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W wielu krajach bruceloza stanowi ciągle istotny
problem epizootiolo giczny, ekonomiczny i zagrożenie
dla zdrowia człowieka. Kanada była w 1986 r. ostat-
nim krajem, który po okresie 29 lat walki z chorobą
przy wydatkowaniu na ten cęl 260 mln USD, zgłosił
uwolnienie pogłowia bydła od brucelozy (2) W I98] r.
spośród 140 państw, które odpowiedziały na rozesła-
nąprzez FAO, WHO i OIE ankietę, tylko nieliczne
potwierdziły, że sąwolne od tej choroby (6). Brucelo-
za - jako zoonoza stanowi nadal ogromne zagrożenie
dla zdrowia Iudzlizvvterzątw wielu krajach Azji, Afi),ki,
Ameryki Łacińskiej i Europy. W państwach środziern-
nomorskich stwierdza się oficjalnie od 1 do 78 przy-
padków tej choroby u ludzi na 100 tys, mieszkańców.
W rzeczywistości jest ich 10-25 razy więcej (8).

W Argentynie w 1998 r. (pogłowie bydła 50 mln,
owiec 12 mln) realizowany był program likwidacji
brucelozy opracowany i wdrażany w 1 993 r. Zaszczę-
piono przeciw brucelozie prawie 5 nrln sztuk bydła
(1),WBtazylti (154 mlnbydła iprawie 20 mln owiec),
brucelozę stwierdzono w 1998 r. w 2043 ogniskach u
10 806 krów, a szczepieniom poddano 2,4 mln bydła.
Do uboiu skierowano I24] sztllkbydła (1)" Na Kubie
w 1998 r. stwierdzono 21 ognisk - 5587 przypadków
brucelozy bydła. Pogłowie bydła wynosiło 4,6 mln,
owiec prawie 900 tys. i kóz prawie 170 tys. Do uboju
skierowano 6783 sztukibydła, a szczęprcniem prze-
ciw brucelozie poddano ponad 50 tys. bydła (1). W
Kolumbii (21 mln bydła) stwierdzono 254 ogniska -
1570 przypadków choroby. W USA (pogłowie bydła
- prawie 100 rnln, owiec ponad 7 mln), w 1998 r,
stwierdzono 36 ognisk - 168 przypadków brucelozy,
3 tys. zwierzątpoddano ubojowi, a prawie 3,5 mln by-
dŁa zaszczępiono (1).

Na kontynencie aĘkańskim, m.in. w Egipcie w
1998 r., gdzie pogłowie bydła ltczy 3,2 mln sztuk, ba-
wołów - 3,5 mln, owiec - 5,2 mln tkoz 3,4 m7n za-
szczepiono I572 sztukbydła (1). Stwierdzono prawie
800 przypadków choroby u bydła, 2 tys. u owiec (nie

Br ovis) i 243 ogniska u bawołów. Ubojowi poddano
w s zystki e zw ierŻętap o dej rz ane. które uprz e dnio były
badane (1). W Tunisie i Tatzanli stwierdzono poje-
dyncze ogniska choroby, ale np, w Ghanie zbadano
jedynie 120 sztuk bydŁa, stwierdzając u 70 brucelozę,
Ocenia się, ze ponad 50% pogłowia bydła zakażonę
jest brucelozą(I).

W Korei PŁd. zwalczanie brucelozy prowadzone jest
od 1950 r. W 1990 r. nastąpił spadek liczby zakażo-
nych zwierząt z 20oń w stadzie do 0,7oń. W 1998 r.
pogłowie bydła liczyło 3,2 mltl sztuk, owiec 1,6 mln -
stwierdzono 226 ognisk i 988 przypadków choroby.

W Republice Południowej AĘki, gdzie w 1998 r.
pogłowie bydła obejmowało 11,6 mln szfuk, owtęc26
mln i kóz 7 mln, stwierdzono 399 ognisk brucelozy u
ponad 5300 szt. bydła oraz pojedynazę przypadki u
owiec i kóz (1). W Rosji, w tyrn sam}m czasie, stwier-
dzono 41 ognisk choroby u 7 tys, sztuk bydła i 8 ognisk
u ponad tysiąca owiec (brak danych nt. pogłowtabydła
i owiec). W Indiach (pogłowie bydła 204 mln, owiec -
ponad 50 mln, bawołów prawie 84 mln ikoz715 mln)
w 1998 r" stwierdzono tylko 3 ogniska brucelozy bydła
(1). W infonnacji brak darrych dotyczących liczby ba-
danych zwierząt bądź stad. W Indonezji (ponad 121
mln bydła, 3 mln bawołów, ponad 15 mln kóz i ponad
7 mln owiec) stwierdzono 991 ognisk brucelozy (1).

Spośród państw należących do Unii Europejskiej,
bruceloza stanowi znaczący problem w Grecji, Hisz-
panii, Porlugalii i Włoszech (1).

W Grecji w 1998 r. (pogłowie bydła 558 tys., 8,5 mln
owiec) stwierdzono 236 ognisk 1335 przypadków
brucelozy bydła oraz IJ 18 ognisk - 28 380 przypad-
ków u owiec (nie Br. ovzs). [-Ibojowi poddano prawie
90 tys. owiec (1). W Hiszpanii w 1998 r. (pogłowie by-
dłaprawie 6 mln, owiec prawie 27 mln)poddano bada-
niom ponad 2,8 mln szfuk bydła i ponad 16 mln owiec.
Reagowało serologicznie dodatnio 15 435 sztuk by-
dła (0,530ń badanych) or az 28 5 8 60 owiec (I,7 2oń ba-
danych) (1). W Portugalii (pogłowie bydła 1,3 mln,



Tab. 1. Wyniki badania krwi bydła w kierunku brucelory w latach 1993-1998

1 993 1 994 1 995 1 996 1 997

Stan pogłowia bydła

Liczba zwierząl badanych

o/o zwierząl badanych

w tym szt. serol0gicznie dodatnich

7 643 000

2 520 682

32,98

9

7 696 000

2 540 580

33,00
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425 000

106 132

28,36

11

7

2

7 148 864

1 391 493

19,46
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7 307 000

2 009 184

21,49

12

955 000

327 000

19,07

13

6

1

owiec 8,7 mln, kóz551 tys.) stwierdzono 1 tys. ognisk
3105 przypadków brucelozy u bydła oraz 783 1 ognisk

- prawie 86 tys. przypadków u owiec. Ubojowi pod-
dano prawie 5 tys. bydła i ponad 85 Ęs. owiec (1).

We Włoszech (pogłowte 6,'7 mln bydła, 8,3 mln
owiec) w 1998 r. stwierdzono 1589 ognisk brucelozy
bydła i 1988 ognisk brucelozy owiec (nie Br ovis),
poddając ubojowi prawie 9 tys. bydła i ponad 62 Ęs.
owiec (1).

Celem niniejszej pracy była ocena wyników bada-
nia bydła w Polsce w latach 1993-1998 oraz zagroże-
nia epizootycznego bądź epidemiologicznego ze stro-
ny zwierząL

Materiał imetody
Dane dotyczące wyników badania serologicznego bydła

w Polsce opracowano na podstawie sprawozdań i informa-
cji wojewódzkich lękarzy weterynarli za lata 1993-1998.
Wykorzystano również własne obserwacje i zapiski.

Wyniki iomówienie
W latach I993-I99] na terenie naszego kraju zba-

dano w każdymroku w kierunku brucelozy od 2,5 mln
do 2 mln szfukbydła, co stanowi 33 do 27%opogłowta
(7).W 1998 r. zbadano 1,3 mln sztuk (19,07%)bydła
(7 ). Szczegóły zawiera tab. 1 . W wyniku badania j ako
podejrzane o chorobę, bądz podejtzane o zakażenie,
uznano rocznie od2 (1994) do 13 szfuk bydła (1998)
(7 ) . Zw ier zęta uznane za p o dejr zan e były e 1 imino wa -
ne zę stada i poddawane ubojowi. Nie stwierdzano
klinicznych przypadków choroby bądź ronień (10).
Bruceloza zwierząt w przeszłości ograniczała się w
Polsce praktycznie tylko do bydła (5).

Polska od 1980 r. jest wolna od brucelozy bydła,
Pomimo tego, w latach 1981- 1982, badano w dalszym
ciągu każdego roku od 4,5 mln (35% pogłowia) do
ponad 1,5 mln (I7%) pogłowia tego gatunku zwierząt
(6). W wyniku badania jako podejrzane o chorobę bądź
podejrzane o zakażentę uznawano od 401 sztuk w
1981 r. do 11 szfuk w 1992r.ZwterzętatebyĘ elimi-
nowane ze stad i poddawane ubojowi (6). Dodatko-
wym badaniom podlegaŁy zwierzęta zę stadpodelrza-
nyc h, p o c h o dząc e z w oj ew o dztw uzn anyc h najp ó źniej
za wolne od brucelozy. Badaniom bakteriologicznym
podlegaĘ poronione płody pochodzące od krów lub
jałowek, Nie stwierdzono w żadnym przypadku bru-
celozy. Ten sam system badań pozostał nadal j ako obo-
wiązujący. Trudno oceniać w aktualnej syfuacji jego

realizację, gdyż na zlęcanię Iekarzom wet. badań, a
taWe na wykupienie od rolników podejrzanych o cho-
robę zwier ząt brakaje często pieniędzy.

Istnieje świadomość, że bruceloza stanowi ciągłe
zagrożenie ze względu na występowanie u zwierząt
wolno ży jący ch (6). Stąd konieczno ść badania pewnej
Iiczby zwierząt w stadach :uznawanych za wolne od
choroby. Konieczne są badania dla wykluczenla po-
dejrzenia choroby we wszystkichprzypadkach, w któ-
rych występują ronienia, bądż zapalenia stawów u
zwierząt. Nalezy takżepamiętać o treści apelu zawaF
tego w tzw. manifeście berlińskim uchwalonym w dniu
4 .0 6 . I 9 9 3 r. na zakończenie Międąmarodowe go Sym-
pozjum nt. zoonoz (3). Zwracano się wówczas do
państw Europy, Afryki, Azji t obu Ameryk aby opra-
cowaĘ własne programy zwalczania chorób odzwie-
rzęcych, aby kierowaĘ się przy Ęmzaleceniami WHO
i OIE. Kraje Unii Europejskiej za podstawę dalszych
działań na swoim terenie lznaĘ zasady zapisane w
Dyrektywie z I7 grudnia 1992 r. Podkreśla się w niej
koniecznośc przygotowania i doszkalania kadry spe-
cj al i s tóą zor ganizow ania zaple cz a nauko wo -b adaw -
czego i diagnostycznęgo oraz ścisłej współpracy leka-
rzy i lekarzy weterynarii na tym terenie w interesie
zdrowia Iudzi i zwierząt,

W budżecie Unii Europejskiej na zwalczanie cho-
rób zakaźnych w 1998 r. ptzeznaczono 96,1 miliona
DM. Największą pozycję stanowiła kwota 34,1 mln
DM na zwalczanie brucelozy w Grecji, Hiszpanii,
Pońugalii i Włoszech (4).
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