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Toxoplasma gondii infections in famed f0xes

Sumlnary
The purpose of the study was to establish the range of T. gondii infection in farmed foxes in Poland.,,Sero-

logical examinations were carried out on 122 breeding foxes taken from 14 farńil Blood sańples wćre ob-
tained from the primary herd in the period from January to May of 7996. The serological elaminations were
performed using the particle latex agllutination method (Pastorex* Toxo. Sanofi Diagnosfics Pasteur). Exa-
nrinations for the presence of parasites were performed on impression smears of liver, spleen, lungs and brain
with the use of the immunofluórescence method (\Ionofluokit§ Toxo. Diagnostics Pasteur). Preparations were
also stained with Hemacolor@ (Merck) and the Giemza method. :::: :], ,

The presence of specific anti-T. gondii antibodies were found in 33.60ń of the examined foxes. High titres
(: 480 IUlml) rryere observed in 36.59Yo of seropositive animals, medium titres (: 129 < 480) and lorv titres
(: 6 < 120), in 2l .95o^ and 4I.460ń respectively. Only 3 farms produced entirely nogative reqults.,,These farms
were approved reproductiye farms with very good hygienic conditions. In the other farms- the P,ercentage,,lof
positive results was from 6.60ń to 807o. ln 3 farms high levels of specific antibodies in vixens which had
aborted or lost their litters in the first few days after kittening were observed. , ,:

The presence of the parasite was found in 2 cases using the immunofluore§cence method ąnd,,in 3,,caseś in
preparations stained by llemacolor. No forms of T. gondi were observed in preparations,, śtaiń§i!'.',:,by"',Giemza.
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Zarażenie Tbxoplasma gondii stanowi jedną z naj-
częstszych utajonych inwazji u ludzi i zwierząt. Eks-
tensywność zarażenia uza|eżniona jest od licznych
c zynników, taki ch j ak p oło zenie ge o gr aftczne, kl i mat,
wiek badanych osobników. W Polsce u ludzi szacun-
kowo stwierdza się 50-70% dodatnich odczynów se-
rologicznych (23). Wrażliwoś ć na zarażenie tym pier-
wotniakiem wykazano u większości ssaków i ptaków
domowych. Wysokie odsetki dodatnich wyników se-
rologicznych notowano u świń (8-95%),bydła (55%),
owiec (do 80%) i kóz (43,8-85,7o^). U drobiu obser-
wuj e się generalnie niższąekstensywn ość zar ażenia,
wahającąsię od I-21% (I9,25). Obecność swoistych
przeciwciał przeciwko T. gondii stwierdza się też u
wielu zwierząt dzikich, w tym u wszechobecnych gry-
zoni, a nawet u ryb (4I% w Kanadzie), przy czym o
wiele częściej toksoplazmoza występuje u zwierząt
mięsożernych (15, 24), Większe narażęnrc zwlerząt
mięsożernych wynika z mozliwoś ci zarażęnta nie tyl-
ko oocystami wydalanymi w kale żyłviciela ostatecz-
nego (koty), ale równiez cystami pasozyta obecnymi
w tkankach żywicieli pośrednich . Zawartość cyst np.
w mięsie wieprzowym szacuje się na 5-350ń, woło-
wym - na 0-9Yo (23).Badania serologiczne wykazy-

wały nawet 8]% seroreagentów u psów i 7 5oń u ko-
tow (25,26).

Mięsożer-rre zwlerzęta futerkowe hodowane w fer-
mach s ą szcze gólnie eksponowa ne na zar_ażenie T. g o n -
dii zę względu na stosowanie w zywieniu tych zwie-
rząt surowych odpadów poubojowych, jak również
powszechną obecność kotow na fermach , zanieczysz-
czających karmę i środowisko oocystami oraz szczu-
rów również stanowiących rezetwuar T. gondii. Do-
datnie odczryny serologiczne na fetmach stwierdzano
u 3-I8,9oń norek oraz u 9,8-3I,3Yo lisów polarnych
(2,I0,12,15). Brak jest danych na temat ekstensyw-
noścj zarażenia tym pierwotniakiem u lisów i norek
hodowlanych w Polsce. Toksoplazmoza u lisów i no-
rek, podobnie, jak u innych zwierząt mięsozernych,
wpływa istotnie na wyniki w rozrodzie, co ma szczę-
gólny wydzwięk w świetle wysokich strat reproduk-
cyjnych u lisów hodowlanych w Polsce w ostatnich
latach (2,22).

Występ owani e toks op 1 azmozy w fetmach mię s ozer-
nych zwierząt futerkowych jest równiez istotne ze
względów epidemiologicznych. Istniej e duże ntębez-
pieczeństw o zarażenia toksoplazmozą pracowników
zatrudnionychprzy skórowaniu i obróbce skór, na co
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Tab. 1. Wyniki badania sero|ogicznego lisólv rł. kierunku toksoplazmozy

szczegoInąuwagę zwrócono m.in. w Danii oTaz na
Litwie, gdzie przeprowadzone badani a serolo giczne
wykazaŁy, że odsetek seroreagentów jest o ponad 11%
wyższy u osób zatrudnionych w fetmach lisów i no-
rek, niz u ludzi nl,ę zwlązanych bezpośrednio z ho-
dowlą mi ęsozemych zwierząt futerkowych (4, 1 3 ).

Celem badan było określenie stopnia zagrożenta
inwazjąToxoplasma gondii lisów polarnych i pospo-
litych w polskich femach lisów hodowlanych.

Matefiał imetody
Badaniami serologicztlymi w kierunku obecności prze-

ciwciał anty-T. gondii objęto 122Lisy hodowlane (90lisów
polarnych i 32 1isy pospolite), pochodzące z 14 ferm, ozna-
czonych literami od A do N, z róznych rejonów kraju (głow-
nie Polski południowo-zachodniej, południowej i centra]-
nej). Fermy oznaczone literami: B, E, H, I, N byĘ uznany-
mi fermami zarodowyni lub reprodukcyjnymi. Pozostałe
ferrny były fernami towarowymi, o stadzie podstawowym
llczącym 80-300 sanic, Krew do badań pobierano od zwie-
rząt stada podstawowego w okresie od stycznia do maja w
l99B r. W trzech fermach (C, F, M) krew pobierano w okre-
sie rozrodu częściowo od samic, które nie donosiły ciąży
lub straciły mioty w pierwszych dniach po wykocie (ogó-

łem 13 samic) orazresztę od sanric, które odchowały zdro-
we potomstwo. Badania wykonano metodą aglutynacji la-
teksowej przy użyciu testu Pastorexo' Toxo (Sanofi Dia-
gnostics Pasteur), zgodnie z procedurą podaną przez pro-
ducenta. Na płytki testowe nanoszono po 0,0 l ml surowic
badanych oraz kontro]i pozytywnej i negatywnej, Następ-
nie dodawano kroplę 0,85% roztrvoru NaCl oraz kroplę
zawiesiny cząstek lateksowych opłaszczonych antygenem
Tbrop l as m a gond i i . P o dokładnym wymieszan iu, wynik od-
czytFvano po 5-7 minutach na podstawie charakteru po-
wstającego pierścienia i obecności agregatów. W przypad-
ku surowic, u których uzyskano wyniki dodatnie. sporzą-
dzano szeregrozcieńczeń (l:10 do 1:100) w celu określe-
nia mian przeciwciał, co wykonywano równiez ptzy zasto-
sowaniu tego samego testu. Wysokość miana określano w
IUAnl. Czułość testu określona ptzęz producenta wynosi
6IU.

Badania rnające na celu bezpośrednie rvykrycie obecrro-
ści pasozyta (cysty, schizonty) wykonano u l0 losowo wy-
branych samic eliminowanych z hodowli, pochodzących z
fermy C, w której uzyskano bardzo wysoki odsetek (76,9%)
wyników dodatnich w badaniu serologicznym. Badanie
wykonan o metodą im munofl uorescencj i pośredniej na pre-
paratach odciskowych z wątroby, śledziony, płuc i mózgu,
przy zastosowaniu testu Monofluokit(u Toxo (Sanofi Dia-



gnostics Pasteur). Na utrwalone acetonem preparaty nano-
szono po kropli zawiesiny przectw ciał monoklonalnych spe-
cyficznych dla T. gondil. Po inkubacji (30 min/37"C) w
komorze wilgotnej, preparaty płukano dwukrotnie w bufo-
rze płuczącym oraz zanllrzano w wodzie destylowanej.
Następnie nakładano konjugat, który stanowlĘ znakowa-
ne izotiocyjanianem fluoresceiny baranie przeciwciała skie-
rowane przeciwko mysim IgG. Po ponownym płukaniu i
zatopi eniu w buforowany m r oztw orze glic ero lu, preparaty
oceniano pod mikroskopem fluorescencyjnym, szukaj ąc
świecących pasozytów o określonych charakterystycznych
kształtach T. gondii. Oprócz immunofluorescencji, równo-
legle wykonano batwienie preparatów metodąGiemzy oraz
barwienie cytologiczne przy użycill zestawu Hemacoloio)
(Merck).

Wyniki iomówienie
Wyniki badania serologicznego w kierunku obec-

ności przeciwctał anty-T. gondii przedstawiono w
tab. 1, Ogółem, na I22 przebadanych lisów uzyskano
41 wyników dodatnich (33,60ń), w tym wysokie mia-
na (>480 IU/ml) występowały l36,590ń seroreagen-
tów, a miana średnie (> 120<480) i niskie (>6<120),
odpowiednio u 2I,95oń i 4I,460ń seroreagentów.

Na 14 przebadanych ferm, tylko w 3 znich(H, I, N)
uzyskano wszystkie wyniki ujemne. W pozostałych
fermach odsetek zwierząt reagujących dodatnio wa-
hał się od6,6%o do 80% badanych sztuk. W 3 fermach
(C, Ę M) wysokie lub średnię miana przeciwciałuzy-
skano od samic, które poroniĘ lub straciĘ mio§ po
wykocie (13 samic), podczas, gdy u pozostałych sa-
mic z tych ferm nie zaobserwowano obecności prze-
ciwciał anty-T. gondii lub stwierdzono niskie miana.

Meto dą i mmuno fl uore s c encj i u j e dne go zw ter zęcia
stwierdzono obecność cysty Z gondii w mózgu, a u
innego zaobserwowano charakterystycznie świecące
pojedyncze schizonty w śledzionie. W preparatach
barwionych zestawem Hemacolor u 3 sztuk stwierdzo-
no obecność cyst lub ich fragmentów w mozgu (2 z
nich pokryrvały się z wynikami dodatnimi stwierdzo-
nymi metodą immunofluorescencj i). Nie zaobserwo-
wano zadnych forrn pasożyta w preparatach barwio-
nych metodąGiemzy,

Badania własne wykazŃy stosunkowo wysoki od-
setek lisów reagujących dodatnio z antygenem T. gon-
di i. Wykqcie pasożyta metodą immuno fluorescencj i
opartąna przeciwciałach monoklonalnych potw tęr dza-
ło fakt zarażenia. Z uwagi na małe prawdopodobień-
stwo znalezienia cyst lub innych form Z gondii w przy-
padkach bezobjawowych tnwazjt, do oceny stopnia
zarażęnia w stadzie bardziej przydatne są metody se-
rologiczne.

Na uwagę zasŁuguje fakt,że wszystkie wyniki ujem-
nę oraz najntższe odsetki seroreagentów stwierdzono
w uznanych fermach zaro dowych, pr zestr zegaj ących
ścisłych rygorów sanitamych, podczas, gdy najwyż-
sze odsetki dodatnich odczynów serologiczny ch lzy -
skano w przypadkach ferm bardzo zaniedbanych (C,
Ę K), w których w okresie wykonywania badań noto-

wano także zakażenia bakteryjne (Escherichia coli,
Salmonella sp., Streptococcus sp., Pseudomonas aeru-
gin o s a), Poprawa warunków higienicznych, sto sowa-
nie gotowanej karmy oraz izolacja środowiska wpły-
waj ą istotnie na zmniej szenie ekstensywn ości zar ażę -
nta T. gondii, co zaobserwowano także wyraźnię w
hodowlach psów (9). Nasilenie występowania tokso-
plazmozy uzalężnione jest również od warunków po-
godowych dominujących w roku, a zwłaszcza ilości
opadów i nasłonecznienia, co ma wpływ na przeży-
walność oocyst w środowisku(2]). Może to być pew-
nym wytłumac zeniem wy sokie go stopnia zar ażenta T.

gondii lisów na fermach dotkniętych skutkami powo-
dztw 1997 r. (fermy F i K).

Wysokie miana swoistych przęciw ciał anĘ -Tbxopla-
sma gondii stwierdzono u wspomnianych wcześniej
samic z przypadkami poronięń otaz wczesnej śmier-
telności szczeciąt. Uprzednie badania ptzy czyn zń;u-
rzęńw rozrodzię lisów równteżwykazaŁy w jednej z
fęrm zarażenie Z gondii u wszystkich badanych sa-
mic, które nie daĘ potomstwa (22).W szerokich ba-
dani ach nad toks op lazmo ząlisów p o l arnych przepro -

wadzonych w Karelii, u samic seropozytywnych zare-
jestrowano o ponad 1,3 razy mniej odchowanychszczę-
niąt, niż wynosiła średnia w badanych fermach (2).
Zar ażęnię ciężarny ch s amic mo że by c pr zy czyną za-
mierania zarodków, poronień i porodów martwych lub
słabych, szybko ginących szczeniąt, co w przypadku
zw ier ząt mię s ożernych zo stało p otwi erdzo nę zar ów -

no eksperymentalnie, j ak i na przypadkach klinicznych
(5-7 , II , I2). W Polsce straty z tytułl zaburzeńw roz-
rodzie u lisów hodowlanych nie sąraczejkojarzone z
zar ażeniem T. g o n d i i, natomi ast naj cz ę ś ciej przypi sy-
wane s ą z ak ażeniom b akteryj nym, parwow ir ozie or az
błędom żywieniowym (16, 17, 18).

Badania w kierunku toksoplazmozy pomijane sąnie
tylko w przypadkach zabwzeń w przebiegu ciĘy i
okresu okołoporodowego, aIę także w diagnozie czę-
sto występujących u lisów niewyjaśnionych upadków
p opr ze dzonych obj awami o gó lnymi, ni erzadko p ołą-
czonymi z objawami ze strony układu nerwowego (czę-
ste niedowłady tylnych kończyn). Stany takie zwykle
przypisuje się niedoborom witamin z grupy B llb za-
każeniom bakteryjnym i leczy z rożnymi efektami.
Uogólniony charakter toksoplazmozy z zapaleniem
mięśni oraz nieropnym zapa|eniem mózgu obserwo-
wano u naturalnie i eksperymentalnie zarużanychlt-
sów i norek. Neurony i astrocyty ośrodkowego układu
nerwowego wydająsię być głównymi komórkami do-
celowymi. dla tego pierwotniaka choć zmiany patolo-
giczne opisywane są w różny ch narządach (2, 3 , 4) .

Rutynowa diagnostyka toksoplazmozy u ludzi i
zwierząt oparta jest głównie na metodach serologicz-
nych (1, 14,23). Zawagi na ciągle nie wystarczającą
czułośc metod serologicznych oraz ich zawodność w
pr zyp adkach up o śle dzenia funkcj i układu immuno 1o -
gtcznego, coraz częstsze zastosowanie w diagnostyce
toks op lazm o zy |L |udzi znaj duj ą metody bi o lo gii mo -



rząt powinny byó rozpowszechniane testy oparte na
spócyfic"r,ych dla tego pierwotniaka przeciwciałach
monoklonalnych.

Reasumując, wlmiki przeprowadzonych badań wska-
zują że toksoplazm oza D lisów j est iltżyry zagroże-
nióm dla lisów hodowlanych w polskich fermach, a

hodowlanych.

wykonywanych w stadzie.
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WEISSENBÓCK H., SUCHY A., CAPL^ZI P.,

HERZOG S., NOWOTNY N.: Choroba bornajska
u koni w Austrii. @orna disease in Austrian hor-
ses). Vet. Rec. 143, 2I-22,1998 (1)

Choroba bomajska (BD) jest chorobąukładu nerwowego koni i owiec o prze-

biegu śmiertelnlłn. W l 993 orazw 1997 r opisano dwa przypadki tej choroby u

koni na teręnie Austrii U koni w wieku 8 lat wystąpiła ataksja, maneżowe r-trchy

głowy, porażenie nerwu twarzowego, nudności. Po 5-6 dniach zwterzętazabito,

Badanie histopatologiczne ośrodkowego Ńładu ner-wowego wykazało rozsia-

ne, nieropne, o średnim nasileniu, zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz

obecnośó kwasochłonnych ciałek wtrętowych (ciałka Joest-Degena), Stosując

przeciwciała ano obecnośó antygenu wirusa BD (p38/39)

w neuronach, e białej. W teście RT-PCR stwierdzono obec-

ność bp212 w skrawkach tkanki mózgowej. We krwi 3 koni pochodzących ztej

samej okolicy miano przeciwciał dla BD wynosiło I,.20 l:40 i 1:80, Badanie

przesiewowe t00 surowic koni zdrowych i 50 surowic pochodzących od koni z

mi 1ub z objawami przypominającymi kolkę, wykazało obec-

aBD w 2%o surowic koni zdrowych i w 47o surowic koni z

objawami neurologicznym' 
o.

NEWTON S. A.: Podejrzenie bakteryjnego zapa-
lenia opon mózgolvych i mózgu u
koni. (Suspected bacterial menin
two adult horses). Vet. Rec. I54,6

n mózgo-
opon mó-
i z reguĘ

kończy się padnięciem. Najczęściej infekcje układu nerwowego u koni wy"vołu-

jąpaciorkowce, przy czym pierwotnym ogniskiem zakażenia sągórne drogi od-

dechowe Objawy kliniczne infekcji układu nerwowego sąmało charakterysĘczne

co utrudnia postawienie prawidłovr'ego rozpoznania. W większości przypadków

ostateczne tozpoznaniejest możliwe dzięki sekcji. W terapii dwóch przypad-

ków, w których podejrzewano bakteryjne zapalenie mózgu i opon mózgowych,

zastosowano u jednego konia benzylopenicylinę sodową (30 tys jm/kg w odstę-

pach 6 godz.) oraz gentamycynę (6,6 mg/kg) dożytnie przez 14 dni, Następnie

podawano TMP+sulfadiazyna (30 mglkgper os 2 razy dziennie przy czym pietw-

sządawkę podano dożylnie). W drugim przypadku oprócz|eczęnia idenĘczne-

go jak u pierwszego konia zastosowano DMSO (250 gll) dożylnie w 50ń tozŃvo-

rze dekstrozy w odstępach 12 godzinnych 
G.


