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Infecţiile create de patogeni produşi de vectori
sunt o sursă majoră de boli emergente. Abilitatea
vectorilor de a crea legături spaţiale şi ecologice
între animale şi oameni sporeşte posibilităţile de
emergenţă. Micile adaptări ale unui patogen la un
vector pot avea efecte majore asupra procentului de
transmitere la oameni.
Morbiditatea prin boli infecţioase emergente
subliniază rolul vectorilor artropozi la originea şi
dimensiunea patogenilor emergenţi. După cum au
arătat Wooldbouse şi Gaunt (1), un procent mare de
patogeni sunt zoonotici, produşi de vectori, şi infectează un procent mare din populaţia lumii.
Patogenii produşi de vectori contribuie, de asemenea, la morbiditatea prin boli emergente. Există
trei raţiuni principale care susţin aceste evoluţii.
În primul rând, cele mai multe clase (grupuri)
majore de patogeni au evoluat în agenţi capabili de
a fi transmişi prin intermediul artropodelor care se
hrănesc cu sânge: virusuri (virusul febrei galbene,
virusul febrei Rift Walley), rickettsii (Rickettsia
rickettsii, R.typhi) bacterii (Borrelia burgdorferi),
Francisella tularensis), protozoare (genul Plasmodium şi Leishmania) şi helminţii (Onchocerca
valvulus, Wucheeria bancrofti). Fungii nu par a fi
reprezentaţi.
În al doilea rând, vectorii depăşesc bariere care ar
preveni transmiterea prin contact direct printre oameni
şi, mai ales, între animale şi oameni. Aceste bariere
sunt nu numai spaţiale, ci şi comportamentale şi
ecologice. Transmiterea virusului febrei galbene între
maimuţele arboricole şi oameni, prin intermediul
ţânţarilor, este un exemplu clasic, dar mai sunt şi
altele; transmiterea de Borrelia burgdorferi, agentul
bolii Lyme, între rozătoarele din pădure şi oameni,
prin intermediul căpuşelor, este un alt exemplu.

În astfel de cazuri, contactul direct între animalul
gazdă şi om ar avea loc rar. Un corolar al acestei
abilităţi de a face legătura dintre medii apare atunci
când animalele sau oamenii transferă patogeni
dintr-o regiune în alta. Introducerea virusului WestNille în Statele Unite, în 1999, a fost un exemplu
dramatic, ca şi introducerea virusului Usutu în
Europa din Africa prin intermediul păsărilor migratoare (2). Potenţialul de transmitere zoonotică
de la om la om este exemplificată istoric de virusul
Denga şi Plasmodium spp., iar recent de virusul
Zika (3) şi probabil P. Knowlesi (4).
În al treilea rând, complexitatea transmiterii
prin vector oferă patogenului (agentului etiologic)
oportunităţi sporite de evoluţie. Atropodul nu este
pur şi simplu un intermediar de transmitere în
aproape nici un caz. De obicei, patogenul trebuie să
se transfere din aparatul digestiv în aparatul de hrănire pentru a fi transmis. Mecanismele sunt de la
cele relativ simple, ca în cazul bacilului ciumei,
Yersinia pestis, până la cele foarte complicate, ca în
cazul paraziţilor din genul Plasmodium şi Leishmania. În aceste situaţii, patogenul se înmulţeşte
într-un fel, care îl face dependent de fiziologia unei
gazde nevertebrate, mult diferită de ceea ce va întâlni el la diversele gazde vertebrate. În consecinţă,
emergenţa epidemică poate rezulta din transmiterea
sporită independentă de patogenitate crescută la
oameni. Acest lucru este adevărat în special pentru
virusurile produse de artropode (arbovirusuri) care
infectează oamenii, toate fiind virusuri ARN cu potenţial mare de mutabilitate. Un exemplu notabil
este epidemia cu virusul chicungunya, care s-a
produs în regiunea Oceanului Indian, începând din
2006, şi despre care se crede că a infectat mai mult
de 2 milioane de oameni. Un polimorfism cu un
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singur nucleotid (SNP) din genomul virusului i-a
accelerat înmulţirea la ţânţarul relativ comun, Aedes
albopictus, care, de obicei, este o gazdă mai rea
decât ţânţarii Al. aegypti (5). Mai există dovezi că
un SNP a ajutat virusul encefalitei cabaline venezuelean să evite vectorii, rezultând în epidemia din
Mexic (6), din 1993, şi este posibil ca un SNP al
virusului West-Nille să fi crescut virulenţa acestuia
la păsări şi să fi influenţat forma epidemiei în SUA
(7). Patogenitatea crescută la oameni nu a fost în
nici unul dintre aceste exemple un aparent factor de
diseminare în epidemie.
Complexitatea epidemiologiei şi plasticitatea
adoptivă a patogenului şi artropodului fac bolile
produse de vectori foarte greu de controlat, mult
mai greu de eradicat. Vaccinurile nu sunt disponibile
decât pentru câteva boli. Chiar şi atunci când sunt
disponibile, ca în cazul febrei galbene, prevenţia
poate fi greu de realizat. Epidemia de febră galbenă,
care a început în Uganda la sfârşitul anului 2010, a
fost prima din acea ţară în 20 de ani. Tratamentul
este foarte greu de făcut. Pierderea cursei de a ţine
pasul cu rezistenţa pe care P. falciparum o dezvoltă

faţă de artemisine este o imagine obsedantă pentru
specialiştii în malarie şi tratamentul pentru Leishmaniaza viscerală rămâne prea scump şi complicat
pentru a fi pus în practică acolo unde este cel mai
necesar.
Dezvoltarea constantă a rezistenţei la pesticide
este mai îngrijorătoare decât rezistenţa la medicamente, deoarece un pesticid poate fi deseori folosit
împotriva vectorilor multor patogeni diferiţi. Chiar
şi atunci când pesticidele sunt eficiente, eficienţa
lor este deseori compromisă de comportamentul
uman şi de biologia vectorului, cum se observă
adesea în campaniile împotriva febrei Denga.
Schimbările de climă, utilizarea terenului şi transportul vor afecta procentele emergenţei patogenului
în moduri pe care le înţelegem foarte puţin. Din
fericire, oamenii de ştiinţă şi agenţiile de fonduri
(8) consideră că factorii caracterizanţi care influenţează patogenii şi emergenţa bolilor sunt deseori de
cercetat, mai ales în acele medii tropicale unde
schimbările rapide vor duce la incubarea de noi
patogeni.
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