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cosal rhinorrhea, coughing and breathlessness. This anim
with the lower dose developed a chronic form of the diseas
tion showed foci and extravasations in the parenchymato
vae of E. cervi weró isolated from under the spinal menin
logical examination showed foca} inflammatory changes i
stem ofthe goatinfected with the lower dose, cross-section
Typical parasites of red deer E. cervi appeared to be pa
damage and inflammatory processes of the central nervo
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Elaphostrongylus cervi Q{ematoda, Protostrongy-
lidae) jest szeroko rozprzestrzenionym w Eurazji pa-
sożytemjeleniowatych. Nicień ten był również stwier-
dzany u jeleni w wielu rejonach Polski: w Puszczy
B iałorvi e sk iej, P uszczy B oreckiej, Bieszczadach, Gó -
rach Swiętokrzyskich, w lasach olsztyńskich i śląskich.
Najwyższą ekstensywnośó inwazji sięgającą 9I,2Yo
obserwowano w Białowieży (4, 5, 15).

Dojrzałe nicienie tego gatunku, lokalizujące się w
tkance łącznej międzymię śniowej, p owoduj ą elafo -

strongylozę o przebiegu subklin_19"1y.m, natomiast
umiejscowione w ośrodkowym układzie nerwowym
mogą wywoływać ciężkie kliniczne objawy nerwowe
prowadzące nawet do śmierci zwterząt (2, l4).

Samice wymienionego nicienia w miejscu lokaliza-
cji w ustroju żywiciela ostatecznego składająjaja, które
z prądem krwi przedostają się do serca, a następnie
drogą krwiobiegu małego do płuc. W płucach wylę-
gająsię z nich larwy I stadium, ktore aktywnie przeni-
kajądo światła pęcherzykow płucnych. Połknięte wraz
zę śluzem oskrzelowym larwy I stadium E. cerv.iwy-
dalane sąz kałem do środowiska zewnętrznego.Zywi-
cielami pośrednimi E. cervi są liczne gatunki ślima-
ków lądowych. W środowisku larwy I stadium wydo-
stają się zkału i zostająpołknięte przez ślimaki, lub
wnikająaktywnie przezpowłoki ich ciała. W mięśniu
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nogi ślimaka larwy I stadium rosną linieją dwukrot-
nie i w ciągu 30-40 dni osiągają stadium inwazyjne.
Jelenie zarażają się zjadając wTaz z trawą i pędami
roślin pełzĄące po.nich drobne ślimaki lądowe z lar-
wami inwazyjnymt pasożyta, Wszędzie, gdzie jeleń
występuje stacjonarnie lub jako zwierzę przechodnie
i stniej e źr o dło zar ażenl,a wymi enionymi ni cieniami (7,
14, 16). Dlatego też przeżuwacze domowe wypasane
na pastwiskach w sąsiedztwie lasów mogączęsto sty-
kać się zlarwamt inwazyjnymi tego pasożyta.

Celem pracy było określenie podatności kóz domo-
wych na elafostrongylozę.

Matetiał i metody

Larwy I stadium E. cerui otrzymano przy użyciu metody
Baermanna zkaŁu zarażonychjeleni z Pttszczy Białowie-
skiej. Larwy inwazyjne (III stadium) uzyskano zarażając
iniekcyjnie ślimaki lądowe Helix pomatią dawkami około
1000lar-w l stadium. Po upĘwie 40 dni ślimaki po zabiciu
i rozdrobnieniu umieszczano w aparacie Baermanna wy-
pełnionym lońpłynemtrawiącym w cieplarce, w tempera-
turze 3J"C. Po czterech godzinach uwolnione z tkanek lar-
wy inwazyjne gromadztły się w probówce aparatu.

Dwie młode kozy w wieku 2 i 9 tygodnt zarażono poda-
jąc doustnie jednej dawkę 1000, a drugiej 5000lar-w inwa-
zyjnych E. cervi. Kozy obserwowano codziennie, a w od-
stępach kilkudniowych pobierano od nich próbki kału, który
badano metodą Vajdy.*)Praca wykonana w ramach projektll badawczego KBN nr 5 PO6K 032 14



Po śmierci zwierząt 18 i 117 dnia inwazji przeprowa-
dzono badanie anatomo- i histopatologiczne. Ośrodkowy
układ nerwowry zwierzSoraz wycinki narządów wewnętrz-
nych z okolic zmienionych utłwalono w zobojętnionym
10%o formaldehydzie. Wycinki zatapiano w parafinie,
skrawki parafinowe grubości 6 pm barwiono hematoksy-
liną i eozyną oraz metodą Van Giesona. Preparaty ocenia-
no w mikroskopie świetlnym.

Wyniki i omówienie

Dwudzie ste go p i erws ze go dnia inw azjt nastąp iło p o -

t ażenie oko licy lę dźwiowej . Koza ni e mo gła u tr zy mac
równowagi , powłóczyła zadem, przewracała się, pró-
bowała wstać (ryc. 1). Od 32 dnia po zarażeniukoza

Badanie sekcyjn ność płynu prze-
siękowego w jama otrzewnowej. W
narządach mtĘszo stwierdzono, na-
tomiast w okolicy podstawy mozgu zaobserwowano
ognisko barwy ciemnozielonej o długości 10 mm.
Również na powierzchni opon rdzęnia kręgowego
obserwowano liczne ciemne, punkcikowate lub smu-
gowate ogniska barwy ciemnozielonej, zlokalizow a-
ne w okolicy piersiowej, lędźwiowej ikrzyżowej, bę-
dąc e przypu szc zalnie zŁo gami hemo syderyny w n astęp -

stwie zresorbowania krwawych wylewow spowodo-
wanych obecnością pasożytów.

Badaniem histopatologicznym stwierdzono w opo-
nach miękkiej i pajęczej rdzenia kręgowego nacieki
zapaIne złożone z limfocytów, histiocytów i granulo-
cytów kwasochłonnych, natomiast w okolicy korzon-
ków, zwojów rdzeniowych i kanału środkowego ogni-
skowe nac i eki z przęw agąkomórek j e dnoj ądrowych i
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przerw ania ciągłości tkanki mózgowej, -ury*oyń
rozplemem gleju, w okolicy tej zmiany wokół naczyń
krwionośnych obserwowano nacieki komórek z prze-
wagą limfocytów i udziałem granulocytów kwaso-
chłonnych. Wi do c zne było równi eż l<ruszywo kom ór-
kowe, w okolicy ktorego wykryto obfite wylewy krwi,
atakżę przekroje ciała nicieni otoczone tkankąłączną
(ryc. 3). Cechy morfometryczne nicieni widocznych
na przekroju wskazywały, że na\eżąone do rodzaju
Elaphostrongylus.

Obj awy kli niczne u kozy zar ażonej dawką 5 00 0 larw
wystąpiły po upływie 12
apetytu, osłabienie, wypł
szel i duszność. Trzynaste
dowład obu kończyn tylnych, który pogłębiał się w ko-
lejnych dniach. Szesnastego dnia stwierdzono całko-
wite porażenie wszystkich kończyn ze zniesieniem
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Ryc. 1. Koza zarażona dawką 1000 larw E. cervi z poraże-
niem zadu

Ryc. 2. Rozplem gleju wokół kanału centralnego rdzenia oraz
okołonaczyniowe nacieki komórek jednojądrowych

odruchów ścięgnowych. Osiemnastego dnia inwazji
kozapadła.

Podczas sekcji na powierzchni wątroby pod torebką
stwierdzono 5 wybroczyn krwawych o
do 8 mm, pęcherzyk żoŁctowy byŁ zna
szony. W lewympłucu obserwowano 4
wie brązowej i średnicy od 3 do 5 mm. Na całej po-
wierzchni rdzenia kręgowego występowaĘ liczne, roz-
ległe, pasmowate wybroczyny, szczegóInie silnie wy-
rażone w okolicy krzyżowej i lędźwiowej. Pod opo-
n larwy E. cervi
o illm, zwypeł-
n . Pęcherz mo-
czowy był powiększony, wypełniony moczem.
Badan ało w e-

krwienie dalne e-
lowe ufo e, w ś e-
rzykow o gniskowe nagr omadzeni e granul ocytów ob o -
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Ryc.3. Przekroje nicienia E. cervi otoczonego tkanką łączną
w pniu mózgu

Ryc. 4. Larw a E lap h o str o ngy lu s c erv i wyizolowan a spod o pon
rdzenia kręgowego, ska|a 0,2 mm

jętnochłonnych i kwasochłonnych. W obszarach, gdzie
stwierdzano te zmiany występowaŁ rownież rozrost
tkanki łącznej śródmiąższowej. W wątrobie, w okoli-
cy triad wątrobowych stwierdzono ogniskowy rozrost
tkanki łącznej zrębu, cechy proliferacji przewodów
żółciowych, obecność hepatocytów o nielegularnym
ukŁadzie,bez zachowania struktury beleczkowej, a w
ich sąsiedztwie pojedyncze granulocyty kwasochłon-
ne i obecność pseudokanalików. W mózgu imóżdżku
obserwowano cechy przekrwienia i obrzęku. Natomiast
w rdzeniu kręgowym w utkaniu opony miękkiej, w
obszarze spoidła grzbietowego orazw obrębie korzon-
ków grzbietowych i brzusznych nacieki granulocytów
kwasochłonnych.

Ponieważ w kale zarażonychkóz nie wykryto larw
I stadium E. cervi,należyprzypuszczać,że w organi-
zmie tych zwierząt wymienione nicienie nie osiągają
dojrzalościplciowej.

Kliniczne objawy nerwowe w postaci częściowych
lub c ałkow ity ch p or ażeń końc zyn ty lnych, ni ezb orno -
ści ruchów oraz kołowacizny opisano również w
Szwajcarii (17) u 7 spontanicznie zarażonych koz
wypasanych na pastwiskach, na których obserwowa-
no równiez jelenie. W mózgach sekcjonowanych zwie-
rząt stwierdzano zmlany zapalne, a na przekrojach pła-
tów czołowych obecność lar-w nicieni, przypuszczal-
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nie E. cervi. Ankieta przeprowadzona wśród 110 ho-
dowców koz w Szwajcarii potwierdziła występowa-
nie opisanych objawów netwowych lzwierzątw 260ń
gospodarstw (18). Równiez autorzy norwescy (8, 13)
obserwowali spontaniczne inwazje typowego dla re-
nifera gatunku E. rangiferl u owiec i kóz w okolicach
migracji stad reniferów. Inwazje te przebiegały zkli-
nicznyrni objawami nerwowymi w postaci niedowła-
dów i porażeń, Wymienien,l, autorzy przeprowadzlli
także dośwtadczalne zarażenie owiec i koz rożnymi
dawkami E. rangiferi opisując podobne objawy ner-
wowe izmlany histopatologiczne (9, 10, II,12).

Spontaniczną inwazj ę pokrewnego gatunku nicie-
nia Parelaphostrongylus tenuis, będącego również
przedstawicielem podrodziny E l ap ho s tro ngy l in ae opi-
sało u zwlrcrząt domowych kilku autorów amerykań-
skich. Były one stwierdzane u owiec w zachodniej
Wirginii (I) oraz u lam (3) ikóz angorskich w Teksa-
sie (6). U zwierząt wypasanych na terenach o licznej
p opulacj i j eleni o b serwowano obj awy nerwowe, takie
jak jednostronne lub obustronne porażenie tylnych
kończyn, odstawanie od stada, zobojętnienie, brak
koordynacji ruchóą nienaturalne skręcenie szyi, po-
trząsanie głową lub porażenie wszystkich kończyn.
Ekstensywność inwazji osiągnęła u owiec IIoń cało-
ści stada, ukóz angorskich 22oń, a u lam 36oń.U pa-
dłych i dobitych zwierząt sekcyjnie stwierdzano w
rdzeniu kręgowyrn wybro czyny, o gni ska rozmiękania
i małe kawerny, a na preparatach histopatologicznych
z r dzen,l,a kręgowego zidentyfikowano poprzecznę
przekroje larw nicieni otoczone naciekiem zapalnym.

Wyniki przeprowadzonego doświadczenia i dane pi-
śmiennictwa pozwalają na stwierdzente, że typowe
pasożyty jeleni E. cervi stanowią zagrożenie dlakoz
będących nie specyfi c znymi żywicielami, wywołuj ąc
u nich uszkodzenta i zmiany zapalne ośrodkowego
układu nerwowego, prowadzące do śmierci zwierząt.
Należy pTzypuszczaó, że nicienie te mogą być pato-
genne równiez dla owiec i bydła,
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