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ABSTRACT
Our aim of the study was to investigate the epizootic situation of parasitoses in the red
deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama), mouflon (Ovis musimon) and wild boar
(Sus scrofa) in Latvia. Research was done throughout the territory of Latvia during the period
from year 2009 to 2013. In total 487 deers, 213 fallow deers, 24 mouflons and 315 wild boars
coprological samples were investigated, as well in 360 wild boars was performed post mortem
diagnostics for infestation agents.
Highest infestation of the digestive system comprised strongylida, respectively - red
deer IE 48.7%, fallow deer IE 62.5% and mouflon IE 47.1%. The fasciolosis was found only
in red deer with extensive infestation 5%. On the other hand paramfistomum was found in
both - the red deer IE 8.6% and the fallow deer IE 2.5%. During the investigations of wild
boars for protozoa, was found eimeria with IE 84%. Similarly, wild boars were infested with
nematodes, in the digestive system’s strongylida IE 62% and strongyloides IE 24,
respectively.
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IEVADS
Invāzijas slimību ierosinātāji patogēnie vienšūņi, helminti, posmkāji iedarbojas uz dzīvnieku
kompleksi izraisot dažādus patoloģiskus procesus, imunoloģiskas reakcijas (alerģiju)
samazina dzīvnieka noturību pret citām slimībām, darba spējas un produktivitāti. Ciešais
dzīvnieku kontakts, slimības ierosinātāja iespējamā pasāža un attiecīgi virulences
paaugstināšanās veicina daudzu lipīgo slimību izplatīšanos. Aktivizējas nosacīti patogēnā
mikroflora, dzīvnieka organismā veidojas parazitocenozes, kuru sastāvā ietilpst helminti,
patogēnie vienšūņi, baktērijas, sēnes, vīrusi. Rodas dažādas etioloģijas asociatīvas slimības.
Tāpēc tās ir jāatpazīst, savlaicīgi jāatklāj un jāorganizē kompleksu pasākumu šo slimību
profilaksē un ārstēšanā (Arias et al., 2012, 2013; Panaytova, 2006; Shimalov et al., 2000;
Zajac et al., 2006).
Parazītu dzīvības procesu norise saimnieka organismā ir atkarīga no to daudzuma, sugu
sastāva, savstarpējām attiecībām no parazīta un saimnieka mijiedarbības, kā arī no apkārtējo
vides faktoru ietekmes.
Dabas faktori (lietus, vējš, sēnes, posmkāji un dažādi citi dzīvnieki), kā arī cilvēku
saimnieciskā darbība veicina parazitožu ierosinātāju pasīvo pārvietošanos un vides
piesārņošanu, radot risku invadēties un saslimt citiem dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem
(Shimalov et al., 2003; Zajac et al., 2006). Mūsu darba mērķis bija noteikt endoparazitofaunu
briežu dārzos dzīvojošiem dzīvniekiem.
MATERIĀLS UN METODIKA
Pētījums veikts VMF Pārtikas un Vides higiēnas institūta parazitoloģijas laboratorijā laika
posmā no 2009. līdz 2013. gadam. Savākts un izmeklēts koproloģiskais materiāls no savvaļas
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dārzos dzīvojošiem dzīvniekiem visā Latvijas teritorijā. Pavisam kopā izmeklēti 487
staltbriežu, 213 dambriežu, 24 muflonu un meža cūkām izmeklēti 315 koproloģiskie paraugi,
kā arī 360 meža cūkām veikta pēcnāves parazitožu ierosinātāju diagnostika. Helmintožu
diagnostikai izmantotas standartizētās ovoskopiskās un larvoskopiskās metodes. Meža cūku
gaļas izmeklēšanai izmantota hidrolīzes metode. Aprēķināta invāzijas ekstensitāte (IE).
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REZULTĀTI UN DISKUSIJA
Staltbriežu, dambriežu un muflonu koproloģisko izmeklējumu rezultāti parādīja, ka visās
saimniecībās visām dzīvnieku sugām ir parazītu invāzija (1.tabula).
1.tabula / Table 1
Staltbriežu, dambriežu un muflonu parazitožu invāzijas ekstensitāte %
Red deer, fallow deer and mouflons parasitosis of extensive infestations%

48,7

31

18,2

5

8,6

7,1

37

32

0

2,5

0

12

1,1

0

0

0

62,5
47,1

Visaugstāko invāzijas ekstensitāti sastādīja gremošanas sistēmas strongilīdi, attiecīgi staltbriežiem IE 48,7%, dambriežiem IE 62,5 %, bet mufloniem IE 47,1%.
Elpošanas sistēmas strongilīdi staltbriežiem bija IE 27,9%, dambriežiem IE 24,7%, bet
mufloniem IE 18,3%. Strongiloidoze staltbriežiem IE 31%, dambriežiem IE 37%, un
mufloniem IE 12%. Trichuris invāzija staltbriežiem bija IE 18,2%, dambriežiem IE 32% un
mufloniem IE 1,1%. Romaniuks savā pētījumā norādījis, ka gremošanas sistēmas nematodes
brīvi dzīvojošiem staltbriežiem var sasniegt IE 30%, bet staltbriežiem, kas dzīvo norobežotās
teritorijās pat IE 40% (Romaniuk 1999). Citā pētījumā, kas veikts Polijas rietumu daļā,
parādīts, ka gremošanas sistēmas strongilīdu invāzijas ekstensitāte staltbriežiem bijusi 84%,
bet dambriežiem - IE 47,5% (Cisek et al., 2003). Savukārt Baltkrievijā dzīvojošiem
staltbriežiem gremošanas strongilīdu invāzijas ekstensitāte konstatēta 92% (Shimalov, 2003).
No vienšūņiem visām trim dzīvnieku sugām konstatējām eimeriozi, kur visaugstākā invāzijas
ekstensitāte bija dambriežiem IE 63%, bet mazāku invāziju novēroja staltbriežiem IE 17,3%
un mufloniem IE 2,1%. Līdzīgi dati par eimēriju invāziju briežu dārzos uzrādīti arī citu autoru
darbos. Piemēram pētījumā Polijā staltbriežiem eimēriju IE bija 3,1-17,3%, bet dambriežiem
IE 3-17,3% (Cisek et al., 2003).
No trematodēm fasciolas atradām tikai staltbriežiem un to invāzijas ekstensitāte bija 5%.
Savukārt paramfistomas konstatējām gan staltbriežiem IE 8,6%, gan arī dambriežiem IE
2,5%. Baltkrievijā veiktā pētījumā fasciolu invāzijas ekstensitāte bija 6,3% (Shimalov, 2000,
2003). Līdzīgos pētījumos Baltkrievijā, Vācijā, Spānijā un Polijā staltbriežiem fasciolu
invāzijas ekstensitāte bija 19% (Acevedo et al., 2005; Arias et al., 2012, 2013; Pilarczyk et al.,
2005; Shimalov, 2003; Rehbein et al., 2002). Savukārt Polijā atrasto paramfistomu invāzijas
ekstensitāte staltbriežiem bija 0,2-0,5%, bet dambriežiem 0,4-0,9% (Cisek et al., 2003;
Pilarczyk et al., 2005).
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No cestodēm konstatējām moniēzijas staltbriežiem un to invāzijas ekstensitāte bija 7,1%.
Līdzīgi arī Polijā veiktā pētījumā moniēziju invāzija konstatēta tikai staltbriežiem ar IE 0,50,9% (Cisek et al., 2003; Pilarczyk et al., 2005).
Kas attiecas uz pētījumā izmeklētajiem meža cūku koproloģijas un gaļas paraugiem, tad
rezultāti parādīti 1. attēlā.

1.attēls. Meža cūkām diagnosticētie parazitožu ierosinātāji (IE %)
Figure 1. Diagnosed parasitoses of wild boars (IE%)
Meža cūku koproloģiskajos izmeklējumos no vienšūņiem atradām eimērijas IE 84% . Tāpat
meža cūkas bija invadētas ar nematodēm, kur gremošanas sistēmas strongilīdi IE 62%,
strongiloīdiem IE 24%, cērmes IE 14% un trichuris IE 10%. Līdzīgā pētījumā Igaunijā meža
cūkas bija invadētas ar trichuris IE 21% un cērmēm IE 9% (Jarvis et al., 2007).
Meža cūkām metastrongilīdu IE 0,2% , kas salīdzinājumā ar citu autoru darbiem bija zemāka
(Jarvis et al., 2007; Raykovič et al., 2002; Silva et al., 2013; Takačs, 1997).
Izmeklējot meža cūku gaļas paraugus pēc hidrolīzes metodes diagnosticējām trihinellu
kāpurus IE 2,6% un alāriju mezocerkārijus IE 10,3%. Citi autori savos pētījumos norāda, ka
alāriju invāzija meža cūku gaļā var būt arī 12,2% un augstāka (Portiera et al., 2013; Takačs,
1997). No cestodēm diagnosticējām Taenia hydatigena kāpuru pūšļveida formu cysticercus
tenuicollis IE 5%. Līdzīgu invāziju savos darbos konstatējuši arī citi autori (Takačs, 1997;
Raykovič et al., 2002).
Pētījumi par savvaļā un nebrīvē dzīvojošo dzīvnieku parazitofaunu turpinās.
SECINĀJUMI
Briežu dārzos atgremotājdzīvniekiem dominējošās ir enteroparazitozes. Staltbriežiem IE
1.
48,7%, dambriežiem IE 62,5% un mufloniem IE 47,1%.
2.
Meža cūkām biežāk konstatētās parazitozes ir eimērijas IE 84%
3.
Meža cūku gaļas paraugos diagnosticēta trematodes ģints alaria mezocerkāriji IE 28%.
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