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XXI w. choroby przenoszone przez
kleszcze stanowią jedno z ważnych
zagrożeń epidemiologicznych dla człowieka i zwierząt. Kleszcze są wektorami około 130 wirusów, 200 gatunków piroplazm
i filarii, 20 gatunków riketsji oraz wielu
gatunków bakterii (1, 2). U ludzi z chorób odkleszczowych coraz powszechniej
występuje borelioza i odkleszczowe zapalenia mózgu, anaplazmoza granulocytarna, w niektórych krajach tularemia (2, 3),
u zwierząt zaś borelioza, babeszjoza, hepatozoonoza, porażenie pokleszczowe i erlichioza (4, 5). W Polsce na boreliozę reagują serologicznie konie, psy, bydło. Najwięcej kleszczy zakażonych przez Borrelia
burgdorferi notuje się w Polsce północno-wschodniej, przy czym odsetek zarażonych pajęczaków wynosi średnio 25%,
w rejonach endemicznych dochodzi nawet do 60%. Duży odsetek pracowników
służby leśnej reaguje w testach serologicznych w kierunku boreliozy (6, 7).
Endemie wirusa Powassan w USA, Kanadzie, na dalekim wschodzie Rosji zwróciły uwagę na rolę tego wirusa w patologii
człowieka i zwierząt oraz na udział kleszczy
Życie Weterynaryjne • 2017 • 92(1)

jako wektorów choroby (8). Ta nowa choroba odkleszczowa ze względu na zmiany
klimatyczne na świecie i postępującą degradację środowiska uzyskała możliwość
szerzenia się na nowych terenach. Kleszcze skolonizowały bowiem niemal wszystkie ekosystemy. Zarówno kleszcze, jak zawarte w nich drobnoustroje łatwiej przeżywają łagodne zimy (9). Dłuższa wiosna
i jesień w warunkach ocieplenia klimatu zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia żywiciela, a tym samym szansę
przeżycia dla kleszcza i wirusa Powassan.
Na pewno zmniejszenie bioróżnorodności w środowisku powoduje, że kleszcze
częściej atakują gryzonie obecne w każdym nawet silnie zdegradowanym środowisku, i częściej szerzą się one za ich pośrednictwem.

Epidemiologia
Wirus Powassan (POWV) wyizolowano po
raz pierwszy w 1958 r. z mózgu 5-letniego chłopca, który zmarł na zapalenie mózgu. Wirus nazwano od miejscowości Powassan w prowincji Ontario w Kanadzie,

This paper aims at the presentation of a pathogen
from family Flaviviridae. Powassan encephalitis,
a severe tick-borne disease caused by Powassan virus
(POWV), is endemic to United States, Canada, and
Russian Far East. Transmission of POWV in enzootic
cycles involves small to medium-sized mammals. The
disease is associated with a reactive inflammatory
perivascular cellular infiltration of lymphocytes and
macrophages and by multiple foci of parenchymal cells
in the brain grey matter. Most exposures to the virus
do not necessarily result in clinical disease. Clinical
signs range from self-limiting febrile illness to severe
neurologic disorders and death. No specific treatment
is available. Strict hygienic and biosafety measures,
including tick control, is pre-requisite for prevention of
disease. Horses, cattle and dogs may become infected
with POWV, however they are accidental “dead-end”
hosts, not capable to further spread of the virus. They
seroconvert upon infection and they seem to be much
more resistant than humans to the clinical disease.
Keywords: Powassan virus, thick, encephalitis,
animals.
skąd pochodził chłopiec. Wirus Powassan był też przyczyną zachorowań osób
dorosłych z neurologicznymi objawami
w prowincjach Quebec, New Brunswick
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i Ontario (8). Badania serologiczne świadczą o zakażeniach wywołanych przez ten
wirus w USA, Kanadzie i na Syberii oraz
o jego krążeniu na Alasce i w Nowym Meksyku wśród drobnych i średniej wielkości
ssaków (10). W oparciu o badania ekologii oraz genomu wirusa ustalono istnienie dwóch serologicznie identycznych, ale
genetycznie odrębnych i krążących w odrębnych cyklach enzootycznych (11), rodów (lineages) wirusa: ród I, którego prototypem jest wirus Powassan, oraz ród II,
którego prototypem jest wirus jeleni przenoszony przez kleszcza Ixodes scapularis (DTV, deer tick virus). Obydwa rody
mają 84% identycznych sekwencji nukleotydowych i 94% sekwencji aminokwasowych (12), ale różnią się gatunkiem kleszcza-wektora oraz często atakują różne gatunki zwierząt (11, 13, 14). W Ameryce
Północnej wirus Powassan krąży w trzech
cyklach enzootycznych pomiędzy Ixodes
cookei i świstakiem, Ixodes marxi i wiewiórkami oraz pomiędzy Ixodes scapularis i myszami. Człowieka najczęściej atakuje I. scapularis (15). Natomiast wirusy
z rodu II krążą w cyklu I. scapularis oraz
myszak białostopy (Peromyscus leucopus;
6). Obydwa rody rozdzieliły się przed około 100 laty (14) i powodują zachorowania
ludzi w USA i w Rosji.
Wirus Powassan jest nie tylko przyczyną chorób ludzi, ale i zwierząt w USA,
Kanadzie i Rosji (17). U ludzi następstwa
zakażenia wywołują objawy różniące się
nasileniem, od samoustępujących epizodów gorączki do ostrej choroby z objawami neurologicznymi i zejściem śmiertelnym. Zarówno POWV, jak i DTV izoluje
się od ludzi z przypadków śmiertelnych,
przy czym liczba zachorowań ponaddwukrotnie wzrosła w okresie 1958–2007 (18).
Podstawowym warunkiem endemicznego
występowania POWV u ludzi, psów i kotów jest obecność gryzoni i drobnych ssaków oraz kleszczy wektorów wirusa, a także możliwości przeobrażania się kleszczy.
Takie warunki istnieją również w Europie.
Europa jest świetnym miejscem dla POWV
ze względu na dużą gęstość zaludnienia,
obecność kleszczy wektorów wirusa i dużej
liczby ich siedlisk, przyjazny klimat, różnorodność oraz obfitość gatunków wrażliwych na zakażenie wirusem.
W Polsce spośród 825 gatunków kleszczy stale występuje do 20 gatunków tych
pajęczaków, przy czym ta liczba może się
zmienić, ponieważ inne gatunki mogą zostać zawleczone na teren Polski przez migrujące zwierzęta porażone przez kleszcze. Wektorem większości odkleszczowych chorób w Europie jest Ixodes ricinus.
Transfer POWV jest ściśle związany ze stadiami rozwoju kleszcza, co zależy od warunków klimatycznych, głównie wilgotności i temperatury, oraz od dostępności

36

żywicieli. Przejście w każde kolejne stadium rozwojowe (nimfa, imago, jaja) wymaga pobrania krwi. Kleszcze są tylko
okresowymi pasożytami, ponieważ większość swojego życia pozostają poza organizmem żywiciela. W roznoszeniu chorób
przez kleszcze kluczową rolę odgrywają samice, ponieważ samiec jest potrzebny tylko do zapłodnienia (19, 20).

Wirus Powassan
Wirus Powassan jest flawiwirusem z białkiem nukleokapsydu (C), matrix (M) i z glikoproteinową otoczką (E) o właściwościach
hemaglutyniny ma kształt dwudziestościanu (~30 nm). Otoczka glikoproteinowa odpowiada za przyłączenie wirusa do receptora komórki docelowego działania oraz za
jego internalizację na drodze endocytozy
z neuronami gospodarza. Białko otoczki
odpowiada przy tym za działanie cytopatyczne i apoptozę, podobnie jak proteaza
serynowa NS3, która łącząc się z kaspazą 8, uruchamia szlak apoptozy (21). Restrykcja ekspresji białka otoczki umożliwia przeżycie wirusa w organizmie. Białko
niestrukturalne 1 (NS1) jest zaangażowane w replikację wirusa i odpowiedź immunologiczną, indukuje syntezę przeciwciał
neutralizujących wirus oraz przeciwciał
działających ochronnie. Białko niestrukturalne 2A (NS2A) bierze udział w replikacji wirusowego RNA i tworzeniu kapsydu, podczas gdy białko niestrukturalne 2B
(NS2B) jest kofaktorem proteazy serynowej
NS3. Peptyd 2k jest cząsteczką sygnałową
dla białka niestrukturalnego 4 (NS4B). Genom POWV jest zbudowany z jednoniciowego RNA (10,5kb) o polaryzacji dodatniej.
Wirus replikuje się na trypsynowanej stałej hodowli komórek nerki Macaccus rhesus, dając po 5 dniach efekt cytopatyczny
(zaokrąglenie się komórek i wakuolizacja
cytoplazmy). Hemaglutyniny dla erytrocytów kurzych pojawiają się w supernatancie
hodowli tkankowej o pH 6,4 po 4 dniach
inkubacji w 22°C (22).

Chorobotwórczość dla zwierząt
Chorobotwórczość wirusa Powassan dla
zwierząt domowych, a także dla psów i kotów budzi pewne kontrowersje. Są one spowodowane przez fakt, że w odkleszczowych
wirusowych chorobach neurologicznych
zwierząt przez długi okres nie identyfikowano rodzaju wirusów będących przyczyną
choroby, co miało związek z brakiem precyzyjnych metod diagnostycznych. Ponadto rzadko badano serologicznie w kierunku POWV zwierzęta w celu wykrywania
zakażeń bezobjawowych lub nosicielstwa
wirusa na terenach endemicznego występowania odkleszczowych chorób układu
nerwowego u ludzi. Ze względu na fakt,

ze rezerwuarem POWV są drobne gryzonie, w USA i Kanadzie świstaki, pręgowce
amerykańskie i wiewiórki, większość badań
dotyczy tych gatunków zwierząt. Z tych
względów nagromadzone obserwacje nie
upoważniają do uznania POWV za ważnego patogenu zwierząt domowych oraz
uznania tych zwierząt za wtórne źródło zakażenia dla ludzi. Jednak coraz więcej badań przemawia za możliwościami coraz powszechniejszego szerzenia się POWV w populacji zwierząt i człowieka, przynajmniej
w niektórych krajach (8). W tym kontekście na uwagę zasługują badania przeprowadzone u koni, u których POWV wywołuje ogniskowe nieropne zapalenie mózgu
i opon mózgowych, martwicę neuronów
i parenchymy mózgu. Obserwacje przeprowadzone w prowincji Ontario w Kanadzie wykazały, że 13% koni jest seropozytywnych. Natomiast w ujściu rzeki Kuban
(Kanada) 0,2% koni i bydła reagowało dodatnio w testach ELISA, seroneutralizacji
i zahamowania hemaglutynacji w kierunku odkleszczowego zapalenia mózgu. Pomimo to nie powiodła się izolacja POWV
od seropozytywnych zwierząt domowych
zakażonych na drodze naturalnej. Dokładny opis objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych uzyskano u koni zakażonych eksperymentalnie POWV. Objawy neurologiczne pojawiały się w ciągu
8 dni po zakażeniu domózgowym lub dożylnym. Cechowały się one podkasaniem
brzucha, drżeniem głowy i szyi, sztywnym
i spowolnionym chodem, zataczaniem się,
osowieniem i obfitym pienistym ślinotokiem. Przeciwciała dla POWV były obecne
w surowicach wszystkich zakażonych zwierząt, a u niektórych występowały ponadto
w płynie mózgowo-rdzeniowym. POWV
izolowano wyłącznie z mózgu i rdzenia
kręgowego zwierząt zakażonych domózgowo (24).
U bydła wśród objawów nerwowych dominuje opadnięcie głowy, porażenie nerwów twarzowych, ślepota, zmniejszona
ruchliwość, hipermetria, sztywność karku, ślinotok i niezborność ruchowa. Przy
silnym osłabieniu zwierzęta leżą, łaknienie jest osłabione, chore zwierzęta zgrzytają zębami. Obecność wirusa stwierdzono
w mleku kóz drugiego tygodnia po zakażeniu. U zakażonych doświadczalnie świń,
kóz i kotów nie występują objawy choroby.
Psy są przypadkowymi gospodarzami
wirusa Powassan, występuje u nich serokonwersja, lecz rzadko chorują. W pełni udokumentowanym przypadku zakażenia POWV u psów występowała tylko
albo przejściowo gorączka, albo obserwowano różnorodne objawy świadczące o zajęciu układu nerwowego, najczęściej były to drgawki, osłupienie (stupor),
porażenie wszystkich kończyn, ślepota,
nadwrażliwość na bodźce, agresja, ruchy
Życie Weterynaryjne • 2017 • 92(1)
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maneżowe, opadnięcie głowy i osowienie.
Choroba kończyła się śmiercią. W preparatach histologicznych mózgu stwierdza
się limfocytarno-histiocytarne zapalenie
opon mózgowych, martwicę neuronów,
rozpad jąder komórek glejowych oraz rozplem komórek mikrogleju. Nacieki limfocytarne wokół naczyń dotyczą wszystkich
regionów mózgu. Antygen wirusowy zidentyfikowano metodą immunohistochemiczną w neuroparenchymie otaczającej
czwartą komorę mózgu, móżdżku, śródmózgowiu, wzgórzu, pławikoniku i nowej korze mózgowej. Przeciwciała dla wirusa zidentyfikowano testem ELISA w surowicy krwi (8).
POWV izolowano często od pręgowców amerykańskich (gryzoni z rodziny
wiewiórkowatych), świstaków i dzikich
wiewiórek (25, 26). Testem seroneutralizacji oraz testem redukcji łysinek stwierdzono przeciwciała dla POWV u świstaków,
oposów i ptaków (27). U myszy zakażonych dootrzewnowo 105 pfu wirusa rozwija sie wiremia oraz stwierdza się około
10 pfu wirusa u larw kleszcza I. scapularis
żerującego na myszach w stadium wiremii.
Keane i wsp. (28) badali testem zahamowania hemaglutynacji surowice kotów
z prowincji Ontario w kierunku zakażenia trzema arbowirusami: POWV, SSHV
(Snowshoe hare) i JCV (Jamestown Canyon), lecz nie stwierdzili obecności przeciwciał dla POWV. Ale u 6 kotów zakażonych domózgowo i 6 zakażonych dożylnie POWV pomimo braku objawów
neurologicznych badaniem histologicznym u wszystkich kotów zakażonych domózgowo i jednego z 6 kotów zakażonych
dożylnie stwierdzono nieropne zapalenie
mózgu. Przeciwciała dla POWV były obecne w surowicach wszystkich zakażonych
kotów. Nie występowały one natomiast
w płynie mózgowo-rdzeniowym zakażonych zwierząt.
Pomimo że króliki zakażone doświadczalnie domózgowo szczepem
M794 POWV nie chorują w ich mózgu,
rozwija się naciek limfocytarny wokół naczyń krwionośnych, limfocytarne zapalenie mózgu i limfocytarne zapalenie naczyniówki oka. Nie udała się jednak izolacja
wirusa z mózgu zakażonych zwierząt (24).
Możliwości zakażenia królików amerykańskich (Lepus americanus) na drodze naturalnej i eksperymentalnej potwierdzają Zarnke i Yuill (29). W teście seroneutralizacji w kierunku POWV w mianie
1:4 reagowało 137 z 1264 surowic królików amerykańskich. U królików zakażonych doświadczalnie rozwijała się wiremia
trwająca 4–5 dni, która ustępowała z chwilą pojawienia się przeciwciał w surowicy.
Przeciwciała osiągały maksymalne miano
(1:119) 15 dnia po zakażeniu i utrzymywały
się przez 13 miesięcy (27). Również ptaki
Życie Weterynaryjne • 2017 • 92(1)

są wrażliwe na zakażenie przez POWV.
Przeciwciała dla tego wirusa w teście zahamowania hemaglutynacji występują u wielu gatunków ptaków, zwłaszcza u kaczek
w USA, Kanadzie i Rosji (30, 31). W USA
tylko incydentalnie izoluje się POWV od
chorych lub padłych lisów wirginijskich
(Urocyon cinereoargentatus) i rudych lisów (Vulpes vulpes).

Chorobotwórczość dla człowieka
W większości przypadków zakażenia ludzi
przez wirus Powassan mają charakter incydentalny, przy czym konieczne jest ukąszenie przez zakażonego kleszcza-wektora wirusa. Czas transferu wirusa do organizmu człowieka nie przekracza 30 minut
(26). Z tych względów przeważający odsetek ukąszenia przez zakażone kleszcze
kończy się zakażeniem. Okres inkubacji
choroby wynosi od 8 do 34 dni. W żadnym przypadku w okresie wiremii stężenie
POWV we krwi nie osiąga poziomu, który
może zakazić kleszcza. Z tych względów
człowiek, podobnie jak pies, jest uznany
za żywiciela końcowego (dead-end host).
Kleszcze zarażają się wirusem od zwierząt
bądź zakażenie jest przekazywane u kleszczy na drodze transowarialnej w cyklu zakażona matka → jajo → nimfa → imago.
Brak jest patognomonicznych objawów
zakażenia. Gama objawów jest różnorodna: od przejściowej gorączki aż do ciężkiego zapalenia mózgu. Najczęściej występują bóle i zawroty głowy, gorączka do
39,4°C, dreszcze, złe samopoczucie, wymioty, czasem niewyraźna mowa i często
porażenie połowiczne. Obrazowanie mózgu i badania wirusologiczne potwierdzają rozpoznanie kliniczne zapalenia mózgu
(1, 32). Umiera 10–15% pacjentów (33),
przy czym u około 50% pacjentów, którzy przeżyli, występują różnorodne problem neurologiczne, najczęściej połowiczne porażenie ciała, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenie koordynacji
ruchowej i zaburzenia pamięci (8, 34).
W preparatach histopatologicznych
osób zmarłych występują nacieki okołonaczyniowe w obszarze wzgórza, śródmózgowia i w móżdżku, w których dominują
limfocyty i makrofagi oraz liczne nacieki
komórkowe w istocie szarej mózgu (35).
Do rozpoznania choroby wykorzystuje się albo bezpośrednie stwierdzenie
obecności wirusa bądź wirusowego RNA
w krwi pobranej w fazie wiremii w teście RT-PCR, izolację wirusa na hodowli komórkowej albo wykrycie przeciwciał
dla POWV w klasach IgM i IgG w teście
ELISA, immunofluorescencji lub w teście
seroneutralizacji (36). W zapobieganiu
istotne znaczenie odgrywa zabezpieczenie przez kleszczami przez stosowanie repelentów i odpowiedniej odzieży oraz jak

najszybsze usunięcie kleszcza z ciała (34).
Nie przeprowadzono badań nad skutecznością w profilaktyce dostępnych w Europie
szczepionek przeciwko odkleszczowemu
zapaleniu mózgu wywołanemu przez flawiwirusy (TBEFV). Flawiwirusy z tej grupy cechuje duże pokrewieństwo antygenowe (37, 38). Jedynym leczeniem jest zminimalizowanie objawów choroby.
Na pytanie o możliwość rozprzestrzenienia się wirusa Powassan na nowe terytoria i nowych gospodarzy nie można
dać jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością można by temu zapobiec w przypadku daleko posuniętej likwidacji kleszczy‑wektorów, ograniczenia rezerwuarów
wirusa jakimi są drobne ssaki oraz opracowanie szczepionki i przeprowadzanie
szczepień na terenach endemicznych i zagrożonych chorobą. Żaden z tych postulatów nie może być w pełni zrealizowany. Ponadto nie można wykluczyć dodatkowego negatywnego scenariusza. Wirus
Powassan może na drodze zmian w genomie nabyć właściwości obfitego namnażania się w organizmie człowieka, zwierząt domowych i psów. W tej sytuacji nie
będą one, tak jak obecnie, ostatecznym
żywicielem POWV, ale w okresie wiremii staną się źródłem zakażenia dla kleszczy, co w efekcie przyczyni się do szybkiego szerzenia się choroby w populacji ludzi i zwierząt.
Obecnie przy braku możliwości radykalnego ograniczenia populacji kleszczy
i likwidacji rezerwuarów POWV i braku
szczepionki, w profilaktyce główny nacisk
na terenach endemicznych kładzie się na
szybkie wykrywanie i usuwanie kleszczy
z ciała porażonych osobników, stosowanie
repelentów i odpowiedniej odzieży u ludzi
oraz na uświadamianie, jakim zagrożeniem
dla zdrowia jest ten wirus.
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Biegunka prosiąt ssących i odsadzonych
wywołana przez enterotoksygeniczne
szczepy Escherichia coli
w świetle danych 24. Kongresu
Specjalistów Chorób Świń w Dublinie
Marian Truszczyński, Zygmunt Pejsak
z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach
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edną z ważnych pozycji 24. Kongresu
Specjalistów Chorób Świń był wykład
wygłoszony przez zaproszonego do Dublina znanego naukowca amerykańskiego,
Davida F. Francisa. Wspomniany ekspert,
z Uniwersytetu Stanowego w Południowej
Dakocie, od wielu lat zajmuje się problematyką patogenezy kolibakteriozy świń.
W swoim referacie plenarnym przedstawił on wiele nowych danych związanych
przede wszystkim z patogenezą i możliwościami immunoprofilaktyki kolibakteriozy
prosiąt przed odsadzeniem i po nim. W niniejszej publikacji omówione zostaną najważniejsze dane z tego wykładu oraz praktycznie ważne informacje z innych doniesień na temat kolibakteriozy świń.
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W klasyfikacji gatunku Escherichia coli
na serotypy podstawowe znaczenie mają
antygeny somatyczne O, otoczkowe K
i rzęskowe H. W podziałach E. coli na patotypy (to jest szczepy o różnych właściwościach chorobotwórczych) oprócz antygenów O, dzięki którym tworzone są
serogrupy O E. coli, istotną rolę odgrywają antygeny adhezyn, czyli fimbrii, biorących udział w łączeniu (adhezji) szczepów E. coli ze swoistymi dla nich receptorami komórek nabłonka jelita cienkiego,
czyli enterocytów. W definiowaniu patotypów E. coli ważne są również enterotoksyny ciepłostałe (STa lub STb) i ciepłochwiejna enterotoksyna LT. Obecnie rozróżniane są następujące patotypy E. coli:
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enterotoksygeniczny (ETEC), wytwarzający toksynę Shiga (STEC), enteropatogenny (EPEC) i pozajelitowy (ExPEC; 1).
Patotyp enterotoksygeniczny oceniany jest u świń jako najważniejszy. Zaliczane do niego szczepy wytwarzają jedną
lub kilka enterotoksyn indukujących biegunkę prosiąt osesków, włącznie do prosiąt w wieku kilku tygodni po odsadzeniu
od lochy (1). Izolowane od prosiąt szczepy wytwarzają dwie wspomniane toksyny ciepłostałe (STa i STb) i ciepłochwiejną toksynę LT (2). Warunkiem ich chorobotwórczości jest zdolność przyłączania
się do swoistych receptorów powierzchni komórek nabłonka jelita cienkiego, co
następuje za pośrednictwem fimbrii. Efektem jest kolonizacja przez ETEC błony
śluzowej jelita cienkiego i wytwarzanie
enterotoksyn, które po wchłonięciu wywołują biegunkę.
Czynnikami etiologicznymi enterotoksygenicznej postaci kolibakteriozy prosiąt osesków są szczepy ETEC, które zazwyczaj wytwarzają wyłącznie ciepłostałą enterotoksynę STa i dodatkowo jedną
lub więcej fimbrii: F4 (K88), F5 (K99), F6
(987P) lub F41 (3, 4).
Szczepy ETEC wywołujące biegunkę
u prosiąt krótko po odsadzeniu oraz kilka tygodni starszych wytwarzają jedną
lub więcej enterotoksyn, w tym ciepłostałą STa i STb, ciepłochwiejną LT oraz
ostatnio stwierdzoną enteroagregatywną
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