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muchówkom. Stawonogi te mogą prze-
nosić takie jednostki, jak: bartonelloza 
(pchły C. felis), mykoplazmoza hemotro-
powa (pchły C. felis), dirofilarioza (ko-
mary) czy leiszmanioza (muchówki)

Wzrost częstości wykrywania chorób 
transmisyjnych przypisuje się rożnym 
czynnikom, m.in. rosnącej liczbie wek-
torów i ich rozprzestrzenianiu się 
na nowe obszary oraz poznawaniu 
nowych gatunków stawonogów. Czyn-
nikami tymi są również powiększający 
się teren zamieszkiwania i wzrost licz-
by dzikich zwierząt będących rezer-
wuarem stawonogów, a także ostatnio 
występujące zmiany biogeograficzne 
i klimatyczne sprzyjające wzrostowi 
ich liczebności. Konsekwencją zmian 
przedstawionych powyżej jest poja-
wianie się nowych jednostek – chorób 
wektorowych − na terenach dotychczas 
od nich wolnych.

Celem artykułu jest przedstawienie 
różnych metod przeciwdziałania w za-
kresie szerzenia się i rozwoju chorób 
transmisyjnych u psów i kotów.

Nieswoiste metody 
zapobiegania chorobom 
transmisyjnym 
W przypadku chorób transmisyjnych, 
aby doszło do przeniesienia czynni-
ka chorobotwórczego ze stawonoga 
na psa lub kota, jest konieczny odpo-
wiednio długi kontakt zwierząt domo-
wych z pchłą, kleszczem czy komarem 
(np. w babeszjozie psów co najmniej 
48 godzin, a w przypadku boreliozy 

Choroby transmisyjne (wektorowe) 
to jednostki o etiologii zakaźnej lub 
pasożytniczej, przenoszone przez ta-
kie stawonogi, jak kleszcze, komary czy 
pchły. Ich stały monitoring jest istotny, 
gdyż wiele z nich stanowi zagrożenie 
dla ludzi (1).

Wydaje się, że w naszych warunkach 
klimatycznych głównym wektorem cho-
rób zakaźnych i inwazyjnych są klesz-
cze. Na świecie rozpoznano około 900 
gatunków kleszczy, z czego 77 w samej 
Europie (1). Wiadomo, że kleszczem 
o największym znaczeniu, z punktu wi-
dzenia medycyny człowieka w Polsce, 
jest Ixodes ricinus, zaś medycyny wete-
rynaryjnej − Ixodes ricinus i Dermacen-
tor  reticulatus.  Kleszcze te są zdolne 
do pasożytowania na wielu gatunkach 
kręgowców, na powłokach ciała których 
mogą być zawlekane w obszary dotych-
czas od nich wolne. W Europie klesz-
cze pasożytujące na kotach i psach 
należą do rodziny Ixodidae − klesz-
czy twardych. Ich główne gatunki na-
leżą do rodzajów Ixodes, Rhipicephalus 
i Dermacentor, a w dalszej kolejności 
Haemaphysalis  i Hyalomma. W medy-
cynie weterynaryjnej małych zwierząt 
kleszcze mogą pełnić role wektorów 
takich chorób, jak: babeszjoza, ana-
plazmoza, erlichioza, borelioza, hepa-
tozoonoza, bartoneloza, wirusowe za-
palenie mózgu (1).

Nieco mniejszą rolę (wcale nie-
słusznie) w szerzeniu się chorób wek-
torowych w populacji psów i kotów 
przypisuje się pchłom, komarom czy 
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The prophylaxis of diseases transmitted by canine and feline ectoparasites

Metody profilaktyki
chorób przenoszonych
przez ektopasożyty
u psów i kotów

Streszczenie
Ektopasożyty mogą być przyczyną zabu-
rzeń dermatologicznych u psów i kotów, 
jak i mogą przenosić choroby będące 
w wielu przypadkach zoonozami. Sto-
sowane są różne metody zapobiegania 
inwazjom ektopasożytów u małych zwie-
rząt. W niniejszym artykule omówiono 
obecną sytuację kontrolowania inwazji 
ektopasożytów. Przedstawiono także in-
formacje odnośnie immunoprofilaktyki 
wybranych chorób wektorowych u psów.
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Abstract
Ectoparasites cause skin problems in dogs 
and cats and transmit diseases (also zoo-
noses). To prevent ectoparasite infection 
in small animals various methods have 
been used. This article reviews the pre-
sent situation regarding ectoparasite con-
trol. Also supplied is information about 
immunoprophylaxis of selected canine 
vector-borne diseases. 
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nawet 72 godziny). Wczesne usuwa-
nie z powłok ciała ektopasożytów lub 
też stosowanie preparatów mających 
działanie odstraszające dla stawono-
gów (repelenty) albo powodujące ich 
śmierć w krótkim czasie po kontakcie 
wektora z powierzchnią ciała żywicie-
la pokrytą danym preparatem, są naj-
częściej praktykowanymi metodami 
nieswoistego zapobiegania chorobom 
transmisyjnym (1-3).

Nieswoiste metody zapobiegania 
chorobom transmisyjnym, które przed-
sięwziąć może i powinien każdy z wła-
ścicieli psów i kotów, bez względu 
na status materialny, obejmują: uni-
kanie miejsc żerowania kleszczy (łąk, 
lasów, terenów krzaczastych) oraz 
wczesne usuwanie ektopasożytów 
(zwłaszcza kleszczy) z powierzchni 
ciała zwierząt (w tym celu zwierzęta po-
winny być skrupulatnie badane przez 
właścicieli po każdym spacerze).

Inną formą przeciwdziałania niebez-
pieczeństwu rozwoju chorób wektoro-
wych u psów i kotów jest profilaktycz-
ne stosowanie u zwierząt domowych 
komercyjnych preparatów przeciwko 
ektopasożytom. Preparaty przeciwko 
pchłom i kleszczom (a także innym ek-
topasożytom) powinny charakteryzo-
wać się niską toksycznością dla zwie-
rząt, być bezpieczne w stosowaniu, 
łatwe w dawkowaniu i podawaniu. Po-
winny cechować się także przedłużo-
nym okresem uwalniania. Jest to ważne, 
gdyż cykl rozwojowy pcheł czy koma-
rów jest związany z utrzymywaniem się 
ich postaci rozwojowych w środowisku. 
Z tego powodu preparaty krótko dzia-
łające będą niszczyć wyłącznie dojrza-
łe formy tych owadów, natomiast nie 
ochronią przed inwazją dorastających 
nowych pokoleń, które zaatakują orga-
nizm bezpośrednio ze środowiska by-
towania zwierzęcia (1).

Preparaty przeciwko pasożytom ze-
wnętrznym mają formę kropli spot-on, 
obroży, rzadziej szamponów, pudrów 
lub zasypek. Wspomniane trzy osta-
nie postaci leków, choć nie cechują się 
przedłużonym działaniem, znajdują za-
stosowanie we wstępnej likwidacji ek-
topasożytów u zwierząt silnie zapchlo-
nych, zwłaszcza osłabionych i w złej 
kondycji (3). Stosunkowo od niedawana 
na rynku preparatów farmaceutycznym 
dostępne są preparaty sprawdzające się 
jako ochrona przeciwko pchłom i klesz-

czom, występujące w formie tabletek, 
które dzięki swojej smakowitości są ła-
twe do podania, a ich działanie utrzy-
muje się przez dłuższy czas. 

Preparaty przeciwko pasożytom ze-
wnętrznym powinny być stosowane ob-
ligatoryjne podczas ciepłej pory roku, 
a w razie potrzeby także w innych mie-
siącach. Zmiany klimatyczne powodują 
niemal całoroczną aktywność np. pcheł 
i kleszczy, co powinno uwzględniać się 
w doborze indywidualnego programu 
profilaktycznego dla danego pacjenta. 

Najczęściej stosowanymi substancja-
mi czynnymi, służącymi do zwalczania 
inwazji ektopasożytów u psów i ko-
tów są: fipronil, amitraza, imidakloprid 
w połączeniu z moksydektyną, perme-
tryna (która nie powinna być stosowa-
na u kotów), flumetryna, dinotefuran 
i pyriproksyfen, fluralaner, afoksolaner, 
sarolaner (1, 2). Poniżej zostanie zapre-
zentowana krótka charakterystyka tych 
substancji z uwzględnieniem mechani-
zmów ich działania.

Fipronil 
Jest substancją owadobójczą i roztoczo-
bójczą, należącą do grupy fenylopira-
zolu. Fipronil i jego metabolit − sulfon 
fipronilu − działają w kanałach chloro-
wych bramkowanych ligandem, szcze-
gólnie zaś tych, które są bramkowane 
neuroprzekaźnikiem − kwasem gam-
ma-aminomasłowym (GABA), oraz 
w kanałach odczulających i nieodczu-
lających bramkowanych glutaminianem 
(Glu; jedyne kanały chlorowe bramko-
wane ligandem u bezkręgowców), blo-
kując transport jonów chlorkowych 
przez pre- i postsynaptyczne błony 
komórkowe. Powoduje to niekontrolo-
waną aktywność centralnego układu 
nerwowego i śmierć owadów lub roz-
toczy (4, 5).

Amitraza 
Jest formamidynowym środkiem roz-
toczobójczym, działającym jako an-
tagonista na receptory oktopaminy, 
powodując nadmierne pobudzenie sy-
naps oktopaminergicznych u roztoczy, 
a w konsekwencji drżenie i konwulsje. 
Ponadto w stężeniach subletalnych 
ma zdolność do zmniejszenia potrze-
by odżywiania u roztoczy i zahamo-
wania ich rozmnażania. Odnotowano 
również, że amitraza wykazuje specy-
ficzne właściwości skutkujące odpada-

niem kleszczy. Powoduje to, że kleszcz 
szybko wycofuje część gębową i spada 
z gospodarza (1). 

Kombinacja amitrazy i fipronilu 
wpływa na wiele obszarów układu 
nerwowego ektopazozytów. Mała daw-
ka amitrazy, w połączeniu z fipronilem, 
wykazała synergistyczną skuteczność 
wobec kleszczy, powodując zwiększe-
nie szybkości ich zabijania (począw-
szy od 2 godzin i ponad 90% skutecz-
ności po 24 godzinach) i dłuższy czas 
działania w porównaniu do substancji 
czynnych podawanych pojedynczo (5)

Imidakloprid 
Należy do grupy związków chloroni-
kotynilowych. Wykazuje skuteczność 
w stosunku do pcheł w postaci lar-
walnej i wobec osobników dorosłych. 
Wskutek kontaktu ze zwierzęciem, 
na którym zastosowano ten produkt, 
giną larwy pcheł także w otoczeniu 
zwierzęcia. Imidakloprid posiada duże 
powinowactwo do nikotynergicznych 
receptorów acetylocholinowych ośrod-
kowego układu nerwowego owadów. 
Związane z tym zahamowanie prze-
wodnictwa cholinergicznego u sta-
wonogów skutkuje porażeniem i ich 
śmiercią. W preparatach weterynaryj-
nych imidakloprid jest łączony z mok-
sydektyną, będącą makrocyklicznym 
laktonem drugiej generacji z rodziny 
milbemycyn. Jest to substancja o dzia-
łaniu przeciwpasożytniczym, działają-
ca bójczo w stosunku do wielu paso-
żytów wewnętrznych i zewnętrznych. 
Moksydektyna działa na postacie lar-
walne Dirofilaria immitis (L3, L4) i Di-
rofilaria  repens (L3), a także przeciw-
ko nicieniom bytującym w układzie 
pokarmowym. Moksydektyna reagu-
je z GABA i wpływa na przekaźnic-
two glutaminianowe w obrębie kana-
łów dla jonów chlorkowych. Prowadzi 
to do otwierania się kanałów chlor-
kowych na błonie postsynaptycznej, 
wpływu jonów chlorkowych do ko-
mórki i indukcji nieodwracalnego sta-
nu spoczynku. Rezultatem jest poraże-
nie wiotkie pasożytów, które następnie 
giną i/lub są wydalane (6).

Permetryna 
Jest syntetycznym pyretroidem zabu-
rzającym przewodnictwo nerwowe po-
przez blokowanie kanałów sodowych, 
co prowadzi do polaryzacji komórek 
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nerwowych, zahamowania przewo-
dzenia impulsów i śmierci ektopaso-
żytów (7, 8).

Flumetryna 
Jest syntetycznym pyretroidem o dzia-
łaniu kontaktowym. Mechanizm jej 
działania polega na zaburzaniu prawi-
dłowego funkcjonowania kanałów so-
dowych błony komórkowej neuronów, 
co z kolei prowadzi do hamowania re-
polaryzacji oraz porażenia i śmierci 
pasożytów.

Dinotefuran 
Jest insektycydem oddziałującym na re-
ceptory nikotynowe acetylocholino-
we w synapsach nerwowych owadów. 
Po związaniu z tymi receptorami dzia-
łanie agonistyczne powtarzających się 
impulsów pobudzających doprowadza 
do śmierci owada w ciągu 2 godzin 
od kontaktu z nim. Owady nie muszą 
spożyć dinotefuranu, zabija je kontakt 
z tym związkiem. W preparatach we-
terynaryjnych dinotefuran skojarzony 
jest z pyriproksyfenem − fotostabilnym 
regulatorem wzrostu owadów (IGR). 
Działa on poprzez kontakt, naśladu-
jąc hormon juwenilny, odpowiadający 
za regulację linienia owadów z jednej 
postaci rozwojowej do kolejnej. Pyri-
proksyfen hamuje cykl życiowy pcheł 
poprzez indukcję przedwczesnego 
składania jaj oraz supresję osadzania 
żółtka w jajach pcheł. Oba te procesy 

prowadzą do produkcji niepłodnych 
jaj. Pyriproksyfen blokuje także rozwój 
postaci juwenilnych (larw i wczesnych 
– pływających – poczwarek) do postaci 
dorosłych co zapobiega infestacji śro-
dowiska leczonego zwierzęcia (7, 8).

Preparaty przeciwko pchłom i klesz-
czom dla psów dostępne w formie ta-
bletek podawanych per  os, zawierają 
w swym składzie:
1. Afoksolaner, który jest substancją 

o działaniu owadobójczym i rozto-
czobójczym, należącą do rodziny 
izoksazolin. Afoksolaner oddziałuje 
na kanały chlorkowe, a w szcze-
gólności na te, które regulowane 
są kwasem gamma-aminomasłowym 
(GABA), blokując pre- i postsynap-
tyczny transfer jonów chlorowych 
przez błonę komórkową. Doprowa-
dza to do niekontrolowanej aktywno-
ści ośrodkowego układu nerwowego 
i śmierci owadów oraz roztoczy. 
Selektywne działanie toksyczne afok-
solaneru na tę grupę może wynikać 
z odmiennej wrażliwości receptorów 
GABA występujących u owadów/
roztoczy, względem tych posia-
danych przez ssaki. Afoksolaner 
działa na dorosłe postacie pcheł, jak 
również na wiele gatunków kleszczy, 
takich jak:  Dermacentor  reticulatus, 
D. variabilis,  Ixodes ricinus, I.  scapu-
laris,  Rhipicephalus  sanguineus,  Am-
blyomma americanum i Haemaphysa-
lis longicornis. Jednorazowe podanie 

preparatu eliminuje kleszcze przez 
okres do jednego miesiąca (4).

2. Fluralaner jest substancją roz-
toczobójczą oraz owadobójczą. 
U psów wykazuje skuteczne dzia-
łanie przeciwko kleszczom (Ixodes 
spp.,  Dermacentor  spp. i Rhipice-
phalus  sanguineus) oraz przeciwko 
pchłom (Ctenocephalides  spp.). 
Fluralaner działa silnie przeciwko 
kleszczom i pchłom, które są na-
rażone na kontakt w wyniku jego 
spożycia, co oznacza, że wykazuje 
aktywność ogólnoustrojową w sto-
sunku do docelowych pasożytów. 
Jest silnym inhibitorem układu 
nerwowego stawonogów, wykazuje 
działanie antagonistyczne w stosun-
ku do bramkowanych ligandami ka-
nałów chlorkowych (receptor GABA 
i receptor glutaminianowy). Zwią-
zek ten wykazuje natychmiastowe 
i trwałe działanie bójcze w stosunku 
do kleszczy Ixodes  ricinus,  Derma-
centor reticulatus i D. variabilis przez 
12 tygodni oraz natychmiastowe 
i trwałe działanie bójcze w stosunku 
do kleszczy Rhipicephalus sanguineus 
przez 8 tygodni. Pchły i kleszcze 
muszą przytwierdzić się do gospo-
darza i rozpocząć żerowanie, aby 
narazić się na działanie substancji 
czynnej. Działanie inicjowane jest 
w ciągu 8 godzin od rozpoczęcia że-
rowania pcheł (C. felis) oraz w ciągu 
12 godzin od rozpoczęcia żerowania 
przez kleszcze (I. ricinus) (9, 10).

3. Sarolaner jest akarycydem i in-
sektycydem należącym do grupy 
izoksazolin. Sarolaner blokuje kanały 
chlorkowe aktywowane GABA i glu-
taminianem w ośrodkowym układzie 
nerwowym owadów i pajęczaków, 
co powoduje zwiększenie stymulacji 
układu nerwowego i śmierć paso-
żytów. Sarolaner wykazuje większą 
aktywność w blokowaniu receptorów 
owadów/pajęczaków w porównaniu 
z receptorami ssaków. Wykazuje 
aktywność w stosunku do dorosłych 
pcheł: Ctenocephalides felis, Ctenoce-
phalides canis, kleszczy: Dermacentor 
reticulatus,  Ixodes  hexagonus,  Ixodes 
ricinus,  Rhipicephalus  sanguineus 
i świerzbowców Sarcoptes  scabiei. 
Ponadto w badaniach terenowych 
wykazano, że sarolaner jest skutecz-
ny wobec innych gatunków kleszczy, 
takich jak Dermacentor  variabilis, 

Ryc. 1. Głównym wektorem chorób zakaźnych i inwazyjnych dla ludzi i zwierząt jest Ixodes ricinus
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Ixodes scapularis, Amblyomma americanum, Amblyommam 
aculatum oraz nużeńca Demodex canis i świerzbowca Oto-
dectes cynotis (9, 11).
Pomimo tego, że wybór preparatów, różnych ich postaci 

oraz substancji czynnych, przeznaczonych do zwalczania ek-
topasożytów, jest szeroki, to jednak błędem byłoby twierdzić, 
że chronią one w 100% psy i koty przed inwazją ektopaso-
żytów i rozwojem chorób przez nie przenoszonych. Dlatego 
drugą formą ochrony zwierząt przed chorobami transmisyj-
nymi jest profilaktyka swoista.

Swoiste metody zapobiegania chorobom 
transmisyjnym 
Na rynku immunologicznych preparatów weterynaryjnych 
dostępnych jest niewiele produktów przeznaczanych do swo-
istego uodparniania psów i kotów przeciwko chorobom wek-
torowym. Związane jest to głównie z trudnościami w hodowli 
patogenów będących ich przyczyną, a tym samym trudno-
ściami w pozyskiwaniu antygenów szczepionkowych. Z dru-
giej strony w wielu przypadkach czynnikami etiologicznymi 
chorób transmisyjnych są patogeny wewnątrzkomórkowe, 
w procesie eliminowania których z organizmu większą rolę 
przypisuje się mechanizmom odporności komórkowej, ani-
żeli humoralnej.

W zasadzie spośród najczęściej notowanych na świecie 
chorób wektorowych małych zwierząt są dostępne jedynie 
szczepionki przeciwko babeszjozie psów, leiszmaniozie 
psów oraz boreliozie psów.

Badania nad immunoprofilaktyką babeszjozy psów trwają 
od lat. Zaowocowały one pojawieniem się na rynku produk-
tów weterynaryjnych dwóch preparatów: Pirodog i Nobivac 
Piro. Obie szczepionki opracowano z myślą o zapobieganiu 
piroplazmozie, powodowanej dużymi gatunkami pasożytów, 
tj. Babesia  canis oraz Babesia  rossi, wykazującymi częścio-
we podobieństwo antygenowe. Dotychczas nie prowadzo-
no badań nad immunoprofilaktyką, uznawanej za mało pa-
togenną, Babesia vogeli oraz czwartego z dużych gatunków 
Babesia wykrytego w ostatnim czasie u psów w USA (12). 
Analiza molekularna jego genomu pozwoliła na stwierdze-
nie, że nie jest to gatunek blisko spokrewniony z trzema 
pierwszymi. Ograniczone rozprzestrzenienie tego pasożyta 
oraz jego stosukowo wysoka wrażliwość na imidokarb mogą 
tłumaczyć małe zainteresowanie immunoprofilaktyką inwa-
zji na tle tego patogenu.

Pierwsze próby immunizacji psów przeciwko babeszjozie 
poczyniono na początku ubiegłego wieku. Nocard i Motas 
wykazali wówczas, że podanie zdrowym psom surowicy po-
chodzącej od osobników, które przechorowały babeszjozę, 
chroni te pierwsze przed rozwojem choroby (13). Obserwa-
cje te wskazywały na udział mechanizmów odporności hu-
moralnej w zapobieganiu rozwojowi piroplazmozy.

Przełomem w pracach nad skuteczną szczepionką było 
wykrycie antygenów SPA (ang. soluble  parasite  antigens) 
Babesia w surowicy/osoczu zarażonych zwierząt. Wykaza-
no, że SPA może występować w dwóch formach, z których 
forma B odpowiada za rozwój odporności przeciwko ba-
beszjozie. Stwierdzono także silną korelację pomiędzy ilo-
ścią tego antygenu w surowicy zarażonych zwierząt a nasi-
leniem choroby. Przeciwciała swoiste dla SPA pojawiały się 
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w organizmie psów krótko po inwazji 
i utrzymywały przez 14 miesięcy. An-
tygeny te wykorzystywane w immuno-
profilaktyce babeszjozy stymulowa-
ły krzyżową odporność w stosunku 
do zarażeń na tle innych przedstawi-
cieli Babesia (np. podanie szczurom 
SPA B. canis chroniło gryzonie przed 
rozwojem choroby na tle B.  rodhani) 
(14-16). SPA stał się więc głównym kan-
dydatem, na bazie którego można było 
przystąpić do opracowywania szcze-
pionki przeciwko babeszjozie psów. 
Ponieważ antygen ten wykazano jedy-
nie w organizmie zwierząt zarażonych 
pierwotniakami, podstawowym proble-
mem w przygotowaniu immunoprepa-
ratu było uzyskanie jego odpowied-
niej ilości do celów produkcyjnych. 
Wyjściem z sytuacji było opracowanie 
metod hodowli in vitro Babesia na ery-
trocytach. Jak wykazano, także i w ta-
kich warunkach dochodzi do syntezy 
SPA (17). Obecnie hodowle Babesia ca-
nis oraz pozyskiwanie SPA są prowa-
dzone w różny sposób (18-21).

Preparaty zawierające SPA z hodowli 
pierwotniaków Babesia są przeznaczo-
ne do czynnego uodparniania psów 
w celu zmniejszenia nasilenia objawów 
klinicznych i niedokrwistości wywoła-
nych zarażeniami Babesia canis. W ko-
mercyjnej szczepionce są to antygeny 
pochodzące z hodowli dwóch gatun-
ków Babesia  −  B.  canis oraz B.  rossi. 
Zasada działania tych preparatów jest 
podobna, jak w przypadku szczepio-
nek przeciwko tężcowi, gdzie antyge-
nem jest toksoid. Uzyskane tą drogą 
szczepionki uodparniają przeciwko 
SPA pasożytów, czyli zabezpieczają 
psy przed szkodliwymi skutkami dzia-
łania antygenu. U psów szczepionych 
przeciwko babeszjozie, zarażanych 
następnie pierwotniakami, notowano 
znacznie niższy poziom SPA w oso-
czu, aniżeli u osobników z grupy kon-
trolnej, niepoddawanych wakcynacji. 
Ogólnie przyjmuje się, że SPA to tok-
syczne substancje uwalniane w orga-
nizmie żywiciela przez pierwotniaki 
Babesia, odpowiedzialne za występowa-

nie objawów klinicznych choroby. Pod 
wpływem SPA dochodzi do rozszerze-
nia naczyń krwionośnych, hipotensji 
oraz zastoju krwi w naczyniach. Zabu-
rzenia te predysponują do odkładania 
się zarażonych pasożytami erytrocy-
tów na śródbłonkach naczyniowych. 
Pośrednio antygen ten może wpływać 
na zwiększoną lepkość oraz skłonno-
ści krwinek czerwonych do aglutynacji. 
Obraz kliniczny babeszjozy jest w du-
żej mierze uzależniony od układów 
oraz narządów, w obrębie których za-
chodzą indukowane SPA reakcje pato-
logiczne przedstawione powyżej. Gdy 
żaden z organów nie jest objęty proce-
sem chorobowym, zarażone pierwot-
niakami psy zdradzają objawy wstrząsu 
krążeniowego, któremu towarzyszą za-
burzenia krzepnięcia krwi oraz objawy 
zespołu wykrzepiania wewnątrznaczy-
niowego (22). U szczepionych za po-
mocą SPA psów stwierdzano obecność 
przeciwciał swoistych dla tego anty-
genu. W badaniach doświadczalnych 
wykazano, że najwyższe ich miano 
pojawiało się około 5.-6. dnia po eks-
perymentalnym zarażeniu immunizo-
wanych zwierząt, a jego wielkość była 
uzależniona od dawki antygenu użyte-
go do wakcynacji. Początkowo u psów 
zarażonych obserwowano spadek he-
matokrytu oraz obrzęk węzłów chłon-
nych i śledziony. Wraz z pojawianiem 
się w surowicy badanych osobników 
swoistych dla SPA przeciwciał obser-
wowano zwiększanie się liczby erytro-
cytów, ustępowanie obrzęków węzłów 
chłonnych i śledziony oraz uspraw-
niony przepływ krwi przez naczynia 
krwionośne (23). Wyniki te świadczą 
dobitnie, że powstające pod wpływem 
stymulacji antygenowej przeciwciała 
anty-SPA zapobiegają rozwojowi bądź 
zaostrzeniu przedstawionych powyżej 
procesów patologicznych. Szczepienie 
za pomocą SPA przerywa ponadto, już 
na wczesnym etapie, łańcuch zaburzeń 
prowadzących do wstrząsu krążenio-
wego (13). Należy zaznaczyć, że szcze-
pionki zawierające w swym składzie ten 
antygen, nie chronią psów przed zara-
żeniem pierwotniakami Babesia canis. 
Wakcynacja zwierząt nie zapobiega tak-
że rozwojowi parazytemii na tle B. ca-
nis. Odsetek erytrocytów opadniętych 
tymi pasożytami u psów szczepionych 
i kontrolnych po doświadczalnym za-
rażeniu był podobny. W grupie pierw-

Ryc. 2. Inwazje ektopasożytów mogą przyczyniać się do rozwoju chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także powodować 
zaburzenia dermatologiczne i immunologiczne. Na zdjęciu pies z objawami świądu wywołanymi inwazją pcheł
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szej notowano natomiast znacznie 
niższy poziom SPA. Wydaje się więc, 
że u psów szczepionych w przypadku 
zarażenia Babesia choroba znajduje się 
niejako pod kontrolą przeciwciał indu-
kowanych SPA. Immunoglobuliny za-
pobiegają rozwojowi takich procesów 
patologicznych, jak: anemia, wazodila-
tacja, hipotensja czy wstrząs. Co praw-
da nie niszczą one samych pasożytów, 
jednak te pozbawione są w znacznym 
stopniu możliwości indukowania ob-
serwowanych w babeszjozie zaburzeń 
i są stopniowo eliminowane z organi-
zmu dzięki mechanizmom odporności 
komórkowej lub też w efekcie stosowa-
nia u psów leków przeciwpierwotnia-
czych (13, 16). 

Także immunoprofilaktyka leiszma-
niozy psów stanowi poważne wyzwa-
nie dla medycyny weterynaryjnej. Sto-
sowanie rekombinowanych białek CPs 
pasożytów w celu uodporniania psów 
przeciwko tej chorobie stymulowa-
ło co prawda układ immunologicz-
ny zwierząt do produkcji przeciwciał, 
jednak nie chroniło immunizowanych 
osobników przed rozwojem choroby 
po sztucznym zarażeniu pełno zjadli-
wym patogenem (24, 25). Nieco lepsze 
efekty otrzymywano, szczepiąc chomi-
ki szczepionką cDNA, podawaną do-
mięśniowo, kodującą białko papLe22. 
Jednorazowe podanie immunoprepa-
ratu spowodowało spadek zachorowań 
w badanej grupie zwierząt o 50% (26). 
Jednak najnowsze badania przepro-
wadzone przez Rodríguez i wsp. (27), 
wskazują, że skuteczność szczepionki 
genetycznej przeciwko leiszmaniozie 
jest bardzo ograniczona. Immunizu-
jąc zwierzęta preparatem zawierają-
cym plazmid kodujący kilka antyge-

nów pierwotniaka, nie stwierdzono 
rozwoju odporności komórkowej lub 
humoralnej w stosunku do któregokol-
wiek z kodowanych przez plazmid an-
tygenów. Wszystko to sprawia, że pro-
blem skutecznego immunopreparatu 
jest sprawą w dalszym ciągu otwar-
tą, wymagająca dalszych badań i do-
świadczeń. 

W 2011 roku w Brazylii uzyskano li-
cencję na sprzedaż szczepionki prze-
ciwko leiszmaniozie psów (28). Preparat 
o nazwie Leishmune jest kompozycją 
antygenu uzyskanego z pasożyta oraz 
adiuwantu − saponiny (29, 30). Jego sku-
teczność oceniana jest na 80%. Na ob-
szarach, gdzie stosowano Leishmune 
u psów, notowano spadek zachoro-
wań na leiszmaniozę wśród ludzi (28). 
Z uwagi na obecność w opisywanym 
produkcie saponiny, indukującej dzia-
łania niepożądane u szczepionych 
osobników, nie został on dopuszczo-
ny do stosowania w Europie. Inną szcze-
pionką przeciwko leiszmaniozie psów, 
dopuszczoną do stosowania w Europie, 
jest CaniLeish (Virbac). W swym skła-
dzie zawiera ona oczyszczone białka 
pasożyta. Odporność po zastosowaniu 
preparatu rozwija się w ciągu 3 tygodni 
od jego zastosowania.

Spośród szczepionek przeciwko cho-
robom wektorowym przeznaczonych 
dla małych zwierząt wydaje się, że naj-
liczniej reprezentowane są preparaty 
przeciwko boreliozie. W swym składzie 
zawierają one inaktywowane genotypy 
(wszystkie lub wybrane) Borrelia burg-
dorferi sensu lato, tj.: Borrelia garinii, Bor-
relia  afzelii i Borrelia  burgdorferi sensu 
stricto. Antygeny zawarte w szczepion-
ce są rozpoznawane przez układ im-
munologiczny szczepionego zwierzę-

cia jako ciała obce, co aktywuje układ 
odpornościowy. W efekcie dochodzi 
do wytworzenia swoistych przeciwciał 
skierowanych przeciw antygenom za-
wartym w szczepionce. Schemat szcze-
pienia psów przeciwko boreliozie obej-
muje dwukrotne podanie preparatu 
w odstępie trzytygodniowym (pierwsza 
immunizacja wykonywana jest w wieku 
12 tygodni), a następnie coroczne do-
szczepianie pacjenta.

Podsumowanie 
Zapobieganie i zwalczania inwazji ek-
topasożytniczych stanowi istotny ele-
ment pracy lekarsko-weterynaryjnej. 
Zaznaczyć przy tym należy, że konse-
kwencją tych inwazji są nie tylko cho-
roby wektorowe, lecz także zaburzenia 
dermatologiczne i reakcje nadwrażliwo-
ści. Uporządkowana wiedza odnośnie 
dostępnych na rynku weterynaryjnym 
substancji działających odstraszająco 
i bójczo w stosunku do stawonogów pa-
sożytujących na psach i kotach, wyda-
je się być pomocną dla lekarzy wetery-
narii w ich codziennej pracy, powalając 
dobrać najbardziej skuteczny preparat 
dla danego pacjenta. Z kolei informacje 
odnośnie immunoprofilaktyki chorób 
wektorowych mogą okazać się przydat-
ne zwłaszcza tam, gdzie choroby, takie 
jak babeszjoza, czy borelioza występu-
ją endemicznie. q
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