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Kleszcz lxodes hexagonus
otaziego rola w epidemiologii i epizootiologii

PRZEMYSŁAW zlĘBA, STANISŁAW WlNlARczYK, RoBERT PANEK,
zBlGNlEW GRĄDzKl, KRzYszToF slUDA*

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny WeterynaryjnejAR, ul. Głęboka 30,20-612 Lublin
*Katedra Biologii i Parazytologii Śląskiei Akademii Medycznej, ul. Medyków 18,40-752 Katowice

Zięba P., Winiarcryk.l,S1', Pa
lxodes hexagonus tick and its role

,':,',' i..
The purpose of this study was to define the species o

in spreading transmitted infectious diseases., ,

A microscopic examination of the tick showed the
characteristic dorsal incisure and a two-hump outline of gnathosoma base on thel back,:,,sidC:]:all''§Pical for
Pholeoixodes subgenus. The fact that it was part of Ixodes hexagonus species was iś,,of
the appearance of short, triangular, back spines on the tips of the first pair of legs size
located at the outside side of the four successive hips.

Ixodes hexagonus is a bio}ogical veetor which disse ninates
become a threat to animals łnd people in places where Ixodes
concerning the translocation of the European hedghog, the
habitats to urbanżed grounds, indicates the increased prob
exposed to infectious diseases carried by Ixodes hexagonus.

Kle szcze zajmują szczegolne miej sce wśród ękto-
pasozytów, z uwagi na ich rolę w przenoszeniu wielu
groznych chorób zakaźnych ludzi i zwterząt. Ixodes
hexagonus zrzędu lxodidanależy do kleszczy właści-
wych, które są bezwzględnymi pasożytami zwierząt
kręgowych. W polskim piśmiennictwie stosowana jest
nazwakleszczjezowy. Pochodzi ona od jeża (Erina-
ceus europaeus),ktory jest głównym żywicielem tego
pasozyta. W naszych warunkach klimatycznychI. he-
xagonus znajdowany jest również na myszach domo-
wych, bobrach europejskich, psach, borsukach, tchó-
rzach, łasicach i owcach. Pełny cykl rozwoj owy I. he-
xagonus trwa od 2 do 6lat (10). Utrzymywanie się
form larwalnych i nimfalnych na drobnych ssakach,
umożliwia temu klesz czow i zachowywanie aktywno-
ści biologicznej przez cały rok (9). Wedługbadaczy
czeskich (10), dwa szczyty tej aktywności występują
w okresię kwietnia i maja oraz od sierpnia do pażdzler-
nika. Kleszcz jeżowy występuje na terenie całej Euro-
py. Jest typowym przykładem pasożyta gniazdowo-
-norowego, którego głównym miejscem bytowania są
ziemne nory zasiedlane przez ssaki owadożerne oraz
gry zonle. B adan i a przeprowad zone pr zez fauni stów w
kraju i za granicąwykazały, żę może on zasięd|ac za-
budowania mieszkalne, psie budy znaidujące się w

poblizu lasów oraztereny wyzynne i górskie, azwłasz-
cza jaskinie i szczeliny skalne (10). Niemniej jednak,
dane o jego rozprzestrzenieniu na terenach Europy
śro dkowo -ws cho dni ej s ą fragment ary czne i wymagaj ą
kompleksowych dalszych badań (ryc. 1).

C e l em pr acy było okre ś leni e gatunku kle szcza zna-
lezionego u kota domowego i omówienie roli klesz-
czy I. hexagonus w szerzeniu się zakaźnych chorób
transmisyjnych.

Materiał i metody
Obecność kleszcza na skórze 10-letniej samicy europej-

skiego kota domowego stwierdzono podczas rutynowego
badania klinicznego w dniu 2 listopada 1998 r. w Opatko-
wicach niedaleko Puław w województwie lubelskim. Na
podstawie oceny ilości pokarmu pobranego przezkleszcza,
możnabyło domnieml.wać, że opadł on swojego żywiciela
w o statnich dniach p aźd zienika. U trwaleni e kleszcza prze-
prowadzono wg metody własnej.

Odjęty od żywiciela pasozyt został uttwalony w płynie
konserwującym (mieszanka etanolu 70oń i glicerolu w sto-
sunku 2:7) przez okres 12 godzin, a następnie poddany
maceracji w J ,5%o roztworzę KOH przez okres 24 godzin.
Następnie kleszcza osuszono na bibule filtracyjnej i usu-
nięto, rozpuszczone w trakcie maceracji, jego narządy we-
wnętrzne przez dellkatny ucisk szkiełkiem nakrywkowym.



Ryc. 2 a. Nimfa kleszcza I x o d e s h e x a g o nłs. Bruzd a otaczaią-
cazawór odbl,towy od przodu

Ryc. 1. Rozmieszczenie znanych stanowisk kleszcza Ixodes
hexagonus w Polsce (kolor niebieski) oraz miejsce zna|ezie-
nia kleszcza opisanego w pracy (kolor czerwony)

Po kilkakrotnym przepłukaniu w wodzie destylowanej,
klęszcz został odwodniony w szeregu etanolowym o wzra-
stającym stężeniu od 50oń do 99oń, prześwietlony za po-
mocąchorallaktofenolu i umieszczony na szkiełku podsta-
wowym. Brzegi szkiełka nakrywkowego obwiedziono La,
kierem nitrocelulozolvym. Zdjęcia wykonano w Katedrze
Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lu-
blinie przy zastosowaniu zestawu do komputerowej anali-
zy obrazu z mikroskopem Eclipse 600,

Gatunek klęszcza ozrraczono według klucza opubliko-
wanego w monografii Siudy (10). Identyfikacji dokonano
na podstawie porównania cech morfologicznych badanego
okazu ze szczegołowymi opisami I. hexagonus zawartymi
w kluczu.

Wynikii omówienie

Kleszcz cechował się typową dla rodzaju Ixodes
bruzdąo dbytową otaczaj ącą zawór o dbyt owy z pr zo -

du (ryc. 2a). Trzy pary szczecinek na zastawkach od-
bytowych (ryc.Zb), budowa stopy pierwszej pary od-
nóży z charakterystycznym uskokiem grzbietowym na
zewnątrz od organu Hallera (ryc,2c) oraz dwugarbny
zarys linii podstawy gnatosomy po stronie grzbieto-
wej, pozwollĘ zakwalifikować go do podrodzajuPho-
l e o ix o d e s . Natomiast obecność wyr aźne go, krótkie go
trójkątnego kolca tylnego przyśrodkowego na biodrach
pierwszej pary nóg (ryc. 2d) oTaz wzIastająca wiel-
kość kolców usytuowanych na kolejnych czterech bio-
drach po stronie zewnętrznej (ryc. 2e) wskazały na
przynależnoŚĆ kleszcza do gatunku lxodes hexagonus.

U badanego kota nie wystąpiły żadne, klinicznie
uchwytne obj awy chorob owe zw iązane pr zy czy now o
z obecnością wymienionego pasożyta.

Naturalnym rezerwuare m zarazków przenoszonych
przęzklęszczę sązwterzęta dzikie (6, 11). Zwierzęta

Ryc. 2b. Nimfa kleszcza Ixodes hexagonus. Zawór odbytowy
ztrzema parami szczecinek na zastawkach odbytowrych

domowe i człowiek sązakażane przypadkowo po eks-
pozycjr na te stawonogi w rejonach ich występowa-
nia. Narusz anie przezczłowieka zewnęftznych warun-
ków bytowania organi zmów ro ś linnych,l, zw ierzęcy ch
wpływa na zmianę rozprzestrzeniania się i częstotli-
wości występowania chorób wywoływanych przez
zarazki przenoszone za pośrednictwem stawonogów.
Niebezpieczeństwo rozwlekania stawonogów będą-
cych przenosicielami czynników zakażnych niesie za
s ob ą wydłu żenię sz\aków lotni czych. Transp o rt zw ie -

ruąt na duze odległości zwiększa dodatkowo ryzyko
j ednoczesnego przenoszenia drobnoustroj ów chorobo-
twórczych i ich bezkręgowych żywicieli. Natomiast
ubożenie ar ęaŁów leśnych ogranicza przestrzeń ży cto -

w% a w rezultacie liczbę zwierząt dzikich, które są
żyłviciel am t k|eszczy i stanowi ą naturalny rezelwuar
zar azkow pr zez nię przeno szonych. W następ stwi e te go

kłĘenie zarazkow w ekosystemie ulega zaburzentu.
Polega ono między innymi na ich adaptacjido nowych

/



Ryc. 2c. Nimfa kleszcza Ixodes hexagonus. Uskok grzbietowy
na zewnątrz od organu Hallera
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Ryc.2d. Nimfa k]eszcza Ixodes hexagonus. Krótki trójkątny
kolec na biodrach pierwszej pary odnóży

zywicieli, którymi zazwyczaj są gryzonie i inne małe
ssaki leśne i polne. Rozprzestrzenienie się tych zwrc-
rząt na tereny zurbanizowane stwarza zagr ożęnle wy -
stępowania nowych zachorowań wśród ludzi i zwle-
rząt. Niebezpteczeństwo utrwalenia się na danym te-
renie powstałych w ten sposób ognisk chorobowych
zwiększa niekontrolowany rozwój obszarów miej skich
i związana z nlm akumulacja ścieków, wody lub two-
r zenie sztlczny ch akwenów, które staj ą si ę s iedli ski em
dla rozwoju żywych przenosicieli zarazkow.

Znalezienie rzadko spotykanego w Polsce kleszcza
[xodes hexagonus zasługuje na uwagę ze względu na
fakt, że moze on być biologicznym wektorem kilku
groźnychchorób zakaźnychdla ludzi izwierząt (9, 10).
D o niedaw na kleszcz po spolity Ix o d e s r i c i nu s lw aża-
ny był za jedyny wektor zdolny do przenoszenia na
tęrenie Europy spirochet wywołujących boreliozę,
zw anąrównież krętkowicą kleszczową lub chorobą z
Lyme (2). Borelioza jest endemicznie występujĄcym,

Ryc. 2e. Nimfa kleszcza Ixodes hexugonus. Kolce o wzrasta-
jącej wielkości na biodrach wszystkich odnóży po stronie ze-
wnętrznej

wielonarządowym schorzeniem przebiegającym z ob -
jawami zapalenta stawów. Choroba ma charakter en-
demii utrzymującej się w rejonach występowania
kle szczy. Prz eni e s i en ię zar azka na lldzi, p sy, bydło,
konie i koty moze wywoływać zakażęnięprzebiegĄą-
ce z objawami ostrego lub podostrego zapalenia sta-
wów. Po przebyciu choroby i ustąpieniu wszelkich
objawów pod wpływem leczenia, zwierzęta mogąpo-
zo staw ać b e z obj awo w o zakażone pr zez na stępnych
kilka lat. W tym czasję w surowicy ich krwi można
vT'kazac wy s o ki e miana pr ze ciwc i ał ( 8 ) . B adani a pr zę -

prowadzone w 1989 r. przęz Leibischa wykazały, że
transmisja tych krętków moze odbywać się również
za pośrednictwem kleszczy I. hexagonus (5). Odkry-
cie tego faktu umozliwiło wysunięcie hipotezy o moz-
liwości przeniesienia krętków Borrelia burgdorferi w
bezpośrednie sąsiedztwo człowieka, za pośredni ctwem
najwazniejszego żywiciela I. hexagonzs, a mianowi-
cie j eża europej skie go, który staj e się cot az częstszym
gościem miejskich parków i ogródków działkowych
położonych w pobliżu terenów leśnych (I,2,9, I0).
Przeprowa dzone badania b akteriolo giczne tkanek po-
branych metodą biopsji od jeży odławianych w par-
kach miejskich wykazały u nich występowanie kręt-
kow Borrelia sp. (2). Zarazki te były rownl,ęż izolo-
wane z kleszczy I. hexagonłs, które znajdowano na
ciele badanych jeży. Uzyskane rezultaty zostały po-
twierdzone w próbach laboratoryjnych z zastosowa-
niem metod ksenodiagnostyki polegającej na osadza-
niu j ałowych kl e szczy na zakażonych j ezach. Okazało
się, ze po jednej dobie pobierania pokarmu mozna było
izo lować z kleszczy kr ętki B o r re l i a s p. (I, 2, 3) . Opt o cz
transmisji poziomej pomiędzy kleszczem i ssakiem,
krętki zrodzaju Borrelia posiadajązdolność do stałe-
go utrzymywania się w populacji kleszczy I. hexago-
nus poprzez pionowe przenoszenie się na poszczegól-
ne stadia rozwojowe i komórki jajowe (3, 5, 11).
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D*gą grożnągłównie dla ludzi, chorobą przeno-
szoną przez k\ęszcze j est kleszc zow ę zapalenie mó-
zgu wlłvoĘw odzaju Flavivi-
ris (7,8). Psy zakażentetymt
wirusami. Na występowanta
tej chor ię zachorowania u psów,
którym ze strony ośrodkowego
układu do §ch jakie obsenłrrje
Się
się
raż
chorych lenie
mózgu i mar-
twicąne pnia

, żekleszcz
zenoszeniu
krętków B.

burgdorferi na terenach, gdzie I. ricinus i inne gatunki
kleszczy nie występują lub są obecne w niewielkiej
ilości (2,4).

Znajomośc znęgo I. hexagonus w
aspekcie epide estbardzo ogtanlczona.
Wiele zagadnt z potencjalnąmożliwo-

ściątrans chio-
zy, goTąc kon-
tynencie
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