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Zwierzęta w otoozeniu ludzi zakażonych HlV
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Zw ieruęta domowe od stul e c i tow ar zy sząc złowi e -

kowi. Dla wielu ludzi sąjedynymi bliskimi towarzy-

I2,27).
Wiadomoś ó o zakażeniu HIV jest jedną z wielkich

tragedii życiowych.Pacjentzak ej

słyszy od lekarza same ostrzęż a-

zówki. Dowiaduje się także o a-

fiffi
onej w

1992r. i zmodyfikowanej w 1993 t.przez Centers for
Diseases Control (CDC) w Atlancie, ażż5oń zajmĄą

powazne zagro-
odpornością (3).
ny odzwierzęce,

karza weterynarii.

- Zwterzęta powinny być zdrowe, systematycznle
badane i szczepione.

- Zakażęni HIV/AIDS powinni wybierać zdrotł,e,

nych, pomimo braku objawów choroby. W przypadku
siwierdzenia obecności pato genu ) zwlęrzę powinno
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Tab. 1. Patogenv odzlvierzęce, ich rezerwuar, drogi przenoszenia i chorobotwórczość u osób zakażonych HTV

Patog e n

Bakte rie

Wirusy

G nyby

Pasożyty

Myco ba cteriu m tu be rcu Ios is,
M. bovis, M. avium t13, 18, 28]

Salmonella spp, t17, 19]

Campylobacter |7]

Yersinia n3, 251

Bańonella t16, 18,21]

C h l a myd ia ps itta c i 126l

Rhodococcus equi l24l

0rlomyxovirus / 113, 181

Cryptococcus neolormans l13, 14

Pneumocystis carinii |18, 28]

Histoplasma capsulatum 113, 181

Toxoplasma gondii l15, 29)

Cryptosporidium l7 ,11l

Mikrosporidium 119l

Blastocyslis |19l

lsospora l22l

koty, jelenie, bydło, plaki dOmOwe,
kury, gołębie

zwierzęla domowe i dzikie psy, koty,

zwierzęta dzikie, domowe - psy,

koty, drób, bydło

świnie, koty. drobne gryzonie
(chomiki, świnki morskie), ptaGtwo -

9ołębie, indyki, kury

ptaki

zwierzęta, powszechnie występuie w
glebie

konie, świnie, kury, kaczki głównie
w kraiach aziatyckich

gołębie, kury, ptactwo domowe

psy, myszy, szczuly

kury, zwienęta zwłaszcza ich sietść

koty domowe świnia, drób. gryzonie.

większość ssaków

młode bydło i inne zwietzęta

liczne zwierzęta, insekty, ryby

liczne zwierzęta domowe i dzikie

zwietzęta domowe i dzikie

koty

WzleW na,
pokarmowa

pokatmowa

pokatmowa

pokatmowa

uszkodzona skóra lub
błony ś luzowe

spo|ówki

krope lkowa

WzleWna,
pokarmowa, przez

uszkodzoną skórę

kropelkowa,

krope lkowa

kropelkowa

Krope lkowa,
pokatmowa

pokatmowa, łożysko,
uszkodzone powłoki

skórne

pokarmowa,

in ha lacyjna

pokatmowa

pokalmowa

pokarmowa

gruźlica płuc, prosówka gruźlicza,
mykobakle riozy

zapalenie żołądka i ielit,
posocznice, płuc, mózgu

zapalenie ielit, iamy ustnei,
posoczn ica

zapalenie żołądka i jelit, zapalenie
węzłów chłonnych

zapalenie węzłów chłonnych,
gorączka, bóle mięśni, narządów

wewnętrznych

zapalenie płuc

zapalenie płuc, mózgu, węzłów
chłonnych, wsietdzia. posocznica

zapalenie górnych dróg
odd echowych

zapalenie płuc, mózgu, sialkówki,
skóry

zapalenie płuc

zapalenie płuc, zmiany skótne,
uszkodzenie szpiku, wątroby,

śledziony, OUN

zapalenie mózgu, ropnie
pasożytnicze rnózqu, zapalenie

płuc, siatkówki, mięśnia
sercOweg0, wąlroby

biegunka, bóle brzucha

zapalenie zatok, wątroby, spojówek,
biegunki

ostry nieżyl żołądkowo-jelitowy

ostry nieżyl żołądkowo-ielitowy

b y, 1 epto sp it ozie, p arvovirus om, wś c iekliżnie. S zcze -
pienia nie zapobiegają transmisji zarazków jednak
powodują że zwierzęta są zdrowsze i mniej narażone
na infekcje i inwazje.

Koty powinny być badane w kierunku obecności
wirusa białaczkt (FLV), koty z ujemnym testem FLV
powinny być izolowane od bezpańskich kotów,

Koty, które mająnależeć do osób zakażonychHlY
powinny być badane w kierunku patogenów skórnych,
przęd przyjęciem ich do domu. Polecane sąbadania
bakteriologicznę oraz badanie mikologiczne próbek
sierści. Ważne jest, żeby materlał biologiczny był po-
bierany z wielu miejsc głowy i tułowia. Nie poleca się
natomiast badania w lampie Wooda, z powodu nie-
wielkiej czułości metody.

Bardzo ważne jest zapobieganie inwazji pcheł.
Niezbędne jest używanie insektycydów i konsultacje
zlekarzem weterynarii.

- Zwierzęta nie powinny jeść surowego mięsa, ryb
ani jaj. Psy powinny chodzicjedynie na smyczy, aby
zapobiec niekontrolowanemu żywieniu się.

-Zakażęni HIV/AIDS nie powinni być właściciela-
mi ptakóą gadów, żółwi i koni, zwłaszczaprzed wy-
konaniem u tych zwierzątbadań oceniających ryzyko
Zoonoz.

-Zakażeni HIV/AIDS powinni zrezygnowac z do-
jenia i wypasania krów, owiec i koz, oporządzania
zwterząt, dokonywania uboju, rozbioru tusz zwierzę-
cych oraz sprawowania zawodowo opieki nad zwię-
rzętami.

Produkty zwierzęce nie powinny być spożywane
na surowo. Gotowanie zapobiega transmisji takich
chorób j ako toks op lazmo za, s almone l l o za, kampylo -
bakterioza. Niezbędna jest szczególna higiena przy
przygotowywaniu warzyw a zwŁaszcza sałaty oraz
owoców. Ważnajest świadomość, że rownteż narzę-



dzia i sprzęty kuchenne niewłaściwie użyvane mogą
istotnie przyczyniać się do przenoszenia patogenów.
O s oby zakażone HIV p owin ny zr e zy gnow ać z używ a-
nia drewniany chnarzędziw kuchni, a pozostałe sprzę§
poddawać dokładnemu myciu.

- Zakażeni HIY powinni ostrożnie podejmować
czynności, w czasie których dochodzi do kontaktu z
surowymi, świeżymi rybami.

Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania
rozprzestrzenianiu się chorób odzwierzęcych jest wie-
dza i współpraca służb weterynaryjnych i medycznych
z osobami zakażonymi HIV. Mimo licznychzagrożeń,
o s oby te mo gą być właścicielami zw ięrząt domowych,
zachowuj ąc j ednak większy ntż zwykle rcżim s anitar-
ny. Pomocne byłoby opracowanie zalecen i wskazó-
wek dla osob zakażonych HIV dotyczących postępo-
wania ze zwierzętami.

Ludzie zakażent HIV nie powinni być pozbawiani
możliwości poprawy jakości życia przez przerwanie
kontaktu ze zwterzętami, jednakze konieczna jest od-
powiedź na pytanie, czy sąpo temu warunki zapęw-
ni aj ące minimum b ezpieczeństwa?
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Mikrocytarna erlichioza psów (CME) jest potencjalnie śmiefielną chorobą
przenoszoną przez kleszcze, wywołaną przez Ehr}ichia canis Przebadano te-
stem immunofluorescencji występowanie przeciwciał dla E. canis w surowicy
284 psów (J 64 samce, 120 samic) z 3 różniących się klimatycznie i geograficz-
nie regionów Turcji. Przeciwciała dla E, cał;s występowały w 5) (20,770ń) stt-

rowic Dziewięćpsów reagowało w mianie l:40, 7 w mianie t:E0, 1 wmianie
1:l60, l8 w mianie 1:320, 9 w mianie 1:640. 11 w mianie 1:1280 i 5 w mianie
l:2560 lub powyżej. CME występowało częściej u samców (30,83%) aniżeli u
suk (17,86%). Wśród objawów kJinicznych występowała gorączka. bladość błon
śluzowych, osowienie, obrzęk śledziony, utrata łaknienia, krwotoki z nosal wy-
mioĘ Rzadko występowała biegunka, spadek masy ciała, kulawizna, duszność,
wybroczyny.

G.

FONTAINE J., OLIVRY T.: Leczenie atopowego
zapalenia skóry u psów przy użyciu cyklosporyny:
pilotowe badania kliniczne. (Treatment of canine
atopic dermatitis with cyclosporine: a pilot clinical
study). Vet. Rec. I48,662-663,2001 (2I)

Cyklosporyna A ze względu na unika]ne właściwości immunomodulujape
jest wykorzystywana do leczenia chorób skóry. W dawce dziennej 5 mg/kg masy
ciała powoduje rr Iudzi ustąpienie zmian chorobowych związanych z atopowym
zapaleniem skóry i w 50-80% przypadków przyczynia się do ustąpienia świądu
Lek zastosowano u J4 psów Z atopowym zapaleniem skóry u których dieta Sto-

sowana przez 2 miesiące nie dała efektu. U psów wykluczono jako przyczynę
choroby infekcje bakteryjne i grzybicze. Cyklosporynę podawano per osj Iaz
dzienrrie, w dawce 5 mg/kg przez okres 2 tyg Raz w miesiącu w sposób rutyno-
wy zwalczano pchły i raz w Ęgodniu psy kąpano zwykłym szamponem. U l3 z
14 leczonych psów po miesiącu leczenia ustąpiĘ objawy kliniczne atopowego
zapalenia skóry. Właściciele ocenili wyniki leczenia u 9 (6a%) psów jako bar-
dzo dobre, l3 (22%) jako dobre, u l (7%) jako dostateczne i l1 (1%) psa jako
mniej niż dostateczne

G.


