,rBpidemiologiczna rola kleszcry, pasożytów psów i kotówn w Aglomeracji

Wrocławskiei"

Na półkuli północnej, w stręfie klimatu umiarkowanego, kleszcze zaliczanę są do najgroźńejszych pasożytów zewnętrznych ludzi i zńerąt. Są one benrarunkowymi hematofagicznymi pasożytami wszystkich lądowych grup kręgowców, a osobniki z rodzaju lxodes
mogą pasożytowaó na ponad 300 gatunkach zywicietri" Kleszcze mĄąrulaczeńa nie tylko jako
ektopasozyty" ale przede wsrystkim jako wektory ceynników etiologicmych chorób odkleszczowych, np. boreliory z Lyme, ery babeszjozy. Z modyczno-weteryłnaryjnegtl punktu widzenia" w Polsce najwaZniejsze są dwa gatunki kleszczy, Ixodes ricinus L. t Dermacentor
reticulatus Fabr., pasożfi zarówno ludzi, jak i psów i kotów. Dodatkowo na zutieaętach
towarzyszących człowiekowi pasożytować mogą jeszeze trzy gafunki: tr" hexagonałs Leach,
I. rugicolłis Schulze et Schlottke orazI. crenńatus Koch"
Głównynr celem pracy było: oszacowanie roli psów i kotów w podtr:zyrrrywaniu krążenia kleszczy w ztóźmicowanyrn antropogenicznie środowisku, określonym przy wykorzystaniu narządzi geograficznego systemu informacyjnego (GIS), Aglomeracji Wrocławskiej,
w południowo-zachodniej Polsce, oraz określenie poziomu zakaZenia §ch ŁJeszczy patogenami A. phagoeytaphilurn, Babesia spp., Barrelią sl}p., oraz Cand, N. miklrrensis i Rickettsia
spp.
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wiu, a takżę zbiorzę z roślinności,zebrano łączńe 1986 kleszczy.Tę pochodące z730 psów
i 171 kotów (n 1455) należnłydo tzech gatunków: dominującym był kleszcz I. ricinus
(87,4Vq}, następnie I. kexagonas (9,4W i D, re§iculątus (3,ZVó; rratcnriast te z roślinności(n:
531) do dwóch: tr. rieinus t D. reticulatus- W celu określeniaśrodowiskowego zróż:nicowania
uwarunkowania występowania kłeszczy, badania wzbogacono o infiormacje pochodzące
z ankiet wypełnianysh przez właścicięlipsów i kotów, z których zebrano kleszcze, Dzięki
zastosowaniu metod geograficmego systemu informacji (GIS), teren Aglomeracji Wrocłąwskiej został podzielony rra dwie kategorie tereny o rnniejszej antropopresji {LIAA - lowimpact anthropogenic} oraz tereny o większej an§opopresji (HIAA - higb-ir,npact anthropogenic area}. Nie zaobserwowano ńżnic istotnych staĘstycnłie w irrtensyr,łnościinwazji psów
i kotów Wez L ricinus,jak również pomiędzy zwierzętami spacerującymi w teręnach różriących się stopniem antropopresji. Sugeruj e to, że zarówno koty jak i psy podtrzymują krązenie
kLeszczy w środowisku miejskim,ńżŃryym się stopniem antropopresji.
W}brane losowo kleszcze pasoĄrtujące na zwierzętach donrowycłl były badane molekularftie pod Ętem wykrycia: A. phagocytophiułurn, Babesia ryp, Borrelic spp., Cond^ N.
mikurensis, Rickettsia §pp. W źadnym analizowanyrrr pruypadku badanych patogenów nie
zauważono różnic istotnych statystycznie w poziomie z*aZęnia pomiędzy kleszczami zehanymi z psórr a tymi z kotów.
Inf,ekcja przea, Bałrelia spp. została wykryta u kleszczy zebranych ze zvterząt domowych: I. ricinus -żtr,7%a, (B" afrelii, B. łniyarnotoi, B. garinit},I. hexagonus - 1,5Yo (B. afzelli), oraz z roślinnośe7:I. ri,cinus - 24,8Yo, D. retieulatus - 2,ałń. Róznice w in{bkcji kleszczy
L ricinus pochodących z żywicieli i roślinnościbyły nieistotne statystycznie. Ta]cże w przypadku zakuirenia okazów I. ricinus zebranych ze rvłieruąt spacerujących w terenach o wysokiej, niskiej antropopresji, jak również przebywających w obydwu typach, ńznice te nie były
istotrrę statystycznie. Świadcry to o wysokim ryzyku epidemiologicmo-epizootiologiczrrym
ną teręrrach słabiej jak i silnie zrniełionych prz,ęz człowieka. Or,az dowodzi,b, psy i koty nie
wyga§zają zakażęniaĘtkami @. afzełii, B. gańnii, B. miyamatoĄ i nrogąprzycąłniaó się do
podtrzymywani a fuąŹ'eńa tych patogenów w aglomeracjach miej skich.

:

Poziomy rakażsnia kleszczry zebranych z psow i końw pozostał5.mi patlrgenarni
przedstawiĄ się następujqłcr:.:,Ł phagoqtaphilam: I. ricinus -21,3Va,I" hexagqnus - 8,19ó;

Babesia spp.: i ricimłs - g,aYo (B- microti, B- venatorum), I. hexagomts - a%r, D. reticulatus
- aYo; Cand. N. mikurensis: I. ricinus - 8.|o/o,I. hexagonus - 0,7Yo; Rickel&ie spp.: I. ricinus - 50,4Yo (R. helvetica, R monaceł?§i§), I. łwxagonus - 2,2Yo, D. reticulatus - 60,9Vo {R.
raoulti). Wyniki te świadcąo duĘm ryryku chorób odkleszczowych na Ęrenie Wrocławia
i istotnej roli klesznzy I. riciwłs }1l kształtowaniu sytuacji ryiderrriologiczrroępizootiologrcznej w Aglomeracji Wrocławskiej. Dane te sugen{ą ńvłmieŁ żn I. hqcagonus
uczestniczy w łrązerriu wiolu patogsnów odkleszczolvych na obszarach zuóanizowanych,
zń D. reticalatusjest głórmym wektorem Rickcttsia spp. na terenie Wrocławia
Uryskane wyniki wskazują na drrźe ryzyko epizootiologicrurc w Ąglomencji Wrocławskiej i potrzebie ciągłego monitorowania sytuacji opidemiologiczllo-epizootiologicanej.
Zaśpsy i koty przycryniają §Ę nie tytko do podtrrymywania kąaenia kleszcry, ale talrże patogenów
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ś'Theepizootiological role of ticks, parasites of dogs and cats, in the Wroeław Agglomeration"
Thę tick-bome infections are no longer confinęd to the rural &reas, they are docurnentęd with
increasing frequency in the urban settlęments across the world. They are known to causę diseases
(tick-borne disease, TBD) in humans as well as in their companion animals, like cats and dogs.
The main aims of this ręsearch were to: (i) ęstimate the role of dogs and cats as hosts in
maintaining t}re circu}ation of ticks as vectors of Borrełia spp., in the differęnt anthropogenic urbarr
areas in the Wrocław Agglomeration, Poland; (ii) determine the in&ction level of ticks parasitizing
on dogs and cats in the Wrocław Agglomeration with pathogens Rickettsia spp., Babesia spp.,
Anaplasma phagocytophilum and Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM).
During a period of Zyears, from January 2013 until December 2014, ticks were collected
from dogs and cats in 18 veterinary clinics in ttrre Wrocław Agglonreration, as weltr as frorn vegetation. Ticks were exafilined by nnolecular methods in order to detect tick-borne pathogens (TBP)
such as Bowelia spp., Rlc&etźsia spp., Babesiq spp." l. phagocytophilum and Cand N. rnikurensis.
Moreover, I73 dog blood smears were diagnosed using microscope techniques. The GIS (geographic information system) tools were usęd to recognize the influence of ant}ropogenic pressure
'Wrocław
Agglomeration.
on host-parasitę habitats in thę
In total, 1455 tick specirnens węre found on 931 pets: 760 donrestic dogs and 171 cats. The
dominant species ww lxodes ricinus L- (87 "4%), followed by I- hexaganus l-each (9.4Yo), and Dermaeentar reticulatusFabr. (3.2YĄ" Additionally, 531 tick specimens wer§ collected from vegetation
(I. ricinus and D. reticulatus). The Borrelia spp. infection was dętected in ticks collected from
vegetation: I. ricinus - 24.80ń, D. reticulatus - 2.0%o; as well as from pets: ,[ ricinus - 2I.7% (B.
afzelii, B. garinii, B. miyamotoi),I- hexagonus - 1.5oń, and D. reticulatus - $Yo- There were no statistical differences ful Borcelic spp. prevalence in I. ricinus ticks cotrlected fiom dogs or cats, nor
between questing or engorged ticks, nor between specirnens frorn difTerent urban areas. The high
tick infestation rates suggests that donrestic dogs and cats can maintain the circulation of ticks, including not only I. ricinus but also I. hexagonus and D. reticulatus,inthe different urban areas. The
comparable (statistically insignificant) level of infection wlth Borrelia spp. of I. ricinus from pets
and vegetation reveals that dogs and cats do not have zooprophylactic competence far Borrelia spp.
in the different uńan areas and indicates a high healt}r risk in altr city districtą low-irnpact anthropogenic areas a§ węll as high-impact anthropogenic areas
The infection levels ln I. ricinus ticks collected from pets were: A. phagocytophilum 21.3Yo, Babesią spp. (B. microti, B. venatorum) - 9.0Yo, Cand. N. mikurensis - 8.1oń, RickBttsia
spp. (R. helvetica, R. monacensis) - 50.4%. A total of nineteen double, one triple and two quadruple
infections were found fu I" ricinws specimens (without Borrelia spp. inftctions). Prevalęnce of tickborne pathogens arnong L hexaganl,łs collected from pets was as follows: A. phagaeytaphilum 8_1Va, Babesią spp. - O%a, Borr,elia spp. @. afzelii) - I.5Y", Cand- N. mikurensis - 0.79ó,, Riebensia
spp.- 2.2%. Derlnacentor reticwlatus ticks parasitiztngpets were infęcted only by one out of three
(Borrelia spp., Babesic spp., Riclrettsia spp.) tested pathogens: Rickettsia (R. raoultii) - 60.9%.
These ręcorded infection levels for TBP allows one to say that the epizootiological situation in the
Wrocław area is at high risk. All those findings demorrstrate a serious level of encounter to tickbome diseases in urban dogs and cats in this city, and provide evidence that dogs and cats themselves may substantially contribute to the circulation of not only ticks but as well the pathogens in
the urban environment.
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