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Nutria - Myocastor coypLls (Mollina, 1782), dlży,
południowo-amerykański gryzoń, jest zwierzęciem
typowo roślinożernym, Wskazuje na to wiele szcze-
gołów anatomicznych, takich jak:budowa zębów, dłu-
gość jelit czy bardzo obszetne jelito ślepe. Wydawa-
łoby się więc, ze nie powinna ona stanowić zagtoże-
nia dla konsumentów mięsa, gdyż teoretycznie nie ma
możliwości na wejście w cykl krążenia włośnia. Jed-
nak zarówno starsze prace (Brehm, 1914 - cyt. 16) jak
i współczesne obsetwacje zoologów zgodnie podkre-
slają że gryzoń ten uzupełnia swoją roślinną dietę -
dodatkiem białka zwierzęcego. Zresztązwierzę to po-
mimo dośc skąpych i nieprecyzyjnych danych (1a) o
jego udziale w przenoszeniu włośnicy, nie stanowi
przecież wyjątku pośród licznych gatunków innych
roślinożernych, którym w ostatnich latach udowodnio-
no taki ldział (7, 11). W latach I975-94 zanotowano
we Włoszech i Francj l aż 8 ognisk włośnicy spowo-
dowanej spożyciem mięsa końskiego (7, 15). Larwy
włośni znajdowano także w mięsie owiec - w Chi-
nach, reniferów na Syberii, jak również wielbłądów
czy hipopotama - w Afiyce (7).

Aktualnie przyjmuje się, że lista zywicieli włośni
obejmuje aż 149 gatunków ssaków (7). Prowadzone
dokładni ej s ze b adani a taks o nomi c zne wykazały, że
wiele z ty ch inwazj i było wywołanych innymi niż Tri-
chinella spiralis - gatunkami włośni, takimi zwłasz-
cza jak T. britovi czy T. pseudospiralis (7). Z optsa-
nych obecnie 8 gatunków włośni rodzaju Trichinella,
z których pięćpoznano lepiej, wiele cechuje się różną
wybiórczoś cią czy patogennościąw stosunku do zyłvi-
cieli, a inwazje te przebiegają w wydzielonych eko-
systemach, na rcżny ch obszarach zoogeografi czny ch.
Opisane przypadki włośnicy nutrii, były jak dotąd
związane zaw szę ze środowiskiem synantropij nym
r óżny ch kraj ow europ ej skich.
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Spontaniczne inwazie włośnicy u nutrii

Pierwszy przypadek włośnicy u nutrii opisano po-
nad 60 lat temu, w 1936 r. w Szwajcarii (16), co stało
s i ę p i erw s zym sy gnałem o moż liw o ś ci zarużenla c zło,
wieka popTzęz spożycie mięsa nutrii. Spowodowało
to r,v wielu krajach zainteresowanie się tym problemem
(2,4,6,9) i wprowadzenie w niektórych z nich obo-
wiązku badania mięsa w kierunku włośnicy. W Polsce
zarządzenietakie wprowadzono w 1953 r. (13)8. Przy-
padek opisany przez Rublego ( 1 6) dotyczyŁ zarażenta
larwami włośni 5 osób, które spożyły pieczoną kieł-
basę wiejską (sporządzonąz wieprzowiny i mięsa nu-
trii). W gospodarstwie skąd pochodziły zarażonę nu-
trie była również prowadzona hodowla norek. Norki
były trzymane w klatkach o siatkowym dnie, pod któ-

rym luzem poruszały się nutrie. Fetma była zaszczu-
rzona, nadto tuszki z ubitych uprzednio norek zakopa-
no na jej terenie. Badaniami w opisanym przypadku
objęto zarówno nutrie uprzednio ubite (zdeponowane
w chłodni rzeżntanej)jak i żywe zwierzęta oraz norki
i szczury z fermy. Włośnie zna\ęziono utrzech nutrii
(w tym jeden i jak dotąd jedyny, rozpoznany przyży-
ciowo, kliniczny przypadekwłośnicy u nutrii), jednej
norki i dwóch szczurów, U chorej nutrii stwierdzono
wychudzenie, osłabienie i apatię. W badaniach tech-
niką kompresorową naj więcej larw stwierdzono u nu-
trii w mm. krtani (do 10 w polu widzenia) oraz mm,
szyj no-piersiowych. Rubli przeprowad ził równięż uda-
ną próbę biologiczną zarażęnla dwóch szczurów Ia-
boratoryjnych mięsem nutrii (tab. 1, ryc. 1).

Następny przypadek spontaniczn ej inwazji, doĘczyŁ
Polski, woj. gdańskiego (Wejherowo), gdzie w 1969 r.
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doszło do masowego zachorowania
kilkudziesięciu osób, z których dwie
zmarŁy ( 1 8). Zachorowanie nastąpi-
ło po zjedzeniu pasztetu, sporządzo-
nego z mięsa dzika i nutrii.

W tym samym województw|ę za-
notowano jeszcze w latach 1969-85
5 innych ognlsk włośnicy nutrii (tab. 1),
jednak jużbez tak tragicznych skut-
ków dla konsumentow. We wszyst-
kichprzypadkach stwierdzano w ho-
dowlach nutrii obecność innych
mię s o żerny ch zw ier ząt fu terkowych
(1 8).

Sp oradycznym pr zypadkiem wło-
śnicy u nutrii, wydaje się być opisa-
ny na Ukrainie, w 1919 r. przez Gaw-
riluka (cyt. 3). Stwierdzono tam me-
todą kompresorową włośnie u nutrii
pochodzącej z prywatnej hodowli,
gdzie zbadano 87 sztuk.

Następne inwazje włośni u nutrii
stwierdzono w Polsce, z|oka|izow a-
ne one były w Wielkopolsce. Pierw-
sza z nich dotyczyla inwazji stwier-
dzanej stacjonarnie u dzików i świń,
w gm. Czerniejewo. W 1984 r. w
hodowli, gdzte trzymano zarówno
nutrie jak i lisy, stwierdzono u 9 na

Szczur

Ryc. l. Udowodnione i domniemane kontak§ nutrii z innymi gatunkami ssaków
w przebiegu włośnicy (spontanicznej i eksperymentalnej) nutrii
Objaśnicnia: ? - kontakt domniemany (możliwy); cyĘ podane w nawiasach - dot.
poz. piśmiennictwa; (A) - oznaczęnie doniesienia niepublikowanego relacja i próby
dostarczone przezlek. wet. W. Pietrowskiego (RWIS Września) dot. gm, Czerniejewo,
woj. poznańskie, 1984 r.

Człowiek

Lis
hodowlany

Swinka
morska

Norka hodowIana

13 ubitych dorosĘch nutrii larwy włośni. Potem zna- nego ogniska dostarczono autorowi jednąztuszek (A),
leziono je j eszcze u 5 młodych zwierzą| które w mię- gdzie podobnie jak u 50oń badanych tuszek, pasoży-
dzyczasie dorosły do wielkości ubojowej . Z omawia- tów metodąkompresorowąnie stwierdzono. Wykryto

Tab. 1. Włośnica nutrii - przypadki inwazji spontanicznych

Nutria

szczur 1

;;;k, t -nutria-człowiek

',JITX:ł 
} -nutria-człowiek

lisy hod.?
dziki + świnie?

larażenie 5 osób po spożyciu kieł-
basy wiejskiej, pieczonej (wieprzo-
wina i mięso nutrii). U jednej osoby
pełne obi. kliniczne włośnicy
W 1969 r. w Weiherowie - zatażenie
kilkudziesięciu osób, 2 zgony, po zje-

dzeniu paszietu (z mięsa dzika i nu-

lrii).

- do 1982 r, 5 dalszych ognisk włoś-
nicy u nutrii

brak

brak
(u nutrii inwazja u matek ipotomstwa)

brak
(inwaz|e slwierdzone w trakcie badań
pouboiowych w ubojni nutrii w Spła-
wiu k. Poznania, lata 1980-86

Rubli, 1936 (13)

Traeger,1969-82, (18)

Gawriłuk, 1979 (cyt. 3)

Pieltowski, 1984 (A)

Giczela, 1985 (5)

Nlowakowski, 1988 (10)

Szwa jcaria

Polska, woj.
gdańskie

U kra ina

Polska, wo j.

pozna ńskie

Polska, wo j.

p ozn a ńskie

Objaśnienia: b.d. brak danych; ? prawdopodobny, dollniemany korrtakt; (A) przypadek zreferowany oraz dostarczone próby
przez RWIS Września (lek. wet. W. Pietrowski) z gm. Czemiejewo.



Medycyna t. 5 l1

Tab.2.Intensywność inwazji włośni u nutrii - w inwazji spontanicznej i eksperymentalnej

1

lnw. spontaniczna: mm. krtani (do 10 w p.w.), mm. szy|nopiersiowe.
Kliniczne obiawy: apatia, sztywność mięśni, chudnięcie

lnw. eksperymenlalna: dwie serie bad.: (l)zarażenie po 500 i(ll) 5000

larw. Mm. przepony: do 409 szt. w 1 g (l) i665 (Il), ięzyk: do 317 (l) i1587
(ll), przełyk: do225 (l) i447 (ll), mm. żwaczowe: do 153 (l) i249 (ll), mm.

tuszkil20-82 (l) i163-352 (ll), mm. międzyżebrowe: do 83 (l) i335 (ll).

lnw. eksperymentalna: dwie serie bad.: (l) zarażenie po 500-5400 larw

i(ll) 10 000-90 000 larw. Naisilniejsza inw,: 2667 larw w 1 g tk. mięśn,

Badania w 3 skr. m. w kompresorze: mm. przepony: 1-40 larw, mm.

międzyżebrowe: 1-5, język: 1-2, mm. karku: 1-10, mm, łydki: 1-5.

Ubo jnia nutrii Spławie k. Poznania, lata 1980-86

wg (10) lnw. spontaniczne: ekstensywność - 0,008% (77 szl. na 963 018)

lntensywność: 0,01-0,06 larw w 1 g (21,95%)- 9 nutrii
0,15-0,60 larw w 1 g (36,59%) - 15 nutrii

1-2 larw w 1 g (26,83%)- 11 nuilii
2-3 larwy w 1 g (14,63%) - 6 nutrii

lntensywność wg (5): od 0,01 do pow. 0,6 w 1 g mięśni

lnw. eksperymentalna: zarażenie po 560 larw/szt.

Naisilnieisza inw,: mm. przepony, żwaczowe i przedramienia

Bessonov i wsp., 1980 (3) b. ZSRR

Popescu iwsp., 1987 (12) Rumunia

G iczela, 1985 (5)

Nowakowski, 1988 (10)

Adamczyk i wsp,, 1996 (1) Polska

objaśnicnia: p.w. pole widzenia trychinoskopu; skr. - liczba larw w bad. skrawkach. Dane wg Giczeli (5) - 13 szt. (uboje l980-83)

zawarte w zestawieniu Nowakowskiego (10). ogółem 77 nutrii (uboje l980-86) LLbojrlia nutrii w Spławiu k. Poznania.

je dopiero w badaniu kontrolnym met. wytrawiania
(przy intensyr,vności od 0,3 do 0,5 larwy w 1 g mięśni).

Drugim miejscem w Wielkopolsce, gdzie stwierdza-
no włośnie u nutrii była ubojnia nutrii w Spławiu k.
Poznania. Od 1981 r., gdy wprowadzono tam jako ru-
tynowąmetodę wytrawiania (5, 10) w latach 1980-86
stwierdzono ażu11 nutrli - larwy włośni. Stanowi to
wg Nowakowskiego (l0) średnio 0,008% ekstensyw-
ności inwazji, przy znacznych wahaniach. W latach
1981-85 wynosiła ona od 0,00178 do 0,0024l, nato-
miast w 1985 r. wzrosła do 0,03389% (I0). W tym
samym czasię ekstensywnośc inwazji u świń wynosi-
ła 0,0011%o zaś u dzików 0,)no/o (8). Według prze-
prowadzon e go wywiadu, wi ększo śc zar ażonych nutrii
pochodziła z większej, uspołeczni onej, zaszc zur zonej
fermy. Intensywność inwazji u dotkniętych trichine-
lozą nutrii byŁa rożna, j edrrak w większoś ci przypad-
ków - słaba. Niemniej jednak w l980 r. met. kompre-
sorowąwykryto u 6 nutrii - pasożyty (5). W póżniej-
szym okresie,przy wprowadzonej met. wytrawania na
7 przypadków ujawnionej włośnicy (5) stwierdzono
intensywnośc od 0,01 do ponad 0,6 larw w l g tkanki
mięśniowej. Według Nowakowskiego (10) weryfiku-
jącego daneztej ubojni i uaktualniając je (o lata 1984-
-1986) intensywność inwazji w mięśniach 41 tuszek
wynosiła: u 58,54oń (24 nutrii) - od 0,01 do 0,6 larw
w 1 g tkanki, u26,38oń (11 szt.) - od 1 do 2 larw i u
14,630ń (6 szt.) od 2 do 3 larw włośni w 1 g mięśni.

Eksperymenta!ne inwazje włośnicy u nuttii

Badania tychinoskopowe mięsa nutrii, wprowadzo-
ne w wielu krajach po opisanyrn przypadku włośnicy
u nutrii w Szwajcarii (16), nie potwierdziły występo-
wania tych pasożytów w Niem częch (4). Podobnie nie
znajdowano lch przez wiele lat w Polsce, co spowo-
dowało nawet dyskusję o celowości takich badań (9).

P ak ( ycznie) bada-
n lne, datność nutrii
n Wt wynikibadań
doświadczalne go zar ażentanutrii 1arwami Tr i c h in e l l a
,spiralis.

W l952 r. Keller - w Niemczech, udowodnił moż-
liwo ść eksperymentaln e go zar ażęnia larwami wło śni
zarówno królikow jak i nutrii (6).

W byłym ZSRR w 1980 r. Bessonov i wsp. (3) zara-
zili dwie grupy nutrii (po 10 szt.) larwami włośni, po-
dając doustnie pierwszej po 500 larw, zaś drugiej
po 5000 larw T. ,spiralis na zwierzę. Włośnie pocho-
dziły o d my s zy zar ażony ch mi ę s em wi eprz owy m ) za-
wierającym pasożyty. Po czterech tygodniach nutrie
poddano ubojowi i badaniom trychinoskopowym (na
24 polachkompresora), uzupełnionym met. wytrawia-
nia. Bessonov uważa, ze nutrie są wysoce wrażliwe
na inw azj ę wło śn i, zaś badania trychinoskopowe (po-
ubojowe) nie powinny odbiegać od metod stosowa-
nych u trzody chlewnej. Najwięcej larw u obu grup
zwierząt stwierdzono w: mm. plzepony (409 i 1665



larw w 1 g mięśni, u I i II grupy badanych zwierząt),
mm. języka (3I1 i 1587larwj.w.), mm. przełyktt(225
i 447 larw); mniejszą ich ilość stwierdzano w: mm.
żwaczowych, mm. krtani, mm. międzyżebrowych i
mm. obręczy barkowej. Najmniej ich było w mm. ogo-
na i mm. udowych (tab.2),

Naj s zersze j ak dotych czas b adania eksp erymental-
ne dotyczące inwazji włośnicy u nutrii przeprowadził
w 1987 r, Popescu i wsp. - w Rumunii (12). Wykonał
on badania na25 nutriach, w dwóch seriach. Zwierzę-
tazarażano doustnie podając larwy pochodzące kolej-
no od - zarażonych włośniami nutrii (I2 szt. nutrii),
świnek morskich (2 szt.), szczurów (9 szt.),bądź za-
rażone włośniami mięśnie szczllrów (2 szt.). Podano
od 500 do 90 000 larw na nutrię. Zwierzęta badano w
różnymczastę od chwili zarażenia,tj. od 5 do 88 dnia
(kilka zwierząt padło we wcześniejszym okresie eks-
perymentu). Padłe i poddane ubojowi (pomiędzy 49 a
88 dniem) nutrie poddawano zarówno badaniom try-
chinoskopowym, jak i metodąwytrawiania w celu ob-
Itczentaliczby larw w tkance mięśniowej; dodatkowo
przeprowadzano porównaw czę tes§ immunologiczne.
U pierwszych sztuk, które padły do 21 dnia po inwa-
zjt, nie stwierdzono wło śnicy żadnąz meto d. Naj wcze -

śniej szą inwazj ę (określoną j ako słabą), potwierdzoną
met. trychinoskopową- obserwowano u nutrii padłej
p o 28 dni ach o d zar ażęnia. Zw ter zę to otr zy mało daw-
kę 2000 larw. Dawki 10 000 i więcej włośni (50 000 i
90 000) były w 7],]Yo przypadków dla nutrii śmier-
telne (padło J na9 szt.). Odpome, dwie szfuki, które
przeĘĘ,poddano ubojowi w 88 dniu. Największąlicz-
bę larw znalęztono u nich w przeponie, mniej w mm.
mtędzyżebrowych, najmniej w mm, języka, karku i
łydki. Liczba larw w 1 g tkanki mięśniowej wynosiła
ogołem 132 i 138 szt. Najwyższąintensywność inwa-
zji stwierdzono jednakunutrii zarażonej tk. mięśniową
zat ażone go wło śni ami szczLLI a. Zw ier zę p adło 3 6 dnia,
przy intensywności 2667 larw w 1 g mięśni, przybar-
dzo silnej tnwazjt mm. plzepony, silnej - mm. mię-
dzyżebrowych i języka. Popescu podaje, że (w więk-
szo ś c i przyp adków) intensywno ś ć inwazj i zalężała o d
Itczby larw, którymt zarażano nutrie. Miejscami pre-
dylekcyjnymi dla włośni były w tkance mięśniowej u
nutrii kolejno: mm. przepony. mm. mtędzyżebrowe,
mm. języka, ffiffi. karku, rzadziej - mm. tydki. Obser-
wacja rozwoju larw w mięśniach nutrii wykazała, że
około ż7 dnia zajmowały one układ równoległy do
włókien mięśniowych, około 32 dnia następowało roz-
suwanie tych włókien i zwijanie się larw. Torebki for-
mowaĘ się w 4 I - 42 dni u. Stwi e r dzono, że p o cho dzą-
ce z całkowicie wykształconych torebek (po 45 dniu)

dojrzałe latwy, zarażały skutecznie szczury (zbada-
no 60 szczurów). Zatęm potwierdzono eksperymen-
talnie zarażanię nutrii w ciągu łańcucha: nutria nu-
tria, nutria-szczulr, szczur-nutria i świnka morska-
-nutria (ryc. 1).

W 1996 r. w Polsce - Adamczyk i wsp. (1) zarazl\i
eksperymentalnie 30 nutrii, odmiany szaftr, podając

im z granulowaną karmą - rozdrobnione mięśnie za-
rażonych myszy laboratoryjnych. Każdej z nutrii po-
dano średnio 560 larw włośni, Stwierdzono dużąśmier-
telność uzarażonychnutrii, upadki rozpoczęĘ się od
20 dniainwazji. Ciekawe, żętaka sama dawka włośni
podana królikom, okazała się dla nich obojętna. W
doświadczeniu badano lokalizację i intensywnośó za-
rażenia oraz porównywano skuteczność metody kom-
presorowej i wytrawiania. Pierwsze niedojrzałe larr,ły
wykazano w 15 dniu tnwazji,przy czymmet. kompre-
sorowąznaleziono jedynie 3 niedojrzałelarwy w soku
mięsnym z wycinka m. przepony; metodą wytrawia-
nia zaś - bardzo Itczną ilość również niedojrzałych
larw. Dopiero 20 dnia znajdowano larwy obiema me-
todami. Najwięcej ich było w mm. przepony, żw aczo-
\\ry ch i pr ze dr ami e ni a. N aj sł ab s zą inw azj ę stwi erdz o -

no w mm. grzbiebl,udowych i łopatki. IJznano, że met.
wytrawiania jest bardziej skuteczna w początkowej
fazie inwazji, choctaż w 26 dniu rozbieżność pomię-
dzy obu metodami (na korzyść met. wytrawiania) była
największa.

Omówienie

Zebranę dane potwterdzajątezę o dużej łatwości
zarażenta nutrii włośniami. Niestety dotąd nie wyja-
śniono, ktory z gatunków Trichinella odpowiada za
spontaniczną trichinelozę nutrii. Co prawda badania
eksperymentalne wykazały, że larwy pochodzące od
świń, którymi zarażano myszy 1szc^lry (Iż, 16), a
więc larwy Trichinella spiralis sensu stricto wywo-
ŁywaĘ u nutrii doświadczalną inwazję (1, 3, 12). Po-
twierdzono również eksp erymentalni e, że ntlńtie moż-
na zatazió zarówno tkanką mięśniową myszy (1),
szczLlra (I2, 16) lub larwami pochodzącymi z mięśni
szczurów (12), świnki morskiej (Iż) czy innej nutrii
(12). Nadto w}łviadem epizootiologicztrym i epide-
mio l o gi c znym ustalon o zw iązek sp ontanicznej inwa-
zji włośni u nutrii z hodowlą norek (16), lisów ho-
dowlanych (A, 18), zaszlzultzeniem ferm (5, 16, 18),
jak również rejonem endemicznej włośnicy dzików i
świń (A). W ostatnim przypadku stwierdzono prócz
tego możliwość kontaktu z mięsożemymi zwierzęta-
mi futerkowymi (lisami hodowlanymi).

Interesując e, że zarejestrowane przypadki sponta-
ntcznej włośnicy nutrii (tab. I) doĘczyĘjedynie zwie-
rząt z ho dowli zamkni ętych ( śro dowi sko s ynantrop ij -

ne) Europy. Brak sygnałów o tej chorobie zarówno u
zwierzątwolno żyjących jak i spoza Europy, azwŁasz-
cza Ametyki Pdn. - ojczyzny tego gryzonia, jak rów-
nteż z AĄt, gdzie go introdukowano. Prawdopodob-
nie wolno żyjące nutrie zaspokajają w inny sposób,
swoj ą p otrzeb ę bi ałka zw ier zęc e go (uzup ełniaj ąc di e -

tę złowionymi mięczakami i rybamt), zaś zdziczałę -
napewno w naszych wanrnkach klimatycznych (1eśli
pr zeżyw aj ą zimy ) b ar dzo r zadko stanowi ą p o zywie -

nie człowieka.
Intensywność włośnicy u nutrii nie zawszę odpo-

wiadała liczbie użytych w doświadczeniu larw (12),



choc przy inw azjt 5 000 larw była od 4 do 1 0 razy więk-
sza, ntż przy zarażeniu 500 larwami włośni na nutrię
(3). Podawanie 10 000 larw pasożytów (lub wyższej
dawki) powodowało u 7],7oń zwierząt śmierć (12).
Zastanawiająca jest wysoka śmiertelność nutrii w kra-
j owym eksperymencie ( 1 ), gdy ż dawkapodanych larw
wynosiła tylko 560 szt. ibyła nieszkodliwa dla kon-
trolnych królików. Byó może użyta do doświadczenia
odmiana szaftr okazała się wyjątkowo wrazliwa na
tnwazję włośni.

W przypadku inwazj i spontanicznych, intensywność
inwazji była jednak z reguły niska (5, 10, A), co byó
może należy wiązac zarówno z małąilością pobiera-
nego (zarażonego) mięsa, bądż jego niską intensyw-
nościązarażenia,j ak równie ż by ó może słabąprzeży -
walnościąnutrii w przypadkll silnej inwazji. Nie moż-
na też wykluczyć, pomimo synantropij nego środowi-
ska, w którym głównąrolę zdaje się odgrywaó szczlJt,
inwazji innych gatunków włośni fiak np. T. britovi -
spotykanej w środowisku naturalnym zwierząt dzi-
kich), Ponieważ intensywnośó inwazji u nutrii jest
zwykle niska (tab. 2),wydaje się że metodąz wyboru
wykrywania larw włośni powinna być metodąwytra-
wiania, szczegolnte pomocna w początkowej fazie in-
wazji (1).

Lokalizacjalarw włośni u nutrii nie odbiega od wzor-
ców u innych wrazliwych zwierząt. Należy przy tym
pamiętać o zasadzie, że za|eży ona od rozwoj u i inten-
sywnego użytkowania poszczególnych grup mięśni
żywiciela (7). Układ mięśniowy tego gryzonia jest
szczególnie dobrzę rozwinięty w części przedniej cia-
ła (głowa, kark, obręcz barkowa), stąd najłatwiej tu
właśnie znależć pasozyty. W badaniach eksperymen-
talnych (I,3, 12) najwięcej larw włośni znajdowano
w mięśniach: przepony, języka, żwaczowych, przeĘ-
ku, międzyżebrowych i karku. W tylnej częśct ciała
(obręcz miedniczna, m. łydki i ogona) jest ich zdecy-
dowanie mniej (nawet o około I0 razy) (3). Pierwsze
larwy (niedojrzałe) znajdowano w 15 dniu inwazji (1),
28 dnia pojawiają się w tkance mięśniowej,32 dnia
następuje ich zwtjante, zaś torebka powstaje 4r-4ż
dnia. Całkowicie wykształcona,45 dniowa larwa -
wykazuje zdolność do dalszej inwazji (I2).

Krązenie larw Trichinella w środowisku nutrii nie
jest całkiem jasne. Wydaje się, ze główne ręzęrwuary
włośni to szczury orazInnę zwterzęta futerkowe, któ-
rych hodowla prowadzona jest równolegle z hodowlą
zamkniętąnutrii. O ile pierwszy czynnik Ę. szczuty
znany jest od lat (9), o tyle drugi nie jest całkowicie
jasny. W zaszczurzonej hodowli nutrii, zwŁaszczaptzy
chowie ziemnym (betonowe klatki, baseny kąpielisko-
we i odpływowa sieć kanalizacyjna) kontakty obu ga-
tunków gry zoni s ą nieunikni one. D o ch o dzi pt zy tym z
reguły do bójek, kończących się zwykle zagryzientem
mniejszego szczlJTa, który często (zwŁaszcza w przy-
padku niedoborów białkowych czy mineralnych co
u nutrii manifesĘe się zwykle kanibalizmem) może
byc przez nutrie skonsumowany.

Natomiast kontakty nutrii z tnnymi mięsożernymi
zwierzętami futerkowymi są zdecydowanie inne, Po-
mryając przypadekpodany ptzez Rublego (16), gdzie
nutrie wolno spacerowały pod klatkami norek i mogły
wyj adać p o dawaną t am zar ażoną karmę mi ę sną b ądz
nawet zakopane tuszki ubitych zwierząt czy padłych
szczurów. W powszechnie stosowanych w Polsce sys-
temach hodowli zwierząt futerkowych nutrie sązazy|ry-
czaj trzymane w oddzielnych klatkach i zwykle tylko
ich mięso możę byc używane do karmienia innych
mięsożernych zwierząt, trzymanych na fermie (17).
Sytuacj a odwrotna j est wykluczo na, chociażhodowcy
do tuczu świń nieraz stosowali tuszki ubijanych zwie-
rząt. Istnieje jednak mozliwość pośredniego zarażę-
nia nutrii. Polega ona na tym, że hodowcy używający
do przygotowania karmy mięsnej (a więc konfiskat i
o dp adów r zeżniany ch) różnych męchantczny ch r oz-
drabniaczy (kutrów) czy innychmaszyn do mieszania
karmy,,czyszcz{' je przezprzygotowywanąpoźniej
paszę dla nutrii (zwykle kaszę czy zboża).Istnieje za-
tem możliwo ść do stania się rozdrobnionych szczątków
mięsnych do roślinnej karrny przęznaczonej dla nu-
trii. Pomijam nieprawidłowo przetworzone odpady w
zakŁadach utylizacyjnych, skąd różnego rodzaju do-
datki (mączki mięsno-kostne itp.) trafiajądo hodowli.
Również nie wykluczony jest w łańcuchu epizootycz-
nym udział drobnych gry zoni, czy szczątków (padłych
na fermie) kotów i psów, które przy braku kontroli ho-
dowcy mogą trafić (w rożnych etapach przygotowy-
wania karmy) do paszy.

Autor składa podziękowanie lek wet. Włodzinrierzowi Pietrowskiemu za

otrzymane danc oraz próbki nutrii z rejonu Czemiejewa (woj poznańskie).
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