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Zar aza stadnicza koni (e x a n t h e m a c o i t a l e p ar a ly t i -

cum equorum) jest zarażItwą chorobą pasożytniczą
zwierząt j ednokopytnych, wywoĘwan ą przez świd-
rowca Tlypano s oma equiperdum Doflein, 1 90 1 . Pier-
wotniaki te charakteryzują się wrzecionowatym kształ-
tem ciaŁa, ob e cno ś c i ą ap ar atu ruchu, zło żone go z bło -
ny faĘącej i biegnącej wzdŁużniej wici zakończonej
wolnym końcem oraz kinetoplastu (organelli komór-
kowej lważanej za centrum zawiadujące ruchem),
Rozmnażante T. equiperdum odbywa się drogą bez-
płciowąprzezpodhlżnypodziaŁ,przycrymkinetoplast
ulega podziałowi równocześnie z jądrem. Brakującą
wić odtwarza samodzielnie nowa komórka potomna.
Zataza stadnicza koni jest jedyną trypanosomozą
y przenoszeniu której nie uczestnlczą stawonogi.
Swidrowce T. e quip erdum przeno szone są dro gą płcio -
wą bezpośrednio z jednego zwierzęcia na drugie
w czasie kopulacji lub drogąpionowątj. z mlekiem cho-
rej klaczynażrebięta. Okres inkubacji, natęzenie t czas
trwania choroby sąbardzo zróżnicowane. W Europie
choroba ma przebieg przewlekĘ, często atypowy i mo-
że trwać I-2lata, a śmiertelność dochodzi do 50Y'

W większości krajow rozwiniętych zaraza stadni-
cza koni została zlikwidowana w latach 50, i 60. XX
wieku. W Polsce ostatni przypadek zarazy stadniczej
odnotowano w 1951 r. W wielu rejonach świata ciągle
jednak istnieją ogniska zatazy stadniczej. W celu za-
pobiezenia nawrotowi tej choroby w krajach Unii
Europejskiej, atakże w wielu innych krajach istnieje

obowiązek badania zwierząt j ednokopytnych w kie-
runku zaIazy stadniczej przed ich importem lub eks-
portem,obowiązekbadantazwterzątbiorącychudział
w międzynarodowych zawodach i wystawach oraz
obowiązek okresowego badania zwierząt hodowla-

zkrwizarażonych,wrażIiwychzwterząt.Zwterzęta-
mi używanymi do namnażania świdrowców sąprzede
wszystkim szczlry laboratoryjne, mogą być jednak
wykorzystywane równiez myszy, świnki morskie, a na-
wet psy. Metoda OWD jest obecnie jedyną w pełni
zwali dowaną meto dą di a gno sĘ c zną w b adaniu zar a-
zy stadniczej. Zdarzająsię jednak przsrpadkt, w któ-

rych metoda ta zawodzi. PrzyI<ładem tego może byc
stwierdzenie fałszywi e pozytywnych seroreagentów
w Meksyku w 1995 r. czy we Francji w 1998 r. Labo-
ratortazajmlĄącesiędiagnostykąserologlcznązarazy
stadniczej w Polsc e równiez zgŁaszająproblemy z W -
nikami uzyskanymi w odczyni e wiązania dopełniacza.
Dotycząone przede wszystkim reakcji fałszywie do-
datnich i wątpliwych. ZaŁJadParuzyto|ogii i Chorob
Inw azy jnych P IWet-P IB, b ędący kraj owym lab orato -

rium referencyj nym do spraw diagnozow anta tej p ar a-
zytozry, zobowtązany jest do przeptowadzania badań
r o zstr zy gających. Je dną z pr zy c zy n trudno ś c i di a gno -

stycznych może być zaob serwowana niej ednoro dno ś ć



stosowanych antygenów i surowic kontrolnych. Pre-
zentowane badania mają na celu porównanie pro-
filu protein i właściwości antygenowych antygenów
i surowic kontrolnych stosowanych w laboratoriach
krajowych i europejskich do diagnostykt zarazy stad-
ntczej.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na 5 antygenach T. equiper-

dum (4 antygeny komercyjne i jeden antygen produkowa-
ny i uzywany w zagranicznymlaboratorium referencyjnym):
A1 - anĘgen komercyjny flrmy ,,,Ą", A2 antygen wy-
twatzany w laboratorium referencyjnym II oraz trzy serie
antygenu komercyjnego fitmy ,,B" A3 - seria 1, 'Ą4
seria2, .Ą5 - seria 3.

W doświadczeniu wykorzystano 8 surowic, w których
skład wchodziło 5 surowic kontrolnych dodatnich stoso-
wanych w laboratoriach europejskich, surowica stanowią-
c a trllł . w ewnaJrzlab oratoryj ny standard uj emny or az ż stl-
rowice nadesłane do laboratorium w celu wykonaniaba-
dań o dwoław czy ch, w których stwierdzono reakcj elznane
za niespecyftczne lub uzyskano wynik wątpliwy: 31 su-
rowica komercyjna dodatnia fitmy ,,B", 32 surowica ko-
mercyjna silnie dodatnia firmy ,,A", S3 - surowica komer-
cyjna średnio dodatnia flmy,,A", 34 - surowica dodatnia

- standard w laboratorium referencyjnym I, S5 surowica
dodatnia - standard w laboratorium referencyjnym II, su-
rowice s6 i s7 surowice skierowane do badań odwoław-
czych, 38 - surowica ujemna - standard tzw. wewnątrz-
laboratoryjny.

B adanie elektroforety czne anty genów prowadzono me-
todą elektroforezy SDS-PAGE. Rozdziały antygenów wy-
konano w komorze do elektroforezy mini-Protean III firmy
BioRad. Stosowano żele zagęszczające 5% i separujące
I0oń o grubości 0,75mm. RozdziaŁy prowadzono przy sta-

Ęm natęzeniu prądu 50 mA. Jako standardów uzywano
zestawu Prestained SDS-PAGE Standards Broad Range fir-
my BioRad nr kat. 161-0318. Antygeny stosowano w na-
stępuj apych r ozcieńczeni ach w s tępnych (wynikaj ących
zwcześniej przeprowadzonych prób rozdziałów): A1 -
I ,. I2, Aż - I ,. '7 , A3, ,Ą4 i 'Ą5 - nierozcieńczonę. Proby
nakładano w ilościach 130 pl do basenika utworzonego
w zelu ptzy llży cill grzebienia preparatywnego.

Rozdziały elektroforetyczne antygenów przepro w adzo -

no przy uzyciu grzebieni preparatywnych z I basenikiem
referencyjnym. Uzyskane żele dzielono na dwie części.
Jedną częśó (pasek ok. 0,5-1 cm szerokości żelu) wybar-
wiano metodą Coomassie. D-gą część żelrl (zawierającą
pozostałą część rozdzielanego antygenu oraz ścieżkębia-
łek markerów) wykorzysty,wano do reakcji immunoenzy-
matycznej metodą western-blottingu. Transfer bi ałek z żelll
na błonę nitrocelulozowąprzeprowadzano w aparacie Semi-
-Phor firmy Hoeffer. Uzyskaną po transferze błonę nitro-
celulozową dzielono na paski o szerokości 4-5 mm. Reak-
cję z surowicami prowadzono na pĘtce firmy Hoeffer za-
wierającej 24 baseniki o pojemności 5 ml, stosując suro-
wice rozcieńczone I : 100 (po 2 mlrozciehczonej surowi-
cy w baseniku). Jako koniugatu uzywano Anti-Rabbit IgG
peroxidase conjugate firmy SIGMA, nr kat 4-9169 (dla
surowicy S l - surowica królicza) i Anti-Horse IgG peroxi-

dase conjugate firrny Sigma, nr kat A-9ż92 (dla pozosta-
łych surowic - surowice końskie). Jako substratu uzywano
4 - chlor o -cl -naftolu. Reakcj ę enzymaty czną z sub stratem
prowadzono w temp. pokojowej przez 5 min.

Zdjęcta żeli i membran nitrocelulozowych wykonywa-
no w aparacie GelDoc finny B ioRad. Analizę fotometryczną
uzyskanych prążków wykony,wano przy pomocy progra-
mu Quantity One firmy BioRad.

Surowice Sl-SB badano od-
czynem w tązania dop ełni acza
wobec antygenow -Ą1, A2 i A5,
stosując rząd rozcteńczeń suro-
wic 1 : 5, 1 : 10, I :20,I : 40,
l : 80, 1 : 160 tl :3żO.Ponadto
surowicę S1, 36 i S8 przebada-
no w analogiczny sposób wobec
anĘgenów Aż i A3. Antygeny
w teście stosowano w rozcień-
czeniach zgodnych z ich miano-
waniem. Rozcieńczenia robocze
antygenów podano w tab. 1.

Tab. 1. Rozcieńczenia ro-
bocze antygenów ustalo-
ne na drodze mianowania

A1

^2
A3

A4

A5

1:80

1,.32

1,.32

1 :16

1 :16

Wyniki iomówienie

Ro zdział elektro fore Ę czny anty genów prz edstawi o -

no na ryc. 1. Stwierdzono, żeposzczegóIne antygeny
różntĘ się między sobą układem prązków. Znaczne
podobieństwo wystąpiło w układzie prĘków anĘge;
nów A1 i A2 oruz w profilu prążkow antygenów 'Ą3
i ,Ą5. Antygęn A4 odbiegał znacznie swoim profilem

anĘgenach w róznym stęzeniu, na co wskazuje różna
gęstoŚć opty czna prĘków. Na szczegÓlną uwagę za-
sługują różntcę pomiędzy antygenem A4 a anĘgena-
mi 'Ą3 i A5, będącymi róznyT rri seriami antygenu tego

nychprzez nich antygenów Z equiperdum t T. evansi
o masach 42, 53 i 64 -7 2 kD a wydaj ą się tożsame z pr ąz-
kami uzyskanymi w rozdziale antygenów AI, A2, A3
i A5.

Reakcj e surowic z poszczę gólnymi anĘgenami ba-
dano metodą western-blottingu. W immunoblotach
uzyskanych zantygenami A1 i A2 większość surowic
dodatnich (surowice S 1 -S5) reagowała z białkami
o masie: ok, 6I-79 kDa (tworząc w tym obszatze 3-4
prążki) i ok. 50-53 kDa. Ponadto surowica S4 dała re-
akcję w postaci jednolitego zaciemnienia w strefie bia-
łek o masach molekulamych powyżej 95 kDa, a suro-
wica 55 dwa prążki - 33 i 2I IDa. Surowice S6, S7
i S8 nie dĄ reakcji w postaci prążków zĘmi antyge-
naml.
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Ryc. 1. Rozdzial elektroforetyczny antygenów Al-A5
Objaśnienia: Al-A5 - ściezki badanych antygenów, St. - ściezka
zawierająca markery

W anĘgenach A3 i 'Ą5 stwierdzonobiŃka antyge-
nowo czynnei o masie ok.: 40 kDa (w reakcji Z Suro-
wicami S1, 52, S3, 54 i S5), 50-53 kDa (w reakcji
z surowicami 51, 52 i S3) i ok. 66-71 kDa (reakcja
z surowicami 52, 53, 54 i S5). Ponadto dla surowicy
52, reakcj ę immunoenzymaty cznąstwierdzon o zbtał-
kami o masie ok. 89 kDa, a dla surowicy 55 z białka-
mi o masie ok.2I kDa (tylko w antygenie A5). Po-
dobnie jak w przypadku antygenów AI i A2 surowice
56, S7 i S8 nie daĘ w reakcji z antygenami 'Ą3 i 'Ą5
widocznych prążkow.

ZanĘgenem'Ą4 surowica S1 nie dałareakcjiw po-
staci widocznych prązkow. Surowice S2, 53, S6, S7

i 58 dały reakcje w postaci prĘka o masie ok. 49-50
kDa, surowice 53, S4 i S6 -prĘeko masie ok. 30 kDa
ftrzy czymw reakcji z 36 był on wyjątkowo intensyw-
ny), a surowice 53, S4 i S8 prązek ok. 33 kDa. W re-
akcjiz surowicą 52 pojawił sięponadto prĘek o ma-
się 32 kDa i słabe prązki o masach 7I-I33 kDa, a w
reakcji z surowicami 53 i 54 ptązki o masie 57-59I<Da.

Uzyskane wyniki wskazująna istnienie duzego po-
dobieństwa pomiędzy antygenami .Ą1 i A2, a także
antygenami 'Ą3 i 'Ą5. Między obu Ęmi grupami wy-
stępuje ponadto podobieństwo w układzie białek czyn-
nychanĘgenowo omasach ok.66-7I kDai 50-53 kDa.
Najbardziej powtarzalny układ prĘków w reakcjach
z różnymi surowicami kontrolnymi dodatnimi uzyska-
no w anĘgenie A1. Antygen'Ą4 zdecydowanie odbie-
gał profilem białek czynnychantygenowo od pozosta-

Ęch antygenow. Jako jedyny, antygen tenzareagowń
też z prze ciwc iałami zaw artymt w surowicach skiero -

wanych do b adań odwoławczy ch or az z surowicą kon-
trolnąujemną.

W reakcj i immunoblottingu anĘgenu T. equip erdum
tT. evansi z srrrowicami końskimi anty-T. equiperdum,
Giardina i wsp. (2) uzyskaliprĘki o masie 96,72,66
i 40 kDa. W badaniach własnych nie uzyskano prĘka
o masie 96 kDa, prĘek4} kDa uzyskano jedynie w re-
akcji surowic dodatnich z antygenami ,Ą3 i 'Ą5, nato-
miast prĘki o masie ok. 66 t]2|aauzyskano w re-
akcjachwiększości surowic zanĘgenami A1, A2, A3
i A5. W badaniach własnych zaobserwowano jednak
pojawienie się szeregu ptĘków, nieobecnych w bada-
nia ch przeprowad zony ch pr zęz cytowanych autorów
Zródęłróżnic w składzie białkowym i anĘgenowym
poszczególnych antygenów może być wiele. Wedfug
Lonsdale-Eccles i wsp. (3), jednym z nichmożebyć
odmienny sposób oczy szczania an§genu sto sowany
przęz różny chproducentow. W przypadku antygenów
T. equiperdulz stosowane sąco najmniej 2 zasadntcze
sposoby oczy szczania zawiesiny trypano som z Ww t-
nek - zalecany przęz OIE sposób polegający na wie-
lokrotnym wirowaniu zawiesiny krwinek i świdrow-
ców (stosowany np. przęzproducenta antygenow 'Ą3,
'Ą4 i l\5) oraz (stosowane np. przęz producenta anty-
genu A2) sączenie zawiesiny przęzpodłoże celulozo-
we. Poza różnicamiw składzie an§genu wynikający-
mi zę stopnia jego oczyszczenia z pozostałości krwi,
w procesie produkcji możliwe jest równiez zakażęnię
antygenu i powstanie w nim np. antygenów bakteryj-
nych, które mogąreagować z niektórymi surowicami
koni nie zarużony ch świdrowcami. Wydaj e się, że zja-
wisko to mogło wystąpió w reakcji surowic 56, 57 i 58
z anĘgenem ,Ą4.

Istniej e ponadto możliwość wystąpienia zmiennoś-
ci składu antygenowego w hodowlach pierwotniakow
z rodzajl Tlypanosoma ltrzymywanych w różnych
warunkach w zarówno in vitro (4), jaki in vivo (1), co
dodatkowo może zmtęniac skład antygenu w zalęż-
ności od np, kondycji zwterzątużytych do namnaża-
nia świdrowców.
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Wyniki odczynu wtąza-
nia dopełniacza badanych
surowic z poszczególnymi
antygenami przedstawiono
w tab. 2. Surowica kontrol-
na ujemna lzyskała wynik
uj emny w reakcji ze wszyst-
kimi anĘgenami poza anĘ -
genem ,Ą4. Reakcja surowi-
cy 57 z antygenami A1, A2
i A5 była reakcją niespecy-
ftczną a surowica 56 dała
wynik ujemny z anĘgenem

Tab.Z.Najwyższe rozcieńczenie surowicy, w którym procent zahamowania hemolizY krwi-
nek oceniano na 3 lub 4 plusy

nej diagnostyce tej parazytozy.
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dodatnimi, uzyskały wyniki dodatnie w odczynie
ztabelt, ich wyn
óżniĘ się jednak
nawet 16-krotnie

nychdanych eiantygeny
pochodząceo liantygeny
A3, 'Ą4 i 'Ą5 gen A1) da-
wały w odczynie wlązanladopełniacza reakcj e -vqyższe
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Antygen
Sutowlca

s1 l sz l sg I ro l ru l ru l v l m

A1

A2

A3

A4

A5

1:40

1:40

1:80

1:80
,l:80

1:320

1:160

1:80

1:80

1 :20

1 :10

1 :320

1:80

1:40

1:160

1:40

1 :,l0

0

,l :5

0

1 :10

1:5

RN (1 : 20)

RN (1 : 20)

BN (1 : 20)

0

0

0
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Objaśnienie: RN - reakcja niespecyficzna
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człowieka. Treść przedstawiona została w 11 rozdziałach, w ktorych

omówiono surowce i produkty pozyskiwane od zwierząt.


