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Występowanie Toxocara Ganis u lisów
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Eggs of Toxocara canis were found in 39 230 foxes in which feaces w €x
flotaińn, decantation and Kato and Miura m ere found in 28 (15.55ońi) aut g0

intensiĘ of invasion ranged from 1 to 13 parasites. Most of the animals examined were additionally found to
be invaded by ancylostoma, Toxascaris leonina, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena

The presence of Toxocara spp. in soil samples f1,omfarms and places adjacent to farms
method of Quinn et al. Eggs of Toxocara spp. wCii fouńd in 64Ya of samples collected
samples col protecting the farms and in 38oń of samples from p acent to,farms.
From 1 to 8 . at different stages of development were present in p 100 g samples;
some of the

Contamination of fox and their environment with ra §pp. eggs is a threat to farń bie nnd
staff because in infected individuals the larvaes may the syndrome of visceral or oCular ńig

Często występując e uzwlęTząt mięsozemych glisty
z rodzaju Toxocarcl wydają się szczególnie interesują-
ce bowiem larwy ich mogą byc także u ludzi jedną z
pr zy czyn syndromu larwy w ędruj ąc ej, p owo duj ąc tok-
sokarozę trzewną lub toksokarozę oczną.

Glisty te są nicieniami należącymi do typu robaki
obłe - Aschelminthes i zaltczanymi najczęściej do ro-
dziny Anisakidae. U lisów i psów pasożytuje glista psia
Toxocara canis osiągająca dfugość: samice 126-198
mm, samce 99-127 mm. Przedni koniec ciała tych glist
jest zaopatrzony w wąskie i stosunkowo krótkie skrzy-
dełka oskórkowe. Jaja nicienl z rodzĄu Toxocara są
kuli ste, z grubąskorupką pokrytą drobnymi wgłębie-
nlaml.

Zarowno u lisów jak i psow i kotow mogą pasoży-
tować także glisty Toxascaris leonina należące do ro-
dziny Ascarididae. Nicienie te, o długości: samice 65-
-100 mm, samce 40-60 mm, cechują długie i wąskie
głowowe skrzydełka oskórkowe. Jaja T. leonina są
kuliste o grubej, gładkiej skorupce.

U zwierząt mięsozernych glisty po odbyciu złożo-
nych wędrówek lokalizująsię w jelicie cienkim i osią-
gają dojr zało śc płciową.

Z Wajowy ch publikacj i dotyczących helmintofauny
lisów hodowlanych wynika, ze ekstensywnośc inwa-

zji Toxocara canis waha się w granicach 27 -46%
(tab. 1). Na podkreślenie zasługuje utrzymywanie się
ekstensywności inwazji glist stale na zb|iżonym po-
ziomie pomimo powszechnego stosowania skutecz-
nych leków przeciwpas ożytntczych(6,9). W przypad-
ku lisów hodowlanych, duży wpływ na ekstensywnośc
inw azji, p oz a wi eki e m zw let ząt, maj ą warunki hodow-
lane w fermach, atakżę częstotliwość przeprowadza-
nia dehelmintyzacli.

Szerokie rozprzestrzenienie inwazjl glist wynika ze
specyfiki cyklów rozwojowych nicieni z rodzaju Tb-
xocara (l , 3 , 4, 20') . Przebieg zarażenia glistami u li-
sów, psów i kotów zależy od ich stanu odporności
wykształconej po kontaktach z tymt pasozytami, w
praktyce zależy od wieku żywicieli. U zwierzątnieod-
pomych (młodych lub tych, które nie miały dotych-
czas kontaktu z glistami) większość nicieni Toxocara
spp, po odbytej wędrowce typu Ascarls lokalizuje się
w jelitach cienkich osiągając dojrzałośc płciową.

U zw ier ząt o dp ornych j e dyni e ni eli c zn e 1 arwy o s i ą-
galą dojrzałość płciową w jelicie, większość umiej-
scawia się w tkankach różnych narządów (tkanki oko-
licy okołonerkowej, tkanka łącznamiędzymięśniowa,
w ątrob a, maci c a, mó zg, gtuczoł ml ekowy) . Otorbi one
larwy zachowuj ą zywotno ść pr zęz wiele lat. Pod wpĘ-
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Tab. 1. Ekstensywność inwazji glist z rodzaja Toxocąra w Polsce u lisów w badaniach przyżyciołych i sekcyjnych

46,0 (poIarne)

27,0 (srebrne)

Gdańsk, Katowice, 0lsztyn, Rzeszów, Kraków,

Warszawa 1961 , 1962

Tab.2. Zanieczyszczenie terenów ferm lisów jajami Toxocarą spp. i formami innych pasożytów

Tab. 3. Liczba jaj Toxocara spp. w 100 g próbkach gleby pochodzących z terenów ferm lisów

0toczenie ferm

wem przestrojeń hormonalnych lub w wyniku obniże-
nia odporności mogąulegać uwolnieniu i wędrowaó:
do płodów znajilljących się w macicy, do gruczołów
mlekowych, prawdopodobnie także do j el it. Szcze go -
łowo cykle rozwoj owe przedstawia wcześniej sza pu-
blikacja własna (20).

Lisy i p.sy mogąulec zarażentl Tbxocara canis per
os) JaJamI zawrcTaJącymi larwy L,, śródmacicznie,
drogą lakto gennąoTaz przez zjedzenie żywicieli para-
tenicznych, w których znajdljąsię larwy L,, Podsta-
wową rolę odgrywa inw azja śródmaciczna sprawiaj ą-
ca, że w praktyce blisko r00% szczeniąt rodzi się za-



rażonych T. canis. Sprzyja temu kumulacja larw w or-
ganlzmlę suki oraz możliwość uwalniania larw w cza-
sie kolejnych ctĘpo jednorazowej tnwazji.

przeżywac zachowując zdolnośc do inwazji przęz
okres 6 lat (1).

W piśmiennictwie praktycznie brak jest szerszych
danych na temat zanieczyszczęnla gleby na terenach
ferm zwierząt futerkowych. Duza koncentracja zwte-
rząt naniewielkich obszarach i wysoka ekstensyłvnośó
lnwazji glist powinny sprzyjac znacznemu nagroma-
dzeniu się jaj w środowisku. Wcześniejsze badania
Wenzel i wsp. potwierdzająte sugestie (23),

Człowiek może pełnić dla glist zrodzajuToxocara
rolę żywiciela paratenicznego. Ulega zatażeniu jaja-
mi z larwami występującymi w środowisku.Larwy L,
To x o c a r aspp o dbywaj ą wędrówki w otgani zmie c zlo1
wieka, lokalizując się w tkankach różnych narządów
np. wątrobie, płucach, mózgu,mięśniu sercowym, oku,
mi ę śni ach, w ęzłach chłonnych. Mi gruj ąc e l arwy mo gą
być przyczyną wystąpienia szereg objawów określa-
nych jako syndrom larva migrans visceralis (visceral
larva migrans VLM). Za nalbardziej typowe rn|eży
lznać,. hep atome galię, e ozyno lrli ę, zabur zęnia o dde -

chowe, gor ączkę, zabtrzenia przewo du p okarmow e -

go, astenię, zńur zęntaneurolo giczne i splenome galię
(10, 13, 76, I7,21), W przypadku lokalizacji larw w
gałce ocznej ma miejsce toksokaroza oczna (ocular
larva migrans OLM).

Celem badań było określenie ekstensywności inwa-
zji Toxocara canis u lisów hodowlanych oraz stopnia
zanieczy szczenia terenów ferm j aj ami tych nicieni.

Materiał imetody

Przeprowadzono badania koproskopowe 230 lisów. Kał
badano metodami flotacji, dekantacji oraz Kato i Miura
wykony,wanymi wedfug ogólnie przyjętych zasad (7). W
badanych próbkach poszukiwano form pasozytow) zę szcze-
gólnym uwzględnieniem jaj Toxocara cąnis. Pośmieńnie
badano 1 B0 lisów, wykonując sekcje parazytologiczneprze-
wodu pokatmowego. Określano intensywność i ekstensyłv-
no ś ć inwazj i p as ozytów. Wszystkie zw ier zęta, które służy-
ły do badań pochodziły z okolic Lublina i Puław.

W celu określenia zanieczyszczenia gleby ferm jajami
Tbxocara spp. pobierano próbki gleby z: okolicy klatek,
strefy ochronnej ferm i otoczenia ferm. Próbki gleby bada-
no na obecność jaj Toxocąra spp. metodąQuinn i wsp. (18)

w modyfikacji własnej (B). Poza stwierdzeniemprzynależ-
ności taksonomicznej znalezionych form pasożytów, okre-
ślano ich liczbę w 100 g próbkach gleby. Oceniano także
strukfurę skorupki oraz stopień zaawansowania rozwoju jaj

Tbxocara spp.

Wyniki i omówienie

Badaniami koproskopowymi jaja Toxocara spp.
stwierdzono u 16p50ń lisów hodowlanych. Badania

torów (5, 11, 12,14,15, 19). Przyczyn tego stanu na-
Ieży upatrywać w wykonywaniu sekcji głównie lisow
starszych, u których eliminacja nicieni nastąpiła w

na w wątrobach i pfucach larw Toxocara canis.
U sekcjonowanych lisów stwietdzano również in-

wazje tęgo caris leonina
(6,5oń),tas (Il,66oń),ta-
siemcówz atT.pisifor-
mis) (16,66oń).

Tab. ż. przedstawia występowanie w środowisku
ferm jaj Toxocara spp.I form innych pasożytów. Gle-
ba z terenu fermzyvtetząt futerkowych była zanieczysz-
czona jajamtToxocara spp.w dużym stopniu - stwier-
dzono jew 64oń probek. Takżę poważnie zanieczysz-
czonę byĘ strefy ochronne fęrm oraz ich otoczenie.
Poza jajamt Toxocara spp. w badanych próbkach
stwierdzano jaja Toxascaris leonina, Capillaria spp.,
Trichuris spp., jaja cienkościenne zawierujące blasto-

e saprobionty czny ch) or az
dziny Eimeriidae, Ogołem
tępowały w l05 próbkach

na 150 badanych, co stanowi ]0,UYo.
W tab. 3 przedstawiono liczbę jaj Toxocara spp.

występuj ących w 1 00 g próbkach gleby pochodzących
z fęrm zwierząt futerkowycŁ,1. Zdecydowanie najwię-

no więcej jaj niż w glebie pobieranej z rożnychterc-
nów miejskich lub wiejskich (8).

W piśmiennictwie brak, poza wcześniej s zą pracą
Wenzel i wsp. (23) pozycji przedstawiających zanle-
czyszczenle ferm zwterząt futerkowych jajami Toxo-
cara spp. Z obecnych badaiwynika, żepoważnte za-
nleczyszczona jest nie tylko gleba pod klatkami, ale
także tęręny strefy ochronnej i otoczęnia ferm. Szcze-

nymi.
W badaniach własnychpozajajami Tbxocara spp.

stwierdzano także inne formy pasożytów z reguły nie
zagrażające człowiekowi lub zwierzętom mięsożer-
nym, specyftczne dla innych ssaków lub ptaków.



J aja Tbx o c ar a s pp., znaj dowaĘ się
w róznym,stadium rozwoju. Obser-
wowano j aj a zaw ier aj ąc e zy gotę, r ó ż-
ną liczbę blastomerów lub wykształ-
cone larwy (ab. a). Część jaj była
zdeformow ana, mtała zatartą struk-
turę wewnętrzną lub wykazywała
różnego charakteru zmiany w obrę-
bie skorupki. Odrębnego omówienia
wymaga sprawa inwazyjności stwier-
dzanych jaj Toxocara spp. Jakwyni-
ka z obserwacji własnych blisko
50,00ń znaleztonych jaj zawtęrało
wykształconą larwę. Jakkolwiek nie-
którzy autorzy w oparciu o kryteria morfologic zne jaj,
larw i zdolności jaj do rozwoju wnioskują o ich inwa-
zyjności to wnioskowanie wydaje się być zaulodnębez
przeprowa dzenta prób b io lo g tczny ch.

Brak jest danych odnośnie do występowania ptze-
ciwciał anty Toxocara canis w surowicach hodowców
lisów lub pracowników ferm. Należy jednak założyc,
że należąoni do grupy podwyższonego ryzyka. Ana-
lo giczną grupą zawodową szcze golnte nar ażoną na
zarażęntę Toxocąra spp. podobnie jak innymi choro-
bami odzwierzęcymi, wydają się być lękarzę wetery-
narii. Jak wynika z pracy Deutza i wsp. (2), ktorzy
badali surowice 137 lek. wet, z terenu Steinmarku
(Austria), odczyny dodatnie testem ELISA stwierdza-
lt:u33,60ń.

Osoby posiadające ptzez dŁuższy czas pojedyncze
zwterzętanie wydają się być bardziej narażonę na za-
rażenię niżludzię nie posiadający psów, kotów (24).
Konieczne j est j ednak utr zymanie właściwych warun-
kówhigienicznychwśrodowiskuzwterzątoraztchre-
gularne odrobaczanie. Ryzyko zarażenta zwiększa
,ltr zy my w ante zw ter ząt mło dy c h lub prow ad zęnte r ę -

produkcji, co ma miejsce w fermach lisów. Należy
przypomnie c,że mvterzęta mięsożerne nie sąbezpośred-
ntm źródŁęm inwazji, a do zarażenia dochodzt przez
ziedzenie znajdllj.ących się w środowisku inwazyjnych
ją,prrry czym jaja stają się inwazyjne po upŁywie kil-
kunastu-kilkudziesięciu dni od momenfu wydalenia.

Z kompleksowych badań własnych i danych pi-
śmiennictwa wynika, że toksokaroza pozostaj e nadal
poważnym problemem inwazjologicznym - wetery-
naryjnym, medycznym i sanitarnym. Istotnym zagad-
nieniem jestograntczenie występowania glist z rodza-
ju Toxocara u zwierząt mięsożernych i musi być ono
prowadzone wielopłas zczyznow o.

O gr aniczeni e eksten syłvno ś c i inw a zj t glist z r o dza-
ju Toxocara, szczególnte Toxocara canis jest trudne
co wynika ze specyfiki biologii tych pasozytów. In-
tensywność, a częśctowo i ekstensywność inwazji
mo żna o gr antczy ć p opr zez p 1 anowe, cz ę ste o dr ob acza-
nie zwterzątmięsożerny ch, szczegolnie młodych. Na-
Ieży jednak podkreśltć, że większość stosowanych
chemioterapeutyków skutecznie eliminuje jedynie
postacie jelitowe glist (6, 9).Dztałanie wielu środków

Tab. 4. Stopień rozwoju jaj Toxocara,qpp. stwierdzanych w próbkach gleby po-

chodzących z terenów ferm lisów

przeciwpas ożytntczych na formy larwalne wędrują-
Óe lub znajdujące się w tkankachjest zreguły słabe.
Próby wykorzystania tych nielicznych leków eliminu-
jących larwy, polegające na podawaniu sukom prepa-
ratów w drugiej połowie ciĘy w celu ograntczęnta
zatażenta śródmacicznego i laktogennego nie znala-
zły szerszego, praktycznęgo zastosowania z różnych
względów (4).

Obecnie praktykuj ąc y \ekarze weterynari t są zain,
teresowani częstym odrobaczaniem lisów. Także ho-
dowcy mają cor az większą świadomość konieczności
jego przeprowadzanta. Muszą jednak wiedzieć, że,

o gr antczaj ąc występ owanie gli st Tox o c ar a c an i s u ho -

dowanych zwierzą| poza aspektem ekonom iczny m,
chronią także swoje zdrowie.
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