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Artyku³ przegl¹dowy Review

Kunikuloza (encefalitozoonoza) jest paso¿ytnicz¹
chorob¹ ludzi i zwierz¹t wywo³ywan¹ przez wewn¹trz-
komórkowe pierwotniaki Encephalitozoon cuniculi
zaliczane do rodzaju Microsporidia (6). Chorobê
najczê�ciej notuje siê u królików, a jej przebieg mo¿e
byæ ostry, podostry lub przewlek³y. Najbardziej cha-
rakterystycznymi objawami klinicznymi kunikulozy
s¹ zaburzenia nerwowe obejmuj¹ce krêcz szyi, niedo-
w³ady i pora¿enia koñczyn. Nierzadkim nastêpstwem
inwazji s¹ zaburzenia widzenia oraz ze strony prze-
wodu pokarmowego (wzdêcia, zaparcia), a tak¿e trud-
no�ci w oddawaniu moczu.

Istota choroby
Kunikulozê po raz pierwszy opisano u królików

laboratoryjnych w 1922 roku (31). Obecnie choroba
wystêpuje powszechnie w populacji tych zwierz¹t.
Seroprewalencja E. cuniculi u królików domowych
waha siê w szerokich granicach od 7,7% (22) do 71%
(28). Spo�ród innych gatunków zwierz¹t inwazje na
tle tych paso¿ytów stwierdzono u szczurów, myszy,
pi¿maków, �winek morskich, chomików, ryjówek,
ptaków, koni, kóz, owiec, �wiñ, lisów, psów, panter,
kotów i naczelnych w³¹cznie z cz³owiekiem (6, 8, 19,
26, 28, 29).

Na podstawie powtarzaj¹cych siê w genomie E. cu-
niculi regionów ITS (internal transcribed spacer)

wyró¿niono trzy szczepy tych paso¿ytów chorobotwór-
cze dla ró¿nych gatunków zwierz¹t (szczep I wyizo-
lowano od królika i myszy, szczep II izolowany jest
tylko od gryzoni, za� szczep III uzyskano od psa) (7,
26, 32).

Kunikuloza szerzy siê drog¹ horyzontaln¹ (fekalno-
-oraln¹, inhalacyjn¹) oraz drog¹ pionow¹ przez ³o¿y-
sko. Spory paso¿ytów z chitynow¹ otoczk¹ s¹ bardzo
oporne na dzia³anie czynników zewnêtrznych i mog¹
utrzymywaæ siê d³ugi czas w �rodowisku. Wydalane
s¹ one z moczem przez ok. 63 dni, pocz¹wszy od 21.
dnia po zara¿eniu. W pierwszym etapie inwazji (pierw-
sze 30 dni) E. cuniculi atakuje drogi oddechowe, p³u-
ca, w¹trobê i �ledzionê, nastêpnie (od 98. dnia po za-
ra¿eniu) tak¿e serce, centralny uk³ad nerwowy, nerki
i oczy (3, 11, 14, 30). Zaatakowane narz¹dy objête s¹
stanem zapalnym, a na ich powierzchni mog¹ tworzyæ
siê charakterystyczne ziarniaki. Objawy neurologicz-
ne zwi¹zane z uszkodzeniem przez paso¿yty aparatu
przedsionkowego manifestuj¹ siê krêczem szyi. Poja-
wiaj¹ siê tak¿e ruchy mane¿owe, ko³owacizna, niedo-
w³ady, zez, oczopl¹s oraz drgawki. Niekiedy u cho-
rych zwierz¹t obserwuje siê nietrzymanie moczu,
a tak¿e zapalenie b³ony naczyniowej oka i zaæmê, pro-
wadz¹ce do utraty wzroku (4). Powrót do zdrowia
chorych osobników uzale¿niony jest od stopnia uszko-
dzenia przez paso¿yty mózgu i nerek. Je�li w przebie-
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gu inwazji dochodzi do uszkodzenia nerek i rozwoju
ich niewydolno�ci, rokowanie jest z³e, co stanowi pod-
stawê do eutanazji zwierz¹t (18).

Inwazje rozpoznaje siê na podstawie informacji uzy-
skanych w wywiadzie lekarskim, a tak¿e wyników
badañ dodatkowych. Metody biologii molekularnej
(PCR, sekwencjonowanie produktów amplifikacji)
pozwalaj¹ na postawienie rozpoznania kunikulozy
³¹cznie z ustaleniem szczepu E. cuniculi, który wywo-
³a³ chorobê.

Kunikuloza jest chorob¹ powszechnie wystêpuj¹c¹
w populacji królików, dlatego istnieje konieczno�æ
usystematyzowania wiedzy na temat jej leczenia. Pro-
wadzone na przestrzeni ostatnich lat obserwacje w³a-
sne wykaza³y, i¿ zarówno rozpoznawanie, jak i tera-
pia kunikulozy królików stanowi powa¿ny problem.
Celem artyku³u jest przedstawienie aktualnych stan-
dardów terapii tej choroby u królików z uwzglêdnie-
niem w³asnych do�wiadczeñ w tej dziedzinie.

Zasady leczenia kunikulozy
Terapia kunikulozy obejmuje leczenie przyczynowe

i objawowe. Lekami z wyboru w zwalczaniu inwazji
E. cuniculi s¹ wykazuj¹ce aktywno�æ przeciwpierwot-
niacz¹ benzimidazole (albendazol, fenbendazol, oksy-
bendazol, tiabendazol). Ich mechanizm dzia³ania po-
lega na wi¹zaniu bia³ka â-tubuliny paso¿ytów i hamo-
waniu polimeryzacji tubulin w mikrotubule. W rezul-
tacie zaburzaj¹ one funkcjê b³ony komórkowej pier-
wotniaka oraz upo�ledzaj¹ wychwytywanie glukozy,
co zak³óca procesy energetyczne paso¿yta i powoduje
jego �mieræ (24). Katiyar i wsp. (16) wykazali korela-
cjê pomiêdzy wra¿liwo�ci¹ E. cuniculi na stosowany
benzimidazol a sekwencj¹ â-tubuliny w komórce pa-
so¿yta.

Badania in vitro na inokulowanych E. cuniculi ko-
mórkach nerki królika (RK13) dowodz¹ skuteczno�ci
tiabendazolu, albendazolu, oksybendazolu i fumagi-
linu w zwalczaniu paso¿ytów. Nieskuteczne w tym
wzglêdzie okaza³y siê: toltrazuril, itrakonazol, metro-
nidazol, ronidazol i gancyklowir (10). Stosowany
w medycynie ludzkiej albendazol u królików wyka-
zuje dzia³anie teratogenne i embriotoksyczne (27), co
ogranicza mo¿liwo�ci jego stosowania w terapii kuni-
kulozy. Natomiast fenbendazol,
podawany przez ok. 4 tygodnie
w dawce 20 mg/kg/dzieñ, okaza³
siê bezpieczny i powodowa³ re-
dukcjê liczby paso¿ytów w tkan-
kach u wszystkich leczonych kró-
lików do niewykrywalnego pozio-
mu (27).

Wiêkszo�æ antybiotyków nie
znajduje zastosowania w leczeniu
kunikulozy królików. Badania in
vitro nad skuteczno�ci¹ oksytetra-
cykliny i pyrimetaminy wykaza³y,
¿e oba leki s¹ nieefektywne w te-

rapii inwazji E. cuniculi (2). Natomiast stosowane
niekiedy po³¹czenie oksytetracykliny, deksametazonu
i witamin przyczynia³o siê do poprawy stanu zdrowia
u 50% chorych osobników (9).

Istotne jest, aby leczeniu przyczynowemu towarzy-
szy³a zawsze terapia wspomagaj¹ca obejmuj¹ca ³ago-
dzenie objawów nerwowych, okulistycznych, ze strony
uk³adu wydalniczego oraz przewodu pokarmowego.
W wielu przypadkach �mieræ królików zara¿onych
E. cuniculi jest nastêpstwem powik³añ towarzysz¹cych
inwazjom tymi paso¿ytami (18).

W celu zmniejszenia obrzêku mózgu podawaæ mo¿-
na przeciwzapalne leki sterydowe, g³ównie deksa-
metazon w dawce 2 mg/kg m.c. (18). Deksametazon
hamuje stan zapalny niezale¿nie od jego przyczyny,
przenika przez barierê krew�mózg i ma wyd³u¿ony
T

1/2
 do oko³o 6 godzin (24). Korzystnie na funkcje

uk³adu nerwowego wp³ywa podawanie preparatów
zawieraj¹cych witaminy z grupy B (18, 21). Kompleks
witamin z grupy B i deksametazon dodatkowo stymu-
luj¹ ³aknienie (24).

Czêsto pojawiaj¹ce siê wzdêcia leczy siê przy po-
mocy preparatów zawieraj¹cych dimetikon lub sime-
tikon w ogólnie przyjêtych dawkach (20-40 mg/kg
m.c.). Tak¿e drotaweryna (w dawce 10 mg/kg m.c.)
dzia³aj¹ca rozkurczaj¹co na miê�nie g³adkie przewo-
du pokarmowego mo¿e byæ stosowana w leczeniu
wzdêæ w przebiegu kunikulozy (20). Os³onowo cho-
rym osobnikom mo¿na podawaæ antybiotyk enroflok-
sacynê w dawce 5 mg/kg m.c. (18). Przy braku pra-
gnienia i apetytu wa¿ne jest przywrócenie równowagi
wodno-elektrolitowej drog¹ parenteraln¹ oraz jak naj-
szybsze podawanie karmy, najlepiej w postaci prze-
cierów warzywnych. Zapobiega to zaparciom, które
mog¹ prowadziæ do niedro¿no�ci jelit (18, 20, 29).

Obserwacje w³asne
Analiza 35 przypadków w³asnych kunikulozy kró-

lików zg³oszonych do Kliniki Chorób Zaka�nych
w latach 2010-2012 potwierdzi³a obserwacje Künzel
i Joachim (18), ¿e kluczowy dla rokowania jest czas,
w jakim zwierzê otrzyma w³a�ciw¹ pomoc medyczn¹.
Tabela 1 ilustruje zale¿no�ci pomiêdzy liczb¹ dni,
które minê³y od stwierdzenia pierwszych objawów kli-

Tab. 1. Zale¿no�æ pomiêdzy szybko�ci¹ podjêcia w³a�ciwego leczenia kunikulozy
królików a przebiegiem i zej�ciem choroby
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nicznych choroby do rozpoczêcia w³a�ciwej terapii
a czasem leczenia i zej�ciem choroby. Przedstawione
dane wskazuj¹ na potrzebê jak najszybszego podjêcia
terapii. Wydaje siê, ¿e najbezpieczniej podj¹æ lecze-
nie w ci¹gu 48 godzin od zauwa¿enia pierwszych ob-
jawów klinicznych, gdy¿ od 3. doby liczba padniêæ,
mimo leczenia, zwiêksza siê w sposób znacz¹cy.

O ile terapia przyczynowa choroby nie stanowi wiêk-
szego problemu, trudno�ci sprawiaæ mog¹ powik³ania
towarzysz¹ce inwazjom na tle E. cuniculi. Obserwa-
cje w³asne wskazuj¹, ¿e w ciê¿kiej kunikulozie, gdy
rozwinê³y siê powa¿ne objawy nerwowe, dobre efek-
ty uzyskano po doustnym stosowaniu hydroksyzyny
(syrop 2%) w dawce 0,5 mg/kg. Podawana per os hy-
droksyzyna jest szybko wch³aniana z przewodu po-
karmowego i w odstêpie do godziny od podania leku
powoduje znaczne uspokojenie zwierzêcia oraz ustê-
powanie tików nerwowych. Wydaje siê, ¿e przeciw-
lêkowe dzia³anie hydroksyzyny ³agodzi na pewien czas
objawy chorobowe, dziêki czemu mo¿e byæ ona sto-
sowana w leczeniu objawowym kunikulozy. Dodat-
kowo hydroksyzyna jest cholinolitykiem i dzia³a spaz-
molitycznie na przewód pokarmowy (24).

Podawanie chorym osobnikom preparatów sterydo-
wych krótko dzia³aj¹cych przynosi lepszy efekt tera-
peutyczny (poprawa stanu zdrowia wystêpowa³a ju¿
po jednej dobie) ni¿ podawanie leków o przed³u¿o-
nym dzia³aniu (poprawê notowano na trzeci dzieñ od
aplikacji leków).

Innym czêstym powik³aniem kunikulozy ze strony
uk³adu nerwowego jest krêcz szyi. Mo¿e on okazaæ
siê trwa³y lub stopniowo ustêpuje na ogó³ w ci¹gu
miesi¹ca (20). Obserwacje w³asne wskazuj¹, ¿e zasto-
sowanie w pierwszym tygodniu choroby preparatu
zawieraj¹cego witaminê C i kompleks witamin B
(Combivit co drugi dzieñ 0,2 ml/kg), za� w nastêpnych
trzech tygodniach piracetamu (preparat Nootropil 20%
w syropie, dawka 0,2 ml codziennie) zwiêksza o po-
nad 30% ca³kowite ust¹pienie objawów krêczu szyi.
Ostatni z wymienionych jest lekiem usprawniaj¹cym
funkcjonowanie komórek mózgowych, który bardzo
dobrze wch³ania siê w organizmie i przenika przez
barierê krew�mózg. Wykorzystywany jest u ludzi
w przypadkach uszkodzenia struktur mózgu spowo-
dowanych zatruciami, elektrowstrz¹sami, niedotlenie-
niem czy udarami (23). Piracetam dzia³a na poziomie
neuronalnym (efekt neuroprotekcyjny i neuroplastycz-
ny) i naczyniowym (poprawa mikrokr¹¿enia) (23, 25).
Takie jego dzia³anie sprawia, i¿ sprawdza siê on w te-
rapii nerwowej postaci kunikulozy.

W leczeniu innych powik³añ kunikulozy, jakimi s¹
wzdêcia, wykorzystywano simetikon (Espumisan) lub
dimetikon (Esputicon). Podawanie doustne chorym
królikom 1-2 kropli preparatu zawieraj¹cego te sub-
stancje skutkowa³o ust¹pieniem objawów wzdêcia
u ponad 70% chorych osobników. Obie substancje
zmniejszaj¹ napiêcie powierzchniowe na granicy faz
miêdzy p³ynn¹ zawarto�ci¹ jelit i pêcherzykami gazu,

przeciwdzia³aj¹c wzdêciu drobnobañkowemu jelit oraz
poprawiaj¹ ich perystaltykê (1, 17). Istotny jest fakt,
i¿ oba preparaty mog¹ byæ stosowane samodzielnie
przez w³a�ciciela zwierz¹t.

Podsumowanie
Obecnie Klinika Chorób Zaka�nych prowadzi ba-

dania nad popraw¹ metod diagnostyki i terapii kuni-
kulozy królików. Jest to istotne chocia¿by z tego po-
wodu, ¿e choroba ta jest zoonoz¹ stanowi¹c¹ zagro-
¿enie zw³aszcza dla osób z obni¿on¹ odporno�ci¹.
Pierwsze przypadki inwazji szczepu III E. cuniculi
u ludzi chorych na AIDS notowano ju¿ w latach 90.
XX w. (5, 13), a ostatnio wykryto szczep I E. cuniculi
u immunokompetentnego pacjenta z ropniem mózgu
(8). Potencjalnym �ród³em zara¿enia dla ludzi mog¹
byæ chore króliki, gryzonie i psy, a dok³adnie ich
wydaliny bêd¹ce przyczyn¹ kontaminacji �rodowiska.
Konieczne jest odpowiednie leczenie kunikulozy u ga-
tunków mog¹cych stanowiæ potencjalne �ród³o zaraz-
ka dla cz³owieka (do których niew¹tpliwie zalicza siê
króliki), aby ograniczyæ czêstotliwo�æ wystêpowania
tej jednostki chorobowej u ludzi.
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