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KOMENTARZ
Częstowydajenamsię,żepasożyty
oniecoegzotyczniebrzmiącychnazwach,jak:Hepatozoon,Leiszmania,
Ehrlichia,zewzględunabrakwektora
jeprzenoszącego,niewystępująwkrajachEuropyPółnocnejiŚrodkowej.
Jednakpostępująceglobalneociepleniezcorazłagodniejszymklimatem
sprawia,żezmieniasięzasięgschorzeńpasożytniczychibakteryjnych,
którychwystępowaniezarezerwowane
byłodotychczaswyłączniedlakrajów
basenuMorzaŚródziemnego.
Rozwijającesięturystykaiwięźwłaścicielazczworonożnymprzyjacielem
powodująwspólnespędzaniewakacji
pozaPolską.
Nienależyzapominać,żeztychpodróżynasiczworonożnipacjencimogą
wrócić„wtowarzystwie”takichpasożytów,jak:Leiszmania,Ehrlichia,HepatozoonlubFilarie.
Wkrótcezakończysięsezonurlopowy...
inasipacjencipowrócązzagranicznychwojażydonaszychlecznic.
Niniejszyartykułprzedstawiaproblem
choróbpodróżniczychzperspektywy
lekarzaweterynariiiprzypadkówtego
rodzajuchoróbwystępującychwnaszymsąsiednimkraju–Niemczech.
Dziękinowoczesnymmetodomdiagnostycznym,dostępnymrównież
narynkupolskim(LaboklinPolska),
istniejemożliwośćpostawieniarozpoznaniawprzypadkachprzebiegającychzniespecyﬁcznymi objawami,
októrychwiemyzwywiadu,żenasz
pacjentprzebywałzeswoimwłaścicielemwkrajach,gdzietakiechorobywystępują.
lek.wet.MarekWojtacki
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Stosunkowoszybkoprzyzwyczajamysię
do nowych chorób we własnym kraju.
Kto dzisiaj patrzyłby na boreliozę jako
chorobę podróżniczą? Jednak bakteria
Borreliaburgdorferizostałaporazpierwszywyizolowanawroku1982zkleszczy
w USA, a już dwa lata później wykryto ją w Niemczech. Obecnie w samych
Niemczechstwierdzasięrokrocznieokoło100tys.nowychzachorowańuludzi
orazzwierząt.
Ixodesricinus–kleszcz,którypełnifunkcjęprzenosicielaboreliozy–jestwNiemczechw35%zakażonykrętkiemBorrelia
burgdorferi.Anaplazmoza,znanarównież
jakoehrlichiozakonilub„gorączkałąkowaukrówiowiec”,równieżjestchorobą
podróżniczą. W tym jednak przypadku
Niemcyznajdująsięwcentrumrozprzestrzeniania, anaplazmoza przemieszcza
siębowiemnapółnocEuropy(Norwegia,
Szwecja)orazwschód(Estonia,Rosja).
Problememsątuwięcnietylkotedwa
wyżejwymienioneschorzenia,leczwdużo większym stopniu te patogeny, które
mogą zostać przeniesione do kraju, lub
klasycznechorobypodróżniczewywoływaneprzez:Leishmaniaspp.,Babesiaspp.,
Ehrlichiaspp.,Hepatozoonsp.,Filariaspp.

LEISZMANIOZA

Leiszmanioza jest chorobą, która od
dawna była wykrywana u ludzi. Pierwszeinformacjenatentematmożnaznaleźć w tzw. Papirusach Ebersa – serii
medycznychdokumentówpierwszejdynastiiegipskiej,którapanowała2000lat
p.n.e. Fakt występowania leiszmaniozy również u psów i kotów potwierdził
AleksanderRussemwroku1756.Dopierowroku1921udowodniono,żeprzenosicielamileiszmaniiuludziizwierząt
sąmoskity.
W1999rokuznalezionopierwszemoskitywNiemczech,codostarczyłopodstawdointerpretacji10przypadkówleiszmaniozyuludzi,koni,kotówipsów
wtymkraju.

Czasinkubacjiwprzypadkuleiszmaniozymożewynosićnawet8lat,wzwiązkuztymwwywiadzieszczególnąuwagę,
opróczimportu,należyzwrócićnadużo
wcześniej odbyte podróże. Objawami
chorobymogąbyć:apatia,brakapetytu,
biegunka, gorączka, powiększenie węzłówchłonnych,kulawizny,hiperkeratoza,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 ŚródziemnegolubzPortugalii.Wostatnich
latach zauważono, że zarażone psy pochodziły również z Afryki Północnej,
anawetBrazyliiczyIndii.WrejonieMorzaŚródziemnegoczynnikiemetiologicznymleiszmaniozyuludziorazpsówjest
Leishmania infantum. Obecnie znanych
jestjużjego10różnychwariantów(zymodemów).WAfryceobokL.infantum
rozpowszechnionajestL.tropica,wBrazyliidodatkowoL.brasiliensis,awIndiach
–L.donovani.
W Niemczech coraz częściej spotykamysięzfaktemstwierdzaniaupsów
podróżujących lub impor towanych
schorzeń, które występują na całym
świecie. Przykład leiszmaniozy pokazuje, że musimy mieć do dyspozycji
różne metody diagnostyczne: poziom
przeciwciałwteścieIFATiELISA(tutajmożliwadiagnostykawzależności
odkrajupochodzenia),atakżebezpośredniewykrywaniepatogenumetodą
PCRzezmienionejchorobowoskóry,
węzłówchłonnychorazpunktatuszpikukostnego.

BABESZJOZA

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

występuje tylko w krajach południowych, obecnie dokumentuje się coraz
większąliczbęzarażeńwróżnychregionachNiemiec.Wprzypadkubabeszjozy
mamynamyślipierwotniaki,którepasożytująwkrwinkachczerwonych.Czas
inkubacjichorobyjeststosunkowokrótkiiwynosiod5dnido28dniodmomentuukąszeniaprzezkleszcza.Pierwsze objawy są nieswoiste: osłabienie,
brakapetytu,zaburzeniaruchuikulawizny.Charakterystycznadlaostrejfazy
chorobyjestwysokagorączka(do42°C)
orazbrązowabarwamoczu.Wdalszej
kolejności pojawia się anemia hemolityczna i hemoglobinuria, mogą także
pojawić się ciężkie zaburzenia ogólne
z żółtaczką i objawami ze strony centralnegoukładunerwowego.Ostrafaza
babeszjozy może zostać zdiagnozowanaprzezwykonanierozmazukrwioraz

badaniePCR.Zpowodukrótkiegookresuinkubacjibadanieserologicznemoże
dać(narazie)wyniknegatywny.

ERLICHIOZA

ErlichiozawywoływanajestprzezbakterieEhrlichiacanis.E.canisumiejscawiasię
wmonocytach,wzwiązkuzczymużywa
się określenia erlichioza monocytarna.
Przenosicielemchorobyjestkleszczpsi
(Rhipicephalussanguineus).Występujeon
wewszystkichkrajachśródziemnomorskich oraz w Portugalii. Jednak zagrożenie mogą stanowić również kleszcze
przeniesionedoniemieckichschronisk
dlazwierzątorazhodowli.
NiedawnowNiemczechwykrytostabilnepopulacjeRhipicephalussanguineus,
choć oczywiście jedynie w obiektach
zamkniętych. Do tej pory nie udało się
wNiemczechstwierdzićlokalnychprzy-

padkówehrlichiozy.Pookresieostrych
objawówchoroby,takichjak:gorączka,
wymioty, biegunka, krwawienia z nosaidziąseł,następujepostaćprzewlekła
ocyklicznymprzebieguzpancytopenią.
Wymienianajużanaplazmoza(wliteraturzebardzoczęstookreślanajeszcze
jakogranulocytarnaehrlichioza)jestwywoływanaprzezbakterięAnaplasmaphagocytophilum.Bakterieteatakujągranulocyty, wewnątrz których się namnażają.
Chodzituotensamczynnik,którywywołujeehrlichiozękoni,(którapowinna
turaczejnazywaćsięanaplazmozą),oraz
gorączkę łąkową u krów i owiec. Anaplasmaspp.przenoszonajestprzezukłucie kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus)
iwzwiązkuztymryzykozakażeniawystępuje w całych Niemczech oraz wieluinnychkrajacheuropejskich.Badania
dorosłychkleszczypospolitychwokreWRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK•5/2007
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Wektor
Ixodesricinus
(kleszczpospolity)

Rhipicephalussanguineus
(kleszczpsi)

Dermacentorreticulatus
(kleszczłąkowy)

Rozprzestrzenienie
PrzedewszystkimnaterenieEuropy
od40.do65.stopniaszerokościgeograﬁcznej.
WNiemczechaktywnyprzezcałyrok
wtemperaturzepowyżej10°C
NapołudnieodśrodkowejFrancjiwewszystkichkrajach
śródziemnomorskichorazwPortugalii.WNiemczech
obecnyprzezcałyrokwogrzewanychpomieszczeniach
ischroniskachdlazwierząt,zawleczonyzkrajówpodróży
PierwotnieprzedewszystkimweFrancji,północnej
Hiszpanii,północnychWłoszechorazChorwacji.WostatnichlatachmasoworównieżwNiemczechiSzwajcarii.
Aktywnywtemperaturzezewnętrznejpowyżej8°C.Sezon
wmarcu/kwietniuorazwrześniu/listopadzie

Ctenocephalidescanis,
C.Felis
(pchłapsia,pchłakocia)
Phlebotomusspp.(moskity)
Komaryzrodzaju:Aedes,
AnophelesiCulex

Nacałymświecie

Przenosiciel
Borreliaburgdorferi
Anaplasmaphagocytophilum
Ehrlichiacanis
Hepatozooncanis
Babesiavogeli(?)

Babesiacanis
Babesiavogeli

Dipetalonemareconditum

RejonMorzaŚródziemnego,południowaEuropa,
północnaAfryka,pojedynczeprzypadkiwNiemczech
(Badenia-Wirtembergia,Nadrenia-Palatynat)
RejonMorzaŚródziemnego,jakPortugalia,Hiszpania,
Francja,Włochy,Węgry,krajebyłejJugosławii,Rumunia,
Grecja,alerównieżTurcjaiAfrykapółnocna

Leishmaniainfantum
Diroﬁlaria immitis
Diroﬁlaria repens

Tabela1.Wektoryiichrozprzestrzenienie

Choroba

Czynnik
etiologiczny

Wektor

Leiszmanioza

Leishmania
infantum

Phlebotomusspp.
(moskity)
Dermacentorreticulatus
(kleszczłąkowy)
Rhipicephalus
sanguineus
(kleszczpsi)
Rhipicephalus
sanguineus
(kleszczpsi)

Babeszjoza

Babesiacanis
Babesiavogeli

Erlichioza

Ehrlichiacanis

Hepatozoonoza

Hepatozoon
canis

całyświat

Filarioza

Nicienie(m.in.
Diroﬁlaria
immitis)

Komary(m.in.Culicidae)
Ctenocephalidescanis,
C.Felis
(pchłapsia,pchłakocia)

Objawy
Apatia,brakapetytu,biegunka,gorączka,powiększenie
węzłówchłonnych,kulawizny,hiperkeratoza,łupież,owrzodzenia,wypryski,ciężkogojącesięrany,wypadaniewłosów,
poliuria,polidypsja
Pierwszenieswoisteobjawy:osłabienie,brakapetytu,
zaburzeniaruchu,kulawizny.
Ostrafazachoroby:wysokagorączkado42°,późniejanemia
hemolitycznaihemoglobinuria,ciężkiezaburzeniaogólne
zżółtaczką,objawyzestronyCUN
Ostrafaza:gorączka,wymioty,biegunka,wypływznosaioczu.
Postaćprzewlekła:podatnośćdokrwawień(krwawienia
znosa),cyklicznyprzebiegipancytopenia
Częstokliniczniebezobjawowo.
Ostrafaza:gorączka,brakapetytu,powiększeniewęzłów
chłonnych,zapaleniemięśni,uszkodzeniawątroby,płuc
iszpikukostnegoprzezsporozoity.
Przebiegprzewlekły:krwistebiegunki,sztywnychódoraz
objawyzestronyCUNzaprzyczynąuszkodzeniamózgu
Wędrówkiﬁlarii powodują zapalenia mięśni, nerwów oraz
naczyńkrwionośnych.Pomanifestacjiniewydolnośćprawokomorowaserca,przyspieszenieoddechuitętna,krwistykaszel,
gorączka,obrzękiiomdlenia

Tabela2.Przeglądchoróbpodróżniczychwystępującychupsów

ślonych regionach Niemiec południowychwykazałyodsetekzakażeniasięgający4%.Objawyanaplazmozypodobne
sądotych,jakiewystępująpodczasehrlichiozy.Wpoczątkowymokresiechorobystwierdzasięwysokągorączkę,trwającą 3-5 dni, anemię, trombocytopenię,
zapalenie wielostawowe, później pojawiająsięobjawyzestronyośrodkowego
układunerwowego.DodiagnostykianaplazmozylubehrlichiozysłużytestPCR,
któryrównocześnieumożliwiaróżnicowanie między obydwoma patogenami.
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Dostępnebadaniaserologicznesąswoistedlagatunku.

HEPATOZOONOZA

Hepatozoonoza jest przykładem nowej
chorobywEuropie.Zarażeniesiępierwotniakiem Hepatozoon canis może wystąpić wszędzie tam, gdzie występuje
(patrzehrlichioza)kleszczpsi(Rhipocephalus sanguineus). Hepatozoonoza bardzoczęstowystępujewPortugalii,gdzie
lokalnie nawet 40% psów jest jej nosicielami.Równieżbardzoczęstochoroba

występujewmiastachportowychpołudniowejHiszpanii.Obecnośćtegopierwotniaka sporadycznie stwierdza się
również we Francji, Włoszech, ChorwacjiorazGrecji.Dotejporynieudokumentowano miejscowych przypadkówtejchorobywNiemczech.Choroba
często może mieć przebieg bezobjawowy.Wostrejfaziechorobywystępują:gorączka,brakapetytu,powiększeniewęzłów chłonnych oraz zapalenie mięśni.
Później,wskutekwędrówkisporozoitów,
dochodzidouszkodzeniawątroby,płuc
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i szpiku kostnego. W przewlekłej postaci dochodzi do krwawych biegunek,
występujesztywnychódorazobjawyze
strony centralnego układu nerwowego
w wyniku uszkodzenia mózgu. W postaciprzewlekłejchorobymogąpojawiać
się nawracające, padaczkopodobne napady.Dotejporyhepatozoonozamogła
byćwykrywanajedyniepoprzezbadanie
mikroskopowerozmazukrwi.Aktualnie
dostępnyjesttestPCR,któryzostałukierunkowanynaeuropejskiczynniketiologicznychoroby.

FILARIE

Filariesąnicieniami,którecorazczęściej
wykrywane są u importowanych psów.
Najbardziej znanym, ale nie najczęściej
występującym, gatunkiem u psów jest
Diroﬁlaria immitis. Ryzyko zarażenia się
D. immitis występuje w całym rejonie
Morza Śródziemnego, na wyspach Kanaryjskich,wAfryce,południowejAzji,
w Australii, Kanadzie, Ameryce ŁacińskiejorazAmerycePółnocnej.WEuropieznanesączteryinnegatunkinicieni,
np.Diroﬁlaria repensiDipetalonemareconditum.PojawiająsiędoniesieniawNiemczechomiejscowychzarażeniach,jednak
sątodotejporypojedynczeprzypadki.
Zregułyzwierzętazarażająsiępodczas
podróżylubsąimportowanejużjakoza-

rażone.Objawyﬁlariozy są bardzo różne
izależąodgatunkunicienia.Najczęściej
można zaobserwować zapalenie mięśni,nerwóworaznaczyńkrwionośnych.
Obecność postaci dorosłych D. immitis
manifestuje się niewydolnością prawokomorową,przyspieszonymoddechem,
przyspieszoną pracą serca, gorączką,
krwistymkaszlemorazomdleniami.Przy
inwazjiD.repensmogąwystąpićbezbolesne,podskórneguzy,któresąskutkiem
obecności postaci dorosłych pasożyta.
Zewzględunawędrówkipostacidorosłych pasożyta guzy te mogą pojawiać
sięokresowo.Wrzadkichprzypadkach
mogą się nawet umiejscawiać w gałce
ocznej.D.repens(podobniejakD.immitis)jestprzenoszonyprzezkomaryijest
patogennydlaludzi.JeślimamydoczynieniazinwazjąDipetalonemareconditum,
wówczasdorosłepostaciepasożytamogą
umiejscowić się w podskórnej tkance
łącznej.Konsekwencjamitegosąświąd,
wypryski i wyłysienia. Zarażone zwierzętasprawiająwrażenie„nerwowych”,
u zwykle spokojnych psów obserwuje
się nagłe ataki gryzienia okolicy brzuchaiboków.DotejporywNiemczech
diagnozowanabyławyłącznieD.immitis
zapomocątestuantygenowego.Jednak
takiemetodydiagnostycznenieumożliwiająwykryciainnychgatunkównicieni.

ZapomocąKnott-testumożemywprawdziewykryćwekrwiwszystkieﬁlarie, ale
niemamymożliwościzróżnicowanianicieni na poszczególne gatunki. Od niedawnadorozróżnianiagatunkówﬁlarii
dostępnyjesttestPCR,któryjestwykonywanypopozytywnymKnott-teście.Jedyniedokładnawiedzanatematgatunku
nicieniaumożliwiaprecyzyjnedziałanie
terapeutyczne.

PODSUMOWANIE

Jak już wcześniej wspominano, stoimy
w Niemczech przed coraz częstszą koniecznością stwierdzania chorób podróżniczychupsów,któreprzebywałyza
granicąlubzostałyprzywiezione.Dlapostępowania diagnostycznego ważne jest,
abywiedzieć,kiedyigdzieprzebywałpies.
Z tego powodu dostępne są proﬁle podróżnicze,którezostałydopasowanedo
poszczególnychregionówEuropy.


drTorstenJ.Naucke
LABOKLINGmbH&Co.KG
LaboklinPolskasp.zo.o.
01-495Warszawa
ul.PowstańcówŚląskich101
www.laboklin.pl
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