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W ostatnich latach w wielu krajach europejskich
wzrosło zainteresowanie pasozytami przewodu pokar-
mowego lisów wolno żyjących. Zwierzęta te są zyłvi-
cielami licznych pasozytów, stanowiących nierzadko
powazne zagrożente dla człowieka. Na uwagę zashy
guje rownież fakt, ze w wyniku doustnego szczepie-
nia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na
terenie Polski zachodniej w znacznym stopniu wzro-
sła ich liczebnośó. Na wzrost populacji wpłynęło rów-
nteż coraz lepsze przystosowanie lisów do środowi-
ska or az zmntejszente zaintęr ęsowania myśliwych
pozyskiwaniem skór lisów wolno żryjących(4,22). Do
tej pory nie prowadzono na terenie Polski komplekso-
wych b adań nad p ar azyto fauną li s ów wolno ży j ący ch.
W polskim piśmiennictwie ukazały się jedynie opra-
cowania doty czące Trichinell a sp. (:6, 7 4, 20, 29) oraz
E chino c o c cus multilo cu l aris (I8, 2I, 28).

Celem badań było ustalenie parazytofauny lisow
wolno żyjącychna terenie Polski zachodniej.

Matetiał imetody
W okresie od stycznia 1994 do lutego 2000 r. przebada-

no ogółem 1909 lisów wolno zyjących (Ilulpes vttlpesL.).
Lisy pochodzlły z 4 regionow zachodniej Polski woj. za-
chodniopomorskiego, zachodniej części woj. pomorskie-
go, lubuskiego, zachodniej części woj. wielkopolskiego,

woj. dolnośląskiego otazz wojewóclztw śląskiego i opo1-

skiego (ryc. J ), Liczbę lisów zbadanych w poszczegoln,vch
regionaclr podano w tab. ] . Po odstrzale, a przed badanjcln
sekcyjnynr lisy szczelnie opakowano w plastil<or,ve r.r orki
i na 3-4 dni unrieszczano w zamrażarcę w temperaturze lni-
nus 75-BO'C. W ten sposób unieszl<odliwiano tasietrlce i za-

bezpieczano osoby wykonujące badania sekcyjne przed
zarazeniem E. ruultilrlctllari,s. Sekcję wykonywano rł Za-
kładzle Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie, w odporł,ied-

nio przygotowal]ym pomie szczeniu, Badania sekcyjne lvy-
konywano wg zaleceń Eckerta i wsp. (8,9) i Ewald (10),

które pozwalały na pozyskanie E. nlultilocularis oraz in-
nych pasozytów bytujących w przewoclzie pokarmowym lisa.

Wyniki iomówienie

Wyniki badań zębrano w tab. l i2. Ogółem eksten-
sywność zarażęnta lisów wolno żyjących pasozytami
przewodu pokarmowego na terenie Polski zachodniej
wynosiła 7 9,Ioń. Wysoką ekstensywn ośc zarażęnla
stwierdzono również w sąsiadującej Brandenburgii
(3l), gdzte u 100% zbadanych lisów stwierdzono pa-
sożlńy przewodu pokarmowego. Rowniez w poh-rdnio-
wych Ni em czę ch eksten sywn o śc zar ażeni a l i s ow była
bardzo wysoka i wynosiła 89,6% (34).

Na terenie Polski zachodniej przywry Alaria alata
wykazano ogółem l2I,8oń zbadanych lisow. Wyka-



Tab. 1. Występowanie pasożytów żołądkowo-jelitowych u lisów wolno
ż_vjących na terenie Polski zachodniej

Zachodniopomolskie i zach.
częśó woi. pomorskiego

Lubuskie i zach. część woi.
w ie lkopolskie go

D olnoś ląskie

Śląskie z opolskim

Razem

istniejąwięc duzo korzystniejsze warunki do by-
towania zyrviciela po średniego. Obs erwacj e auto-
rów niemieckich (15, l6) potwierdzająwyniki
badań własnych.

Najczęściej stwierdzanym rodzajem tasiemca
na terenie Polski zachodniej był Mesocestoides
sp., którego Wkazano l 63,8oń zbadany ch lisów.
Najmniejszą ekstensywność zarażęnla tym ta-
siemcem stwierdzono na terenie województw:
ś l ąski e go i opo lski e g o (5 3,3Yo zar ażony ch l i s ów),
gdzie występowanie w porównaniu z woj. lubu-
skim było o około 16% mniejszę. Duże różnicę
w ekstensyw no ści zar ńenia lis ów Mes o c e s t o i d e s
sp. stwierdzono na terenie Niemiec - od 72oń
w okolicach Berlina (31) i 5I,4ońw Saksonii-An-
halt (24) do I,9oń w Szlezwiku-Holsztynie (21)
oruz4,3oń wPołnocnej Hesji i wschodniej West-
falii (2).

J ak jń zaznaczono, że w zględów b ezpteczeń-
stwa osób wykonujących sekcję, zwłoki lisów
były zamrażane w temperaturze minus 80"C.
Kilkudniowy okres zamrożenla i proces rozmra-
żania w temperaturze pokojowej, jak równięż
procesy autolizy doprowadziły do znacznęBo
uszkodzenia wyosobnionych tasiemców z rodz.
Taenia. Powstałe zmiany nie pozwalaĘ na usta-
lenie gatunku, stąd też przynalezność systema-
tyczną określano j edynie do rodzaju Thenia spp .

Podobnie postąpili autorzy niemieccy (2D. ra-
enia spp, wykazano na terenie Polski zachodniej
w 34,40ń. Uzyskane wyniki są porównywalne
z wynikami Welzela (36) w pofudniowej Sakso-
nii oraz Schóffel i wsp. (3I) z Berlina.

Dipylidium caninum stwierdzono w pojedyn-
czych przypadkach u lisów pochodzących
z dwóch województw - zachodniopomorskiego
(0,7%) oraz lubuskiego (3,3%). Bardzo niską
ekstensywność zarażenia lisów Dipylidium ca-
ninum stwierdzono równiez w innych krajach
europejskich. Na terenie Niemiec tasiemca tego
wykazano od 0,2oń w Saksonii-Anhalt QĄ do
0,5oń w Badenii-Wtirttembergii (2,37), w Hisz-
panii i w Wielkiej Brytanii w 0,5oń (1,I2).

W Polsce zachodniej E. multilocularis stwierdzono
w 23 przypadkach, co stanowi I,2oń całości zbadane-
go materiahr (tab.2). Poza województwem dolnośląs-
kim, gdzie nie wykryto E. multilocularis, w pozosta-
Ęch rejonach obecność tasiemca wykrywano od0,95oń
w woj. śląskim, I,2oń w woj. lubusktm oraz I,8Yo
w woj. zachodniopomorskim. Dalsze badania, które
zostaĘ przeprowadzone w Polsce otaz na terenie in-
nych krajow europejskich, zwróciły uwagę na ogni-
skowe występowanie E. multiloculąris. Na przyĘad
w niektorych okolicach północno-wschodniej Polski
E. multilocularis }vykryto w 36oń,w okolicy Olsztyna
lv 20Yo, a w rejonie Gdańska w IIoń (I7 -20). Na tere-
nie Niemiec największe nasilenie inwazji tego tasiemca
u lisów wolno żyjącychbyło w ich południowej częś-

Objaśnienie:
Liczb a zw ierząt zbadanycll
Li c zb a zw l er ząt zar aż ony ch

zano jednak duzy wpĘw środowiska na ekstensyw-
nośc zarażenia lisów tą przywrą. Na terenie Polski
półno cno -zachodniej (woj . zachodni opomor skie) A l a -
ria aląta stwierdzono u 31,60ń przebadanych lisów,
a w rejonie środkowo-zachodnim (woj. lubuskię oraz
część zachodnia woj. poznańskiego) u 19,60ń. Nato-
miast w rejonie południowo-zachodnim (wojewódz-
twa: dolnośląskie, opolskie i śląskie) przylvrę tę !vy-
kazano tylko u 2,4oń, Róznice, jakie stwierdzono
w stopniu zarażęnia lisów wolno żyjącychAlaria ala-
ta między południowo- a północno-zachodnim rejo-
nem Polski mają uzasadnienie w znacznie większej
powierzchni akwenów w połnocnej części krajl, Ala-
ra alata posiada dwóch zywicieli pośrednich - ślima-
ka wodnego i kijankę lub żabę. W rejonie północnym

Zachodn io-
pomorskie

Ryc. l. Regiony objęte badaniami
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Tab.2. Ekstensywnośćzarażenia lisów wolno żyjących pasożytami przewodu pokarmowego na terenie Polski zachodniej*

Woj. lubuskie i zach część woj.
w ielkop olskie go

zarażonych I y"

Przywry

Alaila alala 264 31 6 85 ls 6 8 25 6 19 408 21 Ą

Tasie mce

Mesocestoides sp.

Taenia sp,

Echinococcus
nuIlilOculails

Dipylidium caninan

532

282

15

6

63,7

33,8

1,8

0,7

306

169

5

14

69,7

39,0

1,2

3,2

215

130

0

0

65,9

39.9

168

76

3

0

53,3

2Ą,4

0,9

1217

657

23

20

63,8

3Ą,4

1,2

1,0

Nicienie

Toxocara canis

Toxascaris leonina

uncinaria
stenOcephala

AncylOsl|ma
cannum

Trichuris vulpis

356

8

269

,113

189

42,6

0,95

32,3

13,5

22,6

186

4

149

68

88

43,0

0,g2

34,Ą

15,7

20,3

76

3

27

26

,l3

23,3

0,9

8,3

8,0

4,0

123

z

51

16

17

39,0

0,63

16.2

5,1

5,4

761

17

496

223

307

39,8

0,9

26,0

11,7

1 6,1

Objaśnienie: * procentowe wskaźniki zostaĘ obliczone w stosunku do ogólnej liczby lisow zbadalrych r,,,poszczególnych wojcwodz-
trł,aclr (tab. l .)

ci Badenii-Wrirttembergii zarażonych było 640ń zba-
danych zwierząt (30), w Bawarii I],9Yo (35), w Bran-
denburgii 4,6-9,}Yo (33), w Hesji 16,40ń (2), w Turyn-
gli 17,9oń (32) oraz w Meklenburgii-Przedpomorzu
0,6% (13). W innych częściach Europy obserwowane
było równiez legionalne występowanie E. multilocu-
laris.W północnej Szwajcarii lisy byĘ zarażonę w za-
kresie od 40,50ń do 52,9Yo, a w poh]dniowych rejo-
nach - tylko w I,7oń do 5,5% (10). W zachodniej Aus-
tni E. multilocularis stwierdzonou34,8oń lisów, w Ty-
rolu - l 77,0oń, a w okolicach Salzburga tyIko 7,1%o

lisów było zarażonych (27). We Francji E. multilocu-
l ar i s wy stępuj e endemi cznie w południowo -ws cho d-
nim rejonie, gdzie zarażonychbyło 30,00ń lisow (11).
W centralnym rejonie ekstensyłvnośc zarażenia wyno-
slła 75,0%o (7), aw Alzacjiw 4,3oń (2l).

Tbxocąrą canis jęst najczęściej stwierdzanym nicie-
niem u lisów wolno żyjącychw Europie. W Holandii
(5) stwierdzony zostaŁ w ]3,7%o, a we Włoszech
w 45,60/o (26). W Niemczech ekstensyłvnośc zaraże-
nia Tbxocąra canis wykazuje ztożnicowanie w po-
szczegó|nych landach. W Saksonii-Anhalt (25) nicień
ten został stwierdzony w 26,5Yo w Badenii-Wiirttem-
bergii w 39,70ń (38), w Hesji (3) w 52,0oń,w Szlezwi-
ku-Holsztynie w 66,00^ (21), a w okolicach Berlina
w 69,0%o (3l). W Polsce zachodniej T. canis wykaza-
no ogółem u39,8ońzbadanych lisow. Roznice stwier-
dzono między występowaniem w woj. dolnośląskim
(23,3Yo zarażonych lisów) a w rejonie zachodnio-pół-
nocnym (woj. zachodniopomorskim i lubuskim)
43,3Yo zar ażony ch lisów.

Ogołem Toxascaris leonina stwierdzono u 17 lisów,
co stanowi 0,89oń całości przebadanego materiału.
Równiez na terenie Niemiec występowanie tego pa-

sożyta było niskie i w większości landów nie prze-
Woczyło 1,)Yo (3, 5,39). Jedynie na terenie Berlina
Toxascaris leonina wykazano u I2,0oń przebadanych
lisów (31).

U n c inąr i a s t e n o c ep h al a wykazano w Po lsce zachod-
niej u 496 lisów, co stanowi 26,00ń całości badanego
materiału. S twi erdzon o znaczne r ó żntc e w eksten s}łv-
ności zarażenia lisów (Jncinaria stenocephala w po-
szczęgólnych regionach kraju. Na terenie zachodnio-
-północnym, w woj. zachodniopomorskim, w woj. lu-
buskim i zachodniej części woj. wielkopolskiego eks-
tensyłvność zarażenia lisow wynosiła około 33,)Yo.
Natomiast w woj. dolnośląskim (Jncinaria stenocepha-
la stwtęrdzono w 8,0oń, a na terenie woj. śląskiego
i opolskiego - w 16,2o^. Na terenie Niemiec eksten-
syvvno Ść zar ażęnta Iisów U n c i n a r i a s t e n o c ep h a l a była
takze rł, dużym stopniu zrożnicowana w poszczegol-
nych rejonach. W okolicy Berlina lisy byĘ zarażone
w 89,0% (30), w Szlezwiku-Holsztynie w 32,70ń (2l),
w Saksonii-Anhalt w 26,5Yo (25), a w Hesji i Westfa-
lii w 3,5% (3).

Ancylostoma caninum stwierdzono u223 lisóq co
stanowiło 16,]oń całości badanego materiału. Strł,ier-
dzono znaczne rożnicę w ekstensywności zarażenla
lisów między rejonem północno-zachodnim a połud-
niowo-zachodnim Polski. Na terenie woj. zaclrodnio-
pomorskiego i lubuskiego oraz zachodniej części woj.
wielkopolskiego lisy byĘ zarażone ił, około l4,0oń,
na terenie woj. dolnoŚląskiego -w 8,0Yo, a na terenie
śląskiego i opolskiego w 5,0o%. Uzyskane wyniki po-
dobne są do obserwacji autorów niemieckich, którzy
w skazuj ą rowni ez dużę zr óżni cowani e eksten sywno ś -

ci zar ażenia ty ch zw ier ząt. W niektórych l an dach, np.
w Hesji Ancylostoma caninum wykazanow 3,8%o (3),



w Saksonii-Anhalt w I,Joń (25), Badenii-Wi,irttember-
giiw I,7oń (15), aw Szlezwiku-Holsztynie (2l) w ogó-
le nie stwierdzono obecności tego pasożyta.

Wnioski
1. Wysoka ekstens}rlvnośc zarażenia lisow nicieniem

- Tb x o c ar a c an i s możę by c pr zy czyną syndromu,,vi s -
ceral larva migrans" zlvięanego z wędrowką larw tego
pasożyta w organizmie człowieka.

2. Na ekstensywność występowania Alaria alata
istotny wpĘw wywierają lokalne warunki środowisko-
we. W rejonie północno-zachodnim prz;Wra została
sfwierdzona w 3I,60ń, a na terenie południowo-zachod-
nim - w 2,żYo, Na tę sytuację wpływa znaczna po-
wierzchnia obszarów wodnych w połnocno-zachod-
nim rejonie kraju.
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Lctltsrltlia innzc,ellularis jest Grarr-r-ujcnną bakterią pasożytującą w cyto-
plaznlie zakażonych kornórek, która tr wrzrżliwych gatunków zrvierząt wywołuje
fozlosLowe zapalenie jelit Ze względu na trudności. jakic strł,arza izolacja i 1ro-

dorł,la tego zarazkarozpoznanie chorob,v, oplera się o u,l,kazalrie obecności chro-
mosot-tlaltrego DNA metodąPCR lub n-PCR albo tcstem Soutlrem blat Odczyn
immunofluorescencji pośredniej urnożliwia wykrycie s,"1,oistych przecitvciał
występujących rv klasie lgG, a test PCR pozwala na wykrycie t-tlateriału gene-

tyczncgo tcgo zarazka Zakażenie rvyu,ołanc przez L inlracelłilarls stwierdzo-
no badając rvycinck jelita biodrorvego i krer.v 97 dzików pochodzących z 20
okęgów łorvieckich na terenie Czech Trzydzieści sześć (51.1%) z 70 sltrowic
reagowało dodatnio w odczynie inlmunofluorescencji, 8 (29,6%) z 21 próbek
jelita biodrowego dzików reago,"vało dodatnio u, teście PCR Ponad 507u suro-
uic reagowało y,rozcieliczeniLL l:l00. Dziki rcagL!ące pozytvu,nie u,testach
diagnostycznych rł,ystęporvały r,v l 0 okręgach Dziki zakażają się najprawdopo-
dobnie.j L intrac:ellultLt,is,od gryzotli, które z kolei zakażają się od ślviń

G,


