
ll]]lll llllll]]:]lll]]ll

Praca oryginalna

,,1l1 l . , ,,, $ll0dltcynó,W,ćti 2003,159 (9)

Original paper
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A case of capine afrhtitis-eneephalitis virus infection of goats
in one of the hetds in the Walmia and Mazury voiuodship

Summary
CaPrine arthritis-encephalitis (CAE) is one of the major infectious diseases occurring in goat breeding. The

disease is widelY distributed in the lvorld, it also occurs in the countries from which goals trive been imforted
to Poland in the nineties. In one of the herds in the Warmia and Mazury voivodship]where animals importect
from France are brerl, numerous observed symptoms suggested the caprine arthritis-encephalitis virus (ĆłEV)
'_"Ś!tiol.Serological 

inve_stigation of goat §erum samples co|lected fiom the examined fbrm during the years
2000-2002 demonstrated CAE_V antibody occurrence. ' he commercial ELISA test C.A.E.v. (pourq-uier insti_
tute,, France) has bee_n used. The percentage of seropositive goats amounted to 75.9 perceni in zo'oo, 74.5 in
2001 and 84.2 in 2002, which is several times higheithan thó average level of CAEV antibodies in contami-
nated herds in Poland (15%). The obtained results confirmed the assumption that the disease had been brought
from France. The results also testify to the necessit_v of performing serological examinations for CAE in
goatherds in Poland, Particularly if they include animals imported fróm counlries where the disease is wide_
spread.
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Je dną z w ażniej szych chorób zakażny ch występu -
jących w hodowli koz jest wirusowe zapalenie stawów
i mozgtl koz (CAE - caprine arthritis-encephalitis).
Czynnikiem etiologicznym jest lentiwirus (CAEV -
caprine arthritis encephalitis virus) należący do rodzi-
ny Retroviridae, blisko spokrewniony antygenowo
z lentiwirusem wywołującym chorobę maedi-visna
(MVV) u owiec (I, 2, 5, 14). Choroba jest szeroko

iecie, m,in. w krajach Europy
latach 90. importowano kozy

częnleekonomicz"",o'J;,?*;;';i:]łłł:'x,łT"
znacznego obnizenia mleczności i spadkujakości mle-
ka oraz osłabienia kondycj i zwierząt (3 , 6, 7 , I2).

Główną drogą zakażęnia CAEV jest siara i mleko
pochodzącę od zakażonych kóz (I-3,5, 6, 8, 10).
Wśród dorosĘch zw ierząt możliwe j est przenie sienie

ny maziowej stawów, głównie nadgarstkowychi szczy-
towo-potyl icznego (4, 5, 7, 8, 12). Początkowo niebo -
lesny, długotrwały obrzęk przechodzi w bolesne, ob-
jawiające się kulawizną zapalenie stawu prowadzące
do nieodwracalnych zmian koiczących się jego

nej ze wzrostem liczbykomórek somatycznychw mle-

Choroba ma jednak prz ęważnie przebiegsubklinicz-
ny, a o zakażeniu świadczy jedynie dodatni wynik ba-
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ciwciała utrzymują się do końca życia (4, 6, 7, I3).
W di a gno styc e s erol o gicznej zasto s owan ie znalazły
testy ELISA i AGID (4,7-9).

W Polsce badania epizootiologiczne rowniez po-
twierdziĘ występowanie swoistych przeciw ciaŁ w 260ń
stad hodowlanych iu I5oń pochodzących z nich zwie-
rząt.Zakażeniate z,łrykle wiązały sięz importem zwie-
rzątz krajów zapowietrzonych CAE (10, 11).

Celem opracowania było przedstawienie przypad-
ku zakażenia kó z wi rus em zap alenia s tawó w i mó z gu.

0pis plrypadku

W gospodarstwie A w województwie watmińsko-ma-
zurskim, w stadzie liczapym początkowo 150 kóz rasy al-
pejskiej, mimo stosowania zabiegów profilaktycznych,
obserwowano róznorodne, pozornie nie związane ze sobą
objawy chorobowe, Od dwóch lat systematycznie spadała
lnleczlrośc, okresy laktacji uległy skróceniu. Po wykotach
gl-tlczoły m] eczn e rri ektóryc h kóz były zm i enione zap alni e,
stawały siętwarde, bez widocznych innych z:.rlian, a w mle-
ku stwierdzano wzrost liczby komórek somatycznych. Wy-
stępowały równiez ronienia lub porody słabo zywotnych
kożIąt. Jednocześnie u części kóz obser-
wowano obj awy zapalenia stawów, prze-
ważnię jednego lub obu nadgarstko-
wych, przebiegające z powiększeniem
stawu, obrzękiem i kulawizną. Postępu-
jąca kulawizna, początkowo wymusza-
jąca odbarczanie chorej kończyny, pro-
wadziła w końcu do zalegania i w na-
stępstwie do znacznego wychudzenia
zwierząt. Sekcyjnie u kilku padłych kóz
stwierdzono środmiąższowe zapalenie
płuc. Częśc zwierzal w stadzie nie wy-
kazyw ała żadnych zmian chorobowych.

W latach 2000-2002 u koźląt w wie-
ku ok. 2 miesięcy wystąpiło kilka przypadków wiotkiego,
obustronnego porazenia kończyn tylnych lub wszystkich
końc zyn. Zw ierzęta leżały, zac howuj ąc przyto rnno ś c i łak-
nienie, a przednimi kończynami usiłowały ciągnąć bezwład-
ny tył. Czasami u lezących zwierzątobserwowano skręce-
nie szyi i głowy.

Spadek wydajności mlecznej, kondycji oraz ciągłe pro-
blemy zdrowotne zwierząt byĘ powodem zaniechania pro-
dukcji mleka koziego na sprzedaż i znacznej redukcji sta-
da. Częśc zwierza1. ubito ze względu na stan zdrowotny,
częśc natomiast sprzedano okolicznym gospodarzom. Obec-
nie stado liczy około 60 kóz.

Zaobserwowane zmiany oraz fakt, że zwierzęta zostały
importowane w 1997 r. z Francji, gdzie powszechnie wy-
stępuje CAE, nasunęły podejrzenie, między innytni, wiru-
sowego zapalenia stawów i rnózgu kóz. Wykorzystując
kolekcję surowic, zbieranych od 2000 r. do innych badań,
wykonane zostały testy na obecność przeciwciał anty-
-CAEV.

Mateilał imetody
Surowice pobrane do badań w latach 2000-2002 prze-

chowywano w temperaturze -20oC. Łącznie przebadano
194 surowice pochodzące z gospodarstwa A i 20 surowic

z gospodarstwa B. Badania przeprowadzono metodą ELI-
SA przy uzyciu komercyjnego zestawu ELISA C.A.E.V.
(Instytut Pourquier, Francja).

Wyniki i omówienie

Uzyskane wyniki wskazują na znaczne rozprzestrze-
nienię CAEV w badanym stadzie (ab. 1). W pierw-
szym i drugim roku badań odsetek serologicznie do-
datn i ch zw ier ząt wynosił odp owiedni o 7 5,9Yo i 7 4,5Yo.
W ostatnim roku badań procent reagujących pozytyłv-
nie kóz wzrósł do 84,20ń. W tym tez roku nasiliĘ się
objawy klinicznej CAE u koz dorosĘch. Objawy ner-
wowe u koźląt pochodzących od serolo gicznie dodat-
nich matek mogą wskazywać na wystąpienie postaci
nerwowej CAE, co byłoby pierwszym przypadkiem
wystąpienia tej postaci w Polsce. Objawy kliniczne
choroby występuj ą p r zew ńnię Ęlko u doro sĘch zw ie -
rząt, a objawy nerwowe w przebiegu CAE stwierdzanę
są niezwykle rzadko (2, 4, Iż). Przewlekłe zapalente
stawów, typowe dla CAE, obserwuje się przewaznie
u20-300ń zakażonych zwterząt i pojawia się zwykle
w 2. roku życiarozwrjając się przez szereg lat (4, I2).

Tab. l. Wyniki badań serologiczn.vch surowicy kóz z gospodarstwa A na obecność
przecilvciał ant1,-CAE\/

W stadach zapowietrzonych CAEV liczba zakażo-
nych zwierząt wztasta wraz z wiekiem (6). Wysoki
procent zvv ierząt serologicznie pozfiwnych, utrzymu-
jący się w badanym stadzie na prawie jednakowym
poziomie w ciągu trzech lat, świadczy o długiej eks-
pozycji na dztałante wirusa. Potwierdza to przypusz-
c zęnia, że żr o dŁęm zakażęnia byĘ ko zy imp orto wane
z Francjt. Dla porówn ania przebadano 20 losowo po-
branych surowic pochodzącychze stada B, oddalone-
go o 30 km od gospodarstwa A. W stadzie Ęm,liczą-
cym 50 kóz rasy polskiej białej szlachetnej, nie było
nvierzątimportowanych.Wżadnejzbadanychsrrrowic
nie stwierdzono obecności przeciwciał anty-CAEV.
W stadzie A odsetek reagujących dodatnio kózbył
znacznię vłyższy od średniej występującej w Polsce
(10, 11), aklinicznie stwierdzono wszystkie opisane
postacie CAE.

Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz znajduje
się na liście B OIE oraz w załączniku 2 do Ustawy
z 1997 r, i podlega obowiązkowi rejestracji (15). Cho-
roba ta rzadko jest rozpoznawanaklinicznie przez\e-
kar zy weterynarii. P owo dem j est występowani e zmian
u niewielkiej liczby zwierząt zakażonych oraz pomi-



nięcie CAE w diagnostyce rożnicowej chorób kozprze-
biegających zzapaleniem stawów. Nie ma teżskltęcz-
nych metod leczenia, azwalczanie wirusowęgo zapa-
lenia stawów i mózgu kozpolegagłównie na elimina-
cji zw ierząt serolo gicznie dodatnich (2, J, 1 0, 1 1, 1 3 ).
Prowadzono też proby ograniczenia zakażęh kożIąt
popruez karmienie ich mlekiem matek ogrzewanym
w temperaturze 96"C przęz 30 min. lub karmienie
mlekiem krowim (8, 13).

W przypadku tak znaczflego rozptzestrzenienia
CAEY jak to ma miejsce w stadzie, w którym prze-
prowadzono badania, obowiązuj ąca metoda zw alcza-
nia choroby jest trudna do zaakceptowania przezho-
dowców i skłania ich do zantęchania_ zgłaszanta po-
dejr zany ch p rzyp adkó w. N at o m i as t spr ze daż zakażo -
nych kóz przyczynla się do rozprzestrzenienia choro-
by w kraju.

Reasumując należy stwierdzić, że konieczne jest
wykonywanie badań w kierunku CAE przez wetery-
naryjne słuzby nadzoru,szczególnie w tych gospodar-
stwach, do ktorych importowano z-łvierzęta zl<rajów
zapowietrzonych CAE. Nalezy też przekonywać ho-
dowców kóz o celowości stosowania proponowanego
pro gramu zw alczania CAE.
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