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Review

Zdecydowana większość programów zwalczania i
monitorowania brucelozy wśród zwierząt dotyczy ga-

tunków udomowionych. Podobnię badania naukowe
mające na celu opracowywanie, walidację i wprowadza-
nie do rutynowej diagnostyki brucelozy nowych metod
badawczych skupiają się przede wszystkim na takich
gatunkach jak bydło, świnie, kozy, owce, a ostatnio tak-
że psy (7). Dostrzezenie jednak roli dzikich zwietzą|
zwłaszcza dzików, dzikich przeżuwaczy i zajęcy, jako
rezerwuaru drobnoustroj ow Bruce]]a i źródła zakażeń
dla zwierza!. udomowionych i człowieka (12), rodzi py-
tania o możliwości diagnozowania tych zakażeń.

Ze względtt na skalę badań poszczegolnych gatun-
kow zlvierząt udomowionych, dorrrinującą rolę odgry-

możliwo ś ć występowania reakcj i kr zy żowy ch powo-
dowanych pr zez dt obnoustroj e p okrewne anty genowo
z brucelami, np. Yersinia enteroco]itica O:9, Francise]-
la tularensis, E. co]i O:l57 , Pseudomonas maltophilia,
Sa]mone]]a urbana. Mogąone fałszować wyniki badań
serologicznych. Pewnym sposobem potwierdzającym
zakażenie 1est w takim przypadku tzolacja drobnoustro-
jów Brucella. Rzadziej dodatkowych wiarygodnych
informacj i do starczaj ą ob selwacj e obj awów klini cznych
lub zmian anatomopatologicznych.

Diagnostyka brucelozy dzikich zwierząt opiera się
najczęściej na metodach stosowarrych w badaniu zwie-
rząt udomowionych, choć istotnym czynnikiem ograni-
czającymjest trudność w zastosowarriu niektórych tra-
dycyjnych metod badawczych. Odnosi się to w szcze-
gólności do mających największę znaczenlę badań se-

rologicznych, wymagaj ących pozyskania dobrej j akości

oryginalne, opracowane tylko i wyłącznie dlarozwiąza-
nia problernów diagnostycznych tej grupy zwierząt.

Rozpoznanie na pOdstawie objawów klinicznych
lub zmian anatomopatologicznych

Widoczne objawy brucelozy u dzikich przeżuwaczy
i dzików, jeśli występĄą związane są najczęściej z
układem roztodczymsamic i samców. Obserwacje sta-

da lub pojedynczych zwierząt pozwalają czasami na

stwierdzenie synptomów bezpłodności, ronień, rodzę-
nia martwych lub słabo żywotnych noworodkow bądź
też zatr zy mań łozy ska, kons ekwencj ą których mo ż e być
śmierć samic jako wynik toczących się procesów gnil-
nych tkanek edy
objawy obfi ia z
objawów ze Toz
obydwu płci może wystąpić zapalenie stawów kończyn
i kręgosłupa objar,viające się kulawiznąi porazeniami.
Rzadziej dochodzi do powstawania ropni w różnych
okolicach ciała. Często jednak brak jest jakichkolwiek
widocznych objawów choroby. Podobnie w przypadku

naj częściej czynniki em prowadzącym do śmi er ct zw ie -

rząt dzlkich. a nawet nie wpływaj ązalważalnie na ich
kondycję" Jest to wynikiem ustalenia się stanu równo-
wagi pomiędzy patogenem a organizmem zwterzęcia.



Objawy sekcyjne mogące sugerować brucelozę u
przeżuwaczy i dzików to przede wszystkim stany za-
palne macicy i jąder. Natomiast u zajęcy, u których w
przebiegu brucelozy nie dochodzi do ronień (w łoży-
skach tych zwierząt nie stwierdza się erytrytolu), cha-
rakterystyczne jest występowanie guzków w róznych
częściach ciała - pod skórą w tkance łącznel między-
mięśniowej, śledzionie, wątrobie, płucach, narządach
płciowych obydwu płci, Mogą one być rożnej wielko-
ści od ziatnaprosa do owocu wiśni a nawet większych,
o konsystencji od ropno-mazistej do kaszkowato-su-
chej i koloru od żołtozielonego do białokremowego.
Jeśli te guzki są zlokalizowane podskórnie (okolica
brzucha i klatki piersiowej) to można je przyżyciowo
stwierdzić przez omacywanie.

lzolac ja i i dentytika cia załazka
Obr az kliniczny lub zmiany zaobserwowane podczas

b adania s ekcyj ne go dzikich zw tet ząt rzadko do starczaj ą
na tyle wiarygodnych inforrnacji, aby na ich podstawie
p o stawi ć r ozp o znanie bruc elo zy. P ewną meto dą stwi er-
dzenia zakażenia j est i zo lacj a bruc eli. Wstępne p otwier-
dzente brucelozy można uzyskać w badaniu mikrosko-
powym poptzęz stwierdzenie obecności dużych sku-
pisk położonych wewnątrzkomórkowo, słabo kwaso-
oporrrych mikroorganizmów o morfologii typowej dla
Bruce]]a. W tyrn celu preparat należy zabatwic jednąz
metod: Ziehl-Nielsena (Stampa), Kostersa, Grama lub
Macchiavello. Mozna rownież zastosować metody bar-
wienia oparte o zasadę reakcji znakowanych przeciw-
ciał zbnlcelami. Interpretując wyniki na|eży brać pod
uwagę podobieństwo morfologlcznę z innymi drobno-
ustrojami wewnątrzkomórkowymi, jak np. Coxiella
b umetii hlb Chlamydia (3).

W przypadku dzikjch zwierząt najczęściej niemoż-
liwe jest pozyskanie przyżyciowo materiału do badań
bakteriologicznych. Rzadko tym materiałem mogą być
poronione płody lub elementy łożyska. W badaniu sek-
cyjnym do badań bakteriologicznych trlożna pobrać
gtllczoł mlekowy, macicę, węzły chłonne nadwymie-
niowe i wewnętrzne biodrowe od samic, atakżejądra,
najądrza, pęcherzyki nasienne, gruczoły dodatkowe,
węzły chłonne pachwinowe zewnętrzne i biodrowe
wewnętrzne od samców. Dobrym źrodłem zarazka są
także ślinianki przyuszne, węzły chłonne podżuchwo-
we i pozagardłowe od osobników obu płci. U zajęcy,
gdzie stosunkowo często stwierdza się wspomniane
charakterys ty czne zmiany anatomop ato l o gi c zne moż-
na pobrać materiał pochodzący z tych zmian.

Izolacjt bruceli dokonuje się na podłożach wzboga-
conych - np . agatzę z gltlkoząi surowicą lub agarze tryp-
tozowym zsurowicą. W przypadku materiafu , który może
byc zanieczyszczony innymi drobnoustrojami, w celu
uniknięcia przerostu naleĄ zastosow ać podłoże wybiór-
cze, zawlerające w swym składzie antybiotyki m.in.:
bacytracynę, cykloheksimid, kwas nalidyksowy, poli-
myksynę B, nystatynę, wankomycynę. Do najczęściej
stosowanych podłoży należąnp. agar tryptozowy z do-
datkiem trzęch antybiotyków (TSA), agar tryptozowy z

dodatkiem antybiotyków i fiolętu e§lowego (TSAEV),
podłoże Fanella, podłoze Ewalta. Zalęca się użycie wię-
cej niżjednego podłoża wybiórczego (5).

Posiadane podłoża należy inkubować w 37oC w at-
mosferze z dodatkiem ),0oń CO, przez okres do 6 tygo-
dn| z cotygodniowym dokonywaniem przesiewów na
stałe podłoze selektywne. Mozna tez zastosować sys-
tcn dwufazowy podłoża stałego i płynnego w tej sa-
mej butelce (technika Castaneda). Eliminuje to koniecz-
ność dokonywania tak częstych przesiewów.

Wszystkie kolonie typowe dla Brucel]a (wypukłe,
koliste, o gładkiej powierzchni, przeźroczyste, wolno
ro srrąc e) należy sprawdzić b adaj ąc r ozmaz meto dą Gra-
ma lub Stampa. Jeśli widoczne są organizmy o morfo-
logii bruceli (małe Gram-ujemne lub Stamp-dodatnie
kokobacile lub krótkie pałeczki z zaokąglonymi koń-
cami i lekko wypukłymi bokami), kolonie należy naj-
pierw sprawdzić pod względem właściwości dysocja-
cyjnych, a następnie zbadac właściwości aglutynowa-
nla z surowtcamt swoistymi anty- Brace]]a. Postaó ko-
lonii najlepiej sprawdzic przez zawięszenie w 0,Ioń
wodnym roztworze akryflawiny. Kolonie gładkie two-
rzą jednolitą zawiesinę, zaś niegŁadkie tworzą agluty-
naty. Dalsze róznicowanie gatunkowe i biotypowe do-
konuje się w oparciu o wynik reakcji z surowicami
swoistymi (anty-A, anty-M, anty-R) oraz właściwości
biochęmiczne (wymagania CO, do wzrostu, produkcja
H,S, wzrost na podłożu z dodaikiem barwników - tio-
niny, fuksyny zasadowej).

Diagnostyka se]o!ogiGzna

Podobnie jak w przypadku zwierząt udomowionych,
metody serolo giczne s ą naj częściej wykorzystywane w
diagnostyce brucelozy zwierząt dzikich. Zgodnie z za-
leceniami Międzynarodowego Urzędu do spraw Epi-
zootti (OIE) znajdljątu zastosowanie przede wszyst-
kim testy tradycyjne, takie jak zbuforowane testy zuży-
ciem antygenu brucelozowego, w tym stosowany w
Polsce OKAŁ odczyn aglutynacji probówkowej (OA),
o dczy n w iązania dop ełniacza (OWD) (3 ), Warunkiem
wykonania tych metod jest pozyskanie dobrej jakości
surowicy i jej odpowiednia objętość, a jest to w więk-
szości przypadków trudne lub niemożliwe. Pokonanie
tych niedo godno ści stw ar za perspektywa zasto sowania
prób immunoenzymaty czny ch ELI SA. Niekiedy moż-
liwe jest zaadaptowanie istniejącego zestawu ELISA,
przeznaczonego do badania zw ierząt udomowionych,
do po szuki w ania pr ze ciw ciał anty - B ru c e ] ] a w materia-
le pochodzącym od zwterząt dzikich. Szulowski i wsp.
(9) zestaw ELISA (I-ELISA - pośrednia ELISA) prze-
znaczony do diagnostyki brucelozy świń wykorzystali
do badania surowic dzików. Badania te potwierdziły
wysoką wartość diagnostyczną zastosowanej metody,
Dużę możliwości s§ryarza również zastosowanie innej
odmiany ELISA, tzw. C-ELISA (competitive ELISA
konkurencyjna ELISA) do badania surowic pochodzą-
cych od dzikich zwierząt. Przykładem wykorzystania
tego testu j est badanie surowic od zĄęcy i dzlków przy
użyciu zestawu C-ELISA produkcji firmy Svanova



(Szwecia) (11). Metoda ta, dzięki zastosowaniu my-
sich przeciwciał monoklonalnych (mAB) swoistych
względem określonego epitopu połozonego w obrębie
O-polisacharydu antygenu S-LPS, pozwala na badanie
surowic różnych gatunków zwierząt przy użyciu tego
samego zestawu. Czyni to z metody wygodny instru-
ment do wykrywania przeciwciał anty-Bruce]Ja w su-
rowicy zwterząt wolno żyjących.

Wyjątkowo materiałem wykorzystywanym w bada-
niach zwierząt dzlklch w kierunku brucelozy może być
mleko. Swiadczą o tym badania bawołów w kierunku
brucelozy prowadzone pTzez Maqsooda i wsp. (4) ptzy
użyciu stosowanej zwykle do badania mleka krów pró-
by pierścieniowej. Metoda okazała się bardziej czuła
niż badanie surowic przy użycitl OA. Do badania ma-
teriału pochodzącego od dzikich zwierząt wykorzysty-
wane są rownież testy oryginalne, opracowane tylko i
wył ąc zni e dla r o zw tązan i a prob l emów di a gno s ty c zny ch
tej grupy zwterząt.

Próba agluĘnacji pĘtowej z kroplą krwi (PAPKK).
Próba ta stosowanabyła do niedawna w Polsce w ba-
daniu zajęcy żywych eksportowanychza granicę, Była
próbą szybką wykonywaną w warunkach terenowych.
Okazała się j ednak metodą zbyt mało czlły co przej a-

wiało się uzyskiwaniem wyników fałszywie ujemnych
nawet w przypadkach występowania objawów klinicz-
nych charakterystycznych dla brucelozy (6) i została
wycofana.

ELISA do badania surowic zajęcy. Test ten opraco-
wany w Polsce (8) zastąpił netodę poprzednią. Jako
antygen wykorzystano w nim lipopolisacharyd (LPS)
uzyskany z,gładkiego" szczepu B. aboftus S19, koniu-
gat stanowią anty-królicze IgG z peroksydaząchtzano-
wą zaśjako substrat stosuje się ABTS zH.Or. Metoda
jest czuła i swoista i wykorzystyłvana jako test urzędo-
ury do badania zajęcy eksportowanych za granicę.

ELISA do badania surowic reniferów. Test opra-
cowany został przez badaczy norweskich do monito-
rowani a ren i ferów w ki erun ku zakażeń p owo dowanych
przezdrobnoustroje B. suis biotyp 4 (l). Jako antygen
llżyto w nim LPS uzyskany z B, abortus. Do wykrywa-
nia przeciw ciał anty - B tu c el l a służą znakowane bioty-
ną przeciwciała królicze skierowane przeciwko immu-
noglobulinom surowicy reniferów, z którymi w kolej-
nym etapie reaguje koniugat streptawidyny z peroksy-
daząchrzanową. Substrat stanowi OPD z HrOr. Meto-
da ma wysokie wartości diagnostyczne górując czuło-
ścią nad innymi testami serologicznymi (OA) i meto-
dami bakteriologicznymi.

ELISA z sokiem z tkanki mięśniowej. Metodę za-
stosowano do badania prób soku z tkanki mięśniowej
od zajęcy i dzików (10). Wykorzystano komponenty
zestawów diagnostycznych ELISA uzywanych do ba-
dania surowic od zajęcy i świń, w ktorych jako anty-
gen użyto LPS, koniugat stanowiły odpowiednio anty-
IgG królicze i przeciwciała skierowane przeciwko im-
munoglobulinom surowicy świńskiej z peroksydazą
chrzanową substrat stanowił ABTS z HrOr. W ukła-
dach kontrolnych wykorzystano surowice od zajęcy i

dzików. Dodatnie pochodziły od zwterząt zakażonych
pałeczkami Brucella, a ujemne od zwierza! wolnych
Ód brucelozy. Metoda charakteryzuje się podobnymi
wartościami jak ELISA z surowicą. Jej zaletąjest moz-
liwość uzyskania wiarygodnych wyników w tych przy-
padkach, kiedy to się nie ldajeprzy użyciu OKAĘ OA
lub OWD ze względu na reakcje nieswoiste lub złąja-
kość surowicy uniemożliwiającej badanie. Dodatkową
zaletąjest możliwość badania zwierząt dzikich po-
śmiertnie, kiedy to często pobranie krwi i uzyskanie
surowicy nie jest możliwe.

OWD z użyciem ekstraktu z tkanki płucnej. Opra-
cowanie tej metody, podobnie jak poprzedniej, ma na

celu rozwiązanie problemu braku możliwości pośmiert-
nego monitorowania w kierunku brucelozy zwl,erząt
odstrzelonych (2). Test zastosowano do badania gór-
skich kóz chamoix z terytorium włoskich Alp, które
mogą być nosicielem drobnoustrojów B. abortus blo-
typ 1. Chociaż miana przeciwciał stwierdzane w pró-
bach ekstraktu są niższe niż w surowicy, to jednak ko-
relacja wyników uzyskanych z OWD z ekstraktem i w
OWD z uży ciem surowicy j est wysoka, co czyni meto-
dę warlościową i odpowiednią do monitorowania bru-
celozy u chamoix.

W przyszłości duże nadzieje należy wlązac z zasto-
sowaniem metod biologii rnolekularnej, w tym reakcji
polimeryzacji łańcuchowej (PCR). Pozwolą one na pre-
Ćyzyjne określenie roli dzikich zwierząt w łańcuchu
zakażeil z:wierząt i ludzi poszczególnymi gatunkami i
biotypami drobnoustroj ow Bruce]]a.
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