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zdecydowanie większa w porównaniu do mleka pro-
dukowanego w rejonach typowo rolniczych. Istotny
wpływ na zawartość ołowiu i kadmrr w mleku miało
konkretne miejsce jego produkcji, a nie sam rejon.
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] Plevaleńce of Toxocara spp. and othel intestinal parasites in do$s and cats,'

SummaTy

The prevalenće of inte§tinal parasites was evaluated by fecal examinationof 445 dogs and 105 cats frorn the
poznań area within one year(1997ll998i). The most common parasitosis in dogs and cats was,toxocarosis;
Toxocara §pp. ]egg§ were detected in 140 do
cara Spp; was']found in dogs and cats up to
cats may play aś'important a role as dogs
environmeńt. A_dditionally, in examined pet
perfoliatus, some hookworms and tapeworms as well as oocysts of coccidia were detected. . 

,:

Kelrłords: Toxocara spp.. intestinal parasites. dogs. cals.

Zainteresowanie nicieniem rodzaju Toxocara spp,
w ostatnich latach wyrażnie wzrosło, zwłaszcza w
aspekcie transmisji tego pasożytana człowieka. Tok-
sokaroza u ludzijest zoonozą, którąna ogół przypisu-
je się inwazjt gatunku Toxocara canis (I). Jednakze
i stniej ą p odstawy aby pr zy pltszczać, że r ola T. c a t i p o d
tym względem jest niedoceniana. Obser-wacje prowa-
dzone w środowisku wielkomiejskim dotyczące stop-
nta zanie czy szczęnia gleby j aj am i To x o c ar a s p p. (I 1),

zwyczajow kotów (18) oraz ekstensywności ich zara-
żenia (10) sugerują że zwierzętate mąąbardzo duży
udział w zante czy szcz antu śro dowi s ka j aj ami p a s o ży -

ta dostępnymi dla żywicieli przypadkowych.
Akt ualne b adania doty cząc e czę sto ś ci zar ażenj a To -

xocara spp.Llpsów i kotów w Polsce sąnieliczne. W
latach dziewtęcdziesiątych prowadzono je w woje-
wództwie warszawskim (7) i lube]skim (8) oraz we
Wrocławiu (13), Poznaniu (12) i Olsztynie (5,16),przy
czym dotyczyły one głównie psów. Mniejsze zatntęrę-
sowanie kotami w tym względzie było zw:ązane. praw-
dopodobnie, nie tylko z brakiem przekonania co do

istotnej roli I cati w wywoływaniu toksokarozy u lu-
dzi,Iecz również z trudniejszym pozyskaniem mate-
riału badawczego.

Wyniki badań ptzeprowadzonych w aglomeracji
poznańskiej w latach 1981-1982 (9) oraz 1994-1998
( 12) wskazywały, że częstość toksokarozy u psów spa-
da i nie ma odzwierciedlenia w stopniu zanlęczysz-
czeniagleby jajami Toxocara spp. (I2). Celem tej pra-
cy było określenie ekstensywności inwazji Toxocara
spp. i innych helmintów u psów i kotów na terenie
Poznantai okolic. Rozpoznanie w tym zakresie możę
ułatwić określenie udziaŁa T. canis i T. cati w zanie-
czyszczanlu środowiska jajami Toxocara spp. inwa-
zyjnymt dla człowieka.

Materiał imetody
Odpaździemlka 1997 r. do października 1998 r. zbada-

no koproskopowo na obecność jaj T. canislub T. cati 445
psów i 105 kotów pochodzących z Poznania i okolic,
uwzględniając wiek i płeć badanych osobników, aw przy,
padku kotów również teren ich bytowania. Kał dostarczali
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właściciele zwietząt lub pobierano go z odbytnicy w cza-
sie badań klinicznych. Próbki świezego kału badano me-
todą flotacji wg Fiilebornaużywając jako płyn flotujący,
nasycony roztwór chlorku sodowego (NaCl) (20). W trak-
cie prowadzenia obserwacji mikroskopowych dodatkowo
określano obecność w kale jaj lub oocyst innych pasozy-
tów. Gatunki jaj nicieni z rodziny Anc1llostomątidae okrę-
ślano na podstawie cech biometrycznych przyjmując, że
j aja A n c,v l o s t o m ą c ą n inulł o siągaj ą wym i ary 7 4 -84x 48 - 5 4
p"m,, a Uncinaria slenocephala 63-]6x32-38 pm (6).

Wyniki iomówienie
W tab. 1 zestawiono wyniki badań ekstensywności

toksokarozy na tle innych inwaĄi pasozytów jelito-
wych u psów i kotów w Poznaniu i okolicach. Spo-
środ zbadanych 445 psów u 140 (3 I,5Yo) stwierdzono
jaja nicieni T. canis. Toksokaroza u kotów była częst-
sza, gdyż wśród 105 zbadanych kotów 4l (39,1%)
posiadało w kale jaja T. cati. Uzyskane wyniki wska-
zują więc, że inwaĄa Toxocara spp. częśclej dotyczy
kotów niz psów, co zgodne jest z wcześniejszymi ob-
serwacjami przeprowadzonymi w Belgii (19), Holan-
dii (15), Niemczech (4), Słowacji (3) i Chile (l7).
Natomiast w Irlandii inwazje Toxocara spp.\)bezpah-
skich psów były znacznie częstsze niż u bezpańskich
kotów (14), ale i tak koty te były zarażone z większą
ekstensywnością niż w aglomeracji poznańskiej.

Inwazje Toxocara spp. u badanych zwierząt były
wielokrotnie częstsze niż innych pasożytów jelitowych.
Potwierdza to wcześniejsze obserwacje wskazujące,
iz toksokaroza jest najpowszechniej występującą in-
wazjąpsów i kotów (5, 16). Warto podkreślic, żeprocz
Toxocara spp,, chorobotwórczymi dla człowieka pa-
sozytami stwierdzonymi w badanym rnateriale były
np.: Toxoplasma gondii czy nicienlc z rodzlny Ancy-
lostomatidae (tab. 1).

Częstość lnwazji w r,óżnych okresach życiau bada-
nych psów i kotów rozkłada się nieco lnaczej (tab. ż).
O ile u psów duże zarażenie T. canis występuje w
p i erw s zy c h tr ze ch mi e s i ąc ac h ży cla (u 2 60ń szc zenl ąt),
a następnie gwałtownie spada, to u kotów, wprawdzie
ekstensywność inwazji T. cati tez jest największa w
pierwszych 3 mie siąc ach ży cta, j ednakże dwuklotni e

njższa (I3%) niż w porównywalnym okresie u psów,
apoza tym ekstensywnośc inwazji u kotów starszych
niż 3 miesiące utrzymuje się na stałym wysokim po-
ziomie (9%).Wyniki takie tłumaczy fakt zarażanta
śródlnacicznego płodów przez ciężarne suki oraz brak
tej drogi zarażanta u kotów, atakżę zdolność larw T. ca-
ll do odbywania wędrówki ,,typu ascaris" przez wiele
latżyciakotów (6),

Inwazje T. canis były podobnie częste u psów raso-
wych jak i nierasowych (ok.3ż%) ptzy czymzaryso-
wały się rożnice w odniesieniu do płci badanych żywi-
cieli. Samce psów były zarażone w 5loń, a samice w
3Ioń badanych. Prawdopodobnie u samic większość
inwazji kończy się na postaci larwalnej zatrzymanej
w tkankach po to, aby w czasie ciĘy przekazać je śród-

Tab. l. Występowanie toksokarozy oraz innych inwazji paso-
żytów jelitowych u psów i kotów w aglomeracji poznańskiej
w latach 1997 -1998 - |iczba (oń)

Tab. 2. Ekstensl.rvność inwazji (o/o) Toxocara canis u psów i
T, cati u kotów w aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem
wieku i płci żywicieli w latach 1997-1998

macicznie na płody. Podobne wyniki uzyskał na tere-
nie Poznania Kozakiewicz w latach 8O-tych (9). U
kotów natomiast, u których nie ma zarażenia śródma-
cicznego postacie dorosłe T. cati częściej stwierdzano
u samic (46%badanych) niż u samców (4I% bada-
nych). Jednocześnie nie stwierdzono różnicy w eks-
tensywnośc :, zarażenia kotow przebywaj ącycl,: wyłącz-
nie w domu i tych, które miały wybieg pozamleszka-
niem. Poniewaz wszystkiezarażone koty domowe byĘ
młode, należy przypuszczać, że zostały one zarażone
w czasie ssania mleka matki, a nie jajami lub larwami
pochodzącymi ze środowiska.

W uzyskanych wynikach uwagę zwracajądwa cie-
kawe przypadki, a mianowicie znalęzięnię w kale psa
jajaEchinochasmus perfoliatus orazw kale kocim jaja
Trichuris vulpis (tab. 1). Obecność u psa E. perfolia-
tus, ktory występuje zazwyczaj u dzikich mięsozer-
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nych, na|eżałoby wlązac z obecnościąna badanym te-
renie duzej populacji lisa rudego,Vulpes vulpes, u któ-
rego stwierdzono znacznąekstensywność inwazji tej
przywry sięgającą 760ń spośród 83 badanych osobni-
kow. Znalęzienie natomiast jaja T. vulpis w kale kota
prawdopodobnie j est wynikiem przepasazowan |a przy -
p adko w o p o łknięte go j aj a pt zez pr zew o d p okarmowy
żyw lctelaniespecyfi c znęgo. Taka bierna transmisj a j aj
geohelmintow przęz kręgowce jest zjawiskiem dość
powszechnym (2).

Jak wynika z badai epidemicznych przeprowadzo-
nych w aglomeracji poznańskiej, psy i koty stanowią
źrodło chorób inwazyjnych dla żywicieli właściwych
orazprzypadkowych, do których na\eży człowiek. W
tej sytuacji należałoby podjąć działanl,a zmterzające
do o granic z ęnta źr ó deł lnw azji w środowisku. Należy
podjąć działaniarównoległe, skierowane z jednej stro-
ny na właściwe, terminowe gdrobaczanie psów i ko-
tów, a z drugiej na dbałość o stan sanitarny środowi-
ska. Szczególnąopieką należy otoczyc miejsca zabaw
dzieci (grupy największe go ryzyka toksokarozy)
zwłaszcza piaskownice, w których chętnie defekują
koty. Ponadto należałoby uświadamiać ludzi w zakre-
s i e p ot en cj alny ch zagr o żeń zo onoĘ c zny ch zw iązany ch
zprzebywaniem psa lub kota w bliskim otoczenlu czło-
wieka oraz możltwości zapobiegania inwazj om.

Wnioski

1 . Toks okaro z a j e s t naj częstszą inw azj ąp as o żytów
jelitowych u psów i kotów zam,s,eszkujących Poznait
okolice,

2. W aglomeracji poznańskiej koty, podobnie jak
p sy, mo gą odgrywać dużą ro 1ę w zanieczy szczanta śr o -

dowiska jajami Toxocara spp,
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DAVISON H. C., FRENCH N. P., TREES A. J.:
Speyficzna dla stada oraz d|a wieku częstotliwość
występowania przeciwciał dla Neospora caninum
w 14 stadach krów mlecznych w Wielkiej Brytanii.
(Herd-specific and age-specific seroprevalence of
Neospora caninum in 14 Brithis dairy herds). Vet.
Rec. 144, 547-550,1999 (20)

Przebadano testem ELISA występowanie przeciwciał dla Neospora caninum

u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w 14 stadach w Wielkiej Brytanii W 3 sta-

dach występowały ronienia sporadyczne, w 8 endemiczne zaś w 3 ronienia epi-

demiczne na tle zakażenia tym patogenem. Krew do badań pobrano jednorazo-

wo. Spośród 4295 sztuk badanych 17,1% reagowała dodatnio w odczynie ELI-
SA przy czym częstotliwość odczynów dodatnich w stadzie wahała się od 7,3%

do 44,80ń. Nie strvierdzono zależności pomiędzy wielkością stada Jub epide-

micznym występowaniem ronień a częstotliwością wyników dodatnich w sta-

dzie Nie wzrastał teź odsetek wyników dodatnich badania serologicznego wraz

z wiekiem zwierząt. Różnice dotyczyły bydła w wieku 7- l 2 miesięcy oraz 13-ż4

miesięcy u którego u którego odsetek wyników pozytywnych był statystycznie

istotnie niższy. W stadach bydła istotne zlaczenie w rozwoju infekcji odgrywa

pionowe przekazywanie czynnika zakażnego

G.

COUGHAN A. R., ROBERTSON D. H.L., BEN-
NETT D., MAY C., BEYNON R. J., CARTER S.
D.: Metaloproteinazy matrix 2 i 9 w reumatoidal-
nym zapaleniu stawów u psów. (Matrix metallopro-
teinases 2 and,9 in canine rheumatoid arthritis).
Vet. Rec. 143,219-223, 1998 (8)

Metaloproteinazy 2 i 9 (MMPs) matrix odgrywają ważną rolę jako mediato-

ry uszkodzenia tkanek w chorobach stawów. MMPs są wydzielanie w fomie
proenzymów które do aktywacjt wymagają rozszczepienia więania Nłermmi-
nalnego cząsteczki peptydu Aktywacje MMPs regulują drobno cząsteczkowe

lokalne inhibitory (TIMPs) Zabtlrzenta w sekecji i aktywności MMPs odgry-

wają przynajmniej u ludzi, kluczowąrole w reumatoidalnym zapaleniu stawórł,.

Okreslono poziom MMPs 2 i 9 w próbkach mazi stawowej pochodzącej z 20

stawów od 9 psów z reumatoidalnym zapaleniem stawów stosując metodę zy-

mografii w żelu żelatynowym Uzyskane wyniki skonfrontowano z aktywnością

żelatynolityczną tnazi oznaczona metoda ELISA. Badana aktywność w mazi

pochodzącej ze stawów chorych była znamiennie wyższa niżeli w rnazi pocho-

dzące1 ze stawów zdrowych. }.laż ze stawów zdrowych nie wykazywała aktyw-

ności MMP9 Obecność MMP9 była skorelowana z aktywnościążelatynolitycz-

ną oznaczona metoda ELISA. Zastosowani e u jednego psa z zapaleni em stawów

kortykosterydów spowodowało cofnięcie się zaburzeń w MMPs. 
G.


