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diagnostyka
choróbzakaźnych
ukonimetodąpCr
W nowoczesnej diagnostyce wykrywanie patogenów metodą PCR
zastąpiłowznacznejczęścikonwencjonalnemetodylaboratoryjne.
BadaniawykonywanetechnikąPCRpolegająnapowielaniuznanychsekwencji
aminokwasów patogenu do momentu,
wktórymwyprodukowanąwtensposóbilośćDNAmożnazmierzyć.Dzięki
temumetodataodznaczasiębardzowysokąwrażliwościąiswoistością.PonieważistotąmetodyPCRjestizolacjaDNA
bądźRNApatogenu,prawdopodobieństwowykryciapatogenuwjednymbadaniujestznaczniewyższeniżwprzypadkutechnikpolegającychnaizolowaniu
przeciwciałczymetodopartychnahodowlidrobnoustrojów.Pozakończeniu
leczeniazwierzęciawynikbadaniaPCR
powinienbyćnegatywny.
WysokawrażliwośćtestówPCRwymaga staranności i dokładności podczas pobierania próbek, ponieważ nawetnajmniejszezanieczyszczeniemoże
być przyczyną nieprawidłowego wyniku.Podwzględemtransportowymtesty
PCRsąstosunkowomałowymagające,
gdyżdoichwykonanianiejestkoniecznaobecnośćpatogenówzdolnychdonamnażania(jaktomamiejscenp.whodowlidrobnoustrojów).
Istotnejestnatomiast,abylekarzweterynariinadsyłającypróbkędobadania
dokonałwłaściwegowyborupodwzględemlokalizacjidrobnoustroju.Naprzykład w przypadku wirusów i bakterii
będzie to krew, w przypadku zaatakowanych narządów – wymaz lub próbka moczu itp., a w przypadku latencji
– próbki odpowiednich narządów, np.
węzłówchłonnychlubgranulocytów.
PonieważtechnikaPCRumożliwiajakościowewykryciedanegopatogenunawetprzyjegoniewielkiejilości,wprzypadkuuzyskaniapozytywnegowyniku
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koniecznajestjegokrytycznainterpretacjazuwzględnieniemaspektówklinicznych.PozytywnywynikbadaniaPCRnie
dostarczainformacjiozdolnościdanego
patogenudonamnażania.
Materiał przeznaczony do badania
powinienbyćtransportowanywsterylnychineutralnychpojemnikach.Próbkimogąbyćschłodzone(2-8°C),alenie
jesttokonieczne.Możliwejesttakżezamrażaniepróbek,aleporozmrożeniunie
wolnoichponowniezamrażać.
Jeżeli materiał diagnostyczny stanowi krew, jako koagulantu należy użyć
EDTA lub cytrynianu sodu. Krew pobrananaheparynęnienadajesiędobadania.Wymazypowinnybyćnadsyłane
bezpodłożatransportowego.
Dalszaczęśćpoświęconajestchorobomzakaźnymkoni,wktórychwskazana jest diagnostyka metodą PCR.
Omówimy również materiał diagnostyczny właściwy dla każdej z opisanychchorób.

Choroby
opodłożubakteryjnym

Borelioza
DrobnoustrojemwywołującymwEuropietęprzenoszonąprzezkleszczechorobęsąprzypuszczalnietrzypatogenne
gatunkikrętkaBorreliazgrupyBorrelia
burgdorferisensulato:B.burgdorferisensu
stricto,B.afzeliiiB.garinii.
Diagnostykajestnadalbardzotrudna,
zwłaszcza że na obszarach endemicznychbardzowysokipoziomseroprewalencjiobserwujesięrównieżwpopulacji
zdrowychkoni.UkonikrętkowiBorrelia
przypisujesięszeregróżnychchorobowychobjawówklinicznych.Sątom.in.
zaburzeniaocharakterzeogólnym,objawywobrębiestawówikończyn,chorobyskóry,oczuiserca,objawyzestrony
układunerwowego,atakżezaburzenia
płodnościiporonienia.Równiezróżnicowanajestpaletapotencjalnychmateriałówdiagnostycznych.Ukonibadanie

wykonywanejestnajczęściejnapodstawiepróbekmazistawowej,płynumózgowo-rdzeniowego, a także próbek
skóry.Badaniekrwijestmałoskuteczne,nawetwprzypadkugorączki,ponieważdrobnoustrójtenrozprzestrzeniasię
wtkankach,aniepoprzezkrew.
Lawsoniaintracellularis
Lawsonia intracellularis jest wewnątrzkomórkową bakterią Gram-ujemną
i na przestrzeni ostatnich lat z punktu widzenia diagnostyki różnicowej
jest coraz częściej uznawana za czynnik odpowiedzialny za biegunki u źrebiąt.Problemtendotyczygłównieźrebiątodstawianychodklaczy,tj.wwieku
6-7miesięcy,uktórychbakteriaL.intracellulariszagnieżdżasięwkomórkach
nabłonkakryptjelitakrętego,wywołując
wobrębiejelitproliferacyjnestanypatologiczne.Mogąoneprowadzićdozaburzeńwchłanianiajelitowego,atakże
do chronicznych (z reguły) biegunek.
Chorobawystępujenajczęściejupojedynczych zwierząt, jednak opisywano
równieżprzypadkizachorowańukilku
zwierząt w obrębie tej samej hodowli. Ponieważ w kale zakażonych zwierząt znajduje się niewielka ilość tego
patogenu, badanie PCR z odchodów
stanowi jedynie pomocniczą alternatywę, przy czym znikoma liczba drobnoustrojówwydalanychtądrogąmoże
byćprzyczynąnieprawidłowegowyniku
negatywnego.
Leptospiroza
U koni zakażenia krętkiem Leptospira rozprzestrzeniającym się poprzez
moczgryzoniprzebiegajązregułybezobjawowo, co jest przyczyną wysokiej
seroprewalencji u koni zdrowych (ok.
75%). Drobnoustrój dostaje się do organizmuwrazzpasząlubwodąimoże
wywoływaćraczejniespecyficzneobjawy, takie jak gorączka (często z przerwami), żółtaczka, brak łaknienia oraz
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spadek wydajności. W literaturze opisywanorównieżporonienia.Zakażenia
przenoszonezkonianakoniapraktycznieniewystępują.WyizolowanieDNA
patogenu w przypadku stanów chorobowych o charakterze ogólnym możliwe jest na podstawie krwi pobranej
na EDTA, a w stanach chorobowych
oprzebieguchronicznym–napodstawiemoczu.
Nawracającezapaleniebłony
naczyniowejokaukoni(ERU)
Dowiedziono,iżistniejezwiązekpomiędzy trwałą wewnątrzgałkową infekcją
krętkiemLeptospiraanawracającymzapaleniembłonynaczyniowejokaukoni,
określanym również mianem ślepoty
miesięcznej.Wynikająceztegoreakcje
autoimmunologiczneprowadządopostępującegouszkodzeniawewnętrznych
strukturoka,anawetdooślepnięcia.Nawracającezapaleniebłonynaczyniowej
możnastwierdzićnapodstawiebadania
wkierunkuprzeciwciał(jesttonajczulsza metoda), ale także poprzez wyizolowanie antygenu metodą PCR z płynu śródgałkowego bądź z próbki ciała
szklistego.Należyzaznaczyć,żemiano
przeciwciałwsurowicyniemaznaczeniawprzypadkuERU.
Rhodococcusequi
Rhodococcusequijestbakteriąwarunkowochorobotwórcząwystępującąwglebie oraz w kale koni. To najczęstsza
przyczyna ciężkich zapaleń płuc prowadzącychdozgonówuźrebiątwwiekuod3tygodnido6miesięcy.Wrotami
zakażeniaigłównymmiejscembytowaniadrobnoustrojusąpłuca(wktórych
tworząsięropnie),skądmożeonorozprzestrzeniać się wraz z krwią do innychnarządów.Drugapotencjalnadroga zakażena to przewód pokarmowy
(biegunki,wrzody),atakżepępek.PonadtoR.equiwykazujepowinowactwo
zkośćmiistawami.Wprzypadkuobjawówpłucnychmateriałemdobadania
możebyćwymazznozdrzalubpopłuczynyztchawicy.ZewzględunawysokąwrażliwośćmetodaPCRumożliwia
takżeidentyfikacjękliniczniezdrowych
nosicieli. Ponieważ R. equi jako bakteria glebowa występuje praktycznie
wszędzie,wtymrównieżuinnychgatunków(takżeuludzi),naszelaboratoriumwykonujebadaniePCRwdwóch
etapach,izolującwdrugimetapiebiałkovapA,czylitzw.sekwencjęplazmidu zjadliwości, co pozwala naszybkie
iprawidłowewykrycieszczepówR.equi
specyficznychdlakoni.Plazmidtenodpowiedzialny jest za kodowanie białkaAzwiązanegozezjadliwością(viru-
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lence-associatedproteinA,vapA),które
odgrywarolęwpatogenezierodokokozyiuznawanejestzaczynnikdeterminującyzjadliwość.
Streptococcusequi(zołzy)
Zołzy to szeroko rozpowszechniona,
ostra, zakaźna choroba przejawiająca
sięropnymzapaleniemwęzłówchłonnychizapaleniemgardła.Jesttypowadla
młodychkoniiprowadzidodługotrwałegouodpornienia,dlategorzadkowystępujeustarszychzwierząt.Doizolacji
DNAbądźpatogenusłużągłówniewymazyznozdrzy,wydzielinatchawicowo-oskrzelowalubropazropnia.Wtym
przypadkuprzewagametodyPCRnad
hodowląpoleganatym,żePCRpozwala
naszybszeuzyskaniewynikuprzyjednocześniewyższejwrażliwościispecyficzności,umożliwiatrafniejsząidentyfkacjęzwierzątkliniczniezdrowych,lecz
będących nosicielami patogenu, które
odgrywają kluczową rolę w epidemiologiitegodrobnoustroju.
Ponieważ metoda PCR nie odróżnia
martwych i żywych drobnoustrojów,
uzyskany wynik pozytywny należy zawsze traktować jako podejrzenie i potwierdzićhodowlą.

Chorobywirusowe

Wirusowezapalenietętnic
ukoni(EVA)
Wirusowezapalenietętnic(equineviral
arteritis)jestchorobązakaźnąoglobalnym zasięgu, występującą u koniowatych i wywoływaną przez wirus EAV,
czyli wirus zapalenia tętnic. Wydaje
się,iżliczbapotwierdzonychprzypadkówtejchorobywzrosławciąguostatnich lat. Większość zakażeń nabytych
drogą naturalną przebiega subklinicznie,mimotodochodzidoserokonwersji.Objawy,oilewystąpią,sązróżnicowanepodwzględemrodzajuinatężenia.
Domożliwychnależą:gorączka,depresja,jadłowstręt,obwodoweobrzęki,zapaleniespojówek,pokrzywka,poronienia, a u zwierząt młodych także nagłe
zapaleniapłucorazjednoczesnezapaleniapłucijelit.Wirusprzenosisięgłównie poprzez nasienie, gdyż zagnieżdża
się w dodatkowych gruczołach płciowych zakażonych ogierów, skąd jest
z przerwami wydalany wraz z wydzielinami narządów płciowych. Wałachy,
konie w fazie dojrzewania i klacze nie
mogąbyćzdrowyminosicielami.Chore
zwierzątemogąwydzielaćwirusarównieżzinnymiwydzielinamiustrojowymi, m.in. z rozpyloną wydzieliną dróg
oddechowych, z moczem lub z materiałem poronnym. Podobnie jak spermaogierów,równieżwspomnianewy-

dzielinychorychzwierzątmogąsłużyć
jakomateriałdobadaniaRNA.UzwierzątchorychigorączkującychRNApatogenuudajesięczęstowyizolowaćtakżezkrwipobranejnaEDTA.
Herpeswiruskonitypu1
itypu4(EHV1iEHV4)
Zakażeniaherpeswirusemkonitypu1i4
są z reguły przyczyną chorób dróg oddechowych, przy czym natężenie objawów klinicznych uzależnione jest zwykleodwiekuistatusuimmunologicznego
zakażonegozwierzęcia.Zakażeniaherpeswirusemtypu1mogąrozprzestzrzeniać
sięrównieżpozaobszarbłonśluzowych
dróg oddechowych i wywoływać cięższe objawy choroby, takie jak poronienia, okołoporodowy zgon źrebięcia czy
choroby układu nerwowego. Raz zakażonezwierzęstajesięnosicielemwirusa
nacałeżycie,przyczymwwynikudziałania czynników wewnątrzpochodnych
i w niekorzystnych warunkach wirus
możesięponownieuaktywniać(naprzykładwsytuacjachstresowych).Obszaramiutajnieniawirusasągłównienarządylimfatyczneorazfrakcjeleukocytów.
DobadaniaPCRnadająsięnajlepiejwymazyznozdrzyiwydzielinyzdrógoddechowych, płyn mózgowo-rdzeniowy,
a także materiał poronny, w tym równieżłożysko.Krewmożebyćprzedmiotembadaniajedyniewdrugiejkolejności
itylko w fazie gorączki. Jako że frakcje
leukocytów, o czym wspomniano już
wcześniej,mogąstanowićobszarlatencjiherpeswirusa,możnapokusićsięrównieżobadaniekoncentratubogatopłytkowego.Pozytywnywyniktakiegobadania
pozwalawznacznymstopniunastwierdzenie,iżbadanezwierzęmiałokontakt
z herpeswirusem. Nie pozwala jednak
na określenie, czy mamy do czynienia
zostrymprzypadkiem,czyzestarszym
zakażeniem. Natomiast w przypadku
młodychzwierzątskutecznemożeokazaćsiębadaniekrwi.
Końskagrypa(bold)
Końską grypę wywołują dwa podtypy
wirusakońskiejgrypytypuA:podtyp1
(H7N7) i podtyp 2 (H3N8), przy czym
podtyp 1 w ciągu ostatnich 30 lat występowałbardzorzadko.Ukoniowatych
podatnychnategowirusawnastępstwie
zakażeniapojawiasięgorączkaisuchy
kaszel.Wnieszczepionychpopulacjach
wirusrozprzestrzeniasiębardzoszybko.
Zakażeniutowarzyszączęstobakteryjne
infekcjewtórneobjawiającesięśluzoworopnąwydzielinąznozdrzyimaskujące
obrazkliniczny,comamiejscegłównie
wpopulacjachmającychczęściowąodporność.Szybkąiprawidłowądiagnozę
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umożliwiabadaniePCRwymazuznozdrza,popłuczynztchawicylubpopłuczynoskrzelowo-pęcherzykowych.

pasożytykrwi

Theileriaequi/Babesiacaballi
–babeszjoza(piroplazmoza)
Babeszjoza (piroplazmoza) koni jest
chorobą wywoływaną przez pierwotniaka przenoszonego przez kleszcze.
Obszarem endemii jest większość regionówtropikalnychisubtropikalnych,
choćsięgaontakżedostrefumiarkowanych.Wzwiązkuzpowszechnością
transportu koni oraz rozszerzaniem
sięobszarówwystępowaniawektorów
chorobyobecnienależysięliczyćztym,
iżprzypadkikliniczne,atakżezwierzętaseropozytywnebędącorazczęstszym
zjawiskiem również w naszym kraju.
Chorobę wywołuje pierwotniak Babesia caballi, względnie Theileria equi,
którego obecność można stwierdzić
w czerwonych krwinkach zakażonych
zwierząt.Objawyklinicznemajączęsto
charakter nieswoisty, a choroba może
mieć przebieg zarówno bardzo ostry,
jak i przewlekły. Do charakterystycznychobjawównależą:gorączka(często
zprzerwami),brakłaknienia,przyspieszony oddech i tętno, stany depresyj-

ne, żółtaczka i obecność hemoglobiny w moczu, a w postaci przewlekłej
–utratawagi.Zakażonezwierzętapozostająprzezdługiczasnosicielami,stanowiącźródłozakażeniadlawektorów.
MateriałemdobadaniaPCRjestkrew
pobrananaEDTA.Wpierwszymetapiebadanieprowadzonejestpodkątem
obecnościobupierwotniaków,tj.B.caballiiT.equi.Jeżeliwynikjestpozytywny, metodą sekwencjonowania można
dokładnie określić, czy mamy do czynieniazB.caballi,czyT.equi.
Anaplazmoza(erlichioza)
Patogenem odpowiedzialnym za erlichiozę granulocytarną u koni jest
Anaplasma phagocytophilum (wcześniej
Ehrlichia equi). Jest to Gram-ujemna
bakteriabezwzględniewewnątrzkomórkowaoziarenkowatymkształcie,przenoszona przez kleszcze, która stanowi
poważnyproblemwEuropie.Drobnoustrójpowniknięciudoorganizmurozprzestrzenia się wraz z limfą i krwią,
a następnie zasiedla komórki docelowe,czyligranulocytyobojętnochłonne
ieozynofilne.Początkowoinfekcjaobjawia się gorączką, apatią, obrzękiem
kończymiawersjądoruchu.Zpunktu
widzeniadiagnostykilaboratoryjnejob-

serwujesięmałopłytkowość,lekkąniedokrwistośćiwysokipoziombilirubiny.
Uzwierzątdorosłychwwiekupowyżej
4 lat objawy są znacznie bardziej wyraźneniżumłodychkoni.Poprzebytej
chorobiekońnabywaodpornośćutrzymującąsięprzezok.2lata,niezależnie
odtego,czyzakażeniejestutajone,czy
zwierzęjestnosicielem.
Badanie DNA wykonuje się na podstawiekrwichoregozwierzęciapobranej na EDTA ok. 5 dni po wniknięciu
patogenu do organizmu, czyli w momenciewystąpieniagorączki,natomiast
wykryciepasożytametodąmikroskopowąmożliwejestdopieropoupływieok.
5dniodwystapieniagorączki.
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