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Expefimental infection of cattle with inuasiue laruae of Elaphositongylus cervi
Summary

In order to examine the susceptibility of cattle for elaphostrongylosis, four 4.month old calves',were infected
per os with doses of 10 000-50 000 invasive larvae of,E. cervi. One 1 calf was the control. Clinical symptoms
such as decreased appetite, weakness, cough, mucus outflow from nostrils and rales in the bronchia, were
observed from the 6th day post infection only in calves infected with the highest doses, The calf infected with
30 000 of larvae in 20'h day of invasion had a strong cough and purulent outflow from its nostrils. The calf
infected with 50 000 larvae from 18th day post infection also indicated disorders of gastrointestinal motility
and meteo,rism. Two calves with clinical symptoms were necropsied on the 30th and 60th day post infection.
Inflammatory changes were found in their lungs, hyperemia in the gastrointestinal tract as well as hyperaemia, blood extravasations and submeningeal hematomes in the nervous system. Despite these changęs, no
nervous disorders were observed in the calves. A few dead larvae of E. cervi were isolated from the cranial
cavity and vertebral canal. Calves infected with the smaller doses were observed for 300 days and did not
show any clinical symptoms of invasion. No eggs of this parasite were found in coproscopic examinations of
faecal samples from the infected calves. This study showed that cattle are less susceptiblć to elaphostrongylosis

than small ruminants.
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oskrzelorł,ym larwy I stadium wydalane sąwraz zkałem do środor,viska. Zywiclelami pośrednimi pasożyta
są liczne gatunki ślimakorv 1ądowych. Larwy pasozyta po opuszczentu kału wnikają aktywnie przez powłoki ciała ślimaków lub zostają przez nie połknięte.
W mięśniustopy ślimaka larwy te intensywnie rosną
linieją dwukrotnie i w ciągu 30-40 dni osiągają stadium inwazyjne. Jelenie zarażająsię zjadając \\,razz
trawąi pędami roślinpełzające po nich drobne ślimaki lądowe zawierające larwy pasoĄta. Wszędzie gdzie
wy stępuj ą j el en i e i stni ej e źr ó dło zar ażenia e l afo strongylozą(9, 1 1, 13). Dlatego przeżuwacze domowe wypasane na przyleśnychpastwiskach narażone są na
kontakt z ty m p asożytem. Przyp adki sp ontanicznej elafostrongylozy odnotowano u kóz w Szwaj carii ( l 4, 1 5,
16) orazukoz i owiec w okolicy Komańczy w Bieszczadach (4). Doświadczalne zarażęnię larwami inwazyjnymi E. cervikóz i owiec wykazało, że nicień ten
p owo duj e u tych zw ier ząt śmierte ln ą p ar azytozę pr ze tła pęcherzyków płucnych. Przełknięte ze śluzem biegającą z objawami ze strony układu nerwowego
w postaci niedowładów i porażeń. Brak informacji
*lPraca w,vkonana u, ranrach projektu badarvczego KBN nl 5 PO6K 032 .l4
w p i śmienni ctwi e doĘ czący ch zarużenia bydła Ęm p a-

Nici enie z r odzaju E l aph o s trongyl u s są pasozytami
tkanki łącznej międzymięśnioweji ośrodkowego układu nerwowego jeleniowatych (Cervidae) w Eurazji.
Jedynym przedstawicielem tego rodzaju w Polsce jest
E l ap h o s tro n gyl u s c e rvi wy stępuj ący u j el en i szl ach etnych i danieli. Ekstensywnośc zarażenia krajowych
jeleni tym pasożytem waha się w poszczegolnychłowiskach od 63,60ń do 100%, osiągając maksymalną
wartośćw Puszczy Białowieskiej (ż,3,6, 12).
Patogenność tego gatunku uzależnionajest ściśleod
jego lokalizacji. Nicienie umiejscawiające się w tkance łącznej międzymięśniowejpowoduj ą elafostrongy1ozę o przebiegu subklinicznym, natomiast zlokalizowane w ośrodkowymukładzie nerwowym mogąwywoływać ciężkie kliniczne objawy nerwowe ( l, 1 1).
Dojrzałe samice E. cervi w organizmie żywiciela
o stateczne go składaj ą j aj a, które dro gą układu krwio nośnego przedostają się do pŁuc, gdzte wylęgają się
z nich larwy I stadium aktywnie przenikające do świa-

sożytem skłoniłnas do zbadanla podatności tego gatunku na elafostrongylozę,

Matefiał i metody
Larwy I stadium E. cervilzyskano przy użyciu metody

aermanna z kahl naturalni e zar ażony ch jeleni zebrane go
w Puszczy Białowieskiej. Larwy inwazyjne (III stadium)
otrzymano przez zarażenie iniekcyjne ślimaków lądowych
Helixpomatiadawkami około 1000larw I stadium. Po upĘwie 40 dni ślimakipo zabiciu i rozdrobnieniu umieszczano
w zlewce wypełnionej Ioń płynem trawiącym na mieszadle magnetycznymw temperaturze 3J"C i poddawano trawieniu w ciągu czteręch godzin. Następnie zlewano pĘn
znad osadu, osad zalewano czystą wodą i dekantowano
wielokrotnie do uzyskania pełnej przejrzystości. W osadzie wśród niestrawionych tkanek ślimaków na dnie zlewki zgromadzone byĘ bardzollcznęIarwy inwazyjne E. ceryr. Niewielkie ilościosadu przenoszono na szkiełko zegarkowe i pod kontrolą lupy wybierano z niego larwy inwazyjne przygotowując dawki do zarażenia cieląt.
Do zarażęnialżyto cielęta rasy nizinnej czarno-białej w
wieku 4 miesięcy pochodzące z Zakładu,Doświadczalnego
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu,
B

Zwl,erzęta plzed do świadczęniem zostaĘ odrobaczone Iwermektyną. Cztery cielęta otrzymaŁy doustnie dawki l0 000,
20 000, 30 000 i 50 000 larw inwazyjnych E. cervi, a jedno
pozo stawiono j ako kontrolę. P o zar ażęnil zw lerzęta ob serwowano codziennie rejestrując objawy kliniczne inwazji,
co 14 dni pobierano od nich krew do badań hematologicznych, natomiast od najdfużej utrzymy,wanych cielątpobierano co dwa dni próby kału i badano metodąVajdy w celu
wykrycia ewentualnego wydalania larw pasozyta. Cielęta
zarażone dawkami 30 000 i 50 000 larw, u których wystąpiły objawy kliniczne inwazji byĘ uśpione i sekcjonowane po upływie 30 i 60 dni. Pozostałe cielęta zostały uśpione i poddane sekcji po upływie 300 dni, Przeprowadzono
szczegółorve badania anatomo- i hi stopatolo giczne. Ośrodkowy układ nerwowy cieląt i wycinki zmienionychnarzą-

Ryc. 1. Cie|ęzarażone dawką 30 000 larw inwazyjnych E. cervi
20 dnia inwazji

Ryc. 2. Pasmowate rozrosty łącznotkankowe pod torebką
wątroby

dów utrwalono w I0%o zobojętnionym formaldehydzie.
Wycinki zatapiano w parafinie (Paraplast Regular - Sigma), skrawki mikrotomowe o grubości4 pm barwiono
metodą przeglądową hematoksylina - eozyna. Preparaty
oceniano w mikroskopie świetlnym BX 50 Olympus.

Wyniki iomówienie
Po upływie 6 dni u cieląt, które otrzymaĘ najwyższe dawki 30 000 larw i 50 000 larw zaobserwowano
zmniejszony apetyt, osłabienie, kaszel i śluzowywyp\w znozdrzy. Zwierzętależałyrzadko wstając. wystąpiły rzężeniaw oskrzelach, a w płucach stwierdzono zaostrzony szmer pęcherzykowy. Cielę zarażonę
dawką 30 000 larw 15 dnia po zarażentu utraciło apetyt, co doprowadziło do dużej straĘ masy ciała i obserwowanego, około 20 dnia lnwazj| znacznęgo wychudzenia (ryc. 1). WciĘltrzymywał się u niego bardzo silny napadowy kaszel i wkrótce pojawił się ropny wyciek znozdrzy. Cielę to zostało uśpione 30 dnia
po zarażeniu.
Badanie sekcyjne wykazało obecnośćpĘnu w jamach opłucnowej i otrzewnowej. WęzĘ chłonne krez-

Ryc. 3. Sledziona zar ażo n ego cielę cia z guzow
niam.i (zaznaczo nymi strz ałkam i)

aty

mi z gru bie-

kowe były powiększone, występowało przekrwienie
częściodźwiernikowej trawieńca i dwunastnicy oraz
zrosty włóknikowe otrzewnej. Wątroba była powiększona, ptzęz torebkę były widoczne szarosine pasma
rozrostu łącznotkankowego (tyc.2). W śledzionie również powiększonej stwierdzono trzy guzy o średnicy
od 5 do 9 cm (ryc. 3). W nerkach obserwowano pojedyncze ogniska barwy białej o średnicy od 3 do 4 mm,
a w płucach rozlegle zmiany zapalne. Przednia częśc
płuc barwy ciemnoczerwonej, niepowietrzna, pozosta-

włóknikowym przetośniętymtkanką łączną. Larw
E. cervi nie zna|ęziono,
Badanie wycinków zmienionych narządów obu cie-

ląt, u których wystąpiły kliniczne objawy inwazji wy-

Ryc. 4. Zmiany zapalne w płucach

Ryc. 5. Wylewy podoponowe w rdzeniu kręgowym

łe częściwykazywały cechy rozędmy i obrzęku (ryc.
4). Ośrodkowy układ nerwowy przekrwiony,w rdzeniu kręgowym począwszy od częścipiersiowej liczne,
rozlegŁe wylewy podoponowe (ryc. 5). Rdzeń kręgowy otoczony masami włóknikowymi o konsystencji
galaretowatej wypełniającymi kanał kręgowy, szczególnie obficie w okolicy lędzwiowo-Wzyżowej.Z jamy
czaszkowej wyizolowano 2 martwe larwy E. cervi,
częściowouległe resorpcji. W masach włóknikowych
otaczający ch r dzeń krę gowy stwierdzono fragmenty
martwych larw pasożyta.
U cielęcia zarażonego dawką 50 000 larw 18 dnia
inwazji kaszel zaczĄ się zmniejszac,ustrytły rzężenia w oskrzelach, natomiast zaobserwowano spowol-

nienie motoryki przewodu pokarmowego i lekkie
wzdęcie objawiające się wysklepieniem powłok
brzusznych w okolicy lewego dołu głodowego, które

utrzymywało się w ciągu 8 dni. Po upływie 36 dni po
zarażentu stan zdrowia zwierzęcia wrócił do normy.
Po 60 dniach odzarażenta nie wykazujące żadnych
objawów klinicznych cielę zostało uśpione i poddane
sekcji. W jamie opłucnowej stwierdzono niewielką
ilośćpłynu surowiczego, a w płucach stare zmiany
zapalne w płatach wierzchołkowych i cechy obrzęku.
Węzły chłonne krezkowe i śródpiersiowe były powiększone. W wątrobie stwierdzono podtorebkowo 5 blizn
łącznotkankowych barwy szarej o średnicy od 0,5 do
l cm. Ośrodkowy układ nerwowy był przekrwiony, na
brzusznej powierzchni rdzenia kręgowego w okolicy
lędzwiowej występowały cztery okrągłe krwiaki podoponowe o średnicy od 2 do 4 mm. W okolicy krzyżowej stwierdzono równiez podłuzny rozległy krwiak
podoponowy. Opony rdzeniaotoczone byĘ wysiękiem

kazało podobny obraz histopatologiczny. W pfucach
cieląt obserwowano przekrwienie, a u cielęcia zarażonego dawką30 000latw w przegrodach międzypłacikowych nacieki zapa|ne z przęwagą granulocytów
kwasochłonnych, ogniskowo w płacikach zapalenie
śródmiąższowe i odoskrzelowe z tendencjądo obliteracji oskrzeli. Natomiast u cielęcia zarażonego dawką
50 000 larw stwierdzono odoskrzelowe zapalenie pfuc
o charakterze przew|ekłym, charakteryzujące się rozro stem podścieli sk a łącznotkankowe go. U obu cieląt
w nerkach występowało przekrwienie, wylewy krwi,
i ogniskowo nacieki limfoidalne, a w wątrobach ogniskowe nacieki zapa|ne o charakterzę ziarntniaków
w przestrzeniach bramnożółciowych. W mózgach obu
zwierząt zarejestrowano obrzęk i przekrwienie, ogniskowo podoponowe i okołonaczyniowe nacieki zapalnę z udziałem granulocytów kwasochłonnych, zwyrodnienie neuronów i neuronofagię. W rdzeniach kręgowych występowały ogniskowe nacieki zapalne o
charakterze guzków pasożytniczych. Ponadto u cielęcia zarażonego dawką 30 000 larw w mięśniusercowym stwierdzono podnasierdziowe nacieki limfoidalne, w śledzionie rozległąmartwicę w stadium demarkacji z tendencją do tworzenia martwaka, a w dwunastnicy nacieki zapalne z przewagą granulocytów
kwasochłonnych w błonie śluzowej i mięśniowej.Zastanawi aj ącym j e st f akt, że p omimo r ozle gły ch zmian
anatomo- i histopatologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym cielęta te nie przejawiaĘ widocznych
objawów nenvowych.
Cielęta zarażonę ntższyml dawkami 10 000 larw
i 20 000 larw były obserworł,ane w ciągu 300 dni.
W okresie tym nie zarejestrowano u nich zadnych objawów klinicznych inwazji. Równiez nie stwierdzono
larw pasozyta w ich kale. Badaniem sekcyjnym stwierdzono u nich stare zmiany rv postaci łącznotkankowych blizn w wątrobie, mięśniusercowym i nerkach
oraz ciemne przebarwienia w ośrodkowym układzie
nerwowym b ę dąc e prawdop odobni e zło gami hemo syderyny pozostałymi po zresorborvanych rł,ylewach. __
Badanie hematologiczne po 2 tygodniach od zarażenia wykazńo uwszystkich cieląt leuko cytozęz eozynofi li ą i neutro fi l i ą o ruz ery tr o cytop enię ze zmniejsze ni em hematokrytu. Wymi enion e zmiany po stęp owały
do 6 tygodntalnwazji,po czym uległy zahamowaniu
i około 8 tygodnia po zarażeniu wskaźniki hematologiczne zaczęĘ wracać do normy.
Wykonane wcześniej zar ażęnte do świadczalne dawkami od 300 do 10 000 larw E. cervikoz i 3000 do
20 000 owiec wykazało, ze wymieniony pasozyt wyw o łuj e u ty c h zw ier ząt śmi erte lną p ar azy to zę pr zeb le gającąz obj awami ze strony układu nerwowego w postaci niedowładów i porażen (4, 5, 7 ,8). Równiez autorzy norwescy (1 0) przeprowadzili dośwtadczalną

tnwazję owiec i kóz, jednakprzy użyciu znacznle niższych dawek od 60 do 380 larw inwazyjnych E. ceryi
obserwując u niektórych zwierząt asymetryczne niedowłady, zabur zenia o druchów rdz eni owyc h, zabur ze -

nia widzenia i świadomościoraz porażenie kończyn.
W niniejszych badaniach cielęta były zarażone bardzo
wysokimi dawkami od 10 000 do 50 000 larw inwazyjnych E. cervi. Biorąc poduwagę fakt,że w jednym
ślimaku możę rozwinąć się od kilku do 500 larw pasożyta należy ptzypuszczać, że w warunkach naturalnych nawet na pastwiskach odwiedzanychprzez jelenie intensywność inwazji bydła nie moze przekroczyc
kilku tysięcy larw. Taka tnw azja może wyw oŁać zmiany patolo gi czne w organizmie zw terząt. ale nie zagraża ich ży ciu. B rak obj awów nerwowych u zar ażony ch
cieląt i wystąpienie niespecyficznychobjawów ze strony układu oddechowego i pokarmowego jedynie u
zw ter ząt n aj s i lni ej zar ażony ch sp o wo dow ane ma s ow ą
migracją larw przez tkanki świadczy o mniejszej podatnościbydła na elafostrongylozę w porównaniu z
małymi przeżuwaczaml.
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