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Samples of feces of 84 dogs:5l from an urban area
6 cats froń,an,,ufban aiea (Puławy) were examined

Microplate,,,Assły,TM and, ProSpecTR Cryptosporidi
aged from 4
hs ltol 1,2lyeais.
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the urban ]aiea,(Ltiblin) both from a shelter and pet
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Matetiał i metody

Inwazjom pierwotniaków Giardia spp. i Cryptospo-

ridium spp. u zwterząt mięsożernych poświęcano
dotychczas niewiele miejsca w podręcznikach parazytologii weterynaryjnej (1a). Przyczynami małego
zainteresowania tymi parazytozami u zwierząt byĘ
między innymi: najczęściej bezobjawowy przebieg
zarażenta, trudności w rozpoznawaniu oraz brak sku-

tecznej terapii. Nalezy jednak pamiętać, że zarówno
Giardia spp., jaki Cryptosporidium spp. sątakżeprzłczynąchorob ludzi, wywołując mtedzy innymi ,,biegunki podróznikow". W ostatnich latach zwrócono
uwagę na mozliwośćinwazji tych pierwotniaków za
p o średnictwem wo dy pitnej (zar ńenia wodnopo chodne). W przypadku Cryptosporidium spp. niewielkie
rozmiary oocyst (a-6 pm) sprawiają ze mogąoneprzenikać przęz filtry w stacjach lzdatntania wody i dostawać się do sieci wodociągowych. Ta droga inwazjt
była pr zy c zyną wi e lu ep i z o o ti i, w tym najb ar dziej tr agicznej w skutkachw Milwaukee (ponad403 000 osob
zarażonych. 4 000 hospitalizowanych, około 100 przypadków śmiertelnych). Wiele badań wskazuje na częste występowanie Giardia spp. i Cryptosporidium spp.
u cieląt i łm zwierzętom przypisywano doĘchczas
podstawową rolę w zanieczyszczaniu środowiska formami dyspersyjnymi tych pierwotniaków (7 -9 , II, 13 ,
I5-I1).
Celem badań było określenie ekstensywności inwazji Giardia spp.i Cłyptosporidium spp.! psow i kotów, a tym samym uzupełnienie danych o roli zwtęruątmięsożernych w inwazjol ogii zoonoz powodowany ch pr zez te pierwotniaki.

Badania przeprowadzono na próbkach kału 84 psów, w tym
z: Gdańska 12, Lublina - 17, Puław 22,Wtlczopola 16
i schroniska dla zwierząt w Lublinie 7'7 oraz 6 kotów z Puław.
Kał pochodzlł od zwierząt klinicznie zdrowych, w wieku od
4 miesięcy do 12 lat. Pobranę próbki zamrażano i do momentu
wykonania testów przetrzymywano w temperatnrzę -20'C.
W badaniach uzyto testów ELISA firmy Alexon Trend Pro-

SpecT! Giardia EZ Microplate AssayTM oraz ProSpecT'Cryptosporidium Microplate AssayTM, Przy wykonywaniu testów

procedury zalecone przez pr oducenta. Wyniki
sowano ściśle
odczyĘ,wano wizualnie, przyjmując zgodnie z załączonym do
zestawów wzorcem! pięciostopniową skalę: negatywny, I+,2+ ,
3+,4+. Dodatkowo, w celu kontroli i potwierdzenia wyników,
dokonywano sp ektro fotom etry cznej oceny te stów,
sto

Wyniki iomówienie
Wyniki badań testem ELISA próbek kału psów i kotów w kierunku koproantygenu GSA 65 Giardia spp.
przedstawia tab. 1. Prawidłową ocenę wizualną wyników p otwi e r dzlł o dczyt sp ektro fotometryc zny.
Jakwynika z uzyskanych danych, koproantygeny Giardia spp. stwierdzano u psów z terenu Lublina ito zarówno l zwierzal mających właścicieli,jak też pochodzących ze schroniska, Jest interesujące, ze u psów wiejskich (Wilczopole) ekstensywność inwazji była znacznie niższa i zbltżona do uzyskanej dla terenów miej skich
Gdańska i Puław. Na uwagę zasługuje znaczna liczba
odczynów wysoce dodatnich, co świadczyo dużej ilości
wydalane go anĘgenu G i ard i a spp. Kopro anĘ genu G i ar dia spp. nie stwierdzono u żadnego zbadanych kotów.

Medycyna Wet. 20M, 60 (11l
Tab. l. Wyniki badań kału psów i kotów w kierunku koproanygenu Giardia spp.
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Tab.2. Wyniki badań kału psów i kotów w kierunku kopro-
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Z nielicznych krajowych badań wynika, że inwazje
Giardia spp. notowano zwykle u9,2-9,7oń psów (6, l 0).
Jedynie Bogdanowicz-Kamirska (3) stwierdziła obecność
tego pierwotniaka az u ponad 50% psów z Warczawy.
Majewska i wsp. (l0) obserwowała wyższąekstensywnośćinwazji u psow ze schronisk, co znalazło częściowe potwierdzenie w badaniach własnych. Ekstensywnośćinwazji Giardia spp.Ll psow w innych krajach Europy wydaje się zblizona do stwierdzonej w badaniach
własnych i wynosi np. w Niemczech I],60ń (2), we Włoszech 21 ,3% (4). Mniej danych informuje o występowaniu Giardia spp.u kotów, wynika znichjednak, żepierwotniaka tego stwierdza się znacznie rzadziej (1-10%
zwierząt w badanych populacjach) niż u psów (4, l0).
Wyniki badań testem ELISA próbek kału psow i kotow w kierunku koproantygenu Cryptosporidium spp.
przedstawia tab. 2. Prawidłową ocenę wizualną wynikow potwierdz|ł w pełni odczyt spektrofotometryczny,
Odczyny dodatnie najczęściej stwierdzano u psów pochodzących z Gdańska, Puław i Wilczopola, awlec zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich. Najnizszą
ekstensywność inwazji stwierdzano u psow z Lublina,
bezwzg|ędu na to, czy miały właścicieli,czy znajdowały się w schronisku. Inwazje Cryptosporidittlll spp.
stwierdzono takze u kotów. Wśród odczynów dodatnich
zdecydowanie przeważały odczyny słabo dodatnie. Inform acj e doty cząc e wy stęp owan ia C ryp t o s p o r i d i u nl s p p
u zwierząt mięsozernych są nieliczne. Majewska i wsp,
( 10) stwierdzlli inwazje tych pierwotniaków u I ,żoń psów
orazpojedynczych badanych kotów. Liczne badania dotyczyĘ natomiast innych zywicieli, u których ekstensyrvnościnwazji sięgała kilkudziesięciu procent (1, 13, l5).
Badania nad ekstensywnością inwazji Giardia spp.
i Cryptosporidium spp. u różnych żywicieli mają charakter poznawczy, aletakże aspekt praktyczny. Wskazuj
ą na u dzi ał zw i er ząt r ó żny cll g atunko w w r o zpr ze str ze nianiu form dyspersyjnych cyst lub oocyst. Nie ulega
obecnie waJpliwości rnozliwośćtransmisji Giardia spp.
i Cryptosporidiunl spp. pomiędzy zwierzeJami a człowiekiern (5, 7, 8, 12). Wydaje się, ze zwierzęta mięsożerne poprzez mobiIność i bliski kontakt zlldżmi mogą
być istotnym ogniwem w krązeniu tych pierwotniaków,
doprowadzaj ąc do znaczn e go zani ec zy szczenia środowiska formami inwazyjnymi Giardia spp. i Cryptosporiclitm spp. Jednocześnie najczęściejbezobjawowy przę.
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bieg inwazji u psów i kotów sprawia, żę zarażęniauchodząuwadze właścicieliilekarzy.Niekiedy tylko u zwierząt mięsozernych Giardia spp, i Cryptosporidittm spp.,
s zcze gólnie u mło dych zw i er ząt s ą przy czy n ą zaburzeh
motoryki jelit i biegunkami. Niekiedy stwierdza się sta-

ny zapalnejelit cienkich (l4).
Wobec trudnościdiagnostycznych i terapeutycznych
§ch inwazji u zwierząt mięsozemych, a także ograniczonych możliwościeliminacji cyst lub oocyst w środowisku istotnego znaczenia nabierajązalecenia higieniczne, szczególnie dotyczące jakości wody pitnej.
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