
Występowanie Gryptosporidium sp. u cieląt pochodzących
od krów importowanych iako jałowice cielne z Holandii

ną kryptosporydiozą (5, 6). Głownym żródłem zaraże-
nia są: dorosłe zwierzęta będa.ce bezobjawowymi siew-
cami oocyst , pasza zanieczyszczona kałem myszy i szczu-
rów, pojemniki na pasze, kojce, zanieczyszczone kałem
ubrania personelu inarzędzia (2).

Oocysty Crylptosporidium sp, mogą przeżywać przez
dłuższy czas w wodach powierzchniowych (20). W USA
udokumentowano kilka wodnopochodnych epidemii
kryptosporydiozy u ludzi (8). Ludzie mogą zarazic slę
rowni ez pr zez kontakt ze zw ier zętami (4, 6 ). Krypto sp o -

rydioza jest szczegolnie niebezpieczna dla ludzj z nie-
doborarni immunolo gicznymi. Długotrwał e, wy niszcza-
j ąc e o r ganizm b i e g unki s ą b e zp o ś re d nią pr zy czyn ą śm i er-
ci u 5-1 5% chorych na AIDS (1, 22).

W większości przypadków kryptosp orydioza rozpoz-
nawana jest na podstawie obecności oocyst lub antyge-
nów w kale. W diagnostyce mikroskopowej kryptospo-
rydlozy stosuje się ponad 20 metod barwienia dla iden-
tyfikacji oocyst (25). Jednak mikroskopowe metody są
często zawodne w rozpoznawaniu bezobjawowych za-
rażeń o małej intensywności (50 tys, oocyst w l g kału
stanowi granicę wykrywalności) (24).W polskim piś-
miennictwie brak jest danych na temat występowania
Cryptosporidium sp. u cieląt pochodzących od krow
importowanych jako jałowice cielne.

Celem badań było określenie występowania Crylpto-
sporidiuln sp. u cielaJ pochodzących od krów importo-
wanych jako jałowice cielne z Holandii.
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Ptevalence 0f Cryptosporidium sp. in calues from cows impoiled as in-Dalf heiferc ttom the iletheilands
Summary

The aim of the study was to determine the prevalence of Cryptosporidium sp. in calvcs from cows importód
as in-calf heifers from the Netherlands.Investigations on cryptosporidiosis were carried out on 75 calves 4-27
days old from the Western Pomerania region. The feces samples for detecting Cryptosporidium were exam-
ined using the modified Ziehl-Neelsen staining method, as well as the commercial immunoenzymltic microtest
(ProSpecT@ Cryptospońdium Microplate Assay, A|exon Inc.). The immunoenzymatic test wa§ applied ac,
cording to the manufacturer's instructions.

The coproscopic''exańinations indicated that 73.33 7o of the calves of both sex€s w€re infectćd with
Cryptosporidium sp. The prevalence of Cryptosporidium sp. infection rvas mainly dependent on the age of the
calves. Oocysts of Cryptosporidium sp. were found in 4-19 day-old calves. The greatest Cryptosporidium sp.
invasion (more then ó oocysts per sight zone of 1000 times magnification) were found in calves 8-15 day's old.
A relatively high level of Cryptosporidium sp. infection was recorded in 31 calves having symptoms of diar-
rhea (yellowy-green watery consistency of feces with blood). It may be concluded that the prevalence of
Cryptosporidium sp. in calves from Western Pomerania can constitute a significant menace for humans as
well as a being a serious epizootyological problem.
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W Polsce hoduje się głównie bydło rasy czarno-białej
poprawiane udziałem genów bydła holsztyńsko-fryzyj-
skiego, sprowadzanego głównie z Nienriec i Holandii,
W 2000 r. impofiowano do Polski 9299 jałowic hodow-
lanych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, ktore w 99%były
cielne. Importowane zwleTzęta muszą spełnić następu-
jące wymogi (15): kraj pochodzen|a zwlerząt musi być
wolny od pryszczycy przez 2lata, przez rok- od pomo-
ru bydła, zarazy płucnej bydła, pęcherzykowego zapale-
niajamy ustnej i choroby suchego języka. Ponadto w kra-
ju eksportującym nie wolno przeprowadzać szczepień
bydła przeciwko wymienionym chorobom, a gospodar-
stwa prowadzące odchów cieląt naprzestrzeni ostatnich
3 lat muszą być wolne od gruzlicy, brucelozy i enzo-
otycznej białaczki bydła.

Cryptosporidium sp. stwierdzono u ponad 170 gatun-
ków zwierząt w 50 krajach (l6). Pierwszy opisał Crl-p-
tosporidiumTyzzer, który w 190'7 r. stwierdził C. mttris
w zołądktr myszy. Po raz pierwszy u bydła Cryptospori-
dium sp. opisał Panciera (18) na terenie USA. Począw-
szy od l980 r. na całym świecie wzrosło zainteresowa-
nię zarażeniami powodowanymi przez C ryp to spo r idiuln
.ry. Do chwili obecnej stlvierdzono 10 gatunków C,yp,
to,sporidium sp: C. ander.soni, C..felis, C. wrairi, C. par-
tttnl, C. mm"is, C. meleagridis, C. baileyi, C. saurophi-
lum, C. serpentens i C. nasarttłn (2l). Gatunkizrodzaju
Crvptosporiclium sp, należą do typu Apicomplexa; po-
wodują u ludzi i wielu gatunków zwierząt chorobę zwa-
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- 6,60ń). Kozakiewicz i wsp. (10) stwierdzili w badaniach
Tab. 1. \ilystępowanie Cryptosporidium sp,w zależnoś- PrZePrO-
ci od wieku cieląt W adzo -

inwazji zalężałatakże
od wieku. Nie stwier-
dzano oocyst Crypto-
sporidium sp, u cieląt
powyzej 20. dnia ży-
cia. Nie stwierdzoncl
rożnlc pomiędzy wy-
stępowaniem Crylplo-
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Tab. 2. Występowanie inwazji Crlpto-
sporidium sp. w zależności od płci cieląt

Zwierząt zbadanych

Zwietząl zarażOnych

E.l. (%)

36

26

72,22

39

29

74,36

nych na
terenie
5 woj e-
wództw
W reglo-
nie Wiel-
kopolski
eksten-
sywność
zarażenia
cieląt

Crylptosporidium sp.w 38,7oń. W innychbadaniach tych

sporidium sp. u cieląt
a ich płcią (tab.2). Na fakt ten zwracają równiez uwagę
inni autorzy. Aurich i wsp, (3) oraz Młynarczyk i wsp
( 14) stwierdzlli, że wczesne pojenie cieląt pełnowarlościo-
wą siarązasobnąw immunoglobuliny jest jednym z ele-
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