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Niewielki tasiemiec, Echinocclccus tnultilocularis i
jego larwa bąblowiec wielojamowy (Echinococcus
m u l t i l o c u l a r i s) w zbudzaj ą o s t atni o duż e zaj ntere s owa -
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Jedynym stadium rozwojowym, na które mogłaby

I ajo tasiemca, Jaja

ni ;.p,,".noffiłJ#|u#
ay y -18"C, podczas gdy temperatura-43"C zabija je
w ciągu 4 godzin (2l).

O statecznymi zyrvicielam i E c hin o c o c cus mul ti l o cu-
laris są głównie lis rudy, takze jenot, pies oraz kot.
ZywicieIami pośrednimi są małe gryzonie.

w ostatnich latach obserwowano znaczny wzrost
p op ul acj i li sów w N ie mczęch (I2), a także w Ćzechach
( 1 0) Co. wiQ9ej, nastąp 1ła zmiana ich zwy czajow; by-
Ęą blisko siedzib ludzkich, a nawet * ob.ębi. miast
(4) W Niemczech, w regionach dotychczajwohych
od występo w ani a E c h in o c o c c Ll s mulłi l o cu l aris, odno-
towano inwazje tego pasozyta w populacji lisow oraz
zarażęnja wśrod ludzi (12). W regionie Ti,ibingen, od-
setek zarażonych lisow w I97O r, wynosił |Z,ą% i

55,5%-58,5% (cyt. 12).
Malczewski i wsp. (13)
ino c o c cus multilo cul a-

rus lisów w 43 spośród 49 ówczesnych województw.
Wytazano zmienną re gionalni e często ś ć zar iżenia ty ch
zwierząt. Najczęstsze inwazje wśrod populacji hŚów
stwierdzono w regionach północnych : w-oj ew Ó drt* u:
suwalskie - 36% oraz olsztyńskie 2Ooń. Spośród 2951
lisow przeb_adanych w całym kraju u 2,6oń wyk;ryto
lnyaą ę E c h i n o c o c c u s mu l t i l o c u l ńr i s . Z e w zględu na
brak wcześniejszych danych nie jest możliń 

-o".rru

czy częstośc zarażenia polskich lisów narasta.



na (22).



w BiaĘmstoku (3), jednak chora zmarła wśrod obja-
wów niewydolności wątroby przed zabiegiem. Swia-
towe doświadczeniaw tym zakresie wykazują żę im-
mun o supre sj a p o pr zę szczęp,i e,wąhoby stw ar za zagr o -
zenie p onownym rozwoj em bąblow c a w przeszc zep io -
nymnarządzie (22).

W obserwacji własnej pozostaje aktualnie czterech
chorych z bąblowicą wielojamową. Trzy osoby ope-
rowano (Klinika Chirurgii Gastroenterologii AM, Bia-
łystok oraz Klinika chirurgii Ogolnej i Chorob Wątro-
by AM, Warszawa) przed 8-3 laty. W dwu przypad-
kach dokonano całkowitej re sekcj i zmiany, w j ednym
zaśbyło to niemożliwe. U dwu chorych, u których z
rożnych względów, w tym ekonomicznych, stosowa-
nie albendazolu ograntczone było do krotkiego okre-
su okołooperacyjnego, obserwuje się narastanie cho-
le stazy, zażołc ęnię p o wł ok z konię c zno ś c i ą wymi any
protez dróg żółciowych, postęp zmtan ogniskowych
w wątrobie. U jednej pacjentki, u której albendazol
stosuje się w dłuzszych, kilkumiesięcznych okresach,
z krótkimi okresami przerwy wydaje się, iż uzyskano
stabilność procesu chorobowego po 4 latach.Intere-
sujący jest przypadek, w ktorym zmianę ogniskową
wykryto w 1994 r. badaniem ultrasonograftcznym.
potwierdzenięm zarażenia E chino co ccus multilo cu l a-
ris byĘ testy hemaglutynacji pośredniej i ELISA z
antygenem Em2. Krótkotrwała terapia: trzymiesięcz-
na praziquantelem otaz 2 tygodniowa albendazolem,
łącznie z me chantzmami obronnymi go sp o darza, wy-
daje się, że zatrzymaĘ proces chorobowy (dane nie
publikowane),

Reasumuj ąc, cor az częstrze wykrywani e pasożyta,
zar ów no w śro dowi sku zw ier zątj ak i u ludzi, stwarza
konieczność określenia stopnia ryzyka zarażenia po-
pulacji ludzkiej, aw szczegolności identyfikacji śro-
dowisk endemicznych, żródeł i dróg szęrzenia inwa-
zj i, p otencj alnym grup ry zyka i częs to ś c i zar ńęh w śr o d
ludzi. Zębranie tych informacji pozwoli na profilak-
tyczne stosowanie leków przeciwpas ożytniczych u
zw ter ząt wo lno ży j ący ch, głównie li s ów, c o zminima-
lizuje ry zyko zar ażenia ludzi,

w ostatnich latach znacznie wzrosła wiedza i do-
świadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu bąblowicy
wielojamowej wątroby dzięki współpracy weteryna-
ryj no-medy cznej. Zdobyte przęz lata doświa dczenię
kliniczne, postęp metod diagnostycznych, uwrażliwie-
nie l ekarzy na tę p ar azy tozę stw ar za szans ę uratowa-
niabądż przedłażenia życta osób zarażonych.
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Inwazla Fasciola hepatica powodu_je znaczne straty ekononriczne w hodow-
li owiec i kóz. Ivermectin nie cechuje siq drrżą aktywnością w stosunku do E
hepalica, podczas gdy sulfonamjd clorsu]on w dawce 3,75- l 5 mg/kg masy ciała
podany per o,s lub bezpośrednio do trawicńca eJinrinujc bardzo skutecznie tego
pasożyta W badaniach zastosowano u owiec kotnbinację do iniekcji podskómej
o składzie ],07o ivelnlectin i l0% clorsLLlon (Ivomec) w dawce 0,5 ml/25 kg
rnasy ciała. Liczbęjaj pasożytów w kale okrcślono na 7 dni plzed leczeniem (-7
dni), w dniu podania leku (0) oraz L4 dnia po leczeniu (14), gdy owce zabito i
oznaczono liczbę pasożytów w woreczku zółciowym i w plzer.vodach zółcio-
wych W dniu uboju występowały wyłącznie dojrzałe postacie F. hepatica ztym,
że w grupie Ieczonej liczbę ich wahała się w granicach 0-8 (redukcja 99% lv
stosunku do kontroli), zaś w kor-rtroli od 3 l do 123 sztuk

G.


