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Summary

The aim of the study lvas to determine the seroprevłlence of Toxoplasma gondii specific antibodies in pi-
geons from urban areas and goshawks from suburban areas (Wrocłaq Poland). Serum samples from 230
pigeons and 28 goshawks taken from urban areas were examined for Toxoplasma gondii specific antibodies
using the latex agglutination test. 172 (74.8%) out of 230 pigeons and all the goshawks were found to be
seropositive for antibodies to T. gondii. The cut-off point for seropositivity was 6 IU/ml. 12ż (53.0o/") of the
pigeon's sera had titers lower than 60 IU/ml. Antibody titers higher than 120 IU/ml were found in 20 (8.7o/o) of
all tested sera, including 7 sera (3.0%) which had titers over 480 IU/ml. Antibody titers of sera taken from
goshalvks łvere lorł,er than 120 IU/ml. The percentage of seropositives was slightly higher in pigeons younger
than 6 months (76.9%) than in those of older birds (74.3%).

The high seroprevalence in pigeons could be related to large populations of homeless cats in the ci§ and
may suggest the significant role of urban pigeons in the epidemiology of toxoplasmosis. The infection of gos-
hawks mav confirm the possibiliĘ of transmitting the parasite from pigeons to preying anińals.
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Zarażenle Toxoplasma gondii stanowi jedną z naj-
częstszych bezobjawowych inwazji u ludzi. Odsetek
os ób wyka zujący ch ob ecno ść przeciwciał toksoplaz-
mowych szacowanyjestna 50-70% (25). Spośrod osob
zarażonych z prawidłową odpomością kliniczna po-
stać toksoplazmozy notowana j est w 1 0- 1 5 % przypad-
kow i najczęściej ma charakter limfadenopatii ztowa-
rzyszącymi objawami ogolnymi. Rzadko występują
powazne zmtany narządowe (13). U pacjentów ze
znacznie obnizoną o dp orno ś ci ą komórkową (np. cho -

rych na AIDS) choroba ma cięzki i postępujący prze-
bieg, z najczęściej spotykaną w tej grupie toksoplaz-
mozą mozgową. Największe niebezpieczeństwo sta-
nowi pierwotne zarażęnie tympierwotniakiem dla ko-
biet cięzarnych. W Polsce częstość zarażeniaw przę-
bie gu ciĘy wynosi ok. 24oń, natomiast transmi sj a p ier-
wotniaka na płod nie przekracza 30Yo (25). Zródłem
zarażenla dla człowieka są głównie zwierzęta hodo-
wane w celach spożywczych oraz kot jako żywiciel
o state czny. Ludzię zar ażaj ą s ię naj częś ci ej dro gą p o -
karmowącystami T. gondii podczas prac kuchennych
ot az p o spozyc iu niedo gotowane go mięs a. N a zar aże -

nie oocystami wydalanymlprzez koty najbardziej na-
rażone są dzieci (przy zabawie w piaskownicy, oglo-

,],]"]]"].],

dzie). Obecność kota w domu nie jest traktowana jako
czynnlk podwyższonego ryzykadla domowników (5, 1 9).

Ptaki wolno żyjące (z wyjątkiem ptaków łownych),
podobnie j ak dzikie gry zonie, nie stanowią bezpośred-
niego zagrożenl,azarażenięm T. gondii dla człowieka,
natomiast są istotnym rezerwuarem tego pierwotnia-
ka w środowisku. Najważniej szę znaczenie przypisy-
wane j e st drobnym ptakom woln o zy jący m, które uwa-
żane są za istotne żrodło zarażęnia dla kotów, przy-
czyniając się do zamknięcia cyklu zyciowego pierwot-
niaka i zwiększając jego transmisję do środowiska
zewnętrznego (22). Gołąb miejski (Columbia livia
f. urbana) traktowany jako synantropijna odmiana go-
łębia skalnego (Columbia livia) żyje w bezpośrednim
sąsiedztwie człowieka tmożeprzyczyniać się do pod-
tr zy myw ani a o gni sk to ks op 1 azm o zy naw et w wi e lki ch
aglomeracjach miejskich. Specyfika zerowania gołę-
bi, np. na wysypiskach śmieci, stwatzawysokie praw-
dopodobieństwo kontaktu z oocystami wydalanymi
przezIiczne bezdomne koty. Gołębie z kolei zjadane
przez koty doprow adzajądo wzrosfu ekstensywności
zarażenia w populacj i ostatecznego żywiciela.

Gołębie uznaje się zabardziej wrazliwe na tokso-
plazmozęniż inne ptaki. Postać kliniczną z objawami
biegunki, torticollis, ataksji można wywołać, zaraża-
jąc je stosunkowo niską liczbąoocyst w porównaniu*lBadania sfinansou,ano częściowo z grantu KBN3 PO6K 02723
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z innymi ptakami (2), Notowano tężIlczne przypadki
klinicznej toksoplazmozy ]J gołębi zarażonycll natu-
ralnie (4). Wychwycenie chorych na toksoplazmozę
dzikich gołębi jest trudne, niemniej oszacowanie eks-
tensywności zarażenta może byc istotne z epidemio-
l ogicznego punktu widzenia.

Ptaki drapieżne,w przeciwieństwie do gołębi, sąsto-
sunkowo mało wrażliwe na toksoplazmozę. Nawet po
eks perym entalnym zar ażeniu o gromn ą liczb ą o o cyst
nie udaje sięwywołać objawow klinicznych (1a). Do-
minuj e bezobj awo w ę zarażeni e, którego ekstensyw-
ność jest swego rodzaju indykatorem zarażenia gry-
zoni i drobnych ptaków wolno żyjących. Gołębie, jako
naj i stotniej szy składnik pokarmu spozywan e go przez
jastrzębie, stanowią dla nich główne żrodło zarażenia
toksoplazmami.

Celem podjętych badań było określenie seroprewa-
lencji T. gondii u gołębi odławianych z terenu miej-
skiego oraz jastrzębt żyjących w okolicach podmiej-
skich.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono lla 230 gołębiach rniejskich
(Crllumbia liviu l. urbuna) pochodzących ztrzęch rejonów
Wrocłar.via oruz 28 młodych jastrzębiach (Ac,cipiter genli-
1lrl. Gołębie podzielono na 3 grupy w zalezności od mieis-
ca odłolvu. Pierwsza grupa (78 ptaków) pochodziła z oko-
lic śródmiejskich, druga grupa (77 ptaków) z tererlów
parkorł,ych przyległych do ogrodu zoologiczllego. trzecia
grupa (75 ptakow) z dzielnlcy osiedlowej przcdmieścia
Wrocławia. .lastrzębie w wie ku 35-40 dni, pochodziły z l l
gniazd zlokalizowanych w okolicach Wrocławia. Materiał
do badań od tych ptaków pobierano podczas rutynowych
kontroli ornitol ogi cznych.

Krew na surowicę pobierano z żyły łokciowej. Próbki
surowic przechowywane były w tetnperaturzc 20'C do
czaslr wykonania badanla.

Badanie rł, kierunku obccności prze-
ciwciał swoistych dla T. gottclii wyko-
nano przy zastosowaniu testl] aglutyna-
cji lateksowej - LAT (Pastorexi'Toxo,
Bio-Rad, Francc), Tcst r,vykrywa jedno-
czcśnie przeciwciała klas tgG oraz IgM
skierowane przcciwko antygenom po-
w i erzchniow y 7,I1 oT az cytoplazn aty c z-
nym Z gondii. Czułość reagentu ol<reś-
lona jcst na 6 IU/nl. Probki surowic
reagujących dodatnio były testowane
w kolejnych roz-
cieńczeniach: 1 : 10.
7:20,1:40,|:80,
l : 160.1:320.Wce-
lu wyrazenia miana
w jednostkach rnię-
dzynarodowych (IU)
odwrotność najwyz-
szego rozcieńczenia,
przy którym obser-
wowano reakcję do-
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datnią, lTlnozono przez czułość reagentu. Wykonanie oraz
interpretacja testu były zgodne z procedurą podanąprzez
producenta.

W celu określenia istotności różnic ponriędzy wybrany-
rni grupami gołębi w zakresie ]iczebności dodatnich sero-
reagentów wyniki poddano analjzie statystyczncj przy za-
stosowaniu testu chir.

Wyniki iomówienie
Przy zastosowaniu testu LAT obecnośc przeciwciał

swoistych dla T. gondii stwierdzono ogółem u I]2
(74,8Yo), spośród 230 przebadanych gołębi. Odsetki
ptakow reagujących dodatnio w zależności od rejonu
miasta oraz wieku przedstawiono w tab. 1. Nie zaob-
serwowano większych rożnic w seroplewalencji po-
mtędzy ptakami pochodzącymi z ogrodu zoologicz-
nego a odławianymi z rejonu środmieścta czy też
z dzielnicy osiedlowej. Wysoki procent zarńonychgo-
łębi w każdej ztych dzielnic wskazuje na powszechne
występowanie oocyst w środowisku miejskim, co uwa-
runkowane jest wysoką populacjąbezdomnych kotów.

Wśród gołębi dorosłych (powyżej 6 miesięcy) od-
notowano nięznacznie niższy odsetek ptaków serolo-
gicznie dodatnich niż wśrod ptakow młodszych (róz-
nica nieistotna statystycznie). U ludzi, kotów, a także
u innych zwierzą1 u ktorych toksoplazmozaprzebie-
ga naj częściej bezobj awowo, ekstensywn ość zaraże-
nia wzrasta w r az z wieki em (2 8). Odwr otna zależnośc
u gołębi mogłaby być związana zę sposobem odży-
wiania się tych ptaków i dużąmozliwością kontakfu
z oocystami, co świadczy oichpowszechnej obecnoś-
ci w środowisku miejskim. Biorąc pod uwagę stosun-
kowo wysoką wrazliwość gołębi na toksoplazmozę,
spadek seroprewalencji wraz z wiekiem może wyni-
kać tęż z eliminacji młodych zarażonych gołębi, pad-
łych zpowodu klinicznej toksoplazmozy. Podobnąza-

Tab. l. Odsetek surow,ic golębi rr.v- kazując;-ch obecność przcciwciał sn,oisĘ,ch dla
T. gontlii lv teście aglut5,nacji latcksoł,ej

Ptaki

L iczb a

badanych

młode

Liczba (%)

d o datnic h

1. Śródmieście

2. Z00, park

3,0siedle

0gółem

66

66

59

191

Ą8 (72,7|

51 (77,3)

43 (72,9)

142 (l4,3)

12

11

16

39

10 (83,3)

8 (72,7|

1 2 (75,0)

30 (76,9)

78

77

75

230

58 (74,4)

59 (76,6)

55 (73,3)

172 (l4,8|

Tab.2. Zakresy mian przeciu,ciał toksoplazmolvych w badanych surowicach gołębi

Grupa

1. (n = 78)

2. (n = 77l.

3. (n = 75;

Razem n = 230

3i (47,40)

40 (51,90)

45 (60,00)

122 (53,00)

12 (15,40)

12 (15,60)

6 (8,00)

30 (13,04)

2 |2,60|

2 (2,60)

1 (1,30)

5 (2,17)

3 (3,90)

3 (3,90)

2 (2,70)

8 (3,47)

1 (1 ,30)

1 (1,30)

1 (1,30)

3 (1,30)

3 (3,90)

1 (1,30)

0 (0,00)

4 (1,74)



lezność obserwowano u psów, gdzie nierozpoznane,
śm i e rte lne pr zyp adki to k s op 1 azm o zy szc zęni ąt p ow o -
dowaĘ spadek prewalencji zarażęnia T. gondii wraz
z wiekiem (24).

Zakresy mian przeciwciał toksoplazmowych uzyska-
ne u badanych gołębi przedstawiono w tab. 2. Miana
poniżej 60 IU/ml stwierdzon o u I22 (53,0%) spośrod
wszystkich (230) badanych. Miana takie traktowane
sąjako słabo lub średnio dodatnie (25). Miana stosun-
kowo wysokie od 120 IU/ml -wykazano ogółem u 20
(8,7%) spośród wszystkich testowanych gołębi, w tym
l7 (3,0oń) gołębi stwierdzono miana od 480 IU/ml,
co stanowi 40ńwyntków dodatnich. Uzyskanie wyso-
kich mian u gołębi zdrowych klinicznie może wska-
zywaó, żę badanie serologiczne bez wykazania sero-
konwersji ma ograniczone zastosowanie w tozpozna-
waniu klinicznej toksoplazmozy gołębi będących pa-
cj entami lekarzy weterynari i. Przy niespecyfi cznej
symptomaĘce toksoplazmozy tych ptaków, na pod-
stawie j ednokrotne go badania serolo gic znego można
po stawić j edynie wstępną diagnozę.

B adania serolo giczne j astrzębi wykazaĘ obecność
przeciwciał toksoplazmowych u wszystkich 28
(100,0%) badanych ptakow. Miana przectwciał u 25
(89,3%) ptakow byĘ nlższe od 60 IUiml.U 3 (I0,7%)
ptaków (piskląt z jednego gniazda) uzyskano miana
w zakresie > 60IU/mI< I20IUlml.

Rozwinięta s ero di agno styka toks o p7azmozy mo ze
być jedynie w ograniczonym zakresie wykorzystana
w przypadku ptaków. Zupełnie nieprzydatny dla pta-
ków okazał się wcześniej stosowany odczynwiązanta
dopełniacza, ze względu na brak właściwości frakcji
75 Ig surowicy ptasiej do łączenia się z komplemen-
tem świnki morskiej (1). Uznany zarefęręncvjny test
S abina-Feldmana wykrywa przeciwci ała w surowicach
gołębi, jednakże jest nieczuĘ w przypadku róznych
innych gatunków ptakow, np. wrobli i kur (10, 11).
Starsze dane dotyczące seloprewalencj i toksoplazmo-
zy ptakow, oparte na teście Sabina-Feldmana, mogą
być zaniżone, jednak nie odnosi się to raczej do gołę-
bi. Spośrod współczesnych testow najbardziej pole-
cany i sprawdzony nalicznych gatunkach ptakow jest
zmodyfi kowany test aglutynacj i b ezpo średniej (MAI),
ktory j ednak nie j est testem komercyj nym (6, 7, 9, 27 ).
Test pośredniej hemaglutynacji jest nteczuĘ dla nie-
których ptaków, np. kur, natomiast bardzo czuĘ test
ELISA, jak też test immunofluorescencji pośredniej
wymagająkoniugatów dla kazdego gatunku, tak więc
nie są testami uniwersalnymi w serodiagnostyce tok-
soplazmozy u ptaków (7). Ogólnie dostępny i prosty
w wykonaniu test aglutynacji lateksowej (LAT) moze
być stosowany u gołębi, jednak jest nteczuły w przy-
padku niektorych gatunkow ptaków (drób, kanarki),
jakteż mało przydatny we wczesnej dtagnozie, gdyż
może nie wykazywacbardzo niskich poziomów prze-
ciwciał (4,6,7 ,Z7).Badania własne potwterdzlĘ przy-
datność LAT w określeniu seroprewalencjt T. gondii
u gołębi ijastrzębi.

Badania określające obecność pierwotniaka w tkan-
kach (izolacja w hodowlach komórkowych, proba bio-
Iogtczna,PCR, histopatologia, cfiologia) wykorzysĘ-
wane sąw celu potwierdzenia toksoplazmozy ptaków
ozdobnych i hodowlanych, jak teżw badaniach dro-
biu pod kątem zagrożenia dla człowieka (a). Badania
ekstensywnośct zarażęnia gołębi na podstawię tzola-
cji pierwotniaka z tkanek dawałybardzo niskie odset-
ki wyników dodatnich. W Czechach stwierdzono tyl-
ko I%o (z 606 badanych) zarażonych gołębi skalnych
(Columbia livia) i 50ń (na 60 badanych) zarażonych
sierpówek (Streptopelia decaocto) (16) W USA tok-
soplazmy wyizolowano od 2- 5Yo (na 5 0- 8 0 badanych)
gołębi skalnych (1 1, 18). Inne badania byĘ prowadzone
na populacjach od kilku do kilkunastu ptakow, nie od-
zwierciedlaĘ więc częstotliwo śct zarażęnia. Notowa-
ne do tej porywartości seroprewalencji T. gondiiu dzi-
kich gołębi skalnych również były niskie. W Belgii
stwierdzono 3,I8Yo (na 220 badanych) dodatnich se-
rologicznie gołębi, przy zastosowaniu MAT i przyję-
ciu wartości grantcznej dla wyniku dodatniego miana
I : 6a Q). W Niemczech obecność przeciwciał tokso-
plazmowych, przy zastosowaniu testu Sabina-Feldma-
na i miana dodatniego 1 : 16, stwierdzono l2oń (z 49
badanych) gołębi, a we Włoszęchu3oń (ze l)8),przy
lĘclltego samego testu orazmiana dodatniego 1 : 50
(I7, 20). W USA zanotowano seroprew a|encję 8,7 oń

(80 badanych) przy przyjęciu miana I : 16 w teście
Sabina-Feldmana, 5,9Y" (34 badane) przy wartości
granicznej 1 : 40 w MAT oraz 8,6Yo (322 badane) -
w mianie od 1 : 16 testu hemaglutynacji (1I,12,2I).
W Polsce odsetek gołębi po siadaj ący ch pr zeciw ciała
swoiste dla T. gondii oszacowano w latach 60 . i 7 0 . na
2% (z60 badanych) w rejonie pohrdniowym krajuoraz
na 4,5Yo (ze I33 badanych) - na wschodzie Polski (2 3 ,

26).Przedstawione dane wskazuj ąnaraczej niską se-
roprewalencj ę toksopla zmozy ll gołębi. Z drugiej stro -

ny, spośród ptakow u gołębi najczęściej stwierdzano
epizootie toksoplazmozy (8,11), W badaniach włas-
nych wyka zano zaskakuj ąc o wy ższy o ds etek (7 4,8%)
gołębi dodatnich serologicznle, lznając za dodatnię
miana od 6 IU/ml (według producenta testu). Nawet
przyjmując za istotne miana w rozcieńczeniu I : 20
(120IU/ml) uzyskano 20oń dodatnich wyników, co
przekr acza znacznie seroprewalencj ę odnotowaną
w innych kr ajach or az wcześniej w Polsce. Według ba-
dań Kikpatrick (12) z 1990 r., ptzyjęcie za podstawę
wyniku dodatniego reakcji uzyskanych w wyzszych
r ozcięńczeniach nie o dzwierci edla r zeczyw istej s ero -
prewalencji. Wydaje się, ze stąd mogą wynikać tak
niskie odsetki wyników dodatnich w powyżej cyto-
wanych pracach. W przeciwieństwie do naszych ba-
dań, wcześniejsze szacunki seroprewalencji nie doty-
czyły raczej ptaków żyjącychw terenie zuńanizowa-
nym, w towarzystwie licznych bezdomnych kotów.

Wśrod ptaków drapteżnych notowano stosunkowo
wysoki odsetek ptakow zarażonych T. gondii. U my-
szołowów (Buteo jamaicensis) w USA wykazano
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41,10ń (na 27 badanych) dodatnich wynikow (15).
W Czechach u myszołowów zwyczajnych(Buteo bu-
/eo) odnotowano 8,1olo ptakow zarażonych (16). U do-
rosłych płomykówek(Ęto alba) z New Jersey stwier-
dzono 27,3Yo dodatnich seroręagentow (12). Wyniki
b adań własnych doty czące s eroprewalencj i toks oplaz-
mozy u jastrzębi (Accipiter gentilis) sązbieżne z wy-
nikami uzyskanyml przez Literók i wsp. (16) w 1992
roku, którzy równiez otrzymali100% dodatnio reagu-
jących ptakow.

Jastrzębie są ostatnim o gniwem dla toksopl azm fflo -
mr.lając padlinozerców), stanowią więc bardzo mier-
ne źrodło zarażęnia. Wykazanie obecności przeciw-
ciał toksoplazmowych u 100Yo tych ptakow może na-
tomiast wskazywać na duząmozliwość transmisji tok-
soplazm z gołębi na polujące na nie zwierzęta, m.in.
koty, które bezpośrednio odpowia dajązautrzymyłva-
nie się ognisk toksoplazmozy.

Reasumując, wykazana w badaniach bardzo wyso-
ka s eroprewalencj a tok sop|azmozy u gołęb i mi ej skich
jest wskaźnikiem powszechnej obecności oocyst i wy-
s o k i e g o zagr ożenla toksop lazm o ząw miastach. Gołę-
b i e, b ędąc pokarmem dla kotow (także nie zar ażony ch)
przyczyniać się mogą do stopntowo narastalącego pro-
blemu zarażenia T. gondii. Kontrola liczebności po-
pulacji gołębi oraz dziko żyjących kotow na terenach
miejskich powinna stanowić istotny element zwalcza-
nia toksoplazmozy. Zarażęntejastrzębi możę być po-
twierdzeniem możliwości transmisji toksoplazm z go-
łębi na polujące na nie zwierzęta.
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Choroba wystapiła w {'enllie liczące j 26 strusi lv rł,ieku l0- l6 tlicsięcy. w pro-
r.vincji Koldoba Strusie plzebyrvały na wybicgu, były katmionc kclncenttatatni

i miałv nieograniczony dostęp do u,cldy. U 8 ptakórv wystąpiło osłabienie. obni-
żcnic tnasy ciała. zaburzctria oddeclror.l,c. Podanie przcz rr,łaściciela i,,vcrr-nekly-

n,v lv dalvce 0.2 mgikg 2e1,o,r i tetracyklirry u, dau,ce 0.5 rlrgift. z rvcldil tlo picir
przez20 dni nie przyrriosłcl poprawy stallu zdrowia Rclzpoznanie usta)ono pod-
dając eutanazji i szczegółow,vnr badaniom anaLol]]opatologicznyl-tl, lristclpaLolo-

gicznynl i Inikrobiologicznym jednego stnlsia o słabej koudycji i ciInie rvyrażo-
nych tlbjau,ach chorobtlrvvclr. Zmiany ptlśmierlnc ogranicza\, się tlo dolnegtl
odcinka LrkładLr oddecholve_lo W r.vorkach por.victrznych tułowia grtlnladziły się
zabarwione na żółtirwo złogi, rv przekrwionyclr odcinkach płuc lvystęporvały
liczne ogniska martrvicv t,l śrcdnicy 1-10 rnll kolorLl żółtego, zgrubiałe oslcrdzie
pokryrvały złogi rvłóknika. Badanie histopatologiczrrc wykazało obecność mas
nekr-otycznych i rłysięku zarvierającego eozynofi[e w płucach i rvor*ach powictrz-
nvch oraz grzybnię u,ogniskach martwicy Z workórl, porł,ietrznych i płuc lvy-
izolowano ,4 7ergillus niger. Wyraźną poprawę stantl zdrowia uzyskano podając

przez micsiąc z wodą do picia gryzeofulwinę rl dawcc 50 mg/kg masy ciała
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