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Attykuł przeglądowy

Wzro st zagęszczella popul acj i l udzki ej. zmiany w śro-
dorł,isku naturalnynl oraz specyficzna selekcja odmian
zu,terzal hodowlanych u,pływają na zmianę relacji nrię-
clzygatLLnkowych, wśrod ktorych najbardziej istotne do-
tyczą tozprzestrzeniania się patogcnow (32). Choroby
r,vywoływan e ptzez robaki pasozytnicze nalezą do inwa-
zjt szerzagych się co najwyzej w średnim tempie (12).
Mjmo to stanowią one bardzo powazny problern sanitar-
ny i ekonomiczny, Wielokrotnie podejnowane próby
wyeliminowanla chorób pasozytniczyclr nie przyniosły
oczekiwanyclr rezultatów. Szeroko prowadzona edLrka-
cja społeczna w zakresie higieny warunków życia i ho-
dor,vli zwierząt oraz zabtegi odkazające środowisko oka-
zały się niewystarczajape. Stosowanie lekow przeciwpa-
sozytniczych i szczepionek w celu wztnocnienia reakcji
obronnych zywiciela były nieskuteczne lub nieopłacal-
nc. U podłoza niepowodzeńleżała słaba znajomośc pro-
cesow obronnych zywicieli i przyczytl zmienności gene-
tycznej pasozytów, Dopiero rozwój biologii molekular-
nej i immunologii dostarczył wieILr danych ujawniających
wielopłaszczyznow e i wysoce specyficznc uwantnkowa-
nia kształtuj ące Lr|<ład pasożyt-zywicie1.

W celu ilościowcgo opisania interakcji między popu-
lacjanri pasozyta i zywiciela wyprowadzane sąrównania
i ftrnkcje matematyczne (l8). Przedstawienie parazytozy
w formie nrodelu i prognozowanic jej przebiegu nie jest
proste. Do szczegołowej analizy niezbędna jest znajo-
mość całego cyklu rozwojowego pasozyta, a szczególnie
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potencjalnych zywicieli ostatecznych, będących źródłem
ionn dyspersyjnych. Wskazanie zywicieli pośrednich jest
rownie waznc. _qdyz w nlch następuje zwielokrotnienie
lub nagromadzenie fonn inwazyjnych. Dodatkowym re-
zerwuarelTt pasozytów w środowisku naturalnym są zy-
wiciele parateniczni. Liczebnośc wszystkich kategorii
zyrvicieli zanrieszl<ujących środowisko zycia żywiciela
ostatecznego. która decyduje o tempie transnisji paso-
żyta. to zmienna podstawowa dla nrodel:u parazytozy.

Za!eżność transmisji 0d ceoh pOpu!acii żywicie!i

Człowiek przyczynlł się do ekspansji wielu gatunkow
pasozytów, co sprzyjało powstawaniu nowych szczepow
lub nowych cyklirozwojowyclr. Przykładem tego sązroz-
tlicowanc pod względem doboru żywicieli cykle rozwo-
jowe Trichinellu (8) czy Ecltinot,Oc,c,Lls.ip (l0). Niektóre
pasozyty, jak np. Thenia sp ,Wąząwyłącznie w populacji
zywicieli pośrednich, będapych zwierzętami hodowlarry-
nrl. Wprowadzenie zwl,erzątfi-rterkowych do hodowli oraz
zwi ęk szen i e li czby p sów sprzy_ja zanl,eczy szczen i u g l e by
jajami lub larwami Ancylostonlu c,aninmn, Toxa,sc,aris
l e o ni a czy (J nc, i n a r iu. s teno c ep h a l a (ż2) oraz synantropi -
zacji cyklu rozwojowego Toxoc,aru c,anis,Wraz z powięk-
szającą się populacją człowieka rozprzeslrzenienie pa-
sozytów uległo przyspieszeniu. Zjawisko to dobrze ilLrs-
trujągatunki kosrnopolityczne, jak np.: glista lldzka. A.scct-

ris lttmbricoi.cle,s czy włosień kręty, Trichinella spiralis.
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Epidemiological models are promising for prognostic evaluations of parasitic transmissions. Empirical data,
inc|uding interactions between individuals'and also inter and intra-populafion relationships call]foi the indi-
cation of model parameters. These are drawn from the nature of the parasite life cycle, the category and
abundance of the host species and the number of helminth infective stages. Parasites and hosts interact with
each other at the genetic level and much variation in host response to parasites has a genetic basis, but our
abiliĘ to predict the outcome of parasitic infections from our knowledge of the genetic make-up of the host is
still poor. The general characteristics of a model for the study of the host and parasite populations and for the
control of parasitic infections are propo§ed. The interaction between the parasite and host]s immune
system determines the protection attained by individuals with implications for the population level. The effect
of antigen variation and the influence of acquired immuni§ on the abrogation of parasite transmission have
been stressed. Natural selection in parasite antigens can lead to an unpredictable frequency of immunogenic
determinant distribution, provoked by unsuccessful vaccination. Our knowledge of immunological nature,
which derives from the genetic structure of both the host and parasite populations is important for the under-
standing of parasitic infection transmission and ecology.
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Nasilenie transmisji zależy od tempa nabywania paso-
żytów przezżywiciela, a to jest skorelowane z częstością
kontaktu żywicie7a ze stadiami inwazyjnymi. Bardzo
dobrze ilustrują tę zależność dane o występowaniu paso-
żytów wewnętrznych u koników polskich z chowu leś-
nego (27,28). Liniowa zależność, najlepiej opisana dla
warunków eksperymentalnych, występuje między zagęsz-
czeniem stadiów inwazyjnych a średnią liczbąpasozy-
tów nabywanychprzezżywicieli (15). Tempo inwazji jest
wprost proporcjonalne do zagęszczenia stadiów inwazyj-
nych i zagęszczenia populacji żywiciela. Ponadto, Iiczba
pasozytów nabywana wjednostce czasu w dużym stop-
nil zależy od czasu przeżywania stadium inwazyjnego,
co detetminuje całkowitą liczbę pasozytów gromadzą-
cych się w populacji żywiciela.

Stopień specyfi czno ści układu pasożyt-żywi ci el j est
osiagany w czasie ewolucyjnym i determinuje nasilenie
patologii podczas inwazji ( 1). W układach o wąskiej spe-
cyficzności pasoż7Ąutrzymuje się§lko w populacji okreś-
lonego gatunku żywiciela, jak np. Enterobius yermicula-
ris. Wysoka inwazyjność tego nicienia związana jest
zbardzo szybkim tempem rozwoju jaja inwazyjnego.
Młody wiek żywiciela ijego wzorce zachowań umozli-
wiaj ą wielokrotną autotransmisję pasożyta. Niski poziom
odporności nabytej w okresie dzieciństwa decyduje o wie-
lokrotnych zar ażeniach.

Ghalaktel zmiennych w mode!Owaniu

Zmiany klimatyczne związane z globalnym efektem
cieplarnianym skłaniają do podejmowania badań nad
zmianązasięgu występowania pasozytów i ich transmi-
sji. Migracje populacji ludzkiej niewątpliwie wpływają
na wymieszanie się genotypów lub zrnianę frekwencji
niektórych genów człowieka na różnych obszarach geo-
graficznych. Przemieszczające się wraz z człowiekienl
pasozyty powiększają zasięg swojego występowania,
choc pierwotnie miał on charakter endemiczny.

Tempo rozwoju stadiów inwazyjnych w środowisku
zew nętrznyln m oze być zmi enną umozl iw i aj ąc ą m oni to -
rowanie transmisji takich parazytoz, jak glistnice wywo-
łane przez Ascaris lunlbricoides, Toxocal,a canis czy
T. cati. U tęgoryjców, jak np. Ancylostoma duodenale
i J{ecator americanus warunki środowiskowe w zasad-
niczy sposób kształtują inrvazyjność larw penetrujących
skórę żywiciela. Wprowadzenie do modelu matematycz-
nego takich zmiennych, jak temperatura lub wilgotnośc
gleby pozwoli na uwzględnienie wpływu czynników fe-
rrologicznych. Należy miec na uwadze takze możliwość
przerwania cyklu życiowego pasoz}ta w wyniku zamknię-
cia wrót inwazji np. poprzez ochronę odkrytych partii
ciała przed larwami inwazyjnymi lub ich znjszczenie
w środowisku zewnętrznym za pomocą zabiegów odka-
żających glebę.

Wspołczesna metodyka komputerowa umozliwia eks-
trapolacje modelu na podstawie danych cząstkowych.
W biologii model wymaga jednak potwierdzenia przez
wyniki zebtanę w warunkach eksperymeńtalnych. Trud-
ności pojawiają się podczas opracowania statystycznego
przy wyborze aksjomatów orazprzy określeniu minimal-
nej liczby danych cząstkowych, czyniapych rnodel wia-

rygodnym. Podstawową zmienną wprowadzaną do mo-
delu jest wielkość próby - liczba osobników. Stwierdza
się pozytywną korelację wielkości proby zliczbąstwier-
dzonych w niej gatunków pasożytniczych. Podobnie za-
chowuje się prewalencja - proporcja zarażonych żywt-
cieli do wszystkich osobników w populacji. Tu jednak
korelacja jest odwrotna: im mniejsza liczba osobnikow
w próbie, tym większa prewalencja (19). Ztego względu
w badaniach parazytolo gicznychbardzo wazne jest usta-
lenie wielkości próby, w której wykrywa się rninimalną
Itczbę pasozytów.

W układzie pasożyt-żywiciel jako populację rozumie
się żywicieli zarażonych róznymi populacjami pasozy-
tów, tworzonymi przez rózne stadia rozwojowe pasoży-
ta. Obiektem badań jest organtzm, ktorego cechy są ciąg-
łe, czyli takie zmienne, które mogą przyjmowac każdą
warlość z określonego przedziahr liczbowego. Przeno-
sząc laszę rozważania na poziom populacyjny, zróżni-
cowanie osobników czynite cechy nieciągłymi - skoko-
wymi (3 ). J ak zatęm zmier zy ć inwazj ę pas o ży tni cząw p o -

pul acj i żyw i c iela? B ar dzo uży te c zny m w skaźn i ki em, kt ó -

ry może być opracowany statystycznie jest wyżej wspolll-
niana prewalencja (7). Przydatne będą także wyniki ba-
dań immunolo gicznych pop.ulacj i żyw iciela. Pozytywne
wyniki badań serologicznych identyfikują osobniki za-
rażone, co takze słuzy do ustalenia prewalencji inwazji
pasożytów w populacji żywiciela. Prewalencja oznaczo-
na w oparciu o aktywnośc układu odpornościowego po-
winna być odniesiona do wieku i płci osobników popu-
Iacji, a w przypadku populacji człowieka oszacowanie
powinno uwzględniac także czynniki społeczne, które
wpływają na częstość kontaktrr człowieka ze stadiami in-
lł,azyjnymi.

Inną zmienną, charakteryzującą osobnika jest inten-
sywność inwazji. Poniewaz nasilenie symptomów cho-
roby zależy od liczby pasozytów obecnych w organizmie,
zmienna ta pośrednio deterrninuje przebieg schorzenia.
Intensywnośc inwazji zwykle określa się dla kazdego
osobnika indywidualnie. Uzyskane warlości uśrednia się
dla badanej populacji. Wprowadzanie średniej intensyrr,-
ności inwazji dla całej populacji moze jednak uklywac
wyniki,,negatywne fałszyw e" lub,,negatywne prawdz i-
we" uzyskane od osobnikow nie zarażonych, Lepiej za-
tem jest przedstawiac zmiany intensywności inwazji
w populacji w formie opracowania statystycznego. Słu-
ży tenu korelacja wyników uzyskanych od poszczegól-
nych osobników w kolejnych badaniach przeprowadza-
nych w ustalonych odstępach czasu (30).

łóżni cowanie pozi om u załażĘnaa wynikiem
zmiennOści genetycznei

Wzory dyspersji i dystrybucji pasożytów w populacji
zywiciela mogą być podzielone na trzy kategorie opisy-
wane za pomocą średniej i wariancji. Są to: regularny,
hornogenny rozkład, rozkład częstości przypadkowy oraz
rozkład rozproszony, heterogenny.Te trzy wzory dystry-
bucji są dobrze opisane przez empiryczne prawdopodo-
bleństwo dystrybucji, odpowiednio jako: rozkład częstoś-
ci pozytywny bimodalny, rozkład Poisson i rozkład ne-
gatywny bimodalny. Pasozyty są zwykle roztnieszczone



w populacji swego zywiciela nieregulamie i skupisko-
wo, co zwykle przedstawia się jako diagram dystrybucji
pasozyta rv osobnikach żywicielskich zróznicowanych
pod względem siły ekspresji cechy fenotypowej, Roz-
kład n i e sym etl1l czny nazywamy sko śn yn ; niere gularno ś ć
i agregacja wynikają z niejednakowej wrazliwości po-
szczegolnych osobnikow zywicielskich na zarażenie,
z odlniennych wzorów zachowania,różnego wieku osob-
nikow ży,wicielskich, rrieciągłego kontaktowania się zy-
wiciela ze stadiami inwazyjnyrni pasozyta lub odmien-
nego poziomu reakcji obronnej zywiciela.

Stopieli agregacji lub zagęszczenia pasożytow \^, po-
pulacji żywiciela oznacza wiele dla epidemiologa. Jeśli
występuje znaczne zróżnicowanie żywicieli pod wzglę-
deln liczby pasożytów. wówczas badania należy przepro-
ił,adzic na większej liczbie osobników w populacji. In-
telpretacja wynikow uzyskanych z małej Iiczby osobni-
kow, co zwykle ma rniejsce w przypadku badania popu-
lacji naturalnych, moze prowadzić do niewłaściwych
wniosków. Jakważnajest wielkośc próby, wskazują ba-
dania zwierząt hodowlanych. Z powodu zagęszczenla
populacji żywiciela prewalencja oraz intensywność in-
wazji są wyższe niz wy,stępujące w warullkach natural-
nych (26),

lnnym czynnikiern, który moze byc uwzględniony
w modelowaniu jest dystrybucja cechy fenotypowej zy-
wiciela. korelowanej ze zmienną charakteryzującą pa-
so4/ta. Poniewaz poszcze_qolne osobniki różnią się wraż-
liwością na zarażente, ekspresja badanej cechy nl,e 7,a-

lł,sze odzwierciedla charakter rozkładu statvstycznego
pasozyta w populacji żywiciela. To implikuje stosowa-
nie odpowiedniej statystyki pfzy oznaczaniu istotności
roznic. W oparciu o wzór dystrybucji cech pasozytal ży-
wiciela oraz intensyrł,nośc inrł,azji lTlozna wnioskowac
o tendencjach ekspresji cech fenoĘpowych ( 14, 30). którc
indukująpasozyty u zywiciela. Naturalna selekcja zmie-
nia fenotypy, faworyzując or3anizmy o określonych ce-
chach. Pasożyty w dużym stopniu przyczynlają się do
zmiany ekspresji genów zywicie|a, które mogą być ko-
rzystne dla pasożyta. zrł,iększając np. jego szansę tlans-
misji do następnego żywiciela. To przekłada się rra zmia-
nę fenotypu zywiciela, który jest wypadkową wzajeln-
nego wpływu genotypów żywiciela i pasożyta, Pasozyty
mogą spowodować przesunięcie zakresu wartości zmien-
nej f-enotypowejlzaraż,onych osobnikow, co wpływa na
zmianę średniej i wywołuje wzrost wariancji w popula-
cji. Jak szybko pojawi się ten efekt, zależy od liczebnoś-
ci populacji pasozyta lub intensywności inwazji. Rozkład
cech moze ulec zmianie lub pozostac niezmieniony, gdy
prewalencja jest wysoka. Jęśli natorniast prewalencja jest
umiarkowana, wówczas rozkład danej cechy lrroze ulec
przesunięciu. aż do rozkładu skośnego. .Ieśli przesunię-
cie wartości fbnotypowej wywołane.j przezpasożvty jest
znacznę, a prewalencja _jest rnniejsza niż l00?'0..rł,ów-
cżas rozkład wartości cechy przekszLałca się w dwunria-
no\^iy, gdzie osobnlki zaraż,onę i zdlowe stanowią dwie
odrębne grupy (23).

porownalricl krzywych dystrybucji pasozytor,ł, w róż--
nyclr latach lub sezonach umoziiwi awyznaczenle stop-
nia porł,talzalności i korelacji badanycil zmietlnl,cfi.

Wysoka wartość współczynnika korelacji r cechy paso-
żyta i żyw icl el a oznacza tendencj ę zach owania l ub utr-wa-
laniazu,ia?ku cech w badanym lkładzie. Moze to wska-
zywać na stabilnośc układu w badanych warunkach, po-
minro obserwowanej zmienności np. warunków środo-
wiskowych lub zakresu reakcji ftzjo|ogicznych. Porów-
nywanie krzywych dystrybucji tej sarnej zmiennej w roż-
nych populacjach umozliwia wychwycenie zmian powsta-
łych pod wpływem inwazji pasoż.vttliczej. Następnym
krokiern jest oznaczenie odziedziczalności danej cechy.

Znaczenie popuIacyinych badań immunologicznych

Oznaczenie dynamiki inwazji w obrębie populacji
i między populacjanri zywiciela stwarzamożliwości opisu
transrnisj i pasoz}.ta międzv osobnikarni populacj i. W mo-
delu transmisji uwzględnia się wiek osobników popula-
cji, czas, poziom odporności w odniesieniu do poziomu
odpomości nabytej - stwierdzonej w poprzedniej obser-
wacj i oraz poziom aktywnośc i układu immuno log iczne -
go. Poziom odpomości osobnikorv jest zwykle określa-
ny za pomocą zmiennych parazytologicznych, takich jak:
ltczba jaj w kale, długość robaków,liczbapasozytórł,lub
ich form dyspersyjnych. Badania imtnunologiczne poz-
rł,a]ają oz7,Iaczyc wrazliwośc i odporność osobnikow na
zarażenie. Poziom cytokin i przeciwciał odpornościo-
wyclr, indeks proliferacji limfocytów po indukcji anty-
genem pasożytntczym słuzą do oznaczania aktywności
układu odpornościowego. Odporność na zarażęnie na-
bytaprzez poszczególne osobniki populacji spełnia waz-
ną funkcję w nadzorowaniu szerzerria się chorób paso-
żyt1,1iczych. Rozwrja się ona wraz z wiekiem żywicie|a
I wyznacza krzywą zależności progresji choroby i wieku
zywicieli, Modele epidemiologiczne powinny.jednocześ-
nie uwzględniac tempo rozprzestrzeniania się parazyto-
zy zwartościarni ceclr układu odpornościowego. Zwykle
za pomocą różnycLl równań opracowuje się symulację,
u, ktorej interakcja rniędzy pasozytem lub jego antyge-
neffl a odpow,iedzią żywiciela, np. mierzoną poziomem
przeciwciał obronnyclr, ma cechy typowego modelu ofia-
ra-drapleżca (2). Podstawową zmienną w tym modelu
jest produkt aktywrrości układu odpornościowego, np.
stęzenie specyficzrrych przeciwciał produkowanych po
indukcji ściśle określonym antygenem pasożyta. Jego
poziom powirrien byc oceniany w określonej skali cza-
sowej, gdyż dolrzałość układu imlnunologicznego wyni-
ka z wieku żywtcie|a. Dynamika populacji nicieni paso-
Ę tn l c zy ch u zw ler ząt ho dow l anych zal eĘ pr ze de w szyst-
kin od odpomoścl nabytej. Odpornośc stada mierzona
jest jako średni poziom odporności nabytej w populacji
żywiciela. Reprezentuje ona odpowiedż naponowne za-
razcnie larwami. zarażenie challenge, urł,zględniając
wpłyrł, czasu i tempo redukcji larw. Wzrost poziolnu
odpomości prorvadzi do zahamowania wzrostu larw i doj-
rzewania płciowego pasozyta, zmniejszenia średniej pro-
dukcji jaj przez samice oraz szybszego wymierania fbnn
dorosłl,ch. Jednakze odpornośc nabyta nie przekazuje
inf'orrnac_ji o nasileniu zmiarl fizjologicznych u zvtvicie-
la. hvie zawsze odpowiedz układu immunologicznego tna
efekt obroruly (14), Przykładem sąreakcje nadwrazliwoś-
ci typu \Ą/czesnego pojawiające się lub nasilające w cza-



sie zarażenia. Badania immunoenzymaty czne ELISA
wykazały zanikanie mierzalnego poziomu przeciwciał
w surowicy koni w okresie, gdy w mięśniach obecne były
jeszcze inwazyjne larwy włośnia krętego (24). W odpo-
wiednio ułozonym modelu wskazane byłoby przetesto-
wanie hipotezy uwzględniającej aktywność układu od-
pornościowego. Takie działanie pomoze nie tylko zTozlJ-
miec mechantzmy włączone w ochronę zywiciela, ale
także lmożliwi w porównywalny sposób sprawdzanie
skuteczności szczepionek. Wyniki badań epidemiologicz-
nych są wiarygodne, gdy prowadzone sa na trzech po-
ziomach: w ciagu roku pomiędzy żywicielami, między
latami i sezonami orazw badaniach długoterminowych.
Zmienność pomiędzy osobnikami wykazuje róznice osob-
nicze w poziomie odporności nabytej. Zmienność rnię-
dzy sezonami lub latami wykazuje różnjce średniej od-
porności wszystkich osobników w populacji. Natomiast
zmienność oznaczala w długoterminowej skali ma wymiar
ewolucyjny i przy jej pomocy można określić lekoopor-
ność nablą przezpasoĄĘ lub tr-wałe zmiany genetyczne.

ź:6ldłałóżnicowania
ijego znaczenie w populacii nicieni

Badania nicieni i populacji ich zywicieli dostarczyły
wielu informacj i wyj aśniaj ących zależno ści uwarunko -
wane genetycznie (3). Niewiele natomiast jest badań do-
ty czący ch zroznicowania fenotypowego osóbników i j ego
znaczenia dla inwazyjności. Dobryrn przykładem ilustru-
jącym to zjawisko jest zmienny cykl rozwojowy Stron-
gyloides ratti. W rozwoju tego nicienia występująfazy
Ęlko pasozytricze lub pasozytnicze i wolno żyjące, a wy-
lęgające się z jaj larwy mogą kontynuować cykl hetero-
gonicznie lub homogonicznie Nicienie występujące na
różnych obszarach geograf,tczny ch różnl zdolność wcho-
dzenia w określony typ cyklu (31). Izolaty linii preferu-
jących jedenztypow cyklu rozwojowego poddane wpły-
wowi róznych temperatur ponownie obierają odmienny
cykl rozwojowy. Zjawisko to moznawytllmaczyc w opar-
ciu o plastyczność fenotypu. Oprócz temperatury znacz-
ny wpływ na zakres fenotypowej plastyczności ma typ
i poziom reakcji obronnej zyr,viciela. Po podaniu korty-
kosterydów obserwuje się zmianę cyklu z heterogonicz-
nego na homogoniczny (17).

Wiele gatunków pasożytnlczych nicieni może fakulta-
tywnie wstrzymywać rozwoj. Zjawisko to było szczego-
łowo badane u nicieni zołądkowo-jelitowych przeżuwa-
czy. Selekcj a szczepl nicienia w warunkach laboratoryj-
nych moze doprowadzić do redukcji liczby potomstwa
wstrzymującego rozwój (4). Zróżnicowana zdolność
wstrzymywania rozwoju u róznych linii Ostertagia oster-
tagii (ż9) ozl7acza podobnie jak w przypadku S. ratti
występowanie pewnej plastyczności fenotypowej praw-
dopodobnie regulowanej nie tylko przez czynniki środo-
wiskowe, ale i poziom reakcji obronnej żywiciela.

Układ odpotnościOwy wywołuie zróżnicowanie
fenotypowe u pasołta

Zywiciel potencjalnie wywiera letalny wpływ na pa-
sozyta l z tego powodu na\eży oczekiwać znacznej plas-
tyczności pasozytów wyzwalanej pod wpływem czynni-

ków immunologicznych. Rózny poziom reakcji obron-
nej żywicieli kształtuje zróżnicowanie fenotypowe w po-
pulacji pasożyta, czego wyrazemjest odmienna tnwazyj-
ność poszczególnych linii pasozytow (25). Rózne izola-
ty Trichinella spiralis posiadają odmienną kinetykę pier-
wotnej tnwazjiu tego samego szazęplmyszy. Róznice te
zanlkają gdy myszy poddaje się działaniu czynników
immunosupresyjnych (6). Analogiczne obserwacje po-
czyniono u myszy zarażonych Trichuris muris (5), Linie
H e l i gm o s o m o i d e s p o ly gyrils wyprow adzone z żyw lcieli
o róznym statusi e immunolo g lczny m r ożnlły s ię zdo lno ś -
cią adaptacji u jednorodnego immunologicznie żrywicie-
la (l3). Zrozumien:,e podstaw tego zróżnicowania i wy-
jaśnienie nakładającego się wypĘwu czynników na eks-
presję fenotypu ma zasadnicze znaczenie dla zrozlmie-
ni a zj awi sk immuno lo g iczny ch w cz as i e zar ażenia nicie -
niami pasozytniczymi. Szczególnie moze to być potrzebne
do opracowania programów kontrolowania inwazj i, opar-
tych o szczepionki lub leczenie farmakologiczne wspo-
magane metodami immunologicznymi.

Wzajemne reakcje między helmintami a ich zywicie-
lami odbywają się na poziomie molekularnym i dlatego
funkcj onaln e zrożnj cowanie niewątpliwie będzie miało
podłoze rnolekularne. Wśród nich zasługuje na uwagę
zmj enność cząsteczek indukuj ących odpowiedz immu-
nologiczną (11, t6). Zarowno ilościowe, jak i jakościo-
w e zr ożnic owanie w obręb ie immuno gennyc h cząste cze k
ma istotne znaczenie dla indukcji odpowiedzi układu
odpornościowego. Wysoce immunogenny antygen sto-
sowany do opracowania szczepionki moze zadziałać jak
silny czynnik selekcyjny. Moze on doprowadzió np. do
zmniejszenia swojej frekwencji w populacji pasożyta,
a w następstwie wyodrębnienia się linii, która będzie od-
porna na dotychczasowy efekt indukowany podczas
SZCZep7enIa.

Większość pasożytniczych nicieni przeżywa, gdyż
modyfi kuj e reakcj e układu odpornościowego zywiciela
(2I).Duże znaczenie w wywoływaniu nacisku selekcyj-
nego przypisuje się wykluczeniu immunologicznemu
(20). Gdy odpomość indukuje determinanta antygenowa
zachowywana w procesie ewolucji przez gatunek paso-
żyta, wowczas wszystkie jego szczepy będą eliminowa-
ne. Odpornośc zywiciela moze wykształcić się pod wpły-
wem determinanty dominujapej, zachowywanej w ewo-
lucji np. w obrębie ty,pr.r. Wówczas żywiciele będą
o dp omi na zar ażenie w szystkirni p as o zytami w y stęp uj ą-
cymi w tej jednostce systemaĘcznej. Tfumaczyłoby to
występowanie krzyżowej odporpości na rózne gatunki
pasozytów Gdy jednak odpońiedz immunologiczną
w zbudzaj ą dominuj ąc e deterrninanty po limorfi czne, nie
zachowywane w procesie ewolucji, wówczas krzyżowa
odporność między szczepamijest bardzo słaba. Podczas
następnych inwazji wykiuczane są_jedynie te gatunki pa-
sozytów, które posiadają determinantę indukującą odpo-
wiedź nabytą.

Odporność zywiciela jest bardzo ważna w regulacji
rozprzestrzeniania się inwazji ijej utrzymywania się w po-
pulacji. Im większy stopień odporności w populacji, tym
mniejsza jest szansa szerzenia się choroby, Osobniki od-
porne przyczyniają się do zmniejszenia Liczby osobni-



ków wrażliwych. To z kolei prowadzi do zmniejszenia
tempa szerzenla się inwazji i zrnniejsza szansę przekaza-
nia choroby do następnej generacji. Jednakze struktura
przestrzenna populacji stwarza pewne utrudnienia w pros-
tej interpretacji transrnisji pasozytów i utrzymywania się
ich w populacji. Opracowania matematyczne dotyczą
szczegó ln ie dyn arniki tran smi sj i czynnikow inwazyj nych
z r"rr,vzględnieniem poziomu odporności nabytej, która
zależy od ekspozycji układu na poprzednią inwazję. Jak
\\azlly jest staranny dobór dobrze zdefiniowanych da-
rlvch, świadczą wyniki badań nad modelem transmisji
Sch islosoma. Niska skuteczność przeprowadzonych
szczepień rnoze wypływaĆ z heterogennoŚci genetycznej
populacji żywlciela t pasożyta. Podawanie takiej szcze-
pionki może zakłocic interakcję pasożyt-żywiciel i zmie-
llić tra niekorzystny przebieg choroby w populacji, np.
przesuwając granice wieku osobników wrazliwych na
zarażenie pasozytem. Z symulacji rnodelowej wynika, że
następuje obnizenie średniego poziomu odpornościw ca-
łej populacji ponizej poziomu, który istniał przed wpro-
wadzeniem szczepionki (9).

Niepowodz enia z wprowadzeniem szczepionek prze-
ciw pasozytom obok stosowanej chemioterapii iprogra-
rnów higienicznych są związane z niepełnym rozpozna-
niem zasad funkcjonowania układu odpornościowego.
Długotrwałe leczenie rnoze być nieskuteczne, gdyż za-
hamowanie transmisji nie za|eży od częstości podawania
leku. ale od stopnia i tempa nabywania odporności przez
zywicieli. Odporność ta ma największą szansę rozwoju
rł, warunkach naturalnych, co potwierdza fakt, że naj-
lll n i ej tvrazliwyrni zw ier zętami na zar ażeni e nic i eri i arn i
zołądkowo-jelitowynri są endemiczne odmiany owiec
ibydła, Istnieje bardzo pilna potrzeba lepszego zrozu-
tnienia dynamiki układu irnmunologicznego w popula-
cj i. a szczególnie oznaczenie czasu utrzylny\vania się spe-
cyficznych kornórek pamięci immunologicznej, aktyw-
rrości cytol<ini czy typ odpowiedzi zwięany jest z właś-
ciwościami antygenu.

O przydatności modelu w praktyce zdecyduje cena
skuteczności stosowanych zabiegów n,nierzalących do
zalramowania parazytozy. Aksjomaty i obliczenia mate-
lTatyczne najplostszej reguły pozwolą na opracowanie
LLl<ładu Lrmozliwiającego weryfikację eksperymentalną |ub
kotlpltterową modelu. Jest tylko jeden problem na ile
trlldna do przewidzenja zmienność reakcji, wylrikająca
z ich wzajemnej relatywności, unlozliwi przedstawienie
lllodelu sprawdzającego się w przyrodzie? Do tego ceIu
lt ie w ystarc zają jlr:tż c h arakterystyk i cec h t-enotypowy c h
pasozyta i zywiciela na poziomie osobniczym, ale ko-
llieczna jest wiedza łączaq,apoziom lnolel<ularny z popu-
iacyjnym. Dotychczas zaproponowane modele epidemio-
Iogiczne umozliwiają dokonanie oceny tempa rozwoju
odpowiedzi immunologicznej lv populac_ji żywiciela ra-
zer:. z postępem choroby. Budowanie takich modeli stało
się mozliwe, gdy parazytolodzy i maternatycy sięgnęli
po dane inolekularne. Dodatkowe źrodło wiedzy wyni-
ki badań z zakresu genetyki molekulanl ej oraz itrrtnuno-
logii stanowią obecnie punkt wyjścia nowego opracowa-
ll i a wzorow interakcj i przestrzennyc h m i ędzy poprrlacj a-
llli pasozyta a żywiciela.
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