
Czas na zmianę?

Profilaktyka leptospirozy psów w Polsce.



LEPTOSPIROZA PSÓW
Leptospiroza jest chorobą o szerokim zasięgu geograficznym, obejmującą wiele gatunków zwierząt oraz ludzi. 
Uważa się, że jest to obecnie najbardziej rozpowszechniona zoonoza na świecie (Adler & de la Peña Moctezuma, 2010).

Objawy kliniczne
Wczesne oznaki choroby u psa mogą być słabo wyrażone 
i nieswoiste, co sprawia, że jej rozpoznanie tylko na podstawie 
objawów klinicznych jest trudne. W wyniku tego zachorowania 
na leptospirozę prawdopodobnie są nierozpoznawane, a jeśli  
nie jest ona leczona na wczesnym etapie, objawy mogą się 
nasilać aż do potencjalnie śmiertelnego uszkodzenia wątroby  
i/lub nerek. Niedawno odkryto inne formy kliniczne leptospirozy 
psów, jak np. leptospirozowy zespół krwotoczności płucnej 
(leptospiral pulmonary hemorrhage syndrome – LPHS).

Drogi szerzenia się leptospirozy
Zakażone zwierzęta wydalają bakterie z moczem.  
Przewlekle zakażone zwierzęta z gatunków będących 
rezerwuarami leptospir (np. gryzonie) mogą wydalać bakterie 
latami, a przypadkowi gospodarze (np. psy) miesiącami.

Do bezpośredniego zakażenia dochodzi, kiedy zwierzę ma 
kontakt z moczem, w którym obecne są leptospiry. Zakażenie 
pośrednie odbywa się przez kontakt ze skażoną wodą, glebą, 
jedzeniem, posłaniem itp. Leptospiry są zdolne do przetrwania 
nawet kilka miesięcy w ciepłym i wilgotnym środowisku, 
mogąc zakażać kolejnych gospodarzy. Wtedy cały cykl zakażeń 
rozpoczyna się od nowa.

Leptospiroza jako zoonoza
Najbardziej niepokoi fakt, że zakażone psy mogą być źródłem 
infekcji dla ludzi (Levett, 2001). Leptospiroza jest groźną 
zoonozą, której kluczowym elementem zwalczania jest 
ograniczanie siewstwa przez zakażone psy.

Czynniki ryzyka
Choć tradycyjnie leptospiroza jest wiązana bardziej z terenami 
wiejskimi, psy mogą zostać zakażone praktycznie wszędzie.
Istnieje wiele czynników ryzyka, co sprawia, że prawie wszystkie 
psy są narażone na zakażenie, a zwłaszcza:
● psy myśliwskie;
● psy pasterskie;
● psy mające kontakt z gatunkami rezerwuarowymi leptospir 

(np. gryzoniami): głównie psy żyjące na terenie gospodarstw 
wiejskich;

● psy mające dostęp do stojącej lub wolnopłynącej wody 
(tereny podmokłe, kałuże, bagna, stawy, jeziora itp.);

● psy zabierane na wycieczki plenerowe.



Uwaga: proszę zwrócić uwagę, że serowary i  serogrupy często 
noszą tę samą nazwę, co może prowadzić do nieporozumień!

Klasyfikacja leptospir
Istnieje wiele chorobotwórczych szczepów leptospir, które 
zwyczajowo są dzielone na swoiste serogrupy, a te z kolei 
zawierają serowary, czyli serotypy.
Poniższa tabela pokazuje klasyfikację serogrup  
z najważniejszymi dla każdej serowarami leptospir.

SEROWAR

Canicola

Icterohaemorrhagiae

Copenhageni

Bratislava

Australis

Grippotyphosa

Dadas

SEROGRUPA

Canicola

Icterohaemorrhagiae

Australis

Grippotyphosa

Które z serogrup są najważniejsze?
Tradycyjnie leptospiroza psów była związana z serowarami z serogrup Canicola i Icterohaemorrhagiae. Jednak w ostatnich latach 
epidemiologia zachorowań psów na leptospirozę zmieniła się i obecnie serowary z serogrup Australis i Grippotyphosa są równie 
częstą przyczyną zachorowań.
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Zachorowania psów na leptospirozę związane 
z zakażeniami serowarami z serogrup Australis, 
Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae i Canicola 
w Belgii.

Zachorowania psów na leptospirozę związane 
z zakażeniami serowarami z serogrup Australis, 
Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae i Canicola  
w Niemczech.

Źródło – Behaeghel, et. al., 2011 Źródło – Laboklin (Labor für Klinische Diagnostik GMBH & Co. KG)

http://www.laboklin.de/pages/html/de/service/Statistik/leptospiren_2011.htm
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Leptospiroza psów – sytuacja  
w Europie

Z najnowszej publikacji (W. A. Ellis, 2010), w której 
przeanalizowano bieżącą sytuację leptospirozy psów  
w Europie, dowiadujemy się, że:

„...bez ryzyka pomyłki można stwierdzić, że psy  

w Europie nadal powinny być szczepione przeciwko 

zakażeniom serotypami Icterohaemorrhagiae  

i Canicola. Ponadto są solidne dowody na to,  

że składnikiem szczepionek przeciwko leptospirozie 

powinien być także serotyp Bratislava, a w Europie 

kontynentalnej (ale nie w W. Brytanii) również 

serotyp Grippotyphosa”.
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Control of canine leptospirosis in Europe:  
time for a change?
W. A. Ellis

Changes in the formulation of the Leptospira components of dog vaccines are being 
considered in Europe, following changes in North America. This article discusses the options 
for change and recommends the continued inclusion of serovars Icterohaemorrhagiae and 
Canicola plus the inclusion of serovars Bratislava and Grippotyphosa (for mainland Europe 
only). If other serovars, such as Pomona, are to be considered in the future, then there is a 
need for additional clinical, cultural and serological studies across Europe to support their 
inclusion.
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VACCINES for the protection of dogs against Leptospira interrogans 
infection have been available in Europe for approximately 50 years 
(Jull and Heath 1961). Traditionally, these have consisted of killed 
bacterins with two components – serovars Icterohaemorrhagiae and 
Canicola. Reports from mainland Europe indicate an altered epide-
miological situation, and there have been calls for an expansion of 
the number of Leptospira serovars included in vaccines, to reflect the 
most prevalent serovars found in dogs (Gerlach and Stephan 2007, 
Geisen and others 2008). An increase in cases of leptospirosis in 
human beings in Germany has, in part, been attributed to a resurgence 
in canine leptospirosis (Jansen and others 2005) and has added to the 
calls for a review of vaccines. Changes in the epidemiology of canine 
leptospirosis in North America have led to the inclusion of serovars 
Grippotyphosa and Pomona in bacterins available there. In Europe, 
vaccine manufacturers are actively reviewing the strains of Leptospira 
that should be included in dog vaccines (Davies 2008) and, because 
major manufacturers have global interests, whether there is common 
ground between European and North American requirements.

Recent review articles have concentrated on the clinical signs, 
diagnosis and control of leptospirosis (van de Maele and others 2008, 
Burr and others 2009). The purpose of this paper is to review the epi-
demiological situation in Europe and examine the options for changes 
to the vaccines available in Europe and in the UK in particular.

Epidemiology
Most of the information relating to leptospires in dogs is based on 
seroprevalence studies performed using the microscopic agglutination 
test (MAT). Although the serogroup is no longer a valid taxonomic 
term, it is used in this paper as it groups strongly antigenically related 
strains, allowing comparisons to be made between different studies 
that have been conducted using related but different serovars as anti-
gens in the MAT. In addition, there is likely to be cross-protection 
between closely related strains.

The epidemiological picture varies across Europe, and direct com-
parisons between different studies are further complicated by the vari-
ability in minimum MAT titres used in different studies, ranging from 

1:10 to 1:800. Although high titres (1:400 or 1:800) are useful for iden-
tifying the serovar strains that are likely to have caused recent clinical 
infections and for eliminating cross-reactions, they have limited value 
in assessing the levels of exposure within dog populations. In contrast, 
very low titres to serovars Icterohaemorrhagiae or Canicola could be a 
result of vaccination, and low titres to other strains could result from 
cross-reactions in the MAT.

In general terms, exposure to Leptospira appears to be low in vac-
cinated dogs in urban areas but much higher in rural dogs, dogs kept 
in large kennels or dogs from unvaccinated inner-city populations 
(Scanziani and others 2002, Modric and others 2008).

The major serogroups to which dogs in Europe are exposed are 
Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Australis, Sejroe and Canicola. 
The relative importance of Grippotyphosa and Sejroe group infec-
tions differs according to region within Europe, because these infec-
tions result from incidental exposure to strains maintained by rodent 
hosts whose distribution and concentration varies across Europe. 
Icterohaemorrhagiae infection is less subject to regional variation 
because its maintenance host – the rat – has a ubiquitous distribu-
tion. Serovars belonging to the Australis serogroup are maintained by 
wildlife hosts as well as by dogs; hence, exposure to these strains is 
consistently observed across Europe. Canicola infection is maintained 
in dogs, and is declining in many areas. Infection by other serovars, 
including those belonging to the Pomona serogroup (which is impor-
tant in North America), are rare in Europe.

Serovars
Icterohaemorrhagiae
Where recent data are available, serogroup Icterohaemorrhagiae (sero-
vars Icterohaemorrhagiae and Copenhageni) infection remains one 
of the most prevalent Leptospira infections to which dogs are exposed 
across Europe – in Germany (Geier-Dömling and others 2003, Geisen 
and others 2008), Croatia (Modric and others 2008), Denmark 
(Thorsen 2008), France (Andre-Fontaine 2006), Romania (Cătană and 
Fodor 2006), Greece (Burriel and others 2003) and Italy (Cerri and 
others 2003).

It is also the most common recognised cause of clinical leptospiro-
sis in dogs, and in the UK cases are seen regularly by diagnostic labo-
ratories, particularly in farm and sporting dogs. Given the ubiquitous 
nature of its maintenance host and the severity of clinical disease, there 
is an overwhelming case for the continued use of Icterohaemorrhagiae 
in dog vaccines.

Canicola
Serovar Canicola is maintained by dogs and has no other known main-
tenance host. The consensus view is that seroprevalence to Canicola 
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Wniosek: 

Zgodnie z najnowszymi danymi, europejska  

szczepionka przeciwko leptospirozie psów powinna 

zawierać serowary Grippotyphosa i Australis  

(Bratislava), wraz ze stosowanymi do tej pory  

Canicola i Icterohaemorrhagiae.



NOBIVAC L 4

Opis szczepionki
Nobivac L4  jest gotową do użycia, płynną, inaktywowaną 
szczepionką przeciwko leptospirozie psów. Zawiera dwa 
dodatkowe serowary, dzięki czemu zapewnia szersze spektrum 
ochrony przed szczepami będącymi obecnie najczęstszą 
przyczyną leptospirozy.

Skład:

● L. Canicola – serowar Portland-vere

● L. Icterohaemorrhagiae – serowar Copenhageni

● L. Australis – serowar Bratislava

● L. Grippotyphosa – serowar Dadas

Bezpieczeństwo szczepionki
Terenowe badania bezpieczeństwa
Zgodnie z wymogami rejestracji produktów leczniczych 
weterynaryjnych przeprowadzono badania terenowe  
dotyczące bezpieczeństwa szczepionki Nobivac L4 . 
Objęto nimi 194 psy różnych ras. Bezpieczeństwo szczepionki 
Nobivac L4  porównywano ze szczepionką Nobivac Lepto. Badania 
potwierdziły, że profil bezpieczeństwa szczepionki Nobivac L4  dla 
szczeniąt, suk w ciąży i innych psów jest taki sam, jak w przypadku 
szczepionki Nobivac Lepto. Nie stwierdzono istotnych klinicznie 
różnic w reakcjach miejscowych lub ogólnych, temperaturze ciała 
(mierzonej w odbycie) ani we wpływie na przebieg ciąży.

Zmniejszone ryzyko reakcji alergicznych
Albumina surowicy bydlęcej (BSA – Bovine Serum Albumin)  
jest powszechnie stosowana w produkcji wielu szczepionek,  
ale uważa się ją za przyczynę poszczepiennych reakcji 
alergicznych (Ohmori, et. al., 2007).
Unikalny i opatentowany przez MSD Animal Health proces 
filtracji VacciPureTM czynnie usuwa nadmiar BSA z końcowego 
produktu, jakim jest szczepionka, skutkiem czego stężenie BSA  
w preparacie Nobivac L4  jest znacznie niższe niż w innych 
szczepionkach.8

Szczepionka

Nobivac L4

Nobivac Lepto

Szczepionka A 

Szczepionka B

Szczepionka C

Producent

MSD AH

MSD AH

Producent A

Producent B

Producent C

Nr serii

A002A

A003A

A103B

A101A

A105B

Seria 1

Seria 2

Seria 1

Seria 2

Seria 1

0,4

0,4

0,3

0,5

0,3

4,0

2,4

3,6

3,8

6,3

Skuteczność szczepionki
Wykonano szereg badań w celu potwierdzenia skuteczności 
nowej szczepionki.
Głównymi kryteriami oceny były: skuteczne zwalczenie  
zakażenia oraz ograniczenie siewstwa leptospir z moczem  
przez zakażone psy.

Objawy chorobowe zawsze pojawiają się po okresie 
leptospiremii, który pozwala bakteriom dotrzeć do takich 
narządów jak wątroba czy nerki. Wynika z tego, że jeśli 
szczepienie jest w stanie zapobiec leptospiremii, to zapobiegnie 
nie tylko wystąpieniu klinicznych objawów choroby, ale także 
zakażeniu nerek i siewstwu leptospir z moczem.

Zawartość BSA (mg/ml)



Odporność na zakażenie i siewstwo
Wykonano cztery badania z doświadczalnym zakażeniem, w których oceniano 
skuteczność szczepionki Nobivac L4  w zapobieganiu zakażeniu oraz wydalaniu 
leptospir z moczem (Klaasen, et. al., 2012a). W tym celu cztery grupy szczeniąt 
poddano dwukrotnym szczepieniom: w 6. i 10. tygodniu życia. Po 3. tygodniach 
od ostatniego szczepienia, badane szczenięta zakażono leptospirami jednocześnie 
z nieszczepionymi psami z czterech grup kontrolnych. Wyniki zawarte w poniższej 
tabeli dowodzą, że Nobivac L4  był w stanie u większości zwierząt zapobiec 
zakażeniu oraz wydalaniu leptospir z moczem.

1 Kryterium „pies zakażony” oznacza: 
-  psa, u którego przynajmniej w dwóch próbkach krwi lub 

surowicy albo moczu lub nerki, pobranych w różnych 
dniach, potwierdzono zakażenie lub 

-  psa z zapaleniem nerek wywołanym zakażeniem lub 

-  klinicznymi albo hematologicznymi objawami leptospirozy.

2 Kryterium „pies z zakażonymi nerkami” oznacza: 
-  psa z przynajmniej jedną próbką moczu lub nerki, 

zawierającą leptospiry od 14. dnia po zakażeniu lub 
-  psa z zapaleniem nerek wywołanym zakażeniem  

(widocznym w badaniu histopatologicznym). 

Wyniki – skuteczność szczepienia u psów zakażonych w 3 tygodnie  
od szczepienia

Zakażenie 

Canicola

Ictero

Grippo

Australis

Grupa

Szczepiona

Kontrolna

Szczepiona

Kontrolna

Szczepiona

Kontrolna

Szczepiona

Kontrolna

2/8

8/8

0/7

7/7

0/8

7/8

0/8

6/8

0/8

8/8

0/7

7/7

0/8

6/8

0/8

1/8

Liczba psów dodatnich:

zakażonych 1 z zakażonymi nerkami 2

Zakażenie 

Canicola

Ictero

Grippo

Australis

Grupa

Szczepiona

Kontrolna

Szczepiona

Kontrolna

Szczepiona

Kontrolna

Szczepiona

Kontrolna

1/9

9/9

0/9

6/9

1/8

7/9

2/8

8/9

1/9

9/9

0/9

6/9

1/8

0/9

0/8

4/9

Liczba psów dodatnich:

zakażonych 1 z zakażonymi nerkami 2

Czas utrzymywania się odporności: 12 miesięcy
W celu potwierdzenia, że szczepionka Nobivac L4 wywołuje 12-miesięczną odporność, przeprowadzono kolejną 
serię czterech badań z doświadczalnymi zakażeniami (Klaasen, et. al., 2012a). Cztery grupy szczeniąt poddano 
dwukrotnym szczepieniom: w 6. i 10. tygodniu życia, a po 12. miesiącach od drugiego szczepienia zakażono 
leptospirami jednocześnie z nieszczepionymi psami z czterech grup kontrolnych. Wyniki zawarte w poniższej 
tabeli dowodzą, że Nobivac L4 był w stanie u większości zwierząt zapobiec rozwojowi choroby i wydalaniu 
leptospir z moczem przez co najmniej 12 miesięcy od szczepienia.

1 Kryterium „pies zakażony” oznacza: 
-  psa, u którego przynajmniej w dwóch próbkach krwi lub 

surowicy albo moczu lub nerki, pobranych w różnych 
dniach, potwierdzono zakażenie lub 

-  psa z zapaleniem nerek wywołanym zakażeniem lub 

-  klinicznymi albo hematologicznymi objawami leptospirozy.

2 Kryterium „pies z zakażonymi nerkami” oznacza: 
-  psa z przynajmniej jedną próbką moczu lub nerki, 

zawierającą leptospiry od 14. dnia po zakażeniu lub 
-  psa z zapaleniem nerek wywołanym zakażeniem  

(widocznym w badaniu histopatologicznym). 

Wyniki – skuteczność szczepienia u psów zakażonych po 12 miesiącach  
od szczepienia

Odporność krzyżowa przeciwko innym serowarom
Badania sugerują, że szczepionka Nobivac L4 indukuje odporność przeciwko różnym serowarom leptospir w obrębie 
tej samej serogrupy (dotyczy to również odporności przeciw serotypom Grippotyphosa i Icterohaemorrhagiae).



 Zawiera antygeny serowarów z czterech różnych serogrup leptospir – skład szczepionki został 
dostosowany do potrzeb, wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej w Europie.

 Ogranicza ryzyko zakażenia psa, jak również siewstwa zarazków z moczem.

 W konfrontacji z przeciwciałami matczynymi, szczepionka jest skuteczna  
już od 6. tygodnia życia szczenięcia.

 Może być stosowana u suk ciężarnych. 

 Zakażenia kontrolne wykazały, że czas utrzymywania się odporności wynosi 12 miesięcy.

 Nie zawiera adiuwantu.

 Dzięki technice filtracji VacciPure™ obniżone zostało stężenie albumin surowicy bydlęcej (BSA),  
co zmniejsza ryzyko niepożądanych reakcji poszczepiennych.
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Nobivac L4, zawiesina do wstrzykiwań dla psów SKŁAD JAKOŚCIOWY I  ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Jedna dawka 1 ml zawiera: Substancje czynne: Inaktywowane 
szczepy Leptospira: - L. interrogans serogrupy Canicola serowaru Portland-vere (szczep Ca-12-000) 3550-7100 U1 - L. interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni (szczep Ic-02-001) 290-1000 U1 - L. interrogans serogrupy 
Australis serowaru Bratislava (szczep As-05-073) 500-1700 U1 - L. kirschneri serogrupy Grippotyphosa serowaru Dadas (szczep Gr-01-005) 650-1300 U1   1 jednostki ELISA masy antygenowej Substancje pomocnicze: Tiomersal 0,1 mg POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań. Bezbarwna zawiesina. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Do czynnego uodporniania psów przeciw: - L. interrogans serogrupy Canicola serowaru 
Canicola w celu ograniczenia zakażenia i wydalania z moczem, - L. interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni w celu ograniczenia zakażenia i wydalania z moczem, - L. interrogans serogrupy Australis serowaru Bratislava w celu 
ograniczenia zakażenia, - L. kirschneri serogrupy Grippotyphosa serowaru Bananal/Lianguang w celu ograniczenia zakażenia i wydalania z moczem. Powstawanie odporności: 3 tygodnie. Utrzymywanie się odporności: 1 rok. Przeciwwskazania 
Brak. Specjalne ostrzeżenia Brak. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta. Specjalne środki ostrożności dla osób 
podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom Brak. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) W ciągu kilku dni po szczepieniu może wystąpić łagodne i przejściowe podniesienie temperatury ciała  
(≤ 1°C) a niektóre szczenięta mogą wykazywać niższą aktywność i/lub ograniczony apetyt. W miejscu wstrzyknięcia można obserwować niewielki (≤ 4 cm), przejściowy obrzęk, który może być niekiedy twardy i bolesny przy omacywaniu. 
Każdy taki obrzęk ustąpi lub ulegnie widocznemu ograniczeniu w  ciągu 14 dni od przeprowadzenia szczepienia. Okazjonalnie może wystąpić przejściowa ostra reakcja nadwrażliwości (anafilaksja). Dawkowanie i  droga(i) podawania 
Podanie podskórne. Przed zastosowaniem, należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury pokojowej. Należy podawać dwukrotnie jedną dawkę (1 ml) szczepionki z zachowaniem odstępu 4 tygodni psom od 6 tygodnia życia. Schemat 
szczepienia: Szczepienie podstawowe: Pierwsze szczepienie można przeprowadzić w  wieku od 6 do 9(*) tygodni, a  drugie w  wieku od 10 do 13 tygodni. Szczepienie przypominające: Psy należy poddawać szczepieniu przypominającemu 
corocznie z zastosowaniem jednej dawki (1 ml) szczepionki. (*) W przypadku wysokich mian przeciwciał matczynych (MDA), zaleca się prowadzenie pierwszego szczepienia w wieku 9 tygodni. W przypadku jednoczesnego stosowania, 1 dawka 
szczepionki Nobivac zawierającej wirus nosówki psów, adenowirus psów typu 2 i/lub parwowirus psów powinna zostać rozpuszczona z zastosowaniem 1 dawki (1 ml) Nobivac L4. Wymieszane szczepionki należy wstrzyknąć podskórnie. NAZWA 
I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Intervet International B.V.; Wim de Körverstraat 35; 5831 AN Boxmeer; Holandia NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO Komisja Europejska 
EU/2/12/143/001-005  KATEGORIA DOSTęPNOŚCI: Produkt leczniczy weterynaryjny wydawany z przepisu lekarza – Rp. Reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.
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