
tvct.2lll}4, 60 (6)

Original paperPraca oryginalna

1akażenie żubrów z Puszczy Białowieskiej
bakteriami Anaplasma phagocytophi!um

ANNA GRzEszczUK, sŁAWoMlR zlARKo*, DANUTA PRoKoPoWlcz,
PloTR MAREK RADzlWoN**

Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Wydziału Lekarskiego AM, ul. Zurawia 14, 15-540 Białystok
*Regionalne Centrum Krwiodawstwa iKrwiolecznictwa -SPZOZ, ul. M. Curie-Skłodowskiej 23, 15-950 Białystok

**Klinika Hematologii Wydziału Lekarskiego AM, ul. M. Curie-Skłodowskiej 25, 15-276 Białystok

Grzeszczuk A.,Ziarko S., Prokopowicz D., Radziwon P. M.

Euidence"o'fi o,'ff 
[ŁlJ;fl.H'łl*lTłil','.:1','irlln'i'no"n'''on',,

Summary

ln recent years Anaplasma phagocytophilum has emerged as a public health problem in forested areas. The
Białowieża Primeval Forest is a unique ecosystem where the largest herd of European bisons (Bison bonasus
bonasus) has survived with a wild population of 350 at the end of 2002.

The aim of the study was to determine whether European Bison constitute a reservoir of Anaplasma
phagocytophilum;lDuplicate blood samples from 8 bisons culled in the National Park, 6 males and 2 females
aged from 6.5 months to 17 years old, were examined. The blood was collected in March 2003. Nucteic acids were
extracted from 200 pl whole EDTA blood using QIAamp blood kit (Qiagen). The fragment of l65 rRNA gene
rvas amplified by applying nested PCR, according to Massung. The nested PCR product specific for Anaplasma
phagocytophilum was found in duplicate blood samples of 5 out of the 8 animals examined. Allthe positive bison
were significantly]younger than the negative ones (1l months vg, 14 years). The obtained results constitute the
first ńolecular evidence of Anapl,agma phagocytophilum of wil on and,, ay indicate the.
roleoftheselargestńammalslivinginaprimevalforestralrebacter
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Zakażenla A n ap l a s m a p h a g o cy t o p h i l u m zw r ac aj ą
coraz większą uwagę \ekarzy weterynarii i medycyny
w ostatnich latach (4, 72, 14,20). Zakażęnia tymi bak-
teriami powodują zablrzenia odporności pod postacią
między innymi, upośledzenia 1imfoproliferacj i limfocy-
tów (2I) oraz migracji i fagocytozy neutorofilow (20).
Ta ob li gatoryj nie wewnątrzkomórkowa bakteri a zo sta-
ła odkryta przypadkowo podczas badań nad chorobą
skokową owiec w Szkocji w 1932 r. (6) jako czynnik
etiologiczny gorączki odkleszczowej (tick-borne fever).
Ostatnie lata przynoszą informacje o wykrywaniuzaka-
żęńludzi (2) oraz zwterząt wolno żyjących i hodowla-
nych (1, l2-I5). Nowe mozliwości diagnostyczne za-
istniały po wplowadzeniu metod molekularnych (22).
Badania te doprowadzlĘ do zmian w systematyce ro-
dzin Rickettsiaceae i Anaplasmataceae. Ehrlichia pha-
gocytophila oraz czynnik ludzkiej erlichiozy granulo-
cytarnej (HGE) i Ehrlichia equi (dawniej: genogrupa
Ehrlichia phagocytophila)lznano za jedengafunek z ro-
dzaju Anap lasma pod nazw ą Anaplasma phagocytophi-
lum (3).

Wzrost częstości chorób odkleszczowych powodują
mtedzy innymi, globalne procesy, jak przede wszystkim,
ocieplanie klimatu, ale takżę zmiany ekologiczne za-
niechanie intensywnych upraw oraz nasilenie zalesia-

nia(9,18). Dotyczy to równieżzakażeńbakteriami z ro-
dzajl Anaplasma.Puszcza Białowieska jest terenem en-
demicznym występowania wcześniej poznanych cho-
rób przenos zony ch przez kleszcze, jak kleszczow e za-
palenie mózgu oraz boreliozazLyme (5, l6, l7), Zapo-
czątkowanie na tym terenie badań zakażenia A. phago-
cytophilum k\eszczy Ixodes ricinus (I9) oraz seroepi-
demiologicznych (7) doprowadziło dorozpoznania i opi-
sania ogniska anaplazmozy w Białowieskim Parku Na-
rodowym w 2002 r. (8). Przedmiotem badań aktualnie
podjęĘchjest określenie naturalnego rezerwuaru A, pha-
gocytophilulł. W tym celu przebadano żubry zPuszczy
Białowieskiej. W dostępnym piśmiennictwie brak da-
nych na ten temat. Na uwagę zasługuje publikacja doty-
czącazakażęń Ehrlichia canis psow w Polsce południo-
wo-zachodniej (1a).

Matetiał imetody
Badaniami objęto 8 zubrów europejskich (Bison bonasus

bonasus, Linnaeus, 1758), wolno żyjącychw Puszczy Biało-
wi eskiej, odstrzelonych ze w zg|ędów ekologicznych (selek-
cjonowano słabsze, gorze1 rozwinięte zwierzęta) w marcu
2003 r.,w tym: 6 samców i 2 samice w lvieku od 6,5 miesięcy
do l7 lat. Kręw od zwierzątpobrano w terenie, bezpośrednio
po odstrzale.



DNA ekstrahowano z 200 1lI krwi pełnej, pobranej na
EDTA przy lżycill zestawu komercyjnego QIAamp, firmy
Qiagen. Amplif,rkację fragmentu genu 165 rRNA przeprowa-
dzono według Massunga (l1) z zastosowaniem techniki ne-
sted PCR i wykorzystaniem primerow: ge3a (5' CACATG-
CAAGTCGAACGGATTAITC) i gelOr (5' TTCCGTTA-
AGAAGGATCTAATCTCC) do pierwszej reakcji oruz ge9f
(5' AACGGATTATTCTTTATAG) i ge2 (5' GGCAGTAT-
TAAAAGCAGCTCCAGG) do reakcji nested. Otrzymywa-
no pierwszy produkt reakcji o masie 932-bp oraz drugi pro-
dukt o masie 546-bp. Amplifikację wykonlłvano w dwóch
niezależnych próbkach krwi od kazdego zwierzęcl,a. W kaz-
dym cyklu kontrolę dodatnią stanowiĘ komórki HL-60 zaka-
żonę A. phagocytophilum,pochodzącę z komercyjnego tesfu
immunofluorescencyjnego (HGE IFA IgG Test Kit, MRL
Diagnostics, USA) oraz kontrolę ujemną podwójnie desty-
lowana woda.

Wyniki iomówienie
SwoisĘ produkt reakcji nested PCR uzyskano z po-

dwojnych próbek klwi pochodzących od 5 z 8 bada-
nychzwierząt (ryc. 1),4 samców i jednej samicy. Wszyst-
kie zwierzęta, u których wykryto fragmenty genu 165
rRNA swoiste dla A. phagocytophilum były istotnie
młodsze (od 6,5 miesięcy do2|at, śr. 1l miesięcy) odĘch,
u ktorych uzyskano wynik ujemny (9-I] lat, śr. 14 lat).

U zyskane wyniki s ą pi erw szym dowodem zakażenta
A. phagocytophilum żubrów europejskich. Dane te
wskazują na bardzo duzą częstość infekcji 62,50/0
(5 z 8) przebadanych zwierząt co pozwala domniemy-
wać, że żubry stanowią jedno z ogniw w łańcuchu en-
zo oty cznym A. p ha go cy t op hi lum.

Naturalny rezerw-ual A. phagocytophilum w Europie
stanowią mvierzęta hodowlane, jak: owce, kozy, bydło
oraz wolno żyjące sama, jeleń szlachetny, nornica ruda,
mysz wielkooka leśna (13). Psy, konie i koty mogąbyć
równiez zakażone, ale nie wydają się naturalnym gos-
podarzem A. phagocytophilum (10, 13).

Zakażenia lldzi A. p ha g o cy t op hilum wykazano sto-
sunkowo niedawno (2).Przebieg kliniczny infekcji moze

676 bp
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Ryc. 1. Produkty amplifikacji reakcji nested PCR fragmentu
genu l65 rRl{ A Anaplasma phagocytophilum
Prązki: M - marker (pUC/Płu II/Rsa l/Hinf I); + kontrola dodat-
nia, komórki HL-60 zakażone A. phagocytophilum z komercyj-
nego testu (HGE IFA, IgG, MRL Diagnostics, USA); - kontrola
ujemna, podwojnie destylowana woda; 4, 6, 8, 10 - wyniki do-
datnie; 5 wynik słabo dodatni;J,9,Il wyniki ujemne

byc rożny, od zakażei subklinicznych do zakończonych
zgonem (4,13).

Zllbry żyjące w Plszczy Białowieskiej stanowią naj-
większe stado w Europie, liczące około 350 sztuk (stan
zkońca 2002 r.). Wyniki niniejszych badah, oparte na
cnlłej i swoistej metodzie nested PCR, wskazująna ist-
n i eni e zakńenia A. p h a g o cy t o p h i l um Ę ch naj wi ększych
ssaków roślinozemych. Pozostaje ofwarte pytanie, czy
ob serwowa ne zakażęnle A. p h a g o cy t o p hi lum j e st przy-
czyną gorszej kondycji ftzycznej zwierząt wybranych
do eliminacji ze stada, czy też było konsekwencją in-
nych, wspołistniejących wcześniej infekcji lub wadroz-
wojowych.
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