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lndidences of intemal parasites in dogs and cats in an animalsheltet
Summary

Studies rvere carried out on 181 dogs and,97 cats in an animal she|ter between 2001-2003. Faeces was taken
from both cages and pens and examined in the laboratory using the Fiilleborn method. Dogs were mainly
infected by Toxocara canis invasion (14.3-66.60A), and, to a lesser extent, by nematodes from the
Anc_vlostomatidae family (7.1-41.9a^), Trichuris vulpis (0-8.1 %) and Dipylidium caninum tapeworms (0-10.8%).
The intensity of invasion varied - the maximum amount of eggs was found in dog faeces in 2001 (I.i.:6-625
epg). Cats were infected by internal parasites to a greater extent than dogs - for example in 2001 cats the
infection rate of Toxocara cati worm rvas 60.67o, nematodes from Ancylostomatidae family was 407o and the
Dipllidium caninum tapeworm lilas over 67o. Between 2002 and 2003 both helminthes and oocysts of
Cystoisospora spp were determined in the cats. It lvas ascertained that male cats were more strongly infected
with Toxocara cati worm than females, and, furthermore, that males were also infected by invasions of
Cystoisospora spp.
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Schroniska dla bezdornnych zwierząt stanowią czaso-
u ą Jub stałą ostoję dla zwlerzal porzuconych, zagubio-
llvch i niechcianych. Pozostawione tanl zwievętapocho-
dząz rożny ch środowi sk, stąd często są zaniedbane , chore
i od ri iclu 1at nie odrobaczane , Po wprowadzeniu ich do
schroniska mają przede wszystkim dobre utrzytnanie.
odpor1,1ednie zywienie, właściwą opiekę i niellauatrny
stilsutlek personelu. Wśród znajdujących się talll zwie-
rząt plzewazają psy,

Jak rvykazują badania wielu autorow (2, 4, 5), zwie-
fzęta \łi schronisku dotkniętc są inwazją róznyclr pasozy-
tórr. llajczęściej glist, tęgoryjców, włosogłowki, tasiem-
córł, głównie Dipylidittm c:clttittLtltt, a koty polladto picr-
rr otniakow. Niel<tore z wymienionych pasozytow mo_qą
statlorł,ic źródło zarażenla dla obsługujapych je ludzi (6).

Celem badań było ol<reślenie stopnia zarazenia psórv
i kotolł.w o1sztyńskirn schronisku dla bezdomnych zwie-
tzaJ.

Mateliał i metody
Badania przeprowadzono w latach 2001-2003 na 18l psach

vn, rviekrt 0,5-7 iat i 85 kotach rv wieku 3-24 miesięcy. Próbki śrł,ic-
żcgo kału pobierano zarł,sze we r,vrześniu z boksórv lub wybiegu.
l(ał badano mctodą llotacji wg Fi.illeborna, slosując płyn Darlin-
_ea (sl(ład 507u nasyconego roztwort} soli kuchennej i 509ó gli-
cerolu). Inten sywno ść i n waz,j i oltreślan o nT etodą McMastcra

Warunki utrzvmania i źywicriia badanych zwierząI były do-
bre. C-'zęść zlvicrzal przebvwała rv schrollisku od kilku la1, a illne
od ]<ilkrr tygodni. Psy i koty dłuzcj przebywające rv schronisl<u
bvły co rrajmnie_j raz rł rol<u odt,obaczane. zr,vyl<lc lł,e tł,rześniu
lub pazdzicrrriku. Do odrobaczallia stoso\Ąrano lcki sl<uteczlrie
zrr alcza.iace nicielric i tasielllce

Wyniki 0 omówienie

Występowanie inwazii nicieni i tasiemca D. caninttnt
u psów podano w tab. l.

U większości badanych zwierzal stwierdzono w kale
jaja nicieni, a u niektórych takze jaja tasiemców i oocys-
ty Cystoisospora spp. U psów występowała głownie in-
wazja glisty (Io,rocara ccutis), w mniejszyrn stopllirr tę-
goryj cow (A n c,ł l o s t o tttat i d ae), włosogłówk i (Tr i c h u r i s
vulpi.s ) i tasietnca Dipyliditun canintml, Ekstensywność
inłvazji T. cani,s wahała się u psów od 14,3oń do 66.2oń,
tęgoryjców ],1-41,9o%, włosogłówkl 0-8,1oń, a tasiemca
D. c ct tt i ll tt llt 0- l 0, 8 %, P oza zr óżntcowaną ekstensywno ś -

cią inwazji helmintów występowała rowniez zrożnlco-
rvana liczba wydalanych jaj tych pasozytów. Największą
ich liczbę lł,kale psów stwierdzono w 2001 r., a naj-
mniejszą w 2003 r. Na taki stan zarazenia psow w ostat-

Tałl. l. rń/l,stęporranie pasożl,tóll jclitołvych u psórv l,t,schro-
nisku dla bezdomnych zuierząt

Objaśnienic: wartości ."l, narł,iasaclr intensywność inwazji (1icz-
ba jaj lł, grarnie kału epg)
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Tab.2. Wvstęporvanie pasożl,tórl, jclitoll."-ch u kotólr rl,schro-
nisku dla bezdomnych zlvierząt

Objaśnienie: jak w tab. l.

nim roku badań złożyło się wprowadzenię części zwie-
rząt do oczyszczonych kojców oraz zmlana wierzchniej
warstwy ziemi na wybiegach.

Występowanie nicieni, tasiemca D. caninttm i Cysto-
iso.spora u kotów podano w tab.2,

Zatażenie kotów było znacznie większe niz psów.
Wynikało ono z faktu przebywani a dlżej liczby zwierzaJ
w grupach zmieszanych wiekowo. W 2001 r. koty zara-
żonebyły w 60,6oń glistą (Io;rocara cati), w około 40%
tęgoryjcami (Ancylostomatidae) i ponad 60lo tasiemcem
D. caninum. W 2002 r. stwierdzono w ka|e kotów, poza
glistą oocysty Cystoisosptlra) a w 2003 r. wykryto jaja
Torocara cati,tęgorylców i torebki jajowe tasienca D. ca-
ninunl oraz oocysty Cystoisospora spp. Spośrod wszyst-
kich pasożytów wewnętrznych stwierdzanych u kotów
dominowała tnwazja glisty oraz D. caninum.lnwazjata
zwlazanabyła z obecnością p chęł Ctenocephalides feli,s.

Wyniki badań własnych są zblizone do rezultatów prac
innych autorów. Kornaś i wsp. (4) stwierdzili, ze psy
w schroniskach dla bezdomnychzwlerzal zarazone sąni-
cieniami, głownie zrodzlny AncyLostonlatidue w 3-15o/o,
zr ó żnl,c ow ana była też liczb a wydalanyc h j aj . Wahała s ię
onaw 1999 r.od 58 do 650. aw2000 r. od l00 do475 jaj
w gramie kaŁu.Zarażenie psow tęgoryjcami było najwięk-
sze w marcu i lipcu. Według Golińskiej i wsp. (2), eks-
tenslłvność inwazj i pasożytów wewnętrzny ch zależała
od wieku psa, rejonu zakupu i warunków środowisko-
wych, w ńórych-zwierzęta były szkolone, Srednia eks-
tensywność inwazji dla wszystkich pasozytów wynosiła
47,660^, najwyższa była u 3-7-Ietnich. Najczęściej wy-
stępującyn nicieniem była włosogłowka (20,83oń), aw
dalszej kolejności nicienie z rodzlny Ancylostontatidae
(28.5%) i Toxocara canis (II,IL%). Na tak znaczne za-
rażente psów pasozytami jelitowymi, mitno leczenia,
właściwego żywienia i odpowiedniej pielęgnacji, wpły-
wał stres zwięany z tresurą. Luty i wsp. (5), badając psy
i koty w Poznaniu i jego okolicach, stwierdzili u nich
występowanie duzej liczby różnych gatunków pasozy-
tów. Spośród 445 przebadanych psów u 31,5oń wykr,vli
inwazję Toxocara canis, u 4% - Dip1llidium caninum.
al3,2%o - Trichuris vulpis,u2-ż,9oń nicienie zrodziny
Ancylostolllatidae oraz u 0,5%o tasiemce z rodziny Tae-
nia. U kotów, podobnie jak u psow, dominorvała inwazja
A n cy lo s to ma tu b efo rm e (5,7 oń), D ipy l i d itlm c a ninunt
(4,8o^) i Taenia spp. (|0,5oń). Autorzy cl, zauważyli, że
intensywnośó inwazji nicieni zależy rowniez od płci ba-
danych zwierząt;psy zarażone były nicieniarni w 50,60ń,
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suki w 3I,4o/o, a kotki w 45,8oń i kocury w 41.39o, Sze]a.-
gicwicz i wsp. (9) przcbadali kal240 kotów z 12 dzielllic
Olsztyna i stwierdzili występowanie jaj glisty lo.rosc,rli,z,
leonina (7oń), Torocara canis (5%). a także Attc,.1,1osrtl-

ll1cl sp. (2)%), Opisthorchi.s fblinetts (3,18%) i Tttetti,t
.§p. (3,18%o) oraz człony tasiemca Echinococ,clr.i, .rp. \aj-
wlększa liczbazarażonych kotów znajdowała się na Sta-
ryrn Mieście (50%) i osiedlu Słoneczny Stok (,ł00o).
W pozostałych dzielnicach Olsztyna ekstensywność in-
wazji pasozytów nie była duza (10-20%).

Biorąc pod uwagę przedstawiony przegląd piśnien-
nictwa nt. występowania pasozytów u psów i kotóri
w schroni skach d| a bezdom nych zw ierzal zauw ażono. żc
niezależnle od rniejsca (rejonu) Polski, gdzie badania b1 łi
prowadzon e, ln imo stałej opiek i weterynaryj n ej, prarł-i d -

łowego zywienia, stałego czy szczenia klatek i wybie_eóri .

usuwania i urrieszkodliwiania odchodóW stwierdza się
pasozyty. Ekstensywność i intensywnośc inwazji _jest
zróżnlcowana. Zależy ona od wielu czynników, m.in. od:
wieku i płci zwierza!, czasu przebywania w schroniskrr.
terrninu poprzedn i ego odrobaczania, indyłvidualn ej rł,raz -

lirvości na inwazje pasożytnicze, obecności zyrvicieli
pośrednich, zagęszczenia itp. Wydaje się również. że n,.l

wielkość inwazji mają wpływ leki. Byc moze, zaniżanie
dawek leku przeciwpasoży tnicze go podczas odrobacz a -

nia (leczenie grupowe zwierząt) nie prowadzi do całko-
witej likwidacji pasozytow. Psy lub koty, u których po-
zo staj ą paso ży ty, wy dalaj ą z kałem j aj a, które doj rzerva -

jap w środowisku stają się żródłem zarażenia dla innr ch
zwierzaJ, szczególnie młodych i poddanych stresorr i ( 1 .

3,7, 8).
W celu ograniczenia do minimum obecności pasozr -

tow u zwierząt w schroniskach należy już w okresie kri a-
rantanny odrobaczacje, a kał niszczyc, następnie u,sz\ 5t-

ktm zwierzętom podawać co najmnie1 2 razy w roku -
wiosną i jesienią leki przeciwrobacze o szerokim spek-
trum działania. Najlepiej stosować je indywidualnie, dba-
jąc równocześnie o higienę kojców, pawilonów (ko§ )

i wybiegów. Wskazane byłoby równiez, aby przedkaż-
dym odrobaczaniem przeprowadzić koproskopowe ba-
dania wszystkich zwterza! w celu ustalenia ekstensy,ur -

ności inwazji i składu rodzajowego pasozytów.
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