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Gurlent possibilities of antemońem diagnosis of Rhodococcus equi infections in foals

Suntnaty
The multi-organ location of inflammatory lesions along rvith the insidious onset and course of rhodococcosis

equi are often responsible for the mistaken and untimel1, diagnosis of the disease as rvell as for its incorrect
therap.v-. The elfective methods of active immunoprophr4axis of rhodococcosis are as of vet unknown. There-
fore, early antemortem diagnosis of a disease in foals is important in order to undertake timely and specific
antibiotic therapy and to improve its effectiveness. The survey of currentll,used methods of laboratory ante-
mortem diagnosis of rhodococcosis in foals is described.
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Rodokokoza jestchorobązakaźnąmłodychżrebiąt,
przebiegającą z obj awami ropno-ziarniniakowate go
zapalenia oskrzeli i płuc (7, 8). Zmianom w płucach
tow ar zy s zy c mo żę w r zo dziej ąc e zap alenie b ło ny ś 1 u-
zowej okręznicy i jelita ślepego, zapalenie węzłów
chłonnych krezkowych, oskrzelowych i środpiersio-
wych, aseptyczne lub ropne zapalenie stawów, a nie-
kiedy zapa|enie szpiku kostnego i gałki ocznej (8).
Wielonarządowa lokalizacj a proce s ó w zup alny ch w za-
kazeniachR. equi sprawia, ze choroba często jest myl-
nie lub zbyt póżno rozpoznawana i niewłaściwie le-
czona. Straty spowodowane występowaniem rodoko -

kozy w stadninach związane są z padnięciami mło-
dych zrebiąt oraz wysokimi kosztami dfugotrwałej te-
rapii antybiotykowej. Nie opracowano dotychczas sku-
tecznych metod swoistej, czynnej profilaktyki rodo-
kokozy, dlatego wczesneż przyży ciow e rozpoznanie
choroby u źrebiąt ma istotne znaczenie dla podjęcia
we właściwym czasie specyficznej terapii orazzwtęk-
szeniajej skuteczności (7, 8).

Choroba występuje aktualnie na całym świecie (7,
10, 11). Obserwacje kliniczne oTaz ocena anatomopa-
tologiczna fuebiąt padłych z objawami zapaleniapŁuc
wskazuj ą żę zakażęnia R. e q u i występuj ą takze w ni e -
których stadninach koni w Polsce (7, l0). Dane na te-
mat etiopatogęnęzy, kliniki i terapii rodokokozy żre-
biąt przedstawiono we wcześniejszym artykule (10).
N iniej szy stanowi pr ze gląd aktualni e wykorzystywa-
nych meto d przy ży ciowej, lab oratoryj n ej diagno styki
tej choroby.

lzo lac ja i i de ntyf ika cia zalazka
Po fazie replikacji wewnątrz makrofagow pęcherzy-

ków płucnych oraz w zamkniętych ropniach w pfu-
cach zarazek przedostaje się do światła oskrzelików
i oskrzeli, skąd moze być wydalany na zewnątrz.Bak-
terie często występująw wykrztusinie,rzadziej w Top-
nym wypĘwie z otworów nosowych ( 1 0). Materiał ten
zaw 1eT a do datkowo znaczną domi e s zkę innych drob -
noustrojów, głównie będących komensalami błony ślu-
zowej górnych dróg oddechowych lub wnikających
przypadkowo do jamy nosowej z zanieczyszczonego
środowi ska, Wśro d tych mikroorganizmów m o gąznaj -
dować się takze niezjadliwe szczepy R. equi. Dlatego
badanie bakteriologiczne wymazu z nosa od żrebiąt
chorych nie zawszę jest miarodajne. Korzystniejsze
efekty uzyskuje się pobierając do badania wydzielinę
tchawiczo-oskrzelową (l). W tym celu wykonuje się
punkcję w 1/3 dolnej części tchawicy. Poprzez rurkę
trokara do światła tchawicy wprowadza się elastyczny
zgłębnlk, które go końc ówkę umi ej s c awi a s i ę w okoli -
cy rozwidlenia oskrzeli. Przed pobraniem materiału
wprowadzi c można dotchawicowo 1 0-20 ml j ałowe-
go płynu fizjoIogicznego (1 , I4). Zaletą tej techniki
jest unikanie kontaminacji badanej próbki przezbak-
terie z gomych dróg oddechowych (14). Jako metoda
inwazyjna może ona jednak spowodowac komplika-
cje w postaci zakażęhmiejscowych, krwotoku ztcha-
wicy, uszkodzenia pierścieni tchawiczych lub odmy
środpiersiowej. Mniej skomplikowana technicznie
i b ar dziej b ezpieczna j e st metoda oprac owa na przez



autorów japońskich, polegająca na wykonaniu intuba-
cj i nosowo-tchawicowej za pomo cą elasty cznej rurki
silikonowej (I). Zabieg taki jest łatwy do wykonania
w warunkach terenowych, a ryzyko powstania kom-
plikacji jest niewielkie. Ponadto dzięki tej technice
materiał możnapobierać kilkakrotnie od tego samego
zw ierzęcia w dowolnych odstępach czasu. Mankamen-
tem jest jednak mozliwość zanteczyszczęnia proby
ptzez florę bakteryjną górnych dróg oddechowych,
w tym przezniezjadliwe szczepy R. equi (1). Altema-
tyłvnie do pobierania materiału z dolnych dróg odde-
chowych zastosować można endoskopię z wykorzy-
staniem profesjonalnego sprzętu, co nie zawsze jest
możliwe do wykonania w warunkach terenowych,
Wydzielinę tchawiczo-oskrzelową mozna wyko rry staó
do bezpośredniego badania mikroskopowego, bada-
nia hodowlanego oraz cytologicznego. Dwie ostatnie
metody uznawane są aktualni ę za tzw. złoty standard
(gold standard) w laboratoryjnej diagnostyce rodoko-
kozy żrebiąt (8). Badany materiał posiewa się na pod-
łoze podstawowe (agar z krwią) oraznawybrane pod-
łoza selektywne, zawierające antybiotyki hamujące
wzrost flory konkurencyjnej (3, 8, 9). Posiewy inku-
buje się w warunkach tlenowych w temp, 30-37"C,
Na agarze z krwiąkolonie średnicy 1-3 mm, nie hemo-
Iizuj ąc e, bĘ szcząc e, rozlewaj ąc e s i ę, śluzowate, b arwy
jasnoróżowej do czerwonej pojawiają się po 48-72
godzinach. Charakterystyczny pigment uwidacznia się
niekiedy dopiero po kilku dniach przechowywania
wyrośniętej hodowli w temperaturze pokojowej (17).

Spośrod podłóż wybiórczych do izolacji R. equi
z matęriaŁlbiologicznego polecana jest najczęściej po-
żywka NANAT z dodatkiem kwasu nalidyksowego,
nowobiocyny i cykloheksimidu (9,25). Wykazano tak-
że przydatność podłoza TANĘ zawierającego cyklo-
heksimid, kwas nalidyksowy i penicylinę (3), M3T,
zawierającego cykloheksimid i tiaminę (18), NC z do-
datkiem norfloksacyny, cefoperazonul i nystatyny (9),
CAZ -NB, zaw ier aj ąc e go ceftazimi dynę, nowob i o cy-
nę i cykloheksimid (9) oraz pozywki Tinsdale z do-
datkiem cystyny (3, 9). Większość podłóż selektyw-
ny ch zaw iera do datkowo telluryn potasowy 1K, Te O,),
pełniący rolę inhibitora wzrosfu saprofitycznych bak-
teń i gramdo datni ch. I dentyfikacj i zar azka dokonuj e s i ę
w oparciu o morfologię kolonii oraz komórek bakterii
po zabarwieniu metodą Grama, atakżę na podstawie
cechbiochemicznych (10, 1 1, 17). Właściwościąprzy-
datną do identyfikacji R. equi jest kwasooporność lub
częściowa kwasooporność (17). Wykazanie tej cechy
mozliwe jest po zastosowaniu specjalnego barwienia
preparatów, np. zmodyfikowanej metody Kinyoun.
R. equi cechuje się ograniczonąreaktywnością bio-
chemiczną ( 13), co stanowi cechę różnicującąten ga-
tunek z innymi zrodzaju Rhodococcus,nie odgrywa-
jącymi roli w patologii żrebiąt. Do określenia wybra-
nych ce ch biochemicz ny ch zar azka można wykorzy-
stać komercyjne zestawy API-ZYM (13).

W przebiegu rodokokozy zarazęk, poza płucami,
często lokalizuje się także w przewodzie pokarmowym
(8, 10). U starszych koni stwierdza się jedynie bierne
nosicielstwo bakterii w jelitach, natomiast u młodych
źrebtąt, w wieku do 3, miesiąca życia, zarazek ulega
replikacji osiągając miano 104-105 komórekw 1 g kału
(25). Skutkiem kolonizacji przewodu pokarmowego
j est siewstwo zj adliwych drobnoustroj ów z kałem or az
zanie czy s zc zenię nimi śro dowi ska zew nętr zne go .

W sprzyj aj ących warunkach zar azęk ule ga repl ika-
cjitakże pozaustrojowo, tj.w nawozie końskim oraz
gl ebi e zanlęczy szczonej kałem. C zynnikami stymulu-
jącymi namnażanie R. equi w środowisku zewnętrz-
nym są: wysoka temperatura otoczenia, duża zawar-
tośćzwiązkóworganicznychpochodzeniaroślinnego
oraz obecność w kale końskim większej ilości lotnych
kwasów tfuszczowych (7, 10). W takim środowisku
w ciągu kilkunastu dni z jednej komórki bakteryjnej
moze powstać do 10 000 cząstek potomnych, nato-
miast w 1 g pylistej zięmi znajdować się może nawet
kilka mi li onow zj adliwy ch zar azkow. Izo|acj a R. e q ui
zkałużrebiąt w wieku do 3. miesiącażyciawykorzy-
stywana jest, obok badania wydzieliny tchawiczo-
oskrzelowej , w przyżyciowej diagnostyce rodokoko-
zy (7,8). Wykrywanięzarazka w nawozie i glebie jest
natomi ast p r zy datne do okre ś lenia stopnia zanieczy sz-
c zęnia ś ro dowi ska bytow ani a zw ier ząt zj adliw ymi
szczepami R. equi oraz dobadah epidemiolo gtcznych.
Materiał do badania stanowi kał z prostnicy od żrebiąt
lub świezo pobrany ze ściółki, atakże wierzchnia war-
stwa gleby z miejsc, w których przebywająklacze ze
źrebtętami (15). Do badania bakteriologicznego wy-
korzystuje się 1 g kału lub ziemi, z którego sporządza
się zawiesinę w kolejnych 10-krotnych rozcieńczeniach
w j ałowym płynie ftzjolo gicznym. Po szc zególne r oz-
cieńczenia wysiewa się na podłoże selektywne §A-
NAT). Po inkubacjiliczy się kolonie odpowiadające
morfologią R. equi oraz ustala miano drobnoustrojów
w 1 g badanej proby. Dalszą analizęfeno- i genotypo-
wą izolowanych szczepów prowadzi się w oparciu
o identyfikację markerow zjadliwości - lipoproteiny
powierzchniowej VapA o masie I5-I7 kDa lub genu
vapA w obrębie plazmidu wirulencji. Badania w tym
z akre s ie wykazaĘ brak i stotnych r óżnic w śre dni ej lic z-
bie bakterii w probkach ziemi orazkahsklaczy i źre-
biąt, pochodzących ze stadnin zapowietrzonych oraz
środowisk, w których choroba nie występowała (23).
Wykazano natomiast przew agę ilościową zj adliwych
szczepów R. equi w środowiskachzendemicznie wy-
stępującą rodokokozą w porównaniu do stadnin wol-
nych od choroby.

Test CAMP

Jest fenotypową metodą umozliwiającą identyfika-
cj ę wyizolowanych bakterii, klasyfi kowanych wstęp-
nie jako R. equi na podstawie cech morfologicznych
kolonii i komórek bakteryjnych. Nazwa testu jest akro-
nimem, wyprowadzonym od nazwiskjego odkrywców



(Christie, Atkins, Munch, Petersen). Istotą metody j est
wykazanie charakterystycznej, dopełniaj ącej strefy
hemolizy na agarze zkrwią tworzącej się w bezpo-
średnim sąsiedztwie badanej hodowli bakterii oraz
S t ap hy l o c o c c us au reu s. Obydwa posiewy wykonuj e s ię
w układzie linijnym, prostopadle do siebie, zachowu-
jąc niewielki odstęp pomiędzy liniami wzrostu. Pow-
stanie streĄu synergistycznej hemol1zy w postaci cha_
raktery s Ę c zne go e fektu,,str załki" ( arrowhe ad e ffe c t)
lub ,,łopaty" (shovel effect) uwarunkowane jest wza-
j emną interakcj ą wytw ar zany ch do p o dłoza metab o li -
tów - B -hem oltryny gronkowc owej oraz e gzo enzymów
(tzw. equi factors), do ktorych należą: fosfolipaza C,
oksydaza cholesterolowa i fosfohy drolaza cholinowa.
Zamtast S. aureus w teście wykorzysta ć można C o ry -
n e b a c t er i um p s eu d o tub e rc u l o s i s, pro dukuj ący fo s fo -
IipazęD (17).

Metoda PGR

Postęp w diagnostyce mikrobiologicznej sprawia,
że konwencjonalne metody wykrywania drobnoustro-
j ow chorobotwórczych s ą uzupełniane lub zastępowane
nowoczesnymi technikami biologii molekularnej.
W wi e lu l ab oratoriach do rozpo znaw anla ro dokokozy
żrebiąt wykorzysĘe się aktualnie metodę PCR (19,
24). Stało się to możliwe dzięki poznaniu i opubliko-
waniu sekwencji nukleotydowej genu vapA, kodują-
cego białko antygenowe o tej samej nazwlę. Na tej
podstawie wytypowano sekwencje kilku par starterów
reakcj i, komplementarnych do konserwatywnych re-
gi onów p lazmi dowe go DNA (I 9, 20, 24). Altematyw-
nie w diagnosĘce rodokokozy wykorzystać można
startery komplementarne do fragmentu chromosomal-
nego DNA (genu), kodującego podjednostkę 163 ry-
bosomowego RNA (rRNA) (5, 19). U większości bak-
terii, sekwencje nukleotydowe tego genu są wysoce
konserwatywne i ni e ule gaj ą większym modyfikacj om
w trakcie rozwoju f,rlogenetycznęgo. Występujące w
obrębie tej sekwencji regiony zmienne są natomiast
charakterys Ę czne d|a p o szczegolnych drobnoustroj ów,
co umozliwia ich identyfikację i rożnicowanie (5).
Zaletąmetody PCR, bazującej na wykrywaniu genu
kodującego podjednostkę 165 rRNA, jest mozliwość
wykrywania wszystkich szczepów R, equi,w tym bak-
terii ni ezj adl iwy ch or az o zapr o gt amow anej geneĘ c z-
nie zjadliwości. Technika z wykorzystaniem starterów
komplementarnych do genu vapA pozwala natomiast
na identyfikację wyłącznie szczepow patogennych
i znajduje zastosowanie do potwierdzanta kliniczne-
go tozpoznania rodokokozy w przypadku jej wystę-
powania :użrebiąt.

Materiałem do b adań mo żę by ć wy dzielina tchawi-
czo-oskrzelowa, kał, kreą wycinki chorobowo zmie-
nionych płac orazprobki zjemipobranej z okólników
(5, 20, 24). Ekstrakcj ę DNA wykonl.wa ć można przy
użyciu standardowych procedur. Zastosowanie do tego
celu komercyjnych zestawów do izolacji i oczyszcza-

nia DNA pozvvala na wydatne uproszczenie i skróce-
nie czasu uzyskiwania matrycy.

Technika PCR cechuje się wysoką czułością i spe-
cyficznością. Do uwidocznienia swoistych ampliko-
nów DNA w zelu wystarczaobecność w badanej prób-
ce 10r-102 cząstek bakteryjnych w 1 ml wysięku tcha-
wiczo-oskrzelowego (20). Metoda daje ponadto wia-
rygodne wyniki w przypadku badaniaprób pochodzą-
cych od zwierząt leczonych anĘbiotykamt,kiedy za-
wodzą metody hodowlane (8).

0kreś!enie stężenia tibrynogenu w osoDzu

Fibrynogen jest glikoproteiną syntetyzowaną w
ustroju przęz komórki wątroby, odgrywającą istotną
rolę w procesie krzepnięcia krwi i w zapaleniu (12),
Stęzenie tego białka wzrastaw niektorych stanachpa-
tologicznych, prowadzących do zablrzeńhomeostazy
ustrojowej. Zjawisko to jest jednym z elementów tzw
odpowiedzi ostrej fazy, uruchamianej w organizmie
p o d wpĘw ęm zakażęń, uT azów, ro zro stów nowotwo -
rowych lub martwicy tkanek (2). Stymulatorami nvięk-
szonej syntezy fibrynogenu są cytokiny ptozapalne,
głownie interleukina 6 (IL-6), wytwarzane lokalnie
w o gni sku zap alenia przez mono QyĘ i makro tagi (I2).
W przebiegl zakażenia R. equi, z reguĘ ma miejsce
hip erfibryno genemi a, sp oradycznie u chorych żr ebiąt
stęzenie tego białka nie odbiega od norm ftzjologtcz-
nych (8, 10). U zdrowych foebiąt i koni starszych kon-
centracja fibrynogenu w osoczu wynosi 200-400 mgldl
i może wahać się w granicach od 100-500 mg/dl (10).
W prrypadkach rodokokozy stęzenie tego białka wzta-
sta powoli i stopniowo. Wartości od 500-600 mgldl
charakterystyczne są przeważnie dla wstępnej fazy
ostrego zapalenia. Wzrost koncentracji fibrynogenu
powyzej 1000-1200 mgldl wskazuje z reguĘ na za-
awansowany proces chorobowy, ktorego zejście naj-
częściej jest niepomyślne (10, 11).

Oznaczanie stęzenia fibrynogenu w osoczu źrebiąt
jest pomocne w wykrywaniu wczesnychprzypadkow
zakńeń R. equi,monitorowania przebiegu choroby i jej
zejścia, jak również nadzorowaniu efektów terapii
antybiotykowej i wyznaczaniu czasu jej trwania. Pod-
stawową zasadą większości metod laboratoryjnych do
oznaczania stęzenia tego białka j es tkataltzowana trom-
biną przemiana rozpuszczalnego fibrynogenu w nie-
rozpuszczalną fibrynę, a następnie dokonanie pomia-
ru koncentracj i wytrącone go włóknika. Ta zasada v,ry -
korzystana została, między innymi w metodzie Von
Clausa orazw1Blomback i Blomback (26). Obydwie
techniki są rekomendowane przęzWHO. Mniej skom-
plikowana technicznie i zapewniająca uzyskanie wy-
niku pomiaru w krótszym czasie jest metoda kineĘcz-
na (Kinetic Fibrynogen Assay). Procedura ta omija
dodatkowy etap rozpuszczanla fib.yrry, a wynik po-
miaru określany jest stopniem zmętnienia roztworu
w wyniku reakcji fibrynogenu z trombiną. Jako meto-
da referencyjna oznaczania stęzenia fibrynogenu uzna-
wana jest technika gorącej precypitacji mikrohemato-



krytowej, polegająca na określeniuróżnicy w koncen-
tracji białek osoczaprzęd i po ogrzaniu kapilar do temp.
56'C, Na tej zasadzie opiera się metoda opracowana
przez Schalm, Millar oraz Ratnoff i Menzie (6).
W stadninach, w których rodokokoza występuje en-
demicznie, określanie stęzenia fibrynogenu w osoczu
powinno się wykonywać u wszystkich źrebiąt w od-
stępach dwu§godniowych, począwszy od urodzenia
do ukończenia6. miesiąca życia.

Badanie se1o!ogiczne

Alternafiną metodą rozpozfiawania rodokokozy
żr ebiąt j est wykazanie obecności swoi stych przeciw-
ciał przeciwko R. equi w surowicy krwi. Do badań
s ero 1o gicznych wykor zy stac można o dczy n pre cyp i -
tacji w żelu agarowym (AGID - Agar Gel Immuno-
diffusion), test ELISA lub odczyn zahamowania sy-
nergistycznej hemolizy (SHI - Synergistic Haemoly-
sis Inhibition).

Odczyn podwojnej immunodyfuzji w żelu agaro-
wym (AGID) jest mało skomplikowany i technicznie
łatwy do wykonania w każdej pracowni. Tą metodą
wykrywane są głównie swoiste przeciwciała precypi-
tuj ąc e, ski erowane prze c iwko ni ektórym r o zpuszczal-
nym antygenomzarazka, w tym egzoenzymom - fos-
foltpazie C, oksydazie cholesterolowej i fosfohydro-
lazie cholinowej (4, 8). Zależnie od składu antygenu
diagnostycznęgo w tym teście mogą być wykrywane
także pr zeciwc i ała przec iwko antygenowi s omatycz -
nemu zarazka - białku VapA, odpowiedzialnemu za
zjadliwość. W Ameryce Północnej i Południowej do-
stępny jest komercyjny zestaw - Rhododiagnos firmy
Clinica Equina S. R. L. do diagnostyki rodokokozy
metodą AGID. Swoiste przeciw ciała przeciwk o R. e q ui
uzakażonychnaturalnieżrebiątmożnalvykryćtąme-
todą począwszy od 26. dnia życia (4,8). Za|etąmeto-
dy jest wysoka specyficzność, natomiast mankamen-
tem - niska czułośó, wynosząca około 70% (4).Wed-
ług niektórych autorów dzięki tej właściwości test
AGID częściej wykrywa przeciw ciała skierowane prze-
ciwko zjadliwym szczepom R. equi, wywołującym
w ustroju silniejszą stymulację antygenowąntż szcze-
py niezjadliwe, powszechnie występujące w środowis-
ku byto wan i a ko ni (8, 22) . U żr eb iąt z kltnicznymi o b -
j awami rodokokozy zastosowanie testu immunodyfu -
zji powinno się łączyć z wykonaniem badania jedną
z metod bezpośrednich, np. z ocenąbakteriologiczną
i/lub cytologiczną wysięku tchawiczo-oskrzelowego.

Bardziej cnlłym od immunodyfuzji testem serolo-
gicznym jest odczyn ELISA. W warunkach laborato-
ryjnych opracowano i przetestowano kilka wariantów
tej metody, różniących się składem antygenu diagno-
stycznego (8). We wszystkich wariantach antygenem
był wyciąg komórkowy, zawterający, zależnie od me-
tody przygotowania, rożne frakcje białkowe zarazka.
Wykazano, że z dlagnosĘcznego punktu widzenianaj-
bardziej przydatnym antygenem był ekshakt białkowy
otrzymywany przy uzyciu detergentu Tween-Z} (22).

W uzyskiwanym tą metodą ekstrakcie dominującą
komponentą był antygen otoczkowy. Stwierdzono, że
dużę znaczenie dla interpretacji Ęmikow testu ELISA
ma szczęp zarazka użytego do produkcji antygenu,
Takai i wsp. (22) wykorzysta|t do ekstrakcji białka
antygenowego zużyciem TWeen'u-20 szczep z kolek-
cji ATCC 6939, nie zawierający plazmtdu wirulencji,
Badania pilotazowe wykazały, żę ten tzolat, spośród
wszystkich testowanych szczepów, dawał w teście
ELI S A naj więcej reakcj i kr zy żowy ch z pr ze ciw ciała-
mi indukowanymi ptzez inne szczepy. Prescott i wsp.
(16) zastosowali do przygotowania antygenu do tesfu
ELISA Triton X-lI4.Przy użyciltego detergentu eks-
trahowano pełny materiał komórkowy plazmidowego
szczepu R. equi, w ktorym dominującą frakcją było
białko VapA, odpowiedzialne za zjadliwość. Testem
ELISA opracowanym na bazie tego antygenu można
było w ykazać s ero konwersj ę u zakażony ch naturaln i e,
|ecz nię wykazujących objawow klinicznych żrebiąt
pomiędzy 8.-10. tygodniem życia. W warunkach eks-
perymentalnych tą samą metodą serokonwersję lvyka-
zano l żrebiąt po 2 tygodniach po doświadczalnym
zakażeniuzjadliwym szczepemR. equi (16). Krew do
badania serologicznego testem ELISA powinno się
pobierać między 35.-65. dniem życia źrebiąt, ponie-
waż w Ęm okresie większośó zakażonych szfuk wy-
kazlfi e serokonwersj ę (4),

O golna zasada meto dy zahamowania synergi sty cz-
nej hemolizy (SHI - Synergistic Haemolysis Inhibi-
tion) jest analogiczna do testu CAMP zĘm,żę dodat-
ni wynik, informujący o obecności swoisĘchprzeciw-
ciał surowtczych przeciwko ęgzoęnzymom R. equi
manifestuje się w tym przypadku ograniczeniem lub
zahamow ani em wystąp i en i a stre fy dop ełni aj ąc ej he-
mol i zy (2 1 ). Stopi eń te go zahamow ania można zmlę -
rzyc i dzięki temu test SHI spełnia kryteria metody
ilościowej . B adania terenowe dowiodĘ skuteczno ści
tej metody w wykrywantu żrebtąt z zapalentem pfuc,
sp owo dowanym nafuralnymi zakażeniami R. e q u i (2 I),
Mankamentem j est natomiast ograniczona mozliwo ść
identyfikacji żrebiąt będących w początkowym, sub-
klini cznym stadium choroby, j akkolwi ek w Ęm zat<r e -
sie SHI przevłyższa metodę AGID (8). Większą ilość
subkliniczn y ch pr zyp adkow rodokokozy można wy-
kryć stosując warianĘ testu SHI, cechującego się więk-
szą czułością np, test REO (reverse Elek - Ouchterlo-
ny) lub test EFN (equi-factor neutralizing antibodies)
(21). Istotną wadą testu SHI, jak rownież wariantów
tej metody, sątrudności natury technicznej ogranicza-
jące stosowanie Ęch metod w badaniach większej iloś-
ci prob.

Badanie surowicy krwi na obecność przeciwciał nie
zawsze daje wiarygodne wyniki w diagnostyce rodo-
kokozy (8., 

? 
1): Reakcje nieswoiste - fałszywie dodat-

nie pojawiają się w przypadku utrzymywania się u źre-
biąt przeciwciał siarowych. Ich miano obniża się po-
woli i wysokoczułe testy serologiczne jak np. ELISA
są w stanie \\ykryć je jeszcze u 8.-10. tygodniowych
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żrebiąt (8). Inną przyczyną występowania wyników
fałszywie dodatnich jest stymulacja układu immuno-
logicznego kontprzez ubikwitamie występujące w śro-
dowisku niepatogennę szczepy R. equi. Zadna z opisa-
nych metod serologicznych nie rożnicuje przeciwciał
indukowan y ch pr zez szczępy zj adliwe i ni ezj adl iwe,

Z pr ze glądu aktualni e do stępnych meto d r o zp ozna-
wania rodokokozy żrebiąt wynika, ze konwencjonal-
ne metody diagnostycznę obarczone są ograniczenia-
mi utrudniającymi ich stosowanie w wykrywaniu za-
każeń naturalnych lub uniemożliwiaj ących jednoznacz-
ną interpretacj ę uzyskiwanych wyników. Upowszech-
nienie metody PCR oraz zastosowanie tej techniki
w badaniach przesiewowych w stadninach pozwoli na
w cz e s ną i denty fi kacj ę ws zy stki ch zakażony ch żr eb iąt,
która jest warunkiem skuteczności terapii antybioty-
kowej oraz ograniczęnia strat związanych z chorobą.
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STAN ZAKAZ,NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw czerwcu 2003 r.-)

1)Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 2 wojewodztwach: lubelskim (2-2)
iwielkopolskim (1-1). Stwierdzono ją u 3 kotów.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 6 wojewodztwach: dolnośląskim (1-1), lubel-
skim (2-2), podkarpackim (1-1), podlaskim (1-1), warmińsko-mazurskim (2-2), wielkopol-
skim (5-5). Zanotowano ją u 8 lisów, 2 jenotów, 1 borsuka i ,1 nietoperza.

3) Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 6 województwach: lubelskim ('1-'l), małopol-
skim (1-1), podkarpackim (1-1), podlaskim (1-1), śląskim (1-1) i wielkopolskim (1-1 ).

*'W narłittsacb podano liczbę powiatów i miejscorvości. u,któll,ch cho:,oba została striieldzona u,oklcsie spl,arł,ozdau,czynl.


