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Toxocariasis in dogs and occurrence of antibodies against Toxocara canis in childlen

Summaty

The aim of the study was to establish the prevalence of toxocariasis in dogs and the level of antibodies
against Toxocar:a canis in children.

The extensity of Toxocara canis eggs in 485 dog' feces was examined by the Willis-Schlaaf floculation method.
The sera were collected from children, who were patients of the 2nd Clinic of Children's Diseases at the
Pomeranian Medical Academy in Szczecin. The prevalence of antibodies against Toxocara canis in the sera of
children was evaluated by means of ELISA test. The antibodies were found in 18.6 per cent of sera from l34
children aged up to 15 years. Toxocara canis eggs were detected in 146 dogs (30.1 per cent). The young dogs up
to 12-monihs-of-|ife had a three times higher (48.3 per cent) infection rate than older ones (15.5 per cent). The
results suggest that the dogs may play an important role in soil contamination with Toxocara spp. eggs, which
could be hazardous for human beings.
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w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nrcre-
niem Toxocara canis, pospolitego pasozyta psów.
Wynika to z faktl, że j aj ami inw azyj nym t, zaw ter aj ą-
ce larwy II stadium możę zarazic się człowiek. Uwol-
nione w przew o dzie pokarmowym larwy w ędrująprzez
wątrobę, serce, pfuca i docierają z krwiobiegiem do
różnych narządów. W tkankach mogą przeżyć kllka
lat,będącwwieluptzypadkachprzyczynązabltzenta
stanu zdrowia(2,14). Człowiek w cyklu rozwojowym
nicienia Toxoccłra canis możę pełnić rolę zywiciela
p ar ateniczne go . Żr ó dłem zar ażónia c zł owi eka toks o -
karozą szczegóInie dzieci, sąjaja pasożyta wydalane
do środowiska z odchodami psów. Ze względl na
niski stan higieny w Polsce, odchody te nie sąusuwa-
ne i stanowtążródŁo zanieczyszczęnia środowiska (11,
22,25). Podstawą do podjęcia postępowania profilak-
Ę cznegoj est określenie przede wszystkim prewalen-
cjt Tbxocara canis u psów w określonym środowisku.

W ostatnim dziesięcioleciu badania nad ekstensyw-
nościązarazenia psów T. canis prowadzono na terenie
Warszawy i okolic (3, 10), Lublina (11), we Wrocła-
wiu (29), w Olsztynie (9, 32) oraz w Poznaniu (18).
W oparciu owyszczególnione badania można stwier-
dzić, że średnia ekstensywność zarażenia Tbxocara
canis u psów w Polsce wynosi odż5oń do 50%.

Wpiśmiennictwie krajowymukazaĘ siędo tej pory
nieliczne publikacj e doĘ czące występowania przeciw -

ciał anty-Tbxocara canisl ludzi. Badania przeprowa-
dzono na terenie Polski południowo-wschodnej (14),
północno-wschodniej ( 1 3 ) wśrod mieszkańców woj e-

wództwa lubelskiego (I2) oraz na terenie wojewodz-
twa wielkopolskiego (21).

Celem badaibyło ustalenie ekstensyłvności wystę-
powania j aj Tb x o c ar a c ani s u p sow, zanteczy szczenie
środowi ska j aj ami or az częstoś ci występo w afita ptze -
ciwciał anty-Toxocara canis u dzieci pochodzących
z woj. zachodniopomorskiego.

Mateliał imetody

Badania nad ekstensywnością zatażenia psow nicienia-
ml, Toxocara canis przeprowadzono w latach 2001-2003.
W tym okresie przebadano ogółem kał od 485 psow po-
chodzących zróżnych środowisk, w tym: z rejonu miasta
168, z okolic wiejskich -76,aze schroniska-24I probek.
Wśród nich 315 psów stanowiĘ osobniki dorosłe, a 170

nie przekroc zyło I2. miesiąca zycta. Analizy wykonano przy
uzyciu rnetody flotacyjnej Willis-Schlaafa.

Do badania w kierunku występowania przeciwciał anty-
-Tbxocara canis użyto 134 surowic pochodzących od dzie-
ci ze Szczęcina i okolic w wieku od 1 do 15 roku życia.



Dzieci były pacjentami II Kliniki Chorób Dzięci Pomor-
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Badania surowic
wykonano w oparciu o technikę ELISA, używając zesta-
wów do oznaczania swoistych przeciwciał IgG przeciwko
antygenom metabolicznym (ES) larw Toxocara canis pro-
dukcji IBL (Immuno-Biological Laboratorier). Odczyn wy-
konano ściśle wg zalęcęńproducenta. Surowice do odczy-
nllrozciehczano 1: 63, a ekstynkcje badano przy dfugości
fali 450 nm.

Wyniki iomówienie

W tab. 1 przedstawiono prewalencję jaj Tbxocara
canis l psów na terenie miasta i okolic Szczectna.
Ogołem nicienie stwierdzono w 146 przypadkach
(30,I%). Jaja stwierdzano najczęściej w środowisku
wiejskim - 43,4oń. W środowisku miejsktm T, canis
był wykazywany w 3 0,9oń, a u p sów pochodząc y ch ze
schronisk w 2I,LYo. Występowanie jaj stwierdzano
częściej u psów młodych do 12. miesiąca życia. Ogó-
łem w tej grupie zwierząt T. canis wykazano w 48,30ń.
Stopień zarobaczenia psów dorosĘch powyżej 12, mie-
siąca zycia wynosił 15,5oń.

Przeprowadzone ostatnio badania w innych regio-
nach Polski potwierdzaj ą uzyskane wyniki t zwr acają
uwagę na częste występowanie jaj T. canis u psów
Badania wykonane na terenie Poznania i okolic wyka-
ryw ały ekstensywn o ść zar ażęnia p s ów T. c ani s na p o -
ziomie 3I,5Yo (18). Na terenie Lublina (11) toksoka-
rozę psów wykazano w 2I,5%o, a na terenie Olsztyna
w 4IYo (9,32). We Wrocławiu w 1997 r. psybyły za-
rażone T. canis w I5oń (29), a na terenie Warszawy
i okolicach w 100% (3). W innych krajach europej-
skich toksokaroza była również często wykazywana
u psów. W Anglii zarażonychbyło 45%" psow domo-
wych i 25% bezpańskich (28), we Francji 30% (16),
w Hiszpanii 33% (4), Irlandi i 83% bezpańskich i 4 %
domowych (26,28), w Niemczech7oń (8), w Snvaj-
caii I7oń (5), na Słowacji 50% psów domowych i7 5%
psow bezpańskich (6, 15).

Ekstensywność zarażenia psów T. canis ma bez-
pośredni wpĘw na stopień zanieczyszczęnla środo-
wiska jajamt Toxocara spp. Szeroko zakrojone bada-
nianadwystępowaniem jaj T. canis wróznych rodza-
jach gleby na terenie naszego kraju przeprowadzlła
Mizgajska (2I,25), która w Poznaniu i jego okolicach
w I0oń stwierdziła jaja glist. Na terenie Polski wschod-
niej (Lublin, Puławy, Tomaszów) jaja Toxocara spp.
stwierdzono w 31ońprzebadanych próbkach gleby (1 1).
W innych rejonach Polski jaja Tbxocara spp. stwier-
dzano w 30,6Yo probek gleby w Małopolsce (24),
w I8Yo w Elblągu (25), w 6Yowe Wrocławiu (23) oraz
w 28,40ń na terenie woj. mazowieckiego (10). Bada-
nta przeprowadzone w niektórych kraj ach europej skich
wykazały jaja Tbxocara spp. w I8%o probek gleby
w Czechach (34), w 7Yo w Hiszpanli (4), w 90ń na
Litwie (I) orazw 7%o (27) i 660ńw Wielkiej Brytanii
(3 I). Szczego lnie intere suj ąc e s ą b adani a pr zępr ow a-
dzonę w niektórych kraj ach Europy, gdzie w próbkach

'Tab. 1. Prewalencja Toxocara canis u psów z miasta Szczeci-
na i okolic w latach 2001-2003

ś rodowisko
Wiek psów
(miesiące)

Liczba (b/") psów

zbadanych I zalażonych

Mie jskie
n=168

do 12

powyżei 1 2

71

97

38
(53,5%)

14

|14,4"/"|

Wiejskie
n=76

d0 12

powyżei 1 2

34

42

23
(67,6%)

,l0

(23,8%|

s chto n isko
n=241

do 12

powyżei 1 2

110

13,|

43
(39,1%)

18
(13,7%)

0gółem 485 146 (30,1%)

Tab.2. Występowanie przeciwciał anĘ-Tbxocara canis u dzieci
w wieku 1-15 lat z woj. zachodniopomorskiego

Liczba
zbada nyGh

sulowic

Wyniki

dodatnichIwątpliwyIuirmny

134
25

(18,6%)
9

(6,7%)
100

(74,6%|

piasku pochodzącego z piaskownic jaja Toxocara
stwierdzono w 30oń w Holandii (I7), 87oń w Niem-
częch (7) i 3 6% w Norwegii (3 3 ). Z tęr enu Szczęcina
pochodziło ogółem 125 próbek gleby. Jaja Tbxocara
spp. wykazano w 23 przypadkach, co stanowi I8,4Yo
c ało ś c i przeb adanego materi ału, S top i eń zar ob ac zęnia
psów, z czym bezpośrednio wiąze się zanieczyszczę-
nie jajami Toxocara spp. gleby,wpływa w istotny spo-
sób na zarażęnię człowieka aw szczegolności dziect.
Nieprzestr zeganie podstawowych warunków higie-
nicznych przez właścicieli psów i pozostawianie od-
chodów w środowisku sprzyja rozprzestrzenianiu się
jaj Tbxocara spp.

W Polsce istnieją tylko nielicznę dane doĘczące
występowania przeciw ciał anty -Toxo cara w surowicy
ludzi. Badania przeprowadzone w Instytucie Matki
i Dziecka wykazŃy I9oń dodatnich wyników u dzieci
w południowo-wschodniej Polsce i u,3,5%o dzieci
w Polsce zachodniej (la).W północno-wschodnich re-
gionach Polski przeciwciała wykryto u 20,7%o osób
(13), Łaciński i wsp. (19) stwierdzili dodatnie wyniki
w kierunku toksokarozy u,30oń pracowników Pusz-
czy Białowieskiej. Natomiast na terenie województwa
lub elskie go przeciwciała anty - Tb x o c ar a c ani s zaob -
serwowano l26,30ń zbadanych osób, Wyniki badań
własnych koresponduj ą z powyżej podanymi donie-
sieniami autorów polskich. Przeciwciała anĘ -Tbxocara
,spp. stwierdzono w25pr4lpadkach, co stanowi 18,60ń
całości materiału. U 9 dzięct stwierdzono wynik wąt-
pliu.y.

O c eniaj ąc wyniki b adań włas ny ch or az cytowanych
autorów polskich można stwierdzić, że toksokaroza



stanowi jedną z ważniejszych parazytoz odzwierzę-
cych. W po stępowaniu o gólno pro filaktyc znym nale -
ży przede wszystkim zwiększyó świadomość właści-
cieli o konieczności odrobaczania psów oraz usuwa-
nia odchodów psich ze środowiska. Istnieje bowiem
ścisła zależność między stopniem zanieczyszczenia
gleby jajami Toxocąra spp. a narńeniem człowieka,
zwłaszcza dzieci, na inwazję (30).
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