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Praca oryginalna

Występowanie pasożytów jelitowych u zwierząt
moze stanowtó zagrożenie dla ich kondycji zdrowot-
nej oraz byc przyczynąniektorychzoonozu ludzi, np.
toksokarozy. W ostatnim dziesięcioleciu badania pa-
razytofauny psów w Polsce objęł tereny woj. war-
szawskie go, lub el skie go, wrocławski e go or az p oznań-
skiego (3, 8, 16, 2I,22). Badano zwl,erzętapochodzą-
ce ztażnych środowisk: wielkomiejskich i wiejskich,
psy bezdomne i ze schronisk oraz zmieszkań prywat-
nych. W dostępnym piśmiennictwie nję znaleziono
natomi ast pr ac doty czących występowani a p as ożytów
rr psów poddawanvch działaniu czynników stresogen-
nych, charakterysĘcznych dl a warunków woj skowych.

Dlatego tez celem niniejsze.! pracy było określenie
ekstenslłvności inwazji pasożytów jeiitowych u zwie-
rząt żyjących w takich warunkach.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzano na 72 dorosłych psach sam-

cach orł,czalkach nicmieckich. rv okresic od czer-wca l998
do listopada tr999 r. Były one skltpowallc od prywatnyclr
horiowcórł,, z całel Polski. Zwierzęta podzielono na 5 grup
r,ł,edług lcoiejności przybywania na kurs tresury do ośrod-
ka rł, Puławaci-r" Częśc z nicir (gr. lI i V) poddawano 3-
miesięcznej tresurze podstawowej. a innc tgr. i. ili i IV) 6-

t,vgodniorł,emu kursowi dokształcaja!efilu, pc 2-1etnim
pobycic rł, jednostkacir wojskowych (jako ps1 wartowni-
cze ). Odrobaczan o j e preparatem,,PRATEI-" zaw ieraj apynr
rł, i tabletcc ,50 mg praz;-krł,anteiu i 144 mg embonianu
pyranteiu, na poczaJku resllry podstawowej. a takzc co-
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rocznie wczcsnąwiosną i póznąjesieniąpodczas pobytu w
jeclnostkach wojskowych, Niewykltrczone, ze psy byĘ rów-
niez odrobaczanc przed zakupem.

U psórv wykonano badania koproskopowe na obecnośc
pasozytów jclitowych. Kał od każdego psa pobierano 3-

krotnie, w odstępach tygodniowych i badano metodąbez-
pośrednia. flotacji, dekantacji oraz Kato i Miury. Od zwie-
rząt gr. ll i V kał pobielano przed ich odrobaczanieln, a u

pozostałych (gr. l, III i lV) w 3 miesiape po ostatnim poda-
niu leków.

Wyniki iomówienie

Ekstensywn ośc zarażenia psow za\eżnajestod wielu
czynników jak wiek zwlerząt,region przebywania, wa-
runki środowiskowe. Wiadome jest, że nĄbardzie1
podatne na zarażęnie sąszczenięta. Warunki sanitar-
ne, w jakich przebywają kontakt z innymi zwterzęta,
mi, z zanieczyszczonąziemią to kolejne czynniki
sprzyj aj ące ich zar obaczenlu.

W przeprowadzonych badaniach ekstensywn ośc za-
rażenia psów pasozytami przewodu pokarmowego była
stosunkowo wysoka - 4I,660^ i wahała się od 20,00
da 52,630ń (tab. 1). W grupie psów młodszych I-ż-
letnich była wyższa (43,03%o) niż u starszych 3-7-1et-
ni ch ( 3 3, 7 3 oń) . Zw terzęta przeznaczonę do badań byĘ
wyselekcjonowane, klinicznie zdrowe i raczej utrzy-
mpvane w dobrych warunkach, choćby ze względu
na pożądaną do tresury kondycję zdrowotną. Podda-
wane jednak bllĘ działaniu czynników stresogennych
takich jak: tresura, pob}Ą w jednostkach wojsko\\rych,
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Ptcvalence of intestinal pamsites in military dogs

Summary

The prevalence of intestinal parasites in dogs is becoming a potential threat for human and animals health

and the cause of some zoonosis.
The aim of the authors' study was to evaluate the presence of these parasites in militar (german

shepherds) in 1998-1999 in poland. The total extensi§ Ór tne infection was 4I.660ń and_was s .. J9 that in
animals oiiginating from others environments. The most common parasite was th_e whiPworm Jri,9_!ocenłr-
alus vulpis 1io.s:"Ą as well,as,nematodes from Ancylostomatidae family (18.05%) and Toxocara canis (l1 -11o^),

The protozóa - Giardia sp; and rsospora sp. were also noted.
Some aspects of transinission T. canis to people are discussed.
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phila i dlatego najlepsze
jest sekcyjne potwier-
dzenie obecności dojrza-
Ęch pasoĄtów w jelicie
zwrcrzęcla (15). Czło-
wiek nie jest typowym
żywicielem dla włoso-
główki, ale istnieją przy-
kłady zarażęnia go j aj ami
T wlpis (I3).

Tęgoryjce z rodziny
Ancylostomatidae wy-

zmiany warunków by,towych i służby oraz przewod-
nika, wystrz Ę zbroni palnej i wybuchy, przewóz środ-
kami transpoftu. Badania ostatnich Iat wskanlją że
stres oddziaĘwując na układ neuroendokrynny czło-
wieka czy zwlerzęcia może osłabiac jego układ od-
pomościowy. W takiej sytuacji istnieje większa moż-
liwo ś ć wystąpienia infekcj i wirus owych, b akteryj nych
czy wzrost intensywności inwazji pasożytniczych l
żywiciela (26).U 51 psów zLublinai Puław, w wieku
1-3 lat, również dobrze utrzymanych, stwierdzono
ekstensyłvność inwazj i pasożytami wewnętrznymi się-
gającąprawię 600ń (8). Taki sam procentzarażenta jak
w badaniach własnych (ok, a0%) zanotowano u psów
pochodzących ze schronisk dla bezdomnych zwterząt
we Wrocławiu oraz psów posiadających właścicieli
(22).U psów wojskowych nię znaleziono tasiemców,
możejest to m.in. wynikiem wysokiej skuteczności
dzlałanta prazykwantelu, składnika leku zastosowane-
go w rutynowym odrobaczaniu.

Naj częściej występuj ącym pasożytem, którego j aj a
stwierdzano w kale psów była włosogłowka Tricho-
cephalus vulpis (20,8oń), a następnie nicienie zrodzi-
ny Ancylostomatidae (18,1%) i Toxocara canis
(lJ%), Wykrywano także cysĘ Giardia sp. (9,7%,) i
oocysty Isospora sp.(|,3oń) (tab. 1). W niektórych
próbkach kału, zwŁaszczaw gr. I obserwowano koin-
fekcje. U jednego psa stwierdzono oocysty Isospora
sp. otaz 1aja T. luĘis, Ancylostomatidae i T canis, u
innych zwlerząt- Ancylostomatidaei T canislllb An-
cy}ostomatidae i T vulpis.

Obecność włosogłówki stwierdzono u połowy za-
rażonych zwierząt. Podobny procent zarażęnla do
20oń zaobserwowano u psów ze schronisk wrocław-
skich (22), ale w aglomeracji poznańskiej już tylko
3,2% (16), Patogeneza włosogłówczycy nie jest do
końca wyjaśniona. Może być chorobągroźnądla ży-
cia zwierząt, zwŁaszcza w przypadkach masowych in-
wazjt, Kotomski i Osińska (14) wskazują na niesku-
tęcznośc ru§nowego lęczęnla spowodowaną lekoopor-
nością T wlpisjak i tęgoryjców w Polsce. Zastoso-
wane preparaty w ru§nowym leczeniu psów wojsko-
lvych, bez leczęnia ind1,1vidualnego np, mebendazo-
lem, mogĘ więc wpĘnąć na wysoką ekstensyr,vność
występowania tego pasożyta. W diagnosĘce kopro-
skopowej tego nicienta należy Itczyć się z pomyłkami
wynikającymi z podobieństwa do jaj Capillaria aero-

stępujące u badanych psów (18,Ioń) należą do paso-
żytow uznawanych za chorobotwórcze dla zwierząt
mięsożernych i człowieka. W zależnoścl, od warun-
ków środowiskowych może dojść do ]5oń zarażęnia
populacji (6, ż2), Nicienie te powodują anemię, eozy-
nofilię i tzw. pedal detmatitis, zwŁaszcza u zwierząt
uczulonych przęz ekspozycję poprzedniąna larwy L3.
Mogą również penetrować skórę człowieka i gqyzonl
laboratoryjnych (7).

Kolejnympasoż7Ąem,wzbldzającymzainteresowa-
nię w ostatnich latach, jest Toxocara canis. Ten po-
wszechnie występujący na cŃym świecie nicień spo-

u szczentąt
skowąi lak-
sĘch, uktó-

rych otarbia się w rożnych tkankach, maleje z wle,
kiem. Te ostatnie mogąulegać inwazji jajamt Tbxoca-
ra znajdljącymi się w środowisku lub zjadając zara-
żonych drobnych żywicieli paratenicznych (1, 23,25),
W przeprowadzonych badaniach ekstensyłvnośc za-
rużentau psów wojskowych wyniosła II,Io/o. Podob-
ne wyniki otrzymalt inni autorzy u psów pochodzą-
cych z terenu Poznania, w latach 1994-1997 (21). W
niniejszych badaniach pasozyt ten wystąpił głównie w
jednej grupie (I) psów 3-7-letnich (8,3%). Kał od nich
został pobrany po przysłaniu do ośrodka tresury na kurs
doszkalający, w 3 miesiące po ostatnim odrobaczanirt
w jednostce wojskowej. Wskazuje to na nie najlepsze
warunki sanitarne, w jakich przebywŃy zwierzęta il
lub na nieregularne poprzednie leczenie albo opornośc
pasożyta na leki. Jak podają dane piśmiennictwa (16,

2l) częstość toksokarozy u psów spada. Na przykład
w 1998 r. T, canis stwierdzono u psów ze schronisk
połozonychblisko Warszawy tylko w 3,4o^i8,8oń oraz
u0,4ońz:łvierzątpochodzącychzmieszkańprywatnych
(3). Występowanie toksokarozy u człowieka (postać
bezobjawowa, ocznai trzewna) jest dowodem na moz-
liwo śc transmi sj i te go pas oĄt a o d rw ter zęci a. P otwier-
dzająto swoiste odczyny serologiczne występujące na
caĘm świecie u ludzi podejrzanych o tę parazytozę
lub w normalnej zdrowej populacji (4,I0-I2). Wyniki
niektórych badań sugerują jednak, że niekoniecznie
musi to wynikać z ciągŁego kontaktu człowieka ze
zwierzętami, a raczej z glebązanieczyszczoną jajamt
T canis (9, 19,20). U pracowników kliniki dla zwie-
rzątw Nowym Yorku, awięc lekarzy weterynarii. asy-

Tab. l. Występowanie pasożytów jelitowych u psów wojskowych
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stentów wet. i obsługi zanotowano w 11% obecność
swoisĘch przeciwciał (5), a u pracowników Białowie-
skiego Parku Narodowego stykaj ących się ze zwterzę-
tami żyjącymi w naturze w I2Yo (17), W dodatkowych
badaniach własnych (dane nie publikowane) przępro-
wadzonyc osób
mających tami,
również z 9,2o/o

obecność swoisĘch przeciw ciał (ryc. 1 ), W grupie kon-

Toxocara u ludzi nie musi mieć charakteruryzyka za-
wodowego i na razię są tylko zachętądo prowadzenia
dalszych badaflw tym kierunku,

U badanych psów zanotowano też obecność pier-
wotniaka Giardia sp. (9,7%), W różrych rejonach świa-
ta ustalono, że w latach 1986-1993 rodzaj Giardia
!\ystę statnio stwierdzo-
no ob badanych psów z
miesz (2). Udowodnio-
no także doświadczalnie możliwość zoonotycznęgo
charakteru giardiozy u ludzi, choc człowiek nie jest

łpourym Ąłvicielem dla tego pasoż7lia (18). Można
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Ryc. 1. Wyniki odczynu ELISA z surowicami przewodników
psów na obecność przeciwciał Toxocara canis
Obiaśnienia: ___L^l! ^._.__^_._^^___^_.,;^,,L^i^_^;
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więc sądzić , że psy z rożnych środowisk, także i woj-

zdrowia człowieka.
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