
Wstęp

Pier wot nia ki z ro dza ju Cryp to spo ri dium są pa so -
ży ta mi je li to wy mi wy stę pu ją cy mi za rów no u wie lu

ga tun ków zwie rząt, w tym u zwie rząt ho dow la nych
– by dło, owce, ko zy, świ nie i ko nie, jak rów nież
u lu dzi. Cho ru ją cy osob nik wy da la wraz z ka łem
ogrom ne ilo ści oocyst; w przy pad ku cie ląt na wet
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ABSTRACT. This study was carried out to determine the role of non-biting synanthropic flies as carriers of
Cryptosporidium spp. oocysts in the vicinity of  the city of Gdańsk (NE Poland). In 2001–2003, flies were collected
from three breeding sites: cow sheds and meadows in the Bystra cattle farm and municipal landfill Szadółki using
inhaustors (aspirators) and entomologic nets. A total of 2358 specimens of the families: Muscidae (n=1598),
Calliphoridae (n=739) and Sarcophagidae (n=21) were collected and analysed in 249 pools consisted of 9.5 insects, in
average. Microscopic examination was used to detect Cryptosporidium spp. oocysts in the fly faeces deposited on the
glass microscope slides and stained by Zhiel-Nielsen method. The mean number of faecal droplets per one glass slide
was 11.5. Ooocysts of Cryptosporidium spp., stained from light pink to bright red, were found in fly faeces deposited
on 25 (27.5%) of 91 glass slides checked. The highest prevalence of the pathogen was observed in faecal droplets
deposited by flies collected in municipal landfill (50% investigated slides). DNA of Cryptosporidium spp. was extracted
from the surface eluants of flies and/or their gut homogenates and purified. Then extracts were examined by PCR using
CPB-DIAGF and CPB-DIAGR primers amplifying a variable region SSU-rRNA of all Cryptosporidium species.
Altogether 387 isolates, 228 from surfaces and 159 from gut homogenates, were obtained from 249 pools of flies and
analyzed. A specific 435 bp fragment of DNA was obtained in 49 (12.7%) lysates tested. In 10.4% pools, DNA of the
pathogen was detected only in the surface eluants while in 7.6% only in gut extracts. In the case of two pooled samples
(0.8%) Cryptosporidium spp. was found in both types of lysates. In total, Cryptosporidium spp. was detected in 47/249
pools of flies (18.9%). Assumed that each positive pool contained just one infected fly, the percentage of specimens able
to oocysts transmission were calculated at the minimal level 2.0% (n=47/2358). The result obtained comfirm that
synanthropic flies can harbour oocysts of Cryptosporidium spp. both externally and internally, and disseminate them
mechanically in the environment. Therefore, under unsanitary conditions could be involved in the transmission of
human and animal cryptosporidiosis.
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ok. 1010 dzien nie, tj. 107 w prze li cze niu na 1 g ka łu
[1]. Oocy sty Cryp to spo ri dium spp. są bar dzo opor -
ne na dzia ła nie nie ko rzyst nych czyn ni ków śro do wi -
ska oraz wy ka zu ją dłu go trwa łą, wy so ką in wa zyj -
ność, przy czym daw ka efek tyw na, wy star cza ją ca
do za ra że nia, jest nie wiel ka i wy no si śred nio 132
oocy sty [2]. Sprzy ja to bły ska wicz ne mu roz prze -
strze nia niu pa so ży ta mię dzy wra żli wy mi osob ni ka -
mi. 

Krą że nie pier wot nia ków z ro dza ju Cryp to spo ri -
dium w śro do wi sku na tu ral nym jest sła bo po zna ne.
Po ten cjal ny mi wek to ra mi oocyst Cryp to spo ri dium
spp. mo gą być, zna ne ze swej wy jąt ko wej ak tyw no -
ści epi de mio lo gicz nej, mu chy do mo we (Mu sca do -
me sti ca) i in ne mu chów ki sy nan tro pij ne [3–7].
Owa dy te, przy cią ga ne za pa chem gni cia i fer men ta -
cji, wy bie ra ją na swe że ro wi ska i miej sca roz ro du
od cho dy ludz kie i zwie rzę ce, wszel kie pro duk ty
roz kła du tka nek, od pad ki ku chen ne, śmie ci itp.
Znaj du ją ce się na nich lub w ich prze wo dach po kar -
mo wych mi kro or ga ni zmy cho ro bo twór cze mu chy
prze no szą me cha nicz nie i sze ro ko je roz prze strze -
nia ją.

Ce lem ni niej szych pra cy by ło zba da nie ro li sy -
nan tro pij nych mu chó wek krót ko czuł kich (łę ko ry -
sych) (Dip te ra, Bra chy ce ra) w na tu ral nym krą że niu
oocyst Cryp to spo ri dium spp. na te re nie miej skim
(Trój mia sto) i wiej skim (wieś By stra).

Ma te riał i me to dy

Mu chów ki z trzech ro dzin: Mu sci dae (mu chy),
Cal li pho ri dae (pluj ki) i Sar co pha gi dae (ścier wi ce)
odła wia no na trzech sta no wi skach zlo ka li zo wa -
nych: w obo rze (I) i na łą kach (II) go spo dar stwa ho -
dow la ne go by dła mlecz ne go na Żu ła wach (wieś By -
stra ok. 12 km od Gdań ska) oraz na wy sy pi sku
śmie ci w Gdań sku -Sza dół kach (III). Po ło wów do -
ko ny wa no przy po mo cy in hau sto rów oraz sia tek en -
to mo lo gicz nych w okre sie: sier pień–paź dzier -
nik 2001, maj–paź dzier nik 2002 oraz maj–wrze -
sień 2003. Ba da nia mi kro sko po we. Do kla tek
z odło wio ny mi mu cha mi na 24 go dzi ny wsta wia no
pod sta wo we szkieł ka mi kro sko po we ce lem ze bra -
nia od cho dów owa dów. Wszyst kie szkieł ka bar wio -
no na stęp nie stan dar do wą me to dą Ziehl -Ne el se -
na i prze glą da no pod mi kro sko pem pod im mer sją
w po szu ki wa niu oocyst Cryp to spo ri dium spp. Ba -
da nia mo le ku lar ne. Mu chy, po se gre go wa ne wg
ich przy na le żno ści do ro dzi ny, ba da no in dy wi du al -
nie lub w pu lach za wie ra ją cych od 2 do 20 osob ni -
ków (śred nio po 9,5 much/pu lę). Owa dy uśmier ca -

no przez za mro że nie w temp. –20°C i płu ka no w bu -
fo rze PBS pH 7,2. Po nad to z wy bra nych lo so wo pu -
li much wy pre pa ro wa no prze wo dy po kar mo we. Na -
stęp nie z prze wo dów po kar mo wych much oraz z po -
płu czyn z po wierzch ni ich cia ła, izo lo wa no DNA
Cryp to spo ri dium spp. przy uży ciu apa ra tu Fast Prep
In stru ment (BIO 101, USA), wg pro to ko łu Da Si lva
i wsp. [8]. Ostat ni etap oczysz cza nia DNA wy ko ny -
wa no przy uży ciu ko mer cyj ne go ze sta wu „DNA
Cle an up” (A&A Bio tech no lo gy, Gdy nia). 

Uzy ska ne izo la ty po słu ży ły do wy ko na nia łań cu -
cho wej re ak cji po li me ra zy (PCR) ze zna ny mi z pu -
bli ka cji star te ra mi CPB -DIAGF (5”–AAG CTC
GTA GTT GGA TTT CTG–3”) i CPB -DIAGR
(5”–TAA GGT GCT GAA GGA GTA AGG–3”)
[9], po zwa la ją cy mi na am pli fi ka cję DNA wszyst -
kich ga tun ków Cryp to spo ri dium w zmien nym re -
gio nie SSU -rRNA, wg pro ce du ry po da nej przez au -
to rów.

Ma try ce do kon tro li po zy tyw nych po cho dzi ły
z za so bów CDC w Atlan cie, USA. Do kon tro li ne -
ga tyw nej za miast ma try cy do da wa no ja ło wą, re de -
sty lo wa ną wo dę. Re ak cje prze pro wa dza no w ter mo -
cy kle rach Ge ne Amp PCR sys tem 2400 i 9700 (Ap -
plied Bio sys tems). 

De tek cji spe cy ficz ne go pro duk tu am pli fi ka cji
o wiel ko ści 435 par za sad (pz) do ko ny wa no me to dą
elek tro fo re zy w 2% że lu aga ro zo wym z do dat kiem
brom ku ety dy ny, wo bec wzor ca ma so we go DNA
(100–500 pz). Elek tro fo re zę prze pro wa dza no w bu -
fo rze Tris -Bo ra te -ED TA (pH 8,2) przy na pię -
ciu 150 V i na tę że niu 500 mA, przez 35 mi nut.

Wy ni ki

Na trzech sta no wi skach: w obo rze (I) i na łą kach
(II) go spo dar stwa ho dow la ne go by dła mlecz ne go
na Żu ła wach oraz na wy sy pi sku śmie ci w Gdań sku -
-Sza dół kach (III) odło wio no ogó łem 2358 sy nan tro -
pij nych mu chó wek krót ko czuł kich z ro dzi ny Mu sci -
dae (n=1598), Ca li pho ri dae (n=739) i Sar co pha gi -
dae (n=21). 

Oocy sty Cryp to spo ri dium spp. wy kry to za rów no
w dro bi nach ka łu much, jak i na po wierzch ni cia ła
oraz w prze wo dach po kar mo wych tych owa dów. 

Aby oce nić wy stę po wa nie pa so ży ta w ka le
przej rza no pod mi kro sko pem 91 pod sta wo wych
szkie łek mi kro sko po wych, na któ rych mu chy zło ży -
ły od cho dy. Na ka żdym szkieł ku znaj do wa ło się
od kil ku do kil ku dzie się ciu dro bi nek ka łu: ogó -
łem 1047, śred nio 11,5 na jed no szkieł ko. Na 25
szkieł kach (27,5%) stwier dzo no obec ność bar wią -
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Cryptosporidium spp. 233

Liczba badanych izolatów/liczba pozytywnych (% pozytywnych izolatów) 
No. lysates/no. postitive (%positive) 

Powierzchnia ciała 
Exoskeletons

Przewody pokarmowe
Guts 

Razem 
Total 

228/28 (12,3) 159/21 (13,2) 387/49 (12,7)  

Tabela 1. Detekcja Cryptosporidium spp. w izolatach pochodzących z powierzchni ciała i przewodów pokarmowych
much przy zastosowaniu specyficznych starterów reakcji PCR: CPB-DIAGF oraz CPB-DIAGR
Table 1. PCR detection of Cryptosporidium spp. in lysates from the exoskeletons and gut homogenizations of
synanthropic flies using specific primers: CPB-DIAGF and CPB-DIAGR

Tabela 2. Obecność oocyst Cryptosporidium spp. u much w zależności od przynależności odłowionych owadów do
rodziny
Table 2. Presence of Cryptosporidium spp. oocysts in flies according to the family

Rodzina 
Liczba badanych

puli 
No. pools tested 

Liczba/% dodatnich
puli* 

No./(%) positive pools 

Liczba zbadanych
owadów 

No. flies tested

Min.%
zarażonych**

Min.% infected 
P  

Muscidae 163 31/19,0 1598 1,9 

>0,05  
Calliphoridae 79 15/19,0 739 2,0

Sarcophagidae 7 1/14,3 21 4,8

Razem/Total 249 47/18,9 2358 2,0

Objaśnienia/Explanations: *pozytywne izolaty z powierzchni ciała i/lub przewodów pokarmowych (positive isolates from
exoskeletons and/or guts of flies), **przy założeniu, że każda pozytywna pula zawierała tylko jedną muchę z obecnością oocyst
(provided that in each positive pool only one infected fly was present)

Tabela 3. Obecność oocyst Cryptosporidium spp. u much odłowionych w różnych miesiącach
Table 3. Presence of Cryptosporidium spp. oocysts in flies collected in various months

Miesiąc odłowu
Month of
collection 

Liczba pozytywnych/liczba zbadanych puli much 
No. positive/No. tested pools of flies %dodatnich puli

much ogółem 
% positive pools

(totally) 

Min.%
zarażonych

much* 
Min.% infected

flies 

P   
Powierzchnia

ciała
Exoskeleton 

Przewody
pokarmowe 

Guts 

Razem  
Total     

V (May) 3/14 0/6 3/14 21,4 2,3 

0,0807

VI (Jun) 12/55 0/38 12/57 21,1 2,2

VII (Jul) 3/31 8/31 11/31 35,5 3,7  

VIII (Aug) 8/69 7/44 13/73 17,8 1,9 

IX (Sept) 0/35 4/35 4/50 8,0 0,8 

X (Oct) 2/24 2/5 4/24 16,7 1,8   

Objaśnienia/Explanations): *przy założeniu, że pojedyncza pula składa się średnio z 9,5 much i każda pozytywna pula zawierała
tylko jedną muchę z obecnością oocyt (provided that single pool consisted of avg. 9.5 flies and each positive pool contained only
one infected fly)



cych się swo iście na ró żo wo -czer wo no oocyst
Cryp to spo ri dium spp. Oocy sty stwier dzo no na 5/10
szkie łek (50%) za wie ra ją cych kał much zła pa nych
na wy sy pi sku śmie ci oraz na 12/40 szkie łek (30%)
i 8/41 szkie łek (19,5%) z od cho da mi much odło wio -
nych od po wied nio na pa stwi skach i w obo rach go -
spo dar stwa by dła mlecz ne go na Żu ła wach.

Przy za sto so wa niu tech ni ki PCR prze ba da -
no 2358 much w 249 pu lach. DNA pa to ge nu eks tra -
ho wa no z po wierzch ni cia ła i/lub prze wo dów po kar -
mo wych much da nej pu li. Łącz nie uzy ska no i pod da -
no am pli fi ka cji 387 izo la tów, od po wied nio: 228
i 159. Prą żek wiel ko ści 435 pz, cha rak te ry stycz ny dla
Cryp to spo ri dium spp., uzy ska no w przy pad ku 49 izo -
la tów (12,7%). Od set ki wy ni ków po zy tyw nych,
w za le żno ści od po cho dze nia izo la tu DNA, by ły po -
rów ny wal ne i wy no si ły 12,3% i 13,2% (Ta be la 1). 

W 26 ba da nych pu lach much (10,4%), DNA pa -
so ży ta wy kry to wy łącz nie w eks trak tach z po -
wierzch ni cia ła owa dów, w 19 (7,6%) wy łącz nie
w eks trak tach z prze wo dów po kar mo wych, a je dy -
nie w przy pad ku dwóch pu li much (0,8%) w izo la -
tach po cho dzą cych z obu ro dza jów ba da ne go ma te -
ria łu. 

Ogó łem Cryp to spo ri dium spp. wy kry to
w 47/249 pu li much (18,9%). Przy za ło że niu, że ka -
żda do dat nia pu la za wie ra ła je dy nie jed ną za ra żo ną
mu chę, mi ni mal ny od se tek osob ni ków zdol nych
do trans mi sji oocyst wy no sił 2,0% (n=47/2358)
(Ta be la 2). Za rów no od set ki po zy tyw nych pu li
(14,3–19,0%), jak i mi ni mal ny po ziom za ra że nia
(1,9–4,8%) ba da nych Mu sci dae, Cal li pho ri dae
i Sar co pha gi dae by ły po rów ny wal ne (P>0,05) (Ta -
be la 2).

Obec ność oocyst Cryp to spo ri dium spp. na po -
wierzchniach lub w prze wo dach po kar mo wych
much stwier dza no przez ca ły se zon ba daw czy,
od ma ja (2,3%) do paź dzier ni ka (1,8%), a mi ni mal -
ny po ziom li czeb ny w ko lej nych mie sią cach był od -
po wied nio po rów ny wal ny (P=0,0807) (Ta be la 3).

Za ob ser wo wa no ró żni ce w po zio mie obec no ści
pa to ge nu w za le żno ści od sta no wi ska odło wu much
(Ta be la 4). Mi ni mal ne od set ki owa dów z obec no -
ścią oocyst Cryp to spo ri dium spp. od no to wa ne
w obo rach go spo dar stwa w By strej (2,3%) i na wy -
sy pi sku śmie ci w Gdań sku -Sza dół kach (2,7%) by ły
po rów ny wal ne (P=0,588), na to miast od se tek stwier -
dzo ny na łą kach go spo dar stwa w By strej był
od nich zna mien nie, od po wied nio 2,3–2,7 ra zy, ni -
ższy (P=0,0383). 

Omó wie nie wy ni ków

Wy ni ki na szych ba dań po twier dza ją przy ję te za -
ło że nie, że mu chów ki mo gą peł nić w Pol sce istot ną
ro lę w roz prze strze nia niu pa so żyt ni czych pier wot -
nia ków z ro dza ju Cryp to spo ri dium na te re ny pod -
miej skie i miej skie.

Do tych czas nie wie le wia do mo o ro li mu chó wek
sy nan tro pij nych w roz prze strze nia niu Cryp to spo ri -
dium spp. Ba da nia w tym za kre sie pod ję to do pie ro
w ostat nich la tach, głów nie w Sta nach Zjed no czo -
nych [3,10,11]. Pi śmien nic two eu ro pej skie za wie ra
na to miast za le d wie jed ną po zy cję [12]. Ba da nia na -
sze po twier dzi ły, że sy nan tro pij ne Dip te ra z dzi kich
po pu la cji Mu sci dae, Cal li pho ri dae i Sar co pha gi dae
mo gą me cha nicz nie prze no sić oocy sty Cryp to spo ri -
dium spp., w tym C. pa rvum, za rów no na po -
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Tabela 4. Obecność oocyst Cryptosporidium spp. u much odłowionych na poszczególnych stanowiskach
Table 4. Presence of Cryptosporidium spp. oocysts in flies according to the collections site

Stanowisko
odłowu
Collection site

Liczba pozytywnych/liczba zbadanych puli much 
No. positive/No. tested pools of flies %dodatnich puli

much ogółem 
% positive pools

(totally) 

Min.%
zarażonych

much* 
Min.% infected

flies 

P   
Powierzchnia

ciała
Exoskeleton 

Przewody
pokarmowe 

Guts 

Razem  
Total     

I 15/127 14/77 28/129 21,7 2,3 

0,0383II 4/55 3/52 7/74 9,5 1,0

III 9/46 4/30 12/46 26,0 2,7  

Objaśnienia/Explanations): *I – obora i II – łąki gospodarstwa rolnego w Bystrej na Żuławach oraz (III) wysypisko śmieci
w Gdańsku-Szadółkach (I – cow-shed and II – meadows of Bystra farm (Żuławy region), and III – municipal landfill Szadółki)
** przy założeniu, że pojedyncza pula składa się średnio z 9,5 much i każda pozytywna pula zawierała tylko jedną muchę
z obecnością oocyst (provided that single pool consisted of avg. 9.5 flies and each positive pool contained only one infected fly)



wierzch ni cia ła jak i w prze wo dzie po kar mo wym
[7]. Za tem są one na tu ral ny mi łącz ni ka mi po mię dzy
sku pi ska mi od pa dów a in ny mi sub stra ta mi, na któ -
rych rów nież że ru ją, w tym roz ma ity mi pro duk ta mi
żyw no ścio wy mi, roz sie wa jąc oocy sty po przez bez -
po śred ni kon takt po wierzch ni cia ła z od cho da mi,
wy mio ci na mi itp.

Mi ni mal ny po ziom obec no ści oocyst, przy za ło -
że niu, że ka żda do dat nia pu la za wie ra ła tyl ko jed ną
no szą cą oocy sty mu chę, wy no sił 2,0%. Od se tek ten
jest po rów ny wal ny z uzy ska nym dla Mu sca do me -
sti ca z te re nów miej skich w Ara go nii, Hisz pa nia
[12]. Prze ba da no tam 60 pu li much, z któ rych ka żda
li czy ła 10 osob ni ków i C. pa rvum wy kry to w 11 pu -
lach (18%). Przy za ło że niu jw. mi ni mal ny po ziom
obec no ści oocyt wy niósł by za tem 1,8%. W rze czy -
wi sto ści na tu ral ny po ziom za ra że nia jest za pew ne
znacz nie wy ższy. Gra czyk i wsp. [4,10] po da ją bo -
wiem, że wszyst kie odło wio ne przez nich mu chów -
ki z dzi kich po pu la cji Cal li pho ri dae, Sar co pha gi dae,
Mu sci dae, An tho my ii dae i Psy cho di dae mia ły
oocy sty C. pa rvum na po wierzch ni cia ła. Śred nio
na jed ną mu chę przy pa da ło od 50 do 73 oocyst. Po -
nad to ana li za od cho dów tych mu chó wek rów nież
wy ka za ła w nich obec ność oocyst, np. w przy pad -
ku M. do me sti ca po je dyn cza dro bin ka ka łu za wie ra -
ła śred nio 7+3,2 oocy sty [3]. Stwier dza no je rów -
nież na po wierzch ni cia ła larw i po czwa rek w licz -
bie ok. 150 i 300, w za le żno ści od sta dium. Nad mie -
nić tu jesz cze na le ży, że oocy sty po zo sta wa ły in wa -
zyj ne. 

Źró dłem oocyst Cryp to spo ri dium spp. na te re nie
łąk i w obo rach go spo dar stwa ho dow la ne go by dła
mlecz ne go na Żu ła wach by ły bez wąt pie nia od cho -
dy krów na tu ral nie za ra żo nych tym pasożytem, któ -
re go wy stę po wa nie od no to wa no tam już kil ka lat te -
mu [13]. Po raz pierw szy stwier dzo no też wów czas
mo żli wość za ra że nia by dła nie tyl ko C. pa rvum, ale
rów nież C. fe lis, ga tun kiem do nie daw na no to wa -
nym wy łącz nie u ko tów [14] i osób cho rych
na AIDS [15]. 

Wy ni ki na szych ba dań są zgod ne z re zul ta ta mi
in nych ba dań te re no wych [10] oraz la bo ra to ryj nych,
z M. do me sti ca ja ko mo de lem [3]. Mu chy te mia ły
kon takt z od cho da mi by dlę cy mi za wie ra ją cy mi
oocy sty C. pa rvum. Oocy sty znaj do wa no na stęp nie
za rów no na po wierzch ni cia ła, jak i w prze wo dzie
po kar mo wym owa dów. Wy kry wa no je rów nież
na po wierzch niach od wie dza nych przez mu chy
(śred nio 108 oocyst/1cm2).

Za pach od cho dów by dlę cych sil nie przy cią ga
mu chy, któ re wy bie ra ją je na swe że ro wi ska i miej -

sce roz ro du, a ich lep kość do dat ko wo sprzy ja na tu -
ral nej zdol ność szcze ci nek i wło sków much do „wy -
ła py wa nia” dro bi nek ka łu wraz z oocy sta mi Cryp to -
spo ri dium. Trud no jed nak jed no znacz nie okre ślić
źró dło za ra że nia much na wy sy pi sku śmie ci
pod Gdań skiem, tym bar dziej, że od se tek za ra żo -
nych owa dów wła śnie tam był naj wy ższy. Mo żna
ewen tu al nie do mnie my wać, że do za ra że nia do szło
na te re nach oko licz nych drob nych go spo darstw rol -
nych. Mu chów ki mo gą bo wiem do ko ny wać dość
dłu gich prze lo tów, co po wo du je, że owa dy te są na -
tu ral ny mi łącz ni ka mi po mię dzy roz ma ity mi sku pi -
ska mi od cho dów i od pad ków. 

Wnio sek

Sy nan tro pij ne mu chów ki krót ko czuł kie (Dip te -
ra: Mu sci dae, Cal li pho ri dae, Sar co pha gi dae) roz wi -
ja ją ce się w/lub ma ją ce kon takt z od cho da mi i od pa -
da mi za nie czysz czo ny mi oocy sta mi Cryp to spo ri -
dium spp. mo gą je me cha nicz nie prze no sić i roz -
prze strze nić na no we miej sca. Tym spo so bem mu -
chów ki mo gą peł nić ro lę efek tyw nych, me cha nicz -
nych wek to rów pa to ge nu, a w przy pad ku złych wa -
run ków hi gie nicz nych być włą czo ne w trans mi sję
zwie rzę cej i ludz kiej kryp to spo ry dio zy.
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