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EncephalitozoOnosis

Summary

Encephalitozoon cunicu|i is a microsporidian protozoa that can infect a wide range of mammals, including
rodents, rabbits, carnivores and humans. The unique feature of microsporidia is its invasion apparatus which
contains po|ar tubuIar in its spores. Recent functional and evolutionary analysis has revea|ed that it is closely
related to fungi. E. cuniculi infection is often asymptomatic, nevertheless severe illness may develop with
neurologic abnormalities and progressive renal failure. Gross and histopathology findings have revealed
predominant lesions of focal granulomatous meningoencephalitis and nonsuppurative interstitial nephritis.
Lagomorph encephalitozoonosis is most common in rabbits and may cause losses in colonies as well as morta-
lity in dwarf pet rabbits. Encephalitozoonosis is sporadically diagnosed in dogs and cats, buto nonetheless is
considered to be the potential agent of chronic renal failure. Sigńificant losses caused by E. cuniculi infection
have been noted in blue-fox farms. E. cuniculi is also a dangerous parasite in immunocompromised humans.

This review discusses the major aspects of encephalitozoonosis in domestic animals, as well as diagnosis and
treatment of this disease.
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Pierwotniakowi E nc ep halitozo o n cuniculi (dawniej
Noselna cuniculi) poświęca się niewiele uwagi w pa-
tologii i klinice weterynaryjnej, mimo jego rozpo-
wszechnienia u zwierząt domowych (a6). Niezależ-
nie od często bezobjawowo przebiegającego zaraże-
nia, kliniczna encefalitozoonoza moze być przyczyną
strat w chowie fermowym królików czy Iisów oraz
zwiększonej śmiertelności królików pokojowych.
B ezobj awo w ę zar ażęnie kró l i kow laboratoryj nych n i e
pozostaje bez wp§mu na przebieg eksperymentów. Nie
bez znaczenia jest równiez potencjalna mozliwość
wystąpienia choroby u młodych psóq atakże zagro-
zenie dla człowieka. Przypadki encefalitozoonozy
u osób z upośledzoną odpomościąkomórkowąkwali-
fikuj ą tę chorobę do zoonoz (47 , 49).Inspiracj ą do ni-
niejszego artykułu były wyjątkowo ltczne przypadki
domniemanej lub potwierdzonej encefalitozoonozy
u młodych krolikow miniaturowych, stwierdzane na
terenie Dolnego Sląska, które mogą świadczyć o po-
wszechnym występowaniu E. cuniculi i zagrożentutą
chorobą aw związkuztym o potrzebie określenia
prewalencji tego pierwotniaka w kraju (42).

Ghalakterystyka i cyklżyciowy E. cuniculi
Enc ephalitozoon cuniculi naleĘ do mikrosporidiów,

obejmujących grupę tworzących spory, eukariotycz-
nych pierwotniaków, nie posiadających mitochon-
drium, o powszechnym statusie obligatoryjnych, we-
rłłrątrzkomórkowych pasożytcw (9 ). Unikalną cechą

mikrosporidiow jest obecnośc spiralnie skręconych,
polarnych kanalików w sporach, wstrzykujących sporo-
plazmę do odpowiednich komorek gospodarza (2,9).
Opr ó cz specyfi czn e go ap aratu lnw azy jne go, mi kro spo -

ridia cechuje wyjątkowo mały genom, w przypadku
E. cuniculi poniżej 3 Mbp, przy czymrozmiar geno-
muzwiązany jest z redukcjądługości różnych genów
(44, 45). Pozycja mikrosporidiów w eukariotycznym
drzewie filogenetycznym jest ciągle niewyjaśniona. Są
one opisyłvane jako amitochondrialne pasożyty, które
wtórnie straciły mitochondria.Ta cecha, jakteż obec-
ność rDNA 23S i niektorychbiałek sugerująpożnepo-
chodzenie tego pierwotniaka. Zredukowa ny rozmiar
struktur odpowiadających za procesy translacycjne
traktowany jest jako konsekwencja pasozytnictwa (44).
F i 1 o g enety c zna analiza v,rykazńa bl i ski e p o dob i eń stwo
i pokrewieństwo do grzybow (45). U mikrosporidiów
obserwuje się typowy dla bakterii t grzybów szlak syn-
tezy fosfolipidów. Wykazano równiez homologię do
drożdżaków w zakresie wielu genów (1, 10).

Mikro spori dia są znane j ako pasozyty zar ówno bez-
kręgowców (owady), jak i kręgowców w tym ryb, pta-
kow i ssaków, a przede wszystkim gryzoni, Gatunki
takie, jak Enterocytozoon bieneus i, Encephalitozoon
intestinalis, Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon
cuniculi są rowniez oportunistycznymi pasozytami
ludzi (9,46).

E. cuniculi stanowi modelowy gatunek w badaniach
nad mikrosporidi ańi. Zasięgpasozytnictwa te go pi er-



wotniaka jest bardzo szeroki, obejmuje m.in.: gryzo-
nie (szczury,myszy, świnki morskie), króliki, psy, lisy
oraz człowieka, Jest mĄm (I,5-2,5 pm) pasozytem
osiedlaj ącym się w cytoplaz maty czny ch wakuolach
komórek nabłonkowych kanalików nerkowych, a tak-
ze w komórkach środbłonkowych, makrofagach oraz
rzadziej w komórkach glejowych, monocytach i he-
patocytach (41).

CyklĄciowyorazmechanizmtnwazy jnymikrospo-
ridiów na modelu rodzaju Encephalitozoon zostały
ostatnio dokładnie ptześIedzone w mikroskopie ska-
nin gowym. W przeb ie gu tnw azji wy o żnta stę tr 4l fazy,
z ktorych Ęlko pierwsza odbywa się pozakomórko-
wo. W tej fazie dojrzałe spory zawtetĄące charakte-
rystyczne włókna biegunowe zostają uwolnione z ro-
zerwanych komórek go sp odarza . Cząstką zar ażaj ąc ą
j est sporoplazma o średnicy 700- 8 00 Vfr , z dużym j ąd-
rem, ograniczona błoną która zostaje wprowadzona
do nowej komórki za pośrednictwem włókna. W dru-
giej fazie, wewnątrzkomorkowej mezo gonii p owstaj ą
schizonty, zawierające dwa jądra, w odróznieniu od
innych mikrosporidiów. W trzeciej fazię - sporogonii
schizonty dojrzewająw sporonty, z ktorych po poje-
dy nc zy m p o dziale r o zw tj aj ąs i ę sp o ro b 1 a sty, a n a st ęp -
nie spory zawierające jądro, polaroplast, czapeczkę
i włokno biegunowe. Cykl zyciowy u gospodarza trwa
3-5 tygodnt, po czym spory wydalane są do światła
kanalików nerkowych i transportowane na zewnątrz
z moczem (37),

Encefal itozoOnOza któl ików

Występowanię zarażenia E. cuniculi u królików jest
powszechn ę, o Qzym świadczą wysokie odsetki dodat-
nich seroreagentów odnotowane w różnych krajach,
wahające się od 26%o do 150ń (8,11, 16, 2I,23,30).
Króliki naj częściej zarużająsiędro gą doustną (np. spo-
rami obecnymi w sianie). Do zarażęnla wystarczają
stosunkowo nieliczne pasozyty. Mozliwe jest rowniez
zarażęnie aerogenne (I2, I3), Spory wydalane są głow-
nię z moczem (wiele miesięcy po zarażeniu), ale ich
obecność stwierdzano także wkale i wydzielintezdróg
oddechowych ( 1 5 ). Wcześniej sze obserwacj e sugero-
waĘ równ ięż możliwo ś c wertykalnej transmi sj i pi er-
wotniaka, w oparciu o stwierdzanie dodatnich serore-
agentów wśród kilkutygodniowych królicząt (11). Póź-
ni ej sze b adania p o dw ażyĘ ewenfu alno ś ć śródmacicz-
negozarażenia.WolneodzarńentapŁodymożnauzys-
kać poprzez cesarskie cięcie od zarażonych matek.
Nowo narodzone króliki są bardzo wrażliwe na zara-
żentehoryzontalne (48). Maksymalna Iiczba spor wy-
dalana jest świezo po zarażeniu, zwŁaszcza u dorosĘch
królikow (12). Prawdopodobieństwo zarażenia jest
uzależnione tylko od ekspozycji, nie ma zadnych ge-
netycznie uwarunkowanych czynników predysponu-
jących. W większości hodowli dominuje chroniczna
inwazja, z jedynie sporadycznym wydalaniem pierwot-
niaka. Zvłykle mniej niż połowa potomstwa zostaje
zarażona, co podtrzymuje zarażenie stada. Za perzy-

stencj ę p as ożyta o dpowiada j e go recyrkulacj a w zam-
kniętych stadach królików jak też niska wirulencja
pierwotniak a. U dzlkich królikow ekstensyłvn ośc za-
rażenia j est niższa (I4),

Niezaleznie o d b ezobj awowe go zar ażenla, klinic z-
na encefalitozoonoza moze być przyczyną wysokiej
śmiertelności w hodowli królików, jakteż wśrod kro-
likow pokojowych. O wpływie nawet subklinicznego
zarażenta na zdrowotność stada świadczą wyniki ba-
dań histopatologicznych, gdzie typowe ziarniniakowe
zapalente mózgu i nerek stwierdzono u I7,3oń, zapa-
lenie nerek u2ljYq zapalenle mozguuZ5,3%o kfóli-
ków seropozytywnych. podczas gdy w grupie kTóli-
ków seronegatywnych nie obserwowano żadnych
zmian, z wyj ątki em p o j e dy nczy ch pr zy p adków s łab o
vłyr ażone go śro dmi ązszowego zap alenia nerek ( 1 6).

U krolików ras standardowych kliniczna encefali-
tozoonoza manifesĘe się przede wszystkim objawa-
mi niewydolności nerek, takimi jak: polidypsja, po-
liuria, połączonymi z wychudzęfl:'em i osłabieniem
mięśni kończyn. U niektórychzwierząt obserwuje się
obj awy nerwowe. Zejście śmiertelnę następuj e po roż-
nym czasie (26) . B adaniem hematolo gic znym stwier-
dza się azotemtęz brakiem zagęszczania moczu. Pod-
wy ższony poziom mo cznika, kre atyniny, p otasu, A S l
GLDH, atakże spadek poziomu hemoglobiny, hema-
tokrytu i sodu, są dodatkowymi wskaźnikaml przy
podej rzeniu po staci nerkowej encefalitozoonozy (3 8 ).
Wśrod krolikow karłowatych chorują głównie młode
o s ob niki, z b ar dzo w y r ażnte zaznac zonymi obj awam i
dysfu nkcj i przedsionkowych. Typowe obj awy to : skręt
szyt, przechylenie ciała najedną stronę, często z nię-
mo zno ś c i ą utr zy mania równowa gi or az nap ado we ob -

roty wokół własnej osi. Stwierdza się takze oczopląs
oraz zapalenie jagodówki. Badanie odruchu rzepko-
wego oraz czuclaw okolicy nosa potwięrdza ośrodko-
we pochodzenie objawów. Znacznie rzadziej wystę-
pują inne objawy nerwowe, jak: napady padaczkowe,
s ztywny chó d or az p or ażenie kończyn miednicznych
(38, 42). W diagnozie róznicowĄ należy wziąć pod
uwagę zakażenie Pasteurella multocida, Listeria mo-
n o cy t o g e n es, toksop la zmozę, świerzb us zny or az ut a-
zy czaszkt Skręt szyi z jednostronnym przechyłem
i obrotami ciała l królikow karłowatych jest jednak
spowodow any najczęściej zarażeniem i.| cini cul i,
w przeciwieństwie do krolikow większych ras, gdzie
częstszą ptzyczyną torticollis jest zakażentę Pasteu-
rella multocida (27).

Zmiany s ekcyj ne najb ar dziej wido c zne s ą w nerkach,
w postaci śródmiązszowego zapalenia, niekiedy
z obecnościąblizni torbieli retencyjnych w części ko-
rowej nerek (24).W obrazię mikroskopowym mozgu
i nerek stwierdza się ziarniniakt zapalne, utworzone
z komórek nabłonkowatych, otaczających ogniska
martwicze (24). Nieropnemu, ziarniniakowatemu,
o gni skowemu zap aleniu móz gu i r dzęnia tow ar zy szą
nacieki limfocytarne oTaz rozplem gleju (32). W ner-
kach stwierdza się śródmiązszowe zapalenie nerek
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z martw lcą nabłonka kanalikow or az infltracj ą lim-
focytow. Zmtany obserwowane są zarówno w korze,
jak i w rdzeniu nerki, a najczęściej w brodawce ner-
kowej. W korze mogąwystąpić ogniska zwłóknienia.
W niektórych przypadkach udaje się zaobserwować
pseudocysty lub/i sporozoity w komórkach kanalikow
lub w świetle kanalikóW bezreakcji tkankowej. Row-
niez w mozgu można stwierdzić obecność pojedyn-
czych lub licznych pseudocyst. W pozostaĘch narzą-
dach zmiany histopatologiczne obsetwowane sązn:acz-
nierzadziej. Moze występowac zapd,enie mięśnia ser-
cowego oTaz naczyń krwionośny ch (ż4).

Encefal itozoonOza ! isów

W Skandynawii choroba ta powodowaŁa znaczne
straty w hodowli lisów polarnych (Alopex lagopus).
Enzootie notowano m.in. w Norwegii i Finlandii. Su-
geruje się wyjątkowo wysoką wrażliwość lisow na
encefalitozoonozę (I7, 3 I, 3 4). Duże zagrożenie ho-
dowli z tytułu tego pierwotniaka doprowadziło do
wprowadzenia dodatkowych resĘkcji w zakładach
produkujących karmę dla mięsozernych zwierząt fu-
terkowych (kuchnie paszowe), związanych z obrobką
terrniczną tuszek lisich. Chorobę notowano równiez
u lisów w Czechach. W Polsce dotąd nie ukierunko-
wywano dtagnozy w kierunku zarażenta E. cuniculi
w przypadkach padnięć szczeniąt lisich.

P o czątkowo przyj mow ano, że żr o dłem enc efalito -
zoonozy lisów sązarażone kroliki, których tuszki sto-
sowano w karmie w stanie surowym (33), Niemniej
wykazano, że szczepy E. cuniculi izolowane od lisów
z historią encefalitozoonozy rożnią się od szczepów
króliczych (28). Obecność przeciwciał swoistych dla
E. cuniculi stwierdzano u dzikich lisów arktycznych,
ktore stanowiły materiał wyjściowy dla lisow hodow-
lanych (22). N iezaleznie od żr ó dła, chorob a może pr ze -
trwać w hodowli przy stosowaniu w zywieniu tuszek
lisich poddanych niedostatecznej obróbce termicznej,
które mogą zawięrac pseudocysty pierwotniaka.

Klinicznie u szczentąt lisich obserwowano apatię,
brak apetyfu, wychudzenie orazobjawy ze strony cen-
tralnego układu nerwowego, takie jak:. porażenie tyl-
nych kończyn, konwulsje, oczopląs, zez. Sekcyjnie
notowano zapalenie i zawały nerek, ptrzekrwienie
i ogniskowe zapalenie wątroby oraz zapalenie opon
mózgowych ze zwiększoną objętością płynu mozgo-
wo-rdzeniowego i obecnością v,rybroczynw splocie na-
czyniówkowym. Często obserwowano guzowat ę zgru-
bienie tętnic wieńcowych, zapalenie osierdzia oraz
splenomegalię. Histologicznie stwierdzano ognisko-
we lub rozsiane nieropne zapalenie mózgu i opon
mózgowych, ostre środmiĘszowe zapalenie nerek oraz
grudkowe zapa\ente stawów (33). Rowniez w obrębie
gałki ocznej notowano zmiany zwlązanę zuszkodze-
niem tętniczek ciaŁka rzęskowego i naczyil siatkówki
(2). W ostrych i podostrych stadiach w centralnym
układzie nerwowym dominuj e ziarniniakow ę men in-
g o e n c e p h a l o my e l i t i s, zap al ente naczy ń oT az zmlany
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w tętnicach, przypominające poliarteritis nodosa.
W chronicz ny ch pr zypadkach występuj e arteri o skl e -

roza, okołonaczyniowa infiltracja komorek mononu-
kle amyc h (z nie p o dzi e lonym j ąd r em), z mniej wyr aż-
nąr eakcjąziaminiakową. PasozyĘ mogą być widoczne
w naczyniach i tkance nerwowej. Zmiany w mózgu,
z wyjątkiem chronicznej, łagodnej infekcji, uznawa-
ne są u lisów za patognomiczne (4).

EncefalitozoonOza psów i kotów

Wśród psow i kotów, będących indywidualnymi
pacjentami, chorobę notowano sporadycmie, choć moz-
liwe są przypadki nierozpoznane. Większym proble-
mem moze być encefalitozoonozaw hodowlach psow,
gdzie nowo narodzone szczenl,ęta są narazone na po-
bieranie spor wydalanych od bezobj awowo zar ażony ch
suk. Rozwazane jest zarażenie środmaciczne oraz za
pośrednictwem mięsa króliczego i gryzoni (4 l ). Mimo
r zadko t o zp o znawanej enc e fal ito z o o no zy su g e ruj e s i ę,
że pierwotniak jest jednym z czynnikow przewlekłej
niewydolności nerek. U 23% psów z chroniczną nie-
wydolnością nerek wykazano obecność przeciw ciał
swoistych dla E. cuniculi, podczas gdy u psów zdro-
v\rych, pocho dząc y ch z grupy kontro lnej, stwi erdzono
tylko 20ń dodatnich seroreagentów. Surowice od psow
z azotemią o wiele częściej zawierały przeciwciała
swoiste dla E. cuniculi niz surowice od psów kontrol-
nych (40). Kliniczne objawy u psów najczęściej doĘ-
czą kilkutygodniowych szczeniąt i stanowią odzwier-
ciedleni e ni ewydo ln o ś c i nerek or az zablł zeń funkcj o -

nowania ośrodkowego układu nerwowego. Choroba
u szczeniątnajczęściej manifestuje się: depresj ą atak-
sj ą konwulsj ami, hematurią poliurią, Mo gą wystąpić
zaburzęnia behawioralne w postaci nadmiernej agre-
sji czy zmienionego głosu. U chorych, naturalnię za-
r ażony ch kotów ob serwowano silnę skurcze mięśnio-
we, depresję i porazenia (a1). Morfologiczne badanie
krwi wykazuj e monochro maĘ czną normocytamą ane-
mi ę, wyn ik aj ącą z zabur zonej pro dukcj i erytrop o ety-
ny w nerkach, a także leukocytozę, szczególnie lim-
focytozę i monocytozę. Zmienione parametry bioche-
miczne surowicy krwi są odzwierciedleniem niewy-
dolności nerek i nie mającharakteru specyficznego (6).
Zmtanami naj częściej stwierdzanymi badaniem ana-
tomopatolo g|cznym były: hepatomegalia, splenome-
g al i a, wybro c zyn owo ś c w ro żnych nar ządach, zw ątr o -
bienie lub obrzęk pfuc, włóknikowe zapalenie osier-
dz i a, krw ot o c zne zap a|enle p ęcher za mo c z ow e g o or az
powiększen ie i zaw ały nerek. Makroskopowe zmiany
w centralnym układzie nerwowym, takie jak zatory
w naczyniach oponowych i ogniskowa osteomalacja,
nię zaw sze były ob s erwowane w p o twi erd zony ch przy -
padkach choroby. Zmtany histologiczne stwierdzane
w encefalitozoonozię psów i kotów, podobnie jak
u krolikow i lisow obejmująprzede wszystkim nierop-
ne zapa|enie mozgl i opon mózgowych oraz środmiąż-
szowe zapalenie nerek z rożnym nasileniem zmian.
Mozna stwierdzić martwicę mięśnia sercowego oraz



tętnic. We wczesnych stadiach zarażenia stwierdzano
infiltracj ę komórek polimorfonuklearnych w warstwie
mięśniowej tętnic, podczas gdy starsze zmiany zawię-
raĘ agr egaĘ komórek mononuklearnych. Zmiany his-
tologiczne w innych narządach stwierdzane w encefa-
litozoonoziębyĘ zwykle słabo wyrażone i niespecy-
ftczne (41).

Metody diagnostyczne
Do kontroli krolików laboratoryjnych oraz hodow-

lanych w kierunku zarużenia E. cuniculi przydatne są
przede wszystkim metody serologiczne. Sprawdzony-
mi metodami, pozwalającymi na stwierdzenie obec-
ności przeciwciał swoistych dla E. cuniculi są testy:
immunofluorescencj i pośredniej, ELI SA, Dot ELI SA,
te s t skórny, o dczy n w tązani a dop ełn iac za ot az naj częś -
ciej polec any j ako czuĘ i pro sty w wykonaniu C arb on
immunoassay (CIA), oparty na wiązaniu cząsteczek
węgla do fragmentu Fc IgG (5, 8, 16, 23,30). Badanie
serologiczne nie ma większej przydatności w rozpo-
znaw aniu klinicznej enc efalito zoonozy indywidual-
nych pacjentów, ze względu na nieustaloną dotąd wy-
sokość miana istotnego diagnosĘcznie, jakteż częste
występowanie bezobjawowego zarażenia, U psów
sw o i s te pr ze ciw ciała mo żna w ykry ć już 3 dni p o zar a-
żeniu, niemniej IgG utrzymują się na wysokim pozio-
mie co najmniej rok. Miana immunofluorescencyjne
powyżej I : 40 lw ażanę są zapotwierdzenie aktywnej
encęfalitozoonozy, j ednak badanie serologiczne moze
być traktowane jedynie jako pomocnicze w korelacji
z objawami klinicznymi (38). W Polsce brak komer-
cyjnych testów serologicznych dla E. cuniculi unię-
mozliwia rutynowe ich zastosowanie w diagnostyce.
Przyży ciow.e mozliwoś ct r ozpoznawania encefalitozo-
onozy sąwięc ograniczone. Niekiedyudaje się stwier-
dzić obecność spor w moczu, jednak ujemny wynik
nie wyklucza choroby. Osad moczu moze byó barwio-
ny metodą Grama (spory są Gram-dodatnie, stadia pro-
liferacyjne - Gram-ujemne) lub Ziehl-Neelsena (20).
Od niedawnadovnykazania obecności patogenu w mo-
czu, płynie mózgowo -rdzeniowym lub bioptatach tka-
nek stosuje się test łańcuchowej reakcji polimerazo-
wej (PCR), ktorywmedycynie człowieka stał sięstan-
dardową metodą diagnozy ludzkiej encefalitozoono-
zy (3 8) . O graniczone możliwo ś ci pr zy ży ciowe go roz-
poznawania encefalito zoonozy w medycynie wetery-
naryj nej nar zuc aj ą koni e czno śó b ar dzo dokładnej
diagno zy różnic owej z wykluczeni em j e dno stek o p o -
dobnym przebiegu klin icznym, co j est istotne ze wzglę-
du na specyfikę lęczęnia tej choroby,

Bardzo charakterystyczne zmiany w obrazie histo-
logicznym nerek llhlb mózgu stanowiły często pod-
stawę dtagnozy encefalitozoonozy w stadzie. Nieza-
Iężntę od typowychzmian, stosując metodę impregna-
cji srebrem, w ognisku ziaminiakow mozna obsetwo-
wać pasozyty w formie I-2 pm długości pałeczkowa-
Ęch tworów (Zł).Można też stwierdzić obecność pseu-
docyst lub sporozoitów w kanalikach nerkowych lub

tkance nerwowej. W preparatach odciskolvych narzą-
dów można vrrykazac obecność pasożyta, stosując bar-
wienie metodą Giemzy lub metody immunohistoche-
mlczne (I9,24). Badania histopatologlcznę i cytolo-
glcznę dają niestety, często fałszywie ujemne wyniki.
Charakterystyczne zmiany histopatologiczne poj awiaj ą
się najczęściej miesiąc po zakażeniu (32). Przy braku
klinicznych obj awow uj emne wyniki histopatolo gicz-
ne uzyskiwano w okresie 4-6Ęgodnipo dodatnich wy-
nikach serologiczny ch. Znacznię rzadszę są wyniki faŁ
szywie dodatnie wynikające raczej z niewłaściwej
interpretacj i zmian (I2).

Izolacj e pas onĄa na my szachlub hodowlach komór-
kowych (fibroblasĘ komorki nerki królika) są stoso-
wane raczej w celach badawczych (3, 39).

Leczenie encefa! itOzOOnozy

W leczeniu encefalitozoonozy ssaków i ludzi naj-
w ażniejsząrolę przypisuje się terapii obj awow ej, zmte-
rząącel do zniesienia stanu zapalnego oraz uspraw-
nienia funkcjonowaniapracy mozglillub nerek. U in-
dywidualnych pacjentow z objawami nerwowymi
główne znaczęnie ma terapia sterydowa. Krolikom
z objawem skręfu szyi i innymi objawami nerwowy-
mi poleca się z reguĘ dęxametazon (0,22 mglkgl dzień
podskornie, przęz 10 dni), jednak dawka sterydów
powinna być dobierana indyłvidualnie. Stosowane an-
tybioĘki (oxytetracyklina, enrofloxacyna) eliminują
wtóme infekcje. Duże znaczenie ma podawanie pre-
paratów usprawniających krążenie mózgowe (Nootro-
pil, Cavinton) oraz wysokich dawek witamin z gru-
py B (38, 42). Coraz częściej stosowana jest terapia
przyczynowa. Badania wrażliwości E. cuniculi in vi-
tro wykazały wysoką aktywność fumagiliny, albenda-
zolu, S-5-fluorouracylu i spirfloxacyny oraz częścto-
wą skuteczność (w bardzo wysokich stęzeniach) per-
floxacyny, azitromycyny i rifabutinu. Pierwotniak jest
niewrażliwy na pirymetaminę, sulfonamidy, flucyto-
zynę. Skute czność niektórych substancj i (metronida-
zol, doksycyklina, itroconazol) nie była możliwa do
określenia in vitro, gdyż efektywna koncentracjabyła
toksyczna dla fibroblastóq na których izolowano pier-
wotniaki (3, 39). U ludzi w terapii encefalitozoonozy
stosuje się przede wszystkim albendazol , aprzy braku
efektu - itrokonazol (15, 35). Efektyrvność leczenia
albendazolemwykazano równiez u krolikow (29). Pro-
ponowane dawki albendazolu w leczeniu encefalito-
zoonozy zwierząt sąróżne, od 15 mglkg dziennie do
50 mg/kg co 8 godzin przez 10 dni (38,43). Brak sku-
teczności nawet in vitro większości lekow stosowa-
nych w terapii zakażęńbakteryjnychoraz inwazji pier-
wotniakowych potwierd za konteczność bardzo dokład-
nej diagnozy róznicowej.

EncefalitozoOnOza jako zoonoza
W kontroli infekcji E. cuniculi główną rolę odgry-

waj ą mech anizmy o dp orno ś c i komórkowej go sp o da-
rza. Kluczowe znaczenie przypisyrvane jest limfocy-
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tom CDS* (7 , 25). Przeciwciała poprzez opsonizację
mogą spełniać dodatkową funkcję, poptzez blokowa-
nie wnikania pasozyta do niefagocytujących komórek
(3 6) . Zaangażow anię o dp orno ś c i ko mórkowej w zwal -
c zaniu zar aż enia tfumac zy wy s tęp o w ani e k l ini czn ej
encefalitozoonozy wyłącznie u osób z upośledzoną
czynnością komórkowych mechanlzmow obronnych,
D oĘ czy to pr ze de w s zys tki c h |udzi zakażonyc h wiru -
sem HIV oraz poddanych agresywnej chemioterapii,
U takich pacjentow notowano oporfunistyczne zara-
żania E. cuniculi, manifestujące się m.in. zapaleniem
płuc, przewodu pokarmowego, otrzewnej, gałki ocznej
czy centralnego układu nerwowego (15, 18,35,47,
49). Osoby z immunosupresjąpowinny zatem unikać
kontaktu z królikami , gdyżwobec siewstwa spor pier-
wotniaka w moczu oraz potencjalnej aerogennej drogi
zarażenia, nawet przestrzeganie zasad higieny może
być niewys tar czające dla uniknię cia inw azji.
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