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] ,Pltvilence oi nów,species of the

W pracach nad systemaĘkąrodzaju Trichhe]]awraz szczepu europejskie go i szczepu japońskiego. Obec-
z rozwojem technik badawczych posługiwano się kry- nie izolaty z Japonii zostały określone jako nowy ge-
teriami biologicznymi, morfologicznymi, zoogeogra- notyp tego gatunku, a mianowicie T (9). W związku
ficznymi, biochemicznymi i metodami biologii mole- z tymrozważanajest możliwość braku przepływu ge-
kularnej. W ostatnich latach dzięki postępowi metod nówmiędzytymidwomapopulacjami T. britovi.Moze
biologii molekularnej przeprowadzono rewizję dotych- to być spowodowane izolacjąwyspiarskąlub szerszym
czasowej taksonomii, posługując się przede wszyst- zasięgiem tozmieszczenia nowego genotypu (12).
kim analizą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), Następniezidentyfikowanono\łygatunek Trichinet-
w rożnych jej odmianach, przeprowadzaną na poje- la murre]]j o genotypie T (5) na podstawie badań bio-
dynczych larwach lub na izolowanym DNA genowym. logicznych, biochemicznych i molękularnych32 tzo-
Pozwala to na identyfikację fenotypów i ustalanie po- latów. Jego występowanie stwierdzono w Ameryce
krewieństwa oTaz charakterystykę genetycznągatun- Północnej u zwierząt ze środowiska naturalnego - u
ku lub szczępow.Izolaty byĘ kolekcjonowane w Mię- ntedźwiędzia [jrsus ameńcanusw Pensylwanii, u szopa
dzynarodowym Włośnicowym Ośrodku Referencyj - pracza (Procyon lotoĄ i lisa ( Vulpes wĘes) w stanie
nym w Rzymie i pochodziły od zwierzątiIudzt z 5 Illionis,ukota (FelisruńtĄwGeorgii,ukojota (Canis
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kontYnentów (19), Obecnie,wYróżnia Tab. 1. Aktualna taksonomia rodzaju Trichinella
się 10 genoĘpów Trichine]]a, w tym
7 gatunków oraz3 o jeszcze nieusta-
lonym statusie taksonomic znym (tab.
1). Każdy z nich charakteryzuje się
swoistymi cechami biologicznymi,
biochemic znymi l genety cznymi.
Zdolnę są do rozwoju i bytowania w
szerokim kręgu ż5,rvicieli, w środowi-
sku przydomowym i/lub naturalnym,
właściwym dla danego obszaru zoo-
geograficznego.

W Polsce gatunek Tiichine]]a bri-
tovi znaleziono i opisano po raz
pierwszy w 1998 r. u lisa rudego
(Vulpes vulpes) w środowisku sylwa-
tycznym (13). Gatunek ten spotyka
się równiez w innych krajach euro-
pejskich ( 1 7). Dotychczasowe bada-
nia biochemiczne i genetyczne po-
twierdziły istnienie polimorfizmu
geograflcznego u Z bri toui,w postaci
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latrans) w Teksasie. U tych
zwierząt gatunek T. murrel]i

Tab, 2. Włośnica Trichinella pseudospilalis u ludzi

Lw IęlLąL Batuu§K 1, 11,1u,l1.clll pierwszy opis zarażenia człowieka pochodzące9o z Nowei Zeiandii (1 ,2,14|.
cZęStO Występował łącznte Z i źróółem infekcii było praw dopodobn ie spożycie mięsa świn i lub kangura przez 33-|etnią kobietę podczas je j

7l'ichine]]a spiralis. Jego pa- pobytu na Tasmanii w 1985 r.

togenność btu ."łońiótu 9:|r_lł,Tl": 
,ięśni, obrzękiokołogałkowe, palpitacia serca, osłabienie, Badania laboratoryine:wysokipoziom

; " ''"* kinazy kleatyny: odczyn EL|SA słabo dodalni.
okreŚiono jako umiarkOwaną i,."oł,'ńniri - obecność ruchliwych nieolorbionych larw (16-20 /g ięśni). ldentyfikację T. pseudlspiatis

do ostrej. Stwierdzono obec_ | 
potwierdzono metodą biologii molekularnej.

noŚĆ tego gatunku We Fran- pierwsza epidemia wśród ludzi na Tailandii w latach 1994-1995, obeimuiąca 59 osób, w tym 1 przypadek

cji, w mięśniach człowieka, i il]::lT]lł 
po spożyciu surowego mięsa dzika (7)

tlOrY jaał mięso końskie im- i |:frX[ iullo,o"inr, wzrgst pozigmu kinazy kreaĘny i dehydrogenazy mleczanowej, cdczyn ELlsA dodatni.

poftowane Ze Stanu Connec- Biopsia mięśni - Óiecnosć migruiących nieotorbionych larw T, pseudosp,ź/ls potwierdzona w analizie DNA.

tiCUt. 
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badaniaCh hiStOlO- Zachorowania 49 osób na Kamc atce w 1996 r. związane ze spożyciem niedosmażonej wieprzowiny (4). przebieg

glcznych'Zauwazono opóż- ciężki bez przypadków śmieńelnych. identylikację T, pseutlospiralis przeprowadzono na Podslawie bioPsii mięŚni

iie"l" Drocesu enkapsuiacji 1 
o,a, cech biologicznych w porównaniu ze szczepem relerencyjnym,

Wokół iarwmięśniowych, od Zachorowania 4 osób we Francji w 1999 l., pierwsze w Europie, p0 spozyclu nledopieczonego mtęsa dzika (25).

^ 
A 1 -^ ],_, ^ _^,_1i^,]i_ 0biawy: biegunka, bóle rnięśni, wysoka lemperalura, osłabienie, obrzęki okołogałkowe.

24 do 70 dni Po ZaraŻe.nlu. l ;;J;#;ffir.iłagodny, p0 nalychmiastowym zastosowaniu leczenia.
jak równiez ich destrukcję po Badanii laboritoryine: podwyższony poziom kinazy kreatyny, dehydrogenazy mleczanowej, aminolranslelaz,

więcej niż 6Iatachlts,"is;. obliżony.poziom atbumin, odczyn EL|SA-1:6400. W mięśniach zwierzęGia Wykrylo manwe nieotorbione larwy

/\L^^_^,^,_^^_^*,^":^)'_: (197/g mięśni), aktywne myositlsz licznymi martwymi włóknami. ldentylikację T, pseudospiłalis polwietdzon0
Obecna taksonomia rodza- i );;,#;l;i;rrhowei reakcii polimerazy (pcR).

ju Trichinella^ jak łatwo za-
uważyc, obejmuje nie tylko gatunki otorbione takie znacznie rzadziej wykr5rwane niż gatunki otorbione.
jak nijbardziej ziany TŚpiralis,ale również i nieotor- Wlrkazano teżml,ędzy omawilnymi gatunkami znacz-
"tlorrelał 

np. Trichińella pseudospiralis. W cyklu roz- ne róznice antygenowe, biochemIQZfuę I molekulame
wojowymwymienionych gatunkówpo fazie jelitowej (3, 8, 10, 22,28).
,rurtępu.1. faŹa mięśniówa, podczas której lar-wa pene- Jak wiadorno, gatunek T, PseudosPiralis wYkryto w
trująi kbmórkę mięśniowąmodyfikuje ją do tzw. ko- 19J2r,,izolując jegolarwy zmięśni szopapracza(Pro-

-or[i piastunki (nurse ceiĄ. WÓkół ńŃy tworzy się cyon ]otor) żyjącego w północnym tr(aukazie (6). Na-
torebka kolagenowa (kolagen typu iV i VI). Działa tu stępnie występowanie tego galun\u stwierdzono u

bardzo złożo:ny mechanizń mólókularny, który nadal dzikich ptaków w gorach Tiań-Szań, u świń na Kam-
nię jest do końca poznany (5). Ta zdolność, jest klu- czatce i w rejonie Tuły, u gawrona (Coruus rtugile-

"r"in 
do podztałi nicieni ńchine]]a na dwie rożne gus) oruz lisa korsaka ( w Kazachsta-

linie f,rlogenetyczne włośni otorbionych i nieotorbio- nie i u \<reta (Bandicota chodzącego z

nych, któ-re sąitarsze filogenetycznió Qr.U nieotor- Indii. Sugerowano w zwlązkllztym, że T. pseudospi-
bionych nie występĄe juz ani modyfikacja komórki, ralismoże być plled9tawicielem fauny właŚciwej dla
ani ińdukcja torebki. M ająteżinne Óechy wyrożniają- krainy indomalajskiej (4, 26,Ż1). Gatunek ten znajdo-

ce, jak na przykŁad mniejsze lozmlary postaci doro-
słych i larw, ale zato o większej aktywności i ruchli-
wości we włóknach mięśniowych (ryc. 1), wywołują
słabszą reak clę zapalnąw mięśniach i przede wszyst-
kim ptaki, jako żywiciele, biorą udział w ich cyklu
,or*b;o*y-. Występująjednalrmniej często lub są dzono jego obecność w mięŚniach sów (.9/rlx a]uco

czy Athene noctua), we Francji u dzika Sus scrofa,w
Finlandii u kunopsa Nyctereutes procyonidesi w Hisz-
panii u myszołowa Buteo buteo(20,24).

Do końca lat 80, region austraiijski uważano za
wolny od włośnicy u zw,l,erząt i ludzi. Ęmczasem w
i990 r. opisano na terenie Tasmanii obecność gatunku
T. pseudospiralrs o wysokim stopniu inwazyjności u
ptaków dziko żyjącychoTazw mięśniach ssaków dra-
pieżnych, tj. u diabła tasmańskiego (Sarcophilus har-
risiĄ i u innych dziko żyjących gatunków torbaczy. Te
dan e prz em aw taj ąza ko s mop o l ity c zty m r o zmleszc ze -

niem pasożyta. Gatunek T pseudospiralis może być
traktowany jako autochton fauny australijskiej, które-
go występowanie pokrywa się z regionami rozmiesz-
czenla torbaczy. Może też byó przenoszony na inne

Ryc. l. Larwa Trichinellapseudospiralisw mięśniach żuchwy obszary PrZęZPtaki migrujące. Prawd9Podobnie więc
myszy w 2 miesiące po zarażeniu jest to najstarszy gatunek w rodzaju TŁichinella o du-



żej plastycznej zdolności przystosowawczej do paso-
żytowania u szerokiego kręgu zywicieli obejmujące-
go torbacze, ptaki i ssaki (I4,26). Ostatnio przedsta-
wiono dowody na występowanie różnic wśród tzola-
tow T pseudospiralis pochodzących z regionów pale-
arktycznego, neoarktycznego i australijskiego, czyli
istnienie 3 populacji tego gatunku. Potrzebne są jed-
nak dalsze badania na większej liczbie izolatów (9).

Do 1995 r. gatunek T. pseudospiralisbyłlważany
zantepatogenny dla człowieka. Jednak jużw I974 r.

udowodniono doświadczalnie, żę może on powodo-
wać włośnicę u mĄ Macaca irus(8),Zrodziła się więc
sugestia, żę może być również potencjalnie patogen-
ny dla ludzi (16). Tabela 2 przedstawia opisy wystę-
powania włośnicy Trichine]]a pseudospiralis u ludzi
na świecie, poczynając od lat dziewięcdziesiątych, od
regionu australijskiego po Kamczatkę I prcrwsze za-
chorowania w Europie. Dane te pokrywając się z po-
przednio podanym występowaniem włośnicy u zwie-
rząt na tych obszarach, Do cech odróżniających Tri-
ch in o s i s p s eu do spiral i s od klasycznych lub innych form
włośnicy naIeży przede wszystkim obecność ruchli-
wych długo żylącychnteotorbionych larw w mięśniach
i wysoki poziom kinazy kreatyny. Występowanie
T. pseudospiralis u ludzl oraz u zwierząt ze środowi-
ska sylwatycznego i synantropijnego, zwłaszcza u
świń, sugeruj e żepasożyt ten może łatwo być introdu-
kowany do otoczenia człowieka.

Trichine]]a papuae n. sp. jest drugim beztorebko-
wym gatunklem Trichinellao genoĘpie T (10), opisa-
nym ostatnio na obszarze Papua-Nowa Gwinea, nale-
żącym do regionu australijskiego, Nie wyklucza się
więc równiez autochtonicznego pochodzenia tego
pasożyta. W latach 1988-1998 stwierdzono nieotor-
bione larwyu świni domowej orazul dzików. U 2I,6Yo
osób tam mieszkających stwierdzono dodatni odczyn
ELISA, przy brakll objawów klinicznych, Badania
wrykazaĘ, że larw,l1 mi ę śni owe ni e mi aĘ komórki,,p i a-
stunki" i byĘ o 1/3 większe, w porównaniu z T, pseu-
dospiralis. Nie były zdolne dozarażantaptaków. ByĘ
również duże rożntce w rybosomowym DNA. Doro-
słe Z papuae nie dawały potomstwa z innymi gatun-
kami i genotypamt Trichine]]a, również T, pseudospi-
ralis (23,ż4).

Występowanie gafunków beztorebkowych u dzikich
zwierząt i u ludzi w południowo-wschodniej Azjt oraz
w regionie australijskim, poĘrvające się częściowo
z występowaniem gatunków otorbionych, sugeruj e ich
autochtoniczne pochodzenie lub wiĘe się z importem
świń i popiera pogląd o istnieniu dwóch linii ewolu-
cyjnych w rodzaju Trichinella (23).

Podsumowując - rodzaj Trichine]]a obejmuje róż-
ne gatunki występującę u zwierząt t ludzi na caĘm
świecie. Można spodziewać się, ze kolejne badania,
zwłaszcza z zastosowaniem metod biologii moleku-
lamej, p o zwo 1ą na ich dokładniej s zą char akterystykę
orazbycmożena opisanie nowych gatunków i ich ge-
notypów.
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