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The basic subject of the article was equine influenza-like diseases. This term includes equine adenoviruses,
equine picornaviruses, equine reoviruses and parainfluenza 3 virus infections. The date presented in this
review concerned equine adenoviral (EAdV1 and EAdV2) infections: biophysical properties of EAdY
epidemiology, pathogenesis, clinical disease, pathology, immunity, diagnosis, treatment and prophylaxis.
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Adenowirozę koni zaltcza się do chorób grypopo-
dobnych. Termin,,choroby grypopodobne koni " obej -
muje grupę chorób wirusowychżrebiąt i młodych koni,
charakteryzującą się zapaleniem górnych drog odde-
chowych z obustronnym surowiczym wypływem
z nozdrzy, często kaszlem i zapalentem spojówek,
przebiegającymz gorączkąlub bez niej oraz słabo lub
średnio nasilonymi innymi objawami ogolnymi.

Do tej grupy chorób zaltcza się równiez zakażenia
układu oddechowego wywołan ę pr?ezpikornawirusy,
reowirusy oraz wirus parainfluenzy 3 (23),Infekcji Ęch
nie daje się odróznić klinicznie. Są one podobne do
łagodnej postaci grypy,ztym,że dotyczążrebiąt i koni
do 3 lat, mogą przebiegać bezgorączkowo, a proces
szerzenia się zakażenta przebiega wolniej. W więk-
szości zachorowania przebie gają bez komplikacji.
Badania. wirusologiczne i serolo giczne wykazĄą że
wymienione wirusy występują powszechnie w popu-
lacjach koni na terenie całego świata, zwłaszcza w du-
zych skupiskach tych zwierząt. Mogą stanowić pro-
blemy zdrowotne w stadninach, szczegolnie w wycho-
walniach żrebląt i młodzieży oraz w ośrodkach trę-
ningowych, na torach wyścigowych, terenach wystaw
hodowlany ch, bazach transportowych i kontumacyj -
nych. W miejscach tych, w nviązkuz dlżąrotacjąkoni,
zachorowani a m o gą utr zy myw aó s i ę stacj onarni e ni e-
zalężnie od pory roku i szerokości geograftcznej. Za-
każenia adenowirusowe są powaznym problemem
w stadninach, głównie użrebiątdo jednego roku, api-
kornawirusowe - u młodych, zwłaszcza dwuletnich
koni, na torach wyścigowych lub będących w trenin-
gu. ry naszej s.tref,te klimatycznej, w środowiskach
o mniejszej zmienności populacji kont, zakażenia naj-

9zęściej pojawiają się w okresie zimowo-wiosennym
i jesienno-zimowym, co ma zwtązek ze zmiennością
temperatur i pogody w wymienionych porach roku

(23 ). Oproc z zmianpo godowych do zachorowań uspo-
sabiają wszelkie inne czynniki stresogenne, zwłasz-
cza transport, trening, zmiana żywienia, środowiska,
obsługi, a głównie wszelkie defekty lub zaburzęnia
immunologiczne, czego przykadem są często śmier-
telne infekcje adenowirusowe źrebiąt arabskich zwro-
dzonym defektem immunologicznym. U koni wyści-
gowych ob serwuj e się wzrost wrażliwośc i na zakażę-
nia wirusowe i bakteryjne, co jest powodem uzyski-
wania przęz nie gorszych wynikow sportowych (1).
Rezultaty badań Robinsona i wsp. (I7) wskazują że
wraż l i wo ś ć kon i raj dowy ch na zakńenia zw tązana j e st
przedŁużoną supresj ą wrodzone go systemu obronne-
go na skutek duzego i dfugotrwałego wysiłku. Wpew-
nych środowiskach problemem moze być nosicielstwo
wirusów występujące u dorosĘch koni, poniewaz pod
wpływem stresu moze nastąpić siewstwo lub reakty-
wacja zakażenia (23).

Grypopodobne wirusowę zakażenia górnych drog
o ddechowych u koni doro sĘch pr zebte gaj ąp oronni e,
a tylko u wyjątkowo silnie osłabionych koni mogą
występowac w postaci klinicznej. W ustalonych śro-
dowiskach, przy właściwej odporności koni, nie od-
grywają większej roli, ale w nowych zbiorowiskach,
zwłaszcza po transporcie, w bazach, na wystawach,
torach wyścigowych i w nowo tworzonych stadach mogą
być powodem występowania pewnych problemow.

B adania serologiczne wykazuj ą powszechne wystę-
powanie adenowirusów u koni. Zakażenie tym wiru-
sem na podstawie badań serologicznych w skali świa-
towej waha się od 20ń do I00% w zależności od wie-
ku, rasy, liczebności populacji koni w danym kłajloraz
zastosowanego testu (3, 9, 2I), Poziom serokonwer-
sj i, docho dzący do 7 0oń p opulacj i, stwierd za sięu r o cz-
niaków i dwulatków. Infekcje adenowirusowe sązde-
cydowanie najczęstsze spośród innych zakażęń



w pierwszym roku życia żrebtęcia, ale u źrebiąt im-
munokompetentnych w większości mająprzebteg pod-
kliniczny, aw przypadku zachorowań na ogół docho-
dzi do samoistnego wyzdrowienia. Dobrze udokumen-
towane jest zapa7enie płuc spowodowane adenowiru-
sem u źrebiąt arabskich z defektem immunolo g icznym.
Adenowirusy końskie izolowano również od żrebtąt
innych ras. Występowały one zarówno u klinicznie
zdrowych żrebiąt (co wskazuje na mozliwość zaka-
zeń podklinicznych), jak i dotknięĘchzapaleniem gór-
nych drog oddechowych oraz y rd.*y9h i.chorych
na wymienione zapalenie młodych, dwuletnich koni,
zwłaszcza na torach wyścigowych.

Adenowiroza jest chorobą źrebtą|rzadziej koni do
2 lat, wywołanąprzez adenowirusy końskie, Charak-
teryzuje się głownie objawami ze strony układu odde-
chowego i/lub przewodu pokarmowego.

Adenowirusy końskie należądo rodziny Adenoviri-
d a e. Btoftzy cznę właściwości wymienionych wirusów
końskich są podobne do adenowirusów występuj ących
u innych gatunkow zwierząt. Są to wirusy bezotocz-
kowe, o średnicy 70-80 nm, których kapsyd składa się
z 252 kapsomerów. Wiriony tych wirusów zawieralą
DNA, są wysoce stabilne i oporne na działanie eteru,
zm:,any pH nawet w duzym zakresie orazpodwyższo-
ną temperaturę. Adenowirusy koni są sp e cy ficzne Ęl-
ko dla tego gafunku znvierząt t namnażają się wyłącz-
nie w hodowlach pierwotnych orazw ciągĘch hodow-
lach linii komórek nerki konia. Synteza i dojrzewanie
wirionu następuje w jądrze komórkowym. Namnaza-
nie wirusa w hodowli komórkowej powoduj ę zmlany
cytopaĘ czne. S iedli skiem adenowirusów są górne dro-
gi oddechowe, przewód pokarmowy i worki spojow-
kowe, ale mogą się tez utrzymyłvać w układzie limfa-
tycznym i nerkach, nie wywołując choroby. Układ
oddechowy dorosĘch koni uznawany jest za główny
rezerwuar wirusa WĘącego w populacji koni. Pierw-
szej izolacji wirusa dokonano w 19 69 r w Pensylwanii
od zrebięcia rasy arabskiej z ostrym zapaleniem płuc.

Znane sądwa typy adenowirusa końskiego (equine
adenovirus - EAdV) : EadV- 1 i E adY -2. Pierwszy j est
odpowiedzialny za zakażęnie górnych drog oddecho-
wych, spoj ówek, odo skrzelo w e zapalenie płuc or az in-
fekcje przewodu pokarmowego (13, 16, 18), a EAbV-2
za infekcje przewodu pokarmowego (16, 20).W przy-
padku obu typów wirusów następstwem zakażenia
przewodu pokarmow ego najczęściej j est oddawanie
luźnego kafu,rzadziej biegunka. W praktyce w więk-
s zo ś c i zakażeh adenowirus owych, zar ów no żr eb iąt, j ak
i młodych koni, objawomze strony gornych drog od-
de chowyc h tow ar zy sząw sp omni ane obj awy doty czą-
ce przewodu pokarmowego. EadV-1 jest najgrożniej-
szym, śmiertelnym patogenem dla źrebiąt arabskich
zwrodzonym, złożonym zespołem niedoboru immu-
nolo gicznego (ang. combined immunodeficiency syn-
drom - CID). Rozprzestrzenienie EadV-l w świato-
wej populacji koni jestznacznte większe ntżEadY-2.
Zakażentę pierwszym typem wirusa często występuje

stacj onarni e u fu ebiąt wi elu ras w wi ększo ś c i hodowli
(10). Najczęściej żrebtęta zakażająsię od swoich ma-
tek, a w mniejszym stopniu od innych koni. W więk-
szości na skutek obecności przęclwaał siarowych są
to zakażęnia podkliniczne. Pojawiają się też zakażę-
nia mieszane, w ktorych następstwie izoluje się z ukła-
du oddechowego EadV-1, herpeswirusy końskie typu
-4 i -I oraz wirusy zapalenta jamy nosowej koni A i B.
Opisano równiez izolacjęEadV-1 od konia dotknięte-
go zapaleniem ogona końskiego (cauda equina) (5).
EadY-} izolowano z przewodu pokarmowego koni
wAustralii i Nowej Zelandli (8, 20). Badania serolo-
giczneprowadzone w różnych rejonach Australii uróż-
nych ras koni wykazały obecność przeciwciału]7Yo
badanych koni. Podobny procent seropozytywnych
koni stwierdzono u koni pełnej krwi importowanych
z Wielkiej Brytanii (20).Zakażenie najczęściej nastę-
puje drogą kropelkową rzadziej przez bezpośredni
kontakt z wypływem z nosa lub spojowek, a spora-
dy cznie pr zez przewód pokarmowy.

EadV- l wykazuje powinowactwo do nabłonka ukła-
du oddechowego, w ktorym po zakażeniu drogąaero-
genną namnaża się, powodując przerost nabłonka
i wtręty wewnątrzjądrowe oraz uszkodzenia lub ob-
umieranie komórek nabłonka. Nabłonek płuc staje się
obrzękĘ hiperplastyczny, a mańwe jego częściprze-
dostają się do światła oskrzeli i pęcherzyków, powo-
dując niedodmę płuc i bronchopneumonię. Replika-
cja wirusa może odbywać się równiez w przewodzie
pokarmowym (6).

Można wyr óżntć dwi e klinicznie p o stac i zakażenia
żr ebiąt adenowirus ami :

1) odoskrzelowe zapalenie płuc występując e u źre-
biąt arab sk ich z wr o dzonym, zło żonym ze sp ołem nie-
doboru immuno 1o g lcznę go ;

2) stan zapa|ny gornych drog oddechowych połą-
czony z zapa|eniem j elit występuj ąc y u żrebtąt immu-
nokompetentnych oraz młodych koni.

Zakażenia adenowirusowe są częstą przyczyną
śmierci żrebiąt arabskich z wspomnianym defektem
niedoboru immunologicznego (1 9). Chorobajest dzie-
dziczna, zllviązana z autosomalną cechą geneĘczną.
Charakteryzuje sięniedoborem limfocytow B i T, Sza-
cuje się, że około 30% nowo narod7onych zrebiąt do-
tknięĘch jest §m defektem (13). Zrebięta po urodze-
niu wyglądają normalnie, odruch ssania majązacho-
wany i pobierają mleko matki bez przeszkód. W na-
stępstwie spadku odporności biernej (siarowej), co
moze mieć już miejsce w 2.-4. tygodniu życia,źrebię-
ta stają się bezbronne (jeśli nie nastąpiło to wcześniej
na skutek zaburzęnia b i ernego transferu prze c iwc iał).
Żrebtęta te są bardzo wrazliwe na adenowirusy, po-
dobnie zresztąjaki na bakterie (takie jak,. Streptococ-
cus equi subsp, zooepidemius, Rhodococus equi, Sta-
phylococcus aureus, Actinobącillus equuli, Pseudomo-
nas sp., Bacillus sp.) orazpierwotniaka Pneumocystis
carinii (15) i zwykle nie dozywająwieku 5 miesięcy.
Dominującym patogenęm z reguĘ jest EadV-l, ale



pr zebie g choroby może by c wikłany równ ież pr zez inne
drobnoustroje. Pojawienie się choroby w róznym wie-
ku źrebi ąt j e st wlpadkową wypo sźLz ęnia źr ębiąt w pt zę -
ciwc i ała siarowe i ciągĘch zakażeń r óżnymi b akteria-
mi, pierwotniakami i wirusami. Zakażęnie adenowi-
rusowe żrebiąt z syndromem wrodzonego niedoboru
immunologlcznęgo najczęściej występuje około 25.
dnia Ą cia (pr zy r o zp ięto ś c i I 4 - 4 6 dni) i c h araktery zu -
je się gorączkąprzerryaną, zapaleniem jamy noso-
wej, tchawicy, spojowek, oskrzeli i płuc t - rzadziej -
biegunką. Bronchopneumonia j est staĘm i dominuj ą-
cym objawem zakażęnia adenowirusowego l żrebiąt
arabskich z zespołem wrodzonego niedoboru immu-
nologicznego (14). Obserwuje się duszność, kaszel
i obustronny wypływ znosa, który w miarę nasilania
się gęstnieje i zmienia barwę na żółtą. Gęstniejący
\łryptyw może utrudniać ssanie. Często stwierdza się
powracającąbiegunkę. W miarę postępu choroby go-
rączka przęrywana wzrasta, nasila się kaszel i dusz-
ność. B adania hematol o glczne wykazuj ą znacznego
stopnia limfopenię. W odróznieniu od zakażeńźrebiąt
immunokompetentnych zakażente nie ustępuj e, lecz
objawy chorobowe utr.zymująsię i komplikowane są
przęz inne patogeny. Zrebięta źle się rozwijają tracą
masę ciała, łatwo się męczą włos traci poĘsk, staje
się szorstki i matowy. Często obserwuje sięutratęwło-
sow i zapalenie skóry w okolicy nozdrzy, oczu i pod-
stawy uszu. U żrebiątĘchz reguĘ izoluje sięDerma-
tophilus congelensis. Podczas osłuchiwania klatki pier-
siowej wysłuch płuc jest przytłumiony, ale świsty
ttrzeszczenia są dobrze słyszalne. U źrebiąt tych
stwierdza się postępuj ącą utratę kondycj i pomimo po-
dejmowanego leczenia,

W terapii stosuje się antybiotyki i leczenie wspo-
magaj ąc e : pMy e lektrolitow e or az surowice za-w ier a-
jące wysokie stężenie przeciwciał EadV-1 . Z reglŁy
postępowanie to tylko przedłużażycie źrebiąt. Zejścia
śmiertelne występują między 34, a 77. dniem życia,
średnio w 49, dniu. W badaniach opisanych przez Stud-
derta (19) wszystkie chore żrebtęta miały powyzej
5 Ęgodni t nie przeżyĘ dłlżej niż 2 Ęgodnie od roz-
p oznania. U żr ebiąt tych stwierdzono 0 - 5 0 0 limfocy-
tów w mm3 (0-0,5 Gll).Przyjmuje się, że żrebiętapo-
siadające mniej limfocytow niż I Gll w mm3 są do-
tknięte wrodzonym zespołem niedoboru immunolo-
glcznęgo. Dodatkowym elementem potwierd zającym
rozpoznanie CID jest brak immunoglobulin klasy M
(IgM) we krwi żr ebiąt przed pierwszym ssaniem, a wia-
domo, że IgM syntetyzowane są przez żrebię jlż
w okresie płodowym. Po wyssaniu siary IgM (podob-
nie jak IgG i IgA) pojawiają się we krwi żrebięcia
i utrzymują się około 25 dni.

Sekcyjnie stwierdza się zapalenie oskrzeli (z ognis-
kami martwiczymt) i oskrzelikow oraz środmiąższo-
we zapalenie płuc ze złogamt włoknika w pęcherzy-
kach. Około 25Yo powierzchni płuc jest zmienione,
zwŁaszcza przednio-dolne ich części, które sąbanvy
purpurowej. Na całej powierzchni płuc widoczne są

o db arwione o gni ska (zr azlk|), niższę od otaczaj ących
je tkanek, ktorych barwa jest normalna, ale z cechami
obrzęku i rozedmy oraz z tendencją do zapadania się,
Oskrzela dolnych części płuc sąposzerzonę t zatkanę
wysiękiem koloru kremowego (19). Często w płucach
obecne są ogniska ropne, od kilku milimetrów do kil-
ku c enĘmetrów średnicy, charakte ry sĘ czne dla zaka-
żeńbakteryjnych, zwłaszcza R, equi.Niekiedy na wąt-
robie i trzustce występują drobne (0ź1-5 mm średni-
cy) szaro-białe ogniska martwicze. Sledziona, węzĘ
chłonne i grasica są małe, z vnryrażnym brakiem za-
wiązkow rozrodczych, W nabłonku układu oddecho-
wego i spojówek , a czasem ślinianek i przewodów śli-
nowych, trzustki, pęcherzamoczowego i jelit cienkich
występuj ą duże b azoftlne wewnątrzj ądrowe ciałka
wtrętowe. Ponadto w badaniu histopatologicznym
można stwierdzić zapal'enie miedniczek nerkowych.
Adenowirusy najczęściej izoluje się z tkaŃi płucnej,
aużywa się do ich hodowli nerki płodu końskiego lub
żrebięcia (4).

B adania eksperymentalne klini c znie zdr ovły ch żr e -
biąt innych (niz arabska) ras wykazńy,że ekspozycja
układu oddechowego na adenowirusy wywołuje cho-
robę(6, 12). Po donosowym zakażentlEadV-l stwier-
dzono śluzowo-ropny wypływ z nosa, ostre zapalenie
spojówek, przejściowe osłabienie apetytu, gorączkę
i przyspieszony oddech. Nie wykazano natomiast od-
chyleń od normy w obrazie leukocytamym, Objawy
zakażenia żrebiąt pozbawionych siary były znacznie
silni ej sze ntż u żr ebtąt pobieraj ących siarę (6).

Naturalne zakażęnię adenowirusowe źrebiąt (immu-
nokompetentnych) może powodowa ć zapalenie gór -
ny ch (r zadziej do lnych) dró g o dde chowy ch (4, I 1, 22) .

Występuje wówczas depresja, osłabiony apeĘrt, obu-
stronny surowiczy, aw przypadku powikłań bakteryj-
nych śluzowo-ropny lvypŁyw z nosa, zapalenie spojó-
wek, duszność, niska gorączka, kaszęl zwłaszcza po
wysiłku, obrzęk p o dzuchwo!\rych węzłów chłonnych
orazlużny kał (16), Na ogoł jest to średni lub lekki
stan zapalny gornych drog oddechowych wrazzobja-
wami ze strony przewodu pokarmowęgoi z oddawa-
niem rozluźnionego kału lub średnio nasiloną zwykle
przejściową biegunką. W większości przypadkow
dochodzi do samoistnego wyzdrowienia w ciągu 7-10
dni, ale powikłania bakteryjne lub zaburzenia bierne-
go transferu przeciwciał mogą zaostrzyc iprzedłużyć
chorobę. Samo zakażenię wirusowe rzadko jest przy-
czynązejścia śmiertelne go, natomiast p owikłania bak-
teryj ne mo gą powo dować śmi erć zw ierzęcia. Opis ano
j ednak ostrą i śmiertelną adenowirusową bronchopneu-
monię u immunokompetentnych żrebtąt pełnej krwi
( 1 1 ). Wykaz ano też, że zakńęnia adenowirusowe u koni
sportowych sąprzyczynągorszych wynikow (16), a u
koni doro sĘch powodem oddawania l lżnego kału ( 1 6).

W badaniu pośmiertnym stwierdza się śluzowo-rop-
ny wys ięk or az zap alenie gomych dró g o dde chowych,
bronchopneumonię z niedodmą owrzodzenia błony
śluzowej jamy ustnej oraz owrzodzenta błony śluzo-
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wej jelit z zanlkiem kosmków jelitowych dwunastni-
cy. Niektórzy autor zy tw ier dzą że obr az s ekcyj ny u źre-
biąt arabskich z defektem immunologicznym i immu-
nologicznie sprawnych jest taki sam) zwyjątkiem bra-
ku zmian w leukogramie u tych drugich.

Zakażenia adenowirusowe koni dorosłych nie są
problemem. Okazj onalnie są przyc zyną zap alenia gór-
nych dróg oddechowych, wypłyvu z oczu i oddawa-
nia luźnego kału u koni wyścigowych, zwłaszczapeł-
nej,krwi.

Zrebiętaimmunokompetentnevłytwarzająprzeciw-
ciałaprzeciw EadV-1 i zdrowieją spontanicznie rela-
tywnie szybko. Już po 10 dniach od ekspozycji nie
udaje się u nich wykazac obecności wirusa. Istnieją
dowody na wysoką częstotliwość naturalnych reinfek-
cji, zwłaszczaw zamlłliętych populacjach (2). Natu-
ralne infekcje lub reinfekcje występują pomimo wy-
sokiego stęzenia l<rĘących przeciwciał (2, 7). Suge-
ruje się, że możę to być związane z gwałtownym ob-
nizeniem poziomu przeciwciał śluzowych, które mają
być odpowiedzialne za oporność i reinfekcje (7).

Rozpoznanie opiera się na lzolacji wirusa zwyma-
zow z części nosowej gardła, z jamy nosowej, spojo-
wek lub prostnicy, względnie na badaniu serologicz-
nym par surowic pobranych w odstępie 10-14 dni.
EadV-l izolowano z .vqimazx pobranego z nosogar-
dzieli 68 dni po ekspozycji na zakażenie. Stosuje się
testy hamowania hemagluĘnacj i, seroneutrali zacji oraz
OWD. W rozmazach ze spojówek lub w nabłonku jamy
nosowej wykrywaó można wspomniane wcześniej
wewnątrzjądrzaste ciałka wtrętowe, co moze być po-
mocne w rozpoznaniu.

Wyniki rutynowych badań hematologicznych są
diagnostycznte nieprzydatne, z wyjątkiem źrebiąt do-
tkniętych syndromem niedob oru immuno lo g iczne go,
u których występuje silna, trwała limfopenia (mniej
limfocytow ntżI GlI),z postępującym spadkiem ogól-
nej liczby leukocytow, Rozpoznanie wspomnianego
niedoboru immunologicznego opiera się na wykaza-
niu trwałej limfopenii, niskim lub niewykrywalnym
stężeniu IgM w surowicy, braku reakcji na śródskórną
iniekcję fytohemoaglutynin i hipoplazji tkanki limfo-
idalnej.

Zwierzęta chore powinny być odizolowane od sta-
da i leczone. Przed leczeniem należy pobrać wymazy
zczęści nosowej gardła w celu izolacjt wirusa.

W rutynowym, symptomatycznym leczeniu stosuje
się immunostymulatory preparaty witaminowo-mine-
ralne, elektrolity, glukozę i środki przeciwbiegunko-
we. Wazna jest kontrola wtórnych zakażęń bakteryj-
nych. W cięzkich przypadkach u, żrebiąt z zaburzę-
niem b i eme go przeno szeni a pr ze ciw ciał pr zetacza się
krew, plazmęlub surowicę matek wykazujących wy-
sokie miano przeciwciał. KoĘkosteroidy nie sąwska-
zane ze względu na niewydolność limfopoetyczną.
Zr ebtęta immunokompetentne naj częś c i ej s amoi stni e
zdrowieją a te z syndromem wrodzonego niedoboru
immuno lo g ic zne go r zadko pr zeży w aj ą dŁużej n iż ki l -
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ka miesięcy. Najczęściej ginąze względu na brak moż-
liwości skutecznego leczenia.

Przechorowanie stymuluje słabą odporność, co
sprzyja reinfekcji. Ponowne zachorowanie możliwe
jest w postaciach: subklinicznej lub klinicznej, zWót-
kimi 3-4-miesięcznymi przerwami.

Prof,rlaktyka swoista polega na stosowaniu szcze-
pionek, które obnizają zachorowalnośc. Stosuje się
szczepionki atenuowane i inaktyłvowane. Profilakty-
ka nieswoista opiera się na ogólnych zasadach stoso-
wanych przy zwalczaniu chorób zakażnych.
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