
Attykuł przeglądowy

Zapalenie naiądrzy u tryków wywołane ptzez Brucella ovis
WoJclEcH IWANIAK, JózeF plLAszEK

ąakład Mikrobiologii państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24-100 PuławY

. , '.,l 
.:'. :', 

,' ,' , ,,

Fleview

Ovine apalenie naj ądrzy u tryków) j est

chorobą czynnikiem etiologicznym jest
Bruce]la oyrs. Brucelozę owiec mogąwywoływać rów-
niez inne gatunki pałeczek Bruce]Ja takie jak B. nleli-
tensis, B. abortus i B. sttis. Szczegolne znaczenie po-
siada bruceloza owiec i kóz wywołana przez B. neJi-
tensis (1 1). Jest ona groźną chorobą dla tych gatunkow
zwterza! i dla człowieka. Za|jczana jest do jednej z
lł,azniejszych zoonoz. Brucelozę owiec na tle zakażeń
B. ovis po taz pier-wszy opisano w 1953 r. w Nowej
Zelandii i Australii (5, 24). Naturalnym rezerwuarem
zatazka są owce. Inne gatunki zwierząt oraz człowiek

na zakażeni e pałeczkami
daje się zakaztc bydło or
byc przyczynąznacznyc

dowli owiec. Rozpowszechniona jest w hodowlach
owiec zarówno w Australii, Nowej ZęIandli, w obu
Amerykach , Azl1 Afiyce oTaz w Europie (6).

W Polsce zarazek po raz pierwszy wyosobniono z
nasienia tryka w 1983 r. (3), a badania serologiczne
wskazujące na występowanie przeciwciał anty-B. ovis
w stadach owiec, wykonano w latach 1984-1986 (4).

Natomiast publikacje roku 2000 (ż, 13,23) wskazują
rra problem występowania zapalenia najalrzy u tryków
wywołanego przęz B. ovis u owiec w różnych rejo-
nach kraju. Z przeprowadzonyclr badań (22) wynika,
ze w Polsce na ogólną liczbę żż 9I2 przebadanych su-
rowic od owiec pochodzapych z 13 województw w
OWD uzl,skano 463 wyników dodatnich, co stanowiło
2,02oń badanych prób. Największy odsetek surowic, tł,

których stwierdzono przeciwciała anty-B. ovis zal7o-

towano w wojewodztwach kujawsko-ponorskim

dzynarodotvych jednosiek przeciwciał wiąźącyclr do-

pełntaczw 1 ml (mjpwdłnl). W pozostałych wojewódz-
iwach nie stwierdzono obecności przeciwciaŁ anty-B,
ovis w surowicach owiec,

właściwości zanzka
Bntce]]a ol,rs jest Gram ujemną pałeczką o wymia-

rach 0,3-0,7prm x 1-2 pm. Optymalną tenperaturą
wzrostu jest 37"C w atmosferze I0oń CO,. Wzrost k9-
lonii na podłożach stałych pojawia się pó 3-4 dniach,
Nie rośnle na podłozu McConkey'a (1). Na podłozu
agarowym z krwią wzrost pojawia się w postaci bar-
dŻo drobnych (0,5-1 mm) białoszarychkolonii bez stre-

f} hemolizy. Wyrośnięte kolonie na podłozu stałym są
okragłe, wypukłe z równyni brzegami. W świetle prze-

chodzapym są bar-wy bladomiodowej W przeciwień-
siwie do gładkich szczepów Bruce]]a (B, abofttts, B.
nelitensis, B. suis), które mogąwystępować zarówno
w forrrrie gładkiej iszorstkiej, Brucel]a orrspodobnie
jal< Bntcella caniswystępuje wyłapznie w fonnie szorst-
ne; 1l , IJ , |9). Z powodu braku obecności powierzch-
niowych antygenów, A i M, które w rcżnych plopoT-
cjach występują u szczepow gładkich, nie aglutynuje
w obecnościsurowic monospecyfi cznych skierowanych
przeciwko tym antygenom. Aglutyrruje natomiast z
surowicą skierowaną przeciwko szczepom będącym w
fazie szorstkiej (R). Struktura antygenowa tego ga-

tunku zbljżonajest do tej, jaka występuje u Bruce]]a
canis (1 , I'7 , 79). B. ovis jest drobnoustrojem katalazo-
dodatni m, oksydazouj emnym. Nie wytwarza siarkowo-
doru. Rośnie w obecności standardowych stężeń fuk-
syny zasadowej i tioniny. Wykazuje dodatnią reakcję w
teście z alayflawiną. Nie hydrolizuje mocznika i nie re-

dukuje azotanów do azotynów (I,żl).

Dtogi zakażenia

Zarazek wnika do organizmu ptzez błony śiuzowe
ptzewodu pokarmowego, spojówek, jamy nosowej"



dró g ro dny ch, a także pr zez us zko dzęni a c i ągło ś c i skóry.
Głównym sposobem zakażenia j est przeno szenie za-
razka drogąpłciową. Wydalany jest on wTaz z nasie-
niem, wydzieliną dróg rodnych samic, mlekiem, a tak-
że moczem (6). Zwierzęta mogą ulec infekcji podczas
wypasu na pastwisku, spozywając trawę zanleczysz-
czoną brucelami pochodzącymi od zakażonych zwie-
rząt. Zakażęnie B. ovisu Ęków moze nastąpić na sku-
tek kontaktu bezpośredniego z chorymi osobnikami,
krycia samicy, która uprzednio miała kontakt płciowy
z zakażonym samcem jak również |<rycie chorych sa-
mic. Tryki w kazdym wieku są podatne na zakażenie,
Iecz najczęściej choroba występuje u osobników doro-
sĘch. Częstotliwość zachorowań wztasta wraz z wie-
kiem samców. Ma to związek z większą ich ekspozy-
cją na zŃażenle. Już w wieku ftzech miesięcy mogą
one ulec zakażeniu po zetknięciu się z zakażonymi
owcami. Chore samce wydalają zarazękwraz z nasie-
niem, Obecność nawet jednego osobnika zakażonego
powoduje, ze choroba jest stale obecna w stadzie. Ma-
ciorki są bardziej odporne na zakażęnie niż tryki. In-
fekcje u samic występują najczęściej na skutek krycia
zakażonym Ękiem (6, 19). Jagnięta zreguĘ rzadziej
ulegają zakażęniom, ze względu na brak kontaktu z
dorosĘmi Ękami (6).

Patogeneza
Po wniknięcil zarazka przezbłony śluzowe jest on

fagocytowany przez makrofagi bądź inne komórki fa-
gocyĘące. Następuje w nich namnażanie się drobno-
ustroju. Wraz z fagocytami bakterie przedostają się do
regionalnych węzłów chłonnych, a stamtąd następuje
wysiew do układu krwionośnego. Na §m etapie choro-
by zarazek umiejscawia się w najądrzach, pęcherzykach
nasiennych, bańce nasieniowodu, gruczołach opuszko-
wo-cewkowych, a także w nerkach. Z węzłow chłon-
nych drogąkrwi wraz z fagocytami zarazki przedostają
się również do wątroby i śledziony (6). Daje się zauwa-
Ęc szczegolny rodzaj tropizmu pńeczek B. ovis co ob-
jawia się ich umiejscawianiem w układzie roztodczym.
Wydalanie bakterii następuj e wr az z nasteniem, moc zem,
wydzieliną z drog rodnych samic i mlekiem.

W przypadku tryków infekcja układu rozrodczego
prowadzi do obnizenia płodności, a nawet braku plem-
ników w ejakulacie. Obserwuje się zmiany w jakości i
ilości nasienia zmniejszoną objętośc ejakulatu, słabą
ruchliwość plemników. Wysoki odsetek plemników
wykazuje zmiany morfologiczne (6). Czasem wystę-
puje zjawisko aglutynacji plemników gdyż podczas
zakażenia mogą być wytwatzane przęciwciała skiero-
wane przeciwko plemnikom co manifestuje się ich zle-
pianiem (20). Jest to zjawisko pewnego rodzaju auto-
imrnunizacji, które ma też miejsce w przypadku zaka-
żeń B. canisu psów (l1). Podobne obserwacje noto-
wano w niektórych przypadkach niepłodności u męz-
czyzn (9, 15). U tryków obecność przeciwciał skiero-
wanych przeciwko plemnikom może być rownieżprzy-
czy nąniepło dn o ś c i. W przyp adk l zakażenia c i ę z amych
maciorek drobnoustrój kolonizuje komórki nabłonko-
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we łozyska (16). Prowadzi to do stanu zapalnego oraz
zml,an mikro- i makroskopowych w budowie łozyska.
Skutkiem tego jest coraz słabsze odżywianie płodu, a
następnie całkowite zerwanie łączności części matczy-
nej łożyska z częściąpłodową. Zmiany te prowadzą do
ronienia lub rodzenia słabo źywotnych jagniaJ.

Diagnostyka kliniczna
Bruceloza owiec wywołana przez B. ovis ze wzglę-

du na najczęściej stwierdzane objawy u tryków i ich
lokalizację, określana jest jako zapalenie najądrzy u
tryków. Choroba ta klinicznie objawia się zapaleniem
najądrzy, a niekiedy jąder. Manifestuje się to znacz-
nym ich obrzękiem, a w początkowej fazie choroby
bolesnością. W przypadku najądrzy zapalenle nĄczę-
ściej dotyczy ogona tajądrza, rzadziej głowy lub trzo-
nu. Objawy towarzyszące to obrzęk okolicy Wocza oraz
objawy ogólne takie jak wzrost ciepłoty wewnętrznej
ciała, wzrost częstości oddechów. U trykórł, zprzewle-
kłą infekcją B, ovis występuje najczęściej znaczne po-
większenie nąądrzy jedno lub obustrorIne oTaz atrofia
jąder. Powyższe zmlany pojawiają się około 9 tygo-
dnia p o zakażenju l ecz u ni ektórych zw ter ząt mo gą on e
pojawić się wcześniej. Znamienny jest fakt, że tylko u
około 50% zainfekowanych tryków stwierdza się ob-
jawy kliniczne (6). W jądrach moze występować zwy-
rodnienie włókniste. Zmiany te są zazwyczaj trwałe.
Zmiany patologiczne w obrębie jaler i najądrzy czę-
ściej występująjednostronnie (6). Mają one wpływ na
jakość nasienia.

Pierwszym sygnałem choroby u tryków może byc
pojawienie się w nasieniu - komorek zapalnych (gra-
nulocytów obojętnochłonnych). Ma to miejsce w 2-8
tygodniu po zakażeniu. Następnie dochodzi do wspo-
mnianych jlż zmian w objętości ejakulatu, ruchliwo-
ści plemników, zmian morfologicznych lub autoaglu-
tynacji plemników, a w krańcowych przypadkach do-
chodzi do ich braku w nasjeniu. Libido u zakażonych
samców nie wykazuje żadnych nieprawidłowości (6).
Tryki z subkliniczną postacią choroby pozostają nosi-
cielami i siewcami zarazka. Zjawisko to moze wystę-
pować stosunkowo często.

Nieciężarne maciorki przeważnle nie wykazują ob-
jawów klinicznych. W związku ztym, że drobnoustrój
kolonizuje komórki nabłonkowe łożyska głównym ob-
jawem klinicznym u cięzarnych maciorek są ronienia
oraz rodzenie maftwych lub słabo żywotnych jagniąt,
które giną w pierwszych dniach po porodzie. Podczas
kolejnych wykotów u większości zwlerząt nie obser-
wuje się żadnych odchyleń od norrny.

Rozpoznanie kliniczne nie wyklucza udziału innych
bakterji powodujących zapalenta nalądrzy u tryków.
Drobnoustroj ami izol owanym i z przypadków epid i dy-
mitis mogąbyc Actinobaci]]us senlinis, A. Actinelny-
cetemconitans, Haemophilus spp., Corynebacterium
ps eudofu b erc u ] o s i s o vl's, B nl ce ] ] a nl e] i ten s i s i Chl anly-
dia psittaci (5,6, 14,17, 18). Jednak w przypadkach
wystąpienia problemów z rozrodem zawsze powinno
być brane pod uwagę podejrzenie brucelozy.



Diagnostyka labolatoryjna
Obecność objawów klinicznych u owiec może jedy-

nie wskazyw ac na zakażenie pałeczkami Brucella ovis,
lecz by potwierdzić rozpoznanie kliniczne, niezbędne
są badania laboratoryjne. Oparle są one na metodach
bezpośrednich i pośrednich (17). Metody bezpośred-
nie opierają się na izolacji czynnika zakaźnego zmate-
riału pobranego od podejrzanych o zakażenie zwlerząt.
Dobrym materiałem do izolacji zarazka są: nasienie.
nalądrze, pęcherzyki nasienne, bańka nasieniowodu,
węzły chłonne nadwymieniowe i biodrowe. poronione
płody i łożyska. Równi ochwy
roniącej samicy są odp badań
bakteriologicznych (1) symal-
nej czułości badania, matęriŃ należy pobrac równiez
ze śIedziony i innych dostępnych węzłów chłonnych.
W przypadku poronionych płodów najlepszymi i pre-
fe row anym i nar ządami. któ re nal eży wykorzy s tać p o d-
czas badań bakteriologicznychjest żołądek i płuca (1,

16, 17). Próby przeznaczone do badań winny być do-
starczone do laboratorium w temperaturze 4"C,najszyb-
ciej jak to jest możliwe (1, l7).

Nasienie, Wmazy z pochwy lub probki mleka, mogą
być posiane bezpośrednio na płytkę z podłożem sta-
łym. Tkankt należy zhomogenizować i zawiesić w ja-
łowym płynie fizjologicznym lub PBS. Tak przygoto-
wany materiał posiać na podłoże stałe. W związku z
tym, ze inokulum użyte do posiewu zawiera często tak-
ze inne drobnoustroje, które przerastają wzrost kolonii
B. ovis, zalecanę są podłoża wybiórcze z dodatkiem
antybiotyków. Podłożem podstawowym jest agar
odżywczy lub Blood agar base z dodatkiem l0% jało-
r,vej surowicy owczej bądź bydlęcejlub7oń jałowej krwi
o wczej . Należy pam iętać, że surowica j ak również krew
owcza nie powinna posiadać przeciwciał anĘ-B. ovis,
Do podłoza na|eży dodać substancje hamujące wzrost
innej niż brucele flory bakteryjnej, Sąnimi: wankomy-
cyna, kolistyna, nystatyna, nitrofurantoina i cyklohek-
simid. Płytki z posiewami zazwyczaj inkubuje się w
temperaturze 3J"C w atmosferze I0oń COr. Wzrost
kolonii B. ovis pojawia się po 3-4 dniach. W przypad-
ku braku wzrostu posiewy należy inkubować przez 8-

10 dni. Ko]onie stają się wyrażnte widoczne po 3-5
dniach inkubacji (l, 14, 17).

Po uzyskaniu wzrostu na odpowiednich podłożach
na7eży wykonać szereg badań mających na celu iden-
tyfikację zatazka. Polegają one na badaniu mikrosko-
powym i biochemicznym (1, 17). Metoda hodowlana
jest najbardziej pewną i wiarygodną metodą potwier-
dzeniainfekcji lecz jest mało czuła,pracochłonna i tr-wa

dosyć długo. Badanie bakteriologiczne nie zau,sze koń-
czy się izo|acjączynnlkazakaźnego, mimo jego obec-
ności w materiale badanym, jakteZnię zawszejest ono
mozliwe do wykonania, gdyż nie każde laboratorium
dysponuj e odpowiednim wyposazeniem umozli wiaj ą-
cym wykonanie wyzej wymienionych badań.

W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej wykonywa-
ne są metody pośrednie. Oparte są one na testach sero-
logicznych. Wykorzystuj e się odczyn wiązania dopeł-

niacza (OWD), test immun oenzymatyczny (ELI SA)
oraz test immunodyfuzji w żehl agaTowym (AGID).

Antygenem do wykonywania OWD jest HS-ekstrakt.
Jest on otrzymywany z B. oyls metodą ekstrakcji ter-
micznej zpĘnemfizjologicznym. Antygen taki jest pro-
dukowany i rozprowadzany przęz Zakład Mikrobiolo-

Międzynarodowemu Standardowi Surowicy anty-Bru-
ce]]a ovis i zawiera w 1 ml 1000 nlpwd (międzynaro-
dowe jednostki przeciwciał wiĘące dopełniacz). Su-
rowica standardowapozwala na określenie tzw. wspóŁ

wanego w odcz
poziomu przec
cy wyrazonego

miano surowicy standardowej względem uzytego an-
tygenu wynosi 200, wtedy współczynnik x posiada
wartość 5 (wynika to z 1lotazu 1000 :200 - 5) W
związku ztym,jezeli miano surowicy badanej wynosi-
ło np. 10 to 1 ml tej surowicy zawiera 50 mjpwd (wy-
nika to z lloczynu 10 x 5 : 50). IJżycte surowicy stan-
dardowej i wyrażenie wyniku w jednostkach zapewnia
możliwosc
nych labor

OWD m
płytkach okrągłodennych) lub techn
bówkach). Składniki do wykonania
dopełniacz i surowica hemolityczn
reczkowane techniką makro. Surow
wuje si lnrze 60-63"Cprzez
30 min rozcieńczenia suro-
wic w dodaniu antygenu i

wki

l.T
lość

uczulonych erytrocytów. Próby ponownie umieszcza
się w łaźni wodnej z zachowaniem powyższych paru-
metrów. Wynik odczytuje się w zalezności od wybra-
nej techniki po odwirowaniu probówek lub mikropły-
tek, Probówki porownuje się z uprzednio przygotowa-
nym wzorcem hemolitycznym. Natomiast pĘtki oce-
nia się stosując pięciostopniową skalę oceny stopnia
zahamowania hemolizy (0o^, 25oń, 50o^, 1 5oń, 1 00%).
Należy równiez brać pod uwagę rozmiar guzika opad-
niętych krwinek. Mianem surowicy badanej jest jej
najwyższe rozcieńczenie, w którym występuj e 50oń i

Wynik na|eży -vqirazlc w mjpwd, któ-
j ednostkom międzynarodowym (IU).

Surowice, w których poziom przeciwciał jest równy
lub wyższy niz 50 mjpwd wg OIE, oceniane są jako
dodatnie. Obecnie w Polsce odporviada to 50oń lub słab-
szej hemolizie w rczcieńczeniu surowicy 1/10.

Należy równiez wymienić wady tego odczynu. An-
tykomplementama aktywność niektórych surowic, ko-
nieczna inaktywacja surowic, trudności w interpretacji
wyników surowic zhemolizowanych, są to uciązliwo-
ści związane z wykonaniem odczynu.



Antygen wykorzystywany w ELISA na|eży równiez
do HS-ekstraktu, podobnie jak antygen do OWD. An-
tygen uprzednio zmiareczkowany, względem surowi-
cy kontrolnej dodatniej i ujemnej rozcteiczany jest w
buforze węglanowym. Tak przygotowanym antygenem
powleka się mikropłytki titracyjne do ELISA. Na
opłaszczone płytki nanosi się surowice badane oraz
surowice kontrolne w odpowiednim rozcieńczeniu. Po
niezbędnej inkubacji, płytki płucze się odpowiednim
buforem, a następnie dodaje roztwór koniugafu prze-
ciwciał skierowanych przeciwko immunoglobulinom
owczym z peroksydaząchrzanową. Po kolejnej inku-
bacji i pfukaniu na płytki nanosi się substrat enzyma-

Ęczny w postaci ABTS. Wynik odczytuje się w czyt-
niku do mikropłytek przy dhLrgości fali 405 nm, Inter-
pretację wynikow wykonuje się wg wskazań OIE (17).

W odczynie immunodyfuzji w zelu agarowym wy-
korzystywane mogą być dwa rodzaje antygenów. Są
nimi wspomniany wcześniej HS-ekstrakt jak również
antygen sporzalzony z cytoplazmy komórek B. ovis.
Należy wspomnieć, że antygenem pochodzenia cyto-
plazmatycznego nie można roztożnjc zakażeń na tle
innych gatunków BruceJ]a. O wyniku dodatnim testu
świadczy pojawienie się prążka precypitacyjnego w
zelu agarowym (17).

Zwalczanie i zapobieganie

W celu zwalczenia infekcji B. ovis w stadzie należy
jak najszybciej po stwierdzeniu przypadków zachoro-
wań zarządzić kwarantannę. Następnie określic żrodło
zakażenla. Niezbędna jest dalsza identyfikacja i elimi-
nacja zwierząt zakażonych (6, 14). Chore tryki winny
być odizolowane i poddane kastracji, a następnie prze-
znaczonę na opas. Zakażonę maciorki również odizo-
lować od reszty stada i pTzeznaczyć na opas. W żad-
nym przypadku nie powinno się używać zakażonych
zwierząt w celach reprodukcyjnych.

W celu wykrycia zlvierząt zal<ażonych na\eży prze-
prowadzać monitoring serologiczny. W zwalczaniu in-
fekcji, szczególnie w stadach zarodowych, powinno być
uwzględnione kilkakrotne badanie serologicznę oraz
dezynfekcja. Zarazekjest wrażliwy na dostępne prepa-
raĘ dezynfekcyjne. Osobniki reprodukcyjne przed wpro-
wadzeniem do zdrowego stada winny przejść kwaran-
tannę, w czasie której wykon}Tvane są badania sero|o-
giczne w kierunku obecności przeciwciał anty-B, ovis.

Zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Zoosani-
tamym (12) owce przeznaczone do hodowli i rozrodu
powinny pochodzić ze stad wolnych od zakażeń B. ovis,
nie wykazywać objawów klinicznych typowych dla
zapalenia najądtzy w dniu wysyłki. Zwierzęta starsze
niż 6 miesięcy na 30 dni przed wysłaniem, winny byó
odizolowane otaz poddane testom serologicznym w
kierunku obecności przeciwctń anty-B. ovis z wyni-
kiem ujemnym. W przypadku gĘ zwlerzęta pochodzą
ze stad zakażonychnależy je izolować i poddac dwu-
krotnie badaniom serologicznym w odstępie 30-60 dni
między kolejnymi badaniami, ztym, że drugl test nale-
ży wykonać 15 dni przed wysłaniem zwierząt.
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Leczenie

Bruc eJ J a o l,rsj est pas ożytemwewnaJrzkomorkowym.
W związku z tym należy się liczyó z niepowodzeniem
w leczeniu. Istniejąjednak dane nt. Ieczenia zakażo-
nychzwierząt za pomocą dihydrostreptomycyny i oksy-
tetracykliny (6) Iecz ze względu na mozliwość nawro-
tu infekcji leczenie nie jest zalecane. W niektorych kra-
jach za\ecane są szczepienia owiec żywą szczepionką
sporządzonąze sz.czepu Rev l (l, .I], 18) W Polsce
szczepienia przeciwko brucelozie jak również lecze-
nie zwierząt są zabronione.
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