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Review

zaj mowany ch pr zez kleszcze, gdzie p o s i adaj ą one moz-
liwości odbycia pełnego cyklu rozwojowego trwają-
cego 2-3 lata i obejmującego 2-3 żywlcteli (25). W
Polsce obserwuje się rejony nasilonego występowa-
niazakażeńBorrelia burgdorferi i częśc autorów okre-
śla te obszary mianem terenów endemicznego wystę-
powania krętkowicy kleszczowej (np, rejon Białowie-
Zy) (11).

Krętek Borrelia burgdorferi należy do rzędu Spiro-
chetal es rodziny Spi ro cheta c eae, rodzĄu B orrelia. Wy -
rożntasię 19 gatunków krętkórv, a wśrod nlchB. burg-
dorferi (sensu stricto), B. garinii i B. dzelii,uznawa-
ne razem za gatunekB. burgdorJbri sensu lato, odpo,
wiedzi alny za wyw oływanie krętkowi cy kleszczowej
(26,30).

IGętki te maj ą 8 - 3 0 mikrometrów długo śc l, or az 0,2 -
-0,3 mikrometra szerokości i tworząod 3 do I0luź-
nych skrętów. Posiadają one zdolność aktywnego nr-
chu rotacyjnego dzięki organowi lokomocyjnemu w
postaci pęczka 7- 1 1 lub 3- 1 8 wici periplazmatycznych,
usytuowanego subterminalnie i biegnącego wzdŁuż
ciała komórkl (2,31). Bakterie barwią się ujemnie
metodąGrama, choć metoda ta jest mało przydatnaze
względu na utratę kształtu przez komorki i licznie
występujące artefakty. W celu wybar-wienia bakterii
można posłuzyć się również metodą Giemzy lub me-
todą srebrzenia.
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Eyńe,disease in animals

Infections with Borrelia burgdorferi occur 
'. 

JJIffil.. urri-uls andwild animals in Poland. This tick-
-borne disease is transmitted mainly by lxodes ricinus and Ixodes persculatus ticks (Acari: Ixodidae). It has
been proved that animals can be infected in other ways than tick bite - transp|acentar means, contact with
urine, eating infected rodents. It has been reported that in the areas considered as endemic in Poland up to
587o of mature ticks are infected with Borrelia burgdorferi. Non-specific signs are the reason that Lyme
disease is often not properly diagnosed. The most common clinical signs of infection in pets likc dogs are
lameness (oligo- or monoarthritis), fever (may be recurrent), apathy, behavioral changes. In spite of the sero.
logical positive reactions cats usual|y do not show any clinical signs of infection. Horses and cattle may demon-
strate the infection through fever, |ameness, weight loss, uveitis (horses). Live wild animalś, e.g. deer do not
show any signs of Borre|ia burgdorferi infection. Serological methods used in order to detect the infection are
not good enough to give a definitive answer about the infection. It is possible to detect false positive reactions
with other spirochetal bacteria (e.g. Treponema sp.). Treatment of borreliosis is based on antibiotic adminis-
tration during 3-4 weeks.

Keyrvords: Lyme disease, infection.

Altykuł przeglądowy

Nazwa choroba Lyme wzięła swój początek od mia-
sta Old Lyme w stanie Connecticut (USA), gdzie w
latach siedemdziesiątych zaobserwowano trlasowe
zachorowania dzieci, występujące po ukąszeniach
k\eszczy, a manifestujące się zapaleniem stawow (10).
W 1981 r. dr Willi Burgdorfer z Uniwersytetu w Ha-
milton dokonał pierwszyclr lzolacji krętków z r o dzaju
Borrelia z przewodu pokarmowego kleszczy, które
następnie nazwano od jego nazwiska Borrelia burg-
dorferi (26).

Choroba wywoływana pTzez krętka B orrel i a burg -

dorferi określana jest jako borelioza, choroba Lyme
albo krętkowica kleszczowa. Wydaje się, ze właści-
wym określeniem w języku polskim odnośnie choro-
by dotycząc ej zwierząt j est krętkowica klesz czow a.

Pozostałe nazwy odnoszą się raczej do choroby wy-
stępującej u ludzi (9). Ponadto niektórzy autorzy
twierdzą żęboręlioząpowinno określać się samo za-
każenie wywołane krętkami Borrelia bulgdorferi, aza
chorobę Lyme uważac zaś zakażęnie z występującymi
objawami klinicznymi (8). Obecnie powyższych nazw
używa się zamiennie, jednak sprecyzowanie poszcze-
golnych pojęć powinno być pomocne w usystematy-
zow aniu zagadnień zw lązany ch z tą chorob ą doĘ cząc ą
zarówno ludzijak i zwierząt.

Obecnie choroba występuje praktycznie na całym
świecie w strefie klirnatu umiarkowanego, na terenach



Powierzchowne lipoproteiny (OspA, OspB, OspC),
będące immunomoduluj ącymi antygenam i, w zbudzają
u zakażonęgo osobnika odpowiedz humoralną i ko-
mórkową (2, 26, 29). Anty gen rzę skowy (fl agellarny)
jest również induktorem odpowiedzi immunologicz-
nej. Wykazano tropizm Borrelia burgdorferi do tkan-
ki łącznej s erc a, śró db łonka nac zyń Wwiono śnych, bło -
ny maziowej stawów, or az w ięzadeł t pr zy czepów ści ę -

gien (3, 12, 79,20). Iłętek ten ma bardzo wysokie
wymagania hodowlane i trudno jest uzyskac zadowa-
Iający wzrost kultur bakteryjnych.

Z ar azki prz eno s z on e s ą pt ze z kIę s zcze nal e ż ąc e do
rodziny Ixodidae. W Polsce, jak równiez i w pozosta-
łej części Europy sąto kleszczezrodzajuIxodes, głów-
nie gatunek Ixodes ricinus orazw mniejszym stopniu
Ixodes persculatus (17, 25). Na innych kontynentach
wektorami krętków są kleszcze będące odpowiedni-
kiem ich europejskiego plzenosiciela (np. Ixodes per-
sculatus w Azjilub Ixodes dammnini i lxodes scapu-
laris w Ameryce Północnej), Fakt, że jest on waznym
ogniwem łańcucha epidemiolo glcznego nie tylko kręt-
kowicy, ale i innych chorób transmisyjnych, wynika
między innymi z jego długiego okresu życta, wydłu-
zonego czasu żerowania, mechanizmu pobierania i
dużej ilo ści przyj mowane go pokarmu, wprowadzania
do ciała zywiciela duzej ilości śliny oraz zdolności
pr zekazyw ania zar azkó w n i e tylko w ś ró d ludzi l zw ię -

rząt, ale takżę w obrębie populacji samych kleszczy.
Pewnąrolę w .rozprzestrzenianiu się krętkowicy klesz-
czowej przypisuje się krwioprjnym owadom, takim jak
komary lub muchy końskie. Ponieważ borelie potrze-
bują długiego okresu dla swojego rozwoju, owady te
nie mają większego znaczęnia w przenoszeniu bakte-
rii i rozwlekania choroby.

Rezerwuar em B orrel i a bur gd orfer i są zw terzęta
wolno ży j ące, takie j ak j elenie, s alny, zaj ęczaki, gry -

zonle żylące na i w poszyciu leśnym oraz zwlerzęta
owadozerne i ptaki. Te ostatnie spełniająraczej bierną
rolę przenosicieli kleszczy Ia znacznę odległości i
rozwlekan ia wr az z nimt krętków na tereny wolne od
b o re 1 i o zy. Z akażęniu krętkami ule gaj ą rów nięż takię
zw ier zęta j ak j as zc zurki j e dnak ze w z ględu na zmięn-
nocieplność nie stanowiąone waznego ogniwa włan-
cuchu ep idemio lo giczny m i ep izo oti o 1o gicznym. Wy-
mi ęni o n e zw ter zęta rn o g ą by ć źt o dł ęm zakaż ęnia dla
wszystkich trzęch stadiów rozwojowych kleszczy (8,
24).Zakażenie krętkami następuje w czasie cyklu roz-
woj o we go kle szczy, mi ę dzy p o szc ze golnymi stadi a-
mt (zakażenie transstadialne). Tak więc ukąszenia
larw i nimf kleszczy, będące zwykle ntezauważone,
mo gą równ ież by ć źr o dłęm zakażęnia. W Pol s c e od-
s etęk zakażeń kle szc zy b o re 1 i ami ( dane dotyc z ą p o -
staci dorosłych) waha się od 28oń do 58oń na tęrę-
nachuznanychza endemiczne oraz do kilku procent
na pozostałych obszarach kraju (I5,24). Dla porów-
nania w Bułgarii wartości te wynoszą26-900ń, w
Szwajcarii 5-340ń, w Anglii 5-45Yo, wNiemczech do
35Yo (8,21).

D o zakażenia docho dzi naj częś ciej dro gą b ezpo śred-
niąpoprzez ukłucie przęzkleszcza, w którego prze-
wodzie pokatmowym znajdują się krętki. Stwierdzo-
no obecność do 3000 bakterii Borrelia burgdorferi u
jednego klęszcza. Jednak nie każde ukłucie zakażone-
go kleszczakończy się przeniesieniem krętków na
żywiciela. Do zakażęnia dochodzi 1eśIi wczepiony
klęszcz pozostaje w kontakcie z żywicielem przęz
przynajmniej 24-36 godzin (18), Czas ten potrzebny
jest na penetrację antykrzepliwie dziaŁającej śliny
kleszcza, zawterającej bakterie i powolne zasysanie
krwi ofiary. Dodatkowym czynnikiem ułatwi ającym
infekcję jest nieumiejętne pozbywanie się tychuciĘ-
liwych stawonogów przęznatŁuszczanie ich ciała lub
oderwanie i pozostawienie ryjka (rostrum),który tkwi
głęboko w skórze. W czasie natŁuszczania następuje
zatkanię otworów oddechowych stawono ga t kleszcz
się dusi. Następuje wtedy zjawisko regurgitacji, czyli
zarzucąnia treści pokarmowej z dalszych częściprze-
wodu pokarmowego do przednich. Mozna to porów-
nać do ,,wymiotów", a ponieważnamnażanie krętków
następuje wśród komórek nabłonkowych jelita środ-
kowe go kleszczy, wr az z przesuwaj ącą się tre ścią do-
stają się one do ciaŁa zaatakowanego żywtciela.

Możliwa jest równiez droga pośredniego zakażęnla
p oprzez wtarcie w skórę o dchodów kleszcza, ze w zglę-
du na to, tżzarazkt obdarzone ruchem mogąaktywnie
penetrować skórę. Ponadto stwierdzono, ze psy mogą
zakażac się pr zez kontakt z zakażonym mo czem or az
dro gą transp lac entarną a koty dro gą alime ntamą zja-
dając chore gryzonie lub dospojówkowo (1,13,2I).

Nasilenie występowania krętkowicy kleszczowej
jest zależne od watunków klimatycznych danego re-
gionu geograflcznego. Lata ciepłe i wilgotne, tzw. ,,Iata
kleszczowe", intensyfikują rozwój i aktywnośó tych
uciążliwych pasożytów.

Borelie wykazują dużą inwazyjność. Krętki długo
namnażająsię w miejscu wniknięcia, a następnie roz-
noszone są drogą krwiono śną do róznych tkanek ustro-
j u go spo dar za I p o krótkim okre sie spiro chetem ii ptzy -

Ie gaj ądo komórek naczy ń krwi ono śnych i sub stancj i
mię dzykomórkowej . N astępnie mi gruj ą do pr zestrze-
ni międzykomórkowych, które stanowią rodzaj nisz
chroniących krętki przedmechanizmami odpomościo-
wymi gospodarza i dzl,ałanięm antybiotyków. W za-
kazonych tkankach, będących wynikiem tropizmu bo-
relii np. błona maziowa stawów, śródbłonek naczyń
kr-wionośnych, zarazki rozmieszczają się w postaci
skupisk wokół komórek i wokół mĄch naczyńkrwio-
nośnych (26). W krótkim czasię od momentu zakaże-
nia bakterie lokalizująsię w narządach wewnętrznych
oraz skórze. Objawy ze strony stawów, które obsęr-
wuje się praktycznie u każdego gatunku zwieruąt są
wynikiem pośredniego dztałaniakrętka, a nie jego bez-
pośredniej obecności.

Obraz choroby jest nieswoisty i brak jest objawów
p ato gnomi czny ch j e dno znacznie wskazuj ących na tę
jednostkę chorobową. U psów obserwuje się spadek



apetytu, gorączkę (może mieć charakter nawrotowy),
ostrąkulawiznę jednego dużego stawu np. barkowego
lub kolanowego, czasami powracającąco 2-3 tygodnie,
obrzęk stawów, myocarditis, zmiany behawioralne w
postaci ospałości lub osowienia oraz zabarzęnia zę
strony nerek (1), Objawy kliniczne występujątylko u
kilku procent pozytywnych seroreagentów. Koty uwa-
żane sązazwtetzęta dość oponie nazakażęnie Borre-
lia burgdorferi i również rzadko ujawniają dodatnie
re akcj e immuno 1o g lcznte ( 6). Praktyc znie nie stwi er-
dza się klinicznych postaci choroby u tego gatunku
zwierząt.

Z objawow klinicznych u koni, w pierwszym okre-
sle zakażęnia pojawia się spadek apetytu, a następnie
ostra kulawizna (może to być główny i jedyny objaw
choroby), gorączka, spadek wagi ciaŁa, symptomy neu-
rologiczne i zapalenie tęczówki. U koni mozliwe jest
równteż zakażenie śródmaciczne płodu. O wiele czę-
ściej występuje samo zakażentę aniżęIt pełny obraz
chorobowy (.5, 7, 23). Natomiast bydło manifestuje
zakażęntę obj awami kulawizny, wyraźnym spadkiem
ml e c zno ś ci krow mle cznych, gorąc zkt i zap alenta szp a-

ry racicowej ,przy czymw ostatnim przypadku Borre-
lia burgdorferl występuje tu jako jeden z czynnikow
w zakażeniu mieszanym (7). U zwlerząt dzlko żyją-
cych, takich jak samy i jelenie, serologicznie stwier-
dza się obecność przeciwcińprzeciwko Borrelia burg-
do rfer i, natomiast brak j est obj awów klinicznych cho-
roby.

Bezpośrednie wykrycie czynnlkaetiologicznego lub
faktu kontaktu z nim nie jest proste. Ze względl na
właś ciwo ś c t zar azka i niej asny obr az klini czny, czę sto
nie udaje się laboratoryjnie potwierdzić jego obecno-
ści. W mikroskopie świetlnym, w ciemnym polu wi-
dzentamożna oglądać krętki w preparacie bezpośred-
nim wykonanym zmaterlablpobranego w czasie biop-
sji skóry @ioptatu) z miejsca ukąszenia kleszcza,pre-
paratach krwi (krętki obecne tylko w krótkim okresie
spirochetemii), lub płynu mózgowo-rdzeniowego. W
polu widzenia widać komórki bakteryjne o dużej ak-
tywności ruchowej. Można również barwic bakterie
metodą Giemzy lub Grama (14).

Pomyślna próba izolacji i dodatni wynik hodowli
B orrel i a burgdorferi jest szczegolnie pewnym potwier-
dzeni em wstępnej diagno zy. Nie stety, b ar dzo wysokie
wymagania hodowlane, długi czas oczękiwania na
wynik i stosunkowo niski procent wyników dodatnich
ho dowli, pr ze sądziĘ o tym, że b adanię bakteriolo gicz-
ne nie jest rutynowo wykonyłvane w diagnostyce kręt-
kowicy kleszczowej. Okres oczekiwania na wynik
badania bakteriologicznego moze wynosić nawet do 8

tygodni, co nie sprzyja stosowaniu tej metody w ruty-
nowych b adani ach diagno styc zny ch. M ateriałem naj -

bardziej nadającym się do prowadzenia hodowli jest
bioptat skóry pobrany zbrzeglrumienia, krew w okre-
sie spirochetemii oraz płyn mózgowo-rdzeniowy (4,
22). Materiał ten posiewa się na podłoże wybiórcze
BSK II (Barbour-Stonner-Kelly) z dodatkiem antybio-

tyku. Z e wz gl ę du na b ar dzo dŁu gi okre s międzyp o dzia-
łowy, wyno szący Iż-24 godzlny, hodowle należy pto-
wadzić pTzez kilka tygodni w temperaturze 30-35'C.
Zwykle wynik dodatni ujawia się po około 2-4 tygo-
dniach, ale niekiedy jest potrzeba oczekiwania do 6-8
tygodni (28). Dodatnie wyniki hodowlane uzyskuje się
u około ]\Yo zbioptatów skóry w pierwszej fazie cho-
roby, oraz u około 7 -I0% próbek płynu mozgow o -r dze -

niowego pobranych w póżnych stadiach choroby. Kręt-
ki w warunkach hodowlanych i po kilku przesiewach
mogą przybierać formy sferoidalne, znacznlę odbie-
gające ze-
gólnie ia i
umożl nia
materiału do badań jest bardzo utrudnione zewzględtt
na okrywę włosową maskującą zmiany skorne.

Z mętod serologicznych wykorzystuje się próbę
immunofluorescencji pośredniej, jednak jest ona mało
czlła, a ponadto możliwa jest błędna interpretacja
wynikow ze względu na występowanie krzyżowych
reakcj i dodatnich spowodowanych innymi bakteriami
na\eżący mi do ro dziny S p iro c h e t a c e a e . Innym te stem
używanym w diagnostyce krętkowicy kleszczowej jest
test ELISA, który cechuje znacznlę większa swoistośó
i czułość antżęIt IF pośrednta (I4, 16), Przeciwciała
pojawiają się w surowicy krwi dopiero około 5-6 ty-
godni po zakażeniu, co nie sprzyja sprawnemu i szyb-
kiemu postawieniu dtagnozy. Również wczesne po-
dawanie antybiotyków u osobników podejrzanych o
zakażentepowoduje z jednej strony supresję odpowie-
dzi immunologicznej, az drugiejnię zawsze eliminu-
je czynnik chorobotwoTczy. W celu wykrycia czytni-
ka etio 1o gi c znę go ltżyw ane s ą równi eż techniki b io 1o -

. łańcuchowej reakcji polime-
dy blotingowe (Western blot).
owinno się postawió na pod-

stawie badań laboratoryj nych. Natomiast wstępn ę T oz-
poznanie ułatwia zębranię szczegołow ęgo, rozszęrzo-
ne go wyw iadu eptzootiolo gicznego obej muj ącego
okres kilku miesięcy poprzedzających moment bada-
nia pacjenta.

Krętkowica kleszczowa to choroba ssaków, u któ-

rych praktycznie jedynym wektorem sąkleszcze, jed-
nak badania populacji poszczególnych gatunków zwie-
rząt w kierunku występowania zakażęń, mogą być
wskaźniki e m zagr o żenia ep idemio l o giczne go dla po -
pulacji ludzl przebywających w tych samych środo-
wiskach.

W leczeniu krętkowicy kleszczowej używa się an-
tybiotykow takich jak tetracykliny, amoksycylina, do-
ksycyklina, ampicylin a or az cefalosporyny, które sto-
suje się przez okres około 2-4 tygodni, niekiedy z ko-
nieczno ścią powtórzenia terapii. Lęczęnte obj awowe
jest podejmowane w przypadkach zlokalizowania się
choroby np. w stawach, ale zwykle nie ma wpływu na
czas zejścia choroby.

W c e lu unikni ę c i a ukąszeni a pr zez kleszc za należy
nie dopuszczac do przebywania zwierząt na terenach



zasiedlonych przez te ektopasożyty. Niestety mozli-
wość takiego postępowania jest ograniczona 1, pTzęz
to mało skuteczna. Zapobieganie krętkowicy kleszczo-
wej przebiega dwukietunkowo: prewencja i uodpor-
nianie czynnę. Prewencja prowadzona jest głównie u
zwterząt domowych takich jak psy i koty, a polega na
stosowaniu obrozy nasyconych substancj ami chemicz-
nymi (np. flumetryna z grLlpy syntetycznych pyretro-
idów, prop oxur z grupy karb aminianów, amitra za, b en-
diokarb ) lub wyciągami ziołowymi spełniaj ącymi rolę
repelentów. Innym sposobem jest stosowanie repelen-
tów lub płynnych preparatów kleszczobójczych me-
todą nakrapiania - ,,pour on" (np. fopronil, imidaklo-
prid) bezpośrednio na skórę zwierzęcia. Z doświad-
czenialekarzy praktyków wynika, że preparaty oparte
nabazię wyciągów ziołowych są mniej skuteczne w
porównaniu do wymienionych. Obecne w sprzedaży
środki bardzo dobrze sprawdzają się w zwalczaniu
ektopasożytów takich jak pchły, jednak w przypadku
k\eszczy nie działająone tak efektywnie.

Innyry sp o s ob em zap obi e gani a_ tej chorob i e j e st uo d-
pornianie czytnę zwlerzęala. Obecnie w Polsce do-
stępnajest szczepioŃa dlapsów pod nazwąLyme Vax.
Ważne jest prawidłowe wykonanie szczepień, ktore
powinny w pełni zabezpieczyć zdrowe zwl,etzęprzed
zachorowaniem. Należy j ednak pamiętać, że ze w zglę-
du na występowanie kilkunastu gatunkow krętka z ro-
dzaju B o rre l i a, należy dokładnie określ i ć sytuacj ę ep i-
zootiologicznąna danym terenie i dopiero wówczas
polecać ewentualne szczepienie profilaktyczne.
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144, 581-587, 1999 (2I)

W oparciu o wynlki ponad 80 prac dotyczących inwazji nicieni żołądkou,o-

-jelitorvych u bydła mlecznego oceniono wpływ odrobaczania na wydajność

mleka Stopień inwazji oceniono w oparciLl o badania rzęźnjane krórv elinlino-

wanychzprodukcji,JiczbęjajwkalekrówprodLll<cyjnych Wbadaniachuwzględ-

niono nastepujące grupy: krowy zakażone na drodze naturalnej i leczone rv środ-

kowym okresie laktacji, klorłry zakażone na drodze tlaturalnej i leczone ] -3 krotnie

w okrcsie zasuszenia względtlie tuż przed zasuszeniem, ft1611,y 7akażone na dro-

dze naturalnej i leczone kilkakrotnie na początku okresu laktacji lub poddanych

leczeniu strategicznelnu §, ciągu roku W tetapii stosowano preparaty flosforoor-

ganiczne, benzimidazol, inlidazotiazol,laktony makrocykljczne W 80% ekspe-

rymentóu, wystąpił rvztost mleczności po stosorvaniu leków przeciwpasożytni-

czych Średnio WZroSt ten wynosił 0,63 kg llleka/dzień W 26 na 35 ekspery-

mentów leczenie zwiększało teź zawartośc tłuszczu w mleku
(,

GRILLO M.J., MARIN C.M., BARBERAN M.,
BLASCO J. M.: Doświadczalne zakażenie ciężar-
nych owiec Brucella au's. (Experimental Brucella
ovr's infection in pregnant ewes). Vet. Rec. 744,555-
558, 1999 (20)

Owce przed pierrvszą strzyż,ązakażono do worl<a spojówkowego Bruce]lct

oyls we wczesnyrn (45-75) Iub późnyln oklesie (120) dni ciąży Sledllia dawka

zakaźna patogeną y,ynosiła 1,3x 109 Tylko nieu,ielka i]ość orł,iec rvydaJała zara-

zek w okresie ciąży oraz porody przedwczesnc występowaĘ u niewieJkiej )iczby

ciężamych samic. Większośc zr,vierząt wydalala B ovis u, trakcie porodu oraz lv

okresie 1aktacji Jedno z 1l jagniąt padłych przed odsadzenieln było zakażone

podczas gdy 45 jagniąt trzylnanych w izolacji od nrate]< aź do osiągnięcia doj-

rzałości było wolnych od zakażenja W czasie odsadzania 40 maciorek pokrlto

trykami wolnynli od bnrcelozy. C]rociaż wiele z rych maciorek wydalało.B ovls

nie zakaziły one trykólv Większość owiec, która wydalała B ovls w czasie pierw-

szcj ciąży. była wolna od infekcji v, dnrgicj ciąży. Jednak u 3 owiec zakażenie

utrzymyrvało się i wydalały orre zarazek z rnlekiem w drugicj Jaktacji. Wszystkie
jagnięta pochodzące od rych matek były wolne od zakażęlia
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