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Wiele	gatunków	bakterii	należących	
do	rodzaju	Mycobacterium	to	mi-

kroorganizmy	saprofityczne	szeroko	roz-
powszechnione	w środowisku	naturalnym.	
Niektóre	gatunki	 są	chorobotwórcze	dla	
człowieka	i zwierząt.	Gatunki	te	zalicza-
ne	są	do	dwóch	grup:	prątków	gruźliczych,	
z kompleksu	Mycobacterium tuberculo-
sis (Mycobacterium tuberculosis complex	
–	MTB complex)	oraz	prątków	niegruźli-
czych	(Mycobacteria	Other	Then	Tubercu-
losis	–	MOTT),	zwanych	też	atypowymi.	
Do	kompleksu	Mycobacterium tuberculo-
sis	zalicza	się	obecnie	7	gatunków:	M. tu-
berculosis,	M. bovis (łącznie	ze	szczepem 
szczepionkowym	M. bovis BCG),	M. ca-
prae,	M. africanum,	M. microti,	M.pinni-
pedii oraz	M.canettii	(proponowany	gatu-
nek	niezamieszczony	jeszcze	w aktualnej	
taksonomii	bakterii;	1).	Są	one	genetycz-
nie	blisko	spokrewnione,	co	powoduje,	że	
ich	różnicowanie	molekularne	 jest	 trud-
ne.	W diagnostyce	laboratoryjnej	zakażeń	
wywołanych	przez	prątki	gruźlicze	nadal	
standardem	 jest	 stosowanie	klasycznych	
metod	bakteriologicznych,	coraz	częściej	

uzupełnianych	technikami	molekularnymi	
–	reakcji	łańcuchowej	polimerazy	(polyme-
rase	chain	reaction	–	PCR),	PCR	w czasie	
rzeczywistym	(real-time	PCR),	polimor-
fizmu	długości	 fragmentów	restrykcyj-
nych	 (restriction	 fragments	 lenght	poly-
morphism	–	RFLP)	 lub	metodą	spoligo-
typingu	(2,	3,	4,	5,	6).

Prątki	z kompleksu	M. tuberculosis	wy-
wołują	gruźlicę	u  ludzi	 i zwierząt.	Stano-
wią	one	grupę	mikroorganizmów	zróżni-
cowanych	pod	względem	biochemicznym,	
morfologicznym,	oporności	na	chemiotera-
peutyki,	a także	powinowactwa	do	różnych	
gatunków	gospodarzy.	Mycobacterium tu-
berculosis,	gatunek	nazywany	prątkiem	ludz-
kim,	jest	dominującym	czynnikiem	etiolo-
gicznym	gruźlicy	u  ludzi	 i małp.	Rzadko	
bywa	przyczyną	gruźlicy	u bydła,	świń	czy	
psów	(7,	8,	9).	Mycobacterium bovis,	czyli	
prątek	bydlęcy,	wywołuje	gruźlicę	u bydła,	
ludzi,	świń,	ale	może	być	też	chorobotwór-
czy	dla	psów,	kotów,	koni,	owiec	i kóz	(10,	
11,	12,	13).	Gatunek	M. caprae	jest	choro-
botwórczy	głównie	dla	kóz,	poza	tym	izo-
lowano	go	od	świń,	bydła,	owiec,	dzików,	

Występowanie prątków z kompleksu 
Mycobacterium tuberculosis u zwierząt 
– transmisja wybranych gatunków 
między ludźmi a zwierzętami

Marta Bagieńska, Magdalena Rzewuska

z Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie

Prevalence of Mycobacterium tuberculosis 
complex in animals – transmission of some 
species between human and animals

Bagieńska M., Rzewuska M., Department of 
Preclinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

The aim of this paper is to present the current ten-
dencies of tuberculosis circulation. This very im-
portant human infectious disease worldwide is of-
ten considered as zoonosis. However, mycobacteria 
can be transmitted not only from animals to hu-
mans but also in opposite direction. The closely re-
lated species, Mycobacterium tuberculosis, M. bo-
vis, M. africanum, M. microti, M.caprae and more, 
that form the M. tuberculosis complex (MTBC) are 
the causative agents of tuberculosis (TB) in human 
and animals. Although the species are closely relat-
ed genetically they differ in their host spectrum, ge-
ographic range and in particular phenotypes patho-
genicity. M. tuberculosis and M. africanum are path-
ogens limited to human host, while M. bovis causes 
disease in a wide range of wild and domestic mam-
mals, as well as humans. M. microti has recently 
been reported to infect not only voles but also hu-
mans. Laboratory diagnosis of mycobacterial infec-
tions and strains identification is difficult, therefore 
in many cases epidemiology of tuberculosis in ani-
mals is not well documented. The best known epi-
demiology is bovine tuberculosis. However, special 
alertness and attention should be paid to Myco-
bacterium tuberculosis complex infections in com-
panion animals such as dogs and cats because of 
a public health threat.
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a także	w kilku	przypadkach	od	ludzi	(14,	
15,	16).	Mycobacterium africanum,	określa-
ny	jako	prątek	typu	pośredniego,	występuje	
na	terenie	Afryki	i wywołuje	gruźlicę	u ssa-
ków	naczelnych,	a także	wykryto	go	u góral-
ków	przylądkowych	(Procavia capensis;	17).	
Prątki	mysie,	M. microti,	są	chorobotwór-
cze	przede	wszystkim	dla	małych	gryzoni,	
np.	myszy,	ale	notowano	również	zakażenia	
nimi	u świń,	bydła,	owiec,	kóz,	kotów,	psów	
oraz	sporadycznie	u  ludzi	 (18,	19).	Prątki	
z gatunku	M. pinnipedii	wywołują	gruźlicę	
u zwierząt	należących	do	płetwonogów,	jed-
nak	stwierdzono	również	przypadek	zakaże-
nia	tym	prątkiem	u człowieka,	który	był	tre-
serem	uchatek	australijskich	(20,	21).	Prątki	
z gatunku	M. canettii	występują	u dzikich	
zwierząt	żyjących	w Afryce,	ale	zakażenia	
nimi	notowano	także	u ludzi	przebywają-
cych	na	tym	kontynencie	(22,	23).

Ważnym	rezerwuarem	prątków	z kom-
pleksu	M. tuberculosis	 są	dzikie	zwierzę-
ta.	Do	transmisji	tych	patogenów	między	
zwierzętami	wolno	żyjącymi	a zwierzętami	
udomowionymi	może	dochodzić	najczęściej	
wskutek	pokąsania	lub	w sytuacji,	gdy	bytu-
ją	one	w bliskim	sąsiedztwie,	np.	korzystając	
z tych	samych	pastwisk	(24).	Prątki	gruźli-
cze	występują	u różnych	gatunków	zwierząt	
dzikich	na	całym	świecie.	Gatunkiem	wy-
krywanym	najczęściej	jest	M.	bovis.	Prątki	
bydlęce	wykryto	m.in.	u borsuków,	dzików,	
lisów,	oposów,	szczurów,	fretek,	kudu,	ba-
wołów	afrykańskich,	lwów,	gepardów,	pa-
wianów,	 jeleniowatych	 i żubrów	(25,	26,	
27,	28,	29).	Zakażenia	wywołane	przez	M. 
tuberculosis	u dzikich	zwierząt	występują	
znacznie	rzadziej.	Stwierdza	się	 je	głów-
nie	u zwierząt	w ogrodach	zoologicznych,	
np.	u małp,	słoni	i nosorożców	(30,	31,	32).	
Prawdobodobnie	źródłem	prątków	w tym	
wypadku	są	zakażeni	ludzie.

Należy	pamiętać,	że	u ssaków	zmiany	
chorobowe	podobne	do	 typowo	gruźli-
czych	mogą	być	wynikiem	zakażenia	prąt-
kami	niegruźliczymi	należącymi	do	kom-
pleksu	M. avium.	Takie	zakażenia,	nazy-
wane	mykobakteriozami,	opisane	zostały	
m.in.	u psów	(33,	34).

Gruźlica	 jest	zoonozą.	Coraz	częściej	
w piśmiennictwie	opisywane	są	przypad-
ki	transmisji	prątków	z kompleksu	M. tu-
berculosis	ze	zwierząt	na	człowieka,	a także	
w przeciwnym	kierunku,	udokumentowa-
ne	badaniami	na	poziomie	molekularnym.	
Przenoszeniu	się	tych	patogenów	sprzyja	
bliski	kontakt	człowieka	i zwierząt.	Zjawi-
sko	to	dotyczy	głównie	zwierząt	gospodar-
skich,	zwierząt	towarzyszących	(psy,	koty),	
oraz	dzikich	żyjących	w bezpośrednim	są-
siedztwie	człowieka	(np.	gryzonie).

Zakażenia M. tuberculosis

Zwierzęta	najbardziej	narażone	są	na	za-
każenie	M. tuberculosis,	wtedy	gdy	mają	

bliski	kontakt	z człowiekiem.	Przypadki	
zakażeń	prątkiem	ludzkim	u zwierząt	to-
warzyszących	człowiekowi	odnotowuje	
się	stosunkowo	rzadko,	natomiast	stano-
wią	one	poważny	problem	u zwierząt	dzi-
kich	trzymanych	w niewoli,	np.	w ogrodach	
zoologicznych	(35).	Wydaje	się,	że	psy	są	
bardziej	wrażliwe	na	zakażenie	M. tuber-
culosis	niż	koty.	Zakażenia	u psów	często	
związane	są	z transmisją	prątków	od	cho-
rego	człowieka.	Może	też,	ale	bardzo	rzad-
ko,	dochodzić	do	przenoszenia	tych	bakte-
rii	z psa	zakażonego	na	psa	zdrowego	(36).	
Według	badań	Liu	i wsp.	(37)	psy	z objawa-
mi	gruźlicy	wywołanej	przez	M. tuberculo-
sis	aż	w 88%	przypadków	były	narażone	na	
bliski	kontakt	z ludźmi	chorymi	na	aktywną	
postać	gruźlicy.	Na	pewno	więc	szerzeniu	
się	prątków	ludzkich	sprzyjają	tereny	zur-
banizowane,	gdzie	ludzie	i psy	przebywają	
razem	na	niewielkich	przestrzeniach.	Do	
zakażenia	M. tuberculosis	u psów	dochodzi	
głównie	drogą	aerogenną.	Gruźlica	u tych	
zwierząt	ma	często	przebieg	subkliniczny,	
a typowe	zmiany	patologiczne	stwierdzane	
są	przede	wszystkim	w płucach,	poza	tym	
w wątrobie,	śledzionie,	nerkach,	węzłach	
chłonnych	oraz	jelitach	(36).

Przypadek	 bezpośredniej	 transmisji	
prątków	M. tuberculosis	 z człowieka	na	
zwierzę	opisali	w 2007 r.	Une	i Mori	(30).	
Od	jamnika,	z objawami	mokrego	kaszlu,	
z popłuczyn	oskrzelowych	i wymazu	z gar-
dła	wyizolowano	M. tuberculosis.	Pies	prze-
bywał	w gospodarstwie	domowym	z osobą,	
która	kilka	miesięcy	wcześniej	zachorowa-
ła	na	gruźlicę.	Ze	względu	na	złą	kondy-
cję	ogólną	psa	oraz	zagrożenie	dla	zdrowia	
publicznego	zwierzę	poddano	eutanazji.	
Analiza	RFLP	izolatów	od	psa	i od	chore-
go	człowieka	wykazała,	że	były	one	iden-
tyczne,	co	może	świadczyć	o przeniesieniu	
się	chorobotwórczych	prątków	z człowie-
ka	na	zwierzę.

Podobny	przypadek	transmisji	prątków	
między	psem	a człowiekiem	opisali	Hac-
kendahl	i wsp	(38).	U 3,5-rocznego	york-
shire	terriera,	u którego	występowały	wy-
mioty	i anoreksja,	stwierdzono	zakażenie	
M. tuberculosis.	Pies	narażony	był	na	kon-
takt	z patogenem,	ponieważ	u właściciela	
zdiagnozowano	gruźlicę.	Analiza	moleku-
larna	wykazała,	że	zakażenie	u psa	i u czło-
wieka	wywołał	ten	sam	szczep	prątków.

Nie	zawsze	 jednak	możliwe	 jest	prze-
prowadzenie	dochodzenia	epidemiolo-
gicznego.	Tak	było	w przypadku	zakażenia	
M. tuberculosis	u 4-letniego	boksera,	które	
opisali	Turinelli	i wsp.	(8).	Pies	wykazywał	
utratę	łaknienia,	miał	biegunkę	i wymioty.	
W badaniu	rentgenowskim	stwierdzono	
powiększenie	wątroby	i węzłów	chłonnych	
oraz	wysięk	opłucnowy.	Ze	względu	na	złe	
rokowania	psa	poddano	eutanazji.	Podczas	
sekcji	 stwierdzono	wysiękowe	zapalenie	
opłucnej,	guzkowate	zapalenie	wątroby	

oraz	serowate	zmiany	w nerkach.	Obec-
ność	prątków	wykazano	w badaniu	histopa-
tologicznym	i potwierdzono	dodatnią	ho-
dowlą	M. tuberculosis	z płynu	opłucnowe-
go.	U właścicieli	psa	nie	wykryto	prątków,	
ale	ponieważ	zwierzę	wraz	z nimi	przeby-
wało	pewien	czas	w Afryce	podejrzewano,	
że	tam	doszło	do	zakażenia.

Na	fakt,	że	psy	przebywające	w bliskim	
kontakcie	z ludźmi	chorymi	na	gruźlicę	są	
szczególnie	narażone	na	zakażenia	wywo-
łane	M. tuberculosis,	zwracają	uwagę	rów-
nież	Erwin	i wsp.	(39).	Opisali	oni	przypa-
dek	kobiety,	u której	zdiagnozowano	gruź-
licę	płuc	wywołaną	prątkiem	ludzkim.	Po	
sześciu	miesiącach	u jej	yorkshire	terriera	
pojawił	się	kaszel,	spadek	masy	ciała	i wy-
mioty.	Badania	genetyczne	potwierdziły	
bliskie	pokrewieństwo	szczepów	wyizo-
lowanych	od	właścicielki	i od	psa.

W 2008 r.	Parson	 i wsp.	 (40)	opisali	
przypadek	wieloogniskowej	gruźlicy	płuc	
u bezpańskiego	maltańczyka	w RPA,	wy-
wołanej	przez	bardzo	niebezpieczny,	wie-
looporny	szczep	M. tuberculosis	Beijing,	
który	obecnie	stanowi	poważny	problem	
w zwalczaniu	gruźlicy	u ludzi.

U kotów	najczęściej	przyczyną	gruźli-
cy	jest	gatunek	M. bovis,	ale	przypadki	wy-
wołane	przez	M. tuberculosis	 także	były	
opisywane.	W jednym	z nich	u właścicie-
la	zwierzęcia	 stwierdzono	gruźlicę,	nim	
pierwsze	objawy	chorobowe	pojawiły	się	
u kota.	Może	 to	wskazywać	na	 transmi-
sję	prątków	od	człowieka	na	zwierzę	(41).

W ostatnich	latach	odnotowuje	się	co-
raz	więcej	przypadków	zakażeń	M. tu-
berculosis	u bydła.	Bardzo	niepokojące	są	
wyniki	badań	Srivastava	i wsp.	(42),	któ-
rzy	w 2008 r.	opisali	przypadek	 izolacji	
prątków	ludzkich	z próbek	mleka	krowie-
go	w Indiach.	Może	to	sugerować	możli-
wość	transmisji	tych	patogenów	na	czło-
wieka	za	pośrednictwem	niepasteryzowa-
nego	mleka.

Z uwagi	na	to,	że	badania	genetyczne	
umożliwiające	ocenę	pokrewieństwa	szcze-
pów	bakteryjnych	nie	stanowią	podstawo-
wej	procedury	badawczej	w diagnostyce	
zakażeń	wywołanych	prątkami,	zjawisko	
transmisji	M. tuberculosis	między	ludźmi	
a zwierzętami	nie	jest	dostatecznie	udoku-
mentowane.	Jednak,	ze	względu	na	zagro-
żenie	dla	zdrowia	publicznego,	opisywane	
w literaturze	przypadki	obukierunkowego	
przenoszenia	się	tych	patogenów	powinny	
zwrócić	uwagę	i wzbudzić	czujność	osób	
zawodowo	zajmujących	się	zwierzętami,	
szczególnie	 lekarzy	weterynarii,	 a  także	
właścicieli	zwierząt	(30,	39).

Zakażenia M. bovis

Zakażenia	M. bovis	najczęściej	występują	
u bydła,	ale	 liczne	przypadki	opisywane	
są	także	u innych	domowych	oraz	dzikich	
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ssaków.	Prątki	bydlęce	mogą	wywoływać	
gruźlicę	również	u człowieka,	a najważniej-
szym	ich	rezerwuarem	jest	bydło.	Do	trans-
misji	patogenów	na	człowieka	może	do-
chodzić	poprzez	bezpośredni	kontakt	z za-
każonym	zwierzęciem	lub	częściej,	drogą	
pokarmową,	przez	spożycie	zanieczyszczo-
nego	prątkami	mleka	lub	jego	przetworów.	
Diagnostyka	zakażeń	M. bovis	jest	trudna.	
Stwierdzenie	zakażenia	tymi	prątkami	jest	
możliwe	tylko	w klasycznym	badaniu	ho-
dowlanym,	ponieważ	nie	ma	prostych	te-
stów	molekularnych	do	ich	wykrywania.	
Szczepy	M. bovis	różnicowane	są	metodą	
spoligotypowania	(43).

Gruźlica	bydlęca	 jest	 szeroko	rozpo-
wszechniona	na	całym	świecie,	według	
aktualnych	danych	Światowej	Organiza-
cji	Zdrowia	Zwierząt	(OIE)	do	2009 r.	nie	
odnotowano	tej	choroby	jedynie	w 14	spo-
śród	171	krajów	raportujących	 (44).	 Jak	
podaje	de	la	Rua-Domenech	(45),	w kra-
jach	 rozwiniętych	w  latach	1990–2003	
zoonotyczna	gruźlica	 ludzi,	której	czyn-
nikiem	etiologicznym	był	gatunek	M. bo-
vis	 stanowiła	od	0,5	do	1,5%	wszystkich	
zdiagnozowanych,	potwierdzonych	bak-
teriologicznie	przypadków	gruźlicy.	Na-
tomiast	w krajach	rozwijających	się	M. 
bovis,	 jest	 jednym	z najważniejszych	za-
grożeń	dla	zdrowia	publicznego.	Skala	
tego	problemu	nie	jest	dobrze	znana,	po-
nieważ	w krajach	tych	brak	skutecznego	
monitoringu	epidemiologicznego,	co	pro-
wadzi	do	zaniżania	wskaźników	zapadal-
ności	na	gruźlicę	wywołaną	u ludzi	przez	
gatunek	M. bovis.	Kontrola	zakażeń	u by-
dła	także	nie	jest	przeprowadzana	w wy-
starczającym	stopniu,	gdyż	w większości	
krajów	rozwijających	się	zwierzęta	nie	są	
poddawane	rutynowym	testom	tuberku-
linowym.	Transmisji	prątków	bydlęcych	
sprzyja	w tych	regionach	bliski	kontakt	lu-
dzi	i bydła,	wynikający	ze	złych	warunków	
ekonomiczno-bytowych	oraz	lokalnej	kul-
tury	i obyczajów	(35).	Wysokie	ryzyko	za-
każenia	związane	jest	między	innymi	z ko-
czowniczym	trybem	życia	wielu	plemion	
afrykańskich,	dla	których	wciąż	ważnym	
surowcem	żywnościowym	i źródłem	utrzy-
mania	jest	mleko,	w znacznej	części	spo-
żywane	w formie	surowej.

W latach	90.	XX	wieku	kontrolą	rzeźną,	
jako	standardową	procedurą	inspekcji	sa-
nitarnej,	której	celem	jest	wykrycie	M. bo-
vis,	objętych	było	tylko	15%	populacji	by-
dła	w Afryce	(46).	Tak	więc	85%	populacji	
bydła	i aż	82%	populacji	ludzkiej	zamiesz-
kiwało	obszar,	na	którym	występowanie	
gruźlicy	bydlęcej	nie	było	kontrolowane	
w ogóle	lub	tylko	częściowo.	Procentowy	
udział	gatunku	M. bovis	w całkowitej	licz-
bie	zakażeń	gruźliczych	u ludzi	na	konty-
nencie	afrykańskim	jest	trudny	do	ustale-
nia	(47).	Wynika	to	z faktu,	iż	diagnosty-
ka	w kierunku	M. bovis	jest	oparta	w tym	

regionie	świata	przede	wszystkim	na	ba-
daniu	mikroskopowym	materiału	klinicz-
nego,	a posiewy	wykonywane	są	często	na	
podłożach	nieodpowiednich	do	hodow-
li	prątków	bydlęcych,	natomiast	metody	
molekularne	stosowane	są	bardzo	rzadko.	
Niestety	w Afryce	akcja	masowego	szcze-
pienia	 ludności	 szczepionką	zawierającą	
atenuowany	szczep	M. bovis,	prowadzo-
na	w latach	70.	XX	wieku,	nie	przyniosła	
oczekiwanych	efektów.	Poza	 tym	złą	 sy-
tuację	epidemiologiczną	pogarsza	fakt,	iż	
wysoki	odsetek	mieszkańców	Afryki	sta-
nowią	nosiciele	HIV	i chorzy	na	AIDS,	co	
zwiększa	podatność	na	zakażenia	różnymi	
patogenami,	w tym	M. bovis	(35).

Rezerwuarem	M. bovis	mogą	być	dzikie	
ssaki	różnych	gatunków,	jednak	ze	wzglę-
du	na	ograniczony	kontakt	z ludźmi	sta-
nowią	one	w niewielkim	stopniu	bezpo-
średnie	zagrożenie	dla	zdrowia	publiczne-
go	(48).	W większym	stopniu	na	zakażenie	
narażone	 są	osoby	opiekujące	 się	dziki-
mi	zwierzętami	w ogrodach	zoologicz-
nych	(49).	Wydaje	się,	że	zwierzęta	dzi-
kie	zakażone	prątkami	bydlęcymi	mogą	
stanowić	zagrożenie	przede	wszystkim	
dla	zwierząt	gospodarskich	i towarzyszą-
cych	człowiekowi.	Przykładem	mogą	być	
borsuki	w Wielkiej	Brytanii,	od	których	
wyizolowano	szczepy	M. bovis	podobne	
do	szczepów	występujących	u bydła	ho-
dowanego	w tych	samych	regionach	(50,	
51).	W 1974 r.	stwierdzono	obecność	M. 
bovis	u 22%	populacji	borsuków	w Glo-
ucestershire.	Podjęto	wówczas	decyzję	
o eliminacji	borsuków,	zwłaszcza	w oko-
licach	farm,	w których	u bydła	test	tuber-
kulinowy	był	dodatni.	I chociaż	ta	taktyka	
dała	dobry	rezultat,	to	w 1980 r.	zaprzesta-
no	jej	ze	względu	na	ochronę	borsuków.	
Jednak	kilkanaście	lat	później,	w 1996 r.,	
na	terenach	wcześniej	wolnych	od	gruź-
licy	 stwierdzono	obecność	M. bovis	 już	
u 70%	borsuków.	Zwierzęta	 te	 są	waż-
nym	naturalnym	rezerwuarem	prątków	
i mogą	odgrywać	pośrednią	 rolę	w  łań-
cuchu	epidemiologicznym	zoonotycznej	
gruźlicy	u ludzi.	Analogiczny	przypadek	
opisali	Ragg	i wsp.	(52),	którzy	stwierdzi-
li	duży	odsetek	zakażonych	M. bovis	fre-
tek,	bytujących	w regionach	Nowej	Zelan-
dii,	w których	występowała	endemicznie	
gruźlica	bydlęca.

U zwierząt	towarzyszących	człowieko-
wi	zakażenia	M. bovis	są	odnotowywane	
u kotów	oraz	rzadziej	u psów.	Do	zaka-
żenia	dochodzi	głównie	drogą	pokarmo-
wą,	poprzez	spożycie	zanieczyszczonego	
prątkami	mleka	lub	mięsa,	a w sporadycz-
nych	przypadkach	na	skutek	pokąsania	
przez	zakażone,	najczęściej	dzikie	zwie-
rzęta	(10,	13,	53).

U kotów	mogą	występować	zakażenia	
prątkami	należącymi	do	różnych	gatun-
ków,	 ale	 przypadki	 klasycznej	 gruźlicy	

wywołane	są	najczęściej	przez	M. bovis.	
W większości	 tych	przypadków	zmiany	
patologiczne	stwierdzane	są	w wątrobie,	
jelitach	i okolicznych	węzłach	chłonnych,	
ale	mogą	występować	także	w skórze	lub	
powierzchownych	 węzłach	 chłonnych	
(10,	53).	Do	zakażenia	dochodzi	przede	
wszystkim	w wyniku	spożycia	zanieczysz-
czonego	prątkami	mleka.	Monies	 i wsp.	
(10)	opisali	 ciekawy	przypadek	gruźlicy	
u kilku	kotów	z  jednego	gospodarstwa,	
wywołany	przez	 szczep	M. bovis,	wcze-
śniej	wykryty	u padłego	na	 tym	samym	
terenie	borsuka.	Prawdopodobnie	borsuk	
korzystał	z jedzenia	wystawianego	dla	ko-
tów	w ogrodzie,	a na	pokarmową	drogę	
zakażenia	wskazują	również	obserwowane	
u kotów	zmiany	w jelitach.	Pomimo	bra-
ku	danych	potwierdzających	 transmisję	
M. bovis	z kotów	na	inne	zwierzęta	oraz	
człowieka,	powinno	się	traktować	chore	
koty	 jako	potencjalne	źródło	zakażenia	
tymi	prątkami	(53,	54).

U psów	zakażenia	prątkiem	bydlęcym	
notowane	są	stosunkowo	rzadko.	W znacz-
nej	części	opisane	przypadki	dotyczą	psów	
polujących,	u których	do	zakażenia	docho-
dzi	w wyniku	pokąsania	przez	chore	dzi-
kie	zwierzęta,	takie	jak	borsuki,	wiewiórki	
lub	lisy	(13).	Poza	tym	u psów	dość	często	
zmiany	gruźlicze	obserwuje	się	w płucach	
i okolicznych	węzłach	chłonnych,	co	suge-
ruje	zakażenie	drogą	aerogenną	(55,	56).	
Ma	to	miejsce	najczęściej	u psów	żyjących	
w gospodarstwach	rolnych,	w których	trzy-
mane	 jest	bydło.	Do	zakażenia	M. bovis	
u psów	może	dojść	także	przez	spożycie	
mięsa	chorych	zwierząt.	Objawy	klinicz-
ne	gruźlicy	u psów,	zwłaszcza	wczesne,	są	
na	ogół	nieswoiste,	co	sprawia,	że	diagno-
za	kliniczna	jest	trudna	(56).	Obserwowa-
ne	przy	zakażeniu	M. bovis	i M. tuberculo-
sis	objawy	są	podobne.	Zmiany	chorobo-
we	mogą	pojawić	się	w płucach,	węzłach	
chłonnych,	krezce,	wątrobie,	nerkach	i in-
nych	narządach.

Brak	danych	 literaturowych	dotyczą-
cych	transmisji	prątków	bydlęcych	z psów	
na	 inne	gatunki	zwierząt	czy	 ludzi.	Na-
tomiast	Shrikrishna	 i wsp.	 (57)	opisali	
w 2009 r.	przypadek	zakażenia	M. bovis	
u psa	i jego	właścicielki	wywołany	przez	
ten	sam	szczep.	U właścicielki,	która	kilka	
lat	wcześniej	miała	kontakt	z bydłem	za-
każonym	M. bovis	oraz	została	pokąsana	
przez	borsuka,	stwierdzono	gruźlicę	wy-
wołaną	prątkiem	bydlęcym.	Cztery	mie-
siące	później	u  jej	psa,	u którego	wystą-
piły	objawy	chorobowe	ze	strony	układu	
oddechowego,	wykryto	M. bovis	w mate-
riale	pobranym	z tchawicy.	Wyizolowany	
od	człowieka	i od	zwierzęcia	szczep	nale-
żał	do	genotypu	12:a,	występującego	jedy-
nie	w rejonie	Kornwalii,	gdzie	miał	miejsce	
opisany	przypadek.	Kolejność	zachorowań	
sugeruje,	 że	prątki	zostały	przeniesione	
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z człowieka	na	psa,	prawdopodobnie	dro-
gą	aerogenną.	Dotychczas	 tylko	w poje-
dynczych	publikacjach	opisano	zjawisko	
transmisji	M. bovis	z człowieka	na	zwie-
rzę	(45,	58).

Zakażenia M. microti

Gruźlica	u małych	gryzoni	po	raz	pierw-
szy	wzbudziła	zainteresowanie	naukow-
ców	w 1937 r.,	w związku	z obserwowanym	
cyklicznym	zmniejszaniem	się	liczeb	ności	
populacji	 tych	zwierząt	 (59).	Zakażenia	
M. microti	występują	przede	wszystkim	
u małych	gryzoni	–	nornic,	myszy	leśnych	
i  ryjówek,	u  innych	gatunków	zwierząt	
zdarzają	się	sporadycznie	(59,	60).	Prątki	
te	 izolowano	m.in.	od	świń,	bydła	 i kóz.	
U zwierząt	towarzyszących	prątki	mysie	
częściej	stwierdzane	są	u kotów	niż	u psów	
(18,	53,	61).	Prawdopodobnie	M. microti	
przenosi	się	na	koty	z upolowanych	gry-
zoni,	ale	dotychczas	nie	potwierdzono	tej	
tezy	badaniami	genetycznymi	(59,	62).

Gatunek	 M. microti przez	 wiele	 lat	
traktowany	 jako	niechorobotwórczy	dla	
człowieka	obecnie	uważany	jest	za	groź-
ny	patogen,	 szczególnie	dla	osób	o ob-
niżonej	odporności	 (19,	63).	Wywołuje	
u  ludzi	przede	wszystkim	gruźlicę	płuc.	
W nielicznych	publikacjach	przedstawia-
jących	przypadki	gruźlicy	u ludzi	wywoła-
nej	przez	M. microti	autorzy	próbują	do-
konać	analizy	epidemiologicznej	zakażeń.	
Jednak	dotąd	nie	uzyskano	jednoznaczne-
go	potwierdzenia,	że	prątki	te	mogą	prze-
nosić	się	z gryzoni	na	człowieka	lub	inne	
gatunki	zwierząt.

Dwa	 interesujące	przypadki	zakażeń	
M. microti	u  ludzi	opisali	van	Soolingen	
i wsp.	(64).	Pierwszym	z nich	jest	zakaże-
nie	u mężczyzny	po	transplantacji	nerki,	
który	poddawany	był	dializom	z powodu	
niewystarczających	funkcji	przeszczepio-
nego	narządu.	U pacjenta	pojawiła	się	go-
rączka,	spadek	masy	ciała,	niedokrwistość,	
zapalenie	błony	śluzowej	przełyku,	nie-
żyt	żołądka	i zapalenie	okrężnicy.	W pły-
nie	otrzewnowym	wykryto	prątki	kwaso-
oporne.	Pacjent	zmarł	po	4	miesiącach	od	
momentu	postawienia	diagnozy.	Docho-
dzenie	epidemiologiczne	wykazało,	że	na	
workach	z płynem	do	dializ,	przechowy-
wanych	w budynku	gospodarczym,	znaj-
dowały	 się	mysie	odchody,	które	mogły	
stanowić	źródło	zakażenia.

Drugi	przypadek	dotyczył	zakażenia	
M. microti	u mężczyzny,	nosiciela	HIV.	
W  przyczepie	 kampingowej,	 w  której	
mieszkał	chory	od	wielu	miesięcy	znaj-
dowała	się	duża	populacja	myszy.	W tym	
wypadku	prątki	również	mogły	zostać	prze-
niesione	przez	te	gryzonie.

Diagnostyka	zakażeń	wywołanych	M. 
microti	jest	bardzo	trudna.	Szczepy	nale-
żące	do	tego	gatunku	bardzo	powoli	rosną	

na	standardowych	podłożach	do	hodow-
li	prątków.	Nie	uzyskuje	się	lepszych	efek-
tów	przy	użyciu	nowoczesnych	systemów	
automatycznych	służących	do	izolacji	tych	
drobnoustrojów.	Być	może	problemy	dia-
gnostyczne	wpływają	na	niski	odsetek	wy-
krywania	zakażeń	M. microti,	a także	unie-
możliwiają	porównanie	szczepów	wystę-
pujących	u ludzi	i zwierząt.

Podsumowanie

W świetle	danych	literaturowych	dotyczą-
cych	przenoszenia	się	prątków	gruźliczych	
wśród	gospodarzy	należących	do	różnych	
gatunków	zjawisko	to	wydaje	się	bardzo	
ważne	z epidemiologicznego	punktu	wi-
dzenia.	Jak	wynika	z przytoczonych	powy-
żej	przypadków	zakażeń,	prawie	wszyst-
kie	prątki	z kompleksu	Mycobacterium tu-
berculosis	mogą	przenosić	się	ze	zwierząt	
na	człowieka.	Trzeba	też	zaznaczyć	moż-
liwość	 transmisji	w odwrotnym	kierun-
ku,	czyli	z człowieka	na	zwierzęta,	co	jest	
szczególnie	groźne	w przypadku	zakażeń	
wywołanych	przez	M. tuberulosis.	Nieste-
ty	zagadnienie	transmisji	prątków	gruźli-
czych	nadal	jest	słabo	poznane,	zwłaszcza	
w odniesieniu	do	niektórych	gatunków,	tj.	
M. microti,	M. caprae	czy	M. africanum.	
Z uwagi	na	właściwości	fizjologiczne	prąt-
ków,	a także	na	podobieństwo	genetycz-
ne	niektórych	gatunków,	diagnostyka	za-
każeń	wywołanych	tymi	drobnoustrojami	
stanowi	poważny	problem.	To	sprawia,	że	
dochodzenie	epidemiologiczne	 jest	czę-
sto	bardzo	 trudne	do	przeprowadzenia.	
Dodatkowo	utrudnia	 je	 fakt,	 że	objawy	
chorobowe	gruźlicy	często	pojawiają	się	
po	dłuższym	czasie	od	kontaktu	z czyn-
nikiem	etiologicznym,	co	uniemożliwia	
ustalenie	 jego	źródła.	Transmisja	prąt-
ków	należących	do	kompleksu	M. tuber-
culosis	między	ludźmi	a zwierzętami	może	
mieć	wpływ	na	szerzenie	się	zjawiska	le-
kooporności	u tych	bakterii.	Szczególnie	
alarmujące	jest	zjawisko	rozprzestrzenia-
nia	się	szczepów	wieloopornych	typu	MDR	
(multidrug	resistant)	i silnie	lekoopornych	
–	XDR	(extensively	drug	resistant),	które	
stanowią	ogromny	problem	dla	współcze-
snej	medycyny.

Świadomość	zagrożeń	dla	zdrowia	pu-
blicznego,	 wynikających	 z  możliwości	
przenoszenia	się	prątków	gruźliczych	ze	
zwierząt	 na	 człowieka	 i  w  odwrotnym	
kierunku,	powinna	wytyczać	sposób	po-
stępowania	w przypadkach	gruźlicy	 lu-
dzi	 i  zwierząt.	 Niestety	 w  Polsce	 brak	
jest	 przepisów	 i  procedur	 postępowa-
nia	dotyczących	gruźlicy	u zwierząt	wy-
wołanej	prątkami	 innymi	niż	M. bovis.	
Jedynie	 gruźlica	 bydlęca	 jest	 chorobą	
zwalczaną	z urzędu.	W wielu	państwach	
Europy	w przypadku	stwierdzenia	zaka-
żenia	 prątkami	 gruźliczymi	 u  zwierząt	

towarzyszących	 człowiekowi	 przepro-
wadzane	jest	obowiązkowe	dochodzenie	
epidemiologiczne.	Ma	ono	na	celu	usta-
lenie	źródła	patogenów	oraz	wykluczenie	
zakażenia	u osób	mających	kontakt	z cho-
rym	zwierzęciem.	Każdy	odpowiedzialny	
lekarz	weterynarii	powinien	w przypadku	
potwierdzonej	gruźlicy	u zwierzęcia	po-
wiadomić	 jego	właściciela	 i poinformo-
wać	go	o potencjalnym	ryzyku	przenie-
sienia	zakażenia	na	człowieka.
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