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Trochę pchlej historii

Nawet dinozaury miały pchły. Skamieniałości tych 
owadów, liczące 165 mln lat, odkryli naukowcy z Chin. 
Przodków dzisiejszych pcheł nazwano Pseudopulex ju-
rassicus i Pseudopulex magnus. Te pasożyty dinozaurów 
były ok. 10-krotnie większe od pchły psiej i  osiągały 
rozmiary 1,7 cm (P. jurassicus) i  2,28 cm (P. magnus) 
(fot. 1). Do tego miały bardzo długi aparat gębowy słu-
żący do przekłuwania i wysysania krwi dinozaurów – 
mógł on mierzyć nawet do 5,15 mm u P. magnus (Gao 
i wsp., 2012). 

Człowiekowi pchły towarzyszą od dawna. Pulex 
irritans, pchłę o  bardzo szerokim spektrum żywicieli, 
do których oprócz zwierząt domowych (Gracia i wsp., 
2000), gryzoni (Bakr i  wsp., 1996), ptaków (Graham 
i wsp., 2016), czy zwierząt dziko żyjących (Sréter i wsp., 
2003), należy również człowiek, znaleziono w rzeczach 
należących do datowanej na 3300 r. p.n.e. mumii Ötzi, 
odkrytej w 1991 roku w lodowcu w Alpach, blisko gra-
nicy z Tyrolem (Schedl, 2000). Z kolei w  starożytnym 
Egipcie zmagano się z  plagą pcheł – ten sam gatunek 
pchły (P. irritans) zidentyfikowano podczas wykopalisk 
w wiosce robotniczej na terenie starożytnej (ok. 1350 r. 
p.n.e.) stolicy państwa faraonów – Amarny (Panagio-
takopulu, 2001). Pchły dokuczały również Wikingom 
na dalekiej północy. Przedstawicieli gatunku P. irritans 
odnaleziono na stanowiskach archeologicznych w osa-
dach Wikingów na Grenlandii. Znalezione owady dato-
wane są na lata 990-1350 naszej ery (Sadler, 1990). 

Z  pchłami od zawsze toczono wojny, próbując po-
zbyć się ich niechcianego towarzystwa, na miarę wiedzy 
i możliwości danej epoki. Do najskuteczniejszych spe-
cyfików stosowanych w starożytności przeciwko insek-
tom należała ikra rybia, a do ich odstraszania rozpylano 
słoną wodę (Veiga, 2012). W średniowieczu do obrony 
przed pchłami stosowano najczęściej posiekany piołun 
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Streszczenie:

Pchły (Siphonaptera) są niemiłymi towarzyszami ludzi 
i zwierząt. Należą do grupy krwiopijnych bezskrzydłych 
owadów. Rząd Siphonaptera liczy ponad 2 tysiące gatun-
ków, które występują prawie na całym świecie. Owady te 
cieszą się złą sławą wektorów niebezpiecznych patogenów, 
w tym bakterii, wirusów czy pasożytów. Pchły odegrały 
kluczową rolę w rozprzestrzenianiu epidemii dżumy, któ-
ra pochłonęła miliony ludzkich istnień. Ich niechciana, 
ale silna więź z człowiekiem sprawiła, że pchły są boha-
terami wielu wierszy oraz obrazów, w których przedsta-
wia się, często w zabawny sposób, nierówną walkę z tymi 
pasożytami. Ich niezwykłe zdolności przyczyniły się do 
powstania pchlich cyrków, w  których pchły bawiły wi-
downię swoimi akrobatycznymi umiejętnościami.
Słowa kluczowe: Pchły, Ctenocephalides felis, dżuma, choroba 
kociego pazura, Diphyllidium caninum, pchli cyrk.

i  wrzątek (Gilewska-Dubis, 2002; Miśkiewicz, 2002). 
W piętnastym wieku kobiety nosiły etole, zwane pchli-
mi futrami, które miały być „pułapkami” na pchły. No-
szono również na łańcuszkach futrzane zawieszki, które 
miały także działać jako pchle pułapki. Innym rodza-
jem pułapki była cylindryczna rurka, która zawierała 
mały pręt lub pęczek posmarowany miodem lub krwią, 
aby przywabiać pchły (Busvine, 1976) (fot. 2). Obecnie 
na walkę z tymi pasożytami wydaje się ok. 15 miliardów 
dolarów rocznie (Nisbet i wsp., 2006).

Wzmianki o  tych dokuczliwych owadach często 
pojawiają się w  literaturze i  sztuce. O  pchłach wspo-
mniano w  Biblii. W  Starym Testamencie, pierwszej 
księdze Samuela, Dawid zwraca się do Saula słowami: 
„Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? 
Za zdechłym psem? Za jedną pchłą?” (1 Sm 24:15-16). 
Arystoteles rozmyślał nad tymi krwiopijnymi owada-
mi w kontekście teorii samorództwa. Według tej teorii 
pchły „rodzą” się z  gnijącej materii, jednakże filozof 
twierdził również, w  wolnym tłumaczeniu, że: „Wszy, 
pchły, pluskwy składają wprawdzie coś w rodzaju jaj, ale 
z tych ostatnich nic się nie lęgnie” (Peck, 1963; Mittler, 
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Fot. 1. P. magnus  – 
pchła pasożytująca 
na dinozaurach.

Źródło:  https://www.
livescience.com/20058-
-dinosaur-fleas-fossils.html
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1973; http://forum.gazeta.pl/forum/w,92813,13727463
7,137274637,Paradygmaty_na_wesolo_.html). Galileo 
Galilei jako pierwszy zaobserwował pchłę za pomocą 
mikroskopu (1624 rok), a w 1665 roku Britney Robert 
Hook jako pierwszy wykonał dokładny, biologiczny ry-
sunek tego pasożyta (Roncalli, 2004). Najwcześniejszy 
znany opis gatunku pchły należy do Linneusza z 1758 
roku, który opisał pchły P. irritans i  Tunga penetrans 
(Krasnov, 2008).

„Niech zdechnę ja i pchły moje!” – krzyczał Zagłoba 
goniony przez Bohuna w powieści Henryka Sienkiewi-
cza „Ogniem i Mieczem”. Przygody sprytnej Pchły Sza-
chrajki, stworzonej przez poetę Jana Brzechwę, bawią 
dzieci od wielu lat. Pchły są bohaterami wielu fraszek 
i wierszy, z humorem opisujących nieskuteczność wszel-
kiego rodzaju medykamentów stosowanych do walki 
z tymi owadami. Wacław Potocki w „Proszku na pchły” 
opisuje krótką historię szlachcica, który kupuje tytuło-
wy proszek, ale zapomina zapytać sprzedawcę, jak go 
stosować. Otrzymuje odpowiedź, że proszek jest bardzo 
skuteczny, tylko dawkowanie nieco kłopotliwe: proszek 

zadziała, o ile nasypie się go pchle prosto do pyszczka: 
„Której nasypiesz w pyszczek, zaraz zdechnie”. Jednym 
z obrazów przedstawiających poranną toaletę i pozby-
wanie się pcheł jest dzieło Gerarda Honthorsta z 1628 
roku pt. „Łapanie pchły” (fot. 3).

W dzisiejszych czasach pchły również potrafią roz-
budzić wyobraźnię. Latem 2018 roku brytyjska prasa 
brukowa rozpisywała się o  inwazji na Wyspy wyjąt-
kowo agresywnych pcheł, strasząc ich wyjątkowymi 
zdolnościami rozrodczymi (https://www.thesun.co.uk/
news/6423387/mutant-super-fleas-penis-size-uk-inva-
sion-weather-thunderstorms/; https://www.dailymail.
co.uk/sciencetech/article-5794259/Super-f leas-peni-
ses-2-5-times-length-body-set-invade-UK-homes.html; 
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/super-f leas-
-giant-penises-invade-12626946). 

Podobne zagrożenie ze strony pcheł nawiedziło An-
glików w 2016 roku, kiedy to na oficjalnej stronie BBC 
musiano uspokajać obywateli, że pchły były, są i będą 
gryzącym problemem człowieka, ale podawane przez 
media wiadomości są mocno przesadzone i jeśli zacho-
wuje się podstawowe zasady higieny, to nie ma powodów 
do paniki (http://www.bbc.com/earth/story/20161004-
-why-fleas-have-such-huge-organs). 

Pchły, oprócz paniki, wywołują także ciekawość. 
Ich rozmiary i  umiejętności od dawna fascynowały 
człowieka. W  czasie wczesnego okresu wiktoriańskie-
go Louis Bertolotto, urodzony w  1802 roku w  Genui, 
stał się sławny dzięki akrobatycznym występom swo-
ich pchlich podopiecznych w  miniaturowym cyrku. 
Owady były podpinane do różnych małych przyrzą-
dów i  ciągnęły mikroskopijne maszyny, były ubierane 

Fot.  2. Pułapka na pchły wykonana z kości słoniowej

Źródło: https://georgianera.wordpress.com/2015/12/08/itching-
-and-scratching-18th-century-flea-traps/

Fot. 3. Obraz „Łapanie 
pchły”, Gerrit van 
Honthhorst

Źródło: https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:%27The_Flea_
Hunt%27_by_Gerrit_van_
Honthorst,_Dayton_Art_
Institute.JPG
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w stroje cyrkowe, w których wykonywały różne akro-
bacje (fot. 4). Pasożyty musiały być regularnie karmio-
ne przez własnego opiekuna, i  tym samym właściciel 
pchlego cyrku sam stawał się daniem głównym dla swo-
ich małych akrobatów. Bertolotto występował w Euro-
pie i Nowym Jorku, począwszy od około 1833 roku. In-
nym artystą zajmującym się pchlą sztuką cyrkową był 
William Heckler, który rozpoczął cyrkowy biznes na 
początku XX wieku w  Stanach Zjednoczonych, a  jego 
syn kontynuował występy do lat 60 XX wieku. Bertolot-
to i Heckler niestrudzenie promowali pchli cyrk i umie-
jętności owadzich cyrkowców, podróżując i  dając wy-
stępy na całym świecie. Obaj mężczyźni mieli szacunek 
do swoich pcheł i  doskonale znali biologię i  behawior 
tych owadów. Jednak dziś ich wkład w  wiedzę o  tych 
insektach jest ignorowany i  zazwyczaj odrzucany, po-
mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia w pracy z tymi 
owadami (Buhler, 2017). Współcześnie podczas festiwa-
lu Oktoberfest w Niemczech można spotkać pchli cyrk 
i  podziwiać sztuczki małych akrobatów (https://www.
oktoberfest.net/the-oktoberfests-flea-circus/).

Ciekawa jest również tradycja „Pulgas Vestidas” 
pochodząca z Meksyku, sięgająca XIX wieku. Nieżywe 

owady przebierane były głównie w  stroje pary młodej 
lub w stroje typowe dla meksykańskiego folkoru. Pchle 
kukiełki umieszczano zwykle w pudełkach od zapałek. 
I choć dziś już tradycja nie jest kultywowana, na mek-
sykańskich targowiskach turyści i  kolekcjonerzy nie-
typowych pamiątek nadal mogą znaleźć i  kupić nie-
tuzinkowy drobiazg (https://esbarrio.com/trending/
vestir-pulgas-tradicion-mexico/).

Morfologia i cykl życiowy

Pchły są bezskrzydłymi, zewnętrznymi pasożytami, 
atakującymi głównie ssaki i  ptaki. Rząd Siphonoptera 
jest bardzo liczny i, w zależności od źródła, liczbę ga-
tunków szacuje się od ok. 2005 (828 podgatunków nale-
żących do 242 rodzajów i 97 podrodzajów wg Krasnowa 
(2008) do ok. 2500 (Durden i wsp., 2009). W Polsce wy-
stępuje ok. 73 gatunków (https://www.medianauka.pl/
pchly). Wielkość ciała dzisiejszych pcheł waha się od 0,8 
do 7 mm, największa pchła na świecie, Hystrichopsyl-
la schefferi, osiąga 13 mm długości (Yoon, 2014). Pchły 
to pasożyty o ciele dwubocznie spłaszczonym, których 
cechą charakterystyczną są odnóża przystosowane do 
oddawania dalekich i  wysokich skoków (fot. 5). Pchła 
psia, Ctenocephalides canis może skoczyć na odle-
głość nawet do 50 cm (średnia długość 30,4±9,1 cm), 
pchła kocia Ctenocephalides felis do 48 cm (przeciętnie 
19,9±9,1 cm) (Cadiergues i wsp., 2000). Krew pobierają 
za pomocą aparatu gębowego typu kłująco-ssącego.

W cyklu życiowym pcheł występuje przeobrażenie 
zupełne (jajo, larwa, poczwarka, imago). Samice składa-
ją jaja, z których wylęgają się larwy (fot. 6). Rozwój lar-
wy w jaju, a następnie larw w środowisku zewnętrznym 
do postaci dorosłych zależy w dużej mierze od tempe-
ratury i wilgotności. Rozwój pchły P. irritans, gatunku 
atakującego człowieka, może trwać od 18 dni do prawie 
roku: rozwój zarodkowy trwa 4-12 dni, larwalny 8-100 

dni, poczwarkowy (puppa) 6-220 dni (Skuratowicz, 
1967). Przeprowadzono kilka hodowli pchły kociej 
C. felis w  różnych warunkach, które wykazały szereg 
dostosowań larw tego gatunku oraz poczwarek do 
zmian wilgotności i temperatury otoczenia. Wykazano, 
że przeobrażone już pchły mogą zostać w  kokonie 
poczwarki przeczekując niekorzystne warunki ze-
wnętrzne, takie jak susza (Silverman i  Rust, 1985). 
Larwy pcheł nie są pasożytami, odżywiają się odcho-
dami dorosłych pcheł oraz pchlimi jajami. Stwierdzono 
eksperymentalnie, że znacznie więcej larw przeobraża 
się jedząc zarówno odchody, jak i  jaja, niż tylko same 
odchody (Hsu i  wsp., 2002). Może to być przejawem 
mechanizmu regulowania populacji (Lawrence i  wsp., 
2002).

Pchły można podzielić na gatunki żyjące stale w no-
rach i  gniazdach swoich żywicieli, które na żywicielu 
przebywają tylko podczas pobierania krwi i mogą wy-
trzymywać dłuższe okresy bez obecności żywiciela, 
oraz gatunki, które muszą często pobierać krew i prze-
bywają głównie na żywicielu (Skuratowicz, 1967; Bitam 
i wsp., 2010). Psia buda, posłanie dla psa, ubrania, szcze-
liny w  podłodze czy kanapa to doskonałe miejsce dla 
bytowania i rozwoju pcheł (Halos i wsp., 2014). Dywany 
również mogą być znakomitym siedliskiem dla larw 
i poczwarek pcheł. Co ciekawe, dowiedziono zależności 
między rodzajem materiału, z jakiego dywan jest wyko-
nany a  liczbą larw przeżywających w  dywanie (Miller 
i wsp., 2000).

Pchły mogą mieć kilka endosymbiotycznych bak-
terii czy pierwotniaków zasiedlających przewód po-
karmowy, ale ich rola nie jest do końca poznana. Do 
najczęściej wykrywanych należą Wolbachia oraz grega-
ryna – Steinima ctenocephali. W przypadku gregaryny 
dowiedziono, że larwy pchły, u których występował en-
dosymbiont rozwijały się szybciej niż larwy bez endo-
symbionta (Alarcón i wsp., 2017).

Fot. 4. Pchła przypięta do małej maszyny cyrkowej

Źródło: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1203848/posts

https://www.oktoberfest.net/the-oktoberfests-flea-circus/
https://www.oktoberfest.net/the-oktoberfests-flea-circus/
https://esbarrio.com/trending/vestir-pulgas-tradicion-mexico/
https://esbarrio.com/trending/vestir-pulgas-tradicion-mexico/
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Najpowszechniejszy gatunek pchły – 
Ctenocephalides felis

Pchła kocia C. felis uważana jest za najbardziej roz-
powszechniony gatunek pchły na całym świecie, ataku-
jący głównie psy i koty (Rust, 2017). Pchła kocia jest dużo 
bardziej agresywna od swojej kuzynki – pchły psiej C. 
canis. Występuje powszechnie w krajach europejskich, 
Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Australii czy 
Nowej Zelandii. Atakuje nie tylko domowe psy i  koty 
(Chandra i  wsp., 2016), ale również zwierzęta dziko 
żyjące jak lis (Torina i wsp., 2013), szczur, (Psaroulaki 
i wsp., 2006), jeż (Visser i wsp., 2001), zwierzęta hodow-
lane (Kaal, 2006) i  wiele innych (Domínguez-Peñafiel 
i  wsp., 2011; Changbunjong i  wsp., 2011; Abramowicz 
i wsp., 2012). 

Na podstawie badań molekularnych stwierdzo-
no występowanie czterech podgatunków: C. felis felis 
(Bouché), C. felis damarensis (Jordan), C. felis orientis 
(Jordan) i C. felis strongylus (Jordan). Pchła C. felis fe-
lis występuje praktycznie na wszystkich kontynentach, 
pozostałe podgatunki mają określone regiony występo-
wania. Podgatunek C. felis damarensis występuje w po-
łudniowo zachodniej Afryce, C. felis orientis w krajach 
Orientu, C. felis strongylus pasożytuje na zwierzętach 
hodowlanych, takich jak cielęta i  owce w  etiopskim 
regionie zoogeograficznym, do którego zalicza się całą 
Afrykę na południe od Sahary, wraz z Madagaskarem 
(Hopkins i Rothschild, 1953). Obecne badania nad sy-
stematyką oparte na narzędziach stosowanych w biolo-
gii molekularnej sugerują, że C. felis damarensis i  C. fe-
lis orientis mogą być odrębnymi gatunkami (Lawrence 
i wsp., 2014). 

Pchła szczurza Xenopsylla cheopis 

Pchła szczurza jest gatunkiem powszechnie wystę-
pującym w wielu krajach o klimacie ciepłym i tropikal-
nym oraz w strefie klimatu umiarkowanego. Jest często 
notowana na obszarach miejskich i podmiejskich (Re-
napurkar, 1990; Ratovonjato i  wsp., 2000). Głównymi 
żywicielami są szczury, jednak mogą to być również 
inne zwierzęta, takie jak psy (Koutinas i  wsp., 1995; 
Ebrahimzade i wsp., 2016), jeże (Hosni i Maghrbi, 2014) 
czy myszy domowe (Sánchez i Gómez, 2012).

Pchła szczurza może przenosić wiele groźnych pa-
togenów, w tym bakterie z rodzaju Rickettsia - R. typhi 
i R. felis – wywołujące niebezpieczne choroby z grupy 
gorączek plamistych (Eremeeva i wsp., 2008; Abramo-
wicz i wsp., 2011; Brown i Macaluso, 2016).

Przykładem patogenu przenoszonego przez pchłę 
szczurzą, który odegrał istotną, acz mroczną rolę w dzie-
jach ludzi jest Gram-ujemna pałeczka, bakteria Yersinia 

pestis, odpowiedzialna za epidemie dżumy w średnio-
wieczu. Szacuje się, że epidemie mogły pochłonąć życie 
nawet 200 mln osób (Duplaix, 1988). Pierwsza wielka 
pandemia, datowana na lata 541-544 n.e. została spro-
wadzona do Egiptu z  Etiopii. Szybko rozprzestrzeniła 
się na Bliski Wschód i w rejon basenu Morza Śródziem-
nego. Pierwsze ognisko drugiej wielkiej pandemii (lata 
1347-1351), zwanej potem Czarną Śmiercią, wystąpiło 
w  Messynie na Sycylii, skąd dżuma szybko rozprze-
strzeniła się na cały kontynent europejski.  

Kolejny wybuch epidemii rozpoczął się w chińskiej 
prowincji Yunnan w 1855 roku, i objął wiele krajów eu-
ropejskich, a  także Australię, Japonię i  Indie. Podczas 
trwania epidemii w Hong Kongu w 1894 roku, dwóch 
badaczy  – Alexandre Yersin i  Shibasaburo Kitazato 
– niezależnie od siebie odkryło prawdziwą przyczy-
nę choroby – pałeczki dżumy (Bendiner, 1989; Butler, 
1983). Podczas pierwszych epidemii za występowanie 
choroby obwiniano „morowe powietrze”. Alexandre 
Yersin powiązał dżumę ze szczurami, z kolei Masanori 
Ogata oraz Paul Louis Simond, w czasie trwania  epide-
mii w Indiach w 1897, również niezależnie od siebie, od-
kryli kluczową rolę pchły szczurzej X. cheopis w prze-
noszeniu bakterii Y. pestis (Bendiner, 1989; Butler, 1983; 
Carmichael, 1990). Badacze wykonali doświadczenie, 
w którym zarażali zdrowe szczury pchłami zebranymi 
ze szczurów padłych podczas zarazy (Gross, 1995). 

Bakterie z rodzaju Bartonella 

Różne gatunki pcheł są również głównymi przeno-
sicielami (wektorami) Gram-ujemnych bakterii Barto-
nella z  rodziny Bartonellacae, wywołujących między 
innymi zapalenie wsierdzia i  mięśnia sercowego, cho-
robę kociego pazura, gorączki okopowe itp. U  pcheł 
do namnażania się bakterii dochodzi w  jelicie, skąd 

Fot. 5. Hystrichopsylla sp. – pchła pasożytująca na 
gryzoniach

Długie, silne kończyny pokryte włoskami, przystosowane do 
dalekich skoków. 
Autor: Dina Ismail, Zakład Parazytologii, Wydział Biologii, Uniwer-
sytet Warszawski.
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następnie wraz z  kałem są wydalane do środowiska 
zewnętrznego (Finkensteln i  wsp., 2002). Wtarcie od-
chodów pcheł w mikrouszkodzenia skóry prowadzi do 
zakażenia Bartonella. Bakterie te u ssaków atakują ko-
mórki śródbłonka naczyń krwionośnych, a  następnie 
erytrocyty (Birtles i Rauolt, 1996). Do tej pory opisano 
36 gatunków bakterii z tej rodziny, z czego 17 może być 

niebezpiecznych dla człowieka i  zwierząt domowych 
(Breitschwerdt, 2017). Rezerwuarem zoonotycznym 
tych bakterii są przede wszystkim gryzonie, u których 
odsetek zarażenia może sięgać nawet 90% (Bai i wsp., 
2007). W Polsce na terenie woj. warmińsko-mazurskie-
go u gryzoni polnych  odsetek zakażenia Bartonella spp. 
wyniósł aż 66% (Tołkacz i wsp., 2017). Pchły odgrywają 

ważną rolę w transmisji tych patogenów. Wiele gatun-
ków pcheł wykorzystuje liczne gatunki żywicieli, np. C. 
felis, P. irritans lub X. cheopis.  Mogą one pasożytować 
na jednym żywicielu (Kaal i wsp., 2006; Torina i wsp., 
2013), co także sprzyja transmisji patogennych bakte-
rii między gatunkami pcheł. Dorosłe pchły zarażają się 
pobierając krew od zakażonych żywicieli. W  wyniku 
przeprowadzonego doświadczenia nad przenoszeniem 
tych bakterii u  pcheł stwierdzono, że już larwy pcheł 
mogą ulec zakażeniu przez zjadanie odchodów zarażo-
nych pcheł, a następnie z  takich larw rozwijają się już 
zakażone dorosłe pchły, co również sprzyja transmisji 
tych patogenów (Morick i wsp., 2013). Zakażenie pcheł 
przez Bartonella nie ma żadnego niekorzystnego wpły-
wu na te stawonogi. Na podstawie przeprowadzonego 
doświadczenia stwierdzono, że u  pcheł Xenopsylla ra-
mesis zaażonych bakteriami Bartonella nie wykazano 
żadnych zmian w zachowaniu, odżywianiu, czy sukce-
sie rozrodczym (Morick i wsp., 2013).

Do najbardziej znanych chorób wywoływanych 
przez te bakterie należy choroba kociego pazura (CSD, 
cat scratch disease). Do zakażenia dochodzi przez za-
drapanie przez zakażonego kota lub po ugryzieniu 
pchły. Choroba charakteryzuje się głównie bolesnym 
powiększeniem regionalnych węzłów chłonnych. Do 
innych objawów należy gorączka, bóle głowy, brzucha, 
nudności, ogólne osłabienie (Sala i  wsp., 2006, Sko-
rupska i  wsp., 1999). Choroba ma najczęściej przebieg 
łagodny i  ulega samowyleczeniu. U  pacjentów z  nie-
doborami układu immunologicznego choroba może 
mieć ciężki przebieg i prowadzić do wielu komplikacji 
(Lamps i Scott, 2004; Curi i wsp., 2006; Mantis i wsp., 
2018). 

Już samo pogryzienie przez pchły może spowodo-
wać poważne odczyny alergiczne u psów i kotów, zwane 
FAD (Fleas Allergy Dermatitis). U psów objawia się ono 
powstawaniem grudek i  ropni w  miejscu ugryzienia, 

Fot. 6. Cykl życiowy pchły

Źródło: https://www.cdc.gov/dpdx/fleas/index.html
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uporczywym swędzeniem, gubieniem sierści. Objawy 
te najczęściej występują w tylnej części ciała. U kotów 
uczulonych na pchły zawsze występuje reakcja typu 
natychmiastowego, liczne owrzodzenia, zespół eozy-
nofilowy, łysienie (Wagner, 2007). Jest to spowodowane 
silną reakcją organizmu na alergeny zawarte głównie 
w ślinie pcheł (Greene i wsp., 1993; McDermott i wsp., 
2000). 

Ludzie pogryzieni przez pchły również mogą cier-
pieć z powodu wystąpienia odczynów alergicznych: sta-
nów zapalnych w miejscu ugryzienia, zaczerwienienia 
skóry, pieczenia i swędzenia (Haag-Wackernagel i Spie-
wak, 2004; Youssefi i  wsp., 2014). Pogryzienia przez 
pchły prowadzą nie tylko do stanów zapalnych skóry, 
ale również mogą wywołać silny dyskomfort psychicz-
ny a nawet fobie u ludzi, zwłaszcza, gdy liczba ugryzień 
jest bardzo duża (Haag-Wackernagel i Spiewak, 2004). 
Inwazja pcheł może być poważnym, trudnym do wyeli-
minowania problemem występującym nawet w szpita-
lach (Thomas i wsp., 2000). 

Pchły i tasiemiec psi

Pchły są nie tylko wektorami groźnych bakterii. 
Biorą również udział w cyklach życiowych pasożytów, 
takich jak tasiemiec psi Diphylidium caninum jako ży-
wiciele pośredni tego pasożyta. Jest to tasiemiec, które-
go długość dochodzi do ok. 60 cm, a żywicielami osta-
tecznymi są psy i koty. Człowiek zaraża się pasożytem 
połykając przypadkowo pchłę zawierającą cysticerkoid, 
czyli larwę tasiemca. W  jelicie cienkim cysticerkoid 
przyczepia się do ściany jelita, dojrzewa i  rozpoczyna 
produkcję członów. Przebieg tej tasiemczycy jest naj-
częściej bezobjawowy, choć mogą występować pewne 
objawy gastryczne, jak bóle brzucha, nudności czy wy-
mioty (https://www.cdc.gov/dpdx/dipylidium/index.
html). Na zarażenie tym tasiemcem są narażone przede 

wszystkim małe dzieci podczas zabawy z pupilem. Do 
zarażenia przyczynia się przede wszystkim brak stoso-
wania podstawowych zasad higieny jak mycie rąk po 
zabawie z  czworonogiem (Neafie i Marty, 1993). Cho-
ciaż D. caninum powszechnie występuje u psów (Gates 
i Nolan, 2009; Wani i wsp., 2015; Saini i wsp., 2016), na 
świecie zanotowano niewiele przypadków tej tasiem-
czycy u ludzi (García-Agudoa i wsp., 2014). W szeroko 
zakrojonych badaniach nad występowaniem cysticer-
koidów u pcheł, zebranych z 613 kotów i 396 psów z te-
renu Europy, wykryto z kolei znaczący odsetek zaraże-
nia D. caninum. Wśród pcheł zebranych z kotów 2,2% 
było zarażonych tasiemcem. U pcheł zebranych z psów 
ponad 9% było zarażonych cysticerkoidami (Beugnet 
i wsp., 2014). Podobne badania przeprowadzono w Au-
strii, larwy tasiemców występowały u 2,3% pcheł C. fe-
lis zebranych z kotów, u 1,2% pcheł C. felis zebranych 
z  psów oraz u  3,1% pcheł C. canis zebranych z  psów. 
Dodatkowo zaobserwowano, że samce pcheł są częś-
ciej żywicielami pośrednimi niż samice, z kolei u samic 
pcheł wykryto wyższą intensywność zarażenia larwa-
mi tasiemca w porównaniu do samców (Hinaidy, 1991). 
Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na rozwój larwy 
(cysticerkoidu) w ciele pchły jest temperatura. Udowod-
niono, że najszybszy rozwój larwy tasiemca przebiegał 
u pcheł C. felis hodowanych w temperaturze +30-32°C. 
W temperaturze poniżej 20°C rozwój cysticerkoidu był 
zahamowany i dopiero po żerowaniu dorosłej pchły na 
żywicielu (przy temp. ciała +31-36 °C) możliwe było 
ukończenie rozwoju larwy D. caninum w  ciele pchły 
(Pugh, 1987). 

Podsumowanie

Pchły odgrywają ogromną rolę w medycynie i wete-
rynarii. Pomimo licznych badań nad tymi owadami, po-
trzebne jest jeszcze wiele doświadczeń i eksperymentów 

poświęconych biologii tych pasożytów. Ważne jest rów-
nież prowadzenie badań nad ich rolą jako wektorów, aby 
w pełni zrozumieć mechanizmy prowadzące do trans-
misji chorób przez nie przenoszonych. Wiedza ta jest 
niezbędna, aby móc lepiej chronić się przed tymi insek-
tami i  redukować liczbę zachorowań spowodowanych 
przez patogeny przez nie wektorowane. 
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Not only dog grieves, when bitten by fleas

Dorota Dwużnik, Anna Bajer

Fleas (Siphonaptera) are the unpleasant companions for 
both humans and animals. They belong to a  group of 
flightless, hematophagous insects. The Siphonaptera or-
der consists of over 2 thousand species, occurring almost 
all over the world. These insects are notorious vectors 
of hazardous pathogens, including bacteria, viruses and 
parasites. Fleas played the key role in spread of the plague 
epidemic, which claimed millions of human lives. Their 
undesirable, but close relation with humans resulted in 
fleas appearing in many poems and paintings, were the 
unequal fight with those parasites is depicted, often in 
comical manner. The unusual abilities of fleas contrib-
uted to the creation of flea circuses, were fleas entertained 
the auditorium with their acrobatic skills.
Key words:  fleas, Ctenocephalides felis, plague, cat scratch dis-
ease, Diphyllidium caninum, flea circus
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