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, ,, : Blucellosis in peo

Since l 980 b s caused bv Brucella abort
losis imported diterranean countries, by t
with brucellosis: tWo from Spain (sheep-shearers) and
been described. Feveą acufe diaphoresis and articular pa
The widening of Poland's'economic contacts, tourism
pean Union,Create§ a necessity of increasing the vigilan
brucellosis threat.
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Brucelozę j ako chorobę odzwierzęcą opisano po r az
pierwszy na Malcie w 1895 r. (2). Od 1980 r. Polska
jest urzędowo uznana zakłaj wolny od brucelozy by-
dła, co oznacza, że odsetek stad bydła wolnych od bru-
celozy jest wyższy niż99,8%o, a badane pogłowie wy-
kazuje nie więcej niż 0,5oń zwlerząt reagujących po-
zytywnie w badaniach serologicznych. Od 1994 r. nie
notowano brucelozy świń (16,20). Ten bardzo korzyst-
ny stan eptzootyczny jest zasługądobrego nadzoru we-
terynaryjnego w Polsce, Skuteczne działanie tych służb
w zakresie likwiclacji brucelozy zwierząt gospodar-
skich, procentowało niewystępowaniem nowych za-
chorowań wśród Iudzi. W ostatnich latach pojawili się
jednak chorzy z objawami ostrej brucelozy. Docho-
dzęnte epidemiolo giczne wskazało na impofiowane
pochodzenie choroby. Zachorowarria występowały
wśród polskich turystów i pracowników rolnych po-
wracających z rejonu basenu Morza Srodziemnego,
gdzie brucelozaukóz i owiec występuje endemicznie
(13). W zwta;zku z upowszechnieniem turystyki i wy-
j azdow zarobkowy ch należy przewidyw aó zachorow a-
nia na brucelozę u ludzi w kraju"

Dane etio!ogiGzne i epidemiol0giczne

Bruceloza była w przeszłości szeroko rozpowszech-
niona w tóżnych regionach świata. Obecnie występu-
je głównie w krajach o klimacie ciepłym oraz w tych,
w których niedostateczny jest nadzor weterynaryjny
nad zwtęrzętami. W krajach o klirnacie ciepłym naj-
częstszym czyntrikiem etiologicznym choroby sąpa-
Łęczkt Brucel]a me]itensis. Na brucelozę chorująowce,
kozy tbydło, czasami drób, psy, świnie, dzlk| zające,
sarny, jelenie, łosie i bizony. Czynnikami przyczyno-
wymi sąBrucella: nelitensis, abortus, suis, canis, ovis
t neotomae(5,1ż). W Polsce, badania Szulowskiego i
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Pilaszka (20) opublikowane w 2000 r. wskazują na
występowante zakażęnia Bruce]]a sar§ biotypem II
uI,8Yo zajęcy i I2,3oń dzików. Bakteria ta jest uważa-
na za mało patogenną dla ludzi.

Bruceloza ludzi występuje najczęsciej w powląza-
ntu z b ezp ośre dnimi kontaktami z chorymi zw iet zęta-
m| a c,zasami w wyniku kontaktu personelu laborato-
ryjnego z wydzieltnanri, wydalinami lub krwią cho-
rych zwierząt (22). Epidemiczne r,vystępowanie bru-
celozy wskazuje na mozliwość irnpor-towania choro-
by z tl,gh regionów.

0biawy i przebieg choroby

W ostrym okresie chor,oba objawia się bólami gło-
wy, gorąc zk ą dr eszczami, o słab ieni em, b ez s enno ś cią
bólami stawów kręgo słupa lędzwiowego, sztywno ścią
poranną. U niektórych chorych obserwuje się powięk-
szenie wątroby, śledziony oraz obwodowych węzłów
chłonrrych. Choroba trwa wiele miesięcy z okresowy-
mi zaosttzeniami, w czasie których powraca gorącz-
ka. Przewlekła postać choroby rzadkopoprzedzona jest
ostrą fazą. Charakteryzuje się występowaniem kilku-
dniowych zao str zęń pr zeryw anych kilkumi e s ięczny-
mi okresami bezobj awowymi. Obj awami występuj ą-
cymi podczas zaostrzeń są gorączka,zlewnepo§, bóle
głowy, niepokój, apatia, zablrzęnia snu oraz różno-
rodne zmlany kostno-stawowe. Te nieswoiste objawy
utru dni aj ą wła ś c iw e r o zp o znanie. N i e ro zp o znana lub
niewłaś ci w tę Ięczona o stra bruce l o za pr ow adzi do r o z-
winięcia się przewlekłej postaci choroby.

Pałeczkt Bruce]]a namnażaląsię w węzłach chłon-
riych, a następnie przedostajądo narządów bogatych
w komórki układu siateczkowo- śródbłonkowe go. Ob-
raz kliniczny choroby uwarunkowany jest statusem
immuno l cl g iczny rl. Okre s owe o słab ienie Iub załama-



wając na nawroty choroby.

0pis przypadków

Polski.
Rozpozn sce lla testacb

aglutynacyj ania dopełnia-

cŻa, Burnet wykorzystuje

zakażenla Bruce]la: abortus, suis i melitensls, lJ wszyst-

sklerotyzacji podchrzęstnej stwierdzono takze w obu sta-

sklerotyzacji podchrzęstnej stropów obu panewek stawów

biodrowycń oraz zaostrzenie wyniosłości międzykłykcio-

oddawania Inoczu, uczucie parcia na mocz oTaz prcczęnle

serwowano zmian w wątrobie i gruczole krokowym,
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19). Podobnie jak w przeszłości, obecnie często wy-
stępują w brucelozie zmiany stawowe, a szczególnie
bóle i zwyrodnienie stawów kręgosfupa okolicy 1ę-
dźwiowej (4). Również u chorych leczonych w Klini-
ce Obserwacyjno-Zakaźnej AM występowały te dole-
gliwości. Kadri i wsp. (6) wskazuj ą że nawetw cięż-
kich postaciach choroby wyniki odczynów agluĘna-
cyjnych (w łm odczynWri ghta), wykorzystywanych
w diagnostyce brucelozy mogąbyć słabo dodatnie
(1:160, I:320).

Szybko ustępuj ące dolegliwości po antybiotykote-
rapii sątypowe w ostrej brucelozie, Równieżulęczo-
nych chorych obserwowano szybkąpoprawę stanu kli-
nicznego po leczeniu doksycykliną. Aktualnię w bru-
celozie zalecana jest terapia doksycyklinąprzez 6 ty-
godni w skojarzeniu z ryfampicyną (okres terapii 6
tygodni) lub zę streptomycyną (okres terapii 2 tygo-
dnie). Nadal uznaje się wartość leczntcząkotrimoksa-
zolu jako leku alternatywnego w odniesieniu do tetra-
cyklin. Spośród nowych antybiotyków polecane w te-
rapii są fluorochinolony: ofloksacyna, clinafloksacy-
na i inne, Skuteczny w terapii brucelozy okazał się
nowy antyb iotyk makro lidow y azitr omycyna (3 ) .

podsumowanie

W Polsce coraz częściej pojawiają się zachorowa-
nia na brucelozę. Objawy kliniczne choroby obserwo-
wane obecnie w Polsce sąnieswoiste. Brucelozapoja-
wiła się po długim okresie jej niewystępowania. Spo-
radyczno ś ć wy stępowani a choroby mo że pr zy czyniac
się do trudności diagnostycznych, a w konsekwencji
błędów rozpoznawczych. Celowe jest częste przedsta-
wianie tego zagrożenia w okresie wzrastającej liczby
wyjazdów turystycznych do rejonów endemicznego
występowania brucelozy (Europa Południowa).
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Jest to 2-tomowe opracowanie Międzynarodowego Biura
ds. Epizootii, wydawane okresowo i prezentujące stan cho-
tób zwierzęcych w l70 krajach świata, tym razem w 2000 r,

- Choroby zwieruąttak domowych jak i nieudomowionych
prezentowane są w poszczegÓlnych krajach według usta-
lonej przez OIE listy A (l5 chorób) i B (90 chorób). Te
dane zawiera tom pierwszy. W drugiej natomiast części
zestawione zostały w tabelach dane nt, populacji poszcze-
gólnych gatunków zwieruęcych oraz występujących u nich
chorób zakaźnych tlszeregowanych wedhg kraj ów.

Na końcu opracowania podano liczby Iekarzy wet. i per-
sonelu pomocniczego w każdym zk:rajów oraz informacje
nt. stanu i występowania chorób zakaźlych u zwierząt na
świecie.
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in Farm Animals (Socjalny behawioryzm u zwie-
rząt gospodarskich). Wyd. CABI Publishing, 2007,
str.432, cena 60 funtów ang. lub l10 USD. ISBN
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Zrozumienię zachow ań socj alnych zwierząt, ulrzymy w a-
nych z reguĘ w większych grupach populacyjnych, ma duze
znaczenie dla utrzymywania zwierząt użytkowych. Ma to
wymiar tak z zakresu ochrony zwierząt jaki ekonomiczny.
Książka poświęcona jest tym właśnie zagadnieniom, a jej
treść ujęta jest w 3 głównych częściach: a) zasady beha-
wioryzmu socjalnego, b) socjalny behawioryzm zwlerząt
domowych, c) aktualne problemy zachowań socjalnych
zwierząt. W każdej z wym. części zawall'c sąliczne roz-
działy, opracowane przez znane autorytety z zakresu beha-
wioryzmu zwierząt i ich ochrony.

Jest to waftościowe i godne uwagi dzteło.


