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Inwazje włośnicy występują w stanie naturalnym
głównie u zwierząt mięsozernych. Zdarzają się jed-
nak, co wykazano wielokrotnie w drugiej połowie XX
wieku, takżę l zwierząt roślinożernych. W piśmien-
nictwie podano szffęg przypadków zarażenia lldzi
włośniami po spozyciu mięsa końskiego, a takżę ba-
raniego (3). W latach I915-1986 zanotowano we Wło-
szech wielokrotne epidemie włośnicy u ludzi po spo-
życtu koniny. Zachórowały 263 osoby w wyniku in-
wazjt TĄichinella britovi. W latach I975-1993 stwier-
dzono we Francji u 955 osób włośnicęwywołanąspo-
zyc i em kon iny zar ażonej Tr i c h in e l l a s p ir a l i s ; pr zy czy -
ną włośnicy było także zarażenie Trichinella T5
(T. murrelli)u343 osób oraz T. britoviuI25 osob (3).
Przeprowadzono wówczas do świadcza|ne zar ażenta,
które wyka zaĘ, że konie s ą p o dafi re na zar ażenie wło ś -
niami. W latach 1979-1980 zanotowano w Harbinie,
Chiny, 7 8 udokumentowanych przypadków włośnicy
u ludzi po spożyciu baraniny. Lar:wy włośni stwier-

dzono we fragmentach nie zjedzonego mięsa. W 1982 r.
wystąpiła ponownie w Chinach epidemia włośnicy
ludzi po spozyciu półsurowej baraniny zarażonej Tri-
chinellą (1, 3).

Wyniki badań doświadczalnych wykazaĘ, ze owce
są podatne na zarażęnie włośniami. U owiec zarażo-
nych duzą dawkąwłośni, tj. od 3000 do 100 000 larw
na owcę, stwierdzono największą intensywność inwa-
zji T. spiralls w mięśniachtwaczach, następnie w prze-
ponie i języku blbtężkolejno w języku i przeponie (1,
4,6,9,11). Na zarażęnie włośniami podatne sątakże
kozy (7). U kóz w wieku 2 miesięcy, o masie ciała
10 kg, zarażonychdawką 10 000larw Trichinella spi-
ralis najwtększą inwazję włośni stwierdzono w języ-
ku, m. żwaczl i przeponie. Na uwagę zashlgljetakże
obecność Iarw T. spiralis w sercu 5 zarażonychkóz,
w których stwierdzono odpowiednio: I,7;2,3; 8,2; 58
i 130larw/l g mięśnia. Wykazano rowniężpodatność
bydła na zarażenie T. spiralls (2, 10). W mięśniach



Tab. 1. Rozmieszczenie oraz intensywność inwazji larw Trichinella spiralis w mięśniach doświadczalnie zarażonych owiec
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znaleziono otorbione włośnie. Najwięcej larw T. spi-
ralis w 1 g mięśni stwierdzono w mięśniach żwaczach
i przeponie. Ponadto lanvy Trichinella stwierdzono
u reniferów ztundry rosyjskiej i u wielbłądow z Afry-
ki (3), Przedstawione dane piśmiennictwa (1-7, 9-11)
wskazują że zwierzęta roślinozerne, w tym przeżu-
wające, sąpodatne nazarńęnię TĄichinella i mogąbyć
żródłęm inw azji włośni dla człowieka.

Badania nad rozmieszczeniem oraz intensyvvnością
lnwazji larw włośni w organizmie Ąrwicieli sąistotne
z punktu widzenia diagnostyki i inwazjologii włośni-
cy. Wykrywalnośc włośni zaleĘ od masy badanej prob-
ki i miejsca jej pobrania oraz od intensywności inwa-
zji włośni w mięśniach,

Celem badań było określenie rozmieszczenia oraz
intensywności inwazji Iarw Trichinella spiralzs w lvy-
branych mi ęśni ach do świ adc z alnte zar ażonych owi e c.

Mateilał i metody

Badania przeprowadzono na trzech owcach rasy mery-
nos w wieku 2lat, o masie ciała 45 kg,które zarażano jed-
norazowo podając per os 500 Iarw Trichinella spiralis po-
chodzących od dzika. Owce poddano ubojowi 60. dnia po
zarażenil. Do badania pobrano próbki mięśni: przepony,
mi ędzy żebr owy ch, żw acza, dwugłow e go uda, narami enn e -

go, najdłuższego klatki piersiowej, płatowego szyi oraz ję-
zyka i przeĘku. Dla kazdego z mięśni tuszy masa probki
wynosiła 50 g, w przypadku przepony i jęyka - po 30 g,
a przeĘku -ż0 g.

Rozmieszczente oraz intensywność inwazji 7arw T. spi-
ralis (|iczba włośni na 1 g mięśnia, atakżę procent w sto-
sunku do przepony: 100%) w dziewięciu badanych mięś-
niach tuszy owiec oznaczano metodą wytrawiania (B). In-

tensyrvność in:vaĄi włośni w poszczegolnych mięśniach
porównano do inwazji w przeponie, poniewaz w większoś-
ci przypadków najwięcej lar-w włośni w 1 g mięśni stwier-
dza się w przeponie. W celu określenia stopnia rozwoju
tych larw oraz obecności albo braku torebki pasożyta mięś-
nie badano metodą kompresorową (B). Dla wyjaśnienia in-
wazyjności larw mięśniowych Trichinella spiralis owiec,
mięsem tym zarażono szczury.

Wyniki iomówienie
Rozmieszczenię oraz intensywność inwazji larw

T. spiralis w dziewięciu badanych mięśniach doświad-
czalnie zarażonych owiec przedstawiono w tab. 1.

Wszystkie owce uzyte do doświadczęniaulegĘ za-
rażeniu; otorbione larwy T. spiralis stwierdzono we
wszystkich badanych mięśniach. U owcy nr 1 najwięk-
sząintensywność inwazji włośni stwierdzono w prze-
Ęku, a następnie w przeponie, ryry. międzyżebrowych,
m. naramiennym, najdŁuższymklatki piersiowej, dwu-
głowym lda, żwaczu, płatowatym szyi i języku. Nuj-
większy stopień tnwazjt larw włośni u owcy rlr 2 W-
kazano takżew przełyku, a następnie w przeponie, lTlln.
międzyżebrowych, m. żwacnl. dwugłowym uda, naj-
dhtżsrym Hatki p iers iowej, j ęzyku, m. płatowaĘm szyi
i naramiennym. U owcy nr 3 najwięcej włośni obser-
wowano w przeĘku, następnie w przeponie,m. żwa-
czl, j ęzyku1 mm. między żebrowych,, m. pł.a,t9watym
szyi, naramiennym, dwugłowym uda i najdłuższym
klatki piersiowej.

Z tr zęch fu sz owiec wyliczono dla każde go mięśnia
średnią intensylvno ść tnw azji larw T. s p ir a li s . P o zwo-
liło to na uszelegowanie badanych mięśni pod wzglę-
dem intensywno ś ci inw azji w n a s tępuj ąc ej kolej no ś ci,
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t o zp o c zy nając o d n aj wy żs zej : pr zeĘk, prz ep ona, mm.
międzyżebrowe, m. żwacz, język, m, dwugłowy uda,
naramienny, najdhlższy klatki piersiowej i płatowaty
szyl.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazĘ również
różnicę w intensywności inwazj t T. spiralis w poszczę-
gólnych mięśniach owiec, Intensywność inwazji włoś-
ni w przeĘku była od 1,33- do 1,82-krotnie większa
niż inwazja w przeponie badanych owiec. Natomiast
intensywność inwazji T. spiralis we wszystkich bada-
nych mięśniach owiec, z wyjątklem przełyku i prze-
pony, wynosiła od2,I do 9,0 larw na 1 g tkanki mięś-
niowej ibyŁa od 1,43- do 6,90-krotnie mniejsza niż
tnwazja w przeponie. Wyniki te wskazują na wysoką
przydatność przepony do badania na włośnie. Na uwa-
gę zasługuje wysoka zawartośc larw włośni w mięś-
niach mtędzy żebrowych or az żuł aczu zar ażony ch
owiec. Najmniejszą intensyłvność inwazji larw włoś-
ni stwierdzono w j ęzyku owcy nr I - była ona aż l 7, 85-
-krotnie mniejsza niżw przeponie.

Tkanka mięśniowa wszystkich owiec zarażonych
T. spiralis wywołała włośnicę szczurów.

Jak wynika z danych piśmiennictwa (1 , 6,9, 7I),
rozmieszczenie oraz intensywność inwazj i Trichin e l-
la spiralis w mięśniach owiec zależy od dawki larw
włośni użytych do zarażenia - im większa dawka, tym
rłlzzsza jest intensywność inwazji włośni w mięśniach.
U owcy w wieku 7 miesięcy, o masie ciała 33,8 kg
zarażone15000 larw T. spiralis stwierdzono najwięk-
sząinwazjęwłośni w żwaczu- 5526 |arwlg mięśnia,
następnie w przeponię - 2125 Iarw oraz w języku -
1866 larw/g mięśnia (11). Wyniki badań (l, 6,9, l1)
wskazuj ą n a r ożntce w rozmi eszczeniu oraz i ntensyłv-
ności inwazji T. spiralx w mięśniach owiec zarażo-
nych duzą dawką larw włośni, tj.: 3000, 5000, 7000,
14 400,25 000, 50 000 lub 100 000 włośni na l owcę.
W większości przypadków u owiec zarażonych dużą
dawką włośni ( 1, 4, 6,9, 1 1) najwięcej larw T. spiralis
w 1 g mięśni stwierdzano w żwaczu; następnie w prze-
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ponie i języku lub też w języku i przeponie. Niniejsze
badania wyk azĘ, że intensywno ść inwazj i t r ozmięsz-
częnię latw w poszczegóInych mięśniachprzy zasto-
sowaniu niskiej dawki - 500 larw/owcę, są odmienne
niż ma to miejsce w przypadku zarażenta owiec wy-
sokimi dawkami tego pasozyta (I, 6,9, 11).

podsumowanie

Przeprowadzone badania wykazaĘ, ze owce sąpo-
datne na zarażenię Trichinella spiralis. Poszczególne
mięśnie wykazuj ą nierównomierną intensyłvność in-
wazji,przy czymnajwyższaliczba larw włośni na 1 g
tkanki mięśniowej występuje w przeĘku. a następnie
w przeponie i mięśniacŁ^lmiędzyżebrowych. W mięś-
niach owiec larwy T. spiralis ulegają otorbieniu i są
inwazyj ne dla szczlr ow.

piśmiennictwo
] ,1lkunni T-. Behbelluli K, Alxlou S, Ool, H. K.: lnfecrivity, rcp1,oducrive

capacity and distribrŃion of Trichine]la spiralis and T. pseudospiralis laruac
in expcrinlcrrtally inlictcd sheep .lpn. J Vct Res. ]990.38, l39-146

2 Kennedl P C : Experit,tlcntal bor ine trichinosis. An altelTpt to prodLlce eosi-
nophiIic nlyositis olcaLtle CornelI Vet 1955,45, I27-152

3 Kot:iętku I,I1: Włosicń l<ręty i włośnica Volumed, Wrocław 1996,37-39
4 Matov, K : Niektóre zagadnicnia dotyczące lrychinelozy i echinokokozy I Tri-

chinclIa spiralis l trychineJoza Wiad Parazytol l957, _].397-4l0
5 \brrałolr,iłi Z: Rozlnieszczellic ]anr Tl-ichinella spiralis *, nięśniach do-

śrviadczalnie zarazonych owiec Mat. X Kongresu PTNW. Wroc}arł, l 996, 3,

5l0
6 Pctf elskl ,Ą , Tonlłol,it:ol,a O , Kinćekol,a.l., Zubritla,P, Korcń -/: Suscep-

tibiLity and reactirity of sheep to Trichinella spiraLis infectiorl Vct Mcd
Czecli l996, .1], 233-240

1 Reinl D, Mulioz-Ojado M. C, Sal l culo F.,,|4o] ina.I. M., Nalnrratc I : Expe-
rillletltal tl,ichinellosis in goats Vct ParasitoI l996. 62. ]25-]32

li RozporzildzcuieMinistraRoInicrwaiRozuoju\\lsi zdlria 11rrrześrria200] l
rł, sprawic sposobtl baclania zlvierząt rzeźnyclr i nlięsa tych zrłietza.t oriLz
nlięsa ztvierząt łorvnych Dzicnnik Ustaw 2002. Nl l55, poz l296

L) Snlith H .J, Snotltln li, f : Erllerilnenta] trichinosis in slreep Can J Vet
Rcs l9{]9. 53. l 1]- ] l,+

1() Smith H ,L, Snov,clon K E, Finle,l,G C,l,a,flamnle l F:Pathogenesis and
serodiagllosis ol erlletitrrcntal Tlichinella spiralis spiralis and Ttjchinclla
s1-1il-alis natira inlcctitlt-ts itr cattlc Can J Vet Res I990. 54. 355-_359

1l Tonlaśoyi<'ovuO,CorbuJ,Huwtsirll,aK-,R.l,bośtrI.,StefhnćiloruA,.F,xpe-
rinrental Trichinella spitalis inliction in sllccp. VeL Parasitol. 199l, .10, ] ] 9-
-|26

Adres autora: dr Zy,gmunt Noltakorrski, ul. Akademicka l2,20-0-]3
l,u blin

{.,l.rl.rl- RECE NZJ E I B lB LIOGRAFIA {.rl.rl.rl.

NIZAŃSKI W., TwARDoŃ J.,DZIMIRA S.: Cytodiagnostyka w rozrodzie
suk. Wydawnictwo AR Wrocław 2003, s. 129, ryc.72,ISBN 83-89189-21-6

Książka jest pier-wszym całościowyln i wyczelpującym opracowaniem dotyczapyrn
sposobow przeprowadzantabadań cytologicznych wymazow pochwowych i interpreta-
cji jego wynikow, Ksiązka przedstawia równiez cenne infonnacje praktyczne dotyczące
cytologicznych metod diagnozowania stanow patologicznych narządu płciowego suk,
n.tn. vaginitis, endonletritis, nletritis, opóźnionej inwolucji miejsc przyczepu łożysk
(SrPS), mucocolpos, urovagina oraz zablrzeń cyklu płciowego (brak rui, przedłlżona
ruja, cysty jajnikowe, pozorna cieczka, cicha ruja, syndrom,,odpryskow" jajnikowych).

Zawtera przydatne uwagi dotyczące sposobów terapii stanów patologicznych oraz
metod postępowania w określonych przypadkach klinicznych. Szczególnie obszemie
przedstawiono sposoby ustalania optymalnego tel,minu unasienn iania suk,

Ksiązka przeznaczona jest dla praktykujących lekarzy weterynarii, pracowników
naukowych i strrdentów.


