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JACEK OSEK

Terminem adiuwant (łac. adiuvare - pomagać)
określa się substancję, która dodana do szczepionki
wpływa nieswoiście na zwiększenie odpowiedzi immu-
nologicznej w stosunku do uzytego razęm z nią anty-
genu. Adiuwiinty po raz pierwszy zostały zastoso-
wane juz w latach 20-tych prze Ramona (cyt. 36),
który wykazał, tż odpowiedź immunologiczna po
podaniu toksyny tęzcowej była sllniejsza, gdy w
skład szczepionki wchodziły inne składniki, np. agar,
lecytyna, olej, saponina, W ostatnim okresie zwró-
cono większą uwagę na adiuwtrnty układu inmu-
nologicznego. zwłaszcza w aspekcie opracowania i
wplowaclzenia do tlzycia nowych generacji szczęplo-
nek. zawieraj ących oczy szczone podjednostki anty-

_qenowe (epltopy), które zwykle satne posiadają słabą
immunogenność i wyrnaga.ją użycla adiuwantów.
Zastosowanie adiuwantów w szczepionkach konwen-
cjonalnych powoduje równiez podniesienie ef'ektu
Lrodporniającego. wpiywając jednocześnie na ogra-
niczenie ilości Llzytego antygenll i obniżając koszt
immunopreparatt-t.

W pracy obecnej dokonano przeglądu najczęściej
uzywanych i potenclalnych adiuwantów, przedsta-
wiono ich irnmunostymulacyjne mechantzmy dzia-
łania oraz perspektywy praktycznego wykorzystania
w szczepionktich.

Mechzrnizm działania podanego parenteralnie adiu-
wźlntll mozna generalnie przedstawić następująco:
w miejscu iniekcii następuje formowanie depot, z
którego clochoclzi do powolnego i rozłozonego w
czasie uwalniania zawartego w szczepionce anty-
genu. Antygen ten prezentoweny jest następnie ko-
mórkom oclpowiedzi irnmunologicznej (makrofagi,
komórki dendrytyczne, limfbcyty T i B), które w
zwiększonej ilości są zwykle obserwowane w lniej-
scu depot. pobudzając produkcję przeciwciał lub
reakcję typu kornórkowego, z wytwarzaniem lim-
fokin, głównie interleukin. Ten ogólny schemat dzia-
łania adiuwancyjnego jest wspólny dla róznych adiu-
wantów, z których najbardziej efektywne i najczęściej
uzywane zostanź} teraz przedstawione.

Adiuwanty olejowe

Po raz pierwszy zostały one uzyte do immunlzacji
parenternrlnej w l916 r. przez LeMoignica i Pinoya

artykuł przeglqdoruy

(cyt. 36), którzy stwierdzili, iz podanie zwterzętom
zabitych drobnoustrolów z rodzaju Salmonella, za
wieszonych w oleju mineralnym, wpływało korzy-
stnie na wzrost poziomu odpowiedzi immunologi-
cznej. W kolejnych badaniach prowadzonych przez
Ramona (cyt. 36) wykazemo równleż, iz zwiększona
re aktyw no ść toksyny wy t w arzarrej pr ze z szczepy C o r.,, -

neba.cterium diphtheriae była wynikiem dodatku do
szczepionki oleju roślinnego. Szersze badania rTad

adiuwancyjnym efektem oleju mineralnego w po-
łączeniu z inaktywowanymi prątkami Mycobacte-
riuln tuberculosis lub M. buĘricuru wykonał pod
koniec lat 3O-tych Freund (28), rezultatem czego
było opracowanie jednego z najbardziej aktywnych
immunostymulatorów, zwanego kornpletnym adiu-
wantem Freunda (Freund complete adjuvant, FCA).
Ten efektywny ale jednocześnie posiadający silne
działanie uboczne (odczyn zapalny w miejscu iniek-
cji, ból, gorączka) adiuwant nle został jeclnak wplo-
wadzony na szeTszą skalę do immunizacji chociaz
wctąż stosowany jest w pracach eksperymentalr'ych

Titi,tHJ,:
stabiLizowaną Arlacelem A emulsją olejowo-wodną
bez dodatku prątków, posiada zdolność pobudzania
głównie odporności humoralnej a w mniejszym st9Ę-
ńiu 1w przeciwieństwie do FCA) komórkowej (ż1)

i jako mniej toksyczny jest powszechnie uzywany
w weteryn arlt przy podawaniu szczepionek paren-
teralnych (20, 31). FIA stosowany jest zwłaszcza
d gennych
b ekliźnie,
n różrrych
szczepionek przeciw chorobom bakteryjnym. Me-

limfocyty B) odpowiedzi immunolo-
gicznej. Nie obecnie zastosowania
Pn - medy z uwagi na wciąz ist-
niejące,
podobn
nych w

Adiuwant - istotny składnik
skutecznej szczepionki
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dukowania przez fazę olejową i Arlacel A procesów

uzywania tego adiuwantu w medycynie ludzkiej.
W dalszym ciągu tlwalą prace nad opracowaniem

nowych, stabilnych, nietoksycznych a jednocześnie
skutecznych adiuwantów olejowych. Woodhour i
wsp. (75) wprowadzili do uzytku tzw. Adiuwant
65, zawieralący 86Vo oleju z orzeszków zienrnych,
I)Va Arlacelu A (czynnik emulgujący) oraz 4Vo mono-
stealyni anLl gl inowego (stabilizator'). Zaletą te go adiu-
wantu jest to. iz olej z orzeszków ziemnych składa
się głównie z tró.jgliceryclów, które są metabolizowane
przezllpazy makroorganizmu do _slicerolu i wolnych
kwasów tłuszczowych a tym samym nie są toksy-
czne, W trakcie prepalowania takie_go adiuwantu
na] na mozliwo ść zanieczyszcze-
nia toksyną B1, posiadającą po-
ten rakotwórcze (38).

W toku dalszych prac nad doskonaleniem adiu-
wantÓw pocljęto próby zastąpienia oleju mineralnego.
będącego składnikiem aditrwantów Freunda, przęz
np. olej sezamowy ale uzyskane plodukty końcowe
cechowały się znacznie obniżonyrni właściwościami
imm r-rn o s tymul ac y1 ny mi i n i e znal azły praktyc zne go
zilstosowania w wakc)urrologii (42).

Nową generację adiuwantów olejowych, stosowaną
obecnie W Weterynarii, reprezentują preparaty Amp-
higen (firmlz Snith Kleine Beecham) oraz Emulsigen
(firmy MPV Laboratolies). W polównaniu z wczęś-
niej uzywanyni adiuv;antatni została o_eraniczona
w nich zawafiość olejur (przy zachowanych w pełni
właściwościach stymulowania układtr immunologicz-
nego) przez co praktycznie nie występują niekorzy-
stne miejscowe zniany (ropnie) w miejscu iniekcii.
Dodatkową zalett1 Emulsigenu jest równiez łatwość
z jaką antygen i ridiuwant łączi1 się, tworząc jedno-
rodną ernuls.ję olejowo-wodną, rrie wykazLuącą ten-
dencji do rozwarstwianił się nawet przy długim
przechowywetniu szczepionek. Podobne cechy wy-
kazuje tez Amphigen. zawierający dodatkowo w
swoim składzie 5% pochodnych lecytyny (fosfb- i
glikolipid_v), spełniających rolę czynnika emulgują-
cego. AdiLrwanty Emulslgen i Amphigen zostały
dopuszczone (m.in. w Polsce) do parenteralnego
uzycia z rożnymt anty_qenami szczepionkowymi.

Adiuwanty mineralne

Najczęściej uzywane są związki glinu (fosforany,
wodolotlenek glinu), fosforan i chlorek wapniet, siar-
czan cynku. których mechanizm acliuwallcyjnego
działania poJega równiez na tworzeniu antygenowego
depot w miejscu iniekcji. Z grupy tej w powszechnym
uzyciu są: wodorotlenek glinr-r. A1(OH): oraz siar-
czan glinorvo-potasowy (ałun), ł1 K(SOł)zxI2HzO

(45, 65). Pierwsze doniesienia na temat cech adiu-
wancyjnych związków glinu pocho dzą od Glenny' ego
i wsp. (31), którzy stwierdzili znacznie wyższą sku-
teczność szczep toksoidy C. diph-
tlleriae i Cl. tet z analogicznymi
biopreparatami

Wytwarzane początkowo szczępionki zawierające
zw iązki glinu wykonyw ano poprzez precypitacj ę an ty -
genu roztworem adiuwantu, najczęściej ałunem po-
tasowym. Skład tych biopreparatów był zwykle róż-
ny w zależności od serii i sposobu precypitacji a tym
samym nię zawsze cechowały się wystarczającą sku-
tecznością. Obecnie łączenie antygenu szczepionko-
wego z adiuwantem następuje bezpośrednio w wa-
runkach kontrolowanej syntezy chemiczneJ, plzez
co otrzymane biopreparaty posiadają stały i łatwy do
określenia skład i zawartość poszczególnych kom-
ponentów a tym samym cechują się wyzszą efek-
tywnością (10).

S kutec zn oś ć szczepionek z adiuwantem glino wy m
zależy przede wszystkim od stopnia i trwałości ab-
sorbcji antygenu na powierzchni ze]u a uzyskany
pożądany efekt jest wynikiem właściwych procesów
technologicznych w trakcie produkcji bioprepara-
tów. Działając poprzez tworzenle depot, z którego
następuje powolne uwalnianie antygenu, efektyw-
ność szczepionek zawierających ten rodzaj adir-r-
wantu jest wynikiem przedłuzonego kontaktu między
antygenem a komórkami prezentującymi antyge]l
(makrofagi, komórki dendrytyczne) i lirnfocytami
B. Równiez powstający miejscowy odczyn zapalny
powoduje tworzenie nacieków, zawierających ko-
rnórkr plazmatyczne wytwarzające swoiste przeciw-
ciała (ASC). Mineralne składniki adiuwantów glino-
wych mają teżzdolność aktywacji układu dopełniacza
ptzez co odpowiedź na podany równocześnie anty-
gen szczepionkowy jest silniej wylazona poprzez
rozplem limfocytów B pamięci immunologicznej
(I9, 43, 64,14).

Nie we wszystkich szczepionkach zawierających
związkt aluminium efekt adiuwancyjny jest korzyst-
nie wyrazcnv. Stwierdzono np., iz fosforan glinowy
nie posiada zadnego wpływu stymulującego w sto-
sunku do hemaglutyniny wirusa grypy (18) a wo-
dorotlenek glinu nawet zmniejsza poziom odpowie-
dzi immunologicznej gdy jest użyty w szczepionce
zawierającej polisacharydowy antygen otoczkowy
szczepów Haeruophilus ilrtluen7,ae (I5). Generalnie
jednak, mineralne adiuwanty glinowe wykazują ko-
rzystne właściwości adiuwancyjne i są często uzy-
wane do potencjonowania humoralnej odpowiedzi
immunologicznej w stosunku do podanych równo-
cześnie z nimi szczepionek parenteralnych.

Adiuwanty bakteryjne

Stymulujący wpływ niektórych komólek bakte-
ry.jnych lub ich poszczególnych składników na układ
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odpornościowy został wykorzystany do potencjo-
nowania odpowiedzi immunologicznej na podany
równocześnie z nimi antygen szczepionkowy. Naj-
częśctej uzywanymi bakteriami lub komponentami
ich komórek są szczepy M),cobacterium, Col1ne-
bacteriutll :, Bordetella (51, 1I, 13). Równiez po-
szczególne elementy. zwłaszcza ściany komórek bak-
teryjnych (np. lipopolisacharyd, LPS) wykazują silne
właściwości adiuwancyjne i mogą być potencjalnie
uzyte jako immunostymulacyjne składniki parente-
ralnych szczepionek (41, 61),

Generalnie, dzi ałani e acliuw antów bakterylj ny ch prze-

II (główny układ zgodności tkankowej) ptzez co
znacznle ułatwiona jest prezentacja antygenu szcze-

ln 7). Adiuwanty typu
st oliferację Iimfocytów
(3 tów T (np. Mycobac-

te ri.tl1,1l, B ord etel l a.) (68).
Jednym z częście1 uzywanych składników pocho-

dzenta bakterylnego, posladających silne właściwo-
ści adiuwancyjne, jest frakcja ściany konrórkowej
(pep z g|i
pów ulosu
P40 rokie
immunostymulacyj rrego w postaci pobudzania układu
siateczkowo-śródbłonkowego. fagocytozy i aktywa-
cji makrofagów (52). Wpływa teżna wzrost pozlomu
humoralnej odpowiećlzi irnrnunologicznej poprzez
indukcję interleukirry 1 ronu (IFN) alfa
i garnma oraz wytwar ch przeciwciał
(8). Poniewaz P40 nie dnych efektów
ubocznych (toksycznych), często uzywany jest jako
zamiennik prątków w kompletnym adiuwancie Fre-
unda (9).

Innym składnih em b Ńteryj nym, wykazuj ącym silne
właściwoścj adiuwancyjne jest LPS izolowany zę

ścian komórek bakterii gramujemnych. Podstawowe

wykazuje swoje działanie zarówno
na poziotnie odp ologicznej typu hu-
moralnego jak i Przejawia się to w
aktywacji supre-
sorowych gów i
innych ko o wy-
dzielania limfokin, a zwłaszcza IL-l (11).

Pomimo dobrych właściwości adiuwancyjnych, sto-

sowanie LPS lub lipidu A jako immunostymulatorów
szczepionek parentetalnych jest ograni czonę ich du-

zą toksyc cią. są

badanian iL a-

wione cec ują u-

wancyjne. Tak chemicznie zmteniony LPS (np. uzy-
ciem 0,1 M HCl) ściany komórkowej Salmonellrl
typhimurium wykazywał brak efektu toksycznego
przy zachow anych cech ach immuno stymulacyj nych
pełnego LPS (66). Podobne wyniki uzyskano usu-
wając enzymatycznte część kwasów tłuszczowych
lipidu A lub też poprzez inkorporację LPS (lub
lipidu A) do cząstek liposomów (4,76),

IJ ży cie komórek My c ob a c t e rium, bę dący ch skład-
nikiem kompletnego adiuwantu Freunda, jest sto-

sunkowo ograniczone ich wysoką toksycznością dla
makroorganizmu. Prace mające na celu uzyskanie
trakcji komórkowej, pozbawionej lub z ograniczoną
toksycznością, ale z zachowanymr cechamr adiuwan-
cyjnymi, doprowadziły do wyizolowania najmniej-
szej cząstki, posiadaj ącej wctąż zdolność wzmac-
niania odpowiedzi immunologtczne1, oznaczonej jako
MDP (dipeptyd muranylowy czyli N-acetylo-mura-
ny1o-L-alanylo-D-izoglutamina) (23). Stwierdzono,
iż MDP podany parenteralntę bez antygenu szcze-
pionkowego wzmaga nieswoistą odporność w sto-
Śunku do bakterii, wirusów i niektórych grzybów
a nawet wpływa na podniesienie odporności prze-
ciwnowotworowej (I4, ż6, 53, 56, 62). Mechantzm
adiuwancyjnego działania MDP zależy głównie od
sposobu jego podania: zawieszony w płynie fi?j9-.
lógicznym poBudza przede wszystkim odpowiedź
typu humoralnego (5), zmieszany z olejem (np. w
PĆł) - dodatkowo wzmacnia odpowiedź komór-
kową (62). Zaobserwowano równięż, lż zbyt dlże
dawki MDP podane z antygenęm szczępionkowym,
hamują wytwarzanie przeciwciał swoistych (44), praw-
dopodobnie na drodze indukcji supresorowych limfo-
cytów T (25).

Przykładem adiuwantu nowej generacji, zawiera-
jącym pochodną dwupeptydu muranylowego, jest
bpisany pTzez Allison i Byarsa (1) SAF (Syntex
Adjuvant Formulation), w którym nośnikiem anty-
geńu jest emulsja lipidu (skwalan), stabilizowana
Óetergentem (Tween 20). SAF pobudza odporność
humolaln ą i komórkow ą, po si ad a z dolno ść aktywacj i
dopełniacza a nie wykazuje cech pirogennych i tok-
sycznych.- 

Inną pochodną bakteryjną, posiadającą silne cechy
potencjonowania lokalnej odpowiedzi immunologi-
Óznej błon śluzowych, posiada toksyna CT (cholera

toxin) wytwarzan a przez szczępy Vibrio choLercte

(39), Stwierdzono, iż CT możę pobudzać produkcję
sekrecyjnych przeciwciał klasy IgA (SIgA) skiero-
rvany.ń przeciw podanym doustnie równocześnie z
ntą egzogennym antygenom (24, 49,63). Antygeny
te i ĆT ńogu być tylko zmleszanę ze sobą lub tez

powiązane irwale wiązaniami kowalentnymi (49)_

Zbliżonę funkcje silnego adiuwantu wykanlje też

ciepłochwiejna enterotoksyna E. coli, której sekwen-
cja aminokwasowa i struktura są podobne do CT
(Ś4). lłectianlzm, na drodze którego CT (LT) wy-
kazuie swoje dztałante adiuwancyjne nie jest do-
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kładnie znany . Stwierdzono, iż jest to proces złożony,

wpływa na ocl logiczną limfocytów
T poprzez wz IL-1; nie obserwo-

*ino natomia spresji cząstek MHC
II. Obserwowano także, iż CT wpływa na zdolność

jak w przypaclku prezentacji antygenu przęz ma\1o_

iagi, ńie wynikało ze zwiększonej ekspresji MHC

noglobulin wytwarzanych przez uczulone antyge-

neń komórki plazrnatyczne (12, 50). W przypadku

pobudzając produkcję lirnfokin TH1 i TH2 (16, 48),' 
Pomimo dóskonałych efektów adiuwancyjnych uzy-

układu immunologicznego błon śluzowych (39, 40,

munologicznego błon śIuzowych.

Liposomy

optymalna (34, 35). Antygen opłaszczony na lipo-
sómach moze być poclany doustnie chociaz skute-

pu jak i komórkoweg
do h antygenów białko
wo . Liposomy dztałają
sadzie nośników, z których uwalnianie antygenu
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Kompleksy immunostymu|acyjne

Jednymi z wysoce skutecznych adiuwantów nowej
generacji są tzw. kompleksy immunostymulacyjne
(immunostymulating complex, ISCOM), opracowa-
ne przez Moreina i wsp. (55). ISCOM stanowi sta-
bilna mleszanina Quilu A (glikozyd), mającego cechy
detergentu i dodatkowo właściwości adiuwancyjne,
cholesterolLr i cząstek antygenll, połączonych w sto-
sunku molarnym l :1:1 (46). Obecność Quilu A po-
woduje znacznle ułatwiony kontakt ISCOM zbłoną
komórkową (np makrofagów) przez co ploces pre-
zentacji antygenu szczepionkowego jest pełniejszy.
Polimery ISCOM są stosunkowo łatwe do uzyskania,
trwałe (nawet po liofilizacji) i bardzo efektywne w
swoich cechirch adiuwancyjnych. Mają zdolność po-
tencjonowania odpowiedzi immunologicznej typu
humoralnego (przeciwciała) jak i komórkowego (in-
dtrkcj a lilnfocytów cytotoksycznych). Pierwsze szcze-
pionki parenteralne w postaci ISCOM zostały juz wpro-
wadzone do praktyki weterynaryjnej, np. szczepionka
przeciw wściekliźnie (36). Adiuwancyjne działanie
ISCOM wykazano równiez eksperymentalnie po je-
go doustnytn poclaniu z antygenami rozpttszczalny-
trri. np. albLrminą (36).

Inne adiuwantv

Aditrwantem nowej generacji, pełniącym takze
funkcję nośnika antygenowego w szczepionkach do-
ustnych, są mikrokapsułki, ulegające stopniowej bio-
degradacji w plzewodzie pokarmowym (2l). Zbtt-
dowane są one z poli(-Dl-laktydo-glikolidu) a ich
adiuwancyjne działanie wiąze się z powolnym uwal-
nianiem zawartego w nich antygenu; szybkość hy-
clrolizy mikrokapsułek zależy od proporcji laktydu
do glikolidu zilwiutych w ścianie otoczki. Miklo-
kapsułki o śledrricy ponizej 10 ptm są wchłaniane
przez komórki M kępek Peyera jelita, prowadząc
do zwiększonej produkcji swoistych dla antygenu
przeciwciał klasy SIgA. Kapsułki o średnicy mniej-
sze1 ntż 5 Ltm, wchłonięte w jelicie, dostają się do
węzłów chłonnych i śledziony. indukując rozwój ogó1-
nej odpowieclzi immunologicznej w postaci prze-
ciwciał IgG (_59), Wykazano np,, lż enterotoksyna
gtonkowcowa B, opłtrszczona mikrokapsułką i po-
dana jednotazowo myszoln, stymulowała powstanie
zarówno pierwotnej iak i wtólnej antytoksycznej
odpowiedzi imrnunologicznej, Obserwowany efekt,
wyrazający się ponad 5O0-krotnym wztostem miana
pt zeciw ciał w porówn anlu z odpowiedzi ą po podaniu
wolnego antygenu. wizlzztł się z powolną t rozłożoną
w czasie biode_qradacją ściany mikrokapsułki (ż2).
Opr,ócz stosowania mikrokapsułek jako adiuwantów
układu imlnunologicznego błon śluzowych (szcze-
pionki doustne) istnieje tez mozliwość,ich parente-
ralnego podania (l7),

Prowadzone są badania nad wykorzystanien róż-
nego typu biologicznych systemów nośnikowych,
do s tarc zaj ący ch anty g eny szczepi onkow e do układu
oclpornościowego makroorganizmu, które posiada-
łyby równoczęśnię cechy adiuwancyjne. Przykładem
są tu, obok wspomnianych wyżej podjednostek B
enterotoksyn CT i LT, wirus krowianki (wakcinli),
rekombinowane szczepy S. Ęphimurium, E, coLi,
adenowirusy. Uzyskane obiecuj ące rezultaty prac
eksperymentalnych pozwalają mieć nadzieję na prak-
tyczne wykorzystanie w niedalekiej przyszłości tych
nowych generacji adiuwantów.
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DANUTA PROKOPOWICZ

artykuł przeglądozuy

Niektóre cechy kleszczy
i ich zlnaczenie medy czno-weterynaryjne

Klinika Obserrvac$no-Zakaź,na AM, ul. Zurawia 14, 15-540 Białt,stok

W ostatniclr latach pojawia się wiele infbrmacji,
często kontlowersyjn_vch i bulwersujących opinię
publiczną, na temat zilgrozeń zclrowia lLrdzi i zwię-
rząt przez k]eszcze . O tym. że bywają one plze-
nosicielami (wektorani) niektórych chorób bakte-
ryjnvch. wirusowych. pasozytniczych wiadomo ocl
dawna. Jednak ostatnio wiedza wzbogirciła się o
rozpoznane choroby jak boreliozL\ z Lyme, ehtli-
chioza. na które chorują ludzie i zwierzęta (3). Takze
o wiele więcej wiadomo o znanych od dawna cho-
robach jak kleszczowe. wirLlsowe zapalenie rnózgu
i opon mózgowo-rclzeniowych lLrb piropl azmoza(ba-
besjozir), tulirrelnia, gorączki krwotoczne. ricketsjo-
zy (8) Poprawiły się rlozliwości i dostępnoŚĆ badań
diagllostycznych. a takze wjeclza lekarzy praktyków.
Toipowodoivało, ze chorobv te znalaŻły sięlakby
w oświetlonyn] polll rvjdzenia i lnniej zachorowań
lr_rdzi i zwievLLt pozostitie l)ie rozpoznanych.

Istotny wydaje się fakt antropopresji, czyli nie-
korzy stne go oclclz i ały rvani a c złowieka n it środowisko,
Jest ono tłumnie zasiedlane przez ludzi i zwlerzęta,

szczególnie te hodowane w wŁirunkach wylnusza-
nych przez potrzeby ludzi gwałtownie losnące wlaz
ze wzrostem populacji. Produkuje się uszlachetnione
Iasy zwierząt hodowlanych i domowych (psy). a te
są coraz bardziej podatne takze na irrwazje kleszczy.

Kleszcz. to maleńki (1-2 mm), ociężały stawonóg
należący do roztoczy, o ciele spłaszczonyn, balwy
cZarno-brąZowo-rudawej Z ciemną pokrywą glzbie-
tową, Jest ona całkowita u samców i to sprawia, ze
nie żywią się one krwią w takim stopniu jak samice.
Te zaś, mając częściową poklywę grzbietową, mogą
w czasie jednego zelowania pobrać duze iloŚci krwi.
powiększając się wówczas do l l mm i zrnientając
barwę na szaro-niebieską. Upodabnia je to clo nasion
rącznika (Riciltus). Stąd bierze się nazwa k]ęszcztl
pospolitego w Polsce i całej E,uropie Śroclkowej -
Ixocle.s ricil,tus, in. kleszcz pastwiskowy, leśny lub
psi. Istnieje ok. 800 gatunków kleszczy tzw. twar-
dych w odróznieniu od obrzezków, czyll kleszczy
miękkich. Na Syberii i Uralu rrajczęściej występu.ie


