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P ikomawiro zę, reowir o zę t p ar ainfl uenzę koni, p o -
dobnie j ak wcześniej opisaną adenowirozę, zalicza się
do chorób grypopodobnych koni.

pikornawiroza koni
Do rodziny pikornawirusów końskich zalicza się

dwa typy wirusów wywołującychzapalenie błony ślu-
zowej nosa koni: A i B equine rhinitis A virus
ERAV (z r o dzajl Ap h t h ov i r u s, dawny rinowirus koń -
ski typ I) oraz equine rhinitis B virus ERBV (z ro-
dzaju Erbovirus dawny rinowirus koński typ 2) (7 ,9,
24).W obrębie ERBV wyodrębniono odmienny sero-
typ ERBV2 (dawny rinowirus koński typ 3) (5), a w
ERAV dziesięć rożnych antygenowo szczepów (22).
T o zrożntcowanie antygenow e, zaktór e odpowiedzial-
ne jest występujące na powierzchni kapsydu wirusa
białko VP1 (4, 13) ma istotne znaczęnie dla kontroli
choroby, reinfekcji, diagnostyki i opracowania szcze-
pionki.

wirus;, z rodziny picornaviridae sąbardzo małe
(średnica około 20-30 nm), oporne na eter i wrazliwe
na temperaturę (inaktywacja w 50'C), jednak w obec-
ności jonów Mg ulegają stabilizacji i mogą być opor-
ne na temperaturę. Zawterają RNA. Wykazująróż-
nice we wrazliwościnadziałanie pH 3,0, co wykorzy-
stano do podziaŁu na rodziny. Wirusy te są relatyw-
nie opome na działanie czynników środowiskowych.
Synteza pikornawirusów następuje w cytoplazmie,
a uwalnianie wirionów - w trakcie rozpadu komórek
(8). Na powierzchni podłogi oraz lrządzeń i przed-
miotów stajni mogą przeżywać od kilku godzin do kil-
ku dni.

Pikornawirusy końskie (ERAY ERBV i ERBV2)
wykazlĄą powinowactwo do układu oddechowego,
zwłaszcza do błony śluzowej nosa i podobnie do rino-
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wirusów ludzkich, często towarzysząprzeziębieniu,
aleńżniąsię od nichoraz od rinowirusow bydlęcych
małą swoistością gatunkową. Mogą zakażac tęż innę
gatunki zwierząt: bydło, koty, maĘy, króliki, świnki
morskie (15, 16). Namnazają się w hodowli komórek
konia, małpy, krolika, chomika i komórek WELA (23).
Badania serologiczne wskazują na szerokię rozpo-
wszechnienie Ęchwirusoww świecie (20). Ponad 80%
koni ma w surowicy przeciwciała skierowane przeciw
pikornawirusom końskim, zwŁaszcza jeżeli starsze
zwterzęta stanowią trzon badanej populacji. Niezalez-
nie od powszechnego występowania ich klinic zne zna-
czenie j est małe, a niekiedy patogeność wymienionych
wirusów jest nawet kwestionowana. Uważa się, ze
mogą one wywołać chorobę tylko u koni zestresowa-
nych. Badania serologiczne wykazują że zakażęnia
pikornawirusowe poj awiaj ą się często równocześnie
z innymi zakażeniami wirusowymi. Sugeruje się wy-
stępowanie synergizmu między wirusami, prowadzą-
cego do ujawnienia sięzakażenia.Uważa się, ze eks-
ponowane na pikornawirusy końskie są głównie ko-
nie i to w całym okresie ich życia. Z wymtenionych
typow tego wirusa u koni największe znaczęntę kli-
nicznema ERAV i ERBV (2, 9, I0,2 1 ). Wirus ERBV2
jest bardzo Tozpowszechniony, ale najczęściej wywo-
hlj e zakażen i a p o dkl in ic znę . B e zobj aw o w a p o stac za-
każenia nie ma charakteru ustabilizowanego i wiele
czynników naturalnych oraz sztucznych może powo-
dować przejście zakażenia podklinicznego w postać
jawną (.8). Zakażenia kliniczne tym wirusem zreguĘ
doty c zą fu ebiąt w ty dzieh p o o ds adzeniu.

ERAV wykazuje dobre własności immunogQnne
przy zakażeniu naturalnym, ktorego następstwem jest
wysokie miano przeciw ciaŁ, ltrzymujące się prawdo-
podobnie pIzez całe życie. Po przechorowaniu wirus
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nie utrzymuje się dfużej niż miesiąc, a nosicielstwo
jest raczej wątpliwe.

ERBV rożni się od poprzedniego Ęm, że konie po
przechorowanlu ptzęz dŁlższy czas są nosicielami
wirusa. Są one znaczącymrezęrwLarem tego drobno-
u stroj u i źr o dłęm infekcj i wraz liwych kont, zwŁaszc za
żrebiąt,w duzych stadach. Zapobieganie infekcji tym
typem wirusa jest trudne, altrzymujące się nosiciel-
stwo powoduje, że raz wprowadzony do środowiska
stajni wirus utrzymuje się w niej enzootycznie. Bada-
nia wykazuj ą że mtano przectwctał spada w okresie
pastwiskowym, a wzrasta w stajennym.

Pierwsza informacja o klinicznej postaci zakażęnta
dawnym rinowirusem koni pochodzi z 1962 r. (1a).
Rinowirusa 1 (ERAV) wyizolowano wtedy z kaŁu
ilżyto do zakażenia doświadczalnego innych koni.
WystąpiĘ u nich zmiany zapalne gornych dróg odde-
chowych, zwłaszcza błony śluzowej nosa i gardła,
w postaci gorączkt, wyp§rvu z nosa i braku apetyfu.

Do zakażęnia dochodzi drogą aerogenną lub przez
kontakt bezpośredni, a sprzyja temu zagęszczęnie
zw iet ząt, zła w enĘIacj a i o słab i enie o dporno ś ci o gól-
nej. Zródłemzakażęnia są chore żrebięta i młode ko-
nie oraz konie dorosłe będące nosicielami, rzadziej
bydło i ko§. U nosicieli wirusy występująw migdał-
kach oraz grudkach chłonnych gardła i krtani (23).
Okres inkubacji wynosi 3-7 dnl.

U zakażonych koni obserwuje się stan zapalny gor-
nych dróg oddechowych charakteryzlljący się gorącz-
ką (39,0-39 ,5"C) ltrzymującą sięprzez 3-5 dni, śred-
nio nasilonym kaszlem, zmniejszeniem lub brakiem
apetytu, osowiałością depresj ą obfitym surowiczym
wypĘwem z nosa i często występującym obrzękiem
okolicznych węzłów chłonnych. Na zakazenie pikor-
nawirusowę znacznię częściej chorują osobniki mło-
dę niż konie dorosłe, zĘmże zakażenie ERAV częś-
ciej występuje u młodych koni, zwłaszcza po trans-
porcie otaz w dlżej koncentracji tych zwierząt,
a ERBV -lżrebląt ssących. Zakażęniate sąistotnym
problemem dwuletnich koni poddawanych treningo-
wt, szczególnie koni pełnej krwi. Wykazano, żę trę-
ning p owoduj e immuno supre sj ę or az w zt ost b akteryj -

nych i wirusowych zakażehukładu oddechowego (1,
6,I2). Wytężony wysiłek fiakim jest trening, wyścig
lub rajd) upośledza czynności komórek fagocy.tamych,
zwłaszcza monocytów i neutrofili, które są pierwszą
linią obrony nieswoistej odporności (6,17). Kolejnym
elementem rozpatrywanym w związku ze zwiększoną
podatnością młodych koni wyścigowych na choroby
gornych dróg oddechowych jest relatywnie częste sto-
sowanie glikokortykoidów w lecznictwie wymienio-
nych zwierząt. Okazało się, że preparaĘ te nie §lko
zwiększają podatność koni na zakażenia (przez upo-
śledzenie odporności wrodzonej), ale również mogą
znacząco obniżac efektywnośó inakĘrvowanych szcze-
pionek przeciw chorobom grypopodobnym. Badania
Slacka i wsp. (18) wykazaĘ, że zdrowe konie, którym
podawano deksametazon, a następnie inaktywowaną

szczepionkę, w odróznieniu od koni kontrolnych nie
reagowały na nią wzrostem miana subklas IgG (IgGa
i IgGb) zabezpieczających je przed chorobą. Najwię-
cej zachorowań występuj e j esienią t zimą. Wirus krą-
ży ustawicznie wśród populacji koni wyścigowych, ale
choroba ujawnia się u zwierząt zestresowanych lub
poddanych intensywnemu treningowi, co ma często
miejsce przed pierwszym wyścigiem. Brytyjskie ba-
dania ptzeprowadzone w stadninach i stajniach wy-
ścigowych wykazaĘ, ze choroba możę doĘczyó25oń
populacji koni, przed wprowadzeniem do stajni tre-
ningowych, a około 30Yo zakaża się podczas pierw-
sze go zimowe go treningu. Zakażęniu pikornawiruso -
wemu sprzyjają tęż tllnę zŃńenia, naj częściej herpes-
wirusem końskim. Pikornawiroza szętzy się wolno.
Powoduje, że zachorowania mogą utrzymywaó się
w stawce koniprzezkilkamiesięcy. Wirus tennie ata-
kuje zwykle dolnych drog oddechowych, co umozli-
wia, jeżeli nie nastąpią komplikacje, wyzdrowienie
w ciągu Ęgodnia. W wielu przslpadkach kaszel utrzy-
muje sięjednakprzez 2 tygodnie. Po przechorowaniu
koni eczrry j e st 1 - 2 -ty go dni owy wyp o czynek. Zb\JĄ l<r ót -

ki wypoczynek chorych koni zwiększa ich wrażliwość
na wtóme zakażentę bakteryjne i przedŁaża czas po-
wrofu do zdrowia.

U ludzi omawiane wirusy izolowano zpĘnupobie-
ranego z zatok, co sugeruje, ze równiez u koni mogą
one być przyczynązapalenia zatok. Zakażenta pikor-
nawirusowe u starszych koni najczęściej przebtegają
subklinicznie, ale pomimo to mogą one powodować
pogorszenie lub utratę sprawności fizycznej. Obser-
wuje się to zwłaszcza wśród koni sporlowych, u kto-
rych klinicyści utratę wydolności wyścigowej łączą
z wys okim mianem pr zeciwciał skierowanych prz ec iw
tym wirusom (1). Siewstwo wirusów zmoczemika-
łem moze utrzymywać się do 4 tygodni po przechoro-
waniu ( 1 1, 1 4). Część koni staje się nosicielami, a sied-
liskiem wirusa są węzĘ chłonne okołogardłowe, za-
gardłowe oraz grudki chłonne gardła i krtani.

Rozpoznanie choroby opiera się na ruĘnowych tes-
tach serologicznych (OWD i SNT). Do badań serolo-
gicznychprzesyła się dwie probki surowic, pierwszą
w czasie choroby, a drugą w okresie rekonwalescen-
cj i. Wirus może by ó izo Iowany z wymazów pobranych
z częścinosowej gardła lub z nosa, Najczęściej izolu-
je się go od chorych koni w okresie gorączkowym
z części nosowej gardła (I9,22). Niekiedy mozna go
wyizolować do 30 dnipo zakażęniu.Najbardziej efek-
tywną metodą diagnostyczną wiruso\\rych chorob ukła-
du oddechowego (w tym też pikornawirozy) zdanięm
Dynona i wsp. (3) jest metoda PCR, gdyż pewny wy-
nik mozna uzyskać w terminie 8 godzin od otrzyma-
nia materiafu do badań rozpoznawczych.

W t ozp oznaniu rózni c owym nal e Ę uw zględni ć inne
zakażenia g órnych dro g o dde cho wych, zwłaszc za w t-
rusowe, głownie influenzęi inne choroby grypopodob-
ne. Lekki przebieginfekcji nie wymaga leczenia, cho-
roba zwykle ustępuje w ciągu 5-7 dni, chociaż kaszel



możę vtrzymywać się do 2 tygodnt. Zachorowanta
o średnim nasileniu infekcji są z regu§ p owil<łane za-
każeniami bakteryjnymi, co przejawta się nawrotem
wyższej temperatury ciała dochodzącej do 40oC, ślu-
zowo-ropnym i ropnym wypĘ.wem z nosa, dusznoś-
ctą apattą i utratą apetytu. Powikłania te wymagają
anĘbiotykoterapii. Prognoza jest dobra przy lekkim
nie powikłanym przebiegu, ale koń musi być w okre-
sie choroby vryŁączony ztrentngulub innej pracy.Przy
średnim nasileniu choroby i powikłanym przebiegu
pTognozajest ostrozna. Niezaleznie od przebiegu pi-
kornawirozy w przypadku powikłań doĘczących płuc
rokowane jest wątpliwe lub złe. W przypadkach tych
w badaniu pośmiertnym stwierdza się ropnie , zwłasz-
cza w przednich i środkowych płatach płuc, doskrze-
lowe śluzowo-ropne zapa\ente płuc i miejscową ro-
ze dmę. Zap ob ie ganie szer zęnil choroby sprowadza s i ę
do dbałości o higienę środowiska, zwłaszcza stajni.
oraz stosowanie oczyszczania i dezynfekcji. Szcze-
pionki inaktywowane przeciw ERAV są produkowa-
ne, ale odpowiedź organizmu jest krotkotrwała, a ko-
ni e czno ś ć częstych szczepień o gr anicza ich sto s owa-
nie, Dotychczas nie opfacowano skutecznych szczę-
pionek przeciw ERBV,

Reowiloza koni

Genom wirusa z rodzalu Reovirus (rodzina Reovi-
ridae) zawiera dwułańcuchowy RNA składający się
z I0-I2 segmentów, a wiriony wyposażone sąw pod-
wojny płaszcz białkowy. Wirusy te wykazują brak
swoistości gatunkowej i są oporne na działante środo-
wiska kwaśnego o odczynie pH 3. Reowirusy !\rystę-
pują u ssaków (zwterząt i ludzi), ptakow i owadów
(komarow). Wśrod reowirusów ssakóq wyodrębnio-
no typy I,2 i3. Namnazają się one na hodowlach ko-
morek wielu gatunków zwterząt i człowieka, powo-
duj ąc e fekt cy top aty c zny (23) . Wykazuj ą wł a ś c iw o ś c i
hemoaglutynacyjne. Są szeroko rozpowszęchnione
wśrod wielu gatunkow zwierząt. Reowirusy izolowa-
no od maŁp,bydŁa, koni, owiec, świń, koni, psów, ko-
tów, myszy i komarów.

Zakażęnla reowirusowe są powszechne w popula-
cji koni w Europie, choctażnie stanowiąone większe-
go problemu klinicznego. Reowirusy ssaków I,2,3
są patogenne głównie dla bydła i innych gatunków
zwierząt. Konie są średnio lub słabo wrazliwe na reo-
wirusy. Dlżąwr ażIiwo ś ó wykazuj e c złowiek, Żr ó dłem
zakażęnia koni najczęściej sąchore zwierzęta domo-
we i bezobjawowi nosiciele siewcy wirusów. Efek-
tęmzakażenia może być klinicznapostać choroby, ale
naj częś ciej występuj e p o dkliniczna p o stać zakażenia,
która moze się ujawnić w niekorzystnych warunkach
śro dowiskowych. Zakażenie spontani czne i eksp ery-
mentalne u koni powoduje nteżyt górnych dróg odde-
chowy ch pr zeb ie gaj ący z ki lkudni ow ą g orąc zką (3 9 -

-39,5'C) lub bez niej. Gorączka pojawia się w reowi-
riozię źrebią| natomiast u młodych koni przebięgza-
kazeni a j e s t b ezgor ączkowy. Chorob ie towarzyszy su-

rowiczy lub surowiczo-śluzowy łvypb.w z nosa, brak
łaknienia, osowiałość, suchy kaszel, nastrzykanie błon
ś luzowych, grudkowe zap alenie sp oj owek ( surowic zy
ł\ypŁyw z oczu) oraz ogólne osłabienie i szybkie mę-
czenie się. Nawet umiarkowany ruch prowokuje dusz-
ność wdechową pocenie się i napady kaszlu. We krwi
występuje leukopenia, a w leukogramie limfopenia.
Przebieg choroby w stadzie jest zróżnicowany i nie
wszystkie zwierzęta wykarują objawy chorobowe.
Częśó zw ier ząt nie wykazuj e obj awów chorob owych.
U zwierząt tych stwierdza się przeciwciała przectw
reowirusom s s aków świadczące o podklinic znym przę -
bie gu zakażęnta (2 3 ). P o sta ć kltniczna naj c zęś ciej p o -
jawia się u zwierząt osłabionych, zwłaszcza źrebtąt.
W przypadkach nie powikłanych choroba ustępuje
w ciągu 5-7 dni, chociażkaszel możę utrzymyrvać się
kilka dni dłużej. Po przechorowaniu przeciwciała w su-
rowicy stwierdza sięprzez 9 miesięcy (23), Postępo-
wanie terapeutyczne sprowadza się do zapewnienia
chorym zw ier zętom wyp o czynku, odp owiednie go mi -
kroklimatu oraz ewentualnego Ieczenia obj awowego
i wspomagającego, a w przypadku bakteryjnych po-
wikłań - podawania antybiotyków. Rozpoznanie opie-
ra się na badaniu wirusologicznym i testach sero-
logicznych. W rozpoznaniu róznicowym należy
uwzględnic influenzę i inne choroby grypopodobne
oraz infekcje wywołane herpeswirusami końskimi.
W profilakĘce choroby można stosowaó szczeplon-
ki. Resequin (Hoechst) zawtera sero§py 1 i 3.

parainfluenza kOni

Wirusy p arainfl uen zy należąc e do ro dziny P ar amy -
x oviri d a e, rc dzaju P ar amyxovirus zawier ająjednołań-
cuchowy RNA, a ich wiriony - hemaglutyninę i neur-
amtntdazę. Oto czka zaw ięr a tŁaszcze, węglowo dany
i białko. Są wrazliwe na eter i inne rozpuszczalnIki
tfuszczowe oraznapH 3,0. Rozróżniono 4 typy wiru-
sow parainfluenzy, z ktorych znaczęntę dla koni ma
typ 3. łp 1jest chorobotwórczy dla ludzkich nowo-
rodków oraz prosiąt, a typ 2 dla dzieci w wieku od
6 miesięcy do 3 lat oraz dlapsów. Nazakażęnie wiru-
sem parainfluenzy 3 wrażltv,ry jest człowiek, bydło,
konie i owce. Wirus ten najbardziej rozpowszechnio-
ny jest u bydła, choć często izolowano go od dzięct
z zapalentem gardła, oskrzeli i płuc. Szczepy izolo-
wane od bydła najlepiej namnażaląsię w hodowli ko-
mórek nerki cielęcia oraz w komórkach Hela i KB,
powodując tworzenie się w tych ostatnich syncytiów
i cytoplazmatycznych ciałek wtrętowych (8).

Wirus parainfluenzy Wpu 3 może wywołac u koni
stanzapalny górnych drog oddechowych (21). Jest on
dość rozpowszechniony w niektórych populacjach koni
w Ameryce Południowej, ale i tam obecnie poświęca
się mu mniej uwagi. W rejonie Europy Wschodniej
nie występuje tak powszechnie u koni, natomiast spo-
tyka się go dośc często u bydła i ludzi, u ktorych po-
woduje zakażęnia układu oddechowego. W naszym
regionie żrodłem zakażęnia możę być bydło, szcze-
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golnie bukaty, ewentualnie konie nosiciele. Zakażenię
następuje drogą aerogenną oraz na skutek kontaktu
bezpośrednlego z chorym zwierzęciem. Okres inku-
bacji waha się od 3 do 5 dni.

U koni, zwłaszcza młodych i żrebiąt, zakażęnie wt-
rusem parainfluenzy 3 wyłvołuje niezytowe zapalenie
gornych drog oddechowych (wyciek z nosa i średnio
nasilony suchy kaszel), któremu towarzyszy zmntej-
szenie lub brak apetytu, 2-3-dniowa gorączka (39-
-39,5oC), zapalenie spojówek i węzłow chłonnych pod-
zuchwowych. Zwierzęta szybko się męczą po ruchu
nasila się kaszel i pojawia się dusznośc. Przy braku
powikłań spontaniczne wyleczenie następuje w ciągu
tygodnia, choc kaszel moze się utrzymywac 1eszcze
w następnym Ęgodniu. DoĘchczas w naszych warun-
kach choroba nie ma większego znaczenla.

Rozpoznanie opiera się na tzolacji wirusa orazba-
daniach serologicznych (SN, OZHA). W rozpoznaniu
róznicowym należy uwzględnić influenzę i inne cho-
roby grypopodobne oraz zakażenia herpeswirusami
końskimi.

Postępowanie w grypopodobnych chorobach koni

Postępowanie, niezaleznie od czynnika etiologicz-
nego wywołuj ącego chorobę, powinno obej mować :

1) izolację zę stada (okólnika) konia z objawami
zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zwierząt
wykazujących osowiałość i brak apetytu;

2) pobranie wymazów z częśct nosowej gardła lub
krwi w celu identyfikacji zarazka;

3) zwolnienie konia z pracy na okres od 1 do 4 ty-
godni po przechorowaniu;

4) rozważenie konieczności podania leków: immu-
nostymulatorów, preparatów witaminowo-mineral-
nych, lekow przeciwgorączkowych (w przypadkach
gorączki i braku ape§tu), antybiotykow przy powikła-
niach bakteryjnych (przez minimum 5 dni), plazmy
bogatej w przeciwctała przy niedoborze immunolo-
gicznym oraz mukolityków (Sputolysin) i bronchodiia-
tatorów (Clenbutero1 hydrochloride).

W rozpoznaniu roznicowym należy uwzględnić in-
fluenzę, inne choroby grypopodobne, infekcje herpes-
wirusowę (EHV-4, EHV-I) oraz wirusowe zapalenie
tętnic koni.
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DABAK M., DABAK D. O., AKTAS M.: Tejlerio-
z^ mózgu u cielęcia rasy holsztyńskiej. (Cerebral
thei|eriosis in a Holstein calf). Vet. Rec. 754, 533-
-534,2004 (I7)

U cielęcia w wieku I0 micsięcy rasy lrolsztyliskiej wystilpiła utrata łaknie-
nia. depresja i drgalvki. _{orączka (38.5'C), przyspieszenie akcji serca (84 skur
czelnrin.) i oddechów (281,1nin ). sttrorviczo-ś]uzclrry łyciek z nosa. plttrkciko-
wate wvbroczyny na spojórł,kach. poti,iększenie pratvego pr-zedlopatkorł,ego u ęzła
c|rłonncgo, przeczulica sl<óry, ślepota i niedokrwistość Naglc dźlvięki wyzrłala-
ły kliniczne skurcze W preparalirclr mikroskopowych s1lorządzonych z knri
w około 40% krrrinek czenvonVcl-t rłystęporrała Theileriu. Stosrrj:lc tcst PCR
u,ykazano- że przyc,zyllązaclrolorvania cielęcia było zarażenic Theilel itt .tltllLt

/.l/.l. Po zastosorł,aniu jedncj iniekcli domięśniorvej brqlarrvakrvonLt 1L}LttrIer)
w dau,ce 2,5 mg'kg i oksytetracyJtliny w dawce l0 nrg/kg w iniekcji dclllljcśllitl-
u,ejjcden raz dziennie plzcz 5 dni.jtrz 3 dnia trzyskatlo rrvIeczcllie


