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Lamy (Lama glama) i alpaki (Vicugna 
pacos) należące do rodziny wielbłądo-

watych określane są jako wielbłądy Nowego 
Świata. Alpaki i lamy pochodzą z Ameryki 
Południowej, gdzie szczególnie liczne są na 
terenie Peru i Boliwii. W ostatnich latach 
oba gatunki stają się zwierzętami coraz po-
wszechniej hodowanymi w Europie, w tym 
również na terenie Polski (1). Zwierzęta 
te hodowane są dla mięsa, wełny i mleka, 
a w Europie również jako zwierzęta towa-
rzyszące. Jednym z powszechnie występu-
jących u tych gatunków problemów zdro-
wotnych są inwazje ektopasożytnicze wy-
wołane przez roztocza i temu problemowi 
poświęcony jest artykuł.

U lam i alpak spotykane są trzy rodza-
je roztoczy: Sarcoptes, Chorioptes i Psorop-
tes. Zarażenia tymi pasożytami są też opi-
sywane na terenie Europy (2, 3, 4, 5). Poza 
przypadkami zarażenia wywołanego przez 
jeden z wymienionych gatunków rozto-
czy, możliwe jest występowanie równocze-
snego zarażenia kilkoma gatunkami tych 

pasożytów: Sarcoptes, Psoroptes i Choriop-
tes (3) lub Sarcoptes i Psorotes (2).

Sarkoptoza (inwazja Sarcoptes scabiei)

Spośród wymienionych pasożytów naj-
poważniejsze objawy chorobowe powo-
duje inwazja wywołana przez Sarcoptes 
scabiei. Inwazja tym pasożytem powodu-
je ponadto największe problemy związane 
z leczeniem. Od zwierząt chorych najczy-
ściej izolowane są roztocza S. scabiei var. 
cameli oraz S. scabiei var. auchinae (6, 7). 
W przypadku tego pasożyta nie występu-
je całkowita specyfika odnośnie do go-
spodarza i  istnieje możliwość zarażania 
się innych gospodarzy przez poszczegól-
ne podgatunki S. scabiei. Opisywano rów-
nież przypadki zarażenia tym pasożytem 
człowieka, stąd chorobę należy traktować 
jako potencjalną zoonozę (8, 5). Za czyn-
niki predysponujące do choroby uznawane 
są: stres wywołany nadmiernym zagęszcze-
niem zwierząt, zły stan skóry i sierści, jak 

również zarobaczenie. Do zarażenia paso-
żytami dochodzi przez kontakt bezpośred-
ni z chorymi osobnikami, często po wpro-
wadzeniu do stada nowych, niepoddanych 
kwarantannie zwierząt. Możliwe jest zara-
żenie zwierząt przez kontakt z zanieczysz-
czonym pasożytami środowiskiem, ponie-
waż S. sabiei może przeżyć poza żywicie-
lem (około 3 tygodni).
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Ryc. 1. Inwazja S. scabiei u lamy. Widoczne wyłysienia rumień oraz strupy 
i nadżerki na kończynach, w pachach, pachwinach i kroczu

Ryc. 2. Inwazja S. scabiei u lamy. Widoczne nadmierne rogowacenie naskórka który 
tworzy twardą warstwę pokrywającą okolicę odbytu i podstawę oraz część bliższą ogona
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Typowe objawy kliniczne choroby zwią-
zane są z bardzo intensywnym świądem. 
Na skórze początkowo mogą pojawiać 
się wykwity pierwotne w postaci grudek, 
zwykle na wczesnym etapie choroby nie 
są one zauważane. Typową lokalizacją, 
w której dochodzi do rozwoju zmian są 
pachy, pachwiny, brzuch, dalsze odcinki 
kończyn; zmiany mogą również występo-
wać na bokach ciała i grzbiecie, a nawet 
na głowie zwierzęcia, w tym na małżowi-
nach usznych (5). Kolejne objawy klinicz-
ne to intensywny rumień oraz powstawa-
nie niewielkich strupów, które w ciągu oko-
ło 7 dni zamieniają się w łuski i pokrywają 
znaczne obszary ciała. W dalszej kolejno-
ści dochodzi do wyłysień oraz nadmierne-
go rogowacenia naskórka, w objętych cho-
robą okolicach (ryc. 1, 2). W przypadkach 
przewlekłych dochodzi do rozwoju zlisza-
jowacenia. Jeśli choroba rozprzestrzeni się 
na znaczne obszary ciała, możliwe są ob-
jawy ogólne w postaci utraty masy ciała 
i zmniejszonego apetytu, które to są na-
stępstwem bardzo intensywnego świądu. 
Notowane były nawet przypadki śmierci 
zwierząt na skutek wyniszczenia związa-
nego z chorobą (5, 9).

Rozpoznanie choroby możliwe jest na 
podstawie badania mikroskopowego głę-
bokiej zeskrobiny. Wskazane jest wykona-
nie przynajmniej kilku zeskrobin z różnych 
okolic ciała (ryc. 3). Najlepiej pobrać mate-
riał z brzucha, pachwin i kończyn. Zdaniem 
autorów szczególne łatwo stwierdzić paso-
żyta w okolicy łokci. W przypadku trud-
ności w wykazaniu pasożytów w zeskro-
binie, należy wykonać biopsję i przepro-
wadzić badanie histopatologiczne (ryc. 4). 
W preparacie histopatologicznym bar-
wionym hematoksyliną i eozyną widocz-
ne są roztocza lokalizujące się w naskór-
ku (5). W wynikach badań hematologicz-
nych i biochemicznych krwi zwykle nie 

stwierdza się odstępstw od normy za wy-
jątkiem zwierząt wyniszczonych.

Leczenie wymaga zastosowania leków, 
które nie są zarejestrowane dla tych gatun-
ków zwierząt. Inwazja S. scabiei może być 
leczona zarówno miejscowo, jak i ogólno-
ustrojowo. W leczeniu miejscowym można 
zastosować syntetyczne pyretroidy, jak per-
metryna lub cypermetryna. W przypadku 
stosowania preparatów w postaci pour on 
ich skuteczność może być ograniczona, po-
nieważ nie rozprowadzają się one tak do-
brze po powierzchni ciała, jak u bydła czy 
owiec. Związane jest to z tym, że włosy al-
pak i lam nie zwierają lanoliny, która jest 
odpowiedzialna za odpowiednie rozprowa-
dzanie się środków podanych na skórę (6).

W leczeniu ogólnoustrojowym można 
zastosować awermektyny, takie jak iwer-
mektyna. W przypadku tego leku w litera-
turze zalecane są różne dawki i częstotli-
wości podania leku. Zwykle lek podawany 
jest w postaci iniekcji podskórnych w daw-
ce 0,2 mg/kg m.c., w odstępie 10–16 dni 
lub w odstępach tygodniowych, przez co 
najmniej 4  tygodnie; 2). Ostatnie bada-
nia sugerują, że metabolizm iwermektyny 
u lam i alpak jest szybszy niż u bydła i za-
lecana dawka powinna zostać co najmniej 
dwukrotnie podniesiona – do 0,4, a nawet 
0,6 mg/kg m.c. Dawka ta uznawana jest 
za bezpieczną i nie powoduje działań nie-
pożądanych (10). Skuteczność tej meto-
dy leczenia jest różna, niektórzy autorzy 
stwierdzili, że aby doszło do wyleczenia 
niezbędne jest 8-, a nawet 12-krotne po-
danie leku w odstępie 14 dni (11). Innym 
możliwym do zastosowania w leczeniu sar-
koptozy lekiem jest doramektyna w dawce 
0,2 mg/ kg m.c.; jednorazowe podanie leku 
jest zwykle nieskuteczne. Nie we wszyst-
kich przypadkach jest on skuteczny nawet 
przy kilkukrotnym podaniu, co prawdopo-
dobnie związane jest z tym, że nie osiąga 

wysokiego stężenia we krwi u wielbłądo-
watych, jak ma to miejsce u bydła (12). Su-
geruje się również możliwość stosowania 
milbemycyn w postaci moksydektyny, ale 
również w  tym przypadku metabolizm 
tego leku jest inny niż u bydła i mogą być 
niezbędne wyższe dawki niż standardowo 
zalecane dla bydła, natomiast stosowanie 
w postaci spot on może być nieskuteczne 
z powodu niewielkiego wchłaniania leku 
przez skórę u wielbłądowatych (13). Sto-
sowanie amitrazy może być alternatywą 
do leków stosowanych ogólnoustrojowo, 
szczególnie, że wykazano dosyć znaczną 
jej skuteczność u lam i alpak (14). Powin-
na być ona użyta w postaci kąpieli w od-
stępach tygodniowych (zalecane stęże-
nie to 0,025%). Kąpiel stosowna jest wy-
łącznie w miejscach, w których obecne są 
zmiany. Poprawa stwierdzana jest zwykle 
po kilku tygodniach leczenia (przy coty-
godniowym stosowaniu); leczenie nie po-
winno być krótsze niż 8 tygodni. W cięż-
szych przypadkach zalecane jest równo-
czesne stosowanie leczenia miejscowego 
i ogólnoustrojowego.

W przypadku gdy dochodzi do powi-
kłań w postaci zakażeń bakteryjnych wska-
zane jest dodatkowe stosowanie miejscowe 
środków antyseptycznych, jak np. 2% chlor-
heksydyny lub szamponów zawierających 
nadtlenek benzoilu. Stosowanie takiego le-
czenia miejscowego ma na celu usunięcie 
zalegających na skórze łusek i nadmiernie 
zrogowaciałego naskórka. Najlepsze rezul-
taty daje kąpiel w szamponach antyseptycz-
nych poprzedzająca zastosowanie kąpieli 
w amitrazie, gdyż takie postępowanie uła-
twia penetrację leku. W celu usunięcia za-
legających na skórze łusek i rozmiękczenia 
nadmiernie zrogowaciałego naskórka moż-
na zastosować preparaty keratolityczne, jak 
np. rozwory kwasu salicylowego. W lecze-
niu przeciwbakteryjnym ogólnoustrojowo 

Ryc. 3. S. scabiei w zeskrobinie pobranej od zwierzęcia z ryc. 2, pow. 100×

Ryc. 4. Obraz mikroskopowy preparatu histopatologicznego skóry pobranej 
metodą trepanobiopsji od zwierzęcia z ryc. 2. Pobranie zostało wykonane 
pośmiertnie. W preparacie widoczne lokalizujące się w naskórku pasożyty, 
ponadto nadmierne rogowacenie naskórka oraz nacieki złożone z granulocytów 
obojętnochłonnych w obrębie skóry właściwej i naskórka. Barwienie H-E pow. 100×
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można zastosować sulfonamidy z trimeto-
prim (domięśniowo, 15 mg/kg m.c.; 14).

Należy wspomnieć, że notowane są przy-
padki niewyleczenia stad wielbłądowatych 
Nowego Świata z sarkoptozy, pomimo za-
stosowania zarówno leczenia miejscowe-
go, jak i ogólnoustrojowego (doramektyna, 
iwermektyna, amitraza, diazinon; 9). Au-
torzy tego artykułu również potwierdzają 
tego typu problemy związane z leczeniem 
inwazji S. scabiei u lam, gdy pomimo sto-
sowania ogólnoustrojowego iwermektyny 
i doramektyny, miejscowego amitrazy oraz 
szamponów antyseptycznych nie doszło do 
uwolnienia stada od pasożyta. Niektórzy au-
torzy sugerują, że po skutecznym leczeniu 
może rozwinąć się odporność na kolejną in-
wazję pasożytem. Wniosek ten został po-
stawiony na podstawie stwierdzenia przy-
padków, że zwierzęta, które przechorowały 
chorobę nie zarażały się ponownie, pomi-
mo obecności w stadzie osobników chorych. 
Mogły one jednak być bezobjawowymi no-
sicielami zarażającymi inne osobniki. Czas 
trwania tego typu odporności, jak również 
rzeczywiste zabezpieczanie przed ponow-
ną inwazją pasożytem nie są znane (14).

Inwazja Chorioptes spp.  
i Psoroptes spp.

Kolejną powszechnie rozpoznawaną inwa-
zją pasożytniczą u lam i alpak jest inwazja 
powierzchownie bytujących świerzbowców 
z rodzajów Chorioptes i Psoroptes (P. auche-
niae; 15, 5). Pasożyty te często rozpoznawa-
ne są u lam i alpak, również w Europie (16, 
3). Tak jak w przypadku S. scabiei, zaraże-
nie możliwe jest przez kontakt bezpośred-
ni z chorymi zwierzętami, jak również po 
wprowadzeniu do pomieszczeń, gdzie prze-
bywały chore zwierzęta. Ta druga droga jest 
ważniejsza niż w przypadku S. scabiei, po-
nieważ Chorioptes przeżywa w środowi-
sku znacznie dłużej – do około 60 dni (5). 
Podobnie jak w przypadku inwazji Sarcop-
tes, u zarażonych przez Chorioptes zwierząt 

dochodzi do powstania wyłysień, rumienia, 
formowania się łusek i strupów, a następnie 
do rozwoju zliszajowacenia (ryc. 5). W przy-
padku inwazji Chorioptes spp. objawy naj-
częściej pojawiają się na dalszych częściach 
kończyn, w szparze międzyracicznej, na kar-
ku, w okolicy krocza i u podstawy ogona. 
W inwazji Psoroptes spp. zmiany występują 
głównie na głowie zwierząt. Inwazja tym pa-
sożytem może dotyczyć również zewnętrz-
nego przewodu słuchowego i być przyczyną 
świądu tej okolicy, powodując u zwierzęcia 
potrząsanie głową, a w cięższych przypad-
kach nawet objawy przedsionkowe zwią-
zane z zapaleniem ucha środkowego (17). 
W przypadkach wtórnych zakażeń możliwe 
jest ropne zapalenie przewodu słuchowe-
go zewnętrznego (5). W najcięższych przy-
padkach inwazji Psoroptes możliwy jest też 
rozwój objawów, tak jak opisanych w przy-
padku inwazji Sarcoptes i Chorioptes z ob-
jęciem procesem chorobowym również in-
nych, poza głową, okolic ciała. W odróżnie-
niu od inwazji Sarcoptes świąd w przypadku 
inwazji powierzchownie bytujących świerz-
bowców Psoroptes i Chorioptes jest zwykle 
mniejszy (16). Występują również przypad-
ki bezobjawowego zarażenia pasożytem (5).

Rozpoznanie choroby, podobnie jak 
w przypadku sarkoptozy, stawiane jest na 
podstawie badania zeskrobiny, którą nale-
ży wykonać w miejscu najbardziej widocz-
nych zmian. W preparatach mikroskopo-
wych z pobranego materiału stwierdza 
się obecność postaci dorosłych i  rozwo-
jowych świerzbowców oraz jaj pasożytów 
(ryc. 6). Wykazanie pasożytów w zeskrobi-
nie jest zwykle łatwiejsze niż w przypad-
ku sarkoptozy.

Leczenie choroby może być prowadzo-
ne lekami miejscowymi oraz przy zastoso-
waniu leków ogólnoustrojowych. W przy-
padku inwazji Chorioptes skuteczne jest 
stosowanie miejscowe fipronilu w stężeniu 
0,25% (2). Kolejnym lekiem możliwym do 
użycia w przypadku inwazji tym pasożytem 
jest epirinomektyna (stosowana miejscowo 

w stężeniu 0,5% w dawce 0,5 mg/kg m.c.; 
lek należy stosować w odstępach tygodnio-
wych przez co najmniej 10 tygodni). Sku-
teczność leku u wielbłądowatych jest niższa 
niż u bydła w związku ze znacznie mniej-
szym wchłanianiem oraz szybszym wyda-
laniem leku. Odmienny metabolizm leku 
u lam i alpak powoduje, że notowane były 
przypadki nieskutecznego leczenia (16, 18, 
19). Innym zalecanym lekiem jest iwermek-
tyna stosowana w dawce 0,2 mg/kg m.c., 
dwu- lub trzykrotnie w odstępie 10 dni, lub 
0,4 mg co 14 dni, również podawana trzy-
krotnie (3, 16). Podobnie jak w przypadku 
inwazji Sarcoptes, w przypadku zarażenia 
Chorioptes nie w każdym przypadku le-
czenie jest skuteczne. Opisano przypadek, 
w którym po podaniu iwermektyny w dawce 
0,4 mg/kg m.c 3-krotnie w odstępie 14 dni 
nie doszło do wyleczenia zwierząt w sta-
dzie (19). Inwazja Psoroptes, w której obja-
wy dotyczą wyłącznie przewodu słuchowe-
go zewnętrznego, może być leczona poprzez 
stosowanie leczenia miejscowego w postaci 
iwermektyny podawanej do zewnętrznego 
przewodu słuchowego ewentualnie z rów-
noczesnym ogólnoustrojowym jej podawa-
niem w dawce 0,2 mg/kg m.c. (17).
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Ryc. 5. Inwazja Chorioptes u alpaki, widoczne wyłysienia oraz nadmierne 
rogowacenie naskórka na kończynach oraz boku klatki piersiowej

Ryc. 6. Obraz mikroskopowy zeskrobiny pobranej od alpaki z ryc. 5; 
widoczny świerzbowiec Chorioptes, pow 100×
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Wprawdzie minął już okres najwięk-
szego zainteresowania endogenny-

mi opioidami (endogenous opioid peptides 
– EOP), to dalsze dociekania teoretyczne 
i możliwości ich klinicznego zastosowania 
się nie zmniejszają. Zwłaszcza że zidenty-
fikowano ich obecność w mleku, jako bio-
aktywnych peptydów. Chodzi szczególnie 
o te, które stanowią peptydy będące frag-
mentami β-kazeiny mleka, czyli kazomor-
finy. Jako opioidy endogenne są również 
składnikami pożywienia, będąc równo-
cześnie opioidami egzogennymi, zwany-
mi egzorfinami. Βeta-kazomorfina-11 oraz 
αS1-kazeinofosfopeptyd-9 są produktami 
trawienia kazeiny. Wykazują działania anal-
getyczne, wpływają na zachowania socjal-
ne, a przedłużając czas przechodzenia tre-
ści w przewodzie pokarmowym, działają 

przeciwbiegunkowo. Egzorfiny zwiększa-
ją wchłanianie wolnej wody i elektrolitów 
w jelitach cienkim i grubym, hamują mo-
torykę przedżołądków u przeżuwaczy i po-
wodują katalepsję na drodze odmiennego 
mechanizmu działania niż czynią to neu-
roleptyki. Są ambireceptorowymi agonista-
mi receptorów μ- oraz δ-opioidergicznych. 
Pobudzanie pierwszych wiąże się z efek-
tem analgetycznym, a stymulacja drugich 
z działaniem psychotropowym egzorfin (1)

Zdumiewa ciągle fakt, że noworodki 
reagujące płaczem i krzykiem na niepo-
kojące je sytuacje zapominają o  tym już 
po pierwszych porcjach spożytego mat-
czynego mleka. Już 25 lat temu wykazano 
istnienie trzech głównych grup endogen-
nych opioidów, po czym wkrótce wykazano 
obecność kazomorfiny. Jest ona peptydem 
egzogennym, będącym równocześnie sub-
stancją endogennego pochodzenia wydzie-
laną do mleka, czyli peptydem o działaniu 
opioidu, a jego działanie łączono z przeciw-
stresowym i uspokajającym wpływem na 
oseski. Badania własne wykazały, że kazo-
morfina wydzielana w mleku ma również 
uspokajające działanie ośrodkowe. Infun-
dowana do komory bocznej mózgu owiec 
powodowała ich uspokojenie oraz hamo-
wanie motoryki przedżołądków. Może to 
znajdować odniesienie do skutecznego 
uspokojenia zaburzeń motoryki przewo-
du pokarmowego w warunkach stresu (2). 
Białka mleka zawierają też inne potencjal-
nie aktywne peptydy, będące składnika-
mi żywności funkcjonalnej, warunkujące 

bardzo istotną rolę w regulacji i modulacji 
procesów metabolicznych organizmu (3).

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto 
opracowanie pierwszej krajowej monogra-
fii alfa-kazozepiny – substancji pochodzą-
cej z kazeiny mleka krowiego, a stanowią-
cej główny składnik preparatu firmowego 
o nazwie „Zylkene” do stosowania anksjo-
litycznego (uspokajającego) i przeciwstre-
sowego u małych zwierząt.

Charakterystyka alfa-kazozepiny

Mleku krowiemu przypisuje się wiele atry-
butów korzystnych fizjologicznie. Nale-
ży do nich działanie gastroprotekcyjne 
u szczurów z owrzodzeniem wywołanym 
stosowaniem różnych innych produktów 
mlecznych, w tym śmietany z pełnego mle-
ka czy śmietanki zebranej z mleka (4). We-
dług mądrości ludowej spożywanie mleka 
ułatwia zasypianie i działa uspokajająco. 
Już ponad 60 lat temu opisano, że dorośli 
wykazywali większą tendencję do nieprze-
rwanego snu po spożyciu mleka z płatka-
mi kukurydzianymi (5). Elektroencefalo-
graficznie stwierdzono, że sen starych lu-
dzi jest dłuższy i rzadziej przerywany po 
spożyciu kaszy z mlekiem przed snem, 
a działanie mleka jest skuteczniejsze po 
jego każdym kolejnym stosowaniu. Ten 
wynik mógłby być związany z reakcją wa-
runkową na mleko, która u ludzi utrzymu-
je się od dzieciństwa (6).

Białka mleka są syntetyzowane przez 
samice ssaków dla karmienia potomstwa. 

Peptydy mleka skutecznymi lekami 
w tłumieniu lęku i stresu  
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Bovine milk peptides are efficacious in 
reducing anxiety and stress in humans and 
companion animals

Kania B.F., Wrońska D., University Center of 
Veterinary Medicine of Jagiellonian University 
and Agricultural University in Cracow1, Faculty of 
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Here we aimed at the presentation of bovine milk as 
a source of compounds that calm or quiet an anxious 
patient. Bovine milk has long been considered a bev-
erage with natural tranquillizing properties. Some of 
the peptides present in milk do have a calming ef-
fect. One of them is alfa1-casozepine, a tryptic bovine 
αs1-casein hydrolysate. Alfa1-casozepine, a non-phar-
maceutical milk compound is very effective in treat-
ing anxiety in cats, dogs and other species suffering 
from anxiety-related conditions. In the blinded study, 
the effects of α1-casozepine (Zylkene) given per os in 
the dose 15 mg/kg B.W./24h and selegiline in the 
dose 0,5 mg/kg B.W./24h were shown to be equal-
ly effective in companion animals long term treat-
ment. In the clinical study, alfa1-casozepine had no 
adverse effect that is consistent with toxicology data.

Keywords: alfa1-casozepine, anxiolytic effects, 
companion animals.
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