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ostatnich należąpsy (6, 7, 10).

Informacje na temat stanu epidemiologicznego bru-
niezbędne do prowadzenia postępowa-

ącego w ptzypadku zachorowań ludzi.
m tego są ostatnie publikacje (12, I3),

wskazujące na rejestrowanie nowych p

chorowań ludzi pracujących za gran:'c

cze owiec oraz stwierdzenie nowych
wśród ludzi wykonujących zawody o duzym ryzyku
zakażenl,a (lekarze wet., zootechnicy, pracownicy za-

kładów mięsnych lub pracownicy gospodarstrł, rolno-

SA, a w przypadkach wątpliwych dodatkowo OA,
OWD i OME. Owce i kozy badane były OWD , azają-
ce i dziki ELISA. Do badań w kierunku infekcji wy-



Ryc. 1. Występowanie brucelozy bydła w 1998 r.
Obj aśnienie : cy fry oznaczają liczb ę zw ier ząt b adanych w danym
województwie

badań oraz użyte w niej kontrole byŁy zgodnę z wy-
mogami UE i OIE (I,2,9). Szczególnie dotyczy to
takich metod jak OKAŁ OA, OWD i ELISA.

Od 1980 r. kiedy to Polska uzyskała status kraju urzę-
dowo uznanego za wolny od brucelozy bydła, każdę-
go roku prowadzone sąbadania monitoringowe, które
obej muj ą 1 /3 po głow ia i doty cząbydła powyżej 1 roku
życta. Dodatkowo badane sąwszystkie buhaje w sta-
cjach unasieniania i punktach kopulacyjnych. Odse-
tekzwterzątreagujących dodatnio w pierwszych 6 la-
tach wynosił od 0,01 do 0,03, a w następnych od
0,00002 do 0,00004 (8). Natomiast w 1998 r. na
I 327 000 przebadanych zwierząt w 13 przypadkach
stwierdzono surowice uznanę za dodatnie w odczy-
nach serolo giczny ch co stanowiło 0, 00 0 9 8 

oń. Wyka-
zano więc nteznaczny wzrost odsetka seroreagentów
w odniesieniu do najkorzystniejszego wyniku lat po-
przednich. Surowice reagujące dodatnio pochodziĘ od
zwierząt z województw: bydgoskiego, kaliskiego, ko-
szalińskie g o, leszczyńskie go, opolskiego, pilskiego,
poznańskiego, radomskiego, skierniewickiego i war-
szawskiego (ryc. 1).

Badania monitoringowe świń prowadzone są od
1995 r. Najpierw (w 1995 r.) badano po 500 surowic
pochodzących od świń z każdego województwa, a po-
tem (lata następne) po 200 surowic. Podobnie jak bu-
haje również wszystkie knury w stacjach unasieniania
objęte byĘ tymi badaniami. Rocznie stwierdzano od
6 do 30 surowic reagujących dodatnio w OKAP. Suro-
wice uzyskane ponownie od podejrzanych o zakażę-
nie zwierząt badano metodami OA, OWD, OME i
ELISA. W badaniach tych nie potwierdzono poprzed-
nio uzyskanego wyniku. Nie stwierdzono też reakcji
dodatnich w badaniach monitoringowych świń w
1998 r.

Ryc. 2. Występowanie brucelozy u owiec (B. ovis) w 1998 r.
Obj aśnienia: cyfry czerwone oztaczająIiczbę zwierząt reaguj ą-
cych dodatnio , a czatnę liczbę zwl,erząt badanych, N.b. nie ba-
dano, B.d. brak danych.

Od szeregu lat monitorowano owce i kozy w kie-
runku infekcji B. melitensis. Nie uzyskano wyników
wskazuj ący ch na zakażenie Ęm gatunkiem. Natomi ast
badania owiec w kierunku infekcji B. ovis wykonano
porazpierwszy na szerokąskalę dopiero w 1998 r. Do
badań Ęch użyto surowic owiec pochodzących ze stad
hodowlanych na terenie kraju. W stadach liczących do
50 owiec krew pobierano od wszystkich niekastrowa-
nych samców w wieku powyzej 6 miesięcy oraz od
samic w wieku rozrodczym. W stadach liczniejszych,
badano 25oń maciorek i podobnie j ak w stadach mniej -
szych wszystkie samce. W ten sposób przebadano w
kraju 26 468 owiec. Przębadano też 1972 surowice
uzyskane od owiec w stadzie, w którym występowały
kliniczne objawy typowe dla zapalenia najądrza (ovi-
n e e p i d i dy m i t i s) . Lic zb ę zw ier ząt b adanych w p o szczę -
gó lnych woj e w ó dzt w ach or az lic zby zw i er ząt, któ rych
surowi c e re agowały do datnio zamię szczono na ry c. 2.
Wynika z niej, że owce w większości województw są
wolne od brucelozy, wyvvołanej przez B. ovis. Niepo-
kojące rezultatylzyskano w badaniach surowic owiec
pochodzących z 11 województw. Wskazlją one na
poważny problem brucelozy wyrvołanej tym gatunkiem
B ru c e l l a, szcze golnte w woj ewó d ztw ach bydgo skim

3,4 I%, surowic reaguj ących dodatnio, kro śnieńskim
- I0,54oń, poznańskim - 4,530ń i toruńskim - 7 ,7 50ń.
W stadzie, gdzie występowały objawy charakterysĘcz-
ne dla infekcji B. ovis stwierdzono też wysoki sięgają-
cy 4,9oń odsetek surowic reagujących dodatnio.

Na podstawie dotąd omówionych badań, sytuację
ep i demio lo gic zną bruc e l ozy zw ierząt go sp o darskich
w kraju należy ocenić jako dobrą lub bardzo dobrą.
Stwierdzenie to należy odnieść do gatunków uwaza-
nych za chorobotwórczę dla człowieka. Nie wykaza-
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Przebadano 2857 surowic zajęcy; stwierdzono 26 wryników dodatnich (0,91 %)

Ryc. 3. Wyniki badań zajęcy w kierunku brucelozy w sezonie
1998l1999

no bowiem u świń i owiec przeciwciał wykrywanych
antygenem B. abortus uży\rmw stosowanych odczy-
nach serologicznych. Wskazuje to na brak przeciw-
ciał skierowanych przeciwko B. abortus, B. suis i B.
melitensis. Istniejące pokrewieństwo antygenowe po-
między wymienionymi gatunkami jest tak duże, że
zastosowanie antygenl sporządzonego z jednego z
nich, daje możliwość wykrycia przeciwciał skierowa-
nych pIzeciwko pozostałym. Natomiast u bydła prze-
ciwciała stwierdzane byĘ tylko w sporadycznychprzy-
padkach. Mogło to wskazywać na reakcje nieswoiste,
trudne do rozrożnienia stosowanymi metodami. Wy-
kazante przeciwciał anty-B. ovis posiada znaczenle o

wymiarze ekonomicznym, ponieważ infekcje tym ga-
tunkiem zarazka powodują duże straty w rozrodzie
owiec. Natomiast przyjmuje się, ze zarazektęnnie jest
patogenny dla czŁowteka oraz dla innych niz owce
gatunków zwietząt.

W poszukiwaniu potencjalny ch źrodeł zakażenja
ludzi lub wykazanla możliwości ewentualnego kon-
taktu człowięka z antygenem brucelozowym, wyko-
nano badania surowic zwierząt dziko żyjących oraz
psow (4-6, I0,14,16,I1). Badania te zmierzały row-
nieZ do wykazaniamożliwośclszerzenla się infekcji z
udziałem Ę ch zw terząt. Uzyskane wyniki przedstawio-
no na kolejnych rycinach.

Na ryc. 3 zamtęszczono wyniki badań surowic za-
jęcy. PochodzlĘ oneodzajęcy z 31 województw. Ogó1-
nie przebadano 285] surowic. Wyniki jakie uzyskano
wsklz uj ą że w 26 surowicach zajęcy pocho dzący ch z
1 1 województw stwierdzono przeciwciaŁa anty -Bru -
cella. Średnio około a,9Io/, zwierzątbadanych posia-

Przebadano 799 sUrowic dzików; stwierdzono 101 wyników dodatnich (12,6%)

Ryc. 4. Wyniki badań dzików w kierunku brucelozy w sezo-

nie 1998/1999

dało w surowicach te przeciwciała. W badaniach ho-
dowlanych od zajęcy, podejrzanych o zakażęnie, wy-
osobniono szczepy Brarcella, które udało się zidenty-
fikować jako B. słis serotyp 2.

Podobne badania serolo giczne wykonan o przy llży -

ciu surowic dzikow (17). Uzyskane wyniki ilustruje

można sądzić, że mogąto być szczepy B. suis seroty-
pów patogennych dla ludzi i świń (serotypy 1 lub 3)

lub niepatogenne (serotyp 2).
W 1998 r. wykonano też wstępne badania psów w

kięrunku obecności w ich surowtcachprzeciwciał anty-
B. abortus i anty-B. ca.nis, a więc gatunków patogen-

Mozna więc uwazaó, że do łańcucha epidemiolo-
gicznego brucelozy należy dodać następne ogniwa,
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którymi są praw-dopodobnie zwierzęta wolno żyjące i
towarzyszące człowiekowi. Wskazywałoby to na ko-
niecznośc podjęcia badań tych zwierząt. Aktualnie
zastosowana technika badania metodą ELISA z uży-
ciem soku uzyskanego z tkanki mięśniowej, stwalza
takie rnozliwości. Wstępne badania zostały już wyko-
nane (14), a zaplanowane na szerokim materiale ba-
dania zwierząt łownych dadzą być moze, bllższę in-
formacje na ten temat.
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