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Opisany w 1863 roku przez Leuckarta tasiemiec
Echinococcus multilocularis,którego postać larwalna
wyłvołuje u człowieka bąblowicę wielojamową (a1w,eolamą echinokokozę) budzi w ostatnim dziesięcioleciu coraz większe zainteresowanie. Spowodowane
jest to szybkim rozprzestrzenianiem się tego pasozyta
u lisów w Europie, zwiększającą się populacją tych
zwierząt oraz cotaz częstszym diagnozowaniem tasiemca jako przyczyny zachorowań i śmiercihldzt,
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(Canis latrans), atakżę pies i kot, u których obecność
pasozyta jest rzadka, Iecz nalbardziej dla człowieka
niebezpieczna. Zywtciel ostateczny wydala wraz zkałem dojrzałe człony macicznę tasiemca zawieralące
jaja. Jajamt zarażająsię żlłviciele pośredni,najczęśctej gryzonie, takie jak: nornik polny (Microtus arva/ls), nornic a ruda (C l e thr i o n o my s g l are o lu s), mysz le śna (Apodemus flavicollls), mysz domowa (Mus mus-

Echinococcus multilocularls, osobnik dorosły

E. multilocularis (ryc.

jest tasiemcem uzbrojonym (głowkazaopatrzona w haki). Strobila o długości
7,7 -2,1 mm (średni o ż,l3 mm) składa się z 3 do 5 członów. Ostatni dojrzaĘ czŁonmaciczny zawięra od 200
do 600 jaj wielkości40 pm. Macica tego tasiemca ma
ch araktery s Ę c zny worko waty kształt, b ez o dgńęzień,
co pozwala wstępnie odrożnió go od E. granulosus
(16,25). Wydalane jaja sąniezwykle odporne na warunki środowiska zewnętrznego oIaz działanie środków chemicznych. Dopiero po kilku dniach tracą inwazyjnośćw temperaturze minus 70"C.
W cyklu rozwojowym E. multilocularis występuje dwóch żyr,vicieli - ostateczny i pośredni Ql,c.2),
W Europie najw ażniej szym żyw icielem o state cznym
jest lisrudy (Vulpes vulpes) i lis polarny (Alopex lagopus). Zywicielami ostatecznymi mogą być również
innę mvięrzęta mięsożeme, j ak: j en ot (Nyctereutes procyonoides), wilk (Canis lupus),rys (Felix lynx),kojot
Ryc.
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Cykl rozwojowy -E multilocularl's (wg Eckerta 1996)

culus), mysz polna (Ap

o

d emus a gr ariu

s),szczur wodny

(Arlicola terrestris), szcnlr pizmowy (Ondatra zibe-

thicus), darniówka pospolita (Pitymus subterraneus)
i nutria (Myocaster coypus).Liszarażony 1 łs,protoskoleksów E. multiloculąris wydala zkałemod24 do
42 tys.jaj w ciągu doby (9), Zywiciele pośredni zaraż aj ą s i ę dro gą p okarmową p oprz e z zj e dzenie inw azy j nych jaj tasiemca. Po przełknięciu jaja człowiek staje
się przypadkowym zywicielem pośrednim.
W przewodzie pokarmowym żywiciela pośredniego rozwlja się onkosfera, która penetruje przez ścianę
jelita i z krwią dostaje się najczęściej do wątroby, rzadziej do płuc i mózgulub innych narządów, gdzierozwija się w formie setek pęcherzyków zawierających
Ęsiące protoskoleksów juz w ciągu 60 dni po zarażeniu. Po zjedzentu gryzonia przez żlłviciela ostateczne go w j e g o przew o dzie pokarmo Wm z proto skoleksów rozwijają się setki, a nawet tysiące dorosłych tasiemców. Okres prepatentny u zyrviciela ostatecznego
wynosi 35 dni (2,5,I0-I2,23).
U ludzi bąblowica wielojamowa - alweolarna echinokokoza (AE) j est chorobą spowodow anąprzez for mę larwalną tasiemca, wywołuj ąc ą zmiany podobne
pod wieloma względami do obserwowanych w przębiegu choroby nowotworowej, Najczęściej zajętym
nar ządem j est wątrob a (9 9 % pr zypadkow) ( 1 0 ), w któ rej rozwijają się liczne drobne pęcherzyki z tysiącami
protosko leksów, stopniowo naciek aj ąc e zdr owe tkanki wokoł pierwotnego ogniska inwazji. Błona rozrodcza pasożyta wrasta w miĘsz narządu, rozrasta się
wzdłużnaczyi krwionośnych i dróg zółciowych, co
prowadzi do powstawania przerzutów do sąsiednich
lub odlegĘch narządow, np. pŁuc czy mozgu. Odpowiedż żywicielapowoduje rozrost tkaŃi łącznej i powstawanie twardych nacieków, przypomin ający ch
zmiany nowotworowe zawi eraj ąc e p as ozyt a i zmiany
martw tczę . W tkankach otaczaj ących p ow s t aj ą n ac i e ki komórkowe i ogniska zwapnteń. Zmiany kliniczne
AE pojawiają się dopiero po 10-15 latach, Nie rozpoznana odpowiednio wcześniebąblowica wieloj amowa prowadzi do znacznego rozrostu zmianpatologicznych, uniemozliwiaj ących przeprowadzenie radykalnego zabiegu chirurgicznego. Diagnostyka AE jest
trudna i wymaga użycia metod klinicznych i obrazollrych (USG i tomografia komputerowa). Badania te

znacznlę zwiększyły wykrywalnośćo gniskowych
zmian w wątrobie ( 1 , 10), chociaz nie dająjednoznacznych wyników tła zmian i nie mogą być traktowane
jako rozstr4lgające. Z tego powodu rozpoznanie jest
trudne, rozwój pasożyta często bywa mylony z rozrostem nowotworowym . Czułośći swo

i sto śćstosowanych technik serologicznych w diagnostyce zarażeń
E. multilocularis bardzo wzrosła po wprowadzeniu
wysoce specyficznych antygenow Em-2 plus, Em-18
do techniki ELISA czy zastosowaniu immuno-blotingttzużyciem przeciwciał monoklonalnych IgM i IgG
(10, 11) oraznajbardziej czułej i swoistej techniki PCR
(14) na materiale biopsyjnym.Leczenie obejmuje ra-

dykalny zabteg chirurgiczny usuwający zmianę, co
naj

mniej dwuletnią chemioterapię przeciwpasozytni-

czązttżyciem preparatów z grupy bęnzimtdazoli (al-

bendazol, mebendazol) oraz badania kontrolne przez
kolejnych 10 lat. W przypadkach nieoperacyjnych,
z częściowąresekcjązmiany lub po przeszczepach wątroby, obowiązuje wieloletnia chemioterapia i częste
badania kontrolne. Smiertelnośćchorych nie leczonych
sięa92ońw ciągu 10lat odjej zdiagnozowania, u chorych poddanych leczeniu chirurgicznemu i długoletniej chemioterapii spada do I0-I4%. Często notowane są nawroty choroby (3 , 1 0, 13 , 19 -2I , 23) .
Alweolarna echinokokoza występuje u ludzi ztóżną ekstensywno śc ią w r ó żny ch re gionach świata. Naj wy ższąnofuje się w Chinach, gdzie w niektórych prowincjach na 100 tys. mieszkańców rocznie przybywa
410 chorych. U Eskimosów w zachodniej Alasce notowano rocznie 28-98 przypadków nakażde 100 Ęs.
mieszkańców (9,26). W Szwajcarii w różnych kantonach stwierdzano od 0,2 do 0,J przypadka rocznie na
100 tys. obywateli (1l). Ocenia sięjednak,żewkażdym roku przybywa tam 7-I0 nowych przypadkow,
aw całej Europie notuje się średnio jeden nowy przypadek rocznue na 100 tys. mieszkańców (7, 10). Prowadzony w Polsce od 1998 roku centralny rejestr przypadkow w Akademii Medycznej w Poznaniu w ramach

europejskiej rejestracji alweolarnej echinokokozy
wykazał 16 przypadkow AE tozpoznanych w latach
1990-1999 (2, 5, 6, 8, 77, 2I, 23, 24), Obecnie monitoring i leczenie obejmuje 22 osoby (Pawłowski, in-

form. ustna).
Wiadomo było, że tasiemiec E chinococcus multi loculąris występuje wyłącznie na połkuli północnej:
w kilku stanach USA, Kanadzie, północnej Japonii,
w centralnej i północno-zachodniej częściChin, centralnej Azji po lran oraz w Europie. Do 1987 roku
w Europie stwierdzano tego pasożyta u lisów rudych
Ęlko w pięciu krajach: południowej Francji, na południuNiemiec orazw Szwajcarii, Rosji i Turcji. Wydawało się to dziwne, ponieważ lis rudy (Vulpes vulpes) - żywiciel ostateczny Echinococcus multiloculąrls i drobne gryzonie - żywiciele pośredni występują
powszechnie w całej Europie. Trudno więc było wytłumaczyć, dlaczego izolowane ogniska tego tasiemca
występują w Europie Zachodniej i w Rosji. Dalsze
badania przeprowadzone do 1994 roku wykazaĘ występowanie tego tasiemca w dalszych cźerech krajach:
Belgii, Lichtensteinie, Luksemburgu i Austrii. W 1994
roku E multilo cul aris zostaŁ stwierdzony po razpierwszy w Polsce ( 1 6), w 1 996 w Czechach( 1 8) i w 1999 r.
w Słowacji (4).
Badania przeprowadzone w następnych latach na
terenie Polski (1995-2000) wykazaĘ średniąekstensywnośczarażenia lisów na poziomie 2,8Yo (ogółem
3573 sekcjonowane, 99 zarażonych) (15, 77,22)oraz
inwazję u jenotów (Nyctereutes procyonoides) 8%
(25 sekcjonowanych, 2 zarażonę) w województwie
pomorskim (15).
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rzenia z czasu I wojny światowej.Wszystko to czyta się,
mimo powolnej i w zasadzie osobistej nanacji. z niemałym zaciekawieniem.
W treściksiązki wyczuwa się wkład
pracy redaktora, którym jest p. doc. dr
Krzysztof Woj ciechowski, bliski współpracownik dr. K. Millaka. Zapewne
dokonał on wielu udoskonaleń tekstu,

nadzwyczaj urozmaicone, na co złożyły
się burzliwe Iata przemian ustrojowych

i

społecznych w Polsce, dwie wojny
światowe, a takżę powstanie Państwa
Polskiego. W tych wszystkich wydarzeniach brał Konrad Millak czyflny udział.
Książka jest pamiętnikiem Konrada
Millaka, pisanym bez mała przez cały
okres jego zycia. Nie jest to utwór literacki, ale narracja z tamtych lat uczestnika niezwykłych wydarzeń, napisana
batdzo interesująco.
Obecni mieszkańcy Polski nie zdają
sobie w większości sprawy, jak to nieg-

a przęde

wszystkim napisał piękną

przedmowę, w ktorej dostrzec można
doskonałe pióro. W tekście ksiązki prze-

wija się stale postać zony K. Millaka
p. Anny, ktorąautor obdarzał wyjątkowym uczuciem. Następstwem tego, j ak
można salzić, jest nadanie, chybaprzez
Krzy sztofa Woj ciechowskiego, tytufu
wspomnień KwiaĘ dla Anny.
War1o przeczytaó tę ksiązkę. ZainteresowaĆ powinna Zwłaszcza członków
zawodu weterynaryjnego. Szkoda, ze
wykonanie poligraficme nie je st najlepsze - miernej jakości papier i słabe ryciny. Mimo wszystko warto zapoznaó
się ze wspomnieniami płk. dr. Konrada

rzalzlł
ijakiepanowĄstosunki.Wksiązceprzedstawionezosta- Millaka. Książkę zamówić można przęz tel.lfax (0-2Ż)
dyśw naszym kraju bywało, kto

ło także szkolnictwo weterynaryjne w dawnychlatach oraz 653-31-I3.
życie zawodowe lekarzy wet. Frapujące w opisie są wyda-
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