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Streszczenie

Wprowadzenie i cel pracy. Kleszcze są zaliczane do obligatoryjnych ektopasożytów kręgowców lądowych, w tym również
i człowieka. Stanowią rezerwuar, niekiedy wektor wielu drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów i pierwotniaków) zagrażających zdrowiu zwierząt i ludzi. Głównym celem pracy była próba oceny, czy powszechnie występujące w Polsce
kleszcze z gatunku Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus mogą stanowić potencjalny wektor i rezerwuar dla pierwotniaków:
Babesia i Theileria, oraz Toxoplasma gondii, a tym samym odgrywać rolę w krążeniu tych patogenów w przyrodzie.
Skrócony opis stanu wiedzy. Do grupy pierwotniaków występujących w kleszczach należą rodzaje Theileria spp., Babesia
spp., i jak stwierdzono w ostatnich badaniach – Toxoplasma gondii. Rodzaje Theileria i Babesia stanowią duże zagrożenie
głównie dla zwierząt, powodując m.in. gorączkę wschodniego wybrzeża, tropikalną tejleriozę, babeszjozę. Z kolei Toxoplasma
gondii to pierwotniak szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, który może wywoływać trwałe i nieodwracalne wady
płodu. Dotychczasowe badania potwierdzają obecność tych pierwotniaków u niektórych gatunków kleszczy, jak również
możliwość współwystępowania niektórych z nich w jednym osobniku.
Podsumowanie. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, badania dotyczące potencjalnej roli kleszczy w transmisji pasożytniczych pierwotniaków mogą przyczynić się do oceny realnego zagrożenia nabycia infekcji w przypadku pokłucia
przez kleszcze. Szczególne znaczenie dla kobiet ciężarnych miałyby wyniki dotyczące roli kleszczy jako alternatywnej drogi
w transmisji Toxoplasma gondii – czynnika etiologicznego toksoplazmozy.
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WPROWADZENIE
Kleszcze są obligatoryjnymi ektopasożytami kręgowców
lądowych, w tym również człowieka. Charakteryzują się
wysoką odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe.
Wytrzymują zarówno bardzo wysokie, jak i niskie temperatury, ich występowanie stwierdzano w różnych siedliskach
ekologicznych na całym świcie. Przeżywalności kleszczy
sprzyja fakt, że nie posiadają swojego konsumenta w łańcuchu pokarmowym. Najedzone samice kleszcza potrafią
złożyć średnio od 1000 do nawet 6000 jaj, z których wylegają
się larwy, pierwsze stadium rozwojowe kleszcza, do przeobrażenia potrzebujące krwi żywiciela (zwierzęcia lub człowieka).
Kleszcze stanowią zatem potencjalnie najlepszy rezerwuar,
a niekiedy i wektor dla bakterii, wirusów i pierwotniaków,
gwarantując ich obecność i krążenie w środowisku naturalnym [1]. Pierwotniaki Babesia, Theileria oraz Toxoplasma
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gondii należą do drobnoustrojów występujących w środowisku naturalnym. Mogą powodować poważne w skutkach
schorzenia zarówno u ludzi, jak i u zwierząt (babeszjoza,
tejlerioza i toksoplazmoza), a rezerwuarem i/lub potencjalnym wektorem tych patogenów są różne gatunki kleszczy
występujące na całym świecie. Pierwotniaki te mogą powodować ciężkie schorzenia, przez co badania nad rolą kleszczy
w ich transmisji odgrywają ogromną rolę w aspekcie zdrowia
narażonych na infekcje ludzi i zwierząt. Theileria spp. stanowi
poważne zagrożenie głównie dla zwierząt, zarówno dzikich,
jak i hodowlanych, powodując m.in. gorączkę wschodniego
wybrzeża (T. parva) czy tropikalną tejleriozę (T. annulata).
Objawy chorobowe są przyczyną skrajnego wyczerpania, co
może prowadzić do śmierci zainfekowanego zwierzęcia [2].
Dotychczas nie stwierdzono zarażenia Theileria u ludzi [3, 4].
Babeszjoza stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Choroba
ta u psów (czynnik etiologiczny B. canis) objawia się często
uszkodzeniem nerek i wątroby, co w przypadku dużego
rozpadu erytrocytów często kończy się śmiercią zwierzęcia.
Dla ludzi szczególnie niebezpieczne są Babesia divergens
i Babesia microti, powodujące ludzką babeszjozę, zaliczaną do
tzw. chorób typu „emerging”. Zarażenia z reguły są rzadkie,
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mogą przebiegać bezobjawowo, ale w skrajnych przypadkach
rozwijają się w ciężką infekcję o objawach przypominających
malarię. Ciężki przebieg, a nawet przypadki śmiertelne, występują zazwyczaj u osób z niedoborami immunologicznymi,
po usunięciu śledziony lub w starszym wieku [5]. Natomiast
Toxoplasma gondii jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet
ciężarnych – zarażenie w pierwszym trymetrze ciąży może
wywoływać trwałe i nieodwracalne wady płodu (zapalenie
mięśnia sercowego i płuc, uszkodzenie słuchu i wzroku,
zaburzenia neurologiczne: mózgowe porażenie dziecięce,
padaczkę, upośledzenie umysłowe) [6].
CEL PRACY
Głównym celem pracy jest próba oceny, czy powszechnie
występujące w Polsce kleszcze z gatunku Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus mogą stanowić potencjalny wektor
i rezerwuar dla wybranych pierwotniaków, a tym samym
ogrywać rolę w krążeniu tych patogenów w przyrodzie.
STAN WIEDZY
Theileria spp. (Bettencourt, 1907) to wewnątrzkomórkowe
pierwotniaki z gromady Apicomplexa, rodzina Theileridae
[7]. W obrębie Theileria spp. wyróżnia się kilkanaście gatunków patogennych, z których największe znaczenie chorobotwórcze ma T. parva, wywołująca gorączkę wschodniego
wybrzeża (ECF-east coast feler) oraz T. annulata, powodująca
tropikalną tejleriozę [2]. Potwierdzono, że te dwa gatunki
przyczyniają się do najliczniejszych strat wśród zwierząt
i stanowią największe zagrożenie dla ich zdrowia [8]. Badania
molekularne przeprowadzone wśród saren i jeleni na terenie
północno-zachodniej Polski wykazały obecność Theileria
spp. u ok. 11% badanych zwierząt [9]. Z kolei międzynarodowe badania (prowadzone na terenie Polski, Ukrainy
i Słowacji) potwierdziły obecność T. equi we krwi 30 z 215
badanych koni (13,95%) [10]. Badania kleszczy na obecność fragmentów genów Theileria spp. dotyczyły głównie
osobników najedzonych, zdjętych ze zwierząt dzikich i hodowlanych. W Turcji przebadano ponad 2200 osobników
kleszczy twardych zdjętych z owiec i kóz, wśród których
odsetek występowania Theileria lub/i Babesia wyniósł niemal
15%. Stwierdzono również przypadki współwystępowania
gatunków Theileria ovis z Babesia ovis [11]. W Niemczech
naukowcy przebadali na obecność Theileria spp. próbki śledzion pobranych od lisów rudych, a także kleszcze zebrane
z lisów, wśród których znalazły się osobniki z gatunku Ixodes
ricinus i Dermacentor reticulatus. Obecność DNA Theileria
annae została potwierdzona zarówno u samych lisów, jak
i u kleszczy I. ricinus, nie stwierdzono natomiast obecności
tego patogenu w kleszczach D. reticulatus [12].
Toxoplasma gondii (Nicolle i Manceaux, 1908) jest obligatoryjnym wewnątrzkomórkowym pasożytniczym pierwotniakiem w obrębie gromady Apicomplexa, rodzina
Sarcocystidae [13], szeroko rozpowszechnionym na całym
świecie. Najniebezpieczniejszą postacią choroby jest toksoplazmoza wrodzona, w której zarażenie płodu następuje
w wyniku przekazania T. gondii przez łożysko, powodując
zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, a także toksoplazma oczna, neurotoksoplazmoza czy toksoplazmoza

rozsiana. Transmisja T. gondii drogą pokarmową (przez
spożycie surowego zainfekowanego mięsa, zanieczyszczonej
wody i żywności) jest uważana za podstawową przyczynę
pierwotnych infekcji. Obecność fragmentów DNA T. gondii
została potwierdzona zarówno u kleszczy z gatunku Ixodes
ricinus (12,6%) jak i Dermacentor reticulatus (3,2%) na terenach wschodniej Polski [14, 15]. T. gondii została również
wykryta w tkankach myszy inokulowanych homogenatem
z kleszczy I. ricinus zebranych bezpośrednio z wegetacji [16].
Z kolei w badaniach prowadzonych na terenie południowo-zachodniej Polski potwierdzono znacznie wyższy odsetek
występowania T. gondii w kleszczach I. ricinus (na poziomie
65%) [17].
Babesia spp. (Starcovici, 1893) należy do pierwotniaków
(Apicomplexa: Piroplasmida: Babesiidae) bezwzględnie
przenoszonych przez kleszcze z gatunku Ixodes ricinus –
najważniejszego wektora Babesia w Europie. Za potencjalny
wektor tego patogenu uważany jest również Dermacentor
reticulatus i Ixodes persulcatus [18, 19]. Dla ludzi szczególnie niebezpieczna jest Babesia divergens i Babesia microti,
wywołujące ludzką babeszjozę, zaliczaną do tzw. chorób
typu „emerging”. U bydła babeszjoza wywoływana jest przez
Babesia bigemina i Babesia bovis. Z kolei czynnikiem etiologicznym babeszjozy u psów jest Babesia canis [5, 11]. Pierwsze
dwa przypadki ludzkiej babeszjozy w Polsce zostały opisane
w 2010 roku, gdzie czynnik etiologiczny choroby oznaczono
co do gatunku jako Babesia divergens lub Babesia venatorum
[20]. Na terenach wschodniej Polski odsetek kleszczy I. ricinus zarażonych Babesia wynosi średnio 4,6%, najczęściej
występującym gatunkiem jest Babesia microti (2,8%). Z kolei
u kleszczy D. reticulatus odsetek zarażenia pierwotniakiem
wyniósł 2,7%; występowanie Babesia microti stwierdzono
u 2,1% i Babesia canis u 0,7% osobników [21].
W Polsce nie prowadzono dotychczas badań nad występowaniem gatunków Theileria spp. w kleszczach nienajedzonych, zebranych bezpośrednio z roślinności. Wyniki takich
badań pozwoliłyby stwierdzić, czy kleszcze występujące
na terenie wschodniej Polski mogą stanowić kompetentny
rezerwuar dla tego pierwotniaka, a tym samym brać udział
w krążeniu Theileria w danym biotopie. Badania prowadzone
w Hiszpanii potwierdziły występowanie T. ovis u Dermacentor reticulatus zebranych z roślinności (1%), a także u Ixodes
ricinus: T. annulata (1,6%) i T. ovis (3,6%) [22]. W związku
z występowaniem niektórych gatunków Theileria u zwierząt
dzikich i hodowlanych na terenie Polski, zasadne byłoby poszukiwanie tych pierwotniaków w kleszczach zebranych ze
środowiska. Badania naukowe prowadzone w innych krajach
potwierdziły możliwość współwystępowania niektórych gatunków Theileria i Babesia, m.in. Theileria ovis i Babesia ovis,
u kleszczy z rodzaju Ixodes [11]. W kleszczach I. ricinus i D.
reticulatus występujących we wschodniej Polsce stwierdzono
obecność dwóch pierwotniaków: Toxoplasma gondii i Babesia
spp., jednak nie badano ich pod kątem współwystępowania
patogenów, jak również ewentualnego współwystępowania
z Theileria spp. Wiedza w obszarze transmisji tych pierwotniaków jest nadal niewielka. Badania nad koinfekcjami
tych patogenów pozwoliłyby określić, czy występowanie
w kleszczu danego pierwotniaka determinuje w jakikolwiek sposób występowanie kolejnych pierwotniaków u tego
samego osobnika. Powszechnie znane drogi transmisji T.
gondii nie wyjaśniają w pełni powszechnego występowania tego pierwotniaka u różnorodnych żywicieli, takich jak
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roślinożerne ssaki, dzikie gryzonie i ptaki. Z tego powodu
w niektórych badaniach zakładano istnienie alternatywnych
dróg szerzenia się T. gondii, m.in. przez uszkodzoną skórę czy
transmisję pierwotniaka przez krwiopijne stawonogi, głównie kleszcze [23]. Badania nad możliwością transowarialnego
przenoszenia T. gondii (z zarażonej samicy na złożone jaja)
pozwoliłyby lepiej poznać mechanizmy krążenia tego pierwotniaka w przyrodzie z udziałem kleszczy. Dotychczas
nie potwierdzono również możliwości transowarialnego
przenoszenia Theileria spp., T. gondii, a także niektórych
gatunków Babesia spp. u kleszczy D. reticulatus i I. ricinus
w badaniach eksperymentalnych. Transowarialne przenoszenie zostało natomiast potwierdzone dla Babesia bovis
u kleszczy Rhipicephalus microplus [24].
Istnieje niewiele doniesień na temat badań kleszczy zdjętych ze skóry ludzi. Aubry i wsp. przebadali ok. 250 kleszczy
zebranych od ludzi w ciągu 10 lat. W kleszczach stwierdzono
obecność: Rickettsia slovaca (34%) i Rickettsia raoultii (23%)
u Dermacentor reticulatus, a także Borrelia spp. (8%), Rickettsia spp. (2%) i Anaplasma phagocytophilum (5%) u kleszczy
Ixodes [25]. Dane te odzwierciedlają faktyczne narażenie
populacji ludzi ze strony kleszczy i wektorowanych przez
nie patogenów. Uzyskane wyniki są zdecydowanie niższe
od odsetków zakażeń stwierdzanych w populacjach kleszczy
na konkretnych stanowiskach. Badania kleszczy zdjętych
z ludzi prowadził również Asman i wsp. [26], obecność A.
phagocytophilum stwierdzono u 38,9% badanych osobników
I. ricinus, natomiast u żadnego nie potwierdzono obecności
Babesia spp. Takich badań nie prowadzono jednak w aspekcie
pierwotniaków, których wektorem (w przypadku Theileria)
czy potencjalnym wektorem (w przypadku Toxoplasma gondii) mogą być kleszcze.
PODSUMOWANIE
Dziedzina nauki dotycząca kleszczy i chorób odkleszczowych jest stosunkowo młoda i szybko się rozwija. Wszystkie
badania w tym zakresie przyczyniają się do poszerzenia
wiedzy na temat potencjalnej roli kleszczy jako wektora
i rezerwuaru pierwotniaków i innych patogenów oraz zagadnień dotyczących mechanizmów warunkujących krążenie
tych patogenów w przyrodzie. Z punktu widzenia zdrowia
publicznego, wyniki takich badań mogą odpowiedzieć na
pytanie, jakie jest realne narażenie na wystąpienie chorób
odkleszczowych wywołanych przez pasożytnicze pierwotniaki. Stanowią również podstawą do oceny, jak zmienia się
to zagrożenie w porównaniu do wyników z lat ubiegłych.
Eksperymentalne badania nad trasnsowarialną transmisją
pierwotniaków mogłoby dać odpowiedź na pytanie, czy dany
pierwotniak ma możliwość utrzymania się w danej populacji
kleszczy, co w zdecydowany sposób zwiększa ryzyko infekcji
wywołanych przez badane pierwotniaki u ludzi i zwierząt.
Szczególne znaczenie dla kobiet ciężarnych mają wyniki
dotyczące roli kleszczy jako alternatywnej drogi w transmisji
T. gondii – czynnika etiologicznego toksoplazmozy.
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Potential role of ticks of the species Dermacentor
reticulatus and Ixodes ricinus in the circulation of parasitic
protozoa: Theileria spp., Babesia spp. and Toxoplasma
gondii in the natural environment
Abstract

Introduction and objective. Ticks are classified into obligatory eco-parasites of terrestrial vertebrates, including humans.
They constitute a reservoir, sometimes a vector of many pathological microorganisms (bacteria, viruses and protozoa)
threatening the health of humans and animals. The primary objective of the study was an attempt to evaluate whether ticks
of the species Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus, commonly occurring in Poland, may constitute a potential vector
and reservoir for the protozoa: Babesia, Theileria, and Toxoplasma gondii, and at the same time, play a role in the circulation
of these pathogens in nature.
Brief description of the state of knowledge. The genera Theileria spp., Babesia spp, and as has been found in recent years,
Toxoplasma gondii belong to the group of protozoa occurring in ticks. The genera Theileria and Babesia create a great risk,
mainly for animals, causing, among others, east coast fever, tropical theileriosis and babesiosis. In the case of Toxoplasma
gondii, this protozoan is especially dangerous for pregnant women, and may cause permanent and irreversible foetal defects.
Studies to-date confirm the presence of these protozoa in some species of ticks, as well as the possibility of co-occurrence
of some of them in one individual tick.
Summing up. From the aspect of public health, studies concerning the potential role of ticks in the transmission of parasitic
protozoa may contribute to the assessment of the actual risk of infection in the case of tick bites. The results concerning the
role of ticks as an alternative route of transmission of T. gondii – the etiologic factor of toxoplasmosis, would be of a special
importance for pregnant women.
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