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Sumlnary
Neospora caninum is an apicomplexan protozoan parasite first discovered in dogs rvith encephalomyelitis, Neosporosis

is the principle cause of diagnosed abortion among dairy and beef cattle and occurs worldrvide.
This paper describes some aspects of the biology, morphology, detection and protection against neosporosis. Additionally,

because oflack ofdata about the prevalence ofbovine neosporosis in Poland, preliminary results ofthe study carried out at
W. Stefański Institute of Parasitology of the Polish Academy of Sciences are presented. The study was carried out in terms ot
prevalence of neosporosis in cows'and animals from natural areas, sero-evidence of IgG against parasites, vertical transmis-
sion in three generations of cattle (grandmother, mother, heifer/bullock) and vertical transmission using embryos derived
from mothers tested as Neospora-seronegative rvhich rvere transferred to Neospora-seropositive mothers, Results obtained
in the biochemical study seem to indicate that the concentration of crea§nine kinase, alkaline phosphatase magnesium and
iron in the serum should be taken into account as potential biochemical parameters reflecting N. caninum infection.
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Dane o występowaniu lYeospola canlnunl pochodzą z
bardzo wielu regionów świata. Zainteresorł,arrie tyrll pa-
sozytem jest powodowane przede wszystkirrl rotrielriatrli
występrrjącymi u bydła (33). Najwięcej takich przypad-
ków obser-wuje się w rejonach, gdzieliczba 1-errrr hodow-
lanych jest największatzn. w USA, Karladzie, Meksyku.
Argentynie, Nowej Zelandl1 Australii i większości kra-
jów europejskich (l4). Bantjąc na w.ynikaclr badań selo-
logicznych, w niektórych stadach t]aw,et l00?ó krórł, trioże
byc zarażonych tym pasozytem. Dane pochodzape zKali-
fornii wskazljąna znaczący wzrost odsetka poronień w
skutek zarażenia N. caninull z 25oń do 13oń (l, 2). W
Anglii z powodu neosporozy miało miejsce 20oń aborcji
u krów mlecznych (1ż), a w Holandii 25% (45).

Do strat ekonomicznych. oprócz kosztów bezpośred-
nich (utrata cieląt) należy zaliczyc równiez koszty po-
średnie. Sąto m.in. kosztowna opieka weterynaryjna nad
stadem, ponowne zacielanie krów, wydłuzenie okresu
międzywycieleniami, wzrost kosztów brakowania sta-
da, gorsza jakość mięsa i obniżona mlcczność (40,41).
Stwierdzono jednoznacznie, że krowy i jałówki seropo-
zytywne dają średnio w jednym udoju 1 litr mleka rrrniej
niz seronegatywne. Straty ekonomiczne powodowane
neosporozą np. w Kaliforrrii szacqe się na ok. 35 mln
dolarów rocznie. w Australii natomiast na ok. 85 mlrr
dolarów w fennach bydła mlecznego oraz 25 rr.ln dola-
rów w fermach bydła mięsrrego (1. 15).

Gykl życiowy

Neospon caninun jest wewnątrzkomórkowym pier-
wotniakiem pasożyttllczym należącym do typu Apicollt-
plexa rodziny Sarcocystidae (22). Po raz pierwszy paso-
żyt ten został zna\eziony w postaci cyst tl psów w Nor-

wegii (4). Kilka lat później zidentyfikowano pasozyta i
zapropollowallo \\,prowadzeuie do systematyki nowego
rodzaju |Yeospolzt ilv konsekwencji nowego gatunku Ąl
caninunl (16).

Pominlo rozwoju nowyclr technik głownie z zal<tęsu
biologii molekularnej nie wszyscy badacze v,nalą N.
caninLun jako odrębnąjednostkę systenatyczllą. Na pod-
stawie rł,yników badań fl,agtnctlt1-l l6s rRNA, wykazano
w_v soką lrorr-ro l o_qi ę rł, obec inny c h pasozytów po wodu j ą-
cych lonienia u króW owiec czy koni (Salcocysris rcnel-
la. S. aieticanis, Tbxoplaslna gondii, N. llttghesi, Hanl-
nlolldia heydotLlĄ (22). Jedrrakze ponlimo bardzo c]uze-
go podobieństwa strukturalnego N. callillttlll rózni się
od lł,/w gatllnków biologlą cyklu rozrł,ojowe_uo, a Iakże
antygerrami (27). Polygenetyczne relacje zostały opra-
cowane w oparciu o analizę wybranych fl,agnlentórł,
DNA, ssr RNA czy DNA chloroplastowych niefotosynte-
tyzujących orgarrelli (22). Dodatkowo wynil<i badali rrro-
lel<ulamych wsl<azują na duzą genetyczną róznorodnośc
w obrębie gatunktt (NC-1. NC-Liverpool. BPA-l, NC-
Swee Bl. JPA-2, NC-Liv B1, KBA-I, KBA-2). Fakt ten
nroze miec ogromny wpływ na drogi transrrlis_ji. specy-
fi czność wobec zy w icieli oraz lnw azyjność pasoży ta (27 ).

Cykl życiowy pasozyta zc:s|ał opracowany głównie
na podstawie badań ekspetyllrelrtalnych. lJważa się, że
w walunkach naturalnych żywicieleln ostateczllynl jest
pies (17, 26). Z danyclr literaturowych wiadotrro.jeclnak,
ze oocysty mogą występowac również sporadycznie w
kale kotów, lisów, jenotórł,. kojotów. Neospora c,anintnll
posiada bardz<> szeroki krąg zywicieli pośrednich. W wa-
runltaclr naturalnych występujc trr.in, u bydła, orviec,
koni, kóz, jelerli, rnałp i skoczl<ólv ptlstynnyclr. Doświad-
czalnie udało się zatazlc szczLlry, oposy. śu,inie oraz



myszy, które stanowią doskonały model sfużący do ba-
dań reakcji immunologtcznych (szczególnie szczepy z
defektem geneĘcznym tzw. knockout) (I4, 17, 23).

Dotychczasowe badania nad występowaniern neospo-
rozy u człowieka są nieliczne. Nie potwierdzono wystę-
powania przeciwciał przeciw pasozytowi (ELISA, IFAT,
Westem blott) u 76 kobiet mających kontakt z krowami
roniącymi w wyniku neosporozy (35). Natomiast w ba-
daniach surowic ludzkich wykazano obecność przeciw-
ciał przeciw antygenom N. caninum o m.cz. 3 5 kDa (2).

W cyklu życiowym wyrożnia się 3 stadia rozwojowe;
tachyzoity (5-7 x 1-2 pm), bradyzotty (6-g ,. 1-2 pm) i
oocysty (38), Dwa pierwsze powstająna drodze rozmna-
żania bezpłciowego tzw. endodyogonii (powstawanie
dwóch identycznych osobników potomnych wewnątrz
komórki). Trzecie stadium jest produktem procesu płcio-
wego, który prawdopodobnie ma miejsce w jelicie ży-
wiciela ostatecznego (l 5).

Tachyzoity aktyłvnie wnikające do komórek, określa-
ne sąjako formy gwałtownie dzielące się. Proces pene-
tracji do wnętrza komórki żywiciela trwa do 5 min. Ta-
chyzoity mogą równiez dostawać się do wnętrza komó-
rek na drodze fagocytozy np. przez makrofagi (23). Oto-
czone wakuolą ,,parasitophorus", która powstaje juz po
30 min. od chwili pierwszego kontaktu lnożna je zna-
leźc w cytoplazmie wielu kornórek takich jak: komórki
nerwowe, makrofagi, fibroblasty, miocyty, komórki en-
dotelialne, hepatocyty. Tachyzoity spotyka się w mózgu,
rdzeniu kręgowym, sercu, płucach, wątrobie, mięśniach
i łożysku (l7, l9). Zarażona komórka żywiciela rnoże
zawterać do 100 tachyzoitów. Kiedy liczba ta przekro-
czy tzw.,,fi)asę krytyczn{'następuje liza komórki żywi-
cielskiej i zarażenie komórek sąsiednich.

Bradyzoity to stadia tkankowe, znajdowane głównie
w cystach (100 pm) w centralnym układzie nerwowym
(mozg, rdzeń kręgowy, włókna nerwowe, siatkówka).
Ostatnio znaleziono je również w mięśniach szkieleto-
wych psów oraz cieląt (29). Lokalizacjacystw mięśniach
jest szczególnie istotna z epidemiologicznego punktu
widzenia. Bradyzoity są odporne na dzlałanie mieszani-
ny HCl - pepsyna, stanowiąc w ten sposób formę inwa-
zy jną dla zywiciel i mięsożemych. Badani a doświadczal-
ne vqlkazaĘ, żebradyzoity zachowują inwazyjnośc prue-
trzymywane 14 dni w 9oC. Natomiast tracąlnwazyjność
po 1 dniu w temp. -20"C (19).

Grubościenne oocysty (l0-11 pm) wydostają się do
środowiska zewnętrznego wraz z kałem zywiciela osta-
tecznego. Po pewnym czasie, co stanowi cechę charak-
terystyczną dla każdego rodzaju Apicomplexa następu-
je sporulacja (maksymalnie 24 godz,). Kulista oocysta
zwykle posiada pojedynczą otoczkę, ale zdarza się, ze
jest ona podwójna. Oocysta zawiera dwie elipsoidalne
sporocysty zawierające po 4 wydłuzone sporozoity oraz
tzw.,,granule kompaktowe" pełniące prawdopodobnie
funkcje odżyłvcze ( 1 9).

0biawy kliniczne
Do symptomów klini cznych charakteryzuj ących neo-

sporozę u żywiciela pośredniego należą: niedowład koń-

czyn, progresyvvny paraliż kończyn, wiotczenie mięśni,
atrolta mięśni (z włączenlern mięśnia sercowego), trud-
ności w przeĘkaniu, nadpobudliwość. Jednakże objawy
te występują tylko u zwierząt młodych (u krów do 2-3
miesiąca życia) (15, 19). Ronienia (z możllwością na-
wrotów) sąjedynym objawem klinicznym neosporozy u
zwierząt dorosĘch (23). Pośmiertne badania sekcyjne
natomiast wykazuj ą następuj ące makroskopowe zmia-
ny patologjczne: wybroczyny na powierzchni półkul
mózgowych, ogniska mattwicze w mięśniach, plamy i
wybroczyny na powierzchni wątroby.

Dlogi lozptzest]zeniania
Rozprzestrzenianie się N caninum następuje dwiema

drogami: tzw. pozioma oraz pionową. Rozprzestrzenia-
nie poziome ma na celu ,,pozyskiwanie" przez pasożyta
coraz szęrszego kręgu żywicieli spośród wielu gatunków
zwierząt. Rozprzestrzenianie pionowe odbywa się po-
przez przekazywanrc pasozyta z pokolenia na pokole-
nie, z matki na potomstwo. Rozprzestrzenianiu pozio-
memu sprzyja wzrost liczby oocyst wydalanych wtaz z
kałem żywiciela ostatecznego poprzez ich kumulację w
pożywieniu i wodzie pitnej przeznaczonej dla bydła (36).
Rozprzestr zenian i e poziome j e st również uwarunkowa-
ne obecnością w środowisku żywicieli, u których neo-
sporoza występuje w formie cyst tkankowych. Stanowią
oni ogniwo wektorowe, potencjalne żrodło zarażenia dla
zwierzątmięsożemych (hodowlanych i wolno żyjących).
Dane epizotiologiczne oraz wyniki badań eksperymen-
talnych wskazują na istotną rolę łożyska w poziomyln
rozprzestrzenianiu neosporozy. Po wycieleniu łożysko
często stanowi pokarm dla zwierząt mięsożernych na
ferrnie oraz dla zwterząt mięsozernych wolno żyjących,
jeśli do aborcji lub ocielenia doszło w warunkach nie-
kontro l owanych (np. na pastwi sk u) . P oprzez wylizyw a-
nie lub zjadanie łożyska zawterającego tachyzoity, na-
stępuje zarażanie kolejnego osobnika ze stada (29).

Jest dobrze udokumentowane, że zarażęnlę N. cani-
num jest przede wszystkim (81-95%) przenoszone pio-
nowo (l2,33). Krowy zarażone N, caninunlsąw znacz-
nie większym stopniu narażone na aborcję niż krowy nie
zarażone. Mogą u nich występować kolejne poronienia,
jak również problerny z zacieleniem (24,25).

Uważa się, ze jednym z czynnlkow sprzyjających tej
transmisji jest nieefektywność lub rozchwianie układu
immunologicznego w czasie ciĘy. Z danych literaturo-
wych wynika, iz pionowe przenoszenie neosporozy przez
łożysko obserwuje się również w warunkach doświad-
czalnych u psów (l7), kotów (20), owiec (28), myszy
(10) oraz u krów (3, żI). Dane epizootiologiczne oraz
wyniki badań eksperymentalnych wskazują że do czyn-
ników bezpośrednio wpĘvających na pionowe szerzę-
nie się neosporozy należy zaliczyc sposób dokarmiania
zwlerząt, aczkolwiek wyniki badań doświadczalnych nie
sąj ednoznaczne. Ni ektó rzy badacze, wykorzystuj ąc PCR
nie stwierdzili obecności pasożytów u psów dokarmia-
nych siarą krów zawierającą tachyzoity }\I, caninum, a
wynik tęn thlmaczą destrukcyjnyrn wpływem przeciw-
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ciał z siary na tachyzoity (13). Natomiast obecność prze-
ciwciał przeciw N. caninum stwierdzono u cieląt dokar-
mianych siarą zawierającą tachyzoity (l2). Ponieważ
wynik ten nie został pottł,ierdzony metodami biologii
molekulamej, altorzy ptzypuszczają że były to długo
utrzymujące się przeciwciała matki. Wyniki badań pro-
wadzonych na seronegatyrł,nych cielętach dokannianycl,1
mlekiem matki zawierającym tachyzoity wykazały nle
tylko wzrost poziomu przeciwciał, ale również obecność
pasozyta w mózgach cieląt (metoda PCR) (43).

Kolejnyrn czynnikiem wpĘwającym na pionowe roz-
przestrzenianie się tej parazytozy jest rasa i wiek krowy
(19). Wykazano również, że krowy zarażone przed za-
cieleniem, przy braku symptomów neosporozy będą ro-
dzlĘ zdrowe cielęta (44). Istniej ąprzypuszczenia, że w
przypadku pierwszego zatażenta,u nie zacielonych krów
rozwija się efektywna odpowiedź immunologiczna za-
b ezp l eczaj ąc a pr zed r ozpr zestr zenianiem s i ę ne o sp oro -
zy na następne pokolenie (25,27). W przypadku, gdy c1o

zarażenia dojdzie we wczesnej fazie ciĘy (do l0 tygo-
dnia), wówczas następuje śmierć płodu poprzez fesolp-
cję zarodka lub aborcja. Największy procent aborcji, któ-
ra nie wykazuje sezonowości stwierdza się w 4-7 mie-
siapu ciąży (l, 30). Gdy zarażona krowa urodzi cielaka
zarażonego pasozytem, objawy parazytozy lnogą ujaw-
nić się bardzo szybko i kohczy się to zwykle śmiercią
potomstwa. Mozemy mieć również do czynienia z neo-
sporozą bezobj awową a zwierzępozostaj e potencj alnyT
przenosicielem pasożyta na następne pokolenia.

Diagnozowanie neOspOrozy

Przy brakuj ędnoznacznych objawów neosporozy istot-
ne jest prawidłowe jej diagnozowanie. Do powszechnie
stosowanych metod należy zaliczyć: analizę objawów
klinicznych, histopatologiczne badanie tkanek, rnikro-
skop elektronowy, immunofluorescencja. test ELISA
oraz metody biologii molekularnej (PCR). Niektóre z
przedstawionych metod mogą być zastosowane jedynie
w przypadku upadków zwierząt. Natomiast powszech-
nie stosowaną przyżyciową metodą diagnozowania jest
test ELISA, który słuzy do oznaczenla poziomu prze-
ciwciał w surowicy, płynach: mózgowyrn, rdzeniowym
czy wodach płodowych. Przeprowadzenie testu nie jest
problemem, natomiast problemem noże byc prawidło-
wa interpretacja wynikow zę względu na rnożliwość
występowania reakcji l<rzyżowych na antygeny innych
gatunków pierwotniaków. Dlatego nadrzędnym celeln
j est przygotowanie antygenow warunkuj ących wysoką
specyficzność i czułość. Wykorzystuje się antygeny wbu-
dowane w tzw. kompleks immunostymulujący (iscoms),
rozpuszczalne w wodzie ekstrakty, białka powierzchnio-
we oTaz antygeny rekombinowane (23). W przypadkach,
gdy powyższe testy nie dająjednoznacznych wyników i
budzą jakiekolwiek wątpliwości stosuje się badania w
kierunku zdiagnozowania pasożyta metodami biologii
molekularnej (analiza DNA metodą PCR) (43). Zaletą
tego testu stosowanego w wielu odmianach jest bardzo
mała ilość materiafu biologicznego potrzebna do anali-
zy orazjego niski próg czułości.
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Zapobieganie neospolozie

Ze wzg\ędu na szerokie rozprzestrzenienie oraz stra-
ty ekorromiczne powodowane neosporozą w wielu la-
boratoriach podejmowane sąbadania mające na celu wy-
produkowanie skutecznej szczepionki. Pionierskie ba-
dania zostaĘ podjęte przez ftrmę Bayer (obecnie Inte-
rvet), która jest autorem skutecznej szczepionki NeoGu-
ardTM. Wprowadzenie szczepionki na rynek było poprze-
dzone licznymi badaniami kontrolnymi na zwierzętach
zdrowych, aby wykluczyć wszelkie efekty uboczne.
Szczepionka została wprowadzona na rynek amerykań-
ski (szczególnie stany południowe) oraz Meksyk, Poda-
wana jest podskórnie w kark, w dwóch dawkach poda-
nych w 3-4 tygodniowych odstępach (1-sza po lewej, 2-
ga po prawej stronie). W fazie pilotażowej, krowy były
obsetwowane przez lękarza weterynarii oraz właścicie-
la stada w celu zarejestrowania wszelkich nietypowych
zachowań. Prawidłowy rozwój ciąży sprawdza się w 60-
tym oraz 90-tym dniu od podania drugiej dawki. Badania
eksperymentalne. wykazały istotny wzrost poziotnu prze-
ciwciał przeciw szczepionce, którą stanowią inaktyrvo-
wane tachyzoity izolowane z hodowli (9). Dane publiko-
wane pTzez bazę danych Intervet podkreślają pełną sku-
tecznośc szczepionki przeciw zarażeniu N. caninum oraz
brak jal<ichkolwiek efektow ubocznych dla zwlerząt.

Wyniki własne

Występowanie neosporozy w większości krajow eu-
ropejskich spowodowało, że również nasz zespoł zain-
teresował się mozliwością występowania tej parazytozy
w Polsce. Na przełomie lat 199912000 zbadaliśmy suro-
wice 30 króW u których wcześniej obserwowano ronie-
nla, Zwierzęta poclrodzlły zBarallowa i Smietek (rejon
Wielkich Jęzior Mazurskich), Leszna oraz Jastrzębca
koło Warszawy. Test ELISA (IDEXX Laboratories,Inc.;
Ncospola caninuln Antibody Test Kit) wykazał obecność
specyficznych przeciwciał klasy lgG przeciw N. cani-
num u 23,3Ya zbadanyclr krów, u których notowano ro-
nienia w przeszłości (5).

Nawiązanie współpracy z Instytutem Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu urnożliwiło przeba-
danie stada ponad 200 krów rasy polska blało-czatna w
kierunku obecności przeciwciałprzeciw N. caninum (7).
Monitorowanie stada potwierdziło występowanie prze-
ciwciał u 22ońkrow.

Wykorzystując test ELISA podjęto próbę prześIedze-
nia zjawiska pionowego przekazywania zarażenia pier-
wotniakiem w badanym stadzie (8). Zbadano potomstwo
pochodzące od 27 krów seropozytywnych wobec N. ca-
ninttm, a obecnośc przeciwciał stwierdzono u 92,5%o
zw ler ząL D odatkowo, ob s erwow ano tr zy generacj e krów
(babka, matka, jałówka lub byczek), u których poziom
przeciwciał utrzymywał się na stałym wysokim pozio-
mie. Badano również potomstwo dwóch seropozyt}ryv-
nych matek, ktore urodziło się po uprzednim implanto-
waniu embrionów od seronegatywnych dawczyń. Wyni-
ki testu ELISA wykazały w obu przypadkach wysoki
poziom przeciwciał.
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W czasie badań sekcyjnych pobrano mózgi cieląt, w
surowicach których występowały przeciwciała (w tyrn
cieląt urodzonych po irnplantowaniu zarodków) i prze-
badano je w kierunl<u obecności pasożyta. Wyniki gniaz-
dowego PCR z zastosowaniem czterech primerów (2
zcwnętrzne: NF1 i SRl oraz 2 wewnętrzne: NS2 i NR1)
potwierdziły obecność N. caninumw tkance mózgowej.

U dorosłych osobnikow jedynyrn symptomem neospo-
rozy są ronienia. Przeprowadzone przez zespół badania
sekcyjne płodów i starszych cieląt wykazały wybroczy-
ny na powierzchni półkul rnózgowyclr. Dane irrnych au-
torów mówią o ogniskach mafiwiczych w mięśniaclr, a
takze nieregulamych plamach i wybroczynach na po-
wierzchni wątroby. Aktywność wydzielanych enzymów
zależy od stopnia rozległości uszkodzeń tkankowych.
Mając powyzsze na uwadze, zbadano wzajemne za|eż-
ności między wybranymi parametrami biochemicznymi
w surowicy kwi w aspekcie potencjalrrychwyznacznt-
ków klinicznych zatażenia bydła ]{. caninum w bada-
niach przyżyciowych (3l). Na szczegolnąuwagę zasfu-
guje analiza stęzenia )<tnazy kreatyninowej. potasu i
lnagnezu jako parametrów w sposób bezpośrednio od-
zwierciedlaj ącyclr zaburzenia funkcj i układu nerwowe-
go oraz zasadowej fosfatazy odzwierciedlającej zmiany
w mięśrriach oraz w łozysku.

Wyniki badań innych autorów wykazały obecrrość
przeciwciał przeciw ]V. caninttm u wielu wolno żyjapych
zwierząt. W latach 2000-2001 przeprowadzono badania
surowic 33 żubrów pozyskanych w drodze odstrzaht sa-
nitamego, pochodzących z dwóch regionów Polski: Bia-
łowieży i Bieszczad, gdzie zwierzęta żyją wolno (6). W
surowicach 4 żubrow stwierdzono obecność specyficz-
nych przeciwciał.

Uzyskane dotychczas wyniki wskazują wyraźnie na
konieczność prowadzenia dalszych badań w kierunku
monitorowania neosporozy w Polsce.
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