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N eor icketts i a he lmintho e c a, N e oricke t t s ia el okomi-
nica oraz czynnik SF (neorickettsia-like organism; SF
strain) należą do gatunku Neorickettsia, podrodziny
E hr l i c h i e a e, r o dziny Ri cke t t s i a c e a e (22). N e o r i c ke t t -
sia helminthoeca jest czynnikiem etiologicznym cho-
roby zwanej chorobązatrutego łososia (salmon poiso-
ning disease, SPD), ktorąrozpoznano w XIX wieku.
Występuj e ona enzooty cznie w północno-zachodniej
części Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Oceanu
Spokojnego. Drobnoustrój, który ją wywołuj e po taz
pierwszy wyizolowano od chorego psa w 1 950 r. (19).
Nazwa choroby jest błędna, ponieważ w rzeczywisto-
ści łososie nie ulegają zatruciu.Nie powodująone rów-
nieżzatruciapsów, które je spozyĘ. To określenie cho-
roby przetrwało ze względu na długi okres jego stoso-
wania. Objawy towarzyszące chorobie, jej ostry prze-
bieg oraz wysoki stopień śmiertelności zakażonych
zw ier ząt p oc zątkowo sugerowaĘ, że j ej pr zy czy ną j e st
działanie substancji toksycznej. Na zakazenie N. het-
minthoeca wrażIiwe są psy, lisy i kojoty żywiące się
surowymi łososiami lub pstrągami zarażonymi meta-
cerkariami pr zywry N ano p hy e t u s s a l m in c o l a. która j e st
naturalnym wektorem neoriketsji (4, l2). Koty domo-
we, norki, szopy, niedźwiędzie, świnie i ptaki są od-
pome na infekcję, chociaż mogą być ostatecznymi
żywicielam i przywry Q2),

W 1960 r. wyizolowano kolejnąneoriketsję - Neo-
r icketts ia el okominica będącą pr zy czynąchoroby na-
zwanej,,Elokomin fluke fever" (EFF). Występuje ona
u zw ier ząt ży j ący ch w zdłuż rzeki Elokomin, w stanie
Waszyngton w USA. Objawy klinlcznę choroby są sła-

biej nasilone w porównaniu do obserwowanychprzy
SPD. Stwierdza się również rożnice w zmianach hi-
stop ato lo gi czny ch w nar ządach, w których występuj e
tkanka |imfaty czna. W zakażeniach wywoĘwanych
przezN. elokominica nie obserwuje się zantkantacen-
trów limfotw & czy ch oraz nacieku hi stiocytarne go (2 1 ),
Niektórzy b adaczę s ądzą żę N. e l o ko m i n i c a j esl szcze -
pem Neorickettsia helminthoeca, Między tymi dwo-
ma patogenami nie stwierdzono jednak odporności
krzyżowej. N. elokominica optocz psów możę także
zakażac niedźwiędzie, fretki i szopy (19).

Morfologia neOilketsii
Neoriketsja jest drobnoustrojem Gram-ujemnym,

ksztahu ziarenkowatego lub owalnego, o wielkości ok,
0,3 p. Przybtera także kształt przypominający Tozgę,
p ółks i ęzyc lub p ierś ci e ń. W zakażonych makro fagach
psa występuje pojedynczo,w skupiskach lub też two-
rzy grudki przypominające morulę. Barwi się metodą
Giemsy na kolor pulpulowy, natomiast niebieskie lub
czerwone zabarwienie przybiera po barwieniu meto-
dą Macchiavellego (I2, 13, 16). Próby namnażania
neoriketsji na podłożach bakteryjnych, w zarodkach
kurzych oTaz w hodowlach komórkowych pochodzą-
cych o d zar o dka kurze go okazaĘ si ę bezskute czne (7 2,
I 4, I 6). Doświadcz enia przeprowadzone przez Fran-
ka i wsp. dowiodły, że neoriketsje można namnożyc
w pierwotnej hodowli leukocytów (3, 10) oraz w linii
ciągłej monocytów psa DH 82 (19). Drobnoustroje
znajdujące się w węzłach chłonnychzakażonego osob-
nika przeżywaj ą w temp. -20" C przez 3 1 - 1 5 8 dni, a w



@@

miracidium

koty, lis rudy, norka, szop (7 ,II, I2),
skunks, niędżwiędżorazryś (7), Do-
świadczalnię zarażono białą myszkę
i szczlra (7, I2), chomika, świnię i
świnkę morską (7).

Psy zarażalą się jedząc surowe
ryby zawterające metacerkarie. W
przewodzie pokarmowym psa meta-
Ćerkarie ulegają przeobrażeniu w
dorosłe przywry, które lokalizują się
wśródkosmków jelitowych lub przy-
czepiająsię do błony śluzowej jelita
cieńkiego (12). Ich obecności nie
stwierdzono w okrężnicy, choć na
błonie śluzowej często obser-wowa-
no wybroczyny i miejsca zmienione
zapalnte (I7). Uważa stę, że przy-
twierdzone przyssawkami pasożyty
bytujące w świetle jelita cienkiego
nie powoduj ą lszkodzeń śluzówki.
Człowiek możę ulec zar ażęniu przy-
wrąjedząc niedogotowane lub suro-
we mięso ryb, co zostało udowodnio-
nę przęz Philipa (cyt. I2). Natomiast
Farreil (7), doświadczalnie zarazlł
małpę rezus. IJ zarażonego człowie-
ka nie pojawiają się żadne objawy

cerkaria

RYc. 1. CYkl rozłvojowy prąrwry Nanophyelus salmincola

zakażonych leukocytach w temp, 4,5"C i 52,5'C od-
powiednio 48 godz,. l2 min. Temperatura 60oC nisz-

Podobieństwo morfologiczne obserwowano w stosun-
ku do Ehrlichią risticii i E. sennetsll. Homologię se-

kwencji DNA między lymi
lono na 95% (18), Surowica
ciała swoiste dla N. helmin
białkami E. risticii, E. sennetsu i E. canis o masach

nice antygenowe (19).

Patogeneza zakażenia

ęcznym przywry są ssaki i ptaki
. Należą tu m.in.: domowe psy i



niki wykazują mniejszą ruchliwość, zablrzenia rów-
nowagi oraz wytrzeszcz gałek ocznych (12). Młode
łososie zarażano wszystkimi gatunkami cerkarii wyizo-
lowanymi od ślimaka Oxytrema silicula znajdujące w
ich ciałach tylko cerkarieprzywry N. salmincola (I),

Większość łososi pochodzących z terenów, na któ-
rych występują przywry jest nimi zarażonych (12).
Bardzo rzadko stwierdzano obecność metacerkarii N.
salmincola u łososi poławianych na otwaĄm oceanie,
co wynika najprawdopodobniej z dużego zasolenia
wó d o c e ani c zny ch maj ąc e go wpływ na pr zeżywalno ś ć
cerkarii.

W warunkach doświadczalnych wywołano neori-
ketsjozę psów podając im w postaci iniekcji zawiesi-
nę śledziony, węzłów chłonnych oraz krew chorych
rw ier ząt, j ak równi eż z awi e s inę doj rz ałych p a s o żytów,
metacerkarii i jaj pasożyta. Philip (12) w 1958 r. wy-
wołał infekcj ę p opr zęz kleszcze H a em ap hy s al i s l e ac h i
i Rhipicephalus sanguineus pozwalając im przebywać
na psach, bądź też podając im parenteralnie homoge-
nizat klęszcza Rhipicephalus s anguineus,

0biawy i przebieg kliniczny
Objawy choroby stwierdzane u psów i lisów sąpo-

dobne. Okres inkubacji wynosi średnio 5-7 dni (2,5,
6,12,17), chociaż u niektórych psów wahał się od 19
do 33 dni. Po §m czasie pojawiła się gorączka (39,8-
- 4 I,7 " C), brak ap etytu, któremu czas ami tow arzy szy -
ły wymioty i biegunka, szczególnie nasilająca się po
spadku temperafury (5, 6, 12, 2I). U lisów zakażo-
nych dośwjadczalnie pierwszym objawem choroby
była anorexia pojawiająca się dzieńlub dwapo wystą-
pieniu gorączki, choć na ogół występuje ona nieco póź-
niej (a). Kał często zawiera domieszkę kwi (6, 2I)
lub śluzu (4). Tylko u niektórych chorych psów nie
stwierdza się gorączki. Cztery do pięciu dni po wystą-
pieniu objawów choroby temperatura wtaca do war-
tości prawidłowych, bądźteż obniża się poniżej war-
tości fizjologicznych(6). Odwodnienie i spadek masy
ciała są wynikiem ciągłego braku apeĘtu. Niektóre
zwierzęta mogą jednak okresowo pić nadmieme ilo-
ści wody (6,12,17). W okresie wystąlienia gorączki
u psów pojawia się surowiczy wypĘw z nosa. Obwo-
dowe węzły chłonne ulegają powiększeniu. W póź-
niejszym stadium choroby dotyczy to również krez-
kowych węzłów chłonnych. Do padnięć dochodzi w
czasie 10-14 dni od pojawienia się pierwszych obja-
wów klinicznych (6,12,17). Smiertelność wśród nie
leczonych psów sięga 90% (I] ,18,2I). Badania Sim-
msa (cyt. I2)wrykazĘ,żeĘlko 4 zę I02 chorychpsów
wyzdrowiały w sposób naturalny. Choroba jest rów-
niez śmiertelna dla lisów i kojotów.

Spo sób oplszczania pI zez neoriketsj ę przyw ry or az
sposób, w jaki wnika do tkanek żywiciela nie jest zna-
ny. Jej obecność stwierdzono w komórkach retikulo-
endotelialnych węzłów chłonnych (4, 5, 12, 17), mig-
dałkach, śledzionie i w grudkach limfatycznych jelit
(4,9).Czasamt występuje w makrofagach wątroby i

płucach. Ciałek wtrętowych nigdy nie stwierdzono w
epithelium, endothelium, fibroblastach lub komórkach
mięśni (4). U sekcjonowanych psów i lisów obserwu-
je się powiększenie węzłów chłonnych krezkowych,
b i o drowo - okr ężniczy ch or az b iodrowych wewnętrz-
nych. U młodych zwierzątpowiększeniu i obrzękowi
moze ulec grasica. U większości badanych psów wą-
trob a nie wykaryw ńa zmian p ato 1o gi c znych, natomi ast
u lisów była krucha i blada. Ponadto stwierdzano wy-
lewy krwawe w ścianie pęcherzyka żółciowego, a u
lisów także zmiany martwiczę w nerkach (9) i wybro-
czyny na błonie śluzowej pęcherua moczowego (4).
Sledziona i migdałki mogą być także powiększone,
silnie przekrwione i przerośnięte. W śledzionie stwier-
dza się ogniska nekrozy grudek chłonnych orazwyle-
wy krwawe i nacięczenie miazgt czerwonej przez ma -
krofagi i komórki plazmatyczne (9). W badaniu histo-
logicznym obserwuje się nacieczenie grasicy, węzŁów
chłonnych i śledziony ptzez komórki plazmatyczne t
histiocyty. Ponadto w węzłach chłonnych orazw bło-
nie podśluzowej jelita biodrowego i ślepego dochodzi
do zmniejszenia ilości limfocytów oTaz zaniku cen-
trów limfotworczych (9). Ogniska martwicy i hiper-
plazjaj elitowych grudek chłonnych mogą prowadzić
do powstawania owrzodzęń oruz ostrych krwotoków.
Mikro skoprj nej wielko ści ognisk a nek oty czne poj a-
wiające się w grudkach limfatycznych mogą także
wystąpić w innych tkankach. Przywry znajdujące się
w świetle jelttaprzyczyniająsię w niewielkim stopniu
do uszkodzenia tkanki. Można je znaleźc głównie w
dwunastnicy. Owrzodzęnia i krwotoki będące wyni-
kiem martwicy limfatycznych grudek chłonnych są
często ograniczone do obszaru przewodu pokarmowe-
go pr zy Ie gając e g o do z as tawki b i o drow o - okł ężniczej .

B ar dziej na s i 1 o n e zmiany p atolo gi c zne o b s erwow ano
u lisów, gdyż sąone bardziej wrażliwe na zakażęnię
(4). Patomechanizm przebteglchoroby w dalszym cią-
gu nie jest poznany.

Diagnostyka

W celu rozpoznania neoriketsj ozybadaniu poddaje
się kał psa na obecność jasno-brązowych jaj przywry
N an o p hy e t u s s a l m i n c o l a, ktor e można stwierdzić j uż
od 5-8 dnia po zjedzeniu zarażonej ryby. Jaja te są
wydalane do 250 dnia infekcji. Stwierdzenie obecno-
ści jaj nie może być jednak podstawą ostatecznej dia-
gnozy, gdyż wykazują one duze podobieństwo do jaj
innych gatunków przywr ( 1 2). Dlateg o też należy wy -
konaó punkcję cienkoigłową powiększonych podżu-
chwowych węzłów chłonnych, przygotowuj ąc z za-
aspirowanej treści rozmaz, który po utrwaleniu wy-
barwia się metodąGiemsy lub Macchiavellego. Obec-
no ś ć clop l azmaĘ cznych ciałek wtrętowych świadczy
o infekcji (6,Iz).W rozmazie krwi trudno jest stwier-
dzić obecność neoriketsji mimo możliwości przenie-
sienia choroby na wrażliwe zwierzę zWwiąchorego
osobnika (21). W związku z tym zalęca się wykony-
wanie r ozmazów z punktatów p owiększonych węzłów



chłonnych (6). W laboratoriach diagnostycznych, dys-
ponuj ących hodowlami komórkowymi wykonuj e się
izolacj ę ne oriket sj i używ aj ąc j ako ino kulum 1 euko cy -

ty krwi obwodowej chorych zwlerząt (21). Tego typu
badania trwają jednak zbyt długo (3 dni do 1 miesią-
ca) i mają ograniczonąwartośó.

Leczenie i zapobieganie

W leczeniu neoriketsjozy stosuje się sulfonamidy
podawane doustnie lub parenteralnie. Dawka terapeu-
tyczna leku we krwi powinna być utrzymana przez
minimum 3 dni. Pozytywne wyniki Ieczęniaobserwo-
wano po stosowaniu penicyliny, chlorotetracykliny,
oksytetracykliny i chloramfenikolu. Najlepsze ręzul-
taty uzyskiwano stosując dlże dawki podzielone. W
przypadku o dwo dnien ta zw ierzęcia niezb ędne j e st pro -
wadzenie terapii nawadniającej, w celu uniknięcia
uszkodzenia nerek, wyrównania niedoborów elektro-
litów oraz uzupełnienia składnikó w o dżyw czy ch. Zbyt
poźno podjęte leczenie moze być nieskuteczne (Iż).
P s y, które zw alczyły zakażente, b ądż te Z wyzdrow i ały
po leczeniu rozwljajątrwałąi silną odporność (3, 5,
12, 17, 19).

W eliminacji pasozytów obecnych w przewodzie
pokarmowym skuteczny jest Praziquantel (Droncit)
stosowany w medycynie i weterynarii do zwalczania
zarażeń powodowanych przez przywry i tasiemce.
Wykazuje on wysoką skuteczność (99%) w stosunku
do postaci dorosłych przywry Nanophyetus salminco-
la.Foreyt i wsp. (8) podawali Droncit w dawkach 9-
-11 mg/kg m.c. w iniekcjach podskórnych lub domię-
śniowych. Wraz z podawaniem leków przeciwpaso-
żytniczy ch można sto s ować śro dki p obudzaj ąc e p ery-
staltykę jelit, co przyspiesza eliminację pasożytow z
przewodu pokarmow ego zwierzęcia (I2).

Dotychczas nie opracowano skutecznych metod
postępowania profi lakty cznego. B adania nad namna-
żantęm ne oriketsj i w ho dowlach komórko!\ych z p ęw -

nością przyczynią się do opracowania skutecznych
szczepionek. Właściciel om zwierząt zaleca się, aby nie
karmili swoich pupili surowymi bądźwędzonymi ło-
sosiami. Ryby takie powinny być uprzednio gotowane
lub mrozone, gdyż znajdujące się w nich metacerkarie
ulegają wówczas inaktywacji (7, I2). Wędzenie ryb
nie eliminuje pasożyta, częgo dowodem jest zaraże-
nie psa przywrą N. salmincola po zjedzeniu skóry
wędzonego łososia. Zwalczantę żywicieli pośrednich,
jakimi są ślimaki nie przynosi również oczekiwanych
rezlltatow (I2).

W Polsce nie stwierdzono występowania choroby.
Jednak jak dotąd nie prowadzono badań poławianych
w Bałtyku łososi na obecność cerkarii przywry N. sal-
mincola, choctaż ten sam gatunek ryby,lecz poławia-
ny na innych wodach jestbardzo częstym jej nosicie-
lem. W naszym kraju nie występuje żywiciel pośred-
nich przywry - ślimak Oxy trema s ilicula występuj ący
endemicznie w Stanach Zjednoczonych, jednak nie

można wykluczyć obecności innych potencjalnych
żywicieli umożliwiających przejście pełnego cyklu
rozwojowego pasożyta.
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