
Gor4czka Q - epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna.
Wskaz6wki dla lckarzy wetcrynarii i hodowc6w

l. Epidemiologia

Gor4czka Q jest chorob4 zakazrE *ysgpujq cq zarlwrto ! zwieft tdomowych i dzikich
oraz lldzi- Czlnlikiem etiologicziyn tej zoonozy jest drobnoustr6j Coxiella burnetii. Dat\e
literaturowe z ostatnich la1 wskazuje ie gorqczka e stanowi wciqz istotny problcm zdrowotny
zar6wno u ludzi jak i zwierzqf PrzJpadki choroby srw.ierdzaoc s4 zar6wno w polsce, jak
i inDych paristwach atopcjskich. Picrwszy pr4padck gor4czki e w Daszym kraju zostal
zaDotowany w 1956 roku, natomiast najwigksze ognisko choroby wlst4pilo w l9g2 roku
w stadzie lo6w mlecznych, osrodka hodowli zarodowej w Ulh6wku (powiat brubieszowski,
wojcw6dztwo lubclskie). Wowczas to miala miejscc aajwigksza do dzis w polsce oraz
mjwigkza w6wczas w skali 6wiata, epidemia goqczki e u ludzi. Od tego momentu tra terEnie
Polski poludniowo-wschodnicj co pewien czas stwierdzaae s4 pr4padki choroby zar6wno
u ludzi jak i zwisrza\ a obszar tcr okreSlary jest mianem wieloleaiej enzoocji i wt6rnej
eodemii tej choroby w naszym kraju

Od 2010 roht w Polsce zostaly wprowadzone badania monitoritrgowc u pzeiuwaczy,
Lt6rych *1oiki wskazuj4, ie patogen ten jest obecny zarowno u bydla jak i owiec oraz k6z.
Wraz ze waostem mid2ynarodowego obrotu handlowego zwierzgt^Itri i produktarrri
pochodzieoia zvierz7.cgo, istnieje ryzyko wprowadzcnia do krajowcj populacji zakaZoaych
szhrk bydla" pochodz4cych z obszar6w, gdzie stwicrdzarc s4 ogniska tej choroby. ponadto,
szczegbbt4 uwagg mieZy zlnTacai na zwierzgta importowane z Holaadii, poniewaz
w latach 2007-2010 tDiala tam miejscc najwigksza jak do tej prory qridemia gor4czki e
w Europie. Ponadto, ogniska gor4azki e stwierdzaoe byly rownie2 u naszych bliskich sqsiad6w
(Slowacja, Niemcy). Poziom seroprewalencji ubydlaw krajach europejskich siqgaaawet 752o.
Badania prowadzone w ramach Programu WieloletD.iego tv polsco wskazuja Ze odsetok stad
serododatnich w 2015 roku wloosil 41,7%. JedDak dodahi wynik badania serologicznego nie
Swiadczy o przypadku choroby, dopicro uzyskanie w.Fiku dodatuiego w badrnlu
potwierdzaj4cym metodq rcrl-time pCR (q pCR) jcst podstawQ do stwierdzenir ogtriska
choroby w stadzie.

2. Czyrdk etiologiczoy

C. bumetii jest drobnoustojem pleomorficarym, pozbawionym mozliwosci ruchu.
Jest Gram-ujemr4 ate niekiedy barwi siQ GEm{odariio. Opisano trzy formy morfologiczDc
C. buraetil pierwszL okeslan4 jako wigkszy wariant korn6rkowy (large cell variant - IfV)
(0,4 - 1,0 pln); drugq, olre6lan4jako mniejszy wariant kom6rkowy (small cell variant _ SCV)
(0,2 - 0,4 ym) oraz maly wariant kom6rkowy Uw. small dense cc[s (SDC). Ta ostatDia forma
nigdy nie wystgpuje w postaci odrpbnych kom6rek, lecz tawar4szy waria[towi SCV,
stanowi4c najprawdopodobniej jego etap poSrcdni. Coxie[e namnazaje siQ tylko w iywych
kom6rkach zwierzgcych (hodowle kom6rkowe, zarodki kurze). Wystqpuj4 one w cyopla.mie
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i ,atwo ulegaj4 fagocytozie, wykazl.\j4c pay tlrn opomos6 na wewnQtrzkom6rkowq

inakq,wacjQ. Sfagocltowana kom6rka mo2e nie tylko rornnazad sig przez-podzial poprzeczny,

alo r6wniez *ltwarzai eudospory (wylqcz.nie formy SCV), opomc Da dziatanie enzln)6w
lizosomalnych. Drobnoustsoje, w pierwszej fazic aotygenowej, umiejscawiaja sig

w monocytach. DNA. C. bumetii mo2e by6 wykazane u z.wierzEt zakaionych od miesigcy
a nawet lat, w kqr4cych we l(rs/i motrocytach lub szpiku kostnl,rn.

Rodzaj Coxiella ccchuje zjawisko zwane zmiennosciq faz, polcgaj4ce na wystqpowaniu

dw6ch odmian altygenowych. W waruikach naturalnych oraz po zaka2eniu dolwiadczaln],rn
patogen tefl wystgpuje w fazie I. Natomiast pa..,v2 peez wote,cze'k 26hkowy zarodka kurzcgo

lub hodowlg tkankowq prowadzi do ft'ary antygen6w powietzchniowych i szczep fazy I
prz*hodzr w mniej zjadliwy szczep fa4 II. Ponorl.oy pasatz przez zwierzgta prowadzi do

zmiany szcznpt fazy lI w faz{ I. Zjawisko to prawdopodobnic powodowane jest 7micnDoSciq

powierzchniowych slruktur antygenowych, a dokladnicj utrat4 1 fazie II - O-swoistych

laricuch6w wiclocukrowych, bfr4cych skladnikami lipopolisacharydu (LPS), co prowadzi do
odsloniQcia ulozonych glgbiej antygefl6w. l)oprowadzajq do tego mutacjc puDktowe

wybraoycb gcn6w, do kt6rych docho&i podczas pasazy. Pocz4tkowo, po zaka:ieniu szczepami

zjadliwyni, pojawiaj4 sig przeciwciala przeciwko fazie II (ok. 7-t0 dnia po iDfekcji). Natomiast
po ok- 20 dniach zaczynaj 4 byi wykrywalne przeciwciala przeciwko antygerom faz y I. Dlatego

tei w diagnostyce serologicznej, pozwalaj4cej na wyLnrcie wczesncgo zaka2oda, szczeg6lnie

przydatne sQ antygeny fazy II. Wpokie miaoa przeciwcial dla anrygen6w fazy II wskazuj4 na

niedauroy kontzkt zwierzgcia z zafi,,kie,rr, zwykle w czasie 6-8 miesigcy, natomiast wysokie

miana przeciwcial dla antygen6w fazy I sugeruj4 infekcjq przewteklq.

Wftod izolat6w C. bumetii trykazalro szx,zwy r6zniqce sii patogenooSciq. Badania

Ecncryczr.c tych szczepbw pozwolity powi4zai zakrcs patogcDnosci z t6in,icami
w okeilonych plaz,rnidach. Na tcj podstawie wlr62niono 6 gmp gcoetycznych. Grupy:
I (szcz€p Haeiltotr), II (szczep Vacca), III (szczep Rasche) posiadajq plazmid QpH I i wywotujq
ostr4 postai gorqczki Q u ludzi. Gnrpa IV (szczep Biotzere) zawiera plazmid QpRS i jest

odpowiedzialna za chronicaq postai choroby. Grupg V (szczep Corazod wp62nia niska

zawarto(i plaanidowego DNA, a sckwencja QpRS zintegrowaM jcst z chromosomalu)m
DNA. Szrzep t€j grupy odpowiedzialoy jest za wywoiywanie chroniczDych postaci zapalenia

wsierdzia (endocarditis). Grupa VI (szcz@ Dod, zawiera plazmid QpDC) stwierdzana jest

u gryzoni i obecnie uwazara za depatogenn4 dla lu&i. Przyjmuje siq takie podzial

uproszczony, zgodnie z kt6rym r6iaice w zakresie patogennosci uwarurkowane s4 obecnotciq
lub bmkism trzech gl6wnych grup okrc6lonych plaznid6w. Do gmpy I (plazrnid QpHl ) nalei4
szczepy Ninc Mile fazy I i Hcnzcrling, wywoluj4ce ostre postacic gorAczki Q. Grupa II
(plrzmid QpRS lub jego sekwcncja zintegrowana z DNA chromosomu) zawiera gen cbbD,

kt6ry kodujc sytrtezq swoistego bialka E Sciany kom6rkowej, odpowiedzialncgo przede

ws4rstkim za chroniczne postacie choroby - El6wnie ehdocarditis. W gupic III (plazmid
OpDG) znajdujq siq szczepy twaiane za n)epalogenne dla czlowieka.

2/14



Coxielld burnetii jest bardzo odpoma na dzialanie czynnik6w chemicznych
i, frrycznych, dziqki cz,emu charal'teryzuje sig duza przeZywa.loo3ci4 w 3rodowisku. Duia
opomosd zarazka na wysychanie, wilgoi, wysok4 lub trisk4 temperaturg sprzyja jego
dlugotrwalej przeZywalno6ci w powieEzu, na sk6rzc, welnie i slomie. Dla przykladu w kale
ludzkim C burnetii przeirya do 2 lat (w kale kleszczy do 6 lat), w wodzic 2-3 lata, w sie*ci
do I roku, w miqsie I miesi4c, natomiast w Eoduklach mlecaych l-2 miesiqce- Czynniki
fi4czr,e np. pasteryzacja zabija drobnoustr6j po 15 sckundach, natomiast
w zamroi,on)m materiale biologiczn)'rn przechow)ryanyttr w tempemturze -20"C, Cotiella
fioia po.etIwae przez wiele lat. Promieniowanie ultafioletowe dc jcst skutcczna form4
pozbywania siQ tych drobnoustroj6w. Dopiero zastosowanie odpowicdoich prcparat6w
dez-ynfekuj4cych powoduje eliminacjE bakterii. W chwili obecnej dostqpDa jest cala garna

pr€paiat6w dez).nfekuj4cych dopuszczonych do uzycia, jednak najprostszlm sposobem jest
zastosowanie 7070 roztworu atkoholu etylowego.

4. PatogeDeza

Bakterie z rodzajr Coiella po vniknigciu do organizmu fagocyowane s4 przez
kom6rki ieme gospodarza, gl6wde mal<rofagi (ryc. t). W fagolizosomach dochodzi do ich
namnai:ania, po czyn przepetrione nimi kom6rki pgkajq, rozsiewajqc patogeny po catym
organizmie. Coxiella bumetii u zwicrzql Dajczgscicj lokatizuje siA w pfucach, gmczole
mlekowlm, j 4drach, wgzlach chlonnych, zwlaszcza w wQzlach ladwymicniowych oraz macicy
i loiysku. Proces chorobowy moie przenosii siQ ro*,nicz tra wqtrobQ i uklad krq2enia.
Niektorry naukowcy prczentuj4 poglqd, ie u zwierzqt infckcja trwa nawct prz€z cale ich iycie
i w wigkszoSci przypadk6w przebiega w formie utajorej. Taka sytuacja bardzo czQsto
wystgpuje w stadach bydl4 kiedy obja*y kliniczne uie sQ trorownoe, a \yykn,vanc jest
siewstwo do mleka i/lub dr6g rodnych. Do mmno,etia wigkszej liczby bakterii, a ryrD samym
nasilenia objaw6w choroby, dochodzi podczas ci4zy tub w wyniku dzialania innych czynnit6w
immunosupresrnych. Pocz4tkowo [,]stgpuje, zwykle niezauwa,ahe, nieznaczne
podwyzszcnie cieploty wewnQtrznej ciala, utrzynruj4ce sig przez kilka dni. Ponadto, stwierdza
sig stan ,?palny galek ocznych, objawiajqcy siq wiqkszq ilo6ci4 plynu surowiczo-Sluzowego
wyplywajqcego z worka spoj6wkowego i nosa. W).mienione objawy og6lne nie daj4 jedaak
podstawy do podejrzcwania goqczki Q. Na istnienie choroby u zwier4t wskazlvaC mo2e
dopiqo lirkt liczrych zachorowari w lym samym Srodowisku u ludzi, z objawami
przypominaj4cymi ostq gype, tak jak mialo to miejscc w 2005 r. w Niemczech. CzEQiej
natomiast dochodzi do przrdwczesnych porod6w i poronieri u zwien4t, a w6wczas w loZyskq
wodach plodowych lub na-rzqdach wewngtrznych poronionych plod6w stwierdza sig obectrosc
C. burnelii. Zmia y patologiczne w bryskach wysqpuj4 w postaci obrzgk6w oraz lokalnych
wylew6w krwawych. Dalszy przebieg choroby zalciy od stopnia zjadliwosci szczepu i stanu
odpomoici zwierz4t. W przypadku nasilenia choroby dol4czaje objawy w postaci zapale a
pluc, wymienia oraz staw6w. NaleZy r6wniei miec na uwadze fakt, 2e zwierzlla nosiciele mog4
posiadaC patogen tylko w trofoblastach, co uniemo2liwia rozpoznanie serologiczne gor4czki e

3/14

3. Przcavwalno(d i wraZliwoS6 na czryndiki l-rzyczoe i chemiczne



(gdlz sq one serologiczoie ujemne), a jednoczesnie osobnik taki doprowadza do skazcnia

Srodowiska przez lo2ysko i wody plodowe.

o
F. o

O r6?ir\t7

o

Ryc. I Cykl rozwojowy C. burnetii, wg Aricau-Bouvery 2005

Dodatnie wyniki badaf serologicaych sfwierdza siq takze u zwierzqt towarzysz4cych
czlowiekowi. Do z*airi ! zwiee4t mig,so2emych dochodzi najczg6ciej po spo2yciu
zakazonych lo2ysk zwicftet gospodarskich tub rnalych gr1rzoni. Przcbicg chorobyjest u nich
zazwyczaj bezobjawowy lub ze slabo zazlaczonymi objawami og6lnlmi. Duz4 rolQ

w transmisji C. burnetii odgrywaj4 kleszcze, notowano tak:e przypadki zakazei ludzi od
chorych ps6w i kot6w. W latach 50{ych bakterie te po raz pierwszy wyizolowano od drobiu
domowego.

U ludzi gorqczka Q wystqpuje najczgSciej u pracownik6w rnaj4cych bezpoSredni

kontakt z zkazonymi zwierzqtami: tr rzeLriach i zakladach futrzarskich oraz u lekarzy
weter),narii. Pomimo, ic w Polsce od 1956 r. stwicrdzono u ludzi kilkaEsci€ przypadk6w
gorqczki Q, do koica jednak nie wiadomo, czy ta stosu[kowo niewielka liczba zachorowai
wynika z faktycznego staoujej wystgpowani4 czy sq to danc w duiej mierze niedosz.acowane.

W og[isku epizootycznym, podstawowy rezcrwu.u i irodlo zakaZenia czlowieka
staoowiq zwierzQta domowe, najczQsciej bydlo, owce i kozy. Z literatury naukowej wynika, 2e

znaczoie czgiciej infekcja na czlowieka przenosi sig od malych pe.eirwacz:y, natomiast do
zakdcDia przez uklucie kleszcza dochodzi nieaniernie rzadko. Do infekcji u ludzi dochodzi
najczeSciej drogq oddechow6 poptzcz wdychanie uoosz4cych siq z pylem bakerii, rzadziej
przez *zkodzoL4 sk6rg oraz przez pr7,ew6d pokarnowy. Sprzyja temu duza opomoSi
C. burnetii na Srodowiskowe crynnikl frzycnrc. Przyjmuje sig, 2e bakterie C. bumetii
w pylistym kale pocho&4cym od zakazonych owicc, mog4 byi przenoszone pnez wiatr na

odleglo6i od kilkuset metr6w do kilkunastu kilomctr6w. Inn4 mo2liw4 drogq infekcji jest
kontakt bezpoSredDi, np. w czasie udzielania !,omocy przy porodzie, podczas dojeni4 przy
obr6bce migsa, podczas strzyiy owiec omz w czasic obr6bki sk6r i welny. ZakuLenia

horjrzontalne z czlowicka na czlowieka wlstQpujq bardzo rzadko, znane sq przlpadki transmisji
patogcnu za poirednictwem drogi plciowej. Nalomiast dane lileraturowe na temat mo;liwosci
szerzenia sig iofekcji drog4 alimentam4 s4 sprzeczne. Nielt6re zr6dla podaj4, ie spoiywanic
skazonej tywnosci moie doprowadzid jedynie do wytwarzania przeciwcial. Jednakie
zapv.ecza lernlu przypadek holenderski, gdzie i.rodlctfi infekcji bylo spoilvanie semw

4/14

*v



dojzewaj4cych, w)?rodukolvanych z mleka pochodzqcego z fermy k6z z,.kazooych
C. burnetii. DlaleEo tc2 nigdy nic mo2na wykluczyi mo2liwoSci przeniesienia choroby drog4
pokatmow4.

Po&ial klinicznych postaci gor4czki Q u ludzi nie jest jednolity, jednak podkre.(la sig
wlstqpowanie dw6ch zasadniczych idiametralnie odmiennych postaci klinicznych: ostej
i przewleklej .

Post66 ostra przebiega w r6znych formach ktinicznych, z kt6rych najczQsciej s4

w),Ddeniane: uog6lniona (septycaa), duropodobna, plucna, grypopodobna omz nerwowa.
W zaleiroSci od skali zakazenia, okes inl:ubacji choroby wloosi od l0 do 14, a nawet 35 dni.
Choroba mo2e przcbiegai subklinicznic i skutkowad jedyqic scrokonwersj4, c?asem *ystgpuje
jako samoograniczaj4ca si€ osta choloba goryczkowa lub najnadziej - w postaci przcwlcklej.
U os6b zaka2oaych choroba rozpoczyna sig nagle, mjczpicicj pod*y2szoo4 tcmperatur4
wewrQtrznE ciala (80-10@/o - postad gor4czkowa) oraz inteuslwnFoi drcszczzmi (50-100%).
Cz$to notowale jest zle samopoczucie, brak ap€tytu, mf.zelie, b6le migini, staw6w oraz
kaszel. W tej postaci gor4czka Q moie byi mylona z gryp4. Ponadto, podkreSlaDy jest
neuroaopizm zarazka i toksyczly wplyw w],\trier"any na uklad nerwowy pnezLPS C. burnetii.
Przebieg zapalenia opon m6zgowych i m6zgu jest zazwyczzj cigi*i, z praianiami nerw6w
czaszkowych i zaburzeniami przltomnosci. Rzadziej obser*uje siQ objawy neurologiczne:
eocefalopatiq, halucyDacje, afazjg ruchow4 i b6le polowiczne twarzf, przlTominaj4ce
rcuralgig nerwu tr6jdzielnego.

W badaniu klinicznym nie obserwujc siQ wiQkszycb odchylei od normy lub sq one malo
swoiste. NajczqScicj sq to zmiany osfuahowe nad plucami w postaci rzQic6, stfumionego
szmcru oddechowcgo oraz odglosu opukow€go, a t*ic aft oplucnej, kt6rc potwiedza
obecno5i plyou w jamie oplucnowej. Wcdlug niekt6rych autor6w, w prz)4Bdku wrst4pienia
6rodmi4zszowcgo, at)?owego zapalcda ptuc G'ostai plucoa), trotowana jest dysproporcja
pomidzy niklyui objawami stwisrdzonymi fizylalnie, a znaczlp nasileniem
i polimorfizmem zmian radiologicznych. Zmiany te majq chamkter Sr6dmi€szowych
naciek6w lub zagjszczeiy c4li tzw. obruz szyby mlecznej (groundglass), zlokatizowaoych
u podstawy dolnych plat6w pfuc.

U kobiet ciQ2amych C- bumetii moze powodowad poronienia lub porody przedwczesoe.

Kobiety, ld6re przechorowaty gonczkQ Q, wydalaj4 w okresie okoloporodowym i po porcdzie
duz4 ilo36 bakterii wraz z wodami plodo*ymi, loiyskiem i mlekiem. Najcz$ciej jednak dzieci
rodz4 sig zdrowe, pomimo izolacji C. burnetli z loiyska i mleka chorych matek.

Zardwno w ostrej, jak i przewleklej postaci gor4czki Q moie dojSC do zapalenia
wsierdzia. Wstgpne obja*y rozwij aj 4cej sig choroby to oslabienie, b6l w okolicy pnedsercowej
i tachykardia. Zapalenie wsierdzia moie wyst4pid nawet f,o 10-20 latach od zakazenia
C. burnetii. Uszkadzane s4 w6wczas zistawki serca, gl6unie aortalne, a proces chorobowy,
choc przebiega powoli, czgsto doprowadza do zgonu. Osluchiwaniem serca stwier&a siq
zaburzenia 4rtmu oraz. szrnery dodatkowe wynikaj4ce ze zmian patologicznych w zastawce
dwudzielnej i/lub tr6jdzielnej. W slrajnych okolicmoSciach wystgpuj4 obja*y nie*ydolnosci
krq2enia z sinic4, a takze przlpadki zatar6w i zaknep'w naczlmiowych. Wedlug danych
litemturo*ych, pomimo wielokiemnkowego leczenia, tzw. odlegla Smiertelnosd dotyczy co
najmniej 65% chorych i nie jest, jak do niedawna s4&ono, sp-awq rzadk4. Dla przykladu,
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w latacb 1975-1981 w Anglii i Walii stwicrdzono 92 pnypa&i endocarditis, co stalowilo

ok. 3olo wszystkich zapalcn wsierdzia rozpoznanych w tym okresie na obszarze Wielkiej

Brytanii oraz I lolo z zarejestrowanych 839 przlgadk6w gorqczki Q.

Zapalede wqtroby stwierdzaoe jest u 5-10% chorych, przebiega ono z 26l1ac*4

o r6hym obrazie histologiczo)m. Ponadto, opisano pojedlncze przypadki zgon6w 2 powodu

$ystqpienia marskosci wEtroby lub jej rozleglej martwicy. Do rzadkich pr4padk6w nale24

zapalente larczycy, jld€r i staw6w.

Smicrtcl]los6 u lu&i jcst stosutkowo niska i wynosi 1-2%, z wyj4tkiem kraj6w

tropikalnych, gdzie dochodzi mwet do 9%.

5. zapobieganie i zwslczanie

Zapobieganie i zwalczanie gor4czki Q u zwierz?t w polskim prawodawstwie nie jest

ohe(lone. Zgodnie z lstaw4 z dnia ll marca 2004 r. o ochronie zlrcwia zwicrzqt oruz

zwalczaniu chor6b zakaznych zwieft+. (Dz. U . z 2Ol4 t. poz. 1539, z pirin. zaL), gorqczka Q
podlega obowi4zkowi rejesracji. Od 2013 roku w Polsce zacz9to stosowae szczcPieLia, co

spowodowalo duze trudnosci w diagnostyce, z.wlaszcza scrologicznej. Poniqwaz nie jest

mozliwe r6inicowanie przeciwcial na poszczepienne i te wystQpujqc€ w przebicgu naturalnej

infekcji, zaleca sig, aby p.zed wprowadzeniem szczepienia w stadzie, przeprowa&iri wlaiciwy

tok postQpowaria, zwi4zany zarowuo z dochodzeoiem epidemiologicanym jak i wykonaniem

wlaiciwych bada6 diagnostycaych, W prz)?adku podejmowania decyzji o szczepieniu

zwigrz1t w wyniku podc.jrzcnia gor4czki Q w stadzie zalcca siQ, aby nie Przeprowadzad
szczrpicnia zwierz4t, kicdy diagnostyka jcst na etapie badai serologicmych, ewentualne

szczepieDia nalezy stosowad dopiero po potwicrdzeriu ogniska choroby mctodq qPCR. Jezeli

pEed wykonaniem badan potwierdzajqcych mctod4 qPCR zwictzQta zostatrq zaszczepionc.

pr6bki do badai molekularoych oale2y pobrad w6wczas oie wcze6niej ni2 14 dni po

szczepieniu. Badania serologicztre u zwierz4t zaszczepionych mo2na wykonywai tylko

i wyl4caie w celu potwierdzaoia lub wykluczeoia wlst4pienia serokonwersji poszczepiennej.

Badanie to slu2y w6wczas wyl4cznie do cel6w sprawdzenia skutecznofui szczepienia. Nalezy

podkresli6, 2e stosowarie szczepieria flie powoduje zupelnej eliminacji C. bumetii ze stada

zwierzqt zainfekowanych, a jedynie obniia poziom siewstwa, mo2e redukowac liczbq

aktywnych siewc6w omz zmniejsza liczbg poroniei w stadzie. W celu wykazania braL-u

aktywnych siewc6w w sladzie z$rietz4t zaszczepionych n leiry zalecia wykonanie badania

zbiorczych probek ml€ka inub wymaz6w z dr6g rodnych metod4 qPCR (wskazane jest, aby

wymazy pobiera6 w okesie okoloporodowyrn, najlepiej w ciqgu 8 dni od porodu lub

poronienia).

6. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna oraz ilterpretacja wynik6w badari

Rozpoznanie gor4czLi Q na podstawic objaw6w lJinicznych i obrazu sekcyjnego jest

bfidzo trudne, wrQcz nicmozliw€, dlatcgo istotn),rn elementem diagnostyczn)'m jest

przeprowadzenie wlasciwych badan laboratoryjDych oraz prawidlowy spos6b ich interpretacji.

Spos6b postqpowada przedstawia schemat Dr. l.
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podejrretrle trr podstrwte nTolku
serodorlatnleqo

podelrr€nle na pod3tawl€ wynlku
serododatnle8o I objaw6w

tltnlcznych

konicaosa pot0idd2mia
wyniku prza KRL Detod!

Schemat nr. 1. Postgpowanie diagtrostyczne w pzlpadlor podejrzenia pzlpadku gor4czki Q.
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Badadami ,,pierwszego rzutu" sq badania serologiczne (testy immunoenzl.matycznc -
ELISA). Metody serologicztre posiadaj4 jednak pewne ograniczenia - sq xzlteczne
w diagnostyce gor4czki Q, ale nie pozwalaj? na idenrydtacjg zwierz4t nie wykazuj4cych
objaw6w klinicznych, a bgd4cych okesowymi siewcami drobnoustroju. Metody serologicme
s4 wiarygodnl,rn narzgdziem slu,qcym do przeprowadzania badaf przesiewowych stad w celu

\rlykrycia statych siewc6w C burnetii. lak wynika z danych literaturowych, dfugotrwale

nosicielstwo ptzez si1n4 i dlugotrwal4 stlmulacjQ ukladu immunologicznego powoduje

powstanie wysokiego miana przeciwcial w surowicy, a w zwiqzku z tlm w badaniach

serologicznych zwierzgta te s4 silnie dodatnie. Odwrotna sltuacja ma miejsce w odniesieniu do

zwierz4t bqd1cych okresou],mi siewcami. W litcraturze opislwane sq przlpadki z:wierz.4t,

u kt6rych siewstwo potwierdzone zostalo przy zastosowaniu mctody PCR lub qPCR, a wynik
badada serologicznego byl ujenmy. Dlatego tez bardzo czgsto w pr4padku podejrzenia

wyst4pienia infekcji w stadzie, konieczne jest przeprowadzeaie calcgo panelu badai
laboratoryjnych, maj4cych na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecnoSci C. burnetii,lnb
powt6rzenie badafl po pewnym czasie.

W sltuacji podejrzenia ogniska gor4czki Q na podstawie objaw6w kliniczrych, zaleca

sig wykonanie badaf serologicznych. Wskazane jest, aby badaniami obj4e zwieftQra

*ykazuj4ce objawy kliniczne oraz szhrki prz,?adkowe. W zaleinoSci od wielkoSci stada

sugerowane jest przebadane nastqpuj4cej liczby zwierzqt zgodnie z ponizsz4 tabele:

liczrbnosd stada [szt.l

mioimalna liczebnoSd

pr6by do wykrycia
obecnoici chorot y *

do6 wsT.vstkie

6

9 1l 7

t4-25 8

26-83 9
poryzej 83 10

'przy zalozeniu, ze prewalencja na poziomie stada wynosi 30%, ltzy pozionie ufnoici 95%.

Pobierajac pr6bki do badaf nalezy uwzglednic tez strukturq wiekowa stada, wskazane
jest pobranie pdbek od zwierz4t z kzidej kategorii wiekowej.

Jeieli w stadzie wystgpujq poronienia, oajbardziej wskazanlan materialem do badanjest

lozysko (w6wczas naleiy pobmi fragment zawierajqcy minimum trzy kotyledo[y) lub wymaz
z dr6g rodnych, jedmk nie p6zDiej niz w ciqgu 8 dni od momentu wyst4pienia poronienia lub

porodu.

W pr4padku uzyskania wyniku w4tpliwego lub dodatniego w badanir-r serologicznym
(ELISA) w laboratorium urzgdow],m, informacjg o wyniku badania naleiy przekazai do

wla6ciwego powiatowego lekarza weterynarii z informacj4, 2e prdbka zostala przeslana do

weryfikacji przez I(RL. Jc2eli pr6bka pierwotnie pobrana nie moze byi dostarczona do KRL
nalezy poinformowai powiatowego leka.za weter),narii o koniecznosci powt6mego pobrania

pr6bki i przeslariajej do KRL. Wmz z pr6bkami do KRL naleiy dol4czy6 informacjg na temat
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pochodzcnia stada, jego idenMkatora, numcr kolczyka badaflej sztuki oraz dane kontaktowe
do powiatowego lekarza w€ter,,narii odpowiedniego dla lokalizacji danego stada. Koszty badai
pr6bek przeslanych do KRL w celu wcryhkacji s4 pokrywane przez KRL, [atomiast koszry
dowozu pr6bek pokrywa podmiot wysylaj4cy pr6bk9 do badan.

Je2eli wynik badania scrologicznego wykonanego w KRL jest negat,"s.ny, naleZy
odst4pii od dalszego postgpowania. W s,.tuacji, kiedy pomimo ujemnego wyniku badania
serologiczncgo istdeje podejrzc c choroby, wskazane jest kont),nuowanie postQpowania

diagnostycztrego, tak jak w przlpadku wlniku dodatniego w badaniu serologiczrFn.
Natomiast, jezeli wynik badania serologicmego potwierdzaj4cego w KRL jest poz),tylury,
zaleca sig pobranic matcrialu do badaf potwierdaj4cych metodq real-time PCR (qPCR) od
sznrki rcaguj4cej serododathio. W zale2noSci od dostgptro6ci materiatu stanowii go moie:
zbiorcza lub indyrridualna pr6bka mlcka i w),rnaz z dr6g rodlych (ieieli to moZliwe nalezy
pobrai go do badania w okresic okoloporodowym - do 8 dni po porodzie), nasienie, loZysko
(wycinek z fragnentami zawieraj4c;,rni minimum trzy kotyledony) lub wycinki z narz4d6w
wewngtznych poroniolych plod6w (Sledziona, pluca, serce, w4troba). Wskazanejest pobmnic
pr6bek ze wszys&ich ww. narzqd6w wewngtrznych poronionych plod6w, poniewaz brak
obecno66 C burnetti w Jedlp z nich nie wyklucza jej obecnoici w pozostalych narz4dach.

Uzyskanic rr'],niku dodahiego w badaniu potwierdzaj4cym technikq qPCR jest
ostatecznym EXrikiem potwierdzaj4cym ognisko gorqczki Q w stadzie. W6wczas
powiatowy lekar.z weteqmarii zobowiqzany jest do poinformowania wojew6dzkiego lekarza
weter).narii onz Inspekcji Sadtamej o ognisku choroby.

W przypadku stwicrdzeda ogniska choroby, powiatowy lckarz weter,,Darii powiden
zalecid wla.lcicielowi izolalig ileczenie/szczepienie lub eliminacjg sztuki, u kt6rcj uzyskaao
wlaik dodatd. W prz)?adku bydla mlecznego po izolacji lub eliminacji osobnik6w
zaka2onych, zaleca sig wykonanie badari zbiorczcj pr6bki mleka i,/lub ul,mazu z &69 rodnych
metod4 qPCR, celem potwierdzenia lub wykluczenia siewstwa w stadzie.

Jeieli stado, w kt6.,m potwierdzoDo ognisko choroby zostalo poddane leczeniu i,4ub
szczepieniq celem oceny skutecznosci tetupll rlale,y ponovmie pobra6 material do badari
qPCR, jednak nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia terapii lub szczepicnia. Rodzaj
materialu do badali zalczy odjego dostgpnosci: zbiorcza pr6bka mleka (od sztnt< zasuszonych
naleiy dodatkowo pobrai w okesie okoloporodowym (8 dni po porodzie) w6az z dtbg
rodnych), indyaiduahe pr6bki mleka i,4ub wymazy z dr6g rodnych, lozysko-

Jezeli w stadzie byly lub s4 notowane poronienia i osobniki serododamie, zgodnie
z wytycznyrni w Manual OIE, wskazang jest pobieranie pr6bek do badan monitoringowych Iaz
na 2 miesi4ce przcz okes I roku mctod4 qPCR (zbiorcza pr6bka mleka i/lub pr6bki wlmaz6w
- dopuszczalne pulowanie po 9 wyrnaz6w). W takich przypadkach zaleca sig pobranie pr6bek
do badania metod4 qPCR, a nastgplic, w przypadku uzyskania wpiku ujcmncgo, zalecid
wla6cicielowi zwierz4t pobieranic pr6bek do badai monitoringowych taz na 2 m-ce przez I tok
metod4 qPCR.

W sfuacji, gdy nie ma moiliwosci badania mleka (np. bydlo migsne), do momentu
poronienia nic prowadzi sig dalszej diagnostyki. Nalezy poinformowai wla(ciciela zwierzet, Zc

w przypadku poronienia, w celu wykluczenia gorqczki Q, konieczne jest pobrarie
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odpowiedniego materialu do badail metod4 qPCR (lozrsko i Dafl4dy wewngtrzne od

pororioncgo plodu lub wlmaz z dr6g rodnych pobrdny do 8 dni od porodu).

Spos6b postgpowada w przlTadku uzyskania w),nil'u dodatniego metodq qPCR

w pr6bce zbiorczej mleka psedstawionyjest na schemacie ff 2 oraz schemacie nr 3.

Schemat nr 2

ind].xidualne badanic

dodaliich

leczenie i/lDh s7.7c.ienie

badanie co 2 m-ce
mctod4 qPCR

p,€z okes I roku

Schemat nr 3.

climinacja

PCR +

wszystkich zwierzAt

mctodA qPCR metod? qPCR

Badania potwicrdzajqce wykon)'\rane sq tylko i wylQcznie przcz Kmjowc Laboratorium
Referenclne (KRL) ds. gorqcz-ki Q. Rejestracja przlpadku gor4czki Q musi byi popzedzona
badaniem potwierdzaj4cym (mctod4 qPCR) wykonanym przez KRL.

W prz)ladku informowaniLzgodnie z t. 51 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia z-wierzqt

oraz zwalczaniu chor6b zakaitych zwierz4t, powiatowego lekarza weterynarii o gor4czce Q
przez podmioty Swiadcz4ce uslugi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zaklady higieny
weter),narlncj i inne laboraloria w rozumieniu przepis6w o Inspekcji Weteqnaryinei, naleiy
wziq6 pod uwagg, ie podstawE do stwierdzen'ta gorqczki Q w stadzie jest uzyskanie w)miku
dodatniego w badaniu metodq real-time PCR (qPCR).

W prz)?adku uzyskania ul,niku dodatniego w badaniu serologicznyn (EUSA), kt6ry
mo2c Swiadczyi o obccnoSci C- bunrctii, nale2y poinformouai posiadacza z\r'ierTqt
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7. Og6lne zalece a do postepowania ze zwierz?taEi

7.1. W Srodowisku zwierz4t zdrorTch zaleca siQ (dziatatria profflaktyczne):

- okresowe badar ia serologicznc zwierz4t na obecnosi przeciwc ial anty-Coxiella burnetit
lub badania mleka i,4ub matcrialu biologicznego trp. wymaz6w z dr6g rodnych, ze
szczeg6lnym uwzglQdnieniem zwierz4t roni4cych lub rodz4cych pzedwczesnie;

- kwarantannp dla zwierzqt wprowadzanych do stada;

- niewprowadzanie do stada zwierz4t pochodzqcych ze slad, Edzie odnotoware jest
aktywne ognisko gor4czki Q (do momentu, gdy w badaniach mleka i,4ub \.\,1anazdw
z dr6g lodnych metod+ qPCR uzyskuje siQ wyniki dotlatnie);

- poddanie badaniom serologicznym Vlub molekulamym (PCR) zwierz4t bgdqcych
przedmiotem przesylek, przed wprowadzeniem ich do stada;

- informacja o szczepiedach w stadzie, z kt6rego pochodz4 wprowadzone zwier]gta,
- zwalczatie kJeszczy i grl,.ord;

- utr-zymy anie wla6ciwych warunk6w zoohigienicznych, w tym bie24c4 dczynfckcjg
pomieszczei i sprzghr.

7.2. W Srodowisku zwierz1t zakaionych zrleca sig:

- zwierzgta, u k6rych stwierdzono infekcjg na podstawie zar6wno objaw6w klinicznych
jak i dodatnich wynik6w badari scrologicznych oraz potwierdzono ob€cno6i patogcnu
poprzez wynik dodatni w badaniu metodq real-time PCR, poddaje sig eliminacji poprzez
ub6j chorych zwierz4t w rzc2tri (fakultat)'!r,nie);

o mozliwoSciach dalszego postQpowania majEcego na celu potwierdzenie lub wykluczenie
wystQpowania chomby w stadzie, a takze o postgpowaniu w przypadku stwierdzenia tej
choroby,

Badania potwierdz,aj4ce prowadzone w ramach badai monitod[gowych, o kt6rych
mowa w rozporz4dze u MiDistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie okreslenia jedoostek chorobowych, sposobu prowadzeda kontroli oraz zakresu
badai kontolnych za!.aiei zwieft,4t (Dz. U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2813, z p6in. zIIr.) sq
$,ykonywane na koszt Inspekcji Weter,,narrjnej_ Badania ponderdzaj4ce dla u1,nik6w
scrododatnich uzyskanych w mmach ProgEmu Wielolehiego oraz bada6 innych niz
wykonywane w rumach ,i,\M. rozporz4dzetia, wykonlvane s4 na koszt wlaSciciela, je2eli
wgazi m to zgodQ.

Stado, w kt6rym uzyskatro dodatrde q,niki badan serologicznych w irmych
przlpadkach ni2 w ramach badaf kotrtolnych z*aieh zwierz4l t.r,oz6 zostad objgte badaniami
kontroln),rni w najbliZszym okesie wykon),\ aria tych badan, po przeprowadzeniu przez
powiatowego lekaf7a werer)'Darii analDy s,,tuacji epizootychej.

Gdy porMialowy lekarz weterFarii otrzyma informacjQ od panstwowego inspektora
sanitamego o podejneniu lub rozpoznaniu u tudzi gorqczki e, w6wczas podejmuje z urzgdu
czynnosci maj4c€ na celu stwierdzenie albo wykluczenie lej choroby.
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ze wzglgd/J na dlugohwala ptzei]ryalnoSd i mo2liwoS6 gromadzenia sig Coxiella

brunetii w rurie uNieflql, ktore zostalo zanieczyszczone kalem, w przypadku rzc2ni

owiec nalezy za.howai wszelkie Srodki ostroznosci w odniesieniu do personelu;

w przypadku owiec Fzyjgcie zwierz4t do rze2ni odbl,rva sil bez,posrednio pod

tradzorem lekarza weterynarii, 1i:t6ry wczesniej powinien zosta6 poinformowany

o statusie zdrowotn),m zwierz4t, objgtych paesylk4 popnez 7-afiieszczenie

odpowiedniej adnotacji w dokumencie dotycz4cym laricucha pokarmowego;

nalezy przeptowadzi' dokladnq dezynfekcjg pomieszczei;

odchody i 6ci6lk9, po usutriQciu, nalezy skladowai przez 150 dni pod przylffyciem;

^aleiy 
zachowa| fuodki ostroZno3ci w okesie okoloporodowlm- Powioro sig

wydzielii porod6wkg, kt6r4 nale2y zabczpicczyt przed gryzodami, owadami oraz

zwieoQt^rni towarzJrsz4cemu czlowiekowi. ZwierzQta powinny przebywai w nicj
2 tygodnie przed porodem i dwa tygodnie po porodzie;

po kaidym poronieniu zabezpieozyt loirysko i przeslac do badania do KRL;
powiadomid wlaiciwego Powiatowego lnspellora Sanitamego oraz podmiot sl:upuj4cy

mleko. Gor4czka Q u lu&i podlega obowipkowi zglaszada i rejeskacji. Zgodnie

z tozpotz}dzerie$ Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie

wsp6ldzialania mi9dzy organami Pansi,rowej Inspekcji Sadtamej, hspekcji
Weterylaryjnej oraz Inspekcji Ocbrony Srodowiska w zakesie zwalczania zakaLeA

i chodb zakaZnych, kt6re mog4 byd przeuoszone ze zwierz4t na ludzi lub z ludzi na

zwierzQta (Dz.U . z 201 3 r., poz. 1 60) panstwowy inspektor sanitarny oraz powiatowy

lekan wet€rymxii informujq sig wzajemnie o stwierdzedu gorqczki Q u czlowieka lub

zwierzgcia oraz wsp6lrracujq w zakresie jej zwalczania;

szczepieda - postqpowai zgodnie z ww. wskazaniami;

leczenie - ze wzglgdu na fak! Ze jest to patogen bytuj4cy wewn4trzkom6rkowo, nie

zawsze jest skuteczle i nie zapobiega nawrotom cboroby. Naleiy tei rozwaiyd aspekj

ekonomiczny terapii.

7.3. PostQpowanie z mlekiem w sltuacji stwierdzenia gorqczki Q w stadzi€

- surow€ mleko pochodzqce od zwierzqt, u k16rych obserwowane sq objawy kliniczne,
powinno byi tralftowanejako nie spelniaj4ce wymagan pkt I lit. a rozdzialu I sekcji IX
zal4cztika III tozporz4dzenla (l /E) nr 853/2004 i ocenione jako nienadajqce sig do

spofcia lub produkcji 6rodk6w spozywczych dla ludzi. Takie mleko po poddaniu

obr6bce temicznej, r6wnowazncj proccsowi pasteryzacji, mo2e byd wykorzystane do

skarmiania zwierzqt utrz),myraiych wyl4cznie w tym gospodarstwie;

- stosuj4c zasadg ostrcznoSci ul,nikaj4cq z art. 14 ust. 8 rozporzqdzenia (WE)

lrl 178/2002, suowe mleko pochodz4ce od pozostarych zitev+l w stadzie, moie byi
dostarczane do zakladu pzetw6ntvr'a mleka, pod warunkiem poddania go dalszcj

obr6bcc termicmej r6wnowaznej pasteryzacji. Zaleca siq, aby zostalo ono przemaczonc

do produkcji np. mleka fIIII lub mleka w proszku, lub innych produkt6w mlecznych,

kt6rych proces tcchnologiczny obejmujc sterylizacjQ lub podw6jn4 obr6bkg ciepln4

r6wnowazn4 pasteryzacji. Natomiast w przwadku, gdy mleczarnia stosuje obrobkQ

termiczn4 w niskich temperaturach lub produkuje wroby z rnleka niepasterrzowanego,
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konieczna jest segregacja mleka. W zwiAzku z powyzszlm, o dostawach powinien byi
powiadamiany powiatowy lekatz weterynarii, wlaSciwy zc wzglqdu na usytuowanic
zakladu przetw6rstwa, do k't6rego gospodarstwo dostarcza surowc mleko;

wskazane jest, aby surowe mleko pochodzAce z gospodamtw, w kt6rych uryst4pily
przypadki gorqczki Q, bylo odbierane przez cystemE na koricu trasy, je(li mieszane jest

z Elekiem pochodzqcyrn z innych gospodarstw, a calosi mleka powinna zosta6 poddana

obr6bce, o ktdrej llowa powyej;
zaklad, produkujqcy na bazie mleka nicpasteryzowanego, powinien wdroiyd procedurg

mycia i dezynfekcji samochod6w-cystcrn, slu.:i4cych do przewozu mleka
z gospodarstw, w kt6rych stwier&ooo gorqczkg Q, po kaidym rozladunku, l4cznie

z ich komponentami i akcesoriami, jal. r6wnic2 instalacji mlcczami po zako6czenit
procesu pa.rter]zacj i ;

wlasciciel gospodarstwa oraz pracownicy majqcy kontakt z chorymi zwigrzQtami

powinni byi pouczed o stosowaniu Srodk6w ochroDy osobistej ;

w przypadku, jesli gospodarstwo, w kt6r),m stwierdzono gorqczkg Q zostalo

za.rejest owanc do prowadzenia sprzedaZy bezposredoiej suowego mlek4 siary
i surowcj Smietaoy, pozyskaoych w gospodarstwie produkcji mlekr, powiatowy lekarz
wetErynarii powinien wydai decyjQ zawieszajqcq wprowadzanie do obrotu ww.
produh6w, do czasu wykluczer a choroby w stadzie;

w przypadku, jesli gospodamtwo prowadzi dzialalnoSd marginalnA lokalnq
i ograniczon4 polegaj4cq na produkcji produkt6w mlecaych z wlasncgo mleka nie
poddanego obr6bce cieplnej r6wnowa2nej pasteryzacji (trp. ssrow dojrzewaj4cych)
powiatowy lekalz *eteryrarii powinien wydat decyzjg zawieszaj4c4 prowadzenie
takiej produkcji.
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