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Na temat zarażęnta zwterząt przryIą Alaria a]ata

niewiele jest informacji. Ptzyczyną braku takich da-
nych są prawdopodobnie trudności diagnostyczne.
Larwy A. alata opisywane byĘ często jako tzw. cewy
Mi e s chera, które stwierdzono przy okazjt badania mię-
sa w kierunku Tiichine]]a spiralis metodą kompreso-
rową. Ponieważ metoda ta okazała się mało precyzyj-
na w przypadku niewielkiej inwazji włośni, od 1998 r.

wprowadzono w Polsce we wszystkich urzędowych
o6wodach badania mvterząt i mięsa, obowiązek bada-
nia mięsa w kierunku włośnicy metodą wytrawienia.
Nowa metoda okazała się przydatna nie tylko do ba-
dań w kierunku T. spiralislecztaWe umozliwiła i uła-

z fiarow przepony dzikow przesłano do badań para-
zytologicznych w pracowni ZIHW w Toruniu, gdzie
rozpoznanopoj edyncze żyve metacerkarie przywry A.
a]ata.

Prrywra A. a]ata (Goeze, 1782) ma skomplikowa-
ny cykl rozłvojowy zbardzo szerokim kręgiem żywt-
cieli. Pierwszymi żyłvicielami pośrednimi są pospoli-
te ślimaki z gatunków: P]anorbis planorbis i Anisus
vońex. Drugie obligatoryjne ogniwo w cyklu Ęcio-
wym tej prTywry stanowią powszechnie występujące
w naszym kraju gatunkiżab Rana escu]entai R. tem-
poraria. Os tze-
nie listy II pła-
zow (2,3). rolę
o dgrywaj ą Ąrwi ci ele p arate niczn| pr zy czy niając s i ę do
szerokiego jej rozprzestrzeniania. Ęm batdziej, że do

na równiez dla ludzi. Kramer i wsp. (5) opisali przy-

A]ańa spp.Iub Strigea spp.
Celem badań było ptześIedzenie etapów transmisji

A. a]ata na terenie, gdzie stwierdzono przypadkilar-
walnej alartozy u dzików.

Mateliał imetody

Badania rozpoczęte jesienią l998 r, rozszerzono i pro-

wadzono do l półroczaż0O1r. w dwóch rejonach łowiec-
kich. Rejon I - obejmował obszar, gdzie odnotowano przy-
padki alariozy u dzików i II rejon kontrolny, gdzie nie



stwierdzono zarażenl,a dzików larwami A. a]ata. Na tere-
nach badań poszukiwano potencjalnych źyrvicieli pośred-
nich i ostate czny ch pfzywry, Zy,wicielski e ślimaki Planor-
bls planorbis i Anisus vortex zbierano Ęlko w I rejonie
badań w niewielkich oczkach wodnych oraz w błotnistych
zagłębieniach terenu. Natomiast w II rejonie poszukiwa-
nych mięczaków nie znaleziono. Slimaki badano począt-
kowo metodami nieinwazyjnymt, umieszczając je w na-
czyniach z niewielką ilością wody pod źrodłem światła.
DojrzŃe cerkarie w tych warunkach opuszczaĘ ciało śli-
maka. Oznaczano je w oparciu o atlas przygotowany pod
redakcjąCombes'a (I).Przez caĘ okres wysiewania cer-
karie byĘ skrupulatnie liczone dla określenia intensywno-
ści inwazji, Slimaki, które nie wysiewĄ larw selekcjono-
wano w celu zbadania obecności sporocyst i niedojrzĄch
cerkarii (3).Łącznie przebadano około 600 ślimakow

II żywicieli pośrednich żaby chwltano w obu rejonach
badań. Zarażęnie żab sprawdzano badając języki i mięśnie
podjęzykowe. W sumie przebadano 65 żab.

Dziki (§us scrofa) - żyłviciele parateniczni - byĘ bada-
ne w 12 stacjach wytrawiania w kierunku włośnicy (w 6
ubojniach-rzeźntach i w 6 stacjach terenowych).

Ogółem w latach 199B-I połowy 2001 r. zbadano meto-
dą kompresorową 132 dzlk| a metodą wytrawiania 502.
Spośród zwierząt zbadanych metodą wytrawiania 62 upo-
lowano w I rejonie badań (tab. 1). Badania tych dzików
przeprowadzono w dwóch stacjach i pracowni parazytolo-
gicznej. W pracowni wykonano badania w kierunku obec-
ności larw A, alata, zmodyfikowaną(dla potrzeb laborato-

ryjnych ) metodą wytrawiania.
Przeprowadzono również mikrobio1o giczne badanie mię-

s a w ki eruŃu drobnoustroj ów sp ecylr czny ch, pato gennych
dla człowieka oraz niespecyficznych beztlenowców z ro-
dzĄu C } o s tri d i um i nie specyfi c zny ch tl enowców.

Podjęto próbę opracowania bilansu strat mięsa dzików
zarażonych A. a]ata. Obliczono udziŃ mięsa niezdatnego i
o ograniczone1 przydatności do spożycia.

Przeprowadzono także koproskopowe badania 21 psów
(potencjalnych żyłvicieli ostatecznych przywry) z gospo-
darstw |eżących dookoła ostoi dzików (dwaruzy do roku
wiosną i jesienifl. Zastosowano metodę flotacyjną i de-
kantacji.

Wyniki iomówienie
W rejonach, gdzie u dzików wystąpiła alarioza

stwierdzono dużąekstensywność i intenslłvność za-
rażęnta żywicielskich ślimaków tej prą,rvry. Wiosną
rc}% zebrany ch osobników Pl an orbi s pl anorbi s było
zar ńony ch. Je s i eni ą ekstensywn o ś c zar ażeni a sp adła
do 30oń, a ż}łvicielskie ślimaki wysiewĄ zl7acznle
mniej cekarii, U wielu znalęziono Ęlko uformowane
sporocysty i niedojrzałe cerkarie. Byc może pasozy§
przygotowuj ąc się do przezimowania zatrzymńy sw oj
dalszy rozwój. Wiosenny duĄ wysiew cerkarii może
stanowić ważny element strategii w celu skutecznej
transmisji A. a]ata. W łm okresie dostęp i szansa za-
rńenta II żywicieli pośrednich - żab - była bardzo
dlża, gdyżrozmnażające się wiosnąpłazy licznie gro-
madziĘ się w zbiomikach wodnych zasiedlonychprzez
ślimaki.

58 {7)

Tab. 1. Zarażenia dzików Trichinella spiralis i Alaria alata

Ryc. 1. Metacerkarie A. alata w mięśniach języka żaby Rana
temporaria

Sprawdzono czas wysiewania cerkarii przęz zara-
żone ślimaki. Największe nasilenie tego procesuprzy-
padło na pierwsze 6 dni badań. Zkażdego ślimaka w
tym czasie wydostało się ok. 500 larw. Zahamowanie
tego procesu nastąpiło po dwóch tygodniach. Przerwa
w wydalaniu larw wynikała prawdopodobnie z formo-
wania się nowych pokoleń w ciele ślimaka. Z niepu-
blikowanych danych wynika, żę zarażone prz;ywtaml
os obniki np, L. s tagnal i s w laboratoryj nych warunkach
mogą Ęć nawet ponad rok kilkakrotnie kończąc i na
nowo rozpoczynając wysiewanie cerkarii.

W preparatach posekcyjnych z wątrobotrzustki śli-
maków możflabyło stwierdzić obecność licznych nie-
dojrzaĘch sporocyst.

Badania II żylvicieli pośrednich pozwoliĘ ustalić,
że ĘIko żaby pochodzące z I rejonu byĘ zarńone A.
a]ata.W tej grupie oprocz R. temporariat R. escu]enta
był jeszcze trzec! gatunek - Rana arva]is, Zarażenie
charakteryzowała duża ekstensp)vność (80%) i inten-
sywność (10-20 larw na cm2 izolowanych mięśni)
(ryc. 1). W rejonie II - kontrolnymżaby schwytane na
brzegl jeziora nie byĘ zarńone. Prawdopodobnie wy-
padnięcie pierwszego ogniwa cyklu rozwojowego
prTywry - ślimaków - zdecydowało o braku zarażę-
ntapłazów.

Wyniki badań dzików przeprowadzonych w latach
1998-2001 przedstawiono w tab. 1. Spośród wszyst-
kich dzików (634 sztukl) tylko 62 (około l}Yobada-
nych zwierząt) poddano zmodyfikowanej metodzie
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Objaśnienie: *jeden zarażony włośnicą dzik



wytrawiania. Metoda ta umożliwiła wy-
krycie aż 13 ptzypadków larwalnej ala-
riozy u badanych dzików. Nie możra więc
wykluc zyć, że u p ozo stŃy ch mv ter ząt, nte
badanych w kierunku A. a]ata, mogło
również wystąpić zarażęnie tą prrywrą,
Badane dziki byĘ wolne od włośni.

Z badań doĘczących intensyłvności
zarażanla alarloząwynika, że w mięś-
niach dzików stwierdzono liczne i śred-
nio liczne metacerkarrc ptzryry Gyc, 2) -

Wprzypadku illzejinwazji (u 6 dzików)
stwierdzono zmiany w barwie i konsy-
stencji mięsa, uznanego zantęzdatnę do

chodach zyrvicieli ostatecznych miĄ dogodne warun-
ki transmisji do żyvicieli pośrednich i dalszego roz-
woju. Wysoka ekstensywność i intensywność zarażę-
nia Zywlóleli p o średnich była pr zy czynąstwierdzonej
inwazji A, a]atau dzików. Zkolei z rejonu kontrolne-
go nie mogły zarazió się przywrą ponieważ na Ęm
ierenie nie występowały żyłvicielskie ślimaki.

Próba oceny strat spowodowanych alartoządzików
wykazaŁa zbiężność uznanla mięsa za nięzdatne do
spożycia (pomimo zadowalalących wyników badań
mkróbiologicznych) z występowaniem licznych i śr,ed-

nio licznycń matacerkarti A. a]ataw badanych wycin-
kach mięśni młodych dzików.

Wyniki przeprowadzon rch badań wskazują na ist-
nienie potencjalnej możliwoścl, zarażęnia ludzi wsku-
tek spożycia nieprawidłowo przygotowanego i nie ba-
danego w kierunku alartozy mięsa dzików. Wiele po-
trawŻ dztkaprzygotowuje się bowiem na pół surowo,
a tradycyjne pieczenie tuszy przy ognisku ntę za-wsze

zabezpiecza konsumentów przed zarażęni em.
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Ryc, 3. JaiaA. alata

Ryc. 2. W.vizolowana z mięśni dzika metacerkaria A. alata

walna a|artoza.
Do zamknięcia cyklu rozwojowego A, a]atakonięczni

lisy, wilki lub psy. W
pochodzących od 21
i i intensyvnościzaraż

Uncinańa
rdzono (u
ta(ryc.3).

podsumowanie

Stwierdzona w l rejonie badań larwalna alarioza
dzików nie była przypadkowa. Wynikała ze skumulo-
wania na tych terenach wszystkich ogniw niezbędnych
do przebiegu cyklu życiowego pasożyta. Zre:dŁem za,
rażónla A. a]atabyĘ wałęsające się psy gospodarskie
oruz dzikie zwlęrzęta mięsozetne licznie występujące
w ostojach dzików. Jalaprzywl znajdujące się w od-


