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::  Babeszioza 

Orpha number:108 
 
 

Definicja choroby: 
 
Babeszioza jest chorobą infekcyjną wywołaną przez pierwotniaki rodzaju Babezia, która charakteryzuje 
się gorączką i anemią hemolityczną, może przebiegać jako bezobjawowa infekcja, albo mieć piorunujący 
przebieg kończący się śmiercią. 
 

Epidemiologia: 
 
Nieznana jest w świecie prewalencja choroby, najczęściej opisywana jest w USA. Opisano 1124 przypadki 
choroby w USA w 2011 roku, z czego 92% wystąpiło w północno-wschodnich i  górnych środkowo-
zachodnich stanach. W Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej opisano sporadyczne przypadki.  
 

Opis kliniczny: 
 
Większość pacjentów immunokompetentnych (zdrowych) doświadcza choroby stopnia  lekkiego do 
umiarkowanego albo nie wykazuje objawów choroby. Objawy zazwyczaj pojawiają się 1-4 tygodnia po 
ukąszeniu przez kleszcza, albo po przetoczeniu zakażonej krwi w okresie od 1 tygodnia do 6 miesięcy. 
Najczęstszymi objawami są gorączka (do 40,9 °C i może towarzyszyć jej splenomegalia), złe 
samopoczucie i uczucie zmęczenia. Ponadto często występują dreszcze, poty, ból głowy, mięśni oraz  
stawów, suchy kaszel, wymioty i chudnięcie. Objawy trwają 1-2 tygodnie, natomiast uczucie zmęczenia   
odczuwane jest przez wiele miesięcy. Cięższe i przewlekające się zakażenia z okresami poprawy 
zdarzają się u osób z obniżoną odpornością oraz  w starszym wieku, którzy  mogą wymagać przyjęcia do 
szpitala. Zakażenia B. divergens i B. duncan należą do najcięższych i często występują u ludzi 
pozbawionych śledziony. U około połowy hospitalizowanych pacjentów występują powikłania, takie jak 
rozsiane wykrzepianie  wewnątrznaczyniowe, zespół ostrej niewydolności oddechowej oraz rzadziej 
niewydolność wątroby, nerek i serca, wreszcie śpiączka i śmierć. 
 

Etiologia: 
 
Przyczyną babesziozy u człowieka są zakażenia spowodowane jednym z wielu gatunków Babesia, takich 
jak B. microti (najczęściej w USA), B. duncani, B.divergens (najczęstsze w Europie) oraz B. venatorum. 
Do zakażenia najczęściej dochodzi w wyniku ukąszenia przez zakażone larwy kleszczy Ixodes scapularis 
(w USA), albo Ixodes ricinus (w Europie) podczas wczesnego lata do późnej jesieni. Pasożyty mogą  
zostać przeniesione do ludzi poprzez transfuzję zakażonej krwi albo preparatów krwiopochodnych. 
Opisano kilka przypadków transmisji zakażenia przez łożysko. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Babesziozę powinno się podejrzewać u pacjentów z niewyjaśnioną gorączką, zamieszkujących albo 
podróżujących do rejonów endemii Babesia, albo u tych po przetoczeniu krwi w okresie 6 miesięcy przed 
wystąpieniem objawów. W testach laboratoryjnych obserwuje się anemię hemolityczną, trombocytopenię i 
prawidłową albo nieznacznie obniżoną liczbę leukocytów. W rozmazach krwi barwionych Giemsą albo 
Wright można uwidocznić pasożyty w krwinkach czerwonych o kształcie okrągłym, gruszkowatym albo 
owalnym, z niebieską cytoplazmą i czerwoną chromatyną. Rozpoznanie może zostać potwierdzone za 
pomocą reakcji PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) wykrywającej DNA Babesii we krwi chorego. 
Użyteczne dla potwierdzenia rozpoznania są również badania serologiczne. 
 

Diagnostyka różnicowa:  
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W diagnostyce różnicowej uwzględnia się malarię, chorobę z Lyme, erlichiozę, gorączkę plamistą z Gór 
Skalistych, dur brzuszny (zobacz te terminy) i zakaźną mononukleozę. 
 

Postępowanie i leczenie: 
 
Formy babesziozy lekkie i umiarkowane leczone są lekami przeciwpierwotniakowymi, atowakwonem i 
azytromycyną przez 7-10 dni. W ciężkich formach babesziozy stosuje się doustnie chininę oraz dożylnie 
klindomycynę, jednak pacjenci muszą pozostawać pod ścisłą obserwacją z powodu możliwości 
wystąpienia niekorzystnych skutków leczenia. Najcięższe postacie leczone są za pomocą częściowej albo 
całkowitej transfuzji wymiennej krwi. Pacjenci z zaburzeniami odporności w przypadku przewlekłego, albo 
powracającego zakażenia wymagają 6-cio tygodniowej terapii przeciwpierwotniakowej. Do środków 
zapobiegawczych należy unikanie rejonów, w których żyją kleszcze, myszy i jelenie oraz kontrolowanie 
rozwoju kleszczy, stosowanie odpowiedniej odzieży i środków przeciwko kleszczom. 
 

Prognoza: 
 
Prognoza zależy od gatunku wywołującego zakażenie i zdrowia ogólnego chorego, najlepsza jest u 
immunokompetentnych chorych.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


