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Attykuł przeglądowy

B akterie ro dzaj u B ru c e l l a sąpr zy czy ną brucelozy
groźnej choroby z,wterząt i ludzi określanej również
jako ronienle zakaźne, choroba Banga, gorączka mal-
tańska, gor ąc zka śró dzi emnomotsk a, gor ączka faluj ą-
ca. Zgodnie z tradycyjną terminologią w obrębie ro-
dzaju Brucellclwyrożnia się 6 gatunków: B. abortus,
B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis i B. necltomae,
które mająwśród zw,l,erząt swoich głównych nosicie-
li. Są nimi odpowiednio bydło, kozy i owce, świnie,
psy, owce l szczury pustynne.

Znaczęnię ekonomiczne brucelo zy zw lerząt oT az
zachorowania wśrod ludzi spowodowały, ze w wielu
krajach od szeregu lat sąrealizowane programy zwal-
czantai monitorowania brucelozy wśród zwierząt do-
mowych. Dzięki prowadzonym szczępieniom oraz
coraz lepszym metodom diagnosty cznym, szczegol-
nie serologicznym, pozwalającym na skuteczne wy-
krywani e, a na s tępn i e e 1 iminacj ę zw ter ząt zakażony ch,
w wielu krajach skala zakażeń tymi drobnoustrojami
zostałaznacznie ograniczona, a niektóre z nich legity-
mująsię statusem krajów woinych od brucelozy. Zde-
cydowana większość badań dotyczy człowieka i zwie-
rząt udomowi onych. Ll,czne pub lik acj e doty czą także
brucelozy zwierzątwolno żyjących. Problem ten staje
się szczegolnie wazny w tych krajach, gdzie bnrcelo-
zę zwa|czono i przypadki jej występowania są rzad-
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kie. Populacje dzikich zwierząt sąbowiem kolejnym
rezerwuarem zarazka i stanowią przedmiot zaintęrę-
sowania epidemiologow. Dostrzeżente roli dzikich
zw ier ząt w pro c e s i e sz erzenia się zakażeń wywołanych
przez 1maJąc l

słuzy z
bruc e l o z ą. P o zw ala na wyj aśni enlę pr zyp adkow p oj a-

wienia się brucelozy u zwierząt w zupełnie niespo-
dziewanych okolicznościach, czy też zachorowań lu-
dzl.

Spośród zwterząt wolno żyjących największe zna-
częnle w świecie, jako rezerwuary drobnoustrojów
Brucella,mają: bizony (Bison bison), jelenie kanadyj-
skie wapiti (Cervus elaphus canadensis), łosie (,4/-

ces alces), bawoły aĘkańskie (Syncerus caffer) t in-
dyjskie (B,ubalus bubalis), dziki i dztkie świnie (,Szls

scrofa), zaJące szarak;, (Lepus europaeus), renifery
(Rangifer tarandus) i karibu (Rangifer caribou).

Bizolly

Szczególnie wiele zainteresowania poświęcaj ą pro-
blernatyce brucelozy dzikich zwierząt badaczę konty-
nentu północnoanrerykańskiego. Na tym obszar ze naj -

ważnlejszym probiemem w tym względzie jest bruce-
1oza bizonów
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wild animals as teseruoits 0f Btucella
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Diagnosis of animal brucellosis in most countries has been carried out for many years and deals predomi-
nantly with domestic animals. Thanks to eradication programmes and monitoring, the scale of irifections
caused by Brucella micro-organisms has been considerably reduced and some countries are co]nsidered to he

officially free from brucellosis. Nonetheless, many investigators stress that populations of wild animals act as

.er..ooi.s of brucellosis and sources of infection for domestic animals and humans. lnfection fi'om wild to
domestic animals is transmitted by direct contact or a contaminated environment. Humans can,be infected
with Brucella through being in cońtact with wild animals and while hand|ing, skinning and eviscerating the
carcasses of shot animals or eating undercooked meat.

From the epidemiological poini of vierv it is important to test wild animals for brucellosis. The data ob-
tained facilitates a bettei undórstanding ofhow to diagnose the disease and possible reason§ for it spreading to

domestic animals and infecting humanŚ. This is an extremely important factor in prophylactics and eradicat-
ing brucellosis in animals and humans.
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W tabeli 1 przedstawiono rezulta-
ty badań serologicznych populacji
bizonów z terenu USA i Kanady.
Odsetek wyników dodatnich w kie-
runku brucelozy wynosi 25-77%,

Liczni altor zy uw ażaj ą że bizony
są potencjalnym źrodłem zakażenia
bydła domowego. Takie niebezpie-
czeństwo pojawia się wtedy, gdy sta-
da bizonów znajdująsię w sąsiedz-
twie stad bydła i mogą dzielic z sobą
tereny pastwiskowe. Podejmowane
próby mające na celu zapobieganie
przemieszczania się bizonów poza
W znaczone granice są nie skuteczne
i ciągle dochodzi do kontaktuzby-
dłem domowym. Flagg opisuje przy-
padek brucelozy bydła, której źrodło
stanowiły zakażonę bizony (8). W
stadzie 2I btzonow stwierdzono 18
dodatnich i 1 wątpliwą reakcję w
badaniu serologicznym, zaś w stadzie
by dła składaj ącym się z 7 7 zwterzą|
wypasanym na tym samym terenie
uzyskano 1 wynik dodatni. Po zabi-
ciumvierzątz tkanek 13 bizonów izo-
lowano B. abortus biotyp 1, podob-
nie jak od dodatnio reagującej kro-
wy. Izolacj ipałeczek Brucella od bi-
zonów dokonali równiez Tessaro i
wsp. (27). W materiale pobranym od
72 padłych bizonów z Parku Naro-
dowego Wood Buffalo w Kanadzie
wykazalt obecność drobnoustrojów B. abortus biotyp
1 i biotyp 2 w 18 (25%) przypadkach. Davis i wsp. w
warunkach eksperymentalnych stwierdzili, że do prze-
niesienia się zakażenia drobnoustrojami B. abortus z
bizonów na bydło dochodzi równie łatwo, jakzbydła
na bydło (4). Należy mieć równteż na względzie po-
tencjalnąmożliwość zakażęnia ludzi od bizonów, np.
myśliwych bądź osób wizytujących parki narodowe.

Jelenie kanadyjskie
Oprócz bizonów w ażny ręzęrwular drobnoustroj ów

Brucella na kontynencie północnoamerykańskim sta-
nowią j el enie kanadyj s kie, czyli wap iti. B adania s ero -
logiczne prowadzone na przestrzęntlat 70-tych i 80-
Ęchwykazały wysoki odsetek (6, tr-3 IYo) zwierzątre-
agujących dodatnio (tab. 1), Thorne i wsp. potwier-
dzilitę wyniki w badaniu bakteriologlcznym (29). W
materiale pochodzącym od 17 spośród 45 przebada-
nychzwierząt ze stanu Wyoming w USA izolowalt B.
abortus biotyp 1.

Rola wapiti jako rezerwuaru drobnoustrojow Bru-
cella jest podobna jak bizonów. Tam, gdzie na otwar-
tych pastwiskach dochodzi do kontaktu z bydłem do-
mowym lub tylko korzystania ztychsamych terenów,
może dojść do transmisji zakażenia. Wapiti uważanę

Tab. 1. Wyniki badań serologicznych w kierunku brucelozy wybranych gatun-
ków zwierząt wolno żyjących, stanowiących najważniejsze rezerwuary zarazka

sąteż za potencj alne źrodło zakażeniaczłowieka. Istot-
nym faktem j e st równi eż możliwo ś ó pr zeno szenla za-
razka pomiędzy j eleniami kanadyj skimi a bizonami lub
innymi dzikimi zw ier zętami.

Bawoły

Naj c zę ś c iej opi syłvany mi i najw ażni ej szymi gafu n-
kami zwi erząt b ędącymi rezerwuar ami p ałeczęk B ru -
c el l a na kontynencie aĘkańsk im i azjaĘ ckim są ba-
wół aĘkański i bawół indyjski. Wskazująna to wy-
niki prowadzonych w róznych krajach badań serolo-
glcznych. Wykazano w nich, żę od 4,I-55,9oń zwię-
rzątreagowało dodatnio (tab. 1). Dowody w postaci
izolacji pałeczek Brucella z matertaŁu pochodzącego
od bawołów przedstawili Kaliner i Staak izolując B.
abortus biotyp 3 od samic z zapalentem jąder pocho-
dzącego z terenu Tanzanii oraz Gradwell i wsp. izolu-
jąc B.abortus biotyp I od{ bawołów pochodzącychz
Parku Krugera w RPA (3).

W związku z intensyfikacjąhodowli bydła prowa-
dzącą do wykorzystyłvania terenów bytowania stad
dz iki ch pr ze żuw ac zy, f akt i s tni en i a re z erwuaru zaI az -
ka wśród bawołów należy traktować jako istotny czyn-
nik oddziałujący na efekty programów zwalczantabru-
celozy bydła na tych terenach.

Jeleń kanadyjski

Bawół alrykański

Bawół indyjski

Dzik
(dzika świnia)

żaiąc szarak

Ka rib u

2365 (31,2%)

72 (25%|

35 (77%)

1165 (31%)

1600 (28%)

7267 (6,1"/.)

108 (23%)

691 (4,1%)

59 (55,9%)

1015 (23,4%)

611 (3,8%)

141 (39%)

9390 (8,6%)

933 (12,3%)

1279 (7,97"/")

961 (3,4%)

1120 (1,8%)

67 (10,5%)

Kanada

Ka na da

UsA

UsA

UsA

USA, Kanada

RPA

lnd ie

Wielnam

UsA

UsA

Be lg ia

N iemcy

Polska

NRD

Czechy

Po lska

USA (Alaska)

Choquelle i wsp,(1)

Tessa10 i wsp. (27)

Williams iwsp. (32)

Tholne i wsp. (29)

Smith i Bolle (24)

McCorquadale i

DiGiacomo (27)

Hen i Marshall (14)

Maqsood i wsp. (16)

Sharma i wsp. (23)

Van der Leek i wsp. (31)

Drew i wsp. (6)

Godlroid i wsp._(12)

Póhle i Fink (18,

Szulowski i wsp. (26)

Dedek i wsp. (5)

Handl (13)

Szulowski (25)

Zatnke (33)



ltziki, dzikie świnie

Kautsch i wsp. prowadząc badania ogniska brucelozy
świń w Niemczech stwierdzili, że źródłęm zakażęnta

jak od 58 z 345 badanych dzikich świń (19). Na!o;
miast Cook i Noble izolowali B. suis biotyp 1 od 4

chodzących z różnych
e świnie mające kontakt
(2). B.sz.lls od bydła iz

nieżw Teksasie i na Florydzie (USA) (3). Groznąpo-

zabtjanitt i oprawianiu (20).

żaiące
rem B. sals biotyp

2, rologicznychprze-
ci ou 1,8-7,9]ońba-
danych zwierząt (tab. 1).

W łańcuch epidemiolo giczny izolowanych od zaję-

niu niedogotowanego mięsa.

Renifery, kalibu

noustrojów Brucella pochodzące od karibu i renife-
tow zAlaski, Kanady oraz reniferow z Syberii doĘ-
czątego samego (4). Zamke
(33) dokonując p ńżnychga-
funków zwierząt erdzlł obec-

waruŃach eksp erymentalnych dowiedli łatw ośc prze-
niesienia zakażęniawywołanego przęz B. suis biotyp
4 zreniferów na bydło (i0).

lnne gatunkiarierząt

pełni o-
wtedź o-
WYfn,

Sytuacja w Polsce

Polska od 1980 r. posiada status kraju urzędowo
wolnego od brucelozy bydła, co oznacza. że spełnia



wymagania wynikające z ustaleń międzynarodowych:
odsetek stad bydła wolnych od brucelozy jest większy
niż 99,8oń, a badane pogłowie wykazuje nie więcej
ntż 0,5oń zwterząt reagujących pozytywnie na bruce-
lozę. W okresie 1990-1998 stwierdzano rocznie od 4
do 13 seroreagentów. W ostatnich latach w Polsce ba-
daniami na szersząskalę objęto również świnie, kozy,
owce, atakże podjęto prace umożliwiające ocenę sta-
nu epidemiologicznego psów Na tle innych krajów
sytuacj a epidemiolo giczna brucelozy po głowia zw le -
rząt domowychjest dobra. Pomimo tego, w latach 1986-
1996 było zarejestrowanych 840 przypadków bruce-
Iozy ludzi (22). Większośc znich wiązac należy zpta-
cą zawodową osób zatrudniony ch przy tuczu i obsłu-
dze zwierząt oraz mających kontakt z tuszamt zwie-
rzęcymi, szczegolnie w okresie powojennego ęplzo-
otycznego nasilenia brucelozy bydła. W ostatnich la-
tach stwierdzono również przypadkt ostrej i podostrej
bruc e l o zy, s zc ze golnie u str zy gaczy o wi e c pracuj ących
za granicą. W innych przypadkach zebrany wywiad
wskazywał na krajowe odzwietzęcę źrodło zakażenta
u ludzi (22). Można przypuszczaó, że niektóre przy-
padki brucelozy zwierzą| jak i ludzi, dla których trud-
no znaleźc źrodŁo zakażenia, mogąmieć swojąprzy-
czynę wśród zwterząt wolno żyjących. W naszych
warunkach rezerwualem drobnoustroj ów B ruc ell a są
z pewnościązające i dziki. Co do innych gatunków
zwterząt brak dotychczas danych. Biorąc pod uwagę
względy epidemiolo giczne prowadzenie badań zwię-
rząt wolno żyjącychw kierunku brucelozy, w oparciu
o nowoczesne metody diagnosĘczne, należy lważać
zaważny element monitorowania tej zoonozy.

Reasumując, najważniejszymi gafunkami drobno-
ustroj ów B r u c e l l a wlwołuj ącymi bruc el ozę zw ierząt
wolno żyjącychsąB. abortus i B. szłzs. Spośród gatun-
kow zwlcrząt stanowiących główne ręzęrwuary zaraz-
ka izolowano B. abortusbiotyp 1 i 2 od bizonow, B.
abortus 1 od jeleni kanadyjskich, B. abortus 1 i 3 od
bawołów, B. suis I,2 i3 od dzików, B. suis 2 odzaję-
cy i B. suis 4 od reniferów i karibu. Wszystkie wymie-
nione biotypy zar azka ze w zględu na ich pato genno ś ć
dla człowieka i zwięrząt posiadają znaczentę edpide-
miologiczne.
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