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Prevalence of Echinococcus multilocularis tapeworm in red foxes in central Poland
Summary
The aim of the study was to determine the occurrence of Echinococcus multilocularis in red foxes in the
Mazowieckie Voivodship. In the period of 2004-2006 the intestines of 379 red foxes were examined by intestinal
scraping technique (IST) for the presence of Echinococcus multilocularis. From 2 -29 foxes were examined in
each of the 36 counties amongst the 38 included in the voivodeship. 52 foxes were found to be infected (13.5%).
The highest prevalence (11.8%-26.7%) was found in eight of the 36 counties. No differences in prevalence
between sexes were observed. 66.7% of foxes were infected with low (1-100 tapeworms) and 27.5% with
medium (101-1000) intensity. The prevalence found was much higher compared to that of earlier studies. The
present results indicate the potential risk for human infection in central Poland, previously considered as being
of very low endemic for E. multilocularis. Educational programs are vital in order to avert the potential threat
of alveolar echinococcosis, particularly amongst risk groups (foresters, hunters, farmers) in hazardous areas.
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Tasiemiec wielojamowy, Echinococcus multilocularis (Leuckart 1863), paso¿ytuje w jelicie cienkim zwierz¹t miêso¿ernych. W Europie stwierdzono go u lisów
rudych, lisów polarnych, jenotów, psów oraz kotów.
W Polsce g³ównym ¿ywicielem ostatecznym paso¿yta
jest lis rudy, ale stwierdzono go tak¿e u jenotów w woj.
pomorskim (17). Zara¿one zwierzêta wydalaj¹ z ka³em
dojrza³e cz³ony maciczne tasiemca. W rodowisku zewnêtrznym dochodzi do rozpadu cz³onów i uwolnienia
stadiów inwazyjnych (onkosfer), którymi zara¿aj¹ siê
¿ywiciele poredni  drobne gryzonie (nornik polny,
szczur wodny, pi¿mak, nornica ruda, mysz lena, domowa i polna, darniówka pospolita oraz nutria). W przewodzie pokarmowym ¿ywicieli, po strawieniu os³onek
uwolnione onkosfery penetruj¹ przez cianê jelita i wraz
z krwi¹ dostaj¹ siê do w¹troby, gdzie po oko³o 60 dniach
rozwijaj¹ siê do postaci larwalnych o charakterze drobnych torbieli zawieraj¹cych tysi¹ce protoskoleksów. Po
zjedzeniu zara¿onego gryzonia, w przewodzie pokarmowym ¿ywiciela ostatecznego z protoskoleksów rozwijaj¹ siê postacie doros³e tasiemców.
Cz³owiek mo¿e byæ przypadkowym ¿ywicielem porednim E. multilocularis po zjedzeniu jaj, którymi zara¿a siê w wyniku bezporedniego kontaktu z zara¿onymi lisami lub za porednictwem zanieczyszczonej
onkosferami tasiemca gleby, wody lub pokarmu (owoce runa lenego, grzyby). Po zara¿eniu rozwija siê choroba  b¹blowica wielojamowa (alweolarna echino*) Badania przeprowadzono w ramach projektu MNiSW nr 2PO5D 107 29.

kokoza, alweokokoza), charakteryzuj¹ca siê bardzo d³ugim okresem rozwoju (5-15 lat). Najczêciej atakowana jest w¹troba, rzadziej inne narz¹dy (7). W miarê rozwoju choroby czêsto dochodzi do przerzutów, co upodabnia alweokokozê do choroby nowotworowej.
Pomimo tego, ¿e w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat
w Polsce zdiagnozowano 49 przypadków b¹blowicy
wielojamowej u ludzi (14), w polskim pimiennictwie
opublikowano tylko kilka opracowañ na temat zara¿enia lisów rudych E. multilocularis (10, 17, 18, 20, 22).
Przeprowadzone badania mia³y na celu okrelenie
aktualnej sytuacji epizootycznej wystêpowania tasiemca wielojamowego u lisów w woj. mazowieckim, gdzie
wczeniej przeprowadzone badania wykaza³y bardzo
nisk¹ redni¹ ekstensywnoæ zara¿enia, tj. 0,6% (25).

Materia³ i metody
Badania lisów rudych (Vulpes vulpes) w kierunku zara¿enia
Echinococcus multilocularis przeprowadzono w latach 2004-2006 na terenie woj. mazowieckiego. Do badañ wykorzystano przewody pokarmowe lisów uzyskane z Zak³adu Higieny
Weterynaryjnej w Warszawie oraz Terenowej Pracowni Badañ
Serologicznych i Wirusologicznych w Ostro³êce, po wykluczeniu wcieklizny. Materia³ pochodzi³ z 36 powiatów sporód 38
wchodz¹cych w sk³ad woj. mazowieckiego.
Jelita przed badaniem by³y poddawane mro¿eniu w temperaturze 80°C (przez co najmniej siedem dni) w celu zlikwidowania inwazyjnoci onkosfer i wykluczenia ryzyka zara¿enia
(32). Badania przeprowadzono metod¹ zeskrobin jelitowych
(IST  intestinal scraping technique) (4). Po rozciêciu jelita
cienkiego wzd³u¿, za pomoc¹ szkie³ka podstawowego pobie-
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rano po 3 zeskrobiny b³ony luzowej z piêciu odcinków jelita (ogó³em 15 zeskrobin). Po umieszczeniu na kwadratowych p³ytkach Petriego (wym.
100 × 15 mm) materia³ ogl¹dano pod mikroskopem, po dodaniu wody (powiêkszenie 20 ×).
Intensywnoæ inwazji tasiemców okrelano wg
Ewalda i Eckerta (9). Klasyfikowano j¹ jako nisk¹
(1-100), redni¹ (101-1000) lub wysok¹ (> 1000
tasiemców). Paso¿yty by³y ró¿nicowane wg kryteriów okrelonych przez Vogela (34). Ogó³em
przebadano 379 zwierz¹t, w tym 201 samic i 178
samców.
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Przeprowadzone po raz pierwszy w latach
1995-1997 w centralnej Polsce badania nad Ryc. 1. Przypadki E. multilocularis u lisów w powiatach woj. mazowieckiewystêpowaniem tasiemca u lisów wykaza³y go (liczba zara¿./liczba badanych)
0,6% zara¿onych wród 152 badanych (25).
Obecnie uzyskane wyniki badañ wykazuj¹, ¿e w woj. Tab. 1. Zara¿enie lisów E. multilocularis w woj. mazowiecmazowieckim wyst¹pi³ znacz¹cy wzrost ekstensyw- kim w latach 2004-2006
noci zara¿enia lisów tym gronym dla cz³owieka paLiczba
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czêciach naszego kraju badania wykaza³y zró¿nicowa379
201
178
52
1 3 ,5
6 ,1
7 ,7
ny poziom zara¿enia lisów. Nisk¹ ekstensywnoæ zara¿enia zanotowano w zachodniej Polsce (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, l¹Równie¿ w innych krajach Europy notuje siê wysoskie, opolskie; 1,0-1,8%) (1) oraz woj. dolnol¹skim k¹ ekstensywnoæ zara¿enia lisów tasiemcem wieloja(1,0%) (20); znaczn¹ w woj. pomorskim (8,1%), a wy- mowym. Paso¿yt jest najbardziej rozpowszechniony na
sok¹ w warmiñsko-mazurskim (39,6%) i podkarpac- po³udniu Belgii  33% (16), we wschodniej Francji 
kim (36,8%) (10). W niektórych powiatach woj. war- 63,3% (23), w niektórych kantonach Szwajcarii  67%
miñsko-mazurskiego ekstensywnoæ inwazji u lisów (12), w po³udniowych Niemczech  51% (15), pó³nocwynosi³a od 50% do 71,4% (powiat bartoszycki, olec- no-wschodniej S³owacji  35% (5) i w Estonii  29,4%
ko-go³dapski, kêtrzyñski i nidzicki), a w powiatach woj. (19). Ni¿sz¹ ekstensywnoæ zara¿enia lisów wykazano
podkarpackiego 49,3%-56% (powiat kronieñski, sa- w Wielkiej Brytanii  5,5% (29), Austrii  3,9% (6),
nocki i leski) (10).
we W³oszech  2,9% i 12,9% (2), w pó³nocnej Belgii 
Liczba obecnie przebadanych lisów w woj. mazo- 1,7% (33), Danii  0,3% (28), Holandii  1,8% (11)
wieckim (n = 379) w odniesieniu do powierzchni re- i na Wêgrzech  5% (30). W obecnych badaniach okregionu (36 597 km2) jest stosunkowo niewielka, jednak lono intensywnoæ inwazji E. multilocularis u lisów.
z powodu zachowania siê zwierz¹t tego gatunku, które W okresie 2005-2006 wród 42 zara¿onych u 66,7%
poluj¹c przemierzaj¹ znaczne odleg³oci w ci¹gu doby, wykazano nisk¹, 27,5% redni¹, a 5,9% wysok¹ intena tak¿e niskiej patogennoci paso¿yta dla ¿ywiciela sywnoæ zara¿enia. Podobne wyniki uzyskano we Franostatecznego (niewielkie rozmiary, lokalizacja w prze- cji, w Belgii i na S³owacji, na terenach o niskiej ekstenstrzeni miêdzykosmkowej jelita cienkiego) mo¿na s¹- sywnoci zara¿enia lisów, podczas gdy w rejonach ogdziæ, ¿e ka¿dy przypadek inwazji E. multilocularis niskowego wystêpowania E. multilocularis w tych krau lisa na danym terenie jest wskazaniem sytuacji epizo- jach stwierdzono wy¿szy odsetek zwierz¹t ze redni¹
otycznej tasiemca. Obecnie badano od 2 do 29 lisów i wysok¹ intensywnoci¹ zara¿enia (23, 24, 33).
w jednym powiecie, stwierdzaj¹c od 0 do 5 zara¿onych
Dane uzyskane w Polsce oraz w innych regionach
(ryc. 1).
Europy wskazuj¹ na wystêpowanie na naszym konty-
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nencie endemicznych terenów E. multilocularis o wysokiej ekstensywnoci i intensywnoci inwazji (100-1000 tasiemców) u lisów. Zara¿enie na tym poziomie
powoduje, ¿e lis w ci¹gu doby wydala od 2,5 tysi¹ca do
ponad 40 tys. onkosfer.
Obszary wystêpowania wysokich wskaników zara¿enia lisów pokrywaj¹ siê z lokalizacj¹ przypadków
alweolarnej echinokokozy u ludzi. Liczba klinicznych
przypadków choroby jest trudna do okrelenia ze wzglêdu na bardzo d³ugi okres jej rozwoju (od 5 do 15 lat)
oraz trudnoci diagnostyczne. Na terenach endemicznych w centralnej Europie liczbê zachorowañ ocenia
siê na od 2 do 40 przypadków na 100 000 mieszkañców (27). W ramach europejskiej rejestracji przypadków alweokokozy liczbê zdiagnozowanych pacjentów
w latach 1982-2000 oceniono na 559 osób, przy czym
61,4% sporód zara¿onych osób zajmowa³o siê rolnictwem, ogrodnictwem, lenictwem lub mylistwem. Alweokokoza podlega obowi¹zkowi rejestracji i zg³aszania równie¿ w Polsce. W latach 1994-2006 zdiagnozowano 49 przypadków, w wiêkszoci na terenie woj.
warmiñsko-mazurskiego (14).
Na obszarze ca³ej Europy notuje siê ostatnio wzrost
pog³owia lisów. Uwa¿a siê, ¿e jest to spowodowane
corocznymi szczepieniami przeciwko wcieklinie oraz
przystosowywaniem siê lisów do bytowania w miastach
(3), do których te zwierzêta coraz czêciej migruj¹
w celu poszukiwania pokarmu. Zwiêkszaj¹ca siê liczba lisów oraz wystêpowanie ich na terenach zurbanizowanych mo¿e byæ przyczyn¹ wy¿szej zapadalnoci ludzi na alweokokozê. Na terenie Zurychu stwierdzono
44,3% lisów zara¿onych E. multilocularis (12). Transmisja tasiemca do ludzi w miastach mo¿e odbywaæ siê
bezporednio poprzez odchody lisów, ale tak¿e psów
i kotów, które mog¹ nabywaæ inwazjê za porednictwem
¿ywicieli porednich (21, 31).
W celu ograniczenia ryzyka zapadalnoci ludzi na
alweokokozê niezbêdne s¹ akcje informacyjne wród
grup ryzyka, tj. pracowników lenych, myliwych,
mieszkañców i turystów na terenach, gdzie notuje siê
wysoki poziom inwazji E. multilocularis u lisów. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e zbieranie runa lenego (jagód
i grzybów) stwarza du¿e zagro¿enie zara¿enia.
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