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E chino c o c cus multil o cul ari s (tasiemiec wieloj amo-
wy) j est przyczynąalweolarnej echonokok ozy,bardzo
niebezpiecznej zoonozy występującej u ludzi, Do roz-
woju pasozyta bytującego w jelicie cienkim lisów nie-
zbędni są zywiciele pośredni, drobne gryzonie, jak:
nornik polny, nornica ruda, mysz leśna, mysz domo-
wa, szczuf wodny czy szczurpiżmowy. Wydalanezka-
łem lisa jaja tasiemca po zjedzeniuptzez gryzo,niaroz-
wuają się w jego wątrobie w formie pęcherzyków za-
wierających tysiące protoskoleksów, Lis zaraża się
E. multilocularis zjadając gryzonlą a człowiek p o zje-
dzenll j aj po cho dząc y ch z kału li s a staj e s ię przyp ad-
kowym zywicielem pośrednim.

Badania nad występowaniem E, multilocularis u,Ii-
sów w Polsce rozpocze]y w 1994 roku dwa zespoły:
z Instytutu Parazytologii im. Witolcla Stefańskiego
PAN w Polsce północno-wschodniej i środkowej oraz
z Katedry Higieny i Rozrodu Akademii Rolniczej
w Szczecinie w Polsce północno-zachodniej. Celem
b adań było spraw dzenie hip otezy, czy endemi c zn e ob -
szary występowania E. multilocularis w Europie Za-
chodniej łącząz endemicznymi rejonami w Rosji.

Mateilał i metody

Do badań wykorzystywano przewody pokarmowe lisów
uzyskanych z Zakładów Higieny Weterynaryjnej po wy-
kluczeniu wścieklizny. Badania przeprowadzono jednolitą
metodą za),ecanąprzez Centrum Współpracy dla Pasozyt-
niczych Zoonoz Swiatowej Organizacji Zdrowia w Zltry-
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chu. Pobierano 15 rozmazaw z jelita cienkiego (po pięć
z dwunastnicy, jelita czczego i jelita biodrowego) przy za-
chowaniu specj alnych środków ostrozności zalecany ch
przez to Centrum (badania wykonywano po przemrozeniu
przewodów pokarmowych w temperaturze BO'C w ciagu
7 dni).

Wyniki i omówienie

E. multilocularis został stwierdzony po raz pierw-
szy w Polsce u dwoch lisow wśród dwudziestu prze-
badanych z okolic Gdańska (3). W latach 1994-1998

przebadano 295I
lisów rudych po-
chodzących z 43
na 49 istniejących
ówcześnie woje-
wództw (89% tę-
rytorium Polski).
Występowanie
E. multilocularis
stwierdzono u li-
sówpochodzących

luallts lllEpuullńUwdllE| z 18 województw.
Srednia ekstensywność zu ażenia wynoslła 2,6oń (tab 1 )
Na obszarze Polski zachodniej wykazano od 0,8% do
3,6%o (średnio 1 ,2oń) zwierząt zarażonych (5, 6).
W Polsce północno-wschodniej ekstensyłvność inwa-
zji wynosiła II,8%o. Najwyższy odsetek lisow zarażo-
nych stwierdzono w dawnym województwie olsztyń-
skim (20%) i suwalskim (36%). Obserwowano duże
różnicę w intensywności inwazji tasiemcóq od kilku
osobników do kilku tysięcyu jednego żywiciela (4, 8).

Tab. 1. Badania nad występowaniem
E. multilocularls u lisów rudvch w polsce

Malczewski iwsp. 1995

Malczewski iwsp. 1999

Bocki 2000

Machnicka i wsp. 2002

Malczewski i wsp.
(dane niepublikowane)

20l'l0"/"

29iln,6"/"

150914,4f"

1 53i5,8%

429l18,g"/"



Badania Rockiego (7), ktory sekcjonował
1509 lisów rudych pochodzących z 15 woje-
wództw wykazaĘ występowanie E. multilo-
cularis u4,4oń lisow w 9 województwach
Polski północno-wschodniej, środkowej i po-
łudniowej. Najwyższą ekstensywność inwa-
zjtautor stwierdził w wojewodztwie warmiń-
sko-mazurskim (18,8%), pomorskim (8%)
i podkarpackim (8%) (tab. 1 i 2). Ekstensyw-
nośc inwazji wahała się od 1,3% (powiat wą-
brzeski) do 35,7%o (powiat olsztyński).
Stwierdzona intensywność inwazj i była naj-
częściej niska (1-100 tasiemców) u 56,7%o,

średnia (101-1000) u 16,4%oi wysoka (powyzej 1000)
u 26,9oń badanych lisow.

Badania przeprowadzonę w 2000 r. wykazały
E. multilocularis po raz pierwszy w Polsce u jenotów
(Nycteretltes procyonoides) pochodzących z woj. po-
morskiego w ekstensywności 8oń orazzarażenie 5,8%o

lisów spośród 153 badanych. Nie stwierdzono inwazji
tasiemca u psów (110 sekcjonowanych) i kotow (40
badanych) zregionu woj. pomorskiego oTazu bada-
nych zwierzątdzikich: borsuków,tchórzy, kun i łasic
(ogołem 8 szt.) (2) (ab. I,2,3).

We wrześniu 2001 roku w Instytucie Parazytologii
PAN w ramach projektu Unii Europejskiej ,,Risk as-
sessment and prevention of alveolar echinococcosis"

,,Ocena ryzyka i profilaktyka alveolarnej echinoko-
kozy" rozpoczęto badania lisów rudych ztrzęch\\ryty-
powanych rejonów Polski - Pomorza, Warmii i Ma-
zur oIaz Podkarpacia. Jelita wolnych od wścieklizny
lisów były zbierane w ZHW w Gdańsku i Krośnie. Od
paździemika2}}Idomarca2002rolltprzebadano455
zwierzą! w tym 429 lisow rudych (Vulpes vulpes),2I
jenotów (Nyctereutes procynoides), 3 kuny (Martes
martes),l borsuka (Meles taxus) t I tchorza (Mustella
puto rius). Stwierdzono wysoką średnią ekstensywność
zarażenta E. multilocularis u lisów (I8,9%) oraz ln-
wazjęu jenotów (4,8%) (tab. 1 ,2,3).Ogniska o bar-
dzo wysokiej ekstensywności zarażęnia stwierdzono
w czterech powiatach województwa podkarpackiego
(tab. 4). Intensywność inwazji w przeprowadzonych
badaniach określana na przedstawionych wcześniej
zasadach była niska u 63,0oń, średnia u29,7oń i wyso-
kau7,4Yo lisow.

Stwierdzona w trakcie przedstawionych badań wzra-
stająca ekstensywnośc zarużenia lisów tasiemcem
E. multilocularis w Polsce (tab. 1 i 2) wskazuje na ros-
nące zagrożenie dla ludzi Ęm niebezpiecznym tasiem-
cem. Podczas badań stwierdzono vryrńną ognisko-
wość występowania E. multilocularis u lisów (tab.4).
Nalezy zwrocic uwagę na fakt, że większość ognisk
lokalizuje się w regionach dość gęsto zaludnionych
i j ednocze śnie atrakcyj nych turysty cznie, I stniej e tam
duże ry zyko zat ażanla s i ę ludz i tą zo ono zą. Warte j e s t
także podkreślenia, ze wysoką intensywność zarażę-
nia (p owyzej 1 00 0 tasi emc ów) ob serwow ano LL zflacz-
nego odsetka lisów w kraju (7,4Yo-26,9Yo).

Tab.2. Występou,anie E. mullilocularis u lisórv rudych w rejonach o naj-
wyższej ekstensyrvności zarażenia w Polsce (liczba przebadanych/eks-
tensywność zarażenia)

Autor
0ktes
badań

pomorskie Warmińsko-
-mazurskie Podka rpackie 0gółem

Rocki (2000)

Machnicka
i wsp. (2002)

Malczewski
iwsp.(niepubl.)

1 995-1 999

1 999/2000

200112002

22518,0%

90/5,6%

343111,4%

1 65/1 8,8%

9122,2"/"

75l8,0"/"

63/6,3%

77l53,3,/"

465n 1 ,8%

153/5,8%

Ą29l18.9%

0gółem 658/9,4% 17łfis,0% 215l23,7%
,1047l13,8%

Tab. 3. Zarażenie jenotów (Nyctereutes procyonoides) tasiem-
cem ,E nruItilocularls rv Polsce

pomorskie

wa rm ińsko-mazu rskie

0gółem

24n
8,3%

1l0

2512

8,0%

18n
5,6%

3/0

2111

4,8o/o

4213

7 ,1'/o

4l0

4613

6,5%

Tab. 4. Występowanie ognisk E. multilocularis u lisów na te-
renie powiatów Polski północnej, północno-wschodniej i po-
łudnioł,o-wschodniej w latach 1993-2002 - dane §umarycz-
ne: Rocki (2000), Malczewski i wsp. (dane niepublikowane)

Zar ażenięm b ąb lowi cą wieloj amo w ą szcze golnte
zagrożeni sąmyśliwi, leśnicy, pracownicy leśni, zbie-
racze runa leśnego, rolnicy i garbarze futer. Dfugolet-
ni okres wylęgania się choroby utrudnia lub uniemoz-
liwia precyzyjne określenie źródła zarażenia (kontakt

Wet. 20l}4, 60 (5}

L iczba
I

auquollrull
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Po d ka rp a ckie
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Strzyżów

Ustnyki Dln.

19

,l2
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1l
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9

8

4

2

13

4

18
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5

2

13

,l4

Ą

6

21,1

16,7

8,7

23,5

14,3

19,0

35,7

18,2

68,8

70,0

44,4

75,0

Tab. 5. Populacja Iisów rudych w Polsce (dane w tys.)

pogłow ie

strze lonych

1 990

56

1 990n 991

29

1 995

67

1 995/1 996

38

2000

145

2000/2001

101

2001

161

200112002

107



b

z lisem, owoce leśne, zanieczyszczona woda). Do
zwiększenia się populacji lisa w kraju (tab. 5) przy-
czyniająsię masowe akcje szczepienia lisow doustną
szczepionką przeciwko wściekliźnie. Wzros t liczeb-
ności pociąga za sobąpotrzebę zasiedlania przez te
zwierzęta terenów połozonych bliżej wsi i miast, cze-
go skutkiem jest z pewnością powstawanie nowych
ognisk echinokokozy. Lisy w dzielnicach podmiej-
skich, miejskich parkach i na terenach ogródkow dzjał-
kolrych obserwowane sąpowszechnie w dużych mia-
stach na terenie Europy (Zurych, Berno, Kopenhaga),
Badania populacji lisów w Zurychu wykazaŁy po-
rvszechne występowanie tych drapieżników w okoli-
c ach środmiej skich oraz ich zarńenie E. multilocula-
,-jr na poziomie około 50% (1). W ciągu ostatnich dzie-
sięciLr 1at notuje się w Europie systematyczny wzrost
ekst en sr,'rt.n ości zarażęnia lisów omawianym gatun-
k i ern tasiemca. Wysoka ekstensywn ość zarażenta Ii-
sLr\\- na Podkarpaciu w Polsce koreluje z wynikami
badań przeprowadzonych na Słowacji, gdzie stwier-
dzono ponad 50Yo zwierząt zarażonych w rejonach
graniczących z powiatami Krosno, Sanok i Lesko.

Przepror,vadzone dotychczas w Polsce badania
urnozlirviĘ opracowanie mapy terenów endemiczne-
go \łT/stępowania E. multilocularis na zflacznym ob-
szaTze kraju. Najwięcej zarażonych lisów stwierdzo-
no w trzech województwach: pomorskim, warmińsko-
-mazurskim i podkarpackim (tab, 2,4).DoĘchczas brak
jest danych o gatunkach gryzoni pełniących rolę ży-
tvicieli pośrednich w Polsce. Wśród gryzonl wymie-
nianych jako zywiciele pośredni w Austrii i Niemczech
są cztery gatunki silnie związanę zę środowiskiem
rvo dnym i p o dmokłym : szcz,r w o dny (Arv i c o l a t erre -
slrzs), szczur piżmowy (Ondatra zibethicus), darniów-
ka pospolita(Pitymus subterraneus) i nutria (A[yocas-
tor coypus). TŁlmaczy to prawdopodobnie występo-
wanie ognisk o wysokiej ekstensywności zarażenia
lisow w Polsce północno-wschodniej . Przyczyną
szerzęnia się zarażenia jest takze kanibalizm wystę-
pujący u lisów. W kraju poza lisem E. multilocularis
stwierdzon o także u j enotów (tab. 3 ). Jenot przemiesz-
czający się na zachod z terenów Rosji jest dla Polski
gatunkiem stosunkowo nowym, stanowiącym konku-
rencję dla lisa. Jenoty preferują środowiska wilgotne,
podobnie jak lisy są zwierzętami wszystkożernymi,
licznie występują w północno-wschodnim regionie
kraj u. D oĘ chczasowe wyniki badań wykazlją, że ga-
tunek ten obok lisa stanowi potencjalne zagrożenie
alwe o larną echinokoko zą dla ludzi. Zagr o żeniem dla
człowieka są także bezpańskie , zdziczaŁe psy i koty,
ktore mo gą zjadać gry zonte - potencj alnych żywic ieli
po średnich E. mu l t i l o c u l ar i s, szcze gólnie w o gni skach
występowania tego pasożyta u li sów.

Naj skute czni ej s z ą met o dą zw alczania E. mu l t i l o c u -
laris ulisów jest odrobaczanieparaziquantelem w po-
staci doustnych przynęt podobnych do szczepionki
przeciwko wściekliźnie. Metodę tę można stosować
w ogniskach o wysokiej ekstensywności zarażenia,

chociaż dotychczasowe wyniki przeprowadzonych
w Niemczech badań nie dĄ w pełni zadowa|ających
rezultatów. Wadą metody sąteż wysokie koszty. Inne
sp o s oby zw alc zanta p as o ży ta to zmni ej s z eni e p opul a-
cji lisow ptzęz myśliwych oraz ogtaniczenie liczby
gryzoni poprzez zwiększenie populacji ptaków dra-
pieżnych i krukowatych, co można osiągnąć poprzęz
powiększanie obszarów zalesień oraz aręŃow śród-
polnych zal<r zew ięh i zadr zew ięń.

Bardzo istotne są środki ostrożności, które powin-
ny podejmować osoby mające kontakt z potencjalnym
żr o dłęm zar ażenia pas ozfiem, Myś l iwi p owinni zacho -
wac ostrozność przy podejmowaniu trofeum (tuszy
lisa), ponieważ strzał w powłoki brzlxzne moze po-
wodować rozerwanie jelita cienkiego i zabrudzęnie
sierści treścią jelitową zawierającą tasiemce. Specjal-
nąostrozność muszą zachować myśliwi i pracownicy
skórujący lisy, jenoĘ i inne dzikie zwierzęta mięso-
żer:aę. Lękar ze weterynarii, l e śnicy, pracowni cy l e śni
i zbięracze runa leśnego powinni być świadomi za-
gr ożenia tą gr o źną zo onozą.

podsumowanie

1, Występowanie tasiemca Echinococcus multilo-
cularis u lisów rudych (Vulpes vulpes) w Polsce pół-
nocnej, północno-wschodniej i pofudniowej ma cha-
raktęr ogniskowy o wysokiej ekstensywności.

2. W ogniskach występowania tasiemca E. multilo-
cularis znajdujących się często na terenach atrakcyj-
nych turystycznie istnieje ryzyko zarażania się ludzi
alweolarną echinokokozą.

3 . I stniej e p otrzeba b adań prze siewowych przedsta-
wic i el i grup szczę gólne go ry zyka w re gionach zdiag-
nozowanych jako ogniska występowania pasozyta
u lisów

4. Niezbędna jest akcja informacyjna na temat wielo-
j amowej echinokokozy wśród mieszkańców i grup ryrry -
ka w rej onach endemic zne go występ owa nta pasożyta.
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