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Preyalence of antibodies specific to Ehllichia canis in dogs flom south-west Poland

Summary

The aim of the studv was to determine the seroprevalence of E. canis antibodies in dogs from south-west
Poland. A tota| of 200 serum samples were collected from dogs visiting outpatients c|inics and analyzed. Tick
infestation was evident in all samples. Serologica| examinations were performed using the indirect fluorescent
antibody test. Antibodies specific to E. canis were detected in 16 (8%) of the examined dogs. Antibody titers
1:20 were determined in 5 serum samples and 1:320 and l:1280 in 9 and 2 sera respectively. No significant
differences were noted in relation to sex and breed. A higher percentage (10%) of positives antibodies were
found in o|der dogs over 8 years old than in younger ones (7,57o). A twofold higher seroprevalence (12.70ń)
rvas noted in diseased dogs who had flu-like symptoms in comparison to healthy dogs (6.ż0ń). Dogs living
outdoors (12.7%) and in non-urban areas (9.9oń) had a higher prevalence than pet dogs (5.3-5.77o), this dif-
ference, holvever, was not statistically significant. This rvas the first report on the prevalence of E. canis infec-
tions in Polish dogs.
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W odniesieniu do nowo pojawiających się chorob występującej u psów, granulocytotropowej riketsji
zakażnychprzegląd serologiczny prowadzony w wy- E. elvingii (6). E. canis jest genetycznie blisko spo-
branych populacjach jest konieczny dla oceny faktycz- krewniona z E. chalfeensis, ale jej potencjalna pato-
nego zagrożenia epidemiologicznego. Pojęcie ,,cho- genność dla ludzi, choć wstępnie wykluczona, nie jest
roby tropikalnej" straciło swoje pierwotne znaczenie wyjaśniona. W Wenezueli wyizolowano czynnlkprzy-
i coraz częściej lekarze weterynarii muszą liczyć się pominający E. canis od pacjenta z nieznaczną trom-
z możliwościąwystąpienia chorób do tej pory nie diag- bocytopenią i limfocytoząktóre obsetwowane są pod-
nozowanychwkraju.Dotyczytowszczególnościcho- czas infekcji E. canis występujących u psów (22).
rób transmisyjnych, gdyż granlce występowania wek- Nadal trwają badania mające na celu określenie, czy
torów biologicznych róznych patogenów ulegają po- naturalnym gospodarzem dla erlichioz ludzi mogąbyć
szerzeniu, w związku z ich zawlekaniem na tereny psy i zwierzynapłowa (8, 28).
nie będące ich pierwotną niszą ekologiczną(20,23). E. canis jest patogenem przenoszonymprzęz klesz-

Chorobą transmisyjną ktora w ostatnim dwudzie- cze, wywołującym erlichiozę monocytanią psow (ca-
stoleciu znalazła się w kręgu zainteresowań przede nine monocyic ehrlichiosis - CME), określanąteż jako
wszystkim medycyny ludzkiej jest erlichioza, wywo- tropikalna psia pancytopenia (TCP) (21). Przypadki
ływana przez drobnoustroje z rodzaju Ehrlichia. Rola erlichiozy psow opisano w różnych krajach, natomiast
tego zakażnego schorzenia porównywana jest zbore- nie zostały one dotąd stwierdzone w Polsce. Natural-
liozą(9). Pierwotnie erlichie uważanębyły za patoge- nym wektotem E. canis jest Rhipicephalus .sanguinett,s
ny wyłącznie zwierzęce. W l986 r. opisano u ludzi (12,I9), Sama jednostka chorobowa może imitować
erlichiozę monocytatną (human monocytic ehrlichio- wiele syndromów innych schorzeń, stącl tez rzadko
sis - HME), wywołanąprzęz E. chalfeersis (1). bywa brana pod uwagę przez7ekarzy weterynarii.
W 1994 r. zidentyfikowana została erlichioza granu- Występujące początkowo objawy, najczęściej o cha-
locytarna (human granulocytic ehrlichiosis - HGE) rakterze ,,grypopodobnym" są słabo wyrazone. Nie-
i wywołujący ją tzw. czynnik HGE, klasyfikowany mniej zakażente E. canis, ograniczające się początko-
obecnie jako Anaplasma phagocytophila (l0). W roku wo do kotnorek mononuklearnych krwi, rozprzestrze-
l999 potwierdzono chorobotworczośc dla człowieka, nia się z czasem na cały organizm, stając się schorze-

ntem wielonarządowym (12, l5). Psy w stadium sub-
'NrPraca tvt,kollana u rallaclt pro jektu baclarvczcgtl KBN _] PO6K 0]5 ]_] klinicznym mogą przez dŁaŻszy cZaS nie wykazywaĆ
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żadnych objawow, natomiast obrazem typowym dla
erlichiozy w stadium chronicznym jest równoczesne
poj awianie. się wielu rożnych problemow zdrowotnych,
p o z o rni e nte zw iązany ch ze s ob ą. P o dej r zenie erl i chi o -

zy przewlekłej mogą sugerowac zaburzenia autoim-
munologiczne, trombocytopenia, endocarditis, nowo-
twory (np, śledziony), jak równiez często spotykane
zmianystawoweczyschorzeniarożnychnarządów,np.
nerek (12, 15). Badaniem laboratoryjnym krwi można
myln i e zdtagno zow ac btałaczkę, na skutek up o ś l e dz o -

nej zakażeniem erlichiami czynności szpiku kostne-
go, kiedy we krwi pojawiają się formy komórkowe
krwinek. Brak danych dotyczących występowania
CME u psów na terenie Polski, w obliczu potencjal-
nego zagro żęnja dla człowieka oraz trudności diagnos-
tycznych u psoq sugeruje potrzebę wykonania badań
w zakresie seroprewalencji E. canis oraz oceny
ewentualnego rozprzęstrzenienia się tego zakażenta
w naszym kraju.

Celem badań było określenie częstości występowa-
nia przeciwciał swoistych dla E. canis u psów pocho-
dzących z tęręnll południowo-zachodniej Polski
zuwzg\ędnieniem wieku, płci i stanu zdrowia bada-
nej populacji, jak rowniez wskazanie ewentualnych
predyspozycji rasowych orazczynników środowisko-
!\rych zwiększających ryzyko zakażęnia E. canis.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono 1la populacji 200 psow pocho-

dzący ch z,trzech re gionów połr,Ldni owo -zachodr-ri ej Pol ski :

Dolnego Sląska ( l44 psy), Górnego Sląsl<a (29 psow) oraz
Wielkopolski (27 psów). Wszystkie poddane badanionr psy,

były pacjentami prywatnych lecznic wetelynatyjnych. Pod-
stawą zakwalifikowania psa do grupy badanej był udoku-
mentowany kontakt zk\ęszczami. W wywiadzie uwzględ-
niano warunki utrzymania, wyjazdy za granicę olaz sto-
pień ekspozycj i na kl eszc ze, wy ralony częstotl iwośc i ą prze-
bywania psa na terenach ich naturalnego występowania.
W badaniu klinicznym szczególną uwagę zwracano na ob-
jawy mogące sugerowac podejrzenie erlichiozy. Na pod-
stawie badania k|inicznego wydzielono grupę psow nie
wykazujących zadnych objawow chorobowych oraz grLlpę
psów podejrzanych o zakażenie,

Badania serologiczne w kierunku obecności przeciwciał
swoistych dla E. canis wykonano przy zastosowalriu testu
immunofluorescencji pośredniej (IFAT - indirect fluore-
scent antibody test) (VMRD, Pullman, USA). Badane su-
rowice rozcieńczone w stosunku 1 : 20 w buforze (Special
Serum Diluting Buffer, VMRD, Pullman, USA) nanoszo-
no na dołki szkiełka testowego, opłaszczone tuonocytalni
linii DH82 zakażonymi E. cani,s. Dla kazdej serii strowic
wykonywano równolegle badanie z kontrolnymi surowi-
cami (Positive Control Setum, Negative Control Sentm,
VMRD, Pullman, USA). Zastosowany koniugat zawjerał
poliklonalne immunoglobuliny specyficzne dla łańcucha
ciężkiego psich IgG (Canine IgG FITZ Anti-immunoglo-
bulin Conjugate, VMRD, Pullman, USA). Do płukania
szkiełek uzyto bufor-u płuczącego o pH 9,0 (Rinse Buffer,
VMRD, Pullman, USA). Wykonanie testu oraz warunki
inkubacj i byĘ zgodne z procedurą p odanąpruez producenta.
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Próbki surowic dodatnie w rozcieńczeniu 1 : 20, testowano
w kolejnych rozcieńczeniach (l : 80. 1 : 320, l : 1280,
l : 5l20), celem określenia lniana.

Preparaty oceniano pod mikroskopen fl uorescencyjnym
przy powiększeniu 200- i 400-krotnym. Wynik Llznawano
za dodatni przy rozcieńczeniu surowicy co najmniej 1 : 20
(zgodnie ze wskazaniami producenta), przy stwierdzeniu
zie1 on o - żółtej fl u ore s c encj i cytoplazmaty cznych c iałek
wtrętowych (moruli), zgrupowanych, pojedynczych ciałek
elementarnych (ciałka inicjalne) i wolnych ciałek elemen-
tarnych o średnicy zbliżonej do 0,3 mikrona.

Wyniki badari poddano analjzie statystycznej przy za-
stosowaniu testu chi2 dla określenia istotności róznic po-
między porównywanymi gruparni psów w zakresie liczeb-
ności dodatnich wyników serologicznvch.

lfJyniki iomówienie
Obecność przeciwciał swoistych dla E. cąnis stwier-

dzono ogółem w l6 (8,0%) spośród 200 badanych su-
rowic p sow pochodzących z południowo-zachodniej
Polski. Nie wykazano istotnych róznic w odsetkach
dodatni ch s eroreagęntów w po szc zególny ch re gi onach.
U psów z rejonu Wielkopolski zanotowano 3 (1I,IYo)
wyniki dodatnie na27 badanych psów. Odsetki psow
reagujących dodatnio z terenu Dolnego Sląska oraz
Gornego Sląska byĘ nieco niższe i wynosiły odpo-
wiednio: 7 ,6o^ (11 spośrod I44 badanych) oraz 6,90ń
(2 z ż9 badanych).

Licz,bę psów wykazuj ących obecność pTzęeiw ciŃ
swoistych dla E. canis w zależności od wieku, płci,
rasy, stanu zdrowia oraz u,ybranych czynnikow śro-
dowiskowych przedstawiono w tab. 1.

W badaniach własnych odsetek dodatnich serore-
agentów byłwyższy o 2,5oń u psów starszych, w wie-
ku powyzej 8 lat, w porównaniu z psami młodszymi,
jednak różnica w seroprewalencji nie była istotna sta-
tystycznie. Nie wykazano żadnych róznic w liczbie
1a,ynikow dodatnich w zalezności od płci, natomiast
ntęznacznte wy ższy odsetek pozytywnych reakcj i
stwierdzono u psow rasowych w porownaniu z mie-
szańcami. wśrod owczarkow niemieckich odsetek
wynikow dodatnich był zbliżony do psow innych ras.
Badania innych autorów rownież wykazaĘ brak róż-
nic statystycznych w seroprewalencji E. canis w za-
lezności od wieku oraz płci (2a). Nie stwięrdzono
wpłyłvu przyna7eżności rasowej na występowanie za-
każenia erlichiami, nawet u owczarków niemieckich,
które uznan e są za r asę szcze go lnie p o datną na c i ężką
chroniczną formę erlichiozy (I8, 24).

Wyr ażną cho ć nie i stotną statysty c znię r o żnicę w s e -

roprewalencji zaobserwowano pomiędzy psami zdro-
wymi klinicznie a psami podejrzanymi o erlichiozę,
wśrod ktorych odnotowano dwukrotnie wyższy pro-
cent psów posiadających przeciwciała specyficzne dla
E. canis. Wyniki badań własnych w tym zakresie są
podobne do uzyskanych przez Pusterlę (23), ktory
wykazał nawet wy ższy o ds etek dodatni ch s erore agen-
tów (21,0oń) u psów podejrzanych o erlichiozę w po-
równaniu z psami zdrowymi (I,0%), W swoich bada-
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Tab. l. \\1stęporranie przecil',ciał slroistvch dlaE. canis u psórr rv zalcżności od rrieku,
płci, ras1; stanu zdro,tlia oraz sposobu utrzvmania

(l2,7%) niz u psów wyprowa-
dzanych jedynie na krótko pod
kontrolą właściciela (5}%).
Wykazane rożnice równiez nie
były istotne statystycznie. Wy-
niki te pokrywają się z uzyska-
nymi w Hiszpanii, gdzie odno-
towano Wższy odsetek zakażo-
nych psów z terenów wiejskich
oraz psów pasterskich w po-
równaniu z psami pochodzą-
cymi z terenów zurbantzowa-
nych(24).

Niewielki wpływ na możli-
wośc zakażenia E. canis wyda-
ją się mieć migracje zagranicz-
ne. Wśród psów wyjeżdżają-
cych za granicę odnotowano
tylko niezn acznie wyzszy odse-
tek dodatnich seroreagentow
w porównaniu z psami, które
nigdy nie opuszczały terenu
kraju. a nawet województwa.
W kraju stwierdzono obecność
kleszcza Rhiphicephalus s an-
gu i n eu s uznane go za natur alfiy
wektor E. canis (25). Transmi-
sj a zo stała r ównieżpotwierdzo-
na w przypadku Dermacentor
variabilis ( 17). Nie jest tez wy-
kluczona mozlirłrośc przeno-

Szczenięta do 12 miesięcy
Psy w wieku od 1 do 7 lat
Psy w wieku powyżej 8 lal

Psy
Suki

0wczarki niemieckie
Psy innych ras n

lMieszańce

l Psy klinicznie zdrowe

i 
;';; il;j;;ff o,ii,i.ni,
Psy często przebywa|ące w terenie
za lesionym
Psy okazyjne spacerujące w lerenie
załesionym
Psy nie mające kontaktu z terenem
zwiększonej ekspozycji na kleszcze

Psy, któte wy|eżdżały za granicę
(Czechy, Węgry, Austria, Niemcy,
Szwa jcaria, Chorwacja, Włochy,
Holandia)

6,60

5,30 ]' 8 12,70 
l

Objaśnienia: * w przypadl<u niepewnvch danych psy trie były brane pocl uwagę w poszczc-
$ólnych grLrpach; A porównarrie psór,v ri,,rvickLr 1-7 lat oraz pouyzej E lat; B- porór,,ntlanie
ri,szvstkich psórv rasorvych z rnicszaticanli: C poróri,nallie psórt częstcl i lł,ogóJe llie przeb;,-
rł,a.japycl-r na terenic bytolvania kleszczyi n i t,óznica nicistotna stźttllslygr.ia. P > 0,05

niach brał jednak pod uwagę psy podejrzane o erli-
chiozę w oparciu o diagnozę róznicową i badania do-
datkowe (23). W niniejszych badaniach stwierdzane
w czasie wizyty w lecznicy bądżwcześniejsze (napod-
stawie wywiadu) objawy kliniczne mogły jedynie su-
gerować subkliniczrrą lub przewlekłą erlichiozę. Inte-
resujący wydaje się fakt stwierdzenia wysokiego od-
setka (23,0%o,3 z l3) dodatnich wyników u psow po-
wyżej 8 lat, je<inocześnie wykazujących objawy cho-
robowe, oraz niższego (l0,0%) - u psow klinicznie
zdrowych w tej grupie wiekowej. U psow młodszych
( 1 -7 lat) odsetek wyników dodatnich był prawię taki sam
u psow zdrowych (7,3Yo,3 z39) i klinicznie podejrza-
nych (7 ,1Yo, 7 z 96). Mozna na tej podstalvie domnie-
mywaó o występowaniu bezobjawowego zakażęnia
E. canis u psów młodych, ujawniającego się w posta-
ci erlichiozy przewlekłej dopiero w starszym wieku.

Pomimo faktu, iz u wszystkich badanych psów
stwierdzono obecność kleszczy, wykazano wyrażne,
choć nieistotne statystycznierożnice w zalezności od
częstotliwości potencj alnego kontaktu z kleszczami.
Znacznię wyższy odsetek psów zakazonych (9,9%)
wykazano wśrod psow często przebywających w tere-
nie zalesionym w porównaniu z psami, których space-
ry ograniczaĘ się do terenów osiedlowych (5,7%).
W yr ażnie wi ęc ej do datnich s erore agentórv stwi erdzo -
no w przypadku psów przebywających na wybiegach

szenia E, canis przez inne gatunki kleszczy (Acari:
Ixodidae). W tej sytuacji. przy istnieniu rezerwuaru
zakażenia, jakim są psy z subkliniczną erl ichio zą or az
obecności wektorów zakażenia, erlichiozę należałoby
przestackolarzyczmigrac jązagranicznąazacząctrak-
tować jako jednostkę istniejącąw Polsce.

Spośrod l6 surowic, w ktorych wykazano obecność
przeciwciał swoistych dla E. canis przy rozcieńczeniu
I :20, w 11 uzyskano wyższe miana, w tym w 9 su-
rowicach miano 1 : 3ż0 oraz w 2 surowicach miano
l : 1280. Wśród psów wykazujących wyższe miana,
u 6 występowały objawy mogące sugerować erlichio-
zę. DominowaĘ objawy grypopodobne: biegunki (nie-
kiedy z domieszką krwi), bole i drżęnla mięśniowe.
U psów wykazujących objawy kliniczne miano I :320
możnauznać za potwierdzenie erlichiozy. Gaunt i wsp.
(1 l) uzyskali miana w zakresie l : 320 do 1280 u eks-
perymentalnte zakażonych 

'. 
canis psow, u których

wystąpiły objawy chorobowe przy jednoczesnym po-
zytywnym wyniku izolacji riketsji zkrwi (11). Nie-
mniej u psów w fazie subklinicznej równiez wysokie
miana mogątirzymylvać sięprzez dh,rgi okres (14,26,
Z7).Każdy dodatni wynik testu oznacza aktualnąbądż
wcześniej s zą ekspozycj ę psa na erlichie. Generalnie
przyjmuje się, ze wszystkie psy serologicznie dodat-
nie, niezależnie od występowania objawów, powinny
być poddane terapii na terenach, gdzie erlichioza nie
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jest uznawana za chorobę stacjonarną (27 , 28). Brak
objawów klinicznych przy dodatnim wyniku serolo-
gicznym wskazuj e bowiem na subklini czną fazę za-
każenta z mozliwością jej przejścia w kliniczną erli-
chiozęprzewlekłą nawet po dłuższym czasi e (2], 28).
Biorąc j ednak pod uwagę specyfikę zakażenia erlichia-
mi, wyniki badań serologicznych we wczesnej, jak i w
chronicznej fazie erlichiozy mogąbyc ujemne, nawet
przy występowaniu wy r ażny ch symptomów klinicz-
nych (16, 26,28).

Badania serologiczne w kierunku obecności prze-
ciwciał specyficznych dla E. canis przeprowadzano
w róznych krajach. W północno-zachodniej części
Hiszpanii wśród 308 badanych psów stwierdzono
19,0oń dodatnich seroreagentów (24), Podobną sero-
prewalencj ę(I4,0%) odnotowano w centralnej części
Hi szpani i (24). W Szwaj carii przeciwciała specyfi cz-
ne dla E. canis wykazano u 22 psow (2,2%) spośród
996 badanych (23). We Włoszech spośrod 423 bada-
nych próbek surowic 85 (20,0%) uznano za dodatnie
(7). W Portugalii u 50,0% badanej populacji psów
(łącznie przebadano 1 04 o sobniki) wykazano obecno ść
przeciwciał anty-E. canis (2). Równiez wysoką sero-
prewalencję odnotowano w Izraęlu (30,0oń) oraz
w Egipcie (33,0%) (3 -5, 1 3). Stwierdzony w badaniach
własnych odsetek psów z południowo-zachodniej Pol-
ski wykazujących obecność przeciwciał (8,0oń) moż-
na uznać za zbliżony, choć generalnie niższy w po-
równaniu z seroprewalencją notowaną w innych kra-
jach europejskich. Porownyłvalność wyników umoz-
liwiło zasto sowanie testu immunofluorescencj i pośred-
niej, uznawanego za metodę referencyjną i wykorzy-
stywanego w innych krajach (2,3,5,7, |3,23). Meto-
da ta jest natomiast mniej przydatna w ocenie efek-
tywności terapii antybiotykowej, gdyz wysokie miana
przeciwciał mogą utrzymywać się nawet do kilku lat
(1,4, 16,28). Wynik dodatni IFAT wymaga ostroznej
interpretacji na terenach stałego i potwieldzonego
występowania zakażonych kleszczy, gdyż stała eks-
pozy cja zwierząt stymuluj e syntezę przeciwciał.

Uzyskane wyniki badań świadcząo istniejącym za-
grozeniu psów erlichiozą psów w rejonie południo-
wo-zachodniej Polski. Wysoki odsetek dodatnich wy-
nikow wśród psów wykazuj ący ch rożne niespecyficz-
ne objawy chorobowe sugeruje branie pod uwagę erli-
chiozy w diagnozie róznicowej, szczegolnie u psów
starszych oraz często eksponowanych na kleszcze, któ-
re należy zaliczyc do grupy podwyższonego ryzyka.
Obecność seroreagentow dodatnich wśrod psów zdro-
wych klinicznie wskazywac może natomiast na obec-
ność rezetwu afl4 zaktory należy uznaó psy zbezobja-
wową erlichiozą. Kontakty takich psów z kleszczami
mogą przyczynic się do rozprzesttzeniania zakażęnla
i narastania problemu erlichiozy psów w Polsce.
Stwierdzenie wyników dodatnich u psów nigdy nie
opuszczających terenu Polski mogłoby nasuwać po-
dej rz eni e mo zliwo ś c i transmi sj i zakażęnta erlichi ami
przez obecne w Polsce k7eszczę.
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