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Czasinkubacjiwprzypadkuleiszma-
niozymożewynosićnawet8lat,wzwiąz-
kuztymwwywiadzieszczególnąuwagę,
opróczimportu,należyzwrócićnadużo
wcześniej odbyte podróże. Objawami
chorobymogąbyć:apatia,brakapetytu,
biegunka, gorączka, powiększenie wę-
złówchłonnych,kulawizny,hiperkerato-
za,łupież,owrzodzenia,wypryski,ciężko
gojącesięrany,kolistewyłysieniawokół
oczu,polidypsjaipoliuria.

Szacuje się, że nawet 20 tys. psów
w niemieckich domostwach może być
zarażonych leiszmaniozą. Większość
z nich pochodzi z rejonu Morza Śród-
ziemnego lubzPortugalii.Wostatnich
latachzauważono, żezarażonepsypo-
chodziły również z Afryki Północnej,
anawetBrazyliiczyIndii.WrejonieMo-
rzaŚródziemnegoczynnikiemetiologicz-
nymleiszmaniozyuludziorazpsówjest
Leishmania infantum. Obecnie znanych
jest już jego10różnychwariantów(zy-
modemów).WAfryceobokL.infantum
rozpowszechnionajestL.tropica,wBra-
zyliidodatkowoL.brasiliensis,awIndiach
–L.donovani.

WNiemczechcorazczęściejspoty-
kamysięzfaktemstwierdzaniaupsów
podróżujących lub importowanych
schorzeń, które występują na całym
świecie. Przykład leiszmaniozy poka-
zuje, że musimy mieć do dyspozycji
różne metody diagnostyczne: poziom
przeciwciałwteścieIFATiELISA(tu-
tajmożliwadiagnostykawzależności
odkrajupochodzenia),atakżebezpo-
średniewykrywaniepatogenumetodą
PCRzezmienionejchorobowoskóry,
węzłówchłonnychorazpunktatuszpi-
kukostnego.

BABESZJOZA
Dawniejchorobaprzenoszonazinnych
krajów, teraz również na miejscu ma
coraz większe znaczenie. Do tej pory
uważano, że kleszcz odpowiedzialny
zaprzenoszeniechoroby(Dermacentor)

Stosunkowoszybkoprzyzwyczajamysię
do nowych chorób we własnym kraju.
Kto dzisiaj patrzyłby na boreliozę jako
chorobę podróżniczą? Jednak bakteria
Borreliaburgdorferizostałaporazpierw-
szywyizolowanawroku1982zkleszczy
w USA, a już dwa lata później wykry-
to jąwNiemczech.Obecniewsamych
Niemczechstwierdzasięrokrocznieoko-
ło100tys.nowychzachorowańuludzi
orazzwierząt.

Ixodesricinus–kleszcz,którypełnifunk-
cjęprzenosicielaboreliozy–jestwNiem-
czechw35%zakażonykrętkiemBorrelia
burgdorferi.Anaplazmoza,znanarównież
jakoehrlichiozakonilub„gorączkałąko-
waukrówiowiec”,równieżjestchorobą
podróżniczą. W tym jednak przypadku
Niemcyznajdująsięwcentrumrozprze-
strzeniania, anaplazmoza przemieszcza
siębowiemnapółnocEuropy(Norwegia,
Szwecja)orazwschód(Estonia,Rosja).

Problememsątuwięcnietylkotedwa
wyżejwymienioneschorzenia,leczwdu-
żowiększymstopniu tepatogeny,które
mogązostaćprzeniesionedokraju, lub
klasycznechorobypodróżniczewywoły-
waneprzez:Leishmaniaspp.,Babesiaspp.,
Ehrlichiaspp.,Hepatozoonsp.,Filariaspp.

LEISZMANIOZA
Leiszmanioza jest chorobą, która od
dawnabyławykrywanau ludzi.Pierw-
szeinformacjenatentematmożnazna-
leźć w tzw. Papirusach Ebersa – serii
medycznychdokumentówpierwszejdy-
nastiiegipskiej,którapanowała2000lat
p.n.e. Fakt występowania leiszmanio-
zy równieżupsów ikotówpotwierdził
AleksanderRussemwroku1756.Dopie-
rowroku1921udowodniono,żeprze-
nosicielamileiszmaniiuludziizwierząt
sąmoskity.

W1999rokuznalezionopierwszemo-
skitywNiemczech,codostarczyłopod-
stawdointerpretacji10przypadkówle-
iszmaniozyuludzi,koni,kotówipsów
wtymkraju.

drTorstenJ.Naucke

Choroby
podróżnicze
NOWESPOSTRZEŻENIA

Częstowydajenamsię,żepasożyty
oniecoegzotyczniebrzmiącychna-
zwach,jak:Hepatozoon,Leiszmania,
Ehrlichia,zewzględunabrakwektora
jeprzenoszącego,niewystępująwkra-
jachEuropyPółnocnejiŚrodkowej.

Jednakpostępująceglobalneocieple-
niezcorazłagodniejszymklimatem
sprawia,żezmieniasięzasięgscho-
rzeńpasożytniczychibakteryjnych,
którychwystępowaniezarezerwowane
byłodotychczaswyłączniedlakrajów
basenuMorzaŚródziemnego.

Rozwijającesięturystykaiwięźwła-
ścicielazczworonożnymprzyjacielem
powodująwspólnespędzaniewakacji
pozaPolską.

Nienależyzapominać,żeztychpo-
dróżynasiczworonożnipacjencimogą
wrócić„wtowarzystwie”takichpaso-
żytów,jak:Leiszmania,Ehrlichia,He-
patozoonlubFilarie.

Wkrótcezakończysięsezonurlopowy...
inasipacjencipowrócązzagranicz-
nychwojażydonaszychlecznic.

Niniejszyartykułprzedstawiaproblem
choróbpodróżniczychzperspektywy
lekarzaweterynariiiprzypadkówtego
rodzajuchoróbwystępującychwna-
szymsąsiednimkraju–Niemczech.

Dziękinowoczesnymmetodomdia-
gnostycznym,dostępnymrównież
narynkupolskim(LaboklinPolska),
istniejemożliwośćpostawieniaroz-
poznaniawprzypadkachprzebiega-
jącychzniespecyficznymi objawami,
októrychwiemyzwywiadu,żenasz
pacjentprzebywałzeswoimwłaści-
cielemwkrajach,gdzietakiechoro-
bywystępują.

lek.wet.MarekWojtacki
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występuje tylko w krajach południo-
wych, obecnie dokumentuje się coraz
większąliczbęzarażeńwróżnychregio-
nachNiemiec.Wprzypadkubabeszjozy
mamynamyślipierwotniaki,którepa-
sożytująwkrwinkachczerwonych.Czas
inkubacjichorobyjeststosunkowokrót-
kiiwynosiod5dnido28dniodmo-
mentuukąszeniaprzezkleszcza.Pierw-
sze objawy są nieswoiste: osłabienie,
brakapetytu,zaburzeniaruchuikula-
wizny.Charakterystycznadlaostrejfazy
chorobyjestwysokagorączka(do42°C)
orazbrązowabarwamoczu.Wdalszej
kolejności pojawia się anemia hemo-
lityczna ihemoglobinuria,mogą także
pojawić się ciężkie zaburzenia ogólne
z żółtaczką i objawami ze strony cen-
tralnegoukładunerwowego.Ostrafaza
babeszjozy może zostać zdiagnozowa-
naprzezwykonanierozmazukrwioraz

badaniePCR.Zpowodukrótkiegookre-
suinkubacjibadanieserologicznemoże
dać(narazie)wyniknegatywny.

ERLICHIOZA
Erlichiozawywoływanajestprzezbakte-
rieEhrlichiacanis.E.canisumiejscawiasię
wmonocytach,wzwiązkuzczymużywa
się określenia erlichioza monocytarna.
Przenosicielemchorobyjestkleszczpsi
(Rhipicephalussanguineus).Występujeon
wewszystkichkrajachśródziemnomor-
skich oraz w Portugalii. Jednak zagro-
żenie mogą stanowić również kleszcze
przeniesionedoniemieckichschronisk
dlazwierzątorazhodowli.

NiedawnowNiemczechwykrytosta-
bilnepopulacjeRhipicephalussanguineus,
choć oczywiście jedynie w obiektach
zamkniętych.Do tejporynieudałosię
wNiemczechstwierdzićlokalnychprzy-

padkówehrlichiozy.Pookresieostrych
objawówchoroby,takichjak:gorączka,
wymioty, biegunka, krwawienia z no-
saidziąseł,następujepostaćprzewlekła
ocyklicznymprzebieguzpancytopenią.

Wymienianajużanaplazmoza(wlite-
raturzebardzoczęstookreślanajeszcze
jakogranulocytarnaehrlichioza)jestwy-
woływanaprzezbakterięAnaplasmapha-
gocytophilum.Bakterieteatakujągranulo-
cyty, wewnątrz których się namnażają.
Chodzituotensamczynnik,którywy-
wołujeehrlichiozękoni,(którapowinna
turaczejnazywaćsięanaplazmozą),oraz
gorączkę łąkową u krów i owiec. Ana-
plasmaspp.przenoszonajestprzezukłu-
cie kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus)
iwzwiązkuztymryzykozakażeniawy-
stępuje w całych Niemczech oraz wie-
luinnychkrajacheuropejskich.Badania
dorosłychkleszczypospolitychwokre-

Fot.1.PhlebotomusmasattizNiemiec
naręceczłowiekapodczaswysysaniakrwi
Fot.2.Leiszmaniainfantum.Postacie
amastigotawmonocycie(szpikkostny)
Fot.3.Ixodesricinus–kleszczpospolity
Fot.4.Dermacentorreticulatus
–kleszczłąkowy
Fot.5.Rhipicephalussanguineus
–kleszczpsi
Fot.6.Hepatozooncanis.Gamontywgra-
nulocytach
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ślonych regionach Niemiec południo-
wychwykazałyodsetekzakażeniasięga-
jący4%.Objawyanaplazmozypodobne
sądotych,jakiewystępująpodczasehr-
lichiozy.Wpoczątkowymokresiechoro-
bystwierdzasięwysokągorączkę,trwa-
jącą3-5dni, anemię, trombocytopenię,
zapalenie wielostawowe, później poja-
wiająsięobjawyzestronyośrodkowego
układunerwowego.Dodiagnostykiana-
plazmozylubehrlichiozysłużytestPCR,
któryrównocześnieumożliwiaróżnico-
wanie między obydwoma patogenami.

Dostępnebadaniaserologicznesąswo-
istedlagatunku.

HEPATOZOONOZA
Hepatozoonoza jest przykładem nowej
chorobywEuropie.Zarażeniesiępier-
wotniakiemHepatozoon canismożewy-
stąpić wszędzie tam, gdzie występuje
(patrzehrlichioza)kleszczpsi(Rhipoce-
phalus sanguineus). Hepatozoonoza bar-
dzoczęstowystępujewPortugalii,gdzie
lokalnie nawet 40% psów jest jej nosi-
cielami.Równieżbardzoczęstochoroba

Wektor Rozprzestrzenienie Przenosiciel

Ixodesricinus
(kleszczpospolity)

PrzedewszystkimnaterenieEuropy
od40.do65.stopniaszerokościgeograficznej.

WNiemczechaktywnyprzezcałyrok
wtemperaturzepowyżej10°C

Borreliaburgdorferi
Anaplasmaphagocytophilum

Rhipicephalussanguineus
(kleszczpsi)

NapołudnieodśrodkowejFrancjiwewszystkichkrajach
śródziemnomorskichorazwPortugalii.WNiemczech

obecnyprzezcałyrokwogrzewanychpomieszczeniach
ischroniskachdlazwierząt,zawleczonyzkrajówpodróży

Ehrlichiacanis
Hepatozooncanis
Babesiavogeli(?)

Dermacentorreticulatus
(kleszczłąkowy)

PierwotnieprzedewszystkimweFrancji,północnej
Hiszpanii,północnychWłoszechorazChorwacji.Wostat-
nichlatachmasoworównieżwNiemczechiSzwajcarii.

Aktywnywtemperaturzezewnętrznejpowyżej8°C.Sezon
wmarcu/kwietniuorazwrześniu/listopadzie

Babesiacanis
Babesiavogeli

Ctenocephalidescanis,
C.Felis

(pchłapsia,pchłakocia)
Nacałymświecie Dipetalonemareconditum

Phlebotomusspp.(moskity)
RejonMorzaŚródziemnego,południowaEuropa,

północnaAfryka,pojedynczeprzypadkiwNiemczech
(Badenia-Wirtembergia,Nadrenia-Palatynat)

Leishmaniainfantum

Komaryzrodzaju:Aedes,
AnophelesiCulex

RejonMorzaŚródziemnego,jakPortugalia,Hiszpania,
Francja,Włochy,Węgry,krajebyłejJugosławii,Rumunia,

Grecja,alerównieżTurcjaiAfrykapółnocna

Dirofilaria immitis
Dirofilaria repens

Tabela1.Wektoryiichrozprzestrzenienie

Choroba
Czynnik

etiologiczny
Wektor Objawy

Leiszmanioza
Leishmania

infantum
Phlebotomusspp.

(moskity)

Apatia,brakapetytu,biegunka,gorączka,powiększenie
węzłówchłonnych,kulawizny,hiperkeratoza,łupież,owrzodze-

nia,wypryski,ciężkogojącesięrany,wypadaniewłosów,
poliuria,polidypsja

Babeszjoza
Babesiacanis
Babesiavogeli

Dermacentorreticulatus
(kleszczłąkowy)
Rhipicephalus

sanguineus
(kleszczpsi)

Pierwszenieswoisteobjawy:osłabienie,brakapetytu,
zaburzeniaruchu,kulawizny.

Ostrafazachoroby:wysokagorączkado42°,późniejanemia
hemolitycznaihemoglobinuria,ciężkiezaburzeniaogólne

zżółtaczką,objawyzestronyCUN

Erlichioza Ehrlichiacanis
Rhipicephalus

sanguineus
(kleszczpsi)

Ostrafaza:gorączka,wymioty,biegunka,wypływznosaioczu.
Postaćprzewlekła:podatnośćdokrwawień(krwawienia

znosa),cyklicznyprzebiegipancytopenia

Hepatozoonoza
Hepatozoon

canis
całyświat

Częstokliniczniebezobjawowo.
Ostrafaza:gorączka,brakapetytu,powiększeniewęzłów
chłonnych,zapaleniemięśni,uszkodzeniawątroby,płuc

iszpikukostnegoprzezsporozoity.
Przebiegprzewlekły:krwistebiegunki,sztywnychódoraz
objawyzestronyCUNzaprzyczynąuszkodzeniamózgu

Filarioza
Nicienie(m.in.

Dirofilaria
immitis)

Komary(m.in.Culicidae)
Ctenocephalidescanis,

C.Felis
(pchłapsia,pchłakocia)

Wędrówkifilarii powodują zapalenia mięśni, nerwów oraz
naczyńkrwionośnych.Pomanifestacjiniewydolnośćprawoko-
morowaserca,przyspieszenieoddechuitętna,krwistykaszel,

gorączka,obrzękiiomdlenia
Tabela2.Przeglądchoróbpodróżniczychwystępującychupsów

występujewmiastachportowychpołu-
dniowejHiszpanii.Obecnośćtegopier-
wotniaka sporadycznie stwierdza się
również we Francji, Włoszech, Chor-
wacjiorazGrecji.Do tejporynieudo-
kumentowano miejscowych przypad-
kówtejchorobywNiemczech.Choroba
częstomożemiećprzebiegbezobjawo-
wy.Wostrejfaziechorobywystępują:go-
rączka,brakapetytu,powiększeniewę-
złów chłonnych oraz zapalenie mięśni.
Później,wskutekwędrówkisporozoitów,
dochodzidouszkodzeniawątroby,płuc
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i szpiku kostnego. W przewlekłej po-
stacidochodzidokrwawychbiegunek,
występujesztywnychódorazobjawyze
strony centralnego układu nerwowego
w wyniku uszkodzenia mózgu. W po-
staciprzewlekłejchorobymogąpojawiać
się nawracające, padaczkopodobne na-
pady.Dotejporyhepatozoonozamogła
byćwykrywanajedyniepoprzezbadanie
mikroskopowerozmazukrwi.Aktualnie
dostępnyjesttestPCR,któryzostałukie-
runkowanynaeuropejskiczynniketiolo-
gicznychoroby.

FILARIE
Filariesąnicieniami,którecorazczęściej
wykrywanesąu importowanychpsów.
Najbardziej znanym, ale nie najczęściej
występującym, gatunkiem u psów jest
Dirofilaria immitis.Ryzykozarażeniasię
D. immitis występuje w całym rejonie
MorzaŚródziemnego,nawyspachKa-
naryjskich,wAfryce,południowejAzji,
w Australii, Kanadzie, Ameryce Łaciń-
skiejorazAmerycePółnocnej.WEuro-
pieznanesączteryinnegatunkinicieni,
np.Dirofilaria repensiDipetalonemarecon-
ditum.PojawiająsiędoniesieniawNiem-
czechomiejscowychzarażeniach,jednak
sątodotejporypojedynczeprzypadki.
Zregułyzwierzętazarażająsiępodczas
podróżylubsąimportowanejużjakoza-

rażone.Objawyfilariozy są bardzo różne
izależąodgatunkunicienia.Najczęściej
można zaobserwować zapalenie mię-
śni,nerwóworaznaczyńkrwionośnych.
Obecność postaci dorosłych D. immitis
manifestuje się niewydolnością prawo-
komorową,przyspieszonymoddechem,
przyspieszoną pracą serca, gorączką,
krwistymkaszlemorazomdleniami.Przy
inwazjiD.repensmogąwystąpićbezbole-
sne,podskórneguzy,któresąskutkiem
obecności postaci dorosłych pasożyta.
Zewzględunawędrówkipostacidoro-
słych pasożyta guzy te mogą pojawiać
sięokresowo.Wrzadkichprzypadkach
mogą się nawet umiejscawiać w gałce
ocznej.D.repens(podobniejakD.immi-
tis)jestprzenoszonyprzezkomaryijest
patogennydlaludzi.Jeślimamydoczy-
nieniazinwazjąDipetalonemareconditum,
wówczasdorosłepostaciepasożytamogą
umiejscowić się w podskórnej tkance
łącznej.Konsekwencjamitegosąświąd,
wypryski i wyłysienia. Zarażone zwie-
rzętasprawiająwrażenie„nerwowych”,
u zwykle spokojnych psów obserwuje
się nagłe ataki gryzienia okolicy brzu-
chaiboków.DotejporywNiemczech
diagnozowanabyławyłącznieD.immitis
zapomocątestuantygenowego. Jednak
takiemetodydiagnostycznenieumożli-
wiająwykryciainnychgatunkównicieni.

ZapomocąKnott-testumożemywpraw-
dziewykryćwekrwiwszystkiefilarie, ale
niemamymożliwościzróżnicowaniani-
cieninaposzczególnegatunki.Odnie-
dawnadorozróżnianiagatunkówfilarii
dostępnyjesttestPCR,któryjestwyko-
nywanypopozytywnymKnott-teście.Je-
dyniedokładnawiedzanatematgatunku
nicieniaumożliwiaprecyzyjnedziałanie
terapeutyczne.

PODSUMOWANIE
Jak już wcześniej wspominano, stoimy
w Niemczech przed coraz częstszą ko-
niecznością stwierdzania chorób po-
dróżniczychupsów,któreprzebywałyza
granicąlubzostałyprzywiezione.Dlapo-
stępowaniadiagnostycznegoważne jest,
abywiedzieć,kiedyigdzieprzebywałpies.
Z tegopowodudostępnesąprofile po-
dróżnicze,którezostałydopasowanedo
poszczególnychregionówEuropy. 

drTorstenJ.Naucke
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