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Z badań Smielewskiej-Łoś i wsp. (9) wynika, iż
potencjalnymzagtożeniem w hodowli lisów w Polsce
jest zarażenie pierwotniakiem Tbxoplasma gondii.
Toksoplazma j est inwazj ą pasożytni czą o charakterze
o dzw ter zęcy m. S zcze golnię nar ażone s ą o s oby maj ąc e

kontakt z awodowy ze zw ier zętami, p ers onel szpitalny i
pracownicy laboratoriów diagnosty czny ch ( 1, 8, 1 1 ).

Z piśmiennictwa wiadomo, że zarówno u dorosłych
ludzi jak t zwierząt choroba ma najczęściej przebieg
bezobjawowy, natomiast u dzieci i młodych zwlerząt
mogą mieć miejscę zaburzenia ze strony centralnego
układu nerwowego i narządu wzroku (1, 3, 8, 11).
Człowiek i inne ssaki oraz ptaki są żywicielami po-
średnimi, u których przebiega rozwój bezpłciowy pa-
sożyta, zaś kotowate są zyłvicielami ostatecznymi. u
których w nabłonku jelita cienkiego ma miejsce roz-
mnażante płciowe (schizogonia). Kot domowy i inne
kotowate wy dalaj ą z kałem na zew nątrz ni ep ato genne
oocysty, które po 48-72 godzinach, a nawet po 3 tygo-
dniach, i po odbytej sporulacji, jako inwazyjne sporo-
zoldy są zdolne zatazic człowieka oraz zwięrzęta (3,
5,8, 10).

Obecnie uważa się, że człowiek zaraża się najczę-
ściej po spozyciu sulowego mięsa, w którym znaldują

się różne formy rozwojowe pasożyta Toxoplasma gon-
d i i, natoml ast zw ier z ęta h o do w 1 ane i do mow e zar aża-
jąsię oocystami wydalanymi przezwałęsające się koty
(1,6,7, 10).

U lisów hodowlanych opisano toksoplazmozę Ll

kotnych samic, u ktorych występowała resorpcja pło-
dów, poronlenla oraz duża śmiertelność szczeniąt w
pierwszych dniach życia (2,9).

Rozpoznanie toksoplazmozy u ludzi i zwlerząt jest
trudne. U kotowatych przydatne moze być badanie
kału, chociaz wiadomo, że w nadostrym przebiegu
toksoplazmozy u kotów, wydalanie oocyst z kałem jest
rzadkię, a ponadto udowodniono, że tylko 0,5 do ż,0%o

młodych kotów wydala oocysty do środowiska ze-
wnętrznego (3, 5, 8). Praktyczne zastosowantę znala-
zły różne metody serologiczne, za pomocą których
przyżyciowo można wykryć w surowicy krwi i/lub w
płynie mózgowo-rdzeniowym antygen T. gondii Iń
swoiste przeciwciała oraz metody histopatolo gtczne t

immunochemiczne, pozwalającę stwierdzić w tkan-
kach i narządach obecność cyst lub innych form pier-
wotniaka (3-5, 8, 10).

W trakcie przepfowadzania badań nad wpływem
rożnych poziomów żywienia energetycznego na stan
zdrowia lisow, obsetwowano zachorowania młodych
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rologicznych, których wyjaśnienie stanowiło cel niniej-
szych badań,

Materiał imetody

Badania przeprowadzono w fermie lisów polarnych, któ-

rej obsadę itanówiło 210 zwierząt stada podstawowego i

około 700 szczeniąt. U młodych lisów w wieku 3-4 mies,

wystąpiły zachorowania z obj aw am t zab wzeń centralne go

.,[łuau .,".ruo*.go. Clrorowało 40 szczeniąt, a głownyrni

objawaml choroby był światłowstręt, łzawienie, u pojedyn-

czych sztuk kaszel, niezborność ruchowa lub całkowite
poraZenie koriczyn i po 3-5 dniach następowało zejście

śmiertelne. Ciepłota wewnętrzna była w notmie (39-40'C)
lub podwyższona (41'C), ocldechy przyśpieszorte, u nie-

któryclr liŚów występowała biegunka oraz częściowa Lltra-

ta aietytu. Próby leczenia zwierząt antybiotykami, wita-

minami i preparatani bodźcowymi nie dały rezultatu,

Baclaniem-sekcyjnym u l6 zwicrząt stwierdzono obrzęk

mózgu i u 2 lisów zapalenie płuc. Rozpoznanie choroby

opuń o badania laboratoryjne. W tym celu od 5 padłych

liiów pobrano wycinki narządów wewnętrznych i mózgu

do badarria bakteriologicznego, wykonano próbę immuno-
fluorescencyjną w kierunku wścieklizny i nosówki oraz

przeprowadzono badania histopatologiczne.' 
Bidanie histopatologiczne sklawków serca, płuc, wątro-

by, nerek i mózgu wykonano po uprzednim utrwaleniu ich

w l0% obojętnym roztworze formaliny. Skrawki histopa-

tol ogiczne sporŹądzono metodą parafinową zabar-wiono he-

matóksyliną i eozytlą. Badanie histopatologiczne przepro-

wadzono rownież u 9-ciu samic stada podstawowego, od

których pomimo prawidłowego (terninowego) krycia nie

uzyskatlo polomstwa.
bodatkówo od 10 chorych lisow pobrano krew do bada-

nia na obecność przeciwciał w surowicy przy pomocy te-

stu ELlSA (bioMćrieux).
Wafto zaznaczyc,ze wszystkie lisy były szczepione prze-

ciwko nosow-ce i zakaźnen,lu zapaleniu rrrózgu, i rdzenia
(ch,Rrrbartha), Warunki sanitanro-higieniczne oraz źywie-

nie lisów oceniono ja1<o dobre. W wieku około 3 i 6 tygo-

dnia lisów, w kilku gniazdach miały miejscc zachorowania
na salmonelozę, potwierdzonąbadan i em bakteriologicznym
(S. Enteritidiś). Występowanie salmonelozy wiązano ze

skarmianiem w stanje surowym dużej ilości odpadów dro-

biowych. Ustalono też,żeu ljsów w badanej fermie od kil-
ku lai miały miejsce zaburzeniaw rozrodzie (iub rozrodu),

dużo samic było niepokrytych lub nie miało potomstwa, co

wyrażało się niską pizeciętną przychówku wynoszącą około

3 szczeniąt od l sarnicy,

Wyniki i omówienie

Próba immunofluorescencji w kierunku nosówki i
wścieklizny daławynik ujemny, co pozwoliło na wy-
kluczenie nosówki, ktorą można było podejrzewać na
podstawie objawów klinicznych choroby. Badanie w
kierunku wścieklizny wykonano rutynowo, z uwagi na
zaburzenianerwowe u lisów i liczne pogryzieniaiza,
drapania rąk u personelu obsługującego zwterzęta,

Mi arro pizeciwci ał anty - Tbk s op l a s m a g o n d i i w su-

rowicy 4 iisów wynosiło powyżej 100, zaś u 6 pozo-
stĄcirpowyżej2O}.Wydaje się, ze świadczyć to może
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Ryc. 1. Obecność cyst (fioletowo wl,barrvione) w substancji

siarej mózgu. Barlvienie H+E. Pow. 400x

Ryc.2. Zapalenie Iimfocytarne okolonaczyniowe w mózgu lisa

z obecnością pojedynczej (strzałka) cysty toksoplazmazy,
Barwienie H+E. Pow. 200x



Ryc. 3. Cysty toksoplazmozy w
Pou,. 400x

nerce |isa. Barwienie HfE.

R;.c. 4. Przekrwienie i obrzęk oraz nieżytowe zapalenie płuc
lisów padłych w przebiegu toksoplazmozy

woĘvała w tkance mózgowej odczynu zapalnego. Ko-
mórki zwojowe leżące w pobliżu cyst wykazywały
zmiany zwyrodnieniowe i obrzęk.

Drugi rodzaj zmian w mózgu charakteryzował się
występowaniem zmian zapalny chw postaci rozsiane-
go nieropnęgo zapalenia mózgu z obecnością ognisk
mańwicowych. Naciekt zapalne zlokalizowane w są-
s iedztwie naczyń zbudowane byĘ, limfo cytów, a czę-
sto takze z granulocytów kwasochłonnych. Na obwo-
dzie ognisk martwicowych usytuowane były pojedyn-
cze cy sty toksoplazm (ry c. 2). W j ednym przypadku
widoczne były skupiska cyst w nerkach (ryc. 3).

W miąższu nerki obserwowano przewlekłe zmiany
zapalne charakteryzujące się rozrostem tkanki podście-
liska, zanikiem kanalików i naciekami zapalnymi skła-
dającymi się z histiocytów, limfocytów i komórekpla-
zmaty cznych. Nabłonek niektórych c ewek nerkowych
ulegał zanikowi z tworzeniem się wałeczków szkli-
sĘch.

Ob e cno ś ć cyst wykazano równi e ż u klinicznie zdr o -
wych starych samic, które nie dały potomstwa. Spo-
śród 9 ubitych jesienią u 3 samic stwierdzono poje-
dyncze cysty w tkance mózgowej.

W preparatach histopatologicznych badanych skraw-
ków płuc, serca i wątroby nie udało się wykazać obec-
ności cyst T. gondii, zaś makroskopowe zmiany za-
palne w płucach (ryc.4) trudno uznaó zapatognomicz-
ne dla toksoplazmozy.

W świ etl e przeprow adz onych b ad ań uznano, iż pr zy -

czynąchoroby młodych lisów była inwazja pierwot-
niaków Toxoplasma gondii, Zaburzenia w rozrodztę
lisów w badanej fetmie, podobnie jak u innych gatun-
kow zwterzą| można wiązac z zaistntałąinwazj ą tym
pierwotniakiem (2, 3, 5, 9, 1 0). Stąd też spośród wielu
ch o ró b pr zeb te gaj ący c h w ś ro d zabur zeń n euro 1 o gi c z -

nych, w tozpoznaniu różnicowym nalezy uwzględnić
toksoplazmozę.
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\\/irus rozrod,czo-oddecJro,"vego zespołu chorobowego śrviń (PRRSV) u,pro-

rv ad zotly d o sta d śrviri j est prz)I czy ną znaczn},ch strat ekonomicznych spor.r,odo-

wanych zaburzeniami w rozrodzie i chorobamj prosiąt po odsadzeniu W grrLpie

Iiczącej .{5 tlacior i I5 knuróu, wybranych losorł,o ze stada zakaźonego chro-
nicznie PRRSV, badano metodąPCR. metodami hodowLanynli i metodą immu-
nohislochemiczną, nosiciclstrvo tcgo zarazka rv różnych tkankach i narządacl.

Oceniano teź zjadli\\,ość tvirusa zakażając dojarny nosorł,ej maciory rv 45 dnilt
ciąży darvką l0]r TCID50 PRRSV lvyizoIou,ano z boczLlych zagardzielowych
rvęzłów chłonnych jednej maciory, Maciory zakażone eJ<sperynrenralnie zabiro
po t4 dniacb po zal<ażeniu. U jednej maciory strvierdzono l0 nie zauto]izorł,a-

nyclr i 2 zmumifikorł,ane płod),, u drugiej 6 tlie zautolizowanych i 2 żyrł,e płody
kwas nukleinorł,y pRRsv był obccny rł,tkarrkach macior i płodólv wirus lvy-
izo]owano z hollogenatu tkanek jednego płodu.
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