą PCR z pły-
nu śródgałkowego bądź z próbki ciała
szklistego.Należyzaznaczyć,żemiano
przeciwciałwsurowicyniemaznacze-
niawprzypadkuERU.

Rhodococcusequi
Rhodococcusequijestbakteriąwarunko-
wochorobotwórcząwystępującąwgle-
bie oraz w kale koni. To najczęstsza
przyczyna ciężkich zapaleń płuc pro-
wadzącychdozgonówuźrebiątwwie-
kuod3tygodnido6miesięcy.Wrotami
zakażeniaigłównymmiejscembytowa-
niadrobnoustrojusąpłuca(wktórych
tworząsięropnie),skądmożeonoroz-
przestrzeniać się wraz z krwią do in-
nychnarządów.Drugapotencjalnadro-
ga zakażena to przewód pokarmowy
(biegunki,wrzody),atakżepępek.Po-
nadtoR.equiwykazujepowinowactwo
zkośćmiistawami.Wprzypadkuob-
jawówpłucnychmateriałemdobadania
możebyćwymazznozdrzalubpopłu-
czynyztchawicy.Zewzględunawyso-
kąwrażliwośćmetodaPCRumożliwia
takżeidentyfikacjękliniczniezdrowych
nosicieli. Ponieważ R. equi jako bak-
teria glebowa występuje praktycznie
wszędzie,wtymrównieżuinnychga-
tunków(takżeuludzi),naszelaborato-
riumwykonujebadaniePCRwdwóch
etapach,izolującwdrugimetapiebiał-
kovapA,czylitzw.sekwencjęplazmi-
duzjadliwości,copozwalanaszybkie
iprawidłowewykrycieszczepówR.equi
specyficznychdlakoni.Plazmidtenod-
powiedzialny jest za kodowanie biał-
kaAzwiązanegozezjadliwością(viru-

lence-associatedproteinA,vapA),które
odgrywarolęwpatogenezierodokoko-
zyiuznawanejestzaczynnikdetermi-
nującyzjadliwość.

Streptococcusequi(zołzy)
Zołzy to szeroko rozpowszechniona,
ostra, zakaźna choroba przejawiająca
sięropnymzapaleniemwęzłówchłon-
nychizapaleniemgardła.Jesttypowadla
młodychkoniiprowadzidodługotrwa-
łegouodpornienia,dlategorzadkowy-
stępujeustarszychzwierząt.Doizolacji
DNAbądźpatogenusłużągłówniewy-
mazyznozdrzy,wydzielinatchawicowo-
-oskrzelowalubropazropnia.Wtym
przypadkuprzewagametodyPCRnad
hodowląpoleganatym,żePCRpozwala
naszybszeuzyskaniewynikuprzyjed-
nocześniewyższejwrażliwościispecy-
ficzności,umożliwiatrafniejsząidentyf-
kacjęzwierzątkliniczniezdrowych,lecz
będących nosicielami patogenu, które
odgrywająkluczową rolęw epidemio-
logiitegodrobnoustroju.

Ponieważ metoda PCR nie odróżnia
martwych i żywych drobnoustrojów,
uzyskany wynik pozytywny należy za-
wsze traktować jakopodejrzenie ipo-
twierdzićhodowlą.

Chorobywirusowe
Wirusowezapalenietętnic
ukoni(EVA)
Wirusowezapalenietętnic(equineviral
arteritis)jestchorobązakaźnąoglobal-
nym zasięgu, występującą u koniowa-
tych i wywoływaną przez wirus EAV,
czyli wirus zapalenia tętnic. Wydaje
się, iż liczbapotwierdzonychprzypad-
kówtejchorobywzrosławciąguostat-
nich lat. Większość zakażeń nabytych
drogą naturalną przebiega subklinicz-
nie,mimotodochodzidoserokonwer-
sji.Objawy,oilewystąpią,sązróżnico-
wanepodwzględemrodzajuinatężenia.
Domożliwychnależą:gorączka,depre-
sja,jadłowstręt,obwodoweobrzęki,za-
paleniespojówek,pokrzywka,poronie-
nia, a u zwierząt młodych także nagłe
zapaleniapłucorazjednoczesnezapale-
niapłucijelit.Wirusprzenosisięgłów-
nie poprzez nasienie, gdyż zagnieżdża
się w dodatkowych gruczołach płcio-
wych zakażonych ogierów, skąd jest
zprzerwamiwydalanywraz zwydzie-
linami narządów płciowych. Wałachy,
koniew faziedojrzewania iklaczenie
mogąbyćzdrowyminosicielami.Chore
zwierzątemogąwydzielaćwirusarów-
nieżzinnymiwydzielinamiustrojowy-
mi, m.in. z rozpyloną wydzieliną dróg
oddechowych, z moczem lub z mate-
riałem poronnym. Podobnie jak sper-
maogierów,równieżwspomnianewy-

dzielinychorychzwierzątmogąsłużyć
jakomateriałdobadaniaRNA.Uzwie-
rzątchorychigorączkującychRNApa-
togenuudajesięczęstowyizolowaćtak-
żezkrwipobranejnaEDTA.

Herpeswiruskonitypu1
itypu4(EHV1iEHV4)
Zakażeniaherpeswirusemkonitypu1i4
są z regułyprzyczynąchoróbdrógod-
dechowych, przy czym natężenie obja-
wów klinicznych uzależnione jest zwy-
kleodwiekuistatusuimmunologicznego
zakażonegozwierzęcia.Zakażeniaherpe-
swirusemtypu1mogąrozprzestzrzeniać
sięrównieżpozaobszarbłonśluzowych
dróg oddechowych i wywoływać cięż-
szeobjawychoroby, takie jakporonie-
nia, okołoporodowy zgon źrebięcia czy
chorobyukładunerwowego.Raz zaka-
żonezwierzęstajesięnosicielemwirusa
nacałeżycie,przyczymwwynikudzia-
łania czynników wewnątrzpochodnych
i w niekorzystnych warunkach wirus
możesięponownieuaktywniać(naprzy-
kładwsytuacjachstresowych).Obszara-
miutajnieniawirusasągłównienarzą-
dylimfatyczneorazfrakcjeleukocytów.
DobadaniaPCRnadająsięnajlepiejwy-
mazyznozdrzyiwydzielinyzdrógod-
dechowych, płyn mózgowo-rdzeniowy,
a także materiał poronny, w tym rów-
nieżłożysko.Krewmożebyćprzedmio-
tembadaniajedyniewdrugiejkolejności
i tylkow faziegorączki. Jakoże frakcje
leukocytów, o czym wspomniano już
wcześniej,mogąstanowićobszarlaten-
cjiherpeswirusa,możnapokusićsięrów-
nieżobadaniekoncentratubogatopłytko-
wego.Pozytywnywyniktakiegobadania
pozwalawznacznymstopniunastwier-
dzenie,iżbadanezwierzęmiałokontakt
z herpeswirusem. Nie pozwala jednak
na określenie, czy mamy do czynienia
zostrymprzypadkiem,czyzestarszym
zakażeniem. Natomiast w przypadku
młodychzwierzątskutecznemożeoka-
zaćsiębadaniekrwi.

Końskagrypa(bold)
Końską grypę wywołują dwa podtypy
wirusakońskiejgrypytypuA:podtyp1
(H7N7) ipodtyp2 (H3N8),przyczym
podtyp 1 w ciągu ostatnich 30 lat wy-
stępowałbardzorzadko.Ukoniowatych
podatnychnategowirusawnastępstwie
zakażeniapojawiasięgorączkaisuchy
kaszel.Wnieszczepionychpopulacjach
wirusrozprzestrzeniasiębardzoszybko.
Zakażeniutowarzyszączęstobakteryjne
infekcjewtórneobjawiającesięśluzowo-
ropnąwydzielinąznozdrzyimaskujące
obrazkliniczny,comamiejscegłównie
wpopulacjachmającychczęściowąod-
porność.Szybkąiprawidłowądiagnozę
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umożliwiabadaniePCRwymazuznoz-
drza,popłuczynz tchawicy lubpopłu-
czynoskrzelowo-pęcherzykowych.

pasożytykrwi
Theileriaequi/Babesiacaballi
–babeszjoza(piroplazmoza)
Babeszjoza (piroplazmoza) koni jest
chorobą wywoływaną przez pierwot-
niaka przenoszonego przez kleszcze.
Obszarem endemii jest większość re-
gionówtropikalnychisubtropikalnych,
choćsięgaontakżedostrefumiarko-
wanych.Wzwiązkuzpowszechnością
transportu koni oraz rozszerzaniem
sięobszarówwystępowaniawektorów
chorobyobecnienależysięliczyćztym,
iżprzypadkikliniczne,atakżezwierzę-
taseropozytywnebędącorazczęstszym
zjawiskiem również w naszym kraju.
Chorobę wywołuje pierwotniak Ba-
besia caballi, względnie Theileria equi,
którego obecność można stwierdzić
wczerwonychkrwinkachzakażonych
zwierząt.Objawyklinicznemajączęsto
charakternieswoisty,achorobamoże
mieć przebieg zarówno bardzo ostry,
jak i przewlekły. Do charakterystycz-
nychobjawównależą:gorączka(często
zprzerwami),brakłaknienia,przyspie-
szony oddech i tętno, stany depresyj-

ne, żółtaczka i obecność hemoglobi-
ny w moczu, a w postaci przewlekłej
–utratawagi.Zakażonezwierzętapozo-
stająprzezdługiczasnosicielami,sta-
nowiącźródłozakażeniadlawektorów.
MateriałemdobadaniaPCRjestkrew
pobrananaEDTA.Wpierwszymeta-
piebadanieprowadzonejestpodkątem
obecnościobupierwotniaków,tj.B.ca-
balliiT.equi.Jeżeliwynikjestpozytyw-
ny, metodą sekwencjonowania można
dokładnieokreślić,czymamydoczy-
nieniazB.caballi,czyT.equi.

Anaplazmoza(erlichioza)
Patogenem odpowiedzialnym za er-
lichiozę granulocytarną u koni jest
Anaplasma phagocytophilum (wcześniej
Ehrlichia equi). Jest to Gram-ujemna
bakteriabezwzględniewewnątrzkomór-
kowaoziarenkowatymkształcie,prze-
noszonaprzezkleszcze,którastanowi
poważnyproblemwEuropie.Drobno-
ustrójpowniknięciudoorganizmuroz-
przestrzenia się wraz z limfą i krwią,
a następnie zasiedla komórki docelo-
we,czyligranulocytyobojętnochłonne
ieozynofilne.Początkowoinfekcjaob-
jawia się gorączką, apatią, obrzękiem
kończymiawersjądoruchu.Zpunktu
widzeniadiagnostykilaboratoryjnejob-

serwujesięmałopłytkowość,lekkąnie-
dokrwistośćiwysokipoziombilirubiny.
Uzwierzątdorosłychwwiekupowyżej
4 lat objawy są znacznie bardziej wy-
raźneniżumłodychkoni.Poprzebytej
chorobiekońnabywaodpornośćutrzy-
mującąsięprzezok.2lata,niezależnie
odtego,czyzakażeniejestutajone,czy
zwierzęjestnosicielem.

BadanieDNAwykonuje sięnapod-
stawiekrwichoregozwierzęciapobra-
nej na EDTA ok. 5 dni po wniknięciu
patogenu do organizmu, czyli w mo-
menciewystąpieniagorączki,natomiast
wykryciepasożytametodąmikroskopo-
wąmożliwejestdopieropoupływieok.
5dniodwystapieniagorączki. q
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