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Leishmaniosis is a cn'ronic' p,arasitical disease occurring both in humans and animals with ]yarying
symptoms;lIn Furope the disease most frequently occurs in the Mediterranean area. The aim,of:this study was
tó aóterńine the health status of 7 ,Polish aogs iłlat spent 3 months in the endemic area of Turkey. After the
return of the dogs to Poland]clinical signs and laboratory findings revealed changes in the skin. liver,and
kidneys. Anomalies of th,e skin varied but had no connection with leishmaniosis. Subclinical signś of ,hepatic
and kidney diseases could have originated from infection by Leishmania sp. Serological analyses assessed by

in the dogs; the level of measur:ed'antibodies
ecause of the lack of clinical signs nol,typical
system was taken instead. The,protection

prograń resulted in a,recovery of clinical symptoms and a receded level of antibodies after 15 months,l,

l .:l::ll, l',, n ,lldi niOsiS, śubclinical,forń

Leiszmanio zy sąprzęwlekłymi chorobami pasozyt-
niczymi zwierząt i lldzi, niekiedy o cięzkim przebie-
gu, kończącym się śmiercią. Wywołująje polimorficz-
ne pierwotniaki zrodzaju Leishlnania (rodzina T,ypo-
nosomatidae) przenoszonę przęz owady z rodzajow
Phlebotomus i Lutzomyia, uktorych występują w po-
staci promastigota. Postacie te po wprowadzeniu do
organizmu ssaków przekształcają się w postacie ama-
stigota, umiejscawiające się w komórkach fagocytują-
cych (monocyty, makrofagi, neutrocyty), komórkach
siateczkowy ch oraz śródbłonka naczyi klwionośnych
i chłonnych tkanki podskornej i skory śledziony, wąt-
roby, węzłów chłonnych i szpiku kostnego. Aktualnie
dzięki bar dzo zaawansowanym technikom badawczym
(m.in. wzorcom izoenzymatycznym,mapom DNA) ziden-
tyfikowano przynajmniej 17 gatunkow i podgatunków
rodzaju Leishmania (3, 7, I7).

U psów na obszarzę Azji i Europy inwazję wywołu-
je Leishmania iffintum, a w krajach Ameryki gatunek
Leishmclnia chagasi. Występowanie, choroby u psow
w Europie w krajach basenu Morza Sródziemnego po-
krywa się z obszarem występowaniaprzenosiciela pier-
wotniaka - owadów zrodzaju Psychodidae (ćmianko-
wate) izrodzaju Phlebotomus (14, 17).

Choroba atakuje psy różnych ras, obojga płci i w róz-
nym wieku. W regionach endemicznego występowa-
nia choroby, w krajach basenu Morza Sródziemnego

od 50ń do 15% psow posiada w surowicy krwi swoiste
przeciwciaŁa dla Leishmanii sp. (14,15). Szacuje się,
żę 20-400ń psów seropozytywnych jest bezobja,ń/owy-
mi nosicielami, są one rezerwuarem pasozyta i żródłem
choroby dla innych psów oraz ludzi ( 1 3, 1 5). Czas utrzy-
mywania się pasozyta w ich organizmie waha się od
1 miesiapa do 7 lat. W zależności od stanu mechaniz-
mów obronnych zywiciela i cech patogennych pasozy-
ta rozwija się kliniczna postać choroby w formie skór-
nej lub trzewnej albo bezobjawowe nosicielstwo (4,5,
1l). Objawy skórne obejmują 4 rodzaje zmian, które
łączy się ze stanem odporności zarażonych psów (5,
8). Pierwszy rodzaj to symetryczne wyłvsienia i zlusz-
czenla naskórka ob ej muj ąc e głowę z tendencj ą d o prze -
noszenia się na resztę ciała. Drugi, to owrzodzęnia
w miejscach wystawania kości, poŁączeń skóry z błoną
śluzowąi na kończynach.Trzec| to liczne glzkirożnej
wielkości, od kilku milimetrów do kilku centymetrów
i czwatly, to uogólnione, postępujące krostowe zapale-
nie skóry. U niektorych psow moze występować wię-
cej niżjeden rodzaj zmian. Opisano też postac choro-
by, przy której zaatakowane są błony śluzowe co pro-
wadzi do zniekształceń nosa, jamy ustnej, języka i prą-
cia (10). W postaci trzewnej leiszmaniozy pasożyty
zasiedlaj ą rózne miej sca organizmu, j ak np. : szpik ko st-
ny,węzły chłonne, śledzionę, wątrobę, nerki, jelita, gałki
ocznę. Występująwowczas mało swoiste objawy, a ich



rodzaj i nasilenie sąbardzo zrożnicowane. W Ęchprzy-
padkach występuje postępujące osłabienie, utrata ape-
tytu, bladość błon śluzowych, gorapzka, spadek masy
ciała, powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie
i bolesnośc wątroby, okresowe biegunki, bóle kostno-
-stawowe, zmlany w gałce ocznej oraz niewydolność
nerek (.4,5,11, 16).

Celem placy była kliniczna ocena zdrowia psów po
ich 3-miesięcznym pobycie w Turcji zuwzględnieniem
zagrożenia wynikającego z występowania na tym ob-
szaTzę 1eiszmaniozy.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono u 7 psów, samcóą w wieku 2,5-
-9 lat. Były to 4labradory,2 owczarki niemieckie, l sznau-
cer średni. Psy stanowiĘ własność Państwowej Strazy Po-
żamej w Krakowie i w Gdańsku. Przebywały one w połud-
niowo-wschodniej części Turcji 3 miesiące, od sietpnia do
pażdztemlka 1999 r., biorąc udział w akcji ratowniczej
poszukiwania ludzi po trzęsieniu ziemi, Psy po powrocie
z Tv cjt p ozostawĄ pod kontrolą Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych w Lublinie przez ohes2lat.

Badania kliniczne wykonano według metod ogólnie przy-
jętych dla małych zwierząt. Bardzo szczegółowo przepro-
wadzono badania dermatolo giczne i okulisty czne. Prepara-
ty zeskrobin skóry do badań cytologicznych barwiono me-
todą Diff Quick - Merck i oceniano w mikroskopie świetl-
nym. Badania okulistyczne wykonano przy uzyciu oftalmo-
skopu bezpośredniego firmy Riester, tonometru Schiotza,
testu Schirmęra oraz zestawu k1,opli diagnostycznych.

Badania laboratoryjne obejmowaĘ standardowy zestaw
wskaźnil<ów hematologicznychi illoczu, W surowicy kr-wi
określano poziom białka całkowite go, mocznika, kreatyni-
ny or az aktywno ść aminotrans fe r azy asp ar agin i anowej
(AspAT) i alaninowej (AIAT) ogolnie przyjęĘmi metodami.

Badania histologiczne obejmowały biopsj ę cienkoigłową
tkankl węzła chłonnego podkolanowego lewego lub szpiku
kostnego z kości biodrowej. Preparaty barwiono metodą
Giemzy i oceniano w mikroskopie świetlnym (1, 5).

Wykrywanie przeciwciał swoistych dla pierwotniaków
z rodzaju Leishmania przeprowadzono metodą ELISA przy
uzyciu zestawu Mrachek Leishmania firmy Synbiotics Cor-
poration (F). Oznaczenia wykonano 5-krotnie w odstępach
3 -miesięcznych, Pierwsza próbka surowi cy został a przeba-
dana równiez metodą immunofl uores cencj i pośredni ej GFAT)
w Zakładzie P arazyto lo gi i Tropikalnej Instytutu Me dycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (5, 9, l4).

Testy alergiczne wykonano śródskómie, wykorzystując ze-
staw 1B wodnych alergenów finny Allergo Phatma, a bada-
nia bakteriologiczne wymazów zuszu oraz posiewów z mo-
czu przeprowadzono według ogolnie przyjętych zasad.

Wyniki iomówienie
Badane psy przebyvvały na obszarze endemicznego

występowania leiszmaniozy. Po ich powlocie, w trak-
cie badań kontrolnych stwierdzono objawy kliniczne
o niewielkim nasileniu i wykazano obecność przeciw-
ctał anty - Leis hmania. P ierwsze badania serol ogiczne
wykonano w Gdyni. Następnie psy skierowano do Kli-
niki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie

Objaśnienia: b.z. -bez zmtan

w celu przeprowadzenia wszechstronnych badań i pod-
j ęci a dztałań zap oble gaw czy ch.

Wyniki badań klinicznych, hematologicznych, bio-
cbemicznych i moczu zebrano w tab. 1 i 2. Badane psy
były w dobrym stanie ogólnym, przez cały okres obser-
wacji zachowywały ruchliwość, apetyt i pragnienie.
Wartości ciepłoty wewnętrznej,liczby tętna i oddechów
mieściły się w granicach notm flzjologicznych. Szcze-
gółowe badanie okulistyczne nie wykazało żadnycll
zmlan chorobowych w obrębie gałek ocznych i struk-
tur dodatkowych oka. W trakcie pierwszej wizyty
stwierdzono kliniczne i podkliniczne objawy chorobo-
we ze strony skory, wątroby i nerek. U 5 psow stwier-
dzono zmiany skóme (nr 1,, 2, 4, 6, 7 ). W j ednym przy-
padku (nr 1) były to zmiany w postaci łojotoku oleiste-
9o, w dwoch (nr 2, 4) zmlany zapalne o podłozu aler-
gicznymi w dwóch kolejnych (nr 6,7) zmiany zapalne
skóry zewnętrzneeo przewodu słuchowe go. Zmiany
skorne tła aletgicznego miały charakter przewlekły,
utrzymyłvały się ponad 2 \ata i przebiegały z okresowo
nasilającym się świądem i sączącymi zmianami zapaI-
nymi w okolicy krzyżowo-lędzwiowej kręgosłupa.
Wykonane te sty al ergi c zne wykazały stan zwiększonej
wrazliwości na antygeny pcheł, roztoczy kurzu domo-
wego i zarodników grzybów. U dwoch psów z otitis
ex t e r n a stwierdzon o zaczęrw ienienie, bolesno ś ó, pod -

wyzszenie miejscowej ciepłoty skory i gromadzenie się
nadmiernej ilości wydzieliny wewnątrz kanału słucho-
wego. Badania cytologiczne wskazały na czynnik in-
fekcyjny jako przyczynę zapalenia. Z wymazów wy-
izolowano Staph1llococcus :jp. j Mala,gsezia pachyder-
matis.

U 6 psow (nr l,ż,3,4,5,6) wystąpiły zaburzeniaze
strony wątroby i nerek. Badaniem klinicznym stwier-
dzono u psa nr 5 powiększenie i bolesność wątroby oraz
nerek, u psa nr 3 wykazano bolesność nerek, natomiast
u psa nr 1 zwie)<szone napięcie powłok brzusznych
uniemozliwiło dokładną palpacj ę j amy brzusznej U po-
zostałych psów nie stwierdzono klinicznie uchwytnych
obj awów, vrykazano natomiast nieprawidłowe waftoś-
ci wskaźników w badaniu kr-wi i moczu (tab.2). Anali-

Tab. 1. Wyniki badania klinicznego psów



Tab.2. Wyniki badań laboratoryjnych i biopsji cienkoigłowej

1

Hl - 40,4
Hb - 15,7
Eryl. - 6,57
Leuk. - 20,1

B-4,4
M - 5,96
K-87
AspAT - 11

A|AT - 71

C.wł.- 1,020
pH - 7,0
Biał. - ślad
Bil. - ob.+

Leuk.- 1 -1 0

uIemne

2.

Hl - 41,6
Hb - 16,3
Eryl, - 6,83
Leuk. - 9,8

B-4,2
M - 0,39
K-91
AspAT - 41

A|AT - 71

C.wł. - 1,020
pH - 6,3
Biał. - +

Bil. - nbc.
Leuk. - 0-3

uIemne

3

Ht - 46,8
Hb - 17,8
Eryt. - 7,75
Leuk, - 1 6,3

B-4,7
M - 2,20
K-80
AspAt - 24

A|AT - 24

C,wł. - 1,010
pH - 8,0
Biał. - ślad
Bil. - ob.++

Leuk. - 12-55

u|emne

4.

Ht - 50,3
Hb - 19,5
Eryl, - 7,77
Leuk. - 8,7

B-4,4
M - 3,50
K-80
AspAT - 17

A|AT - 69

C.wł. - 1,005
pH - 8,5
Biał. - ślad
Bil. - ob.++

Leuk. - 2-16

u|emne

5

Hl - 52,1
Hb - 19,6
Eryl. - 9,25
Leuk. - 8,6

B-4,9
M - 1,30
K-80
AspAT - 41

A|AT - 21

C.wł. - 1,030
pH - 6,0
Biał. - ob.++

Bil, - ślad
Leuk.- b. liczne

ule mne

6

Hl - 42,4
Hb - 16,3
Eryl. - 6,93
Leuk. - 11,1

B-4,6
M - 1,30
K-73
AspAT - 21

A|AT - 45

C.wł. - 1,015
pH - 6,7
Biał. - ob.+

Bil. - ob.+

Leuk. - nieliczne

uIemne

7.

Ht - 42,3
Hb - 16,3
Eryl. - 7 ,29
Leuk. - 12,2

B-4,2
M - 2,98
K-87
AspAT - 24
A|AT - 66

C.wł. - 1,030
pH - 6,4
Biał. - ślad
Bil. - nbc.
Leuk. - 8-1 5

uIemne

Objaśnienia: Badanie hematologiczne; Ht - wafiość hematokry-
tu w %, Hb - stęzenie hemoglobiny w g/dl, Eryt.- liczba erytro-
cytów w mlrVmm3, Leuk, liczba leukocytów w tys./mm]. Ba-
danie biochemiczne: B białko w g/dl, M - mocznik w mmol/L,
K - kreatplina w pmol/L, AspAT w JU/L, AlAr w JU/L. Bada-
nie moczu: Biał, obecność bjałka, Bil. - obecność bilirubiny,
Leuk. obecnośćleukocytów

za wafiości Ęch wskaźnikow wskazałau 4 psów (nr 1,

2, 5, 6) na n|eznaczne czynno śc iowe upo ś ledzenie funk-
cji wątroby. Swiadczyła o tym leukocytoza niekiedy
z limfocytozą,nviększenie ak§wności A1AT oraz obec-
ność bilirubiny w moczu. U 3 psow (nr 3, 4,5) rozpo-
znano podkliniczne zapalenie nerek. Stan zapalny
u dwóch psów (nr 3,4) mlał charakter zapalenia bakte-

ryjnego rozwijającego się drogąwstępującą. W moczu
tych psów stwierdzono obnizony ciężar właściwy, pod-
wyzszoną war1o Ś Ć pH, obecno Ś Ć b i ałka oT az lrczne lou-
kocyty, erytrocyty, wałeczki i florębaktelyjną.Z osadu
wyizolowano badaniem bakteriologicznym pałeczki
Gram-ujemne. U l psa (nr 5) zapalenie neTek miało cha-
Takter zapalenla kłębkowego. W badanym moczu
stwierdzono intensywny białkomocz i obecnośó licz-
nych leukocytow. U tego psa zmiany w nerkach wystę-
powały razemze zmianami ze strony wa.troby.

Na podstawie wyników badań klinicznych i labora-
toryjnych można stwierdzić, ze obserwowane u psów
objawy narządowe ze stTony skory wątroby i nerek byĘ
słabo nasilone. U.dwoęh psów objawy skórne były spo-
wodowane alergią.:Q dwoch kolejnych byLy związane
z brakiem należytej pielęgnacji. Jedne i drugie objawy
oceniono jako środowiskowe i nie łączono ich z Ęmi,
które występująw przebiegu leiszmaniozy. Objawy ze
strony wątroby wskazywały na nleznaczne czynnościo-
we jej uszkodzenie i sugerowały zapalny charakter
zmlan. Ze wzg\ędu na dobry i znany sposób żywienta
or az pT ow adzone szczepięniaplofi laktyczne wykluczo-
no toksyczne lub infekcyjne podŁoże zmian. Możliwe
było zatemuszkodzenie wąffoby tła pasozytniczego lub
uszkodzenie jej jako efekt obecnych kompleksów an-
tygen przeciwciało. Zmiany te korespondĄąz opisy-
wanymi przy występowaniu postaci trzewnej leiszma-
niozy. Zmtany w układzie moczowym zwlązane były
z zakażeniami b akteryj nymi i s tan am i zap alny mt nerek.
Wystąpienie infekcji dróg moczowych u psów dobrze
pielęgnowanych wskazywało na obniżony poziom od-
porności miejscowej. Zkolęi kłębkowe zapalenie ne-
rek, które jest wynikiem odkładania się kompleksów
antygen-pr zeciw ciało, powstaj e jako zmiana wtórna
przy innych chorobach, w tympasożytniczych. Ten typ
zapalenia nerek wymieniany jest najczęściej jako wy-
stępujący podczas przebiegu leiszmaniozy. Całośc ob-
s erwowany ch zmian klini cznych i lab oratoryj nych su-
gerowała mozliwość wystąpienia leiszmaniozy.

W celu potwierdzenia postawionego podejrzenia
wykonano biopsję cienkoigłową i odczyn ELISA. Ba-
danie bioptatów zwęzłów chłonnych i szpiku kostnego
dało wynik ujemny. Nie wykazano w nich pierwotnia-
ków L e i s hm an i a s p . Ne gatywny r ęzultat b adania hi sto -

logicznego nie wyklucza jednak podejrzenia leiszma-
niozy, poniewaz metoda ta cechuje się niską czułością.
Ocenia się, ze wynik pozytywny uzyskuje się jedynie
w 30oń probek z węzłów chłonnych t w 50-700ń pró-
bek szpiku kostnego zarażonych zwierząt (4, l4), Dla-
tego w dalszej kolejności wykonano dodatkowo bada-
nie w kierunku obecności swoistych przeciwciał dla
Leishmania sp.bardzo cnĄm i swoisĘm testem ELISA
(9, 14). Badania serologiczne wykonane wstępnie
w Ins§rtucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
testem pośredniej immunofluorescencj i i powtórzone
testem ELISA w Lublinie u wszystkich badanychpsów
dały wyniki pozytywne. Niskie miana przeciwciał wy-
kazane testem ELISA utrzymywały się w indywidual-
nych przypadkach od 6 do 11 miesięcy i całkowicie
zantkły po 15 miesiącach (tab. 3).

Na podstawie uzyskanych wyników badań klinicz-
nych, laboratoryjnych i serologicznych postawiono roz-
poznanie podklinicznej postaci leiszmaniozy. Jednó-
cze śni e podj ęto decy zjęo poniechaniu swo i ste g o lecze -
nia. Zgodnie z ogólnie przyjętym postępowaniem,
leczenie leiszmaniozy rozpoczyna siętylko wtedy, gdy
inwazja mńifestuje się wyraźnymi objawami klinicz-
nymi. Aktualnie lekami podstawowymi sązwiązki an-
tymonowe: antymonian meĘloglukaminy (meglumina)



Tab. 3. Wyniki badań serologicznych psów wykonanych tes-
tem immunofluorescencji pośredniej (IFAT) i testem ELISA

Objaśnienia: * skala ocen testu ELISA: pozytywny (+++, ++, +),

wątpliwy (+/ ), negatywny ( )

lub stiboglukonian sodu. Podaje sięjeden znichdo ustą-
pienia objawow, a często ich działanie wzmacnia się
podawaniem allopurinolu - analogu hipoksanĘny. Sto-
sowaĆ możnatez amfoterycynęB i aminosydynę, anty-
biotyki glikozydowe o znacznych jednak dzlaŁantach
ubocznych. Niekiedy wykorzystuj e się predni solon, me-
tronidazol i ketokonazol. Dobre wyniki wykazuje rów-
niez podawanie cyklosporyny (2, 5,9, 12), W bada-
niach własnych odstąpiono od leczeniazuwagi na sub-
kliniczny przebiegchoroby i dobry ogólny stan kliniczny
psów,

Zdecydowano się na postępowanie, którego istotą
była troska o jak najlepszy stan czynnościowy układu
odpornościowego chorych psów. DIa każdego psa
indyłvi dualni e u s tal ono pro gram ob ej muj ący działania
Iecznicze, pielęgnacyjne i kontrolne. Obejmował on
likwidację ognisk infekcyjnych skory i układu moczo-
wego, poprawę warunków higienicznych i środowisko-
wych,przestrzeganieprofilaktykiprzeciwpasożytnicze j,
przeciwkle szczow ej i przeciwzakażnej oraz żywienie
karmami zbilansowanymi wg indy.widualnego zapotrze-
bowania bytowego. Kontrolne badania kliniczne i se-
rologiczne wykonyrvano w odstępach 3 -miesięcznych.
Realizacja przyjętego proglamu doprowadziła do cofa-
nia się objawow klinicznych i podklinicznych oraz kom-
pletnego zaniku mian przeciwciał u wszystkich psów
w ciągu 15 miesięcy. Program postępowania i kontrolę
kliniczną kontynuowano jeszcze 9 miesięcy. Po tym
czasie zwterzęta uznano za zdrowe i obserwacj e zakoń-
czono.

W ostatnich latach obserwuje się rozszerzanię ob-
szaru endemicznego występowania leiszmaniozy
i wzrost Iiczby zachorowań u psów w Europie ( 1 3, 1 4).
Zdaniem niektórych autorów, p o stępuj ąc e zmiany w a-
runków klimatycznych, które umożliwiaj ą przeżyw a-
nie przenosicieli biologicznych tego pierwotniaka na
nowych obszarach mogą przyczyniać się do poszeTze-
nia strefy występowania tej inwazji (14). Przypadki
leiszmaniozy pojawiające się poza obszarami natural-
nego występowania pierwotniaka dotycząpsów impor-
towanych lub tych, które czasowo przebyłvały natere-
nach endemicznych, najczęściej podczas podrozy tu-

rystycznych. Sugeruje się równiez mozliwość alterna-
tywnego uczestnictwa innych stawonogów w trans-
mi sj i tej inw azji, np. kle s zc z y (I 4). T a htp oteza wydaj e
się j e dnak mało prawdopo dobna ze w zględll na wys oki
kon s erwaty zm vłykształc onych w dłu gim pro c e s ie ewo -

lucyjnym układów pomiędzy pasożytem i jego przeno-
sicielem. Natomiast bardziej realne wydają się sugestie
dotyczące przenoszenia się inwazji w nowym środo-
wisku drogązakażenia wewnątrzmacicznego (6) lub też
jatrogennie drogą transfuzji QĄ.

W podsumowaniu przeprowadzonych badań należy
stwierdzić, że opisana postać leiszmanlozy była krótko
trwaj ącą formą bezobj awowego nosicielstw a. Przęma-
wia za tym okresowa obecność swoistych przeciwciał
w surowicy badanych psów. Taki przebieg zarażenia
spowodowany był najprawdopodobniej niską patogen-
nością szczepl Leishmania i wysoką sprawnościąme-
chanizmów obronnych organizmu psow (utrzymuj ąca
się wydolność narządów miąższowych i niskie miana
przeciwciał).

Przedstawi onę przypadki le i szmaniozy p s ów świ ad-
cząo realnej mozliwości zawlęczenia tej inwazji do
Polski. Nalezy zatembrać j ą pod uwagę w diagnostyce
ro zn i c owej, zwłaszc za l zw ier ząt imp o ft ow anych, wy -
karujących objawy ze strony skóry przewodu pokar-
mowego lub układu moczowo-płciowego.
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