
80

Praca oryginalna

60 (1}

Original paper

Włośnica u zwiełząlwolno żyiących i świń w Polsce*)
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Ttichinellosis in wild animals and domestic pigs in Poland

Summary

The aim of the present §urvey was to determine the distribution of Trichinel|a species in wild anima|s such
as red fox, wolves, wild boar, and domestic pigs in Poland. Muscles, mainly from the diaphragm and forelegs,
have been co|lected from animals killed by hunters in different regions of Poland between 1999-2003.
Trichinella larvae have been collected after artificial digestion of the muscles and preserved in absolute
a|cohol until molecular identification. Muscle larvae were identified at the species level by several analyses
based on polymerase chain reaction (i.e., RAPD, PCR-RFLP and multiplex PCR). Of 53 Trichinella isolates
from red foxes, 40 resulted from T. britovi, 6 T. spiralis, 4 were of mixed infection with two species and
3 remained unidentified. Of 66 Trichinella isolates from wi|d boars, 42 resulted fiom T. spiralis, 16 T. britovi,
1 from mixed infection and 6 were unidentified. Of 6 examined wolves from the Bieszczady region 3 animals
resulted positive for Trichinella larvae and harboured T. britovi. Of 19 Trichinella isolates from domestic pigs,
18 resulted from T. spiralis and 1 from T. britovi. These results show that two Trichinella species are involved
in the epidemiology Óf trichinellosis among wildlife in Poland. T. britovi is the dominant species in red foxes,
in contrast to wild boars where T. spiralis dominates. Trichinel|a spiralis is the prevalent etiologocal agent
of domestic trichinellosis, although the sylvatic species T. britovi can also be present in the domestic habitat,
suggesting a link between the sylvatic and domestic cycle.

Keyrvords: wild animalso pigs, Trichinel|a

Trichinella spiralis (Railliet, 1895) - włosień kręty
j e s t n i c i en i e m r o zdzielnopłc i owym, na|eżący m do typu
I{ e m a t o d a, gr omady A d e n o p h o re a, r o dziny Tr i c h i n e l -
lidae (7). Jest pasozytem poliksenicznym. Praktycz-
nie wszystkie gatunki ssaków sąpodatne na doświad-
czalne zarażenie Trichinella, W sposób naturalny, per
os, zaraża się człowiek i zwierzęta drapieżne (koty,
psy, wilki, lisy, rysie, niedżwiedzie), wszystkożerne
(świnie, dziki) i gryzonie (szczury,myszy).Inne zwie-
rzęta, jak: koń, baran, owca, kólik są również podat-
nę nazarażenie larwami Trichinella, a więc mogą sta-
nowi c r ezęrwuar i żr ó dło inw azji dla człowi eka, Wło ś -
n i c a j e st Ępowym przykładem zo onozy pasozytniczej,
w ktorej proces epizooti o1o gi czny j est zŁożony, z uw agi
na mozlirvość krązenia pasożytaw rózlrych środowis-
ka ch ( s yn an tr op ljne l zw iązane z dział a|no śc i ą c złowi e -
ka or az naturaln e/le śne) i r óżny ch strefach zo o ge o gr a-
ftcznych. W Europie występują cztery gafunki włoś-
ni,, T. spiralis, T. britovi, T. nativa oraz T. pseudospi-
rąlis.W Polsce, do 1998 r., pisano o T. spiralis przy
r óżne go r o dzaju b adan i ach ep i demi olo glczn o - eptzo -
otiologicznych. Po raz pierwszy T. britovi stwierdzo-
no u dwóch lisow z okolic Poznania (8), a następnie

u dalszych 38 lisów z innych rejonow Polski (4).Przed-
stawiane obecnie wyniki są kontynuacją badań nad
występowaniem włośni u zwierząt wolno żyjących
(lisy, wilki, dziki) oraz świń domowych. Dwa ostatnie
gatunki są wazne dla człowieka, poniewaz mogą sta-
nowić bezpośrednie żrodło inwazji (tradycja spozywa-
nia mięsa wieprzowego i dziczyzny w Polsce).

Mateliał imetody
Pozyskane od myśliwych tuszki lisów i dzików, jak rów-

niez fragmenty tuszek wilków, jenotów i kuny wytrawiano
zgodnie z powszechnie obowiązującąmetodą wytl,awiania
(3). Odzyskane larwy przctrzymywano do dalszych badań
w alkoholu (150ń), temp, -20'C lub w głębokill nrrozeniu
( 80'C). Fragtrrenty tuszek zarażonych dzików i świń do-
mowych pozyskano od współpracujących z Instytutem
wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz z Państwowego
Instytufu Weterynaryjnego w Puławach. Larwy włośni prze-
syłano do Międzynarodowego Centruln Referencyjnego dla
nicieni zrodzaju Trichinella [TRC) w Rzytnie w celu doko-
nania rejestracji i idenryfikacji gatunkowej izolatów włośni
metodami biologiimolekularnej RAPD (1), PCR-RFLP (13)
oraz multiplex-PCR ( 14). W lnstytucle stosowano netodę
identyfikacji RAPD (l) oraz w ostatnim roku badań włas-
nąmetodę identyfikacji larw I britol,i i T. spil,ąli,s (2\,*' Badan ia t'inallsowalle częściorr cl rł rallluch gt-alltu KBN Nr 6 P0.1C 0]] ] 8
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Wyniki iomówienie
W latach 1996-2002 pozyskano łącznie 141 izolaty

włośni od różnych gatunków zwierząt ubitych w róż-
nych rejonach Polsl<i.

Lisy. Wcześniejsze wyniki badan prowadzonych
przez zespoł zostały opublikowane w 2000 r. (4). Od
tego czasu udało się zidentyfikować kolejnych 9 izola-
tów włośni pochodzących od lisow upolowanych
w okolicach Miastka (2 osobniki), Brzegow Dolnych,
Bukowca Lasu k. Tczewa (2 osobniki), Stęzycy k. Koś-
cierzyny, Kielna k. Wejherowa, Lipusza k. Kościerzy-
rry, Gardeji k. Kwidzynia. Tylko jeden izo\at z okolic
Miastka zidentyfikowano jako T. ,spiralis, a pozostałe
iako 7. hl,itovi. Populacja lisa w Polsce z roku na rok
rośnie i obecnie waha się w granicach l20- l30 tysięcy
osobników. Łącznie na 1290 przebadanych tuszek li-
sou, 81 osobników okazało się zarazonych larwami
Tl, i c, h i tt e l l a .s pp., co stanowi 6,3oń przebadanej popula-
cji. Do badań molekularnych uzyto 53 izolatow. Czter-
dzicści zidentyfikowano jako T. britovi,6 - T. spiralis,
u 4 osobnikow stwierdzono mieszane inwazje dwoma
gatunkanli włośni. Natomiast larwy od 3 osobników
pozostaj ą n iezi den § fi kowane (prawdopodobnie zdegr a-
dowany DNA).

\ł'ilki. W Polsce wilki są gatunkiem zwierząt obję-
tyll całkowitąochroną. Fragmenty tuszek padłych wil-
kow w rejonie Bieszczad (przyczyna trudna do ustale-
rria) otrzymano od dr. Romana Guli z Międzynarodo-

Tab. l. Wyniki badań w kierunku Trichinella.spp. u dzików
i świń domowvch ,tv polsce"

81

Hok
Liczba dzików

zbadanych I zaratonycn 
]

/o

Liczba świń

zbadanych zarażonych o/o

1 996

1 997

1 998

1 9s9

2000

2001

51 738

33 7,13

41 868

Ą8 674

44 378

54 042

145

105

69

116

80

105

0,28

0,31

0,16

0,24

0,1 8

0,19

18 257 375

17 567 346

18 483 016

19 000 000

18 672 000

13 018 893

172

75

66

135

88

33

0,00094

0,00043

0,00036

0,00071

0,00047

0,00025

Objaśnienia: * Dane zc sprawozdań z r.vyników rrrzędowego ba-
dal-ria zwierzal rzeźnych i mięsa. drobiu i królikórł za wylrrieIrio-
ne lata (RRW-6. Milristerstr,r,o Rolrrictrva i Rozrł,ojLr Wsi)

wego Centrum Ekologicznego, Oddział Karpaty
w Ustrzykach Dolrrych . Z sześclu przebadanych frag-
mentów tuszekwilkow 3 okazały sięzarażone włośnia-
rni i wszystkie oznaczone zostały jako I bt,itol,i.

Dziki. W latach 1997-200l w Polsce upolowano
ponad ż2 000 dzików. Liczbę zarażonych zwierząt oraz
procent zarażenia włośniarni w poszczególnych latach
przedstawiono w tab. 1. Do badań molekularnych
w ciągu ostatnich dwóch lat (2001-2002) udało się od-
zyskać larwy od 66 zwierząt (tab.2, ryc. l). Larwy od
42 osobników zidentyfikowano jako I spiralis, 16 to
T. britovi, u jednego osobnika stwierdzono rnieszaną
inwazję dwoma gatunkami włośni, a 6 izolatów nie uda-

ło się zidentyfikowac ze
względu na złąjakość po-
zys.kanego DNA.

Swinie. Produkcja trzo-
dy chlewnej jest jedną
z głównych gałęzl produk-
cji rolniczej w Polsce. Rok-
rocznie poddawane jest
ubojowi kilkanaście nil io-
now świń. pełne dane zosta-
ły przedstawione w tab. l.
W 2001 r. wśród 13 018 893
świń poddanych ubojowi
stwierdzono 33 osobniki za-
r ażone wło śniami (RRW- 6,
sprawozdanie z wynikow
urzędowego badania zwic-
rząt rzeźnych i mięsa, dro-
btu, dziczyzny i krolikow
za 200l r,),

Do badań molekulamych
dysponowano larwami od-
zyskanymi od 19 osobni-
kow (tab. 2, ryc. 1). Tylko
lar-wypozyskane od 1 osob-
nika zidentyfi kowano jako
T. britovi, pozostałe ziden-
tyfikowano jako I sp iralis.

Gatunki referencyjne:
lSS 569 i ISS 571. Dwoma
gatunkami włośni, odzyska-

i "cF"l-

funŁ Nrubbźóff

Dziki: () T. britol,i

Q T, spiralis

Świnie: T britovi

T! spiralis

Rl"c. l. Rozmieszczenie dzikórv zarażonych T, britovi (czerwone kółka), T. spiralis (biale kólka)
oraz ślviń domolvl,ch zarażon.vch T. britovi (czcrwone kwadraty) iT. spiralis (białe krvadraty)



Tab.2. Trichinella spiralis (genotyp T1) i Trichinella britovi (genotyp T3) u dzików (Sus scrofa) i świń domowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2s

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ls s853

lss858

lss858

lss853

lss854

lss856

nr

lss897

lss860

lss859

ls s898

lss894

ls s571

ls s852

ls s850

lss851

lss849

lss895

ls s892

lss891

ls S899

lss893

nr

lss1046

ls s978

lss896

lss900

nt

nr

nr

nr

nr

lss1 044

lss1 045

lss1 236

nr

lss1047

lss,l048

n1

lss1049

lss 1237

lss1060

lss1058

T1

T3

T3

T3

T3

T3

T1

T1

T,1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T,|

T3

T3

T1

T1

T,l

T1

T1 +T3

T,|

T1

T1

T1

T1

T3

T3

T1

T1

T3

T1

T1

T1

T1

T1

T3

T1

T1

Świnia, Białystok

Dzik, Sl. Rude, woj. podlaskie

Dzik, 0slróda, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Popielno, woi. warmińsko-mazurskie

Dzik, Białowieża, woj. podlaskie

Dzik, Mońki, wo j. podlaskie

Dzik, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Dzik, Bydgoszcz

Dzik, Wierzchnino k. Gdyni, woj. pomorskie

Dzik, Biszlynek, woj, warmińsko-mazurskie

Dzik, Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Białowieża, woj. podlaskie

Swinia, Włochy k. Warszawy

Świnia, 0lszĘn, woj. warmińsko-mazurskie

Świnia, Olsztyn

Świnia, Olsztyn

Świnia, OlszĘn

Świnia, Olszlyn

Dzik,0lszlyn

Dzik,0lsztyn

Dzik, 0lszlyn

Dzik,0lsztyn

Dzik,0lszlyn

Dzik,0lszlyn

Kiełbasa z dzika, Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomOrskie

Dzik, Kujan, wo|. zachodniopomorskie

Dzik. Dzierżąźnio k. Kwidzynia,
woj. pomorskie

Dzik, Wiatrołom, wOi. pomOrskie

Świnia, Szczecin,
woj. zachodniopomOrskie

Dzik, Balczewo, woj, ku jawsko-pomorskie

Dzik, Strzałowo, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Hajnówka, woj. podlaskie

Dzik, Weisuny, wo j. warmińsko-mazurskie

Dzik, Sóika, Bisztynek,
woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Lesko, woj. podkarpackie

Dzik, Ciechanów, wOi. mazowieckie

Dzik, 0sówka k. Piły, woj. wielkopolskie

Dzik, Gródek, woj. podlaskie

Dzik, Babimost k. Zbąszyna, woj. lubuskie

Dzik. Włodawa, woj. lubelskie

Świnia, Sulęcin k. Bzepina, woj. lubuskie

Świnia, Skórowo NOwe l!. Słupska,
WOi. pomOr§kie

Świnia, Skórowo Nowe k. Słupska

Ą4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

lss1 063

lss1050

lss1051

lss1052

lss1262

lss1263

nr

lss1240

lss1241

lss1242

lss1243

lss1244

lss1264

lss1265

lss1246

lss1247

lss1248

lss1 249

lss1250

lss125,|

lss1252

lss1253

lss1254

lss1255

lss1256

lss1257

nr

nr

nr

lss1322

lss1321

lss1267

lss1268

lss1269

lss1323

lss1270

lss1271

T1

T1

T1

T1

T1

T1

nd

nd

nd

T1

nd

T3

T1

T3

T1

T1

nd

T1

T1

T3

T1

T1

T3

T1

T1

T,|

T3

T1

T,t

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

nd

T1

T3

T1

Świnia, Skótowo Nowe k. Słupska

Dzik, Kampinoski Park Narodowy,
lzabelin k. Warszawy

Dzik, Lwówek, woj. wielkopolskie

Kiełbasa, Zspólno, masarnia GS Więcbork,
woj. ku jawsko-pomorskie

Dzik, Browsk, woi. podlaskie

Dzik, ok. Bydgoszczy

Dzik, Miłomłyn k. 0stródy,
woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, k. Olsztyna

Dzik, Garbno, woj. zachodniopomorskie

Dzik, Bisztynek, wo|. warmińsko-mazurskie

Dzik, Slrzałowo, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Kurowo, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Koszalin, woj. zachodniopomorskie

Dzik, Czerwony Dwór,
woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Pułtusk, woj. mazowieckie

Dzik, Braniewo, woj, warmińsko-mazurskie

Dzik, Piła, woj. wielkopolskie

Dzik, Braniewo, wo|. warmińsko-mazurskie

Dzik, Świdwin, woj. zachodniopomorskie

Dzik, Raigród, woj. podlaskie

Dzik, Czerwony Dwór,
woj. warmińsko-mazutskie

Dzik, Srokowo, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Biesiekierz k. Koszalina,
woj. zachodniopomorskie

Dzik, Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie

Dzik, Drawsko, woi. zachodniopomorskie

Dzik, Gruszki, woj. podlaskie

Świnia. Natulin. woj. lubelskie

Świnia, Natulin, woj. lubelskie

Świnia. Nalulin, woj. lubelskie

Świnia. Natulin, woj. lubelskie

Świnia, Janowiec, woj. wielkopolskie

Świnia, Janowiec, woj. wielkopolskie

Świnia, Janowiec, woj. wielkopolskie

Dzik, Mutowana Goślina, woj. wielkopolskie

Wyroby z dzika, Murowana Goślina

Dzik, Puławy, woj. lubelskie

Dzik, Puławy

Dzik, Puławy

Dzik, Puławy

Dzik, Zbąszynek, woj. lubuskie

Dzik, Kostrzyń, woj. lubuskie

Dzik, Raków k, Świebodzina, woj. lubuskie

Objaśnienia: 8T. spiralis (rSS 571), gatunek referencyjny włośnia utrzymywany w pasazu na nryszach; nd izolat nie zidentyfikowa-
ny, nr - izolat nie zarejestrowan
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Tab. 3. Porórvnanie RCI oraz indcksu płodności
samic Z spirulis (ISS 571) iT, britovi (lSS 569)

nyml Ze
środowis-
ka natu-
ralnego od
lisa i świ-
ni domo-
wc; z tere-
nu Polski
udało się

G atunek
włoś n ia

Współczynn ik

re p to d ukcyjn oś c i

(Rcl)

Płodność samic po

3 godz. 66 godz.

inkubacIi I intunacii

T. brilovi

T. spiralis

19,6

265,4

0,99

7,12

0,98

zarazić 1nyszy i stanowią one nasze gaturrki referencyj-
ne, Roklocznie ich ,,czystość" gatunkowa jest kontro-
lowana w ITRC. Wybrane właściwości biologiczne,
takic jak RCl w teście in vivo oraz płodność sarnic w teś-
c,le in vit1,o w pierwszyln pasazu na myszach po wyizo-
lowalriu, zostały przedstawione w tab. 3. Zarowno
rvskaźnik RCI, jak i wskaznik płodności samic przed-
starviony jako liczba lar-w NBL urodzonych przez I sa-
lTlicę lłl czasie l godziny inkubacji w mediull,t hodow-
lanyrn w temp. 31"C, są zdecydowanie njższę dla ga-
tunku T. britovi (rSS 569).

Uzyskane wyniki badan wskazują ze w Polsce, w śro-
dorviskrr naturalnym występują dwa gatunki włośni, tj.
T. spirali,s oraz T. britovi. Nicień T. britovi jest gatun-
kiem dominującym Lr takich drapieznikow, jak wilki i li-
sy, Intel,esujący wydaje się fakt zbliżonej ekstensyw-
ności zarażenia lisów włośniami obscrwowatlej w pre-
zentowanych badaniach (6}%) w porównaniu z wyni-
karni uzyskanymi 38 lat wcześniej (6). Istotne jest, ze
badania prowadzono na liczbowo podobnej populacji
lisa. Nieco wyższąekstensywność zarażenia włośnia-
mi ( 1 0,2%) wykazująpierwsze badania epizootiologicz-
nc (5), jednakze objęły one tylko jedno województwo
i były prowadzone Ia zrIacznie mniejszej populacji li-
sów. Z danych ]iteraturowych wiadorno, ze w Polscc
lar-wy włośnia znalęziono równiez w zwłokach rysia
(Feli,s l1,1tx) zabiteeo z urzędu (1ż), a całkiern niedaw-
no u trzech jenotow (}Vyc,tereute.s procynoicles) oraz
u kuny leśnej (Murtes martes). Nicstety, nie przepro-
wadzono badań identyfikujących gatunek włośnia od-
zyskancgo od rysia. Wytrawione larwy z fragmentów
tuszek kuny i trzechjenotow nie zostały zidentyfiko-
wane ze względu na złąjakość DNA pasozyta. Degra-
dacj a spowodowana zo stał a najprawdopodobn i ej przez
wielokrotne rozmrażanie j zamrażanie tuszek upolowa-
nych zwierzal lub niewłaściwe przechowywanie tka-
nek przcd uzyciem do badań molekularrrych. Podobne
wyniki uzyskano w ITRC w Rzymie. Prezentowane
wyniki stanowią pierwszy udokumentowany i zareje-
strowany przypadek włośnicy u tych gatunkow zwie-
rzątzterenu Polski. Do tej pory głównie dziki, świnie
i lisy byĘ wyszczególnione na liście w ITRC w Rzymie.

Zkolei u dzikow gafunkiern dominujapym jest T spi-
r a l i s, I nter esuj apy j est fakt znalezien ia o sobn i ków, za-
równo lisów, jak i dzikow, zarażonych dwoma gatun-
karni włośni. Moze to świadczyć o dostępie tych zwie-
rzal do rcsztek poubojowych, powstałych w wyniku
działalności człowieka. Dwa gatunki włośni zawierała
kiełbasa z dzlka upolowanego w l999 r. w okolicach
Sępólna Krajeńskiego. Wyrób ten stanowlł żrodło za-

rażenia i był przyczyną hospitalizacji blisko 200 osób
(ognisko epiderniczne). Opierajap się tylko na tym jed-
no stkowym przyp adku, lnozn a pr zy puszczac, że ludzie
w Polsce mogą być również zarażeni larwami T. brito-
yi. Dane z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach
włośnicy w całym kraju w 1999 r. podają Iiczbę263
zachorowań (l1), a w 2000 r. - 36 zachorowań (9).
W 2002 r. doszło do zarażenia włośniami ponad 50 osob
po zjedzeniu wędlin i innych przetworów mięsnych
z dzlka upolowanego w okolicach Murowanej Gośliny
(okolice Poznania). Na początku 2003 r. ponad 50 osób

tez w okolicach Poznania trafiło do szpitala z po-
dejrzeniem zarażenia włośniami, T w tym przypadku
mięso z upolowanego dzika stanowiło żródło zarażę-
nia ludzi. W obu przypadkach mięso było badane przez
lękarza weterynarii na obecnośc larw włośni metodą
kotnpre s oro w ą. Z go dn i e z ob ow i a4uj ąc ynli zale c enia-
mi Międzynarodowej Komisji Włośnicowej, tylko lne-
toda wytrawiania daje gwarancję rvykrycia inwazji o nis-
kiej intensywności i będących we wczesnej fazie roz-
woju tego nicienia (jeszcze przed otorbieniem larw
w mięŚniach). Powszechne stosowanie tej metody na
dzień dzisiejszy jest jedyną skutecznąmetodą eliminu-
japą mozliwośc zarażenia się ludzi.
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