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pasożytymigrujące
ichorobypasożytniczeweuropie
Dziś, zaledwie 26 lat po tym, jak
w1982wUSAporazpierwszywyizolowanoukleszczyIxodesricinus
krętkibakteriiBorreliaburgdorferi,
mało kto uznaje boreliozę za chorobępodróżniczą.Jużw1984roku
stwierdzono, iż bakteria ta występujewNiemczechiobecniewkrajuodnotowujesięwskalirokuok.
100000nowychzachorowańuludziizwierząt.Wektor(nosiciel)boreliozy,czylikleszczIxodesricinus,
wykazujeodsetekzainfekowaniazarazkamiboreliozyrzędu35%.
Anaplazmoza, znana również jako erlichioza koni bądź gorączka pastwiskowa bydła i owiec, jest również chorobą
podróżniczą. Jednak w tym przypadku
Niemcyleżąwsamymcentrumobszaru
endemicznego. Choroba ta przemieszczasięnapółnoc(dotakichkrajówjak
Norwegia i Szwecja) oraz na wschód
(Estonia,Rosja).Wprofilaktycechorób
podróżniczychistotnejestnietylkoinformowanieotakichchorobach,jakboreliozaianaplazmoza,alerównieżświadomośćwystępowaniazagranicątakich
klasycznych chorób, jak: leiszmanioza,
babeszjoza, erlichioza, hepatozoonoza
i filarioza, a także wiedza na temat patogenów,któreniedługodotrązapewne
równieżdoNiemiec.

BaBeszjoza

Przywleczonaswojegoczasuzkrajówstanowiącychpopularnecelewakacyjnych
wyjazdówbabeszjozastajesięwNiemczech coraz większym zagrożeniem.
Dotejporyzakładano,iżkleszczezrodziny Dermacentor przenoszące tę chorobęwystępująwyłączniewkrajachpołudniowych.Jednakżewchwiliobecnej
notujesięcorazwięcejprzypadkówwystępowaniazainfekowanychosobników
tegogatunkuwróżnychregionachNiemiec. Zarazki wywołujące tę chorobę
tojednokomórkowepierwotniakipasożytującewerytrocytach,czyliczerwonych
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ciałkachkrwi.Wprzypadkutejchoroby okres inkubacji, tj. przedział czasu
od momentu infekcji do pojawienia się
pierwszych objawów choroby, jest bardzokrótkiiwynosiod5do28dniodukąszenia przez zainfekowanego kleszcza.
Pierwsze nieswoiste objawy zakażenia
toosłabienie,brakłaknienia,zaburzenia
ruchu oraz kulawizny. Objawem typowymdlaostrejfazyzakażeniajestgorączkanawetdo42°Corazbrązowezabarwienie moczu. W następnej kolejności
pojawiasięanemiahemolityczna,mogą
również wystąpić ciężkie zaburzenia
ocharakterzeogólnympołączonezżółtaczką oraz objawami ze strony ośrodkowegoukładunerwowego.Babeszjoza
wostrejfaziejestmożliwadozdiagnozowaniaprzypomocyrozmazukrwioraz
badaniaPCR(ang.polymerasechainreaction–badanieprowadzidotakznacznegopowielenianawetminimalnychilości
DNA,żeichwykazanieniesprawianajmniejszychtrudności).Wzwiązkuzbardzo krótkim okresem inkubacji może
dojśćdosytuacji,wktórejmimoostrej
fazychorobywynikbadaniaserologicznegowkierunkuobecnościantyciałbędzienadalnegatywny.

erLichioza

Erlichiozę wywołuje bakteria Ehrlichiacanis.Drobnoustrójtenpasożytuje
wmonocytach.Dlategouludzichorobętęnazywasięczęstoerlichioząmonocytarną.Organizmemprzenoszącymjej
zarazkinaludziizwierzętajestkleszcz
psi (Rhipicephalus sanguineus). W warunkach naturalnych gatunek ten nie
występuje w Niemczech, przynajmniej
na razie. Znajdzie się go w centralnej
i południowej Francji oraz we wszystkicheuropejskichkrajachbasenuMorzaŚródziemnego,łączniezPortugalią.
Przywożonewrazpsamizakażonekleszczemogąstanowićzagrożeniewschroniskachdlazwierząt,hodowlach,anawet w gabinetach weterynaryjnych.
Niedawno stwierdzono występowanie
stabilnych populacji kleszcza RhipicephalussanguineusrównieżwNiemczech,
jednakdotyczyłotowyłączniepomiesz-

czeńwewnątrzbudynków.Wogrzewanychmieszkaniachkleszcztenczujesię
bardzo dobrze i szybko się rozmnaża.
NiesądotychczasznaneprzypadkizakażeniatąchorobąnaterenieNiemiec.
Objawamichorobywostrejfaziesągorączka, wymioty, biegunki oraz krwawienieznosaidziąseł.Następniechoroba przechodzi w postać przewlekłą
oprzebiegucyklicznym.

Leiszmanioza

Uludzileiszmaniozajestchorobąznaną
oddawna.Pierwszewzmiankiotejchorobie napotkać można w tzw. PapirusachEbersastanowiącychszeregdokumentówmedycznychzczasówpierwszej
egipskiejdynastii,sięgającychażdoroku
2000p.n.e.Jednakdopierow1921roku
udowodniono, iż zarazki tej choroby
przenoszonesąnaludziizwierzętaprzez
pewien rodzaj moskitów. Ich obecność
wNiemczechstwierdzonoporazpierwszywzdłużliniigórnegoRenunaterenie
Badenii-Wirtembergii. Moskit ten znany jest pod nazwą Phlebotomus mascittii. Obecnie wiadomo, iż w Niemczech
naodcinkupomiędzyLörrachaBaden-Badenmoskittenwystępujepraktyczniewszędzieichętnieżywisiękrwiąludzi
ipsów.Moskityztejgrupyzamieszkują
głównieobszarywiejskie,awszczególnościstareszopy.Kwestia,czymoskity
P. mascittii mogą również przenosić zarazki leiszmaniozy, jest obecnie przedmiotem badań prowadzonych na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W 2001 roku
odkryto w Niemczech inny rodzaj moskita – Phlebotomus perniciosus. W odległości 20 km na północ od Kaiserslautern w regionie Nadrenii-Palatynat
uschwytano4egzemplarze.Uważasię,
żewcałymbasenieMorzaŚródziemnego owad ten przenosi zarazki leiszmaniozy na ludzi i zwierzęta. Schwytane
wNiemczechowadysłużąjakopodstawadointerpretacjidlaok.10przypadków zakażeń leiszmaniozą, jakie miały
miejscewNiemczechuludzi,koni,kotówipsów.Niestetynadalszerokorozpowszechnionejestprzekonanie,iżmoskity, ze względów klimatycznych, nie
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mogą się rozprzestrzeniać na północ
od Alp. W rzeczywistości czynnikiem
warunkującym ich występowanie jest
śródziemnomorskiklimat,októrymdecyduje nie tyle położenie geograficzne,
co rozkład rocznej izotermy 10°C. TakieobszaryklimatycznewystępująrównieżwNiemczech.Średnietemperatury
naterenachpołożonychwzdłużliniiRenu
ażpookoliceFrankfurtuorazwrejonie
ZatokiKolońsko-Bońskiejnawetznacznieprzekraczająizotermę10°C.Sprawia
to,iżwtychregionachNiemiecmoskity
mająwłaściwewarunkidożycia.
Okres inkubacji leiszmaniozy może
trwaćupsównawetdo8lat,dlategoteż
opróczimportunależybraćpoduwagę
takżepodróżeodbyteznaczniewcześniej.
Objawyzakażeniasąbardzozróżnicowane,np.osłabienie,biegunki,skokitemperatury,powiększonewęzłychłonne,kulawizny,hiperkeratoza,łupież,wypryski,
utrudnionegojeniesięranczyutratasierścidookołaoczu.
Nadzieńdzisiejszyponad20000psów
żyjącychwniemieckichdomachjestzakażonych tym drobnoustrojem. WiększośćpochodzizkrajówbasenuMorza
ŚródziemnegolubzPortugalii.Wciągu
ostatnichlatzaobserwowano,iżzakażonepsyprzywożonesąrównieżzkrajów
północnejAfryki,atakżezBrazyliiiIndii.
W krajach śródziemnomorskich leiszmaniozęupsówiludziwywołujepasożyt

wektor
Ixodesricinus
(kleszczpospolity)

Rhipicephalussanguineus
(kleszczpsi)

Dermacentorreticulatus
(kleszczłąkowy)

Ctenocephalidescanis,
C.felis
(pchłapsia,pchłakocia)
Phlebotomusspp.
(moskity)
komaryzgatunku
Aedes,AnophelesiCulex
Tabela1.Wektoryiichwystępowanie
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WystępującywNiemczechmoskitPhlebotomusmascittiiwysysającykrewzręki

Leishmaniainfantum.Znanychjestponad
10 odmian (zymodemów) tego pasożyta.WAfryce,obokLeishmaniainfantum,
rozpowszechniona jest również Leishmaniatropica,wBrazyliiLeishmaniabraziliensis,awIndiachLeishmaniadonovani.WNiemczechupsówtowarzyszącym
właścicielomwpodróżachbądźupsów
przywożonychzzagranicycorazczęściej
diagnozujesięchorobytypowedlainnych
częściświata.Przykładleiszmaniozypokazuje,iżniezbędnesąróżnorodnemetodydiagnozowania,np.badanienaobecnośćantyciał(metodąIFATiELISA)czy

teżbezpośredniebadanienaobecnośćzarazkametodąPCRzezmienionejchorobowoskórybądźmetodąpunkcjiwęzłów
chłonnychlubszpikukostnego.

anapLazmoza

Wspomnianą już wyżej anaplazmozę
(najczęściejokreślanąwliteraturzemianemerlichiozygranulocytarnej)wywołująbakterieAnaplasmaphagocytophilum.
Bakterie te atakują granulocyty i rozmnażająsięwichwnętrzu.Uludzichorobataznanajestpodnazwą„erlichiozy granulocytarnej”. Jej przyczyną jest

występowanie
Zasadniczymobszaremwystępowaniajesteuropapomiędzy
40a65stopniemszerokościgeograficznej.Wniemczech
pozostajeaktywnyprzezcałyroknaobszarachośredniej
temperaturzepow.10°c.
WystępujeodśrodkowejFrancjinapołudniewewszystkich
europejskichkrajachbasenuMorzaŚródziemnego,łącznie
zportugalią.Wniemczechprzywożonyzwakacyjnych
podróżyżyjeprzezcałyrokwogrzewanychpomieszczeniach
ischroniskachdlazwierząt.
pierwotniegłównieFrancja,północnaHiszpania,północne
Włochyichorwacja.Wciąguostatnichlatrozprzestrzeniłsię
masoworównieżwniemczech,jak
iwszwajcarii.pozostajeaktywnyprzytemperaturachpow.
8°c.nasilaaktywnośćnaprzełomiemarcaikwietniaoraz
wrześniaipaździernika.
Zasięgglobalny.

Czynnik
chorobotwórczy
Borreliaburgdorferi
Anaplasmaphagocytophilum

Ehrlichiacanis
Hepatozooncanis
Babesiavogeli

Babesiacanis
Babesiavogeli

Dipetalonema
reconditum

krajebasenuMorzaŚródziemnego,południowaeuropa,
północnaafryka,sporadycznietakżeniemcy(Badenia-Wirtembergia,nadrenia-palatynat).

Leishmania
infantum

krajerejonuMorzaŚródziemnego(portugalia,Hiszpania,
Francja,Włochy,byłaJugosławia,Grecja,turcja)orazWęgry,
rumuniaiterenpółnocnejafryki.

Dirofilariaimmitis
Dirofilariarepens
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ten sam drobnoustrój, który wywołuje
erlichiozęukoniorazgorączkępastwiskowąubydłaiowiec.Dozakażeniadochodziwskutekukąszeniakleszczapospolitego(Ixodesricinus)iztegowzględu
ryzykozakażeniaistniejewcałychNiemczechorazwwielukrajacheuropejskich.
Badania dorosłych kleszczy w wybranychregionachpołudniowychNiemiec
wykazały,żenosicielamichorobymoże
byćnawet4%osobników.Objawyanaplazmozy są podobne do objawów erlichiozy. Wostrej fazie zakażenia pojawiasięwysokagorączkautrzymującasię
od3do5dni,anemia,spadekpoziomu
płytekkrwi,atakżekulawizny,aobjawy
późniejszebywająnieswoiste.Wdiagnozowaniuanaplazmozyierlichiozystosuje
siębadaniePCR,któreumożliwiarównieżokreślenie,zktórymzobudrobnoustrojówmamydoczynienia.Natomiast
badaniemnaobecnośćprzeciwciałmożnastwierdzićjedynieobecnośćokreślonegodrobnoustroju,cooznacza,żeupsa
możnawykonaćbadanietylkopodkątem
jednejalbodrugiejchoroby.

hepatozoonoza

HepatozoonozapojawiłasięwEuropie
niedawno.ZakażeniepasożytemHepatozooncanismożliwejestwszędzietam,

gdziewystępujekleszczpsi(Rhipicephalussanguineus).Dozakażeniadochodzi
wskutek połknięcia kleszcza będącego
nosicielem tego pasożyta, a nie wskutek ukąszenia. Schorzenie to jest bardzo rozpowszechnione w Portugalii,
a w niektórych regionach nosicielem
pasożytajestnawet30%psów.WportowychmiastachpołudniowejHiszpanii
pasożyttenjestrównieżbardzorozpowszechniony.Hepatozooncaniswystępu-

je sporadycznie we Francji, Włoszech,
ChorwacjiiGrecji.Wostatnimczasie
wNiemczechmiałymiejscedwalokalne
przypadkizakażenia.Wektoremtegopasożytamożebyćprawdopodobnierównież kleszcz jeżowy (Ixodes hexagonus).
Schorzenietoczęstoprzebiegabezobjawowo. Ostra faza zakażenia przejawia się gorączką, osłabieniem i zaburzeniami ruchu. W dalszej kolejności
tzw. wędrujące sporozoity uszkadzają

Choroba

Czynnik
chorobotwórczy

wektor

objawy

leiszmanioza

Leishamnia
infantum

Phlebotomusspp.
(moskity)

apatia,brakłaknienia,biegunki,skokitemperatury,limfadenopatia,
kulawizny,hiperkeratoza,łupież,owrzodzenia,wypryski,utrudnione
gojenieran,utratasierści,polidypsja,poliuria.

Babesiacanis
Babesiavogeli

Dermacentor
reticulatus
(kleszczłąkowy),
Rhipicephalussanguineus
(kleszczpsi)

pierwszenieswoisteobjawy:
osłabienie,brakłaknienia,zaburzeniaruchu,kulawizny
Ostrafazachoroby:
wysokagorączka(do42°c),wdalszejkolejnościanemiahemolitycznaihemoglobinuria,poważnezaburzeniaocharakterze
ogólnympołączonezżółtaczką,objawyzestronyośrodkowego
układunerwowego.

Ehrlichiacanis

Rhipicephalussanguineus
(kleszczpsi)

Ostrafazachoroby:
gorączka,wymioty,biegunka,wysiękznosaioczu
postaćprzewlekła:
skłonnośćdokrwawień(znosa),przebiegcyklicznyorazpancytopenia.

Zakażeniepoprzez
połknięciekleszcza
Rhipicephalussanguineus

częstobezobjawówklinicznych
Ostrafazachoroby:
gorączka,brakłaknienia,limfadenopatia,zapaleniemięśni,
uszkodzeniewątroby,płuciszpikukostnegowywołaneprzez
sporozoity
postaćprzewlekła:
krwawebiegunki,sztywnychódorazobjawyzestronyośrodkowego
układunerwowegowywołaneobecnościącystwmózgu.

Babeszjoza

erlichioza

Hepatozoonoza Hepatozooncanis

Filarioza

komary
Migrującefilariewywołujązapaleniamięśni,nerwówinaczyń
nicieniezrodziny
(m.in.Culicidae),
krwionośnychorazżył.
filarii
Ctenocephalidescanis,
poujawnieniusięchorobyobserwujesięniewydolnośćprawej
(m.in.Dirofilaria
C.felis
komoryserca,przyspieszonyoddech,przyspieszonetętno,gorączkę,
immitis)
(pchłapsia
kaszelzkrwią,obrzękiiomdlenia.
ipchłakocia)

Tabela2.Chorobypodróżniczewystępująceupsów
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wątrobę, płuca i szpik kostny. W fazie
przewlekłejobserwujesiękrwawebiegunkiorazsztywnychód,atakżeobjawyzestronyośrodkowegoukładunerwowego wywoływane obecnością cyst
w mózgu. W fazie przewlekłej mogą
równieżwystępowaćnawracająceataki
epileptyczne.WEuropiechorobatanie
została jeszcze zbadana w dostatecznymstopniu.Narazienieopracowano
również metody leczenia pozwalającej
nawyeliminowaniepasożytazorganizmupsa.Dotejporyrozpoznaniechorobyumożliwiałojedyniebezpośrednie
badanie mikroskopowe zabarwionej
krwi lub badanie wymazu analizatoremQBC.ObecniewykonujesiębadaniaPCRnaobecnośćHepatozooncanis.
DowykonaniabadaniawystarczynadesłanapróbkakrwizEDTA.Tymsamym
zbędnastałasięopisywanawliteraturze
biopsjamięśniowa.

FiLarie

Filarie są nicieniami, które coraz częściejspotykasięuprzywożonychpsów.
Najbardziej znanym, choć nie najczęściejwystępującymupsów,gatunkiem
filarii jest Dirofilaria immitis, czyli nicieńsercowy.ZakażeniefilariamiD.immitis możliwe jest w całym obszarze
śródziemnomorskim (łącznie z FrancjąażpoNormandię),naWyspachKanaryjskich,wAfryce,Azjipołudniowej,
Australii, Kanadzie, Ameryce ŁacińskiejiAmerycePółnocnej.WEuropie
znanesąjednaktylkoczterygatunkifilarii, w tym Dirofilaria repens, DipetalonemareconditumorazDipetalonemadracunculoides. W Niemczech zanotowano
już pierwsze lokalne zakażenia, lecz
były to jedynie pojedyncze przypadki. Zreguły zwierzęta zarażają się tym
pasożytem podczas wyjazdów urlopowychwskutekukąszeniaprzezzainfekowanegokomara,pchłęlubkleszcza.
Druga możliwość to przywiezienie już
zakażonegozwierzęcia.Objawyfilariozysąbardzozróżnicowane.Uzależnionesąonewznacznejmierzeodgatunku
pasożytaorazodjegoliczebności.Generalniewwynikuwewnątrzustrojowej
migracjimikrofilariitworząsięogniska
zapalne. Następnie mikrofilarie osiągają postać dorosłą. Dorosłe pasożytymogąosiągaćdługośćnawet20cm.
Obecnośćdorosłychpasożytówprzejawiasięniewydolnościąprawejkomory
serca,trudnościamiwoddychaniu,gorączką, krwawym kaszlem, obrzękiem
iutratąprzytomności.Wprzypadkuzakażenia nicieniem D. repens mogą pojawić się bezbolesne podskórne guzki
wywołaneobecnościądorosłychpasożytów.Wzwiązkuzwędrówkąosobni-

ków dorosłych guzki takie mogą mieć
równieżcharakterprzejściowy.Wsporadycznychprzypadkachdorosłenicieniemogązagnieździćsięrównieżwgałceocznej.NicienieD.repens(podobnie
jakD.immitis)sąroznoszoneprzezkomaryisąpatogennedlaczłowieka.Gdy
dochodzidozakażeniaDipetalonemareconditum,dorosłepasożytymogąsięzagnieździć również w podskórnej tkancełącznej.Następstwemtegomożebyć
świąd,wypryskiorazutratasierści.Dotkniętechorobąpsysąnerwowe,obserwowano również nagłe ataki gryzienia
okolicybrzuchaibokówupsów,które
wcześniej zachowywały się spokojnie.
DotejporywNiemczechprzypomocy
testuantygenowegowykrywanoprawie
wyłącznie nicienie D. immitis. Test ten
niepozwalajednakstwierdzićobecności
innychgatunkówfilarii.Tzw.testKnottaumożliwiawykryciewekrwikażdego
gatunkufilarii,leczniepozwalanaokreślenie,zjakimgatunkiemmamydoczynienia (po rozdzieleniu czerwonych
krwinek mikrofilarie zostają utrwaloneizabarwione,coumożliwiaichpoliczenie).Dokładneokreśleniegatunku
filariiumożliwiaopracowanyniedawno
testPCR,którywykonujesięwprzypadkuuzyskaniupozytywnegowynikutestuKnotta.Jedyniedokładneokreślenie
gatunkufilariiumożliwiadobórwłaściwejterapii.

proFiLemigracyjne

Choroby występujące w innych częściachświatastanowiąproblemrównież
znaszegopunktuwidzenia,gdyżtrafiają
donaswrazzezwierzętamipodróżującymizwłaścicielamibądźzezwierzętamiimportowanymi.Oczywiściewkażdym z poszczególnych regionów różne
sąmożliwościzarażenia.Ztegowzględu
istotnajestinformacja,skądprzyjechało
dane zwierzę. Dlatego opracowano pomocniczo specjalne profile migracyjne
zawierające informacje o zagrożeniach
dotyczącychposzczególnychczęściEuropy.Informowaniewłaścicieliozagrożeniach i możliwościach profilaktyki
stanowiważnyelementfachowejopieki
zestronycałegozespoługabinetuweterynaryjnego.
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