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zją pierwotniaczą są zgłaszani do lekarzy 
weterynarii po kilku dniach trwania cho-
roby, gdy obserwowane u nich objawy kli-
niczne ulegną zaostrzeniu (pojawiają się 
powikłania).

W ostatnim czasie coraz częściej no-
towane są przypadki mózgowej postaci 
babeszjozy u psów (17-19). Etiologia tej 
postaci choroby nie jest do końca wyja-
śniona. Jej rozwój może być konsekwen-
cją: DIC, wynaczynień w mózgu (20), 
hipoksji pojawiającej się w następstwie 
agregacji erytrocytów w naczyniach wło-
sowatych (21).

Zaburzenia w przepływie krwi przez 
naczynia wydają się odgrywać istotną 
rolę w patogenezie mózgowej postaci ba-
beszjozy (22).

Ta forma choroby jest trudna do lecze-
nia. Postępowanie z chorymi osobnikami 
polega na wdrożeniu terapii przyczyno-
wej – zwalczeniu inwazji pierwotniaczej 
przy pomocy imidokarbu, płynotera-
pii oraz leczenia objawowego zaburzeń 
neurologicznych. Powrót do zdrowia cho-
rych zwierząt może trwać wiele tygodni, 
w związku z czym istotne jest zapewnie-
nie w okresie rekonwalescencji właściwej 
rehabilitacji i żywienia psów.

Celem pracy było określenie wpływu 
podawania suplementu diety BrainAc-
tiv Balance® (Vetfood) na szybkość po-
wrotu do zdrowia psów z mózgową po-
stacią babeszjozy.

Obserwacje własne 
Badaniami objęto osiem psów, samców, 
mieszańców w wieku 2-7 lat o masie ciała 
7-10 kg, u których badaniem mikroskopo-
wym i/lub molekularnym (PCR) potwier-
dzono babeszjozę (ryc. 1).

Zwierzęta trafiały do Klinki z objawami 
apatii i posmutnienia (n = 8) oraz ciem-

Babeszjoza psów jest transmisyjną cho-
robą przenoszoną przez kleszcze. Jej 
czynnikiem etiologicznym są wewnątrze-
rytrocytarne pierwotniaki należące do ro-
dzaju Babesia, rodziny Babesidae, rzę-
du Piroplasmida, typu Apicomplexa (1). 
Na podstawie morfologii komórki wyróż-
nia się dwie grupy tych pasożytów pato-
gennych dla psów-większe o wielkości 
około 3-5 μm określane mianem B. ca-
nis oraz mniejsze o wymiarach 1-3 μm – 
B. gibsoni (2). Analiza genów 18S RNA, 
Bc28, 5,8S, hsp70 czy cytochromu B wy-
kazała, że w rzeczywistości czynnikiem 
etiologicznym babeszjozy psów są licz-
ne gatunki Babesia. W obrębie małych 
piroplazm wykazano następujące ga-
tunki: Babesia conradae, Babesia microti-
-like, określaną także jako Theileria an-
nae, czy „izolat hiszpański” oraz Theileria 
spp. (3-5). Z kolei w obrębie dużych piro-
plazm wyróżnia się trzy gatunki począt-
kowe uznawane za podgatunki B. canis 
– B. rossi, B. canis i B. vogeli oraz stosun-
kowo niedawno wykryte u psów w USA 
nienazwane jeszcze duże (6-9). Wszystkie 
charakteryzują się identyczną morfologią 
komórki, jednak ich geograficzny zasięg 
występowania, struktura genetyczna, zja-
dliwość są różne. Pierwotniaki te prze-
noszone są także przez różne gatunki 
kleszczy (9-11).

Dotychczas u psów w Polsce stwier-
dzono występowanie jedynie Babesia ca-
nis (12-16). Wywołana przez nie choroba 
może przebiegać w formie niepowikłanej 
objawiającej się anemią lub powikłanej, 
w której dochodzi do rozwoju niewydol-
ności wielonarządowej i uogólnionej re-
akcji zapalnej. Powikłana babeszjoza jest 
notowana znacznie częściej w rejestrach 
klinik weterynaryjnych. Wynika to z fak-
tu, że na ogół pacjenci z omawianą inwa-
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Cerebral babesiosis in canine: the use of Brainactiv Balance® (Vetfood) 
in the convalescence period

Mózgowa postać babeszjozy 
– wykorzystanie preparatu Brainactiv Balance® (Vetfood) 
w okresie rekonwalescencji psów po przebytej chorobie

Streszczenie
Babeszjoza psów jest często spotykaną, 
stanowiącą zagrożenie dla życia chorobą 
przenoszoną przez kleszcze, powodowa-
ną inwazją pasożytów krwi z rodzaju Ba-
besia. Pomimo tego, że patofizjologia psiej 
babeszjozy została dokładnie przebada-
na, wiele pytań, zwłaszcza w odniesieniu 
do różnorodności jej objawów choroby, 
pozostaje bez odpowiedzi. W niniejszym 
artykule przedstawiono opis ośmiu przy-
padków mózgowej postaci babeszjozy 
u psów oraz obserwacje dotyczące sto-
sowania preparatu BrainActive Balance 
w leczeniu wspomagającym tej formy 
choroby.
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Abstract
Canine babesiosis is a common and clini-
cally significant tick-borne disease caused 
by hematozoan parasites of the genus 
Babesia. The pathophysiology of canine 
babesiosis has been extensively studied 
but many questions remain unanswered, 
especially regarding the diversity of di-
sease manifestations. This paper offers 
a description of cerebral babesiosis cases 
in 8 dogs. The efficacy of the BrainActiv 
Balance diet supplement in a suppor-
tive therapy of this form of the disease 
is discussed
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nego zabarwienie moczu (n = 8), któ-
rym towarzyszyły objawy neurologiczne 
w postaci: drgawek, zaburzeń świadomo-
ści (n = 8), utarty równowagi (n = 6), zeza 
(n = 3) oraz opisthotonos (n = 2)

Badaniem hematologicznym u wszyst-
kich zwierząt z potwierdzoną babeszjo-
zą wykazano trombocytopenię (PLT < 
200 x 109) i leukopenię (WBC < 6 x 109). 
U pięciu psów zaobserwowano spadek 
hematokrytu poniżej 37% (dolna granica 
normy) oraz spadek erytrocytów poniżej 
5,5 x 1012 (dolna granica normy).

W leczeniu przyczynowym u wszyst-
kich zwierząt zastosowano dwupro-
pionian imidokarbu w dawce 5 mg/
kg m.c. podzielonej na dwie porcje, 
co 24 godziny s.c., oraz wdrożono pły-
noterapię (PWE). Pomimo podjętego 
leczenia stan psów poprawił się tylko 
nieznacznie. Co prawda mocz przybrał 
barwę słomkową i u wszystkich psów 
powrócił apetyt i pragnienie, jednak 
w dalszym ciągu utrzymywały się zabu-
rzenia neurologiczne, w związku z czym 
zwierzęta poddano badaniu rezonan-
sem magnetycznym. Badanie wykona-
no, poddając psy znieczuleniu ogólne-

mu infuzyjnemu przy użyciu propofolu 
w dawce 2 mg/kg, po uprzedniej pre-
medykacji atropiną (0,05 mg/kg s.c.) 
i medetomidyną (0,1 mg/kg m.c. i.m.). 
Po zaintubowaniu zostały one umiesz-
czone w niskopolowym rezonansie ma-
gnetycznym o mocy 0,25 tesli w pozycji 
mostkowej.

Badaniem u wszystkich ośmiu psów 
wykazano zmiany niedokrwienne w ob-
rębie płata móżdżku (n = 3), płata czoło-
wego (n = 3) oraz śródmózgowia (n = 2).

W leczeniu wszystkich zwierząt zasto-
sowano prednizon (0,5 mg/kg m.c./dzień 
per os) i oraz prymidon (20 mg/kg m.c.). 
U czterech psów podawano dodatkowo 
preparat BrainActiv Balance (Vetfood) 
w dawce 1 kapsułka/10 kg m.c. przez 
3 m-ce.

W następstwie podjętego leczenia stan 
psów zaczął się stabilizować. W ciągu kil-
ku dni ustąpiły objawy zeza i opistotonu-
su. Dłużej utrzymywały się sporadyczne 
drgawki oraz zaburzenia świadomości. 
W grupie psów otrzymujących BrainAc-
tiv Balance nieprawidłowości te ustępo-
wały średnio po 29 dniach, podczas gdy 
w grupie psów nieotrzymujących suple-

mentu diety średnio po 42 dniach. Nie 
stwierdzono przy tym, by podawanie pre-
paratu związane było z wystąpieniem 
objawów niepożądanych jak wymioty 
czy biegunka. Wyniki badania bioche-
micznego surowicy wszystkich czterech 
psów otrzymujących specyfik przez cały 
okres jego aplikacji pozostawały w zakre-
sie norm fizjologicznych.

Omówienie 
W ostatnim czasie coraz częściej notuje 
się przypadki nerwowej postaci babeszjo-
zy u psów. Objawia się ona: niezborno-
ścią ruchową, porażeniami, drgawkami, 
nierównomiernym rozszerzeniem źrenic, 
oczopląsem, przejściową utratą świado-
mości, agresją, wokalizacją, a zejściem 
choroby może być śmierć zarażonych 
osobników (21).

Podejrzenie nerwowej babeszjozy sta-
wiane jest, gdy u psa wystąpiły objawy 
nerwowe, rozpoznano inwazje Babesia, 
wykluczono zakażenia towarzyszące, 
a w przypadku śmierci zwierzęcia w jego 
mózgu badaniami histopatologicznymi 
lub molekularnymi potwierdzono obec-
ność pierwotniaków (17, 21).
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Główne przyczyny tej formy choroby 
to rozwój stanu zapalnego i upośledzenie 
przepływu krwi w naczyniach mózgu. In-
nymi przyczynami postaci nerwowej ba-
beszjozy są: hipoksja, hipoglikemia, za-
burzenia metaboliczne oraz zaburzenia 
neurotransmisji indukowane tlenkiem 
azotu (17).

U podstaw zaburzeń w przepływie 
krwi leży uwalnianie przez Babesia w or-
ganizmie gospodarza, rozpuszczalnego 
antygenu SPA (ang. soluble parasitic an-
tygen), pod wpływem którego dochodzi 
do aktywacji układu kalikreiny, prze-
kształcającego kininogen w kininy. Ki-
niny rozszerzają naczynia krwionośne, 
efektem czego jest spadek ciśnienia. 
Opadnięte pierwotniakami erytrocy-
ty nasilają w sposób bezpośredni lub 
pośredni reakcję ostrej fazy i aktywują 
układ krzepnięcia. W wyniku tych dzia-
łań dochodzi do wzrostu stężenia fibry-
ny, która opłaszcza erytrocyty zarówno 
opadnięte pasożytem, jak i zdrowe. Na-
stępstwem tego jest zwiększenie lepkość 
krwinek i ich skłonność do aglutynacji. 
Cała kaskada przedstawionych proce-
sów powoduje upośledzenie przepływu 
krwi przez małe naczynia, co pośrednio 
przyczynia się do nasilenia parazytemii. 
Rozpad erytrocytów wzmaga uwalnianie 
fosfolipidów z błony komórkowej. Fosfo-
lipidy rozpoczynają kaskadę przemian 
od aktywacji X czynnika krzepnięcia 
krwi i przemianę protrombiny w trombi-
nę, co w dalszym ciągu stymuluje prze-
mianę fibrynogenu w fibrynę. Wszyst-
kie powyższe procesy indukują rozwój 
zespołu wykrzepiania wewnątrznaczy-
niowego (DIC) (23, 24), następstwem 
którego może być dysfunkcja narządów 

wewnętrznych, zwłaszcza nerek, wątro-
by, płuc i mózgu (25).

Poza zastojem krwi innym zjawiskiem 
przyczyniającym się do zaburzeń w jej 
przepływie jest sekwestracja erytrocy-
tów. Zjawisko to polega na gromadze-
niu się i przyleganiu zarażonych ery-
trocytów do śródbłonka naczyniowego. 
Jest to możliwe dzięki specjalnym inte-
rakcjom między tymi dwiema struktura-
mi. Podejrzewa się, że cały mechanizm 
sekwestracji jest podobny jak w przebie-
gu malarii u ludzi. Zarażone erytrocyty 
oddziałują na śródbłonek na zasadzie 
receptor ‒ ligand. Opadnięte pasożytami 
krwinki czerwone wzmagają mechanizm 
reakcji zapalnej i wzrost poziomów cyto-
kin zapalnych IL-1, IL-6 oraz TNF‒ (26). 
Reakcje zapalne nasilają przyleganie 
krwinek do śródbłonka, co przyczynia 
się do zaburzeń przepływu krwi w mikro-
krążeniu. Efektem jest wzrost ciśnienia 
krwi, rozwój miejscowej reakcji zapalnej, 
a w konsekwencji rozszerzenie naczyń 
i wzrost parazytemii (21).

U wszystkich ośmiu psów wykorzy-
stanych w obserwacjach własnych ob-
jawy neurologiczne były spowodowane 
prawdopodobnie niedotlenieniem tkan-
ki mózgu, co potwierdzono badaniem 
za pomocą rezonansu magnetycznego. 
Właściwe leczenie zarówno przyczyno-
we, jak i objawowe przyczyniło się do po-
wrotu zwierząt do zdrowia.

Czas powrotu do zdrowia psów otrzy-
mujących suplement diety BrainActiv Ba-
lance był znacznie krótszy aniżeli zwie-
rząt nieotrzymujących tego preparatu, 
co wskazuje, że jego aplikacja może przy-
spieszać powrót do zdrowia pacjentów 
z mózgowa postacią babeszjozy. Wskaza-

niami do podawania BrainActiv Balance 
są zaburzenia koncentracji i świadomości 
u zwierząt. Głównymi składnikami prepa-
ratu są kwasy tłuszczowe (Omega-3) oraz 
witamina C, witamina E, N-acetylo-L-cy-
steina i L-karnityna. Taka kompozycja 
składników przyczynia się do usprawnie-
nia funkcji mózgu, upośledzonej nie tylko 
w wyniku procesów starzenia się, lecz tak-
że w następstwie urazów i udarów.

Naukowcy z Columbia University Me-
dical Center w Nowym Jorku prowadzili 
badania na 10-dniowych myszach, które 
doświadczyły niedokrwiennego niedotle-
nienia mózgu, powodującego uszkodze-
nia podobne do udaru. Gryzoniom poda-
wano kwas DHA lub EPA (zawarte także 
w preparacie BrainActiv Balance). Funk-
cje mózgu badano po upływie 24 godzin 
od niedotlenienia, a następnie po upły-
wie 8 i 9 tygodni. Okazało się, że u my-
szy, którym podawano DHA, po 24 go-
dzinach doszło do znacznie mniejszych 
uszkodzeń mózgu niż w przypadku my-
szy z grupy kontrolnej. Podobne rezultaty 
odnotowano podczas testów przeprowa-
dzonych później. Badacze wykryli pod-
wyższone stężenie DHA w mitochon-
driach, które mogą ulegać uszkodzeniom 
w wyniku działania wolnych rodników 
po udarze. Te wyniki sugerują, że poda-
wanie kwasu DHA po udarze lub po-
dobnym epizodzie może chronić mito-
chondria przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników (27). Można przyjąć, 
że taka sytuacja miała właśnie miejsce 
u pacjentów wykorzystanych w bada-
niach własnych.

Wyniki badań Heinemann i Bauer 
(28) wskazują, że podawanie DHA su-
kom w ciąży przyczynia się do lepsze-

Ryc.1.  Rozmaz krwi barwiony metodą Diff-Quick. Obecne merozoity Babesia canis w obrębie erytrocytów psa; Ryc. 2a-c.  Zmiana niedokrwienna w przebiegu mózgowej postaci 
babeszjozy. W badaniu MRI mózgowia stwierdzono obecność słabo odgraniczonej zmiany w donosowej części płata czołowego prawego w kontakcie z szczeliną pośrodkową mózgu 
o podwyższonej intensywności sygnału w sekwencjach T2-zależnych oraz FLAIR (ryc. 2a). Zmiana jest izointensywna w sekwencji T1-zależnej (ryc. 2b) i T1-zaleznej po podaniu środka 
kontrastującego (ryc. 2c). Nie wykazano wzmocnienia sygnału

1 2a 2b 2c
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go rozwoju układu nerwowego szcze-
niąt oraz usprawnia procesu uczenia się 
młodych psów. Podobną funkcje przypi-
suje się L-karnitynie. Ta naturalna, wita-
minopodobna substancja występująca 
w komórkach organizmu jest syntetyzo-
wana z lizyny i metioniny w wątrobie, ner-
kach i mózgu. L-karnityna pełni ważną 
rolę w metabolizmie lipidów. Transpor-
tuje długołańcuchowe kwasy tłuszczo-
we do mitochondriów, gdzie ulegają one 
utlenieniu i powstaje energia konieczna 
do prawidłowego funkcjonowania ko-
mórek organizmu. L-karnityna reguluje 
ilość acylo-CoA i CoA w cytosolu i mito-
chondriach. Jest donorem grup acetylo-
wych w biosyntezie acetylocholiny. Inne 
jej funkcje to usuwanie z mitochondriów 
nadmiaru acylo-CoA, udział w utlenianiu 
kwasów tłuszczowych o bardzo długich 
łańcuchach w peroksysomach, aktyw-
ność antyoksydacyjna. Badania kliniczne 
wykazały korzystne działanie L-karnity-
ny na układ nerwowy (29-31). W medy-
cynie ludzkiej jej długotrwałe podawa-
nie młodym osobom z zahamowaniami 
umysłowymi zwiększa zdolność do ucze-
nia się, poprawia refleks. Podawanie jej 
osobom z chorobą Alzheimera poprawia 
zapamiętywanie i korzystnie działa w sta-
nach depresyjnych (32).

Pozostałe składniki preparatu BrainAc-
tiv Balance wykazują głównie działanie 
antyoksydacyjne, chroniąc układ ner-
wowy przed szkodliwym oddziaływa-
niem reaktywnych form tlenu. N-acety-
lo-L-cysteina zapobiega apoptozie oraz 
uszkodzeniu komórek powodowanych 
reaktywnymi formami tlenu. Jest prekur-
sorem glutationu, należącym do jedne-
go z najważniejszych antyoksydantów. 
Podawanie N-acetylo-L-cysteiny łącznie 
z witaminami A, E, C oraz nasyconymi 
kwasami tłuszczowymi znacznie reduku-
je ilość reaktywnych form tlenu w organi-
zmie (ROS), chroniąc tym samym komór-
ki nerwowe przed uszkodzeniem (33).

Analizując skład preparatu BrainActiv 
Balance oraz konfrontując dane literatu-
rowe z obserwacjami własnymi, można 
stwierdzić, że pomimo tego, iż obser-
wacje własne przeprowadzono na ma-
łej grupie psów z mózgową postacią ba-
beszjozy, to wydaje się, że stosowanie 
preparatu u tego typu pacjentów skraca 
znacznie okres rekonwalescencji oraz 
przyspiesza powrót zwierząt do zdro-
wia. Co istotne, skład suplementu został 
tak zaprojektowany, że z powodzeniem 

może być on wykorzystywany także w in-
nych chorobach mózgu będących na-
stępstwem działania wolnych rodników 
na jego tkankę.
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