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W ostatnich latach dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technik diagnostycznych,w tym badań moleku-
larnych, a także udoskonaleniu wcześniej znanych
metod, poznano wiele pasozytów uprzednio nie wy-
krywanych lub rzadko stwierdzanych u człowieka.
Nalezą do nich m.in. microsporidia,

Przedstawicielem r o dzaju E n c ep h al it o z o o n (E n c.)
1est Enc. cuniculi. Według Canninga i wsp, (2)Leva-
diti i wsp. wykryli ten wewnątrzkornórkowy pasożyt
wjelu ssaków oraz niektórych owadów w 1923 r. Po-
jedyncze przypadki tejparazytozy opisywano takze u
ptaków. Pietwsze zarażęnię człowieka wykryrto dopiero
w 1959 r. (15). Enc. cuniculi jestprzyczynąuogólnio-
nych infekcji, może powodować cięzkie postacie za-
palenia nosogardzi elt i zatok, wątroby, a nawet otrzew-
nej, prowadzące niekiedy do zgonów,

W 1991 r. Didier i wsp. (3) opisali nowy gatunek -
Enc. hellem. Pasożyt ten występuje tylko uludzt, czę-
sto z obniżoną odpornością immunologiczną w tym
chorych na AIDS. Schwartz i wsp. (17) pierwsi opisa-
li i usystematyzowali zarażenie Encephalitozoon u
żyjących zHIY. Objawy tej infekcji dotycząnajczę-
ściej narządu wzroku, powodując objawy keratoco-
niunctivitis. Pacjenci zgłaszająbóle i uczucie sucho-
ści oczu, zablrzęnia widzenia, a niekiedy nadmierne
wydziel ani e łez. B adani em o ft almo skop owym stwier-
dza się rozlane, powierzchowne uszkodzenie rogów-
ki, czasami występujące w postaci owtzodzei. Paso-
żytten może bytowac rownież w komórkach nabłon-
ka zatok, oskrzeli, atakże dróg moczowych powodu-
jąc zapalenie oskrzeli, płuc, zatok, nerek, pęcherza

moczowego, a także cewki moczowej (18, 21), We-
dług Michielsa i wsp. (9) infekcja Enc. hellem moze
predysponować do dodatkowe go zakażelia wirusem
cytomegalii.

W 1985 r. po razpierwszy u człowieka zostałopisa-
ny pierwotniak nalezący do rodzaju Pleistophora -
Pleistophora spp. Do tego czasLr zarażęnię tym paso-
żytembyło stwierdzanę tylko u owadów i kręgowców,
głównie ryb. Pasożyt w organizmie człou,ieka umiej-
scawia się w konrórkach mięśniowych powodując ich
włóknienie z masywnyn odczynem zapalnym. Zara-
żenj e to zo stało op i s ane u 2 0 -1 etnie g o mężczy zny, ktory
zgłaszał znacznę bole mięśni" Badaniem przedmioto-
wym stwie r dzano uo gólnioną limfadenopatię, gineko-
mastię, atrofię jąder. W badaniach laboratoryjnych
wykazano cechy niedokrwistości, podwy ższcsną akĘw-
ność aminotransferaz" Badaniern elektromio graftcz-
nym stwierdzono cechy rozlanej myopatii (7). Tej in-
w azji pasożytnic zej sprzyjają rownież stany obniżo-
nej odpomości immunologicznej.

Ko lej nym p as o zytem należącym r ównież do mi cro -
sporidia jest Enterocytozoon (Ertt.) bieneusi. Uważa-
no, że wywołuje on tylko parazytozę ryb. W 1985 r.

Modigliani i wsp. (15) stwierdzili jego obecność w
organizmie człowieka. Ent. bieneusl pasozytuje głów-
nie w przewodże pokarmowym. Znaleziono go w na-
błonku dr o g żółciowych, pęcherzyka żółciowe go, przę -
wodu trzustkowego, dwunastnicy, jelicie cienkim i
grubym. Najczęstszym miejscem pasożytowania jest
nabłonek dwunastnicy ( 1 1 ), Zar ażenię pt zebie ga głów-
nie pod postacią zapa|enla pęcherzyka żółciowego,



dróg żółctowych. Ent. bieneelsi powoduje również
objawy ostrego lub przewlekłego nieżytu jelitowego.
Towarzyszy temu utrata apetytu, nudności, wymioty,
bóle brzucha. B adania laboratoryj ne wykazuj ą wzrost
aktywności aminotrans feraz (4). Ent, b ieneusl stwier-
dzany jest również w drogach oddechowych. Pol i wsp.
(14) opisali obecność tego pasożytaw popłuczynach
o skrzelowo -p ę cherzykowych. Zar ażęntu tow aruy szy
przewleĘ kaszel, duszność. Smiertelnoś ć zakażonych
Ent. bieneusl szacuje się na ok.56% QĘ.

Istnieje wiele metod wykrywanta zarażenia micro-
ię m.in. diagnosty-
ykrywane sąw mi-
i płynach ustrojo-

wych. Preparaty do diagnostyki barwione są typowo
metodą Grama i Giemsy. Przydatnąmetodą jest dia-
gnostyka histologiczna tkanek pobranych np. z jelita,
pęcherzyka żółciowego, rogówki, barwionych meto-
dą H+E, PAS, Ziehl-Nielsena. Preparaty oglądane są
w mikroskopie świetlnym przy powiększeniu 1000-
-krotnym. W związku ztym, że microsporidia sąma-
Ęmi organ izmami, naj lepiej wido czne s ą w mikro sko -

ple wy-
kor Znę.
Me anla
Enc. cuniculi. Jednąz najbardziej czułych, ale rów-
nież kosztownych technik jest PCR (17),

Kolejnąrzadkowystępującąparazytozączłowieka
j est cyklo s p or oza. C o c c i di a z r odzajll Cy c l o s p or a pa-
sożyĘągłównie u kręgowców: gadów i ssaków. We-
dhlgZendera i wsp. (20) Orlega w 1993 r. po razpierw-
szy opisał jedyny inwazyjny dla człowieka gatunek,
Cy c l o s p o r a c ay e t anenszs. Człowiek zaraża się spoży-
wając zanleczyszczonąwodę i żywność. Postacią in-
wazyjnądla człowięka jest dojrzała oocysta. Pasożyty
te są patogenem przewlekĘch biegunek. Wykrywane
są metodą cytologiczną w stolcu. Preparaty barwi się
metodą Ziehl-Nielsena lub Kinyon. W mikroskopie
świetlnym widziane sąjako okrągłe, czerwone oocy-
sty. Organizmy te mają średnicę kilku mikrometrów i
dlatego powinny być oglądane przy 1OO0-krotnym
powiększeniu.

W 1907 r. w gruczołachmyszy zostałwykryty przez
Tyzzera pierwszy gatunek Cryptosporidium (C.), a
mianowicie C. muris (I9).

Rodzaj C ry p t o s p o r i dium należy do Ępl Ap i c o mp l e -

xa, klasli Sporozoasida, podklasy Coccidia (8). Zara-
żęnię C. parf)um zostało po raz pierwszy opisane w
1909 r. u myszy, aw I97I r. u cieląt. U zwierzątĘch
obserwowano objawy biegunki, której towarzyszyŁa
gorączka, upośledzone łaknienie, odwodniente t zły
stan ogólny (5). Opisanotakżę gatunekpodobny do C.
muris u przewleklę zarażonego, dorosłego bydła. Pro-
dukcja mleka i przyrosty masy ciała były zwyklę ntż-
sze u bydła zarażonego Clyptosporidium w porówna-
niuzę zdrowym. Inwazje oboma gatunkami identyfi-
kowano wśród bydła,myszy i szczurów na cĄm świe-
cie (5).

Wczesne badania nad krzyżową zakażnością nie
wykazŃy specyfi czności gafunkow ej Cryptosp oridittm
w obrębie ssaków (10). Jednak nasuwający się z tych
doświadczeń wniosek o jednogatunkowym rodzaju
Clyptosporidiumjest błędny. Kolejne doświadczenia
nad zakaźno ścią w obrębie innych grup zwier ząt wy -

kazały istnienie specyficzności gatunkow Cryp to -

sporidium w obrębie gadów, ptaków czy ssakóą a na-
wet węższej - inwazję C. wrairi można wywołać je-

ocenę i eliminację wielu ztych gatunków.
Ostatnio uważasię, ze 8 gatunków Clyptosporidium

wywołuje tnwazje u kręgowców: C. felis, C. wrairi,
C. parvum - stwierdzane u ssaków, C. muris - u gry-
zoni, C. meleagridis l, C. baileyl u ptaków, C. ser-
pentis - u gadów, C, nasorum - u ryb.

Trudno ś ci nad b adani ami r ó żny ch izo latów pr zyp o -

minaj ących C. p arvum wynikaj ą między innym i z br a-

ku możliwości hodowli in vitro (5).
O statni o b adania genotyp ow ania izolatow o d zar a-

żonych ludzi i bydła (I2) wykazały istnienie dwu od-
rębnych genotypów C. parvum. Genotyp 1 -,,ludzki"
był izolowany jedynie od ludzi, zaś genotyp 2 - ,by-
dlęcy" od cieląt i osób z bliskiego kontaktu z zara-
zonymi zwterzętami lub po spożyciu pokarmów praw-
dop o dobni e zanieczy szczony ch o dchodami bydła.
P onadto b adania eksp erymentalne wykazały, żę izola-
ty o genotypieZbyły zakaźne dla myszy oraz cieląt w
ruĘnowych warunkach l ab oratoryj nych, p o dc zas gdy
tzolaty genotypu 1 - nie wykazywaĘ tej zdolności.
Wyniki te sugerują występowanie dwóch odrębnych

muludzi (I2).
encji DNArożnych
ądo zaskakujących

odkryc. Ostatnio opisano zarażęnte C. felis, współist-
niejące zinwazjąC. muris i C, pal,vum u cieląt z go-

rRNA wykazaĘ, obok zarażeń dwoma powyżej wspo-
mnianymi genotypami (I i il) oraz genoĘpem iden-
tycznym z C. felis, istnienie inwazjt nowym, niena-
zw any m g enotyp em C ly p t o s p o r i d i u m, identy c zny m z
tzolatempochodzącym od psa (13).

Reasumuj ąc, naj now s ze techniki b adań l ab oratoryj -

nych, ze szczególnym uwzględnieniem badai mole-
kulamych, pozwoliły na identyfikację pasożytów do-
tychczas nie wykrywanych lub rzadko stwierdzanych
u człowiek1. I9h poznanie pozwoli.być możę na lep-
Sze zrozumlęnlę szęrzenla Slę zarażei, a tym samym
zapobieganie i leczenie nowych lnwazjt. Przewidywać
należy także wykrywanie nowych gatunków pasoży-
tów co powoduje stałąpotrzebę informowania o tych
zagrożeniach lekarzy medycyny i weterynarii.
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STAN Z.AKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii

w kwietniu 2000 r.-)

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 5 województwach, a mianowicie: kujawsko-
-pomorskim (1-1), łódzkim (1-1), podkarpackim (1-1), świętokrzyskim (3-3), warmińsko-ma-
zurskim (2-2). Wściekliznę stwierdzono u 2 psow,4 kotów i2sz|, bydła.

2) Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 1'1 województwach: kujawsko-pomorskim (3-5),

lubelskim (7-13), łodzkim (1-1), małopolskim (3-25), mazowieckim (9-14), podkarpackim (7-

-22), podlaskim (10-19), śląskim (1-1), świętokrzyskim (7-30), warmińsko-mazurskim (8-20),

wielkopolskim (2-2), Zanotowano ją u 123 lisów, 14 jenotów, 1 kuny ,1lchorza, 1 borsuka,
1 wilka, 1 nietoperza i 1 fretki.

3) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1).

4) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w województwie podkarpackim (1-3)

5) Bruceloza owiec - wystąpiła w województwie opolskim (1-1).

6) Myksomatoza królików - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1-1).

7) Wirusowa wiremia u karpi- wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1-1) i wielko-
polskim (1-,t)

8)Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie po-
morskim (1 -1) i warmińsko-mazurskim (1-1 ).

9) Zgnilec amerykański - wystąpił w 3 województwach: małopolskim (1-1), warmińsko-mazur-
skim (1 -1), wielkopolskim (1-1).

10) Salmonelozadrobiu - wystąpiła w 10 województwach. dolnośląskim (3-4), kujawsko-pomor-
skim (2-2), lubuskim (3-5), łodzkim (1-1), małopolskim (3-3), mazowieckim (4-4), śląskim (3-5),

świętokrzyskim (2-4), wielkopolski m (8-1 5), zachodniopomorskim ( 1 - 1 )

*)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym,


