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InFiłińnryl1998, 86 samples of red deer fae
Forest ńere e-iamined using the Baermann

gylus ceivi, 5 nglilus sagittatu
tó,,,,łave t m 43Yo of the'samples contained a mixed inrrasion of E. cervi,;und,,Y.

sagittatuśa 13%, ; Ę,l c ina,mentiońed nematodes., §ion,,,
follows:E.cervi 4-1l sl-
D. noerneri larvae in the feaces of red deer in Bialowi

Nicienie płucne jeleni zaliczanę są do najbardziej
patogennych pasożytów tych zwierząt. Są szeroko roz-
przestrzenione w Eurazji i należą do dwóch rodzin:
DicĘo cau l idae l Pro t os trongy lidae. Przedstawicielem
pierwszej z nich jestDicĘocaulus noerneri nicień o
prostym, bęz udztaŁu żywicieli pośrednich cyklu roz-
wojowym (7).Lokalizuje się w oskrzelikach, oskrze-
lach i tchawicy. Natomiast z rodziny Protostrongyli-
daeu jeleni pasozytują Elaphostrongylus cervi i Vare-
s trongy lus s a gitt atus (I - 4, 6). Cykl rozwoj owy wymie-
nionych gatunków przebtega z udziaŁęm zywicieli
pośrednich, liczny chgatunków ślimaków lądowych (4,
16,20). Nicienie V sagittatus sątypowymi pasożyta-
mi płuc bytqącymi w drobnych oskrzelikach i pęche-
rzyka.chnĘc.nv9h, natomiast dorosłe nicienie E. cervi
umiej scowiaj ą się w o śro dkowym układzie nerwowym
i w tkance łącznej międzymięśniowej, a jedynie ich
larwy migruj ąpr zez mtĘsz płuc do świ atła p ę cherzy-
ków uszkadzając je mechanicznie i wywołując proce-
sy zapalne. Wymienione nicienie powodują u jeleni
zapalenie oskrzeli i płuc oraz tworzenie się guzków
pasozytniczych umiej scowionych podopłucnowo lub
w miĘszu płuc. Natomiast chorob otwórczo ś ć dojr za-
Ęch nicieni E. cervi uzalężniona jest od ich lokaliza-
cji. Pasożyty umiejscowione w tkance Łącznej między-

mięśniowej wywołuj ą elafostrongylozę o przebiegu
subklinicznym, natomiast lokalizujące się w ośrodko-
wym układzie nerwowym wywołuj ą kliniczne obj awy
nerwowe w postaci niedowładów lub porażeń kończyn
(1, 11, 13,16,17), U zwierzątmłodych orazo słabszej
kondycji, przy dlżej intensywności inwazji przebteg
schorzenia j est ciężki i może prowadzić do zejść śmier-
telnych. Nieliczne dane dotyczące występowania ni-
cieni płucnych u jeleni na terenie Polski oraz brak okre-
ślenia w dotychczasowych badaniach intensywności
inwazji mierzonej Iiczbąlarw wydalanych w kale je-
leni były pr zy czynąpo dj ę c ia niniej szych b adań.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono w luĘm 1998 r. w Puszczy
Białowieskiej. Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka w drze-
wostanach grądu wysokiego zebrano 86 prób kału jeleni,
tropiąc po ponowie indywidualnie każde zwierzę. Próby
badano metodąBaetmanna. Gatunki nicieni płucnych ozna-
czano rozpoznając pod mikroskopem ich lanły I stadium.
Określano równteż intensywnośó inwazji mierzoną liczbą
larw poszczególnych gafunków w 5 g kału.

Wyniki iomówienie
W kale jeleni stwierdzono larwy trzęch gatunków

nicieni płucnych : E l ap ho s tro gy lu s c erv i, Vare s tron gy -
lus sagittatus i DicĘocaulus noerneri.W I00% bada-
nych prób występowĄ lanvy I stadium nicięnt E. cet,vi.t) Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 5 PO6K 032 l4.



Natomiast ekstensywność inwazji V sagittatus wyno-
slła 50oń, a D. noerneri 2Ioń. W większości badanych
prob zarcjestrowano tnwazje mieszane. W 43oń ptób
stwierdzono zarażęnię mieszane nicieniami E. cervi i
V. sagittatus,w I3Yo E. cervi i D. noerneri,natomiast
w 8% wykryto wszystkie trzy wymienione gatunki.
Intensywność inwazji mierzona Itczbąlarw I stadium
w 5 g kału wynosiła dla E. cervi od4 do 1181 larw, dla
V. sagittatus od 1 do 1062larw, a dlaD. noerneri odI
do 17larw.

Wyniki badań wskazują nabardzo wysoką eksten-
sywność zarażęnl,ajeleni w Białowieży nicieniami
E. cel,vi. Badania przeprowadzone w tym samym re-
jonie przed 15 lat wykazały również wysoką eksten-
sywno ś ć tnw azjt s ię gaj ąc ą 9 I,2% (2) . Ni e c o mniej za -

rażonę okazaĘ się jelenie w Puszczy Boreckiej, Biesz-
czadach, Górach Swiętokrzystkich, Sudetach oraz w
lasach olsztyńskich i śląskich, gdzie ekstensyłvnośc
tnwazjt wahała się od 63,60^ do 86,4Yo (2, 14, I5).
Wysoką ekstensywnośó inwazji elafostrongylozy
stwierdzano także w innych rejonach świata: w gó-
rach Ałtaju u jeleni sika wynosiła ona 77-85oń, a u
marali 36-Ia0% (13), u reniferów w Nowej Funlandii
88% (I2), a w Norwegii 68-100% (8). Natomiast na
Wę grz e ch zar ażenię j eleni elafo strong ylozą ob ej mo -

wało od 45% do 52ońbadanej populacji (2I,22), aw
Austrii u jeleni utrzymywanych w zagrodzte osiągnę-
ło aż 960ń (10). Wysoka intensywność inwazji mie-
rzona ltczbą larw w kale jest wynikiem sezonowej
dynamiki wydalania larw, której pier-wszy szczytprzy-
pada dla E. cervi w lutym (4, 18), Ponieważ w 5 gra-
mach kału jeden jeleń może wydalać ponad 1000 larw
E. cervi, a pogłowie jeleni w Polsce dochodzi do 100
tysięcy sztuk (19), codziennie do środowiska wydo-
stają się miliardy larw, Dlatego też przeżuwaczę do-
mowe wypasane na pastwiskach w pobliżu lasów na-
rażonę sąna kontakt z larwami inwazyjnymi tego pa-
sożyta,który może powodować kliniczne objawy ner-
wowe u tych ni e sp ecyfic zny ch zywic i e li, pr ow adząc e
do śmierci zwieruąt (5).

Ekstensyłvność inwazj i V s agittatus u j eleni w Pusz-
czy Białowieskiej wzrosła o 160ń w porównanlu z
wynikami badańprzeprowadzonymi przed laĘ na Ęm
terenie (2). Zarażenie wymienionym nicieniem jeleni
w innych rejonach kraju jest natomiast znaczntę nlż-
sze, w lasach olsztyńskich i śląskich ponad dwukrot-
nie (15). Na Ałtaju i w Czechosłowacji stwierdzano
obecność tego nicienia odpowiednio u 35% i 36,80ń
badanych jeleni (9, 13), co jest wartościązbltżonądo
obsetwowanej poprzednio w Białowieży.

W badaniach prowadzonych w latach osiemdziesią-
tych nie zarejestrowano u jeleni w Puszczy Białowie-
skiej nicient D. noerneri.Było to spowodowane sezo-
nową dynamiką wydalania larw tych nicieni. Próby
kału w ówczesnych badaniach zbierane były w grud-
niu, kiedy wydalanie larw tego gatunku spada do mi-
nimum (18). Natomiast w niniejszych badaniach pró-
by kału pobierano w lutym, kiedy wydalanie larw

D. noerneri zaczyna wzrastać. Stwierdzenie larw D.
noerneri w kale jeleni w Białowieży jest pierwsząre-
jestracjąwymienionego gafunku pasozyta w tym kom-
pleksie leśnym.
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Enterotokscmia wywołana lkózprzez Clostridium perfringens typ D cha-

rakteryzuje się zapaleniem okrężnicy, niekiedy zmianami w płucach i w ośrod-

kowym rrkładzie nerwowym. Niewielka skuteczność szczepień jest efektem miej-

scowego działania toksyn patogena w okrężnicy. Efektyłvność szczepień oce-

niono na 5 koźlętach, którym podano toksoid epsylon C pelJringens typ D z
niekompletnym adjuwantem Freunda, trzykrotnie w odstępie 3 tygodni Cztery
koźlęta otrzymaĘ szczepionkę handlową przeciwko enterotoksemii w idenĘcz-
nym okresie czasu, podczas gdy 5 nie szczepionych koźląt stanowiło kontrolę.

Po tygodniu wszystkim zwierzętom podano bezpośrednio do dwunastnicy su-

pematant hodowli C. perfringens. W momencie zakażenia miano svloisĘch prze-

ciwciał w surowicy koźląt szczepionych szczepionką z adjuwantem wynosiło
2,45-ż30 jmlml, szczepionkąhandlową0,22-1,52 jm/ml, w kontroli poniżej 0,03

jm/ml. U wszystkich sztuk, które otrzymały szczepionkę z adjuwantem nie wy-

stąpiĘ po zakażenil objawy kliniczne oraz zmiany sekcyjne. Natomiast u 4 z 5

koźląt, którym podano szczepionkę handlowąwystąliła po zakażeniu biegunka

o miemym nasileniu i przekrwienie ściany okrężnicy. Zwierzęta z grupy kon-

trolnej chorowały wśród objawów ostrej biegunki, zaburzeń oddechowych i ner-

wowych, pseudo-błoniastego zapalenia okrężnicy, obrzęku płuc i mózgu. 
G.


