
Wstęp

Di ro fi la rio za wy wo ły wa na przez ni cie nie Di ro fi -
la ria re pens Ra il liet et Hen ry, 1911 jest sze ro ko
roz prze strze nio ną w po łu dnio wej Eu ro pie pa ra zy to -
zą psów, ko tów i dzi kich mię so żer nych. Wy stę pu je
ta kże w Azji, i Afry ce. Doj rza łe ni cie nie D. re pens
umiej sca wia ją się w guz kach zlo ka li zo wa nych
w tkan ce łącz nej pod skór nej lub mię dzy mię śnio wej. 

Ży wo rod ne sa mi ce ni cie ni w miej scu pa so ży to -
wa nia w or ga ni zmie ży wi cie la ro dzą licz ne lar wy
I sta dium zwa ne mi kro fi la ria mi, któ re prze do sta ją
się do krwio bie gu. Ży wi cie la mi po śred ni mi oma wia -

nych ni cie ni są licz ne ga tun ki ko ma rów na le żą ce
do ro dza jów Ano phe les, Aedes i Cu lex. Sa mi ce ko -
ma rów pod czas że ro wa nia po bie ra ją krew za ra żo -
nych zwie rząt wraz ze znaj du ją cy mi się w niej mi -
kro fi la ria mi. Lar wy te mi gru ją z je li ta owa dów
do na błon ka ce wek Mal pi ghie go, gdzie ro sną i li nie -
ją dwu krot nie. Po osią gnię ciu sta dium in wa zyj ne go
prze do sta ją się do gło wy ko ma ra i wni ka ją do je go
na rzą dów gę bo wych. Okres roz wo ju larw do sta -
dium in wa zyj ne go jest uza le żnio ny od ga tun ku ko -
ma ra oraz tem pe ra tu ry śro do wi ska i wa ha się od 10
do 21 dni. Do roz wo ju mi kro fi la rii w or ga ni zmie ko -
ma rów nie zbęd na jest tem pe ra tu ra nie ni ższa niż
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ABSTRACT. Dirofilariosis is caused by nematodes Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911. This parasitosis is
widely distributed in south Europe among dogs, cats and wild carnivorous. It occurs also in Asia and Africa. Adult
nematodes D. repens locate in nodules, in subcutaneous or intramuscular connective tissue of dogs. The mosquitoes
from genera Anopheles, Aedes and Culex are the intermediate hosts and vectors of mentioned parasites. The finding of
6 adult nematodes belonging to the species D. repens in scrotum under tunica vaginalis, during the castration of the dog,
which has never been abroad, tended us to undertake presented studies. In August and September of 2009, 64 genuine
dogs age from 1.5 to 12 years originated from 3 kennels in central Poland were examined. Dogs did not show any
pathological symptoms of infection. Blood samples were examined for the presence of infection and a number of
microfilariae. Species of microfilariae was determined after staining on the basis of morphological characters. In
examined blood samples from dogs microfilariae belonging to the species Dirofilaria repens were found. Mean
prevalence of infection in all examined kennels was 37.5% and mean intensity 32 microfilariae in 30 ml of blood.
Microfilariae of D. immitis were not found in any examined blood samples. The results of presented studies show that
native dirofilariosis of dogs caused by D. repens is common in central Poland. The result of our investigations lets us
suppose, that the range of occurrence of D. repens will spread significantly towards north Europe. 
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14°C. Pod czas na stęp ne go po bie ra nia krwi przez ko -
ma ra lar wy in wa zyj ne wni ka ją pod skó rę ży wi cie la
osta tecz ne go i po upły wie 13–14 dni i ko lej nej lin ce
osią ga ją IV sta dium. Na stęp nie lar wy roz po czy na ją
wę drów kę do miejsc swo jej sta łej lo ka li za cji pod -
czas któ rej jesz cze raz li nie ją, i w okre sie od 6 do 9
mie się cy osią ga ją doj rza łość płcio wą [1–3]. 

Za ra że nie tym pa so ży tem u psów czę sto prze bie -
ga bez ob ja wo wo, jed nak w nie któ rych przy pad kach
ob ser wo wa ne jest guz ko wa te wie lo ogni sko we za pa -
le nie skó ry lub obec ność swę dzą cych wy kwi tów
w po sta ci gru dek a ta kże wie lo ogni sko we wy ły sie -
nia i ru mień, hi per pig men ta cja oraz nad mier ne ro -
go wa ce nie. Nie kie dy w skó rze wy stę pu ją rop ne
zmia ny za pal ne. Opi sa ne zmia ny skór ne to wa rzy szą
obec no ści doj rza łych ni cie ni pod skó rą, lub mi kro -
fi la rii w skó rze. Stwier dza no rów nież za pa le nie spo -
jó wek, a ta kże ob ja wy ogól ne ta kie jak brak ape ty -
tu, sen ność i ob ni że nie wa gi cia ła [4–6].

Stwier dze nie pod czas ka stra cji 4-let nie go psa ra -
sy owcza rek nie miec ki, któ ry ni gdy nie prze by wał
po za gra ni ca mi kra ju w mosz nie pod osłon ką po -
chwo wą 6 doj rza łych ni cie ni (3 sam ców i 3 sa mic)
na le żą cych do ga tun ku D. re pens (Fot. 1) by ło przy -
czy ną pod ję cia ni niej szych ba dań [7].

Ma te riał i me to dy

W okre sie od sierp nia do wrze śnia 2009 ro ku
zba da no łącz nie 64 ra so we psy w wie ku od 1,5 ro ku
do 12 lat po cho dzą ce z ho dow li: jed nej w War sza -

wie i dwóch na te re nie woj. ma zo wiec kie go. Ba da -
ne psy nie wy ka zy wa ły żad nych kli nicz nych ob ja -
wów. Krew po bie ra no z ży ły od pro mie nio wej
do pró bó wek z an ty ko agu lan tem (ED TA). Prób ki
krwi ba da no na obec ność mi kro fi la rii przy uży ciu
te stu Knot ta [8]. W ce lu usta le nia in ten syw no ści za -
ra że nia okre ślo nej licz bą mi kro fi la rii w 30 ml krwi,
wy ko ny wa no rów nież ba da nie bez po śred nie po od -
wi ro wa niu krwi w ka pi la rach he ma to kry to wych wg
King sto na i Mor to na [9]. Ga tu nek wy kry tych mi -
kro fi la rii usta la no po bar wie niu na pod sta wie cech
mor fo lo gicz nych [10].

Wy ni ki i dys ku sja

W ba da nych pró bach krwi psów stwier dzo no mi -
kro fi la rie na le żą ce do ga tun ku D. re pens. (Fot. 2, 3)
Ogól na eks ten syw ność in fek cji we wszyst kich ba -
da nych ho dow lach wy no si ła 37,5%, a śred nia in ten -
syw ność 32 mi kro fi la rie w 30 ml krwi. Naj wy ższa
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Fot. 1. Dojrzałe nicienie D. repens 
Phot. 1. Adult nematodes D. repens

Fot. 2. Mikrofilarie D. repens utrwalone i zabarwione
w teście Knotta 
Phot. 2. Microfilariae D. repens (Knott’s test)

Fot. 3. Mikrofilaria D. repens
Phot. 3. Microfilaria D. repens



eks ten syw ność za ra że nia o war to ści 60% by ła
stwier dzo na w oko li cach Ży rar do wa, a śred nia in -
ten syw ność za ra że nia psów z te go re jo nu wy no szą -
ca 54 mi kro fi la rie by ła rów nież naj wy ższa. Nie co
ni ższą eks ten syw ność wy no szą cą 46,1% wy kry to
u psów w War sza wie, śred nia in ten syw ność za ra że -
nia by ła tam rów nież ni ższa i wy no si ła 31 mi kro fi -
la rii. Naj ni ższą eks ten syw ność za ra że nia za re je stro -
wa no w oko li cach Prusz ko wa, gdzie wy nio sła
21,4%, a śred nia in ten syw ność za ra że nia osią gnę ła
tam 13 mi kro fi la rii. Szcze gó ło we da ne do ty czą ce
za ra że nia psów di ro fi la rio zą przed sta wio no w Ta be -
li 1. Jest to pierw sze stwier dze nie mi kro fi la rii D. re -
pens we krwi psów w Pol sce. W żad nej z ba da nych
prób nie wy kry to mi kro fi la rii na le żą cych do ga tun -
ku D. im mi tis. Za ra żo ne psy nie prze by wa ły po -
za gra ni ca mi kra ju, co świad czy o tym, że jest to in -
fek cja ro dzi ma. 

Do nie daw na uwa ża no, że pół noc na gra ni ca za -
się gu tej pa ra zy to zy prze bie ga w oko li cach mia sta
Cher bo urg we Fran cji [11]. W ostat nich la tach ro -
dzi mą di ro fi la rio zę psów stwier dzo no w 2005 r.
na Sło wa cji, w 2006 r. w Cze chach, oraz w 2009 r.
w Ho lan dii i Niem czech. Eks ten syw ność za ra że nia
psów na Sło wa cji ni cie nia mi D. re pens jest rów nież
wy so ka. Pod czas ba da nia 15 psów po cho dzą cych
z oko lic Bra ty sła wy mi kro fi la rie te go ga tun ku
stwier dzo no we krwi 6 zwie rząt. Ba da nie 7 psów
z oko lic Ko mar na wy ka za ło mi kro fi la rie D. re pens
u 6 z nich. [12]. Na stęp ne ba da nia 287 psów w po -
łu dnio wej Sło wa cji wy ka za ły za ra że nie oma wia -
nym ni cie niem 34,5% ba da nych psów [13]. Ob ser -
wo wa na tam eks ten syw ność in fek cji jest zbli żo -
na do stwier dzo nej w ni niej szych ba da niach. Rów -
nież w Re pu bli ce Cze skiej w wy ni ku zba da nia 77
psów za ra że nie D. re pens za re je stro wa no u 7 (9%)
z nich [14]. Tak du ża ró żni ca eks ten syw no ści za ra -
że nia w są sia du ją cych kra jach mo że być tłu ma czo -
na fak tem, że ba da nia w Cze chach pro wa dzo ne by -
ły w okre sie od li sto pa da do lu te go, w mie sią cach

w któ rych licz ba mi kro fi la rii we krwi za ra żo nych
psów ob ni ża się znacz nie [15]. W po łu dnio wych
Niem czech (Ba de nia–Wir tem ber gia) w wy ni ku zba -
da nia 44 psów my śliw skich in wa zję D. re pens
stwier dzo no je dy nie u 3 (6,8%) [16]. W Ho lan dii ni -
cie nie D. re pens wy izo lo wa no chi rur gicz nie z pod -
skór ne go guz ka u psa, był to pierw szy ro dzi my
przy pa dek wy kry cia te go ga tun ku [17]. We dług in -
for ma cji pań stwo wej słu żby we te ry na ryj nej
na Ukra inie, w ro ku 1999 stwier dzo no tam 15 przy -
pad ków di ro fi la rio zy u psów, a w ro ku 2002 już 254
przy pad ki [3]. 

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań wska zu ją, że
ro dzi ma di ro fi la rio za psów wy wo ły wa na przez ni -
cie nie D. re pens wy stę pu je czę sto w cen tral nej Pol -
sce. Za re je stro wa nie w ostat nich la tach tej pa ra zy to -
zy rów nież w są sied nich kra jach świad czy o roz sze -
rza niu się jej za się gu. Mo że to być spo wo do wa ne
zmia ną wa run ków kli ma tycz nych i utrzy my wa niem
się wy so kich tem pe ra tur w okre sie let nim. Zmia ny
te mo gą wpły wać na po więk sze nie are ału wy stę po -
wa nia nie któ rych ga tun ków ko ma rów i po zwa lać
na roz wój w nich larw in wa zyj nych ni cie ni z ro dza -
ju Di ro fi la ria.

Di ro fi la rio za jest rów nież nie bez piecz na dla
czło wie ka. W Unii Eu ro pej skiej u lu dzi za re je stro -
wa no już po nad 270 przy pad ków tej pa ra zy to zy.
Więk szość z nich by ła spo wo do wa na przez ni cie nie
D. re pens, a tyl ko 10 przy pad ków przez D. im mi tis.
W świa to wej li te ra tu rze me dycz nej do 1995 ro ku
opi sa nych zo sta ło 410 przy pad ków di ro fi la rio zy
u lu dzi w 30 kra jach. Ko lej ne 372 przy pad ki
w 25 kra jach zo sta ły za re je stro wa ne w la tach
1995–2000 [18–20]. Ni cie nie lo ka li zo wa ły się
w tkan ce łącz nej pod skór nej w ró żnych czę ściach
cia ła, w płu cach, w sie ci, w na ją drzu i w po wróz ku
na sien nym oraz pod spo jów ką oka, a ta kże w wę -
złach chłon nych. Gu zy pod skór ne lub płuc ne wy -
wo ły wa ne przez D. re pens by ły nie kie dy wy kry wa -
ne pod czas ba da nia rent ge now skie go i my lo ne ze

Tabela 1 Zarażenie psów nicieniami Dirofilaria repens
Table 1. Infection of dogs with nematodes Dirofilaria repens

Miejscowość 
Locality  

Badanych 
Examined 

Zarażonych 
Infected 

Względne zagęszczenie
Relative density

Ekstensywność 
Prevalence (%)

Intensywność/Intensity
zakres/range średnia/mean 

Warszawa 26 12 14 46,2 1–120 31  

Pruszków  28 6 3 21,4 1–35 13  

Żyrardów  10 6 32 60,0 1–130 54  

Total 64 24 12 37,5 1–130 32  
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zmia na mi no wo two ro wy mi. Oma wia na pa ra zy to -
za u lu dzi by ła naj czę ściej dia gno zo wa na w ba da niu
hi sto pa to lo gicz nym. U lu dzi w na szym kra ju stwier -
dzo no do tąd 5 przy pad ków di ro fi la rio zy pod skór nej
[21,22] i je den przy pa dek di ro fi la rio zy pod spo jów -
ko wej [23] wy wo ła nej przez D. re pens. 

W związ ku z wy kry ciem w kra ju ognisk ro dzi -
mej di ro fi la rio zy psów o wy so kiej eks ten syw no ści
in fek cji i wy stę po wa nia licz nych ga tun ków ko ma -
rów bę dą cych po ten cjal ny mi ży wi cie la mi i wek to -
ra mi pa so ży ta [24], na le ży przy pusz czać, że licz ba
przy pad ków tej pa ra zy to zy re je stro wa nych u lu dzi
w na szym kra ju bę dzie wzra sta ła. Ko niecz ne jest
kon ty nu owa nie ba dań w ce lu usta le nia roz prze strze -
nie nia di ro fi la rio zy psów na te re nie ca łe go kra ju.
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