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Praca oryginalna

Zmieniajape się warunki klimatycznc i społeczne nie
pozostają bez wpływu na szerzenie się wielu chorob
zakaźnych i inwazyjnyclr. Widać to wyraźnie naprzy-
kładzie zrnian w zap adalno ś c i p o szc z e g ó l n yc h gatun -
ków zwierząt na babeszjozę chorobę pas ożytnicząwy-
wołanąprzez pierwotniaki wewnątrzkrwinkowe. Przed
laty clroroba ta wyrządzała na niektórych obszarach
Polski znaczne straty rł,pogłowiu bydła i koni (22,26).
W chwili obecnej babeszjozanie stanowi tak powazne-
go problernu u bydła, natotniast wzrasta Iiczba zacho-
rowań wśród psów. Istniejątez doniesienia, ze choroba
zaczyna pojawiać się u kotów (3). Ostatnio udowodnio-
no, że patogenne dla psow mogą byc także odmiarry
B abesi a m ic roti,gafunku chorobotwórczego dlaludzi (7 ).

Zprzeglądu piśmiennictwa na temat patogenezy ba-
beszjozy wynika, żew przebiegu choroby moze docho-
dzic do zaburzęń w układzie hemostazy, w tyn takze
do rozwoju zespołu rozsianego wykrzepiania środna-
czyniowego (disseminated intravascular coagulation -
DIC) (5, 12,23,32). Jedną z podstawowychprzyczyn
mogących potencjalnie aktywować układ krzepnięcia
u psów chorych na babeszjozę jest hernoliza wewnątrz-
naczyniowa. Rozpadłe erytrocyty uwalniaj ą zaw arty
w nich AD P (aden ozyno- 5' -difosforan), a występuj ące
na wewnętrznej powierzchni błony kornorkowej fosfo-
lipidy (PE - fosfatydyloetanolamina, PS fosfatydylo-
seryn a) zo staj ą wyeksponowane. Czynn i ki te, a zwłasz-
cza fosfatydyloseryna, obdarzone są właściwościami
prokoagulacyjnymi. ADP nasila nieodwracalną agrega-
cję krwinek płytkowych, a fosfolipidy dostarczają po-
wierzchni aktywacyjnej dla tenazy i protrombinazy (l6).
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Uwolniona w lł.yniku hemolizy erytrocytów hemoglo-
bina, choc sarna nie jest czynnikiem aktywującym krzep-
nięcie, moze być przy czy nąuszkodzen i a środbłonków
naczyń, a co za tym idzie - powodem aktyrvacji we-
wnaJrzpochodnego szlaku krzepnięcia. Wśrod innych
czynnikow powodujących uszkodzenie śródbłonkow
naczyń wyrnienia się małą plastyczność błony erytro-
cytów czy uwalniane przez pasozyty antygeny i enzy-
my (5, 28).

Na stan układu helnostazy powinny wpływać rów-
niez obserwowane w przebiegu babeszjozy zmiany lnor-
fologiczne w miązszu wątrobowym (5, 13,27,29).
Uszkodzenie hepatocytów poci ąg a za sobą o gr ani cze -
nia syntezy czynników grupy protrombiny (II, VlI, lX,
X) oraz fibrynogenu. Spadek stęzenia tych czynników
obserwuje się u części chorych na malarię. Uszkodze-
nie komórek układu siateczkowo-środbłonkowego, któ-
ry odgrywa rolę w usuwaniu z WĘenia zaktywowa-
nych kompleksów krzepnięcia jest przyczyną upośle-
dzenia oczyszczania osocza zĘchkompleksów i zwięk-
szeni a ry zyka ch orób zak zep owo-zatorowy ch (2).

W dostępnym piśmiennictwie brak jest publikacji
omawiających w zadowa|ający sposób stan układu he-
mostazy u psów chorujących na babesąozę.Stąd tez
celem podjętych badań było wykazanie oraz scharakte-
ryzowanie zablrzeń, jakie wyłvołuje w układzie hemo-
stazy psa inwazja Babesią canis. oraz określente zwię-
ków porniędzy zmianarni metabolicznyrni i kornórko-
\\rymi wywołanym i inw azją B . c a n i s a warto śc iami pod-
stawowych wskaźników odzwierciedlajapych stan ukła-
du hemostazy.
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The mechanisms known to date of the pathogenic action of Babesia spp. organisms on the vertebrates
systems can potentially affect the hemostatic system of the hosts. The aim of the presented research was to
prove and characterize the disturbances that the Babesia canis invasion triggered off in the hemostatic system
of the invaded dogs. 68 dogs naturally invaded by Babesia canis were examined. Morphologic indicators in
their blood, urea and bilirubin concentration and the main hemostatic indicators like plasma clotting times
(PT, TT, APTT), fibrinogen concentration, antithrombin activity and platelett count were calcu|ated. The
group of the sick dogs was statistically compared with a group of 20 healthy specimens. Some changes in the
hemostatic system indicators of the ill dogs were found, of which the most characteristic were thrombocytope-
nia, elevation of fibrinoges levels, AT III activity reduction and the not large although statistically significant
prolongation of APTT. The results obtained from the research allow for the conclusion that both activation of
the coagulation system and inflammatory mechanisms take p|ace in the pathogenesis of babesiosis.
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Matetiał imetody
Podstawowy materiał badawczy stanowiło 68 psów, u któ-

rych stwierdzono naturalnę zachorowania na babeszjozę. ByĘ
to zwierzęta róznych rasy i w różnymwieku. Większośc psów
badano niezwłocznie po wystąpieniu pierwszych, niespecy-
flcznych objawów choroby. Jedynie nieliczne osobniki wyka-
zywały zaawansowane objawy ogólne. W lęczeniu przyczy-
nowym chorych zwierząt stosowano Imidocarb w dawce
4-6 mglkg, a postępowanie objawowe wdrazano stosownie
do potrzeb.

G*pę kontrolną stanowiło 20 klinicznie zdrowych psów
rasy mieszanej, w wieku od 2 do ] Iat - średnio 4,5 roku,

Od kazdego psa przed rozpoczęciem leczęnia pobierano
krew zylną którą opracowywano odpowiednio do stosowa-
nych metod analitycznych.

Rozpoznanie kliniczne. stawiane w oparciu o wywiad i ob-
r az kliniczny choroby, kazdorazowo p otwi erdzano laborato-
ryjnie. Podstawą rozpoznania laboratoryjnego było stwi ęrdze-
nie trofozoitów Babesia spp.w erytrocytach,

W krwi z wersenianęm oznaczono przy użyctuautomatycz-
nego analizatora hęmatologicznego Coulter STKS liczbę ery-
trocytów (RBC), stęzenie (Hb) i liczbę leukocytów (WBC).
Warlości hematokrytu (Ht) oznaczano metodą mikrohęmato-
krytową a liczbę trombocytów (Plt) metodą komorową.

Osocze z cytrynianem wykorzystywano do oznaczęnia
wskaźników układu hemostazy osoczowej, uwzględniając
następujące parametry: stęzenie fibrynogenu (Fib.), czas trom-
binowy,(TT), czas protrombinowy (PT), czas częściowej trom-
boplasĘny po aktywacji (APTT), aktywność antytrombiny III
(AT III), produkty degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP),
Wymienione wskaźniki układu hemostazy, z wyłączeniem
FDP, oznaczano przy użyciu komercyjnych zestawów diagno-
stycznych firmy Instrumentation Laboratory oraz koagulome-
tru ACL 200. Stęzenie fibrynogenu podano w g/dl, a czas trom-
binowy, protrombinowy i APTT wyrazono w sekundach.
Wynik pomiaru aktywności AT III wyrazono w procentach
w stosunku do osocza wzorcowego. Produkty degradacji fi-
brynogenu i fibryny wykrywano jakościowo testem zelifika-
cji z siarczanem protaminy. W osoczu z cytrynianem ozna-
czano równiez stęzenie hemoglobiny pozakrwinkowej (Hb os.)
metodą cyjanomethemoglobinową według Drabkina,

Tab. 1. Średnie wartości i miary dyspersji badanych wskaź-
ników u psów zdrowych (kontrolnych) (n : 20)

U badanych zwieruąt oceniano także stan nęrek i wątroby
poprzez oznaczanlę stęzenia mocznika (Mocz.) i bilirubiny
całkowitej (Bil,) w surowicy krwi.

Wymienione oznaczęnia byĘ wykonyłvane takze we krwi
psów z grupy kontrolnej.

W analizie statystycznej, dla oceny istotności róznic, wy-
korzystano test-U Whitneya-Manna, a zależności pomiędzy
zmiennymi w obrębie poszczególnych grup badano, wyzna-
czając współczynniki korelacji wg Speatmana.

Wyniki iomówienie
Badanie kliniczne. Badaniem frzykalnym zwierząt

z grupy kontrolnej nie stwierdzono zmian w żadnymzlWa-
dów, a parametry ogólne mieściły się w granicach wartoś-
ci prawidłowych. W grupie 68 zwierząt chorych charakte-
rystyczne zmiany kliniczne były dość zrożnicowane iróż-
nie nasilone.

StaĘm objawem była apatia, a także utrata łaknienia.
U 35.3o o psów obserwowano występowanie ciemnego za-
barwienia moczu. U 62}0ń psów występowała gorączka
przekaczajaga 40oC, aw 5,Joń przypadków obserwowa-
no hip oterm ię, U ż0} oń b adany ch rwierząt chorych stwi er-
dzono występowanie niewielkich, punkcikowatych wybro-
czyn na błonach śluzowych gardła i worków spojówko-
wych. Zaden z psów w dniu pierwszego badania nie wy-
kazyw ał obj awów samoistnych klwawień.

Wyniki badań laboratoryjnych. Warlości średnie oraz
miary rozproszenia analizowanych parametrów ukazują
tab. 1 i 2.Pierwszaznich (tab. 1) przedstawia wyniki uzys-
kane w grupie kontrolnej. Wszystkie one mieściĘ się w gra-
nicach uznawanych za norTnę fizjologiczną i cechowaĘ
się stosunkowo niewielkim rozrzutem.

Odmiennie prezentowaĘ się analogiczne dane uzyska-
ne dla popul acji zwierząt chorych, zebrane w tab . 2 . Oprócz
staĘs§cznie istotnego obnizenia wartości badanych wskaź-
ników hematologicznych, to jest liczby erytrocytóq stę-
zenia hemoglobiny wartości hematokryfu i liczby leuko-
cfów, stwierdzono tez istotne zmiany w większości wskaz-
ników hemo stazy. Szczególnie ńlże rożuce doĘczyĘ licz-
by trombocytów, aktywności AT III i stęzenia fibrynogenu.

Tab. 2. Średnie wartości i miary dyspersji badanych wskaź-
ników u psów chorych (n = 68)

WBc (x 109/)

RBc (x 1 012/)

Hb (mq/dl)

Ht (%)

Plt. (x 109/)

PT (s)

APTT (s)

TT (s)

Fib. (mq/dl)

AT lll(%)

Hb os. (mg/dl)

tsil. (mg/dl)

Mocz. (mg/dl)

11 ,15

6,91

1 6,,l 8

Ą7,64

218,61

6,28

9,94

8,13

171 ,65

123,70

5,42

0,17

38,85

73,0 9

0,27

0,54

1,66

37,22

4,99

0,40

1,s7

0,60

2,42

3,46

7.21

006

15,02

8,20

23,30

54,40

361,67

6,90

1 0,95

11,20

23 0,0 0

131,00

6,40

0,31

59,1 0

8,60

5,94

12,40

39,70

120,79

6,00

8,95

595

113,00

116,00

5,00

0,1 0

28,39

Objaśnienia: * wyniki istotnie rózne (p < 0,01) od grupy kontrolnej



MałopĘtkowość wystąpiła aż u 94%o, a obnizona ak-
ty"wność AT III ll81,2%o osobników chorych. Najczęściej
spoĘkane wartości aktywności AT lllzawierĘ sięwprze-
dzia|e od 70o/" do 90%o. Stężenie fibrynogenu w osoczu
p s ów dotkni ętych babeszj ozą w 9 8,5Yo pr zy p adków prze-
\<raczało wartości uznane zaprawidłowe, osiągając u jed-
nego ze zwierzątpoziom 92ż mgldl. W tej grupie odnoto-
wano również niewielki wzrost średnich wartości osoczo-
wych czasów krzepnięcia, jednakże tylko w przypadku
APTT wzrost ten był statystycznie znaczący (p < 0,01).

Istotne statystycznie róznice pomiędzy grupą kontrolną
a grupą psów chorych doĘczyĘ rowniez stęzenia mocz-
nika i bilirubiny całkowitej, choć parametry te cechował
dość znaczny rozrnlt (tab.2).

Analiza s taty s Ęc zn a w ykazała wys tęp owani e w grup i e
psów chorych kilku statysĘcznie znacza§ych zalezności
między badanymi wskaznikami. Wśród nich niewątpliwie
najsilniej wyrażona była ujemna korelacja (r : -0,64; p <
0,05) pomiędzy stęzeniem mocznika a aktywnościąAT III
(ryc. 1). Podobny związek występował pomiędzy aktyw-
nościąAT III a stężeniem bilirubiny (r: -0,37; p < 0,05).

W żadnym z badanych przypadków w"ynik próby z siar-
czanem protaminy nie był jednoznacznie pozytywny.
Powstania zelu nie zaobserwowano w ani jednej próbce
osocza. Odczyny kłaczkujące, polegające na pojawieniu
się w osoczu inkubowanym z roztworem siarczanu prota-
miny drobnych strątów, wystąpiły w osoczu I4,'7oń cho-
rych psów. Zwierzęta wykazujące takie odczyny cecho-
wały sięwysokimi poziomami mocznika i fibrynogenu oraz
niską aktywnością AT III. Srednie warlości tych parame-
trów wynosiły: dla mocznika I27,5I + 81,05 mg/dl, dla
fibrynogenu 583,7 + 103,23 mgldl i dla aktyrvności AT III
,77 + |5,3żoń.

Badania własne przeprowadzone napopulacji 68 psów
chorych na babeszjozę niewykazały występowania u tych
zwierząt klinicznie jawnych krwawień lub zespołów za-
krzepowo-zatorowych dotyczących większych naczyń
krwionośnych, Stwierdzono natomiast występowanie wielu
zmian doĘ c zący ch i s totnych w sk aźn i ków 1 ab orat oryj n yc h
układu hemostazy. Zmiany te okazały się w wielu punk-
tach zbieżne z tymi,jakie obser-wuje się u ludzi dotknię-
tych inwazją zarodżców zrodzaju Plasmodiunl (l0).

Charakterystyczna dla chorych psow jest triada zmtan
laboratoryj nych w postaci małopĘtkorlosci, hiperfi bryno-
genemii i zmniejszenia akty.wności AT III. Częstość wy-
stępowania i nasi]enie dwu pierwszych spośród wymie-
nionych zmian predestynuje je do miana stałych i charak-
terystycznych obj awów choroby. Występowanie trombo-
cytopenii, zarówno w przebiegu malarii, jak również ba-
beszjozy ludzi i zwierząt potwierdzająobserwacje poczy-
nioneprzez innych autorów (1, 5, l I,21,23,26.30). Ie-
dynie Irwin ( l3) opisał przypadek psa, u ktorego w prze-
biegu choroby wystąpiła trombocytoza.

W ocenianym materiale klinicznym średnia liczba trom-
bocytów zbliżała się do 50 x 109/l, była więc około cztero-
krotnie niższa od średniej uzyskanej w grupie kontrolnej
i blisko dwukrotnie niższa od warlości uznanej za dolną
granicęnotmy fizjo\ogicznej. Podobne dane liczbowe do-
tyczące małopłytkowości u psów podająBordeau i Guelfi
(5), Tak niska liczba trombocytow jest powodem znaczne-
go upośledzenia procesu hemostazy pier-wotnej, a w kon-
sekwencji zwiększoneg o ryqkasamoistnych krwawień (6,
B, 9, 18). W materiale własnym, objawy w postaci wybro-

Ryc. l. Wykres regresji liniowej dla uzyskanych wartości
stężeń mocznika i aktywności AT III u zwierząt chorych
(mocznik : 526,99 - 4,58 x AT III, współczynnik korelacji
r=-0,644,p:0,05)

czyn nabłonach śluzowych, mogące sugerować występo-
wanie skazy małopĘtkowej lub naczyniowej, pojawiĘ się
wprawdzie u sporej części badanych zwierząt, ale jawnych,
sam oi stnych krwawień nie zaob selwowano u zadn ego z pa-
cjentów. Przy sprawnych mechanizmach hemostazy oso-
czow ej, s amoi stn e krwotoki występuj ą dopiero wówczas,
gdy Iiczba płytek spada poniz ej 20-ż5 x 1 09/l (6), a żadne
zbadanychzlvierzątniewykazywałoażtakznacznejtrom-
bocytopenii. Wydaje się, ze etiologia małopłytkowości
w przebiegu babeszjozy ma charakter złożony. Próbie wy-
jaśnienia tego zagadnienia poświęcone zostanie odrębne
opracowanre .

Kolejną zmianą spośrod trzech wymienionych na wstę-
pie, jest występowanie w przebiegu babeszjozy znamien-
nej hiperfibrynogenemii. W badanej populacji psów wy-
sokie stęzenia tej glikoproteiny zaobserwowano u 9B,5oń
osobników. Biosyntezę fibrynogenu w wątrobie stymulu-
je wiele niespecyficznych bodzców, takich jak,, zapalenie,
ur azy, hydrokortyzon. Wzrost osoczowe go stęzenia fibry-
nogenu w przebiegu procesów zapalnych sprawił, że zali-
czono go do grupy białek ostrej fazy (15, 17). Jest wielce
prawdopodobne, że hiperfi bryno genem ia, którą wykaza-
no u zwierząt chorych na babeszjozę, spowodowana jest
znaczącym ldziałem reakcji zapa7nych w patogenezie tej
parazytozy (27). Wiele danych wskazuje, ze powikłane
postacie babeszjozy stanowią jedną z form SIRS (syste-
mic inflammatory response syndrome) lub MOFS (mul-
tiorgan failure syndrome) (I4, 27 , 3I) .

Wzrost stęzenia fibrynogenu może także towarzyszyć
plocesom przewlekłej śródnaczyniowej aktywacj i krzep-
nięcia i fibrynolizy. Synteza fibrynogenu w hepatocytach
jest wowczas stymulowanaprzez produkty degradacji fi-
bryny i fibrynogenu (15). Najbardziej prawdopodobną
przy czynąhiperfi brynogenemii obserwowanej u badanych
psów jest łapzne oddziaływanie na hepatocyty mediato-
rów procesów zapalnych i FDP.

W grupie psów chorychzauważono spadek osoczowej
aktywności anĘtrombiny III. Waznym źródłem antytrom-
biny III są śródbłonki naczyń (15). lch uszkodzenie rów-
niez prowadzi do spadku stęzenia AT III w osoczu (l0).
Badania własne nie pozwoliły jednak na ustalenie, w ja-
kim stopniu inwazja Babesia spp. doprowadza do uszko-
dzenia śródbłonków naczyniowych.
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Antytrombina III jest lważanaza jedenz lepszych mar-
kerów zespołu wewnątrznaczyniowej aktywacji krzepnię-
cia (4). Wydaje się, ze zespół ten w postaci przewlekłej
występował przynajmniej u tej części zwierząt (I4,7Yo),
u których stwierdzono kłaczkujące odczyny z siarczanęm
protaminy. U zwierząttych stwierdzano ponadto wysokie
stęzenia moc znlka. Właśnie stęzenie mocznika przeWacza-
jące wartość 4żmgldl i spadek aktywności AT III poniżej
90ońlważa się za jedne z dodatkowych wyrożników DIC
(6). Część badanych zwierząt spełniała te kryteria. Cecho-
wały się one ponadto relałwnie nlższymi stęzeniami fi-
brynogenu. Przedstawione dane mogłyby potwierdzać
udział procesu wewnątrznac4miowego wykrzepiania w pa-
togenezie choroby tych psóą u których nie wykazano do-
datnich odczynów parakoagulacyjnych. Fakty te na\eży
j ednak interpretow ać z dllżą ostrozno ś ci ą. O strozno ść p o-
winna być podyktowana dość nieoczekiwanym zachowa-
niem się osoczowych czasów krzepnięcia, aw szczegol-
ności APTT. Srednie wartości APTT byłyl', chorych psów
wyższe niz odnotowane w grupie kontrolnej. Wydłuzenie,
niekiedy zna:zrrę, czasu protrombinowego i APTT towa-
rzyszy zwykle niewyrównanej postaci DIC (4, 6). W po-
staci przewlekłej, a na takąwskazywałby obraz kliniczny
i częśc wyników własnych, powinno wystąpić skrócenie
PT i APTT (4).

Jednym z powodów przedłlżęnia APTT moze być obec-
ność w krązeniu antykoagulanta (6,25). Rolę patologicz-
ne go, endo genne go antyko agulanta mo gĘby p ełnić pr ze -

ciwciała antyfosfolipidowe. Obecno ść takich przeciwciał
wykazano dotychczas jedynie w inwazji wywołanejprzez
B. bovis (ż4).

Zwraca uwagę fakt, żę niskie stęzenia AT III występo-
wĄ u zw ierząt c echuj ących się wys okimi średnimi stęże -

nia mocznika. Uszkodzenie nerek jest często spotykanym
następstwem inwazji pierwotniaków z rodzajl Babesia
(19). Towarzysząaa zmianom w nerkach proteinuria (19,
20) mogłaby sugerować, że jednąz przyczyn zmniejszo-
nej aktywności AT III w osoczu badanych psów może być
utrata tej globuliny zmoczem. Nie wydaje się jednak, ze
nadmierne wydalanie AT III przez nerki odgrywało zna-
cząc ąr olę. J ak wykazali Lobetti i Jacob s on ( 1 9), ni e s elek-
tywny białkomocz z enzymllriąwystąpił tylko u 1 spośród
30 chorych na babeszjozę psów.

Podsumowuj ąc należy podkreślić, że zmiany stwierdza-
ne u chorych psów, a zwłaszczamałopĘtkowość i hiperfi-
brynogenemia, stanowią cenną wskazówkę diagnostycz-
n% pt zemaw iaj ąc ą za r o zp o znani em ch o rob y w Ę ch pr zy -
padkach, w których wykrycie pierwotniaka badaniem mi-
kroskopowym sprawia trudności.

Wyniki badań własnychpozwa|ają sądzić, ze w patoge-
nezie babes zjozy uczestniczą łącznie mechanizmy we-
wnątrznaczyniowej aktyrvacj i krzepnięcia i mechanizmy
zap alne . Z a ldziałem ty ch p i er.w s zy ch pr zemawi a wy s tę-
powanie małopłytkowości, hiperfibrynogenemii, obnize-
nie aktywności antytrombiny III, obecność u części psów
produktów degradacji fibrynogenu i fibryny w osoczu,
atakżę brak odchyleń w zakresie wartości czasu protrom-
binowego. Wysokie stęzenie fibryłrogenu, jako białka ostrej
fazy, wskazlĄe zaś na ldział w patogenezie babeszjozy
psów procesów zapalnych,

Poniewaz uzyskane dane nie pozwoliły w pełni roz-
strzygnąćwielukwestlirwiązanychzwystępowaniemDIC
w przeb ie gu tnw azji B . c ani s, c elowe byłoby prowadzenie

dalszych prac ukierunkowanych na poszukrwanle w oso-
czu chorych psów molekulamych markerów DIC, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem fibrynopeptydu A, dimeru D,
czynnika płytkowego 4 i P-tromboglobuliny. Zbadania
wymaga również kwestia występowania w przebiegu ba-
b eszjozy endogennych patologicznych antykoagulantów.
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