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T ę goryj c e z r o dziny An c yl o s tom a ti d a e (A n c y l o s t o -

ma caninumi [Jncinaria stenocephala) należądo naj-
częściej występujących obok glist pasożytów psów.
Ekstensyw no śc zar ażęni a tymi ni ci eniami, stwi erdza-
na na podstawie badań koproskopowych i sekcyjnych
jest duża i sięga, szczegolnie w strefie klimatu gorą-
cego, 100oń kontrolowanych zwierząt (8, t2, 15,20,
ż2). W badaniach krajowych częstą ich obecność,
głownie [Jncinaria stenocephala, stwierdzano u psów
ze schronisk w okolicy Warszawy (2).

W epizootiologii tęgoryjców wykazano kilka spo-
s ob ów zar ażęnia żywici e la, tj. p opr zez aktywne prze -
nikanie Iarw ptzez skórę lub przypadkowe lchzjedze-
nię wraz z pokarmem , a LL szczęntąt także poprzez ło-
żysko lwTaz z mlekiem matki, po uruchomięniu larw
hypobiotycznych drzemiących w tkankach suki. Za-
równo larwy migrujące, jak równieżpasożyty dojrza-
łe bytujące w jelicie cienkim oddziaŁająpatogennie na
or ganizm żywiciela. Tę goryj ce są bowiem hematofa-
gami i przy dużej tnwazjt powodująnajczęściej nie-
do krwi sto ś c, zabur zaj ą także p rawi dło we funkcj o no -

wanie układu pokarmowego i z objawami ogólnego
wyniszczenla, szczególnie u młodych zwierząt, mogą
prowadzic do ich śmierci (3).

W naszej strefie klimatycznej zarażente ludzi tęgo-

ryjcami psów jest rzadkte,np. Ancylostoma caninum,
aczkolwiek coTaz częściej możliwe ze względu na
import zwierząt z różnych stref klimatycznychwraz z
charakterys ty czną dla nich p ar azytofauną p ato genną

dla człowieka, np. Ancylostoma ceylanicumi A. bra-
s ilen s e, które są przy czynązarażeh ludzi w południo-
wej Europi e, Azji i obu Amerykach (1, 3). Do zarażeh
ludzi docho dzinajczęściej w wyniku aktylvnego prze-
nikania \arw przez skórę, które migrując wywohljąsta-
ny zapalne skóry a zjawisko to określane jest syndro-
mem culaneous larva migrans.

C elem b adań było okre ślenie zar ażęnia tę goryj c ami
z rodziny Ancylostomatidae psów w krakowskim
schronisku dla bezdomny ch zw terząt.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiły pobierane w latach 1999-

2000, w miesiącach styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień
i listopad próbki kału zbierane w godzinach rannych, bez-
pośrednio z kojcow od B0 psów ze schroniska dla bezdom-
nych zwierząt. Badaniami objęto psy obu płci: dorosłe w
wieku 2-I5 lar (70 szt.) oraz 7-12-miesięczne szczenięta
(10 szt.). W czasie prowadzenia badań w schronisku prze-
bywało około 500-700 zwierząt,

Kojce, w których przebywały zwierzętaposiadały beto-
nowe podłoże, a zabtegi porządkowe polegały na codzien-
nym ich sprzątaniu i okresowym odkazaniu. Psy były od-
robaczane przy użyciu preparatów, głównie Tenaver (ni-
klozamid ł levamizol) i Vetminth (niklozamid + oksyben-
dazol), jedynie w czasie kwarantanny po przyjęciu nowych
zwierząt, przed oddaniem ich do nowych właścicieli oraz
w przypadku wystąpienia objawów chorobowych o niezna-
nym podłożu, czy stwierdzenia w kale form rozwojowych
pasożytów.



Badania koproskopowe wykonano zmodyfikowaną me-
todąMc Mastera przy lżyctl wirówki (16). Na podstawie
uzys kanych wyników ob liczono ekstensywn o śc zar ażenia
i liczbę wydalanych jaj pasożytów w l gramie kału. Jaja
tęgoryjców różnicowano według Slossa (I4) oraz Thien-
ponta i wsp, (18).

Wyniki i omówienie

Przeprowadzon azaĘ zarażenie tęgo-

ryjcami zrodziny tidae7-I5Yo psów w
1999 r. t3-5oń -w redniej ltczbię wyda-

io: od 58-650 i od 100-
oryjcami było najwięk-
nich. W 1999 r. rv eks-

tensyłvnośc t zarażentapsów tęgoryj cami stwierdzono
dwa szczytn większy w marcu (I5%) i mniejszy w
lipcu ( 1 0%), a w 2000 r. psy byĘ najbardztej zarażonę
w marcu (5%), a w pozostaĘch miesiącach wiosen-
no-letnich ekstensywność utrzymyłvała się na jedna-

W 2000 r. największąItczbę jaj w 1 g kału stwierdzo-
no w marcu - 415, W kolejnych miesiącach liczba wy-
dalanych jaj zmniejszała się, za wyjątktem niewiel-
k

b
§
obserwowanych jaj mieściła się w przedziale wielko-
ści charakterystycznym dla każdego gatunku, tj. dla
Ancylostoma caninum 56-65 x 3] -43 pm według Slos-
sa i 56-65 x 37-43 według Thienponta i wsp., a dla
[Jncinaria stenocepha.la odpowiednio: 65-80 x 40-50

ściany boczne w przypadku Ancylostoma caninum,
a [Jncinaria stenocephala- mniej zaokrąglone biegu-
ny tbardziej równoległe ściany boczne. Ze względrt
na możliwość określenta z dużym prawdopodobień-
stwem (około 90oń) gafunku jaj, altorzy nie podają
ekstensywności inwazj i tęgoryj ców poszczególnych
gafunków.- 

W badaniach Górskiego (3) oraz RamiszatMarty-
Sce
eW
aji

ze schronisk w okolicy Warszawy. Natomiast Okule-
wlczlwsp. (10) obecność jaj U stenocephalawyka-

meracj i poznańskiej.
W innych krajach o klimacię podobnym do nasze-

80, dań koproskopowych tęgoryjce
[]n a]a stwięrdzano u I,3Yo psow z

P (19), u ll,4ońpsó_wbezdomnycJl
r (21), natomtast U. stenocephala
i Ancylostoma spp.u I5-39oń psów w USA (4, 5, 6).

Cąmnikiem sprzy jającym r ozprzestrzenianiu inwa-
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s chroni sku mo żę wynikać z utw ar dzone j p owierzchni
boksów oraz codziennym ich sprzątaniu pb przez spłl-
kiwanie bteżącąwodą co zapęwne zmniejsza liczbę
Iarw tnwazyjnych rozwtjających się z jajwydalanych
przez psy.

W krakowskim schronisku p sy doro słe byĘ bar dziej
zar ażone niż szc zęnięta (ryc. 2 ). Dynamika ekstensyw-
ności zarażenia i liczby wydalanych jaj w 1 g kału u
psów dorosłych była podobna do opisanej powyżej
dynamiki dla całej badanej populacji w obu latach. U
szczeniąt stwierdzono tęgoryjce Ęlko w maju 1999 r.
(ry c . 2) . Małe zar ażenie szc zeni ąt wynika z r e gtllarne -
go ich odrobaczania i troski, jakąpoświęca się tej gru-
pie psów (najłatwiej oddawanej do adopcji ptzez no-
wych właścicieli) oraz stosowanie do odrobaczania
szczentąt skutecznego w eliminowaniu paso Ętow pr e-
parafu Vetminth, zawierającego dwie sub stancj e czyn-
ne, niklozamid i oksybendazol. Tę wysoką skutecz-
ność oksybendazolu wobec A, caninum wynoszącą
94,9Yo stwierdzili między innymi Overgaauw i Boer-
sema (11).

. 
W.przeciwieństwie do uzyskanych przez autorów

nini ej sze go opracowani a wyników, wy ższe zar ażentę
psów młodychniżdorosĘch stwierdzili Hoskins i wsp.
(4), KirĘatrick (6) oraz Walker i Jacobs (23). Według
wymienionych autorów wyższe niż psów dorosĘch

"/o Ekstensywność
1 999

iails Intensywność

900

zarńenię szczeniątwynika z dodatk owej poza per cutis
i p er o s mo żliwo śc i ich zar ażęni a, tj . dro gą lakto genną
i śródmaciczną.

W krakowskim schronisku tęgoryjcami psy były
bardziel zarażone niż suki (ryc. 3). Dynamika eksten-
sywności zarażeniailtczby wydalanych jaj w 1 g kału
u psów przebiegała podobnie jak opisana powyżej
dynamika dla całej badanej populacji w obu latach. U
suk tęgoryjce stwierdzono w 1999 r. w dwóch miesią-
cach: w marcu i lipcu (II%), a w 2000 r. tylko we
wrześniu (3%) (ryc.3). Statystycznie istotnie wyższe
zarażente psów w porównaniu z sukami stwierdzili
także Hoskins (4) i KirĘatrick (6).

Migracja larw tęgoryjców po organizmie przebiega
naj czę ś c iej według s chematu charakterys ty czne go dla
Ascaris. Jednak część larw może w tkankach żywicie-
la zatrzymać się w rozwoju, nie tracąc swej inwazyj-
ności, aczynnikiem aktywującym ich rozwój sąm.in,
hormony ciążowe. Można przypulszczac, tż małe za-
rażenię suk w krakowskim schronisku jest efektem
opisanego wcześniej zjawiska - hypobiozy.

Niskie, zwłaszcza w 2000 t., zarażenie psów w kra-
kowskim schronisku możę wynikać ze stałego nadzo-
ru lekarza weterynarii, stosowanego odroba czania, tj.
po raz pierwszy w czasie 14-dniowej kwarantanny,
a następnie tylko w przypadku stwierdzenia pasoży-
tów w kale psów, wystąpienia objawów chorobowych
oraz przedoddaniem psów do nowych właścicieli oraz
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stosowaniu efektywnych w eliminowaniu inwazji ni-
cieni preparatów (Tenaver i Vetminth). Natomiast nie-
korzy stnie na p o ziom zar ażenia w pĘwa wys oka w kra-
kowskim schronisku obsada psów
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Książkę opracował zespół 35 niemieckich autorów,
w większości profesorów biologii i zootechniki, pod
redakcją dwóch wymienionych w tytule profesorów
higieny zwrcrząt. - Jest to wyjątkowe w swym cha-
rakterze opracowanie, którego treść omawta zasady
utrzymywanta zwierząt przez człowieka w różnych

których znich stawiane sącoraz-vqrższe wymagania
użytkowości. Ich utrzymywanie winno być jednak
zgodne z ekologią oraz pTawami zwierząt Na szczę-
ście nie traktuje się już zwlerzęta jako przedmioty, ale
jako podmioty odgrywające istotną nie tylko produk-
cyj ną rolę w życ iu Ildzi. Ęm problemom po święcona

jest ta interesująca l pouczająca swą treścią książka.
Na jej treść składa się 7 obszernych rozdziałów z|tcz-
nymi p o dro zdziałamt, o n as tępuj ących tytułac h :

I. Wprowadzęnie w zagadnlenia Dtrzymywania
Zwierząt

II. Utrzymywanie zwięrzątw zgodzie ze środowi-
skiem

III. Zas ady i kryteri a utrzymyw an ta zw ter ząt do mo -

urych i tow arzy szących wedtug zasad ekolo gicznych
i higienicznych,

Iy. IJtrzymywanie zw lerząt użytkowych zgodnie
z lch praw ami (dobrostanem),

V. Utrzymywanie zwlerząt użytkowych zgodnie
zichprawami

VI. Transport zwierząt
VIL Leczenie i ochrona zdrowia zwlęrząt w zgo-

dzie zę środowiskiem i dobrostanem zwlęrząt.
Książka jest nowoczesnym a równocześnie zgod-

nym z zasadami humanizmu i dobrostanll zwterząt
pręzentacjąich form utrzymywania. Dobrze aby zna;
iazło się jaknajwięcej jej czytelników w środowiskach
zawodów mających kontakt zę zwrcrzętami,

E. K. Prost


