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Summary

The study showed the important role of wild rats in transmitt
dered to be one of the most important carries of many viruses in
disease virus and,,other: herpes viruses. These rodents play a gre
tospira interrogan,§, Listeria sp., Yersinia sp. as well as such dangerous parasites as Toxoplasma gondii or
Hymenolepis nana.'tUurry ,i.rdi"s have revealed that wild rats, serving as reservoirs of many infeCtious diseases, represent a
serious risk to the'health of humans and domestic animals all over the world.
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Szczwy należądo najbardzie1 uclĘIiwych i znie-
nawidzonych plag dręczących ludzkość od zarania
dziejów. Szacuje się, ze na świecie zyje około 10 mi-
liardów szczlrów. W Polsce trudno ocenić ich liczbę,
możnajedynie przyjąc, że wśród blisko 4O-miliono-
wej społeczności żyje - być może 40-milionowa po-
pulacja szczlrów. Sąto zwierzęta synantropijne, czyli
takie, które muszążyc w pobliżu Iudzi zapewniają-
cych im zalówno pożywienie, jak i schronienie. Spo-
śród dwóch spotykanych w Polsce gatunków szczl-
rów,szczur śniady (Rattus rattus) najchętniej przeby-
wa w ciepłych piwnicach, rv pobliżu kotłów central-
nego ogrzewania, w gniazdach budowanych w ciem-
nych szczelinach l, zakamarkach murow, Gatunek ten
dobrze wspina się i skacze, ale nie lubi pływać. Ak-
§wny j e st głównie nocą, Zy j e w koloniach rodzirrnych,
które mogą liczyć nawet do kilkuset osobników, Sa-
mica rodzi rocznie od 2 do 6 miotów liczących śred-
nio 6 młodych. W przeciwieństwie do szczura śniade-
go, drugi gatunek, szczulT wędrowny (Rattus norvegi-
cus) nie unika wody i chętnie pływa. Stąd też szczltt
wędrowny osiedla się najczęściej w kanałach wodo-
ciągowych, ściekowy ch, gazowych i telefontczny ch,
skąd przenosi się do magazynów i budynków inwen-
tarskich orazhdzkich. Jest wszystkozerny i aktywny
całą dobę. Żeruje wszędzie: w magazynach zbożo-
lvych, r zeźntach, na wy syp i s kach ś mi e c i l magazy nach
sklepowych. Zyje w stadach rodzinnych, w których
wszyscy członkowie kolonii pochodząod jednej pary
rodzicielskiej (2, 14, 16,20,29).

S zk o dy ek onomi czn e vryr ządzone c złowi ek ow i pr zez
szczLlry spowodowane są głównie ich sposobem odży-
wiania. Jeden dorosĘ szczuT potrzebuje 40-100 g po-
karmu dziennie, przeliczającrocznię zjada około 30 kg
chleba. W ogóle żywi się pokarmem ludzi i zwierząt a
p onadto ro ś linami, drobnymi krę gowcam t, zj ada p apier
i tkaniny. Stale rosnące zęby musząbyć ścierane, gryzie
więc beton, szkło, blachę, odzleż, obuwie, meble. Wy-
sokie straty wynikające z obecności szczurów związa-
ne są również z mechanicznyml uszkodzeniami oraz
zanieczy szczeni em pro duktów zywno ściowych kałem
i moczem (2, 14, 16, 20, 29, 33).

Szczlry stanowiąjednak nie tylko problem gospo-
datczy i społeczny. Poważne zagrożenie z ich strony
wynika z niekwestionowanej roli w epidemiologii i
ep i zo otio 1o gi i wi elu chorób zakażny ch i i nwazyj nych.
Współczesne badania wykazlĄą jak bardzo Tozpo-
wszechnione jest wśród szczurow nosicielstwo wielu
drobnoustrojow i pasożytów powodujących niebez-
pieczne choroby ludzi i zwierz{. Obecnośó szczurów
przyczynia się do tworzenia w przyrodzie stałych
ognisk chorobowych, w których zarazęk\<rązy wśród
zwierząt i owadóq a przy sprzyjających okoliczno-
ściach atakuje rownież człowieka (2, 14, 16,20,29,
33), Znaczny wzrost populacji szczurzej po ubiegło-
r o cznej, lip cowej p owo dzi stał s ię pr zy czy ną ponow-
nego zainteresowania tym gatunkiem gryzoni i ich te-
ruźniej szy m zagr o żentem dla sp ołe cz eństwa. N arasta
pottzeba udoskonalania metod deraĘzacji oraz spo-
s obów zab ezpie czeni a śro dków spo zywc zy ch i p aszy



dla zwierząt przed dostępem dla szczurow, jak rów-
nie ż okre ślenia skali ry zyka zwiększeni a zachor ow aI-
ności na choroby przez nie przenoszone.

W artykule przedstawiono znaczęnie szczura jako
istotnego wektora i rezerwuaru zatazkaw najgroźniej-
s zych zakażeniach wirusowych, b akteryj nych oraz in-
w azj ach p as o żytnic zy ch ludzi i zw ier ząL

żakażenia wilusOwe

Rhabdovirłs. Od dawna przypuszcza się, że ręzer-
wuarem wirusa wścieklizny są drobne gryzonie leśne
i polne, w tym również szculry G2). Zgodnie z dany-
mi Zmudzińskiego i Smreczki (51) w okresie 5 lat
(1990-1994) zanotowano w Polsce 12 230 przypad-
ków wścieklizny l zwierząt,9998 przypadków z tej
Iiczby zdiagnozowano u zwierząt wolno żyjącychoraz
2232 l zw ierząt domowych. Spo śród zwierząt wolno
ży j ący ch 82,] oń przyp adków w ś cieklizn y doty czyło
lisa rudego, który jest głównym rezerwuarem tej cho-
roby w Polsce, takjak i w innych krajach Europy. Fakt
stwierdzenia wścieklizny l szczvra tylko w 4 przy-
padkach (0,04%) nie umniejsza jego roli w epizootio-
logii wścieklizny zlwagi na możliwy bezobjawowy
przebteg choroby oraz niewielkie szanse na wychwy-
c ęnte zakażonych wś c ieklizn ą szczlr ów (42, 5 I) .

H erp e sviridae. D o tej rodziny wirusów należy m. in.
rozpowszechniony na całym świecie wirus choroby
Aujeszky'ego - Pseudorabies (PHV-1), którego cechu-
je zrożnicowana patogennośó w stosunku do różnych
gatunków z-łv ter ząt. U rw ier ząt mię s o z ernych (p sy, l i sy,
norki) PHV-I wy,,vołuje ostrą śmiertelną chorobę w
każdej grupie wiekowej (19,31). U świń straty zwią-
zane z chorobą dotyczą okresu rozrodu i młodych
zwietząt,natomiast istotnym problemem jest fakt bez-
obj awowego nosicielstwa utrudniaj ącego eradykacj ę
choroby (I9,31). W fermach trzody chlewnej poja-
wienie się choroby Aujeszky zbtega się z okresem
największego rozmnozenia się szczurów. W takich
gospodarstwach notuje się zachorowania szczlrów
pr zebie gaj ąc ę z kltnic znymi obj aw ami, pr zy po min a -
jącymi chorobę Aujeszky, a przecierem tkanki mózgo-
wej chorych szczurów udaje sięzakazic króliki, u któ-
rych rozwija się choroba z charakterystycznymi obja-
wami (31). Po zjedzeniupadłych lub zabitychszczu-
rów dotknięĘch chorobąAuj eszĘ przez śwtnie stwier-
dzono alimentarną drogę zakażęnta się tą chorobą (3 1 ).
Niewykluczone, że u szczurów również występuje
bezobjawowę zakażęnie wirusem PHV-I, co świad-
czyłoby o jeszcze większej ich roli w epizootiologii
choroby Aujeszky'ego.

Nie można wykluczyć znaczęnia szczlrów w prze-
noszeniu innych herpeswirusów, których wspólną ce-
chą jest zdolnośc. do zahamoryani3 replikacji i jej po-
nownego wznowlenla, co przęJawla slę w występowa-
niu zakażęń latentnych, ni emo żliwych do wykry cia pr zy
zastosowaniu ruĘnowych metod diagnostyczny ch oraz
okresowym siewstwie pod wpĘwem róznych czynni-
ków uaktywniających ponowną replikację (19, 31).
Wobec tych faktów możliwości wykrycia herpeswiru-

sów u szczutów i ich roli w transmisji zakażęń herpe-
swirusowych wymagają szerszych badań z zastosowa-
niem nowoczesnych metod diagnosĘcznych.

Pi c o r n av iri d a e. D anę p i śmi ennictwa p otwie r dzaj ą
wrażliwość szczurów napryszczycę, co wskazuje na
zl7aczerne gryzoni w rozwoju i utrzymywaniu się epi-
zo oti i tej choroby. Szczllry mo gąby ć no s i c i e lami pry sz-
czycy, jak i przenosicielami mechanicznymi. Przy
wysokiej zar aźIiw ości wirusa pry szczy cy wystarczy
krótkotr-wała styczno ś c gry zon:ra z zainfękowanym
materiałem, trp. w czasię przebie gnięcia po o dchodach,
po ślinie czy pokarmie zakażonym wydzielinami cho-
rego zwierzęcia, aby przerieść wirus w inne miejsce
lub do innego gospodarstwa (31).

P al,v o v i r i d ae. P arwowiru sy maj ą s zcze góInąpr e dy -

lekcję do komórek, które ulegają szybkiemu podzla-
łowi, stąd też atakująszczegolnie komórki kosmków
jelit (Canine Parvovirus-2, Feline Paruovirus, Raco-
on-dog Parvovirus),bądź też szybko dzielące się ko-
mórki rozwljającego się zarodka (Porcine Parvovirus,
Blue Fox Paniovirus) (19, 31).

P arwowitu s szczllr a, p odobnie j ak p arwowirus świń
lub parwowirus listów niebieskich, występuje lszcza-
rów dorosĘch w formie zakażenia latentnego, nato-
miast u ciężarnych samic dochodzi do śródmaciczne-
go z akaż enia i zamter ania r o zw ij aj ących s i ę z aro dków
lub płodów (19). Wobec wysokiej zmienności parwo-
wirusów i ich zdolności do zmlany tropizmu nie moż-
na wykluczyć mozliwości czynnego przenoszenia par-
wowirusów zwterząt i ludzi przez szczury ( 1 9, 3 1 ).

Hantaviru,s. U ludzi wirus Hanta pojawia się pod
warunkiem bezpośredniego kontaktu zę szczllrami i
wywofuj e gorączkę hantawirus ow ą or az krwoto czną
gorączkę z syndromem nerkowym. Choroba objawia
się gorączką bólem głowy, pleców, wybroczynowo-
ścią i o strą niewydolno ścią nerek ( 1 1 ). Gorąc zka Han-
ta występuje na Dalekim Wschodzie. Największe na-
silenie tej choroby zanotowano podczas wojny kore-
ańskiej, Zachorowało wówczas ponad 3 tys. żołnterzy
ONZ, a śmierlelność sięgała 5-10% (35).

Hantavirus występuje u dzikich gryzol7l i są one
zarazem największym jego rezerwuarem. Sposób
transmisji tych wirusów wewnątrz populacji szczurów
nie jest do końcapoznany) ale przypuszczasię,żęroz-
przestrzeniają się one drogą aerogenną zwydzielina-
mi z nosa lllbpoprzezkrew podczas walk między osob-
nikami (II-I3,22),

B adania pr zeprowadz one w Wie lki ej B rytanii na I ] 3

szczurach w kierunku obecności hantavirusa wykazały,
żeĘlko 5 znichbyło seropozytywnych. Nie wykazano
żadnej predyspozycjt ze względu na wiek, czy pŁec, jak-
kolwiek przeciwctała nie występująu osobników mło-
dych (a 9). Szcntry i że ghrya międzynarodowa są j edy-
nym wiarygodnym ogniwem p oprzęzktóre wirus może
rozprzestrzeniać się na caĘ świat (22, 3 5).

Zakażenia bakteryine
Leptospira interrogans. Powszechne u ssaków za-

każenta 1 epto sp irami mani fe s tuj ą się zr o żni c owanym



obrazem klinicznym. W zalężności od serowariantu
zarazki te wywołują chorobę o chrakterze posoczni-
cowym bądż ze zmtanami ze strony układu moczowe-
go, wątroby, a także układu nerwowego, Są również
przyczynązaburzeń w układzie rozrodczym samic i
spontanicznych ronień (32).

Szczury choruj ą na leptospiroz ę or az podobnie, j ak
u innych zwterząt występuje u nich długotrwałe nosi-
cielstwo leptospir w kanalikach nerkowych, skąd wy-
dalane sązmoczem. Ludzie i zwierzęta domowe za-
kazają się poprzęz kontakt z kontaminowanązarazka-
mi wodą czy wilgotną glebą lub poprzez bezpośredni
kontakt zę szczurami (32). W piśmiennictwie nauko-
wym i popularnonaukowym często pojawiają się
wzmianki, że populacj a szczurów jest zakażona lep-
to spirami, prawie zaw sze serotypem Z . i c t ero h aemo r -
rhagiae (26), rczpowszechnionym w 70-90% (43).
Brytyjczycv prowadząc badania w 1994 r. wykazali,
że zakażęnte tymi zarazkaml,populacji szczurów w ich
kraj u wyno s i j edynie I 40ń, a r ozpowszechnione s ą dwa
serotypy : L. ic t eroh aemorrhagi ae i L. b r at is l ava, wnio-
skując jednocześnte, że rola szczurów w przęnoszę-
niu leptospirozy okazuje się mniejszaniż podawano
(46). Z kolei naukowcy rosyjscy wykazalinosicielstwo
leptospir u szczurów w 10-40% (31).

Odsetek nosicieli leptospir w populacj i szczvzej
lzależniony jest od charakteru środowiska ich prze-
bywania. Niezależnie od tego, fakt siewstwa leptospir
z moczem stwarza wysokie ryzyko zakażęnla ludzi i
zwierząt za pośrednictwem szczurów z uwagl na za-
nieczyszczanie środków spożywczych i paszy dla zwie-
rząt moczem szczurów. Enzootie leptospirozy na fer-
mach zw ierząt ho dowlanych s ą naj częś ciej p owi ązane
z obecnościądużej ilości szczurów żerujących na nie-
zabezpieczonej karmie iw magar5mach paszowych (3 1).

Listeria spp. Listerioza jest roznoszona pTzez wiele
gatunków zw ier ząt, a takżę wykrywana w wo dzie i ki -
szonkach. Zoonoza ta w Polsce występuje raczej spo-
radycznie. Nie jest jednak wykluczone,że rejestrowa-
nych zachorowań jest zrracznle mniej niżw rzeczywt-
stości ma to miejsce (21), Rola szczurów w tozprzę-
strzenianiu się tej choroby nie jest dokładnie poznana.
Badania przeprowad zone przęz brytyj skich naukow-
ców na 44 szczurachwykazaĘ obecność listerii lIIoń
zwierząt, wśród których 2 kultury zidentyf,rkowano
jako L. monocytogenes,2 jako L. innocua i 1 jako Z.
grefti lub Z. murragi (49), Podobne wyniki uzyskała
Ogneva w Rosji (27).

Yersinia spp. Od dawna jest znanarolaszczurów w
przenoszeniu dzumy, wywoływane1 przez Yersinia
pestis. Inny drobnoustrój z tego rodzajl - Yersinia
p s eudotub erculo s is, wywołuj ący graźItcę rzekomą u
zwierząti ludzi również powszechnie kojarzony jest z
gryzoniami, w tym szczurami, co odzwierciedla cho-
ctażby przyjęcie zwyczajowej nazwy tej choroby za-
rezerwowanej dla gryzont jako rodencjoza (a0). Obec-
nie duże zagrożenie stanowi zakażęnlę Yersinia ente-
rocolitica. Epidemiolo giatej zoonozy nie jest do koń-
ca poznana w warunkach polskich, choctaż wyniki

badań serolo gicznych wskazuj ą na czę ste występowa-
ni e te go zakażęnia u 7udzi. Ye r s i n i a e n t er o c o l i t i c a byw a
takżę izolowana zjelit i narządów rcżnych zwierząt
(36). Szczury i kilka innych ssaków i ptaków zakażają
człowieka b ezpośrednio lub po średnio p opT zęz zanię -
czyszczonąodchodami, czy moczęm karmę dla zwie-
rząt. Yersinia pseudotuberculosis i Y. enterocolitica
izolowano od dzikich szczurów w Japonii i USA (18).
Szczury są więc powaznym rezelwuarem wszystkich
gatunków z rodza1l Yersinia.

F r an ci s e I l a t u l ar e n s i s. Zar azęk ten wywołuj e tula-
remię, jednąz chorób,w których epidemiolo gicznarola
szczur ów zo stała udowo dnio na. zachoro w anie na tu -

laremię szczurów śniadych po raz pierwszy udało się
udowodnić w 1925 r. Chore gryzonie rozsiewająza-
razki tllaręmii w środowisku zewnętrznym i są nie-
bezptecznym źródłęm zakażęnia dla zwierząt W prze-
noszeniu infekcji z chorych gryzoni na zwierzęta i lu-
dzi ogromne znaczęnię mająkleszcze,które w stadium
larwy i nim§ pasozytują na gryzoniach, a jako doro-
słe na zwl,erzętach. Ustalono, że zarazek tularemii,
przeszedłszy od dorosłej samicy przez jajo w stadium
latwy, a następnie nimfę, przeżywal4l dni.Przeżywa
też w zwłokach padłych zwierząt (3 1, 33).

Brucella spp. Udowodniono zachorowania i nosi-
cielstwo szczurów przy brucelozie. Poljakov (31) spo-
śród 34 szczurów złapanychw pomieszczeniach, gdzie
znajdowały się chore na brucelozę zwierzęta, u 11

wykrył brucele. W innym przypadku autorowi udało
się u 7 z 18 szczurow,złapanychw zarażonym gospo-
darstwie, wyizolować brucele ze śIedziony, wątroby,
węzłów chłonnych i krwi.

Szczury mogą byó w gospodarstwie rezerwuarem
zakażeń Brucella sp., nie tylko poprzez utrzymywa-
nie chorych lub zakażonych zwierząt gospodarskich,
aIę także zachorowania samych szczurów zakażĄą-
cych się poprzęz kanibalizm ponieważ zdrowe szczu-
ry zjadając chore na brucelozętakże zakażająsię i za-
czynąąchorować. Zdarza się również , że po usunię-
ciu zwierząt chorych z gospodarstwa i po przeprowa-
dzeni u dezynfekcj i wprowadzone p onow nie zw ier zę-
ta zdrowe zachorowały, Było to efektem pozostawie-
nia w gospodarstwie szczurów chorych na brucelozę,
które swoimi ekskrementami zakażaĘ karmę, karmi-
dła i pomieszczenia (3I).

Coxiella b urnetti. Wywołuj e chorobę zw anągorącz-
ka Q. Początkowo była uznawana za zoonozę o sto-
sunkowo małym znaczenil. U ludzi stwierdzono dwie
po stac i e choroby : o strą i pr zewlekŁą. Wy stępuj ą obj a-
wy grypopodobne, zapalente wątroby, mozgu i opon
móz gowych or az zap alenie ws ierdzi a (24, 41 ) . Infek-
cja u innych ssaków przebiega zazwyczaj asympto-
matycznie. Rezerwuaręm Coxiella burnetti są bydło,
owce, gęsi, koty, a także dzikie szczury) co szczegól-
nie potwierdzono w Indiach (39, 50).

U do w o dni o na zo stała takżę r ola gry zonl w p rz eno -

szeniu innych riketsjoz, w tym także duru plamistego
(Rickettsia prowazekil). Ustalono, że riketsje typu
szczurzęgowywofująuświnekmorskichzakńeniepo-



przez ę, uszkodzoną śluzówkę nosa i
Jamy świnki morskie wydalająrikeG

szczurów mogą przyczyniac się do przeniesienia in-
fekcji, co udowodniono np. dlazak:ażenia Pasteurella
multocida (9),

W innych przypadkach szczlry mogą być roznosi-
cielami zakażeńtylko incydentalnie, dotyczy to m.in.
Pseudomonas malei (26). Nie wykazano do tej pory
wpływu szczurów na roznoszenie boreliozy, choc
stwierdzono go u kilku innych gryzoni (25). W bada-
niach przeprowadzony ch przez Brytyjczyków u szczu-
rów nie stwierdzono obecności Borrelia spp. Nie jest
również wyjaśniona rola szczurów w epizootiologii
chlamydiozy (38).

lnwazie pienuotniakowe

Clyptosporidium parvLtm, co oznacza, że szczury sta-
nowią ręzeTwuar tego zarazka t duże zagrożenie dla
Ildzi t zwterząt (48).

Toxoplasma gondii. Jako źrodło zarażenia tokso-
plazmo zą należy r o zp atryw ać wi ęks z o ś ć ży j ący ch w
otoczeniu człowieka gatunków ptaków i ssaków, wśród
których największe zagrożenie stanowi kot domowy,
a w dalszej kolejności owce, bydło, świnie, drob oraz
gryzonie.(3 , .37 , 45). Ostatnio znacznie mniejszą rolę
przypisuje stę zarażeniu człowieka przęz kota, który
wydala oocysty jedynie okresowo. Wystarcza to jed-
nak do zantęczyszczęnia oocystami środowiska i w
kons ekwen cjt zar ażania ro ś linożernych zw ier ząt go -

spodarskich oraz gryzoni. Głównym niebezpieczęń-
stwem dla człowieka jest spożywanie surowego lub
ni edo gotowane go mię s a zaw ter aj ące go o o cysty Tox o -
plasma gondii (4I).

Szczlry są istotnym rezerwuarem Tbxoplasma gon-
dll. Ekstensywność zarażentatoksoplazm oząu szczul-
rów szacuje się w niektórych rejonach na I2§oń (44).

Trypanasoma spp. Trypanosoma levisi, to względ-
nie niepatogenny gatunek świdrowców występujący u
szcz|Lra wędrownego i śniadego na całym świecie.
Przeno sicielem te go p asożyta j est p chła szczlr za (N o -

sopsyllus fasciatus). Tlypanosoma levisi możę czasa-
milszczurów wywołać anemię. W Wielkiej Brytanii
rozpowszechnienie tego pasożyt a l szczlr ów wynosi
29%. Natomiast Young (cyt, 8) nię znalazŁ w krwi

szczurów świdrowców. Najczęściej znacznę rozpo-
wszechniente T. levisi zwlązane jest zlicznąobecno-
śc

ni
m
cienkim lub innej części ciała swojego żywiciela, gdzie
powoduje powazne uszkodzenia, Oporne oocysty wy-
dalane ąz kałem gospodarza, a do nowej inwazji do-
c ostan

u szc e Eimeria
s k nie dla ludzi i
zwterząt (8),
Sarcocystis o szerokie

grono żywiciel i glyzonte.
żarażente char mięśniach

h cyst.
ls sp. b
ZUrow

lnwazje tobaków płaskich i obłych

Hymenolepis spp. Najważniejszymi tasiemcami
szczlrów sąHymenolepis nana i Hymenolepis dimi-
nuta, które powodują również schorzenia u Ildz| a

szczególnie u dzieci (5). U australijskich Aborygenów
zarażęnie H. nana stwierdzano nawet do 45oń bada-
nych osób, H. diminutarówntężwystępuje u człowie-
ka, aczkolwiek nie odnotowano bezpośredniej krzy-
żowej inw azji p omiędzy człowi ekie m a szczur ęm ( 1 0,
49).U Iudzi Hymenolepis spp.w ciężkich inwazjach
wywołuj e biegunkę oraz bóIe brzucha. U gry zont za-
rażenię H. diminuta związane jest z powolnym roz-
wojem i następuje zwykle poprzezugryzienie szczura
przezowady. Zarażęnię H, nana następuje zwykle po-
przezzjedzente zanleczyszczonej kałem paszy, a cykl
życiowy możę odbyć się również bez gospodarza.W
Wielkiej B rytanii p opulacj a szczurów zar ażony ch Hy -
menolepis spp. wynosi od 1I do 22oń, natomiast w
Belgii od 7 do 9% (6,49).

Syphacia muris. Owsik obłego kształfu jest gafun-

zmnażania się szczurów (a9).
ngylus brasiliensis. Jest to pasożyt nie
chorób u ludzi, zwierząt hodowlanych i



przęnoszą jaja Histomonas
elka wykrywalnośc Heterakis

gryzonlsporadycznie. 
geruje' Że wYstęPuje on u tYch

- -Toxocara 
cati. Pasożyt ten obecnie rzadko wykry-

ni ewi elki udział w r ozpT zęstrzenianiu te go p as ożyta.
Taenia taeniaeformis. Ten pasożyt jelitowy wystę-

Ektopasożyty

EktopasożyĘ szczurow nie wywoh,rj ą bezpośrednio
chorób u ludzi i zwierząt,jednak jako wektory są od-

sożyta Hymeno is diminuta.
Silna inwazja w zcztrów po-
woduje anemię. eż przenosic
Hemobartonella muris (10, 49),
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