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100 gatunków pierwotniaków. Inwazje 
tych pasożytów z największą często-
tliwością stwierdzane są u bydła oraz 
psów (6).

Babeszjozę charakteryzuje bardzo 
różnorodny przebieg, uwarunkowany 
m.in. szczepem pasożyta wywołują-
cym chorobę, wiekiem zwierzęcia, jego 
statusem immunologicznym, rasą, po-
chodzeniem, a także współistniejący-
mi chorobami.

Mechanizmy warunkujące rozwój ob-
jawów klinicznych piroplazmozy są po-
dobne niezależnie od gatunku pasożyta 
oraz gospodarza, którego choroba doty-
czy. Zachorowania na babeszjozę poja-
wiają się wiosną oraz jesienią i związa-
ne są z sezonową aktywnością kleszczy. 
Najczęściej do zarażenia dochodzi pod-
czas inwazji tymi pajęczakami. W trakcie 
pobierania krwi przez kleszcze do orga-
nizmu zwierząt zostają wprowadzone 
sporozoity, które przekształcają się w tro-
fozoity, a następnie w obrębie krwinek 
czerwonych ulegają podziałom na dwa 
gruszkowate merozoity. Z czasem do-
prowadzają one do destrukcji erytrocy-
tów, co klinicznie objawia się anemią (7). 
By mogło dojść do transmisji choroby, 
zarażone pierwotniakami Babesia klesz-
cze muszą pasożytować na zwierzętach 
co najmniej 2-3 dni.

Drogami przenoszenia inwazji 
o mniejszym znaczeniu są transfuzja 
krwi oraz kontakt otwartych ran z za-
rażoną krwią. Stegman i wsp. (8) opi-
sali zarażenie suki owczarka niemiec-
kiego pierwotniakami Babesia poprzez 

Babeszjoza/piroplazmoza jest transmi-
syjną chorobą ludzi i zwierząt przeno-
szoną przez kleszcze. Jej czynnikiem 
etiologicznym są wewnątrzerytrocytar-
ne pierwotniaki należące do rodzaju Ba-
besia, rodziny Babesidae, rzędu Piropla-
smida, typu Apicomplexa. Obok Babesia, 
w obrębie rzędu Piroplasmida, wyróżnia 
się także rodzaje Theileria oraz Cytauxo-
zoon, których przedstawiciele wywoły-
wać mogą u zwierząt choroby podobne 
w przebiegu do babeszjozy. Wektorami 
piroplazm, w zależności od gatunku go-
spodarza oraz szerokości geografi cznej, 
są różne gatunki kleszczy. Nazwa „piro-
plazmoza” związana jest z morfologią 
pierwotniaków, które po podziałach ko-
mórki zachodzących w obrębie erytrocy-
tów przyjmują kształt gruszkowaty (ang. 
pear shaped) (1).

Pierwsze opisy choroby pochodzą 
z roku 1814 (2) i dotyczą babeszjozy 
krów, określanej mianem gorączki tek-
sańskiej, która w 1868 roku zdziesiąt-
kowała pogłowie bydła w USA (3, 4). 
Zachorowania krów o podobnym prze-
biegu do gorączki teksańskiej notowa-
no także w innych regionach świata, 
przy czym ich przyczyna pozostawała 
nieznana do roku 1888, kiedy to Victor 
Babes wykazał w erytrocytach chorych 
osobników obecność gruszkowatych 
tworów, które początkowo uznawano 
za bakterie i określano mianem Hema-
tococcus bovis (5).

Obecnie babeszjozy ludzi i zwierząt 
stwierdzane są na całym świecie. W ob-
rębie rodzaju Babesia wyróżnia się ponad 
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transfuzję krwi. U psa biorcy wystąpiły 
niespecyfi czne objawy ogólne w posta-
ci gorączki, apatii i spadku masy ciała. 
Badaniem hematologicznym wykaza-
no anemię oraz niską wartość hemato-
krytu, zaś badaniem biochemicznym 
surowicy krwi – podwyższone stęże-
nie bilirubiny. Diagnozę choroby po-
stawiono na podstawie mikroskopowej 
oceny rozmazów krwi pobranej od psa 
chorego oraz amplifi kacji DNA w PCR 
z użyciem starterów swoistych dla pa-
sożytów. Badaniem krwi psa dawcy me-
todą PCR wykryto również DNA tych 
pasożytów. Sekwencjonowanie produk-
tów amplifi kacji pochodzących od obu 
zwierząt wykazało 100-proc. homolo-
gię pomiędzy porównywanymi izolata-
mi, co było podstawą ustalenia związ-
ku pomiędzy wystąpieniem choroby 
a przetoczeniem krwi.

Kontakt ran z zainfekowaną krwią 
może mieć miejsce podczas walk psów. 
Nie dziwi więc fakt, iż rasami, u których 
najczęściej dochodzi do inwazji tą dro-
gą, są american pitt bull terrier oraz tosa 
inu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo-
nych oraz Azji, gdzie walki psów, jakkol-
wiek nielegalne, cieszą się dużą popular-
nością (9, 10).

Prawdopodobnie inwazja może sze-
rzyć się także z matki na potomstwo 
przez łożysko. Dlatego celem niniejsze-
go artykułu było prześledzenie donie-
sień odnośnie do częstości stwierdza-
nia tej drogi transmisji zarażeń Babesia 
u różnych gatunków zwierząt.

Przegląd przypadków 
zarażeń śródmacicznych 
pierwotniakami Babesia 
u zwierząt 
Do zarażenia śródmacicznego pło-
dów pierwotniakami Babesia docho-
dzi rzadko. By tego typu sytuacja mia-
ła miejsce, konieczne jest występowanie 
określonych zmian patologicznych w ło-
żysku (11). Płody zarażeniu mogą ulec 
praktycznie na każdym etapie cią-
ży (11). Na terenach enzootycznych in-
wazja może być przyczyną ronień (11). 
Zarażenia sródmaciczne pierwotnia-
kami Babesia notowano u owiec z in-
wazjami Babesia ovis (11), bydła zara-
żonego Babesia bigemina (11) i Babesia 
bovis (11, 12), koni zarażonych Babe-
sia equi i Babesia caballi (11, 13) oraz 
psów zarażonych Babesia canis i Babe-
sia gibsoni (14).

Bydło 
Yeruham i wsp. (15) opisali przypadek 
dwudniowej jałówki z objawami gorącz-
ki, osłabienia, odwodnienia, bladości 
błon śluzowych oraz okresowych drga-
wek. Cielę pochodziło od matki utrzy-
mywanej na pastwisku, nie poddawanej 
szczepieniom przeciwko babeszjozie, 
u której nigdy nie notowano tej cho-
roby. Mikroskopowym badaniem roz-
mazów krwi pobranej od matki nie 
stwierdzono obecności w erytrocytach 
pierwotniaków Babesia. Badaniem he-
matologicznym wykazano natomiast 
normocytarną, normobarwliwą anemię, 
leukocytozę, limfocytozę oraz trombo-
cytopenię. W erytrocytach jałówki ba-
daniem mikroskopowym rozmazów 
krwi wykazano obecność pasożytów 
B. bovis. Parazytemia była niewielka 
i wynosiła 0,001%. Badaniem bioche-
micznym stwierdzono podwyższoną 
aktywność AST, LDH, ALP, CK, GGT, 
wzrost stężenia bilirubiny całkowitej, 
mocznika oraz białka całkowitego. W le-
czeniu przyczynowym zastosowano 
octan diminazenu (Berenil Hoechst AG, 
Frankfurt am Main, Germany) w dawce 
5 mg/kg i.m. Terapia przyniosła poprawę 
stanu klinicznego zarażonego zwierzę-
cia. Czas całkowitego powrotu do zdro-
wia wyniósł 26 dni. Po tym okresie 
w badaniu hematologicznym i bioche-
micznym surowicy krwi nie wykazano 
jakichkolwiek nieprawidłowości. Także 
stan kliniczny zwierzęcia był dobry.

Opis podobnego do zaprezento-
wanego powyżej przypadku wrodzo-
nej babeszjozy u cielęcia przedstawili 
De Vos i wsp. (16). Chorobę notowa-
no u dwudziestoczterogodzinnego cie-
lęcia, u którego rozwinęła się hemoliza 
wewnątrznaczyniowa oraz wystąpiły ob-
jawy nerwowe. Zwierzę padło wkrótce 
po pojawieniu się pierwszych objawów 
neurologicznych. Badaniami laboratoryj-
nymi potwierdzono, iż przyczyną upad-
ku była inwazja B. bovis. Podobnie jak 
we wcześniejszym doniesieniu, u krowy 
– matki cielaka – nie notowano żadnych 
objawów piroplazmozy.

W opisywanych przypadkach do za-
rażenia cieląt doszło najprawdopodob-
niej na skutek transmisji pierwotniaków 
z matki na potomstwo. Brak wykazania 
obecności pasożytów we krwi dorosłych 
krów nie jest niczym zaskakującym. Jak 
donosi Mahoney (17), w badaniu mikro-
skopowym rozmazów krwi B. bovis wyka-

zana może być dopiero 8-16 dni od mo-
mentu infestacji zrażonymi kleszczami. 
Wcześniej liczba pierwotniaków we krwi 
jest zbyt mała, by mogły być one stwier-
dzone w erytrocytach tą techniką. Nie 
można więc wykluczyć sytuacji, że krew 
do badania od krów pobrana została 
właśnie w okresie niskiej parazytemii, 
co skutkowało fałszywie ujemnym rezul-
tatem badania mikroskopowego.

Na ogół wszystkie przypadki babeszjo-
zy u osobników młodszych aniżeli 8 dni 
uznaje się za efekt zarażenia śródmacicz-
nego. Niska parazytemia obserwowana 
u tego typu pacjentów oraz występo-
wanie objawów neurologicznych są na-
stępstwem gromadzenia się erytrocytów 
opadniętych pasożytami w naczyniach 
mózgu (18, 19). Trombocytopenia jest 
częstym zjawiskiem w przebiegu inwa-
zji pierwotniaczych, a jej efektem są za-
burzenia w krzepnięciu krwi (20, 21). 
Z kolei wzrost aktywności AST i LDH 
wiązany może być z rozpadem krwi-
nek czerwonych w przebiegu choro-
by i uwalnianiem enzymów wewnątrz-
komórkowych. Wzrost wartości GGT 
w pierwszym z opisywanych przypad-
ków powiązany mógł być także z hemo-
lizą oraz zaburzonym pobieraniem sia-
ry przez jałówkę (22).

Konie 
W Anglii opisano dwa przypadki tejle-
riozy u młodych ogierów. Inwazja prze-
biegała bezobjawowo i została zdiagno-
zowana podczas rutynowej kontroli 
zwierząt, jaka prowadzona jest na tere-
nie Wielkiej Brytanii przed sprzeda-
żą zwierząt od 1975 roku. U jednego 
z ogierów badaniem hematologicznym 
w krwinkach czerwonych wykryto obec-
ność pierwotniaków Theileria equi; oba 
zwierzęta reagowały natomiast dodat-
nio w testach serologicznych z antygena-
mi pasożyta. Ponieważ na powierzchni 
ciała badanych osobników nie notowa-
no obecności kleszczy oraz wykluczo-
no możliwość zarażenia jatrogennego, 
przyjęto, że ogiery uległy zarażeniu śród-
macicznemu. Istotne jest, iż oba konie 
były potomstwem klaczy pochodzących 
z Portugalii, gdzie tejlerioza notowana 
jest powszechnie (23).

W przypadku zarażeń na tle T. equi 
należy wziąć pod uwagę fakt, że osob-
niki z inwazją pozostają jej nosicielami 
na ogół do końca życia, gdyż leki prze-
ciwpierwotniacze w większości przy-
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padków jedynie tłumią objawy choro-
by, jednak nie doprowadzają do pełnej 
eliminacji pasożytów z organizmu zwie-
rząt. W związku z tym klacze będące 
nosicielkami tejleriozy mogą przeka-
zywać pierwotniaki poprzez łożysko, 
efektem czego są ronienia. W wielu 
przypadkach pomimo śródmaciczne-
go zarażenia źrebięta rodzą się żywe, 
bez objawów inwazji, aczkolwiek są tak-
że nosicielami pasożytów. Stosunkowo 
rzadko piroplazmoza stwierdzana jest 
u nowo narodzonych koni, co wynika 
z tego, iż przeciwciała zawarte w sia-
rze skutecznie tłumią pierwotniaki, nie 
dopuszczając do rozwoju klinicznej pi-
roplazmozy w pierwszym okresie ży-
cia koni (24).

Psy 
Fukumoto i wsp. (14) potwierdzili do-
świadczalnie możliwość śródmacicznej 
transmisji babeszjozy z matki na po-
tomstwo u psów. Autorzy ci do badań 
wykorzystali samice rasy beagle, które 
nie miały kontaktu z pierwotniakami 
(wyniki przeprowadzonych badań se-
rologicznych (ELISA, IF) oraz badań 
molekularnych krwi (PCR) u wszyst-
kich suk były negatywne). Jedną z suk 
przed kryciem zarażano pierwotniaka-
mi B. gibsoni. Samica ta urodziła cztery 
żywe i jedno obumarłe szczenię. Na-
tychmiast po porodzie cztery szcze-
nięta pochodzące od suki z inwazją 
pierwotniaczą odstawiono od matki 
i przekazano pod opiekę zdrowej sami-
cy, zaś do chorej matki dostawiano po-
tomstwo zdrowej suki. Wszystkie cztery 
psy pochodzące od zarażonej matki pa-
dły w ciągu 14-39 dni po porodzie. Wy-
kazano u nich hipotermię, bladość błon 
śluzowych, apatię, powiększenie wątro-
by i śledziony. Badaniem hematologicz-
nym stwierdzono niedokrwistość oraz 
małopłytkowość, natomiast badaniem 
mikroskopowym rozmazów krwi wyka-
zano obecność pasożytów w erytrocy-
tach. Badaniem PCR krwi potwierdzono 
obecność w organizmie szczeniąt ma-
teriału genetycznego Babesia. Badanie 
to dało także wynik dodatni, gdy objęto 
nim narządy wewnętrzne (mózg, serce, 
płuca i wątrobę) pobrane od obumar-
łego szczenięcia. Interesujący wydaje 
się fakt, że babeszjozy nie potwierdzo-
no u szczeniąt pochodzących od zdro-
wych matek, karmionych przez sukę 
z inwazją. Jest to potwierdzeniem tego, 

iż do zarażenia psów doszło w okresie 
śródmacicznym, a nie w okresie pouro-
dzeniowym przez gruczoł sutkowy.

Simões i wsp. (25) opisali przypadek 
zarażenia dwumiesięcznego szczenięcia 
rasy owczarek niemiecki pierwotniakami 
Babesia microti-like (określaną także mia-
nem izolat hiszpański). Zwierzę pocho-
dziło z Portugalii i nigdy nie opuszcza-
ło tego kraju (na terenie Portugalii nie 
stwierdza się endemicznego występowa-
nia Babesia microti-like). W dwa miesiące 
po porodzie zaobserwowano u niego 
objawy osłabienia, brak apetytu, apa-
tię, bladość błon śluzowych i gorączkę. 
Badaniem hematologicznym wykazano 
normocytarną, niedobarwliwą anemię, 
małopłytkowość oraz silną leukopenię. 
W erytrocytach obecne były małe pier-
wotniaki. Podanie imidokarbu przyczy-
niło się do zwalczenia inwazji oraz po-
wrotu psa do zdrowia. W opisywanym 
przypadku, analizując wyniki danych 
epidemiologicznych, historię choroby 
zwierzęcia oraz dane uzyskane w wy-
wiadzie chorobowym, określono, że naj-
bardziej prawdopodobną przyczyną za-
rażenia była transmisja śródmaciczna. 
Fakt, że objawy babeszjozy rozwinęły 
się dopiero po upływie dwóch miesię-
cy, może wskazywać na to, iż, podob-
nie jak w przypadku koni zarażonych 
T. equi, także u szczeniąt przez okres 
pierwszych około 60 dni życia inwazja 
skutecznie tłumiona jest przez przeciw-
ciała matczyne zawarte w siarze, a jej ob-

jawy kliniczne pojawiają się w miarę, jak 
poziom immunoglobulin siarowych spa-
da w organizmie zarażonych szczeniąt. 
Z podobnymi przypadkami wrodzonej 
babeszjozy u szczeniąt na tle B. canis au-
torzy zetknęli się także w praktyce wła-
snej. Ich opisy prezentowane będą w od-
dzielnych opracowaniach.

Podsumowanie 
Możliwość wystąpienia wrodzonej piro-
plazmozy u zwierząt rzuca nowe światło 
na kontrolowanie choroby. Niezwykle 
istotne wydaje się wykrywanie osobni-
ków przewlekle chorych. W większości 
przypadków opisywane inwazje pasoży-
tów rozpoznawane są na podstawie wy-
ników badania mikroskopowego krwi, 
jednak technika te nie jest dostatecznie 
czuła, zwłaszcza przy niskiej parazyte-
mii (26). Dlatego też z klinicznego punk-
tu widzenia w celu diagnozowania opi-
sywanych przypadków konieczne jest 
stosowanie badań charakteryzujących 
się wyższą czułością. Ponieważ u nowo 
narodzonych osobników, pobierających 
siarę, przeprowadzanie badań serolo-
gicznych mija się z celem, najskutecz-
niejszą metodą diagnostyczną w roz-
poznawaniu wrodzonych babeszjoz/
tejlerioz wydaje się PCR. 
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