Pētījums par ērču pārnēsātajām infekcijas slimībām suņiem un kaķiem Latvijā
Ar ērču pārnēsātajām infekcijas slimībām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, kuri inficējas caur ērces
kodienu. Ērces pārnēsā vairākus patogēnus: vīrusus, baktērijas un vienšūnas parazītus. Latvija
atrodas endēmiskā zonā, kurā ir izplatītas tādas ērču pārnēsātās infekcijas slimības kā ērču
encefalīta vīruss, Laima slimība (borelioze) un anaplazmoze. Pavisam nesen 2011. gadā Latvijā tika
reģistrēta jauna ērču pārnēsātā infekcija slimība - suņu babezioze, kuras izplatība suņu populācijā ar
katru gadu pieaug.
Pētījuma mērķis:
1) noskaidrot, cik bieži ir sastopama babezioze, Laima slimība (borelioze) un anaplazmoze
suņiem un kaķiem Latvijā;
2) identificēt ērču sugas, kas izplata minētās infekcijas slimības Latvijā;
3) identificēt bīstamās zonas Latvijas teritorijā, kurās pastāv liels inficēšanās risks;
4) informēt sabiedrību un ārstus par babeziozes, Laima slimības (boreliozes) un anaplazmozes
izplatību un inficēšanās risku, kas palīdzēs izstrādāt preventīvus pasākumus, lai samazinātu
saslimstību;
5) izstrādāt jaunu babeziozes molekulārās diagnostiskas metodi.
Ja dzīvniekam ir babeziozes, Laima slimības (boreliozes) vai anaplazmozes simptomi (skat. 2.lpp.)
vai viņam bija vai ir piesūkusies ērce, mēs aicinām ārstus iesūtīt asins paraugus un ērces, kuras ar
molekulārām metodēm pārbaudīs uz patogēnu Babesia, Borrelia un Anaplasma phagocytophilum
klātbūtni.
Pētījuma objekts
1. Slims dzīvnieks + ērces
2. Slims dzīvnieks
3. Vesels dzīvnieks + ērces

Nepieciešamais paraugs
Tikai piesūkušās ērces (liek spirta stobriņā).
Asins paraugs ar EDTA, 1-3 ml.
Nekrāsota asins uztriepe.
Asins paraugs ar EDTA, 1-3 ml.
Nekrāsota asins uztriepe.
Tikai piesūkušās ērces (liek spirta stobriņā)
Asins paraugs ar EDTA, 1-3 ml.
Nekrāsota asins uztriepe.

Projekta ietvaros izsniegs komplektus, kuros iekļauti: 1) aptaujas anketas; 2) 1 EDTA stobriņš; 3) 2
priekšmetstikliņi asins uztriepes pagatavošanai; 4) 2 stobriņi ar spirtu noņemtas ērces uzglabāšanai.
Nekrāsotu asins uztriepi vēlams pagatavot uz vietas, ieteicams no kapilārajām asinīm (lielāka
iespēja konstatēt patogēnus), izžāvēt istabas temperatūrā un līdz nosūtīšanai kopā ar pārējiem
paraugiem uzglabāt ledusskapī +4 līdz +8 °C. Visi no viena dzīvnieka iegūtie paraugi jāliek atsevišķā
maisiņā kopā ar anketām. Atbildes būs gatavas 1 – 2 nedēļu laikā no paraugu saņemšanas brīža.
Paraugus sūtiet uz: “Dzīvnieku veselības centrs” centrālo diennakts veterināro klīniku:
Frīdriha Candera ielā 4, Rīgā, LV-1046. Reģistratūras diennakts telefons 67500494; Fakss:
67500495; E-pasts: dvc@tl.lv
Kontaktpersonas: veterinārārste Maija Selezņova (tel. 28794953), veterinārārste Liene Dindone (tel.
20035886). E-pasts: babeziju.izpete@gmail.com.
Paraugu vākšanas periods: no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30.novembrim.
Brīdinājums: Jūlija mēnesī molekulāro testēšanu neveiks, jo laboratorija būs uz atvaļinājuma laiku
slēgta, šis laiks sakrīt arī ar zemu ērču aktivitāti. Šajā laikā saņemtie paraugi tiks pārbaudīti augustā.
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Papildus informācija
Ierosinātājs

Babezioze suņiem un kaķiem
Ierosinātājs: Babesia sp. vienšūnas organisms, kas
parazitē eritroītos,
izšķir lielās un mazās babēzijas.
Suņuiem patotēnas:
Lielās babēzijas
B. canis - (4–7 µm), tai izšķir 3 pasugas, B. canis
vogeli (ASV, Āzijā, Āfrikā un Austrālijā), B. canis rossi
(Āfrikā) un B. canis canis (Eiropā un Latvijā).
Babesia sp. (Coco) izraisa saslimšanu tikai suņiem,
kam izoperēta liesa un imūnsupresētiem suņiem (ASV).
Mazās babēzijas
B. gibsoni – (2–5 µm), izplatītas visā pasaulē.
B. conradae – (ASV).
Kaķiem patogēnas:
B. felis — mazas piroplasmas (2–5 µm), sastopamas
Āfrikā.
Invadēšanās ceļš:
pamatā ar ērcēm, bet arī caur kostām brūcēm, ar slima
dzīvnieka asinīm, ar asins pārliešanu un transplacentāri.

Anaplazmoze suņiem
Ierosinātājs: baktērijas Anaplasma phagocytophilium,
kas parazitē leikocītos un Anaplasma platys, kas
parazitē trombocītos.
Inficēšanas ceļš: caur ērces kodienu. Ixodes sp.
pārnēsā A. phagocytophilium (ir sastopams arī Latvijā),
bet Rhipicephalus sanguineus - A. platys (nav
sastopams Latvijā).
Infekcija sastopama: ASV, Kanādā un Eiropā.

Laima slimība (borelioze) suņiem un
kaķiem
Ierosinātājs: spirālveidīgās baktērijas – spirohetas, ka
pieder Borrelia burgdorferi grupai.
Inficēšanas ceļš: caur Ixodes sp. ērcēm. Parasti, lai
sunim attīstītos infekcija, ērcei jābūt pie suņa 2 – 3
dienas, bet kaķim - pietiek tikai ar 18 stundām.
Infekcija sastopama: ASV un Eiropā (arī Latvijā), taču
tikai 5-10% gadījumos suņiem attīstās slimības
simptomi, arī inficēti kaķi bieži vien neuzrāda slimības
simptomus.

Erlihioze suņiem
Ierosinātājs: Ehrlichia canis un Ehrlichia lewinii parazite leikocītos.
Inficēšanas ceļš: caur ērču Rhipicephalus sanguineus
un Amblyomma americanum piesūkšanos (abas ērču
sugas Latvijā nav sastopamas, tādēļ šī infekcija Latvijā
nav konstatēta).
Infekcija sastopama: ASV.

Simptomi
Inkubācijas periods ilgst vid. 2 ned., bet dažos
gadījumos simptomi var būt neizteikti un infekcija var
palikt subklīniska 1 – 12 mēnešus.
Hemolītiskā anēmija, vājums, apetītes zudums, svara
zudums, bālās smaganas, drudzis, palielināts vēders,
hematūrija, dzelte, bezkrāsainas fēces.

Diagnostika
Anamnēzē ērces piesūkšanās.
Pilna asins analīze, asins
iztriepe, urīna analīze,
elektrolītu pārbaude,
seroloģiski nosaka antivielu
(AV) klātbūtni (krusteniskas
AV neļauj diferencēt patogēna
sugu, jauniem suņiem var arī
neveidoties nosakāmas AV)
un PĶR (jūtīgāka par
mikroskopiju, var diferencēt
patogēna sugas un pasugas).
Lai pārliecinātos, ka visas
babēzijas ir iznīcinātas un
nedraud atkārtota klīnisko
pazīmju parādīšanās, 2
mēnešu laikā pēc terapijas 23x sekojošiem PĶR
rezultātiem jābūt negatīvam.

Simptomi sākas 1-2 nedēļas pēc ērces piesūkšanās.
A. phagocytophilium: klibums un locītavu iekaisums,
letarģija, apetītes zudums,drudzis, retāk klepus, krampji,
vemšana un caureja.
A. platys: grūti apturama asiņošana, deguna asiņošana,
asins izplūdumi-zilumi uz smaganām un uz vēdera.

Anamnēzē ērces piesūkšanās.
Pilna asins analīze, asins
iztriepe, seroloģiska pārbaude
uz AV klātbūtni un PĶR.

Periodisks klibums, locītavas pietūkušas, siltas, un
sāpīgas (sākumā klibums ilgst 3-4 dienas, tad pazūd, tad
aptuveni pēc nedēļas atkal parādās tajā pašā vai citā
kājā), apetītes trūkums, letarģija un depresija.
Komplikācijas:
nieru mazspēja, glomerulonefrīts, ko pavada vemšana,
caureja, apetītes trūkums, svara zudums, palielināta
urinācija un slāpes, kā arī pārmērīgas šķidruma
uzkrāšanās organismā (kaķiem īpaši kājās un zem
ādas),reti sirds patoloģijas (kaķiem pat sirds blokāde) un
CNS komplikācijas.
Citi simptomi, kas asociējas ar Laima slimību:
stīva gaita ar izliektu muguru,
paaugstinata jutība pret pieskārienu, apgrūtināta
elpošana, drudzis, palielināti limfmezgli tuvu ērces
piesūkšanas vietai.

Anamnēzē
ērces
piesūkšanās.
Pilna
asins
analīze, bioķīmijas profils,
urīnanalīze, fēču pārbaude,
iekaisušo locītavu sinoviālā
sķidrumapārbaude,
rentgenogramma
un
serologiska pārbaude uz AV
klātbūtni
pret
Borrelia
burgdorferi. PĶR vērts pielietot
tikai, lai pārbaudītu borēliju
klātbūtni ādas bioptātos no
ērču piesūkšanas vietām.

Akūta forma (1-3 nedēļas pēc inficētas ērces kodiena):
palielināti limfmezgli, vājums, letarģija, depresija,
apetītes zudums, smaga elpošana, ekstremitāšu tūska.
Subklīniskā forma: baktērija var persistēt no mēneša
līdz gadam.
Hroniskā forma:
patoloģiska asiņošana, asiņošana no deguna, liels svara
zudums, drudzis, elpošanas traucējumi sakarā ar plaušu
iekaisumu, locītavu iekaisums un sāpes, var būt lēkmes,
koordinācijas trūkums, sāņus noliekta galva, acu sāpes,
anēmija, nieru mazspēja, paralīze.

Anamnēzē ērces piesūkšanās.
Pilna asins analīze, asins
iztriepe, bioķīmijas profils,
urīnanalīze, serologiska
pārbaude uz AV klātbūtni pret
Ehrlichia sp. (sugu diemžēl
nevar identificēt) un PĶR
(sugu var identificēt).
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Anketa - 1. daļa
Lūdzu, ierakstiet informāciju!
Nosaukums:

E-pasts:

Veterinarā klīnika
Telefons:

Kontaktpersona/
veterinārārsts:

Īpašnieks
Vārds, Uzvārds:
Telefons/ E-pasts:
Dzīvesvieta (pilsēta/mikrorajons, ciems/ pagasts/novads):

Dzīvnieks
Suga (suns/kaķis):

Jā(X) Nē(-)

Šķirne:

Dzīvo ārā
Dzīvo iekštelpās
Ir klīniski slims

Dzimums:

Ir klīniski vesels
Vārds:

Apskates brīdī ērces ir atrastas
Apskates brīdī ērces nav atrastas
Kontakts ar ērci bijis agrāk, bet tas
nav saglabātas

Vecums (gadi):
Svars (kg):

Ja dzīvnieks pēdējā gada laikā ir izbraucis no Latvijas (kurās valstīs ir bijis un kad):

Cita informācija, kas liekas svarīga:

Ja izmantoti ērču atbaidīšanas līdzekļi, ierakstiet, lūdzu, kādi:
Veids

Nosaukums

Skausta pilieni
Kakla siksna
Tabletes
Ultraskaņas atbaidītāji
Citi
Anketas – 2. daļu aizpilda, ja dzīvnieks ir klīniski slims!

Ražotājs

Kad izmantoti?

Anketa 2. daļa
Lūdzu, atzīmējiet un ierakstiet informāciju
Vispārējā izmeklēšana:
Apātija, vājums
Svara zudums
Paaugstināta ķermeņa temperatūra
Bālas gļotādas
Dehidratācija
Dzelte
Tūska ekstremitātēs
Zemādas tūska citās ķermeņa daļās
Asinsizplūdumi zemādā
Palielināti limfmezgli ērces piesūkšanās vietā
Palielināts vēdera apjoms
Elpošanas sistēma:
Apgrūtināta elpošana
Klepus
Asinsrites sistēma:
Anēmija
Asinsreces traucējumi
Asiņošana no deguna
Sirds patoloģijas
Tahikardija
Gremošanas sistēma:
Anoreksija
Vemšana
Caureja
Izmainīta fekāliju krāsa
Polidipsija
Izvadorgānu sistēma:
Poliūrija
Hematūrija
Kustību balsta un nervu sistēma:
Izmainīta gaita
Klibums
Locītavu iekaisums
Koordinācijas traucējumi
Paralīze/parēze
Citi novērojumi:

Jā(X) Nē(-)

Asins aina (ieraksta vai pievieno kopiju):
Hct
%
RBC
x10^ 12/L
Leikocīti
x 10^9/L
Trombocīti
x 10^9/L
Citi izmeklējumi: urīna analīzes, asins bioķīmija,
SNAP testi, USG u.c. (pievieno kopijas vai ieraksta
rezultātu)

Jā(X) Nē(-)

Jā(X) Nē(-)

Jā(X) Nē(-)

Jā(X) Nē(-)

Jā(X) Nē(-)

Vai dzīvniekam ir pēdējā laikā veiktas operācijas?

Vai dzīvniekam ir hroniskas slimības?

Kādus medikamentus dzīvnieks ir lietojis pēdējā mēneša laikā?

Vai dzīvniekam ir izņemta liesa?

