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OF THE EXPERIMENTAL ESTIMATION OF THE DETECTABILITY
DEGREE OF HELMINTHS’ EGGS IN THE GROUND

Abstract. Sand and soil were experimentally contaminated with eggs of Ascaris suum and
oncospheres of Hymenolepis diminuta in three doses: 500, 3000 and 5000 eggs (oncospheres) per
50 g of the ground. Numbers of recovered eggs were compared with the use of the two following
methods: the method of flotation and Spindler’s method, modified by Vasilkova and Ivan¢uk. The
ground samples were investigated the following day and on the 14th day after the contamination.
The samples were stored in 20°C and in 4°C. The Spindler’s modified method turned out to be
better for the studies of outdoor samples, because it enabled us to detect eggs in slightly infected
samples, and in different temperatures.
Wstep

W aglomeracjach miejskich zanieczyszczenie fekaliami trawników, parków
i terenów rekreacyjnych jest tak intensywne, że bawiące się tam dzieci mają
kontakt z różnymi stadiami rozwojowymi pasożytów człowieka i zwierząt
domowych. Bardzo grożne skutki dla zdrowia człowieka może mieć inwazja
nicieni z rodzaju Toxocara, dla których żywicielem właściwym jest pies 1 kot.
Do zarażenia człowieka może dojść w zależności od indywidualnej kompetencji
immunologicznej. Najczęściej chorują dzieci w wieku 2-3 lat.
Wędrujące poprzez organizm człowieka larwy Toxocara spp. (VLM — visceral larva migrans) mogą powodować schorzenia wątroby, płuc, żołądka,
serca, układu nerwowego, a także oczu — gdy zlokalizują się w tętnicy
siatkówki, co często prowadzi do ślepoty (Beaver 1969, Prokopić i Figallova
1982, Kozakiewicz 1983). Podobnie larwy Ascaris spp. mogą wywołać u niety'powego żywiciela nieswoiste zmiany patologiczne, trudne do zdiagnozowania.
Toteż w wielu krajach prowadzi się parazytologiczne badania piasku oraz
gleby z parków miejskich i parkingów przy autostradach (Borg 1 Woodruff
1973, Dada i Lindquist 1979, Klebanova

1981, Valkounova

1981, 1982a, 1982b,
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Kozakiewicz 1983, Snow i wsp. 1987). Uzyskiwane wyniki są obarczone błędem
zależnym od zastosowanej metody, środków technicznych, rodzaju podłoża
i cech fizycznych poszukiwanego obiektu. Wobec tego prowadzone są badania
nad doskonaleniem metod wykrywania pasożytów (Vasilkova 1955, Jacquemin
i Vincent

1955,

Borg

i Woodruff

1973,

Dubin

i wsp.

1975,

Dada

1979).

Niniejsza praca poświęcona jest ocenie w warunkach laboratoryjnych
przydatności metody Spindlera w modyfikacji Wasilkowej 1 Iwanczuk oraz
metody flotacji do wykrywania dwóch typów jaj: „ciężkich” (Ascaris spp.)
i „lekkich” (onkosfery Hymenolepis diminuta) w glebie i piasku.
Materiał i metody

Do skażeń podłoża używano jaj Ascaris suum („jaja ciężkie”) oraz onkosfer
tasiemca Hymenolepis diminuta („jaja lekkie”) w obu przypadkach zwanych
dalej jajami. Jaja A. suum pozyskiwano w rzeźni z glist wypłukiwanych z jelit
świń. Jaja Hymenolepis diminuta pochodziły z członów tasiemców wydalanych
z kałem zarażonych szczurów. Podłoża skażano jajami świeżo pozyskanymi.
Jako podłoża używano czystej parazytologicznie gleby lekkiej, odpowiednika prób z terenów rekreacyjnych, oraz czystego parazytologicznie piasku
budowlanego — odpowiednika zawartości piaskownic. Próby badano przy
użyciu metody Spindlera w modyfikacji Wasilkowej i Iwańczuk (Gadomska
i wsp. 1976) oraz metodą flotacji (Pinkiewicz 1971, Stefański i Żarnowski 1971,
Dada 1979). Stosując metodę Spindlera w modyfikacji Wasilkowej 1 Iwańczuk
zrezygnowano z użycia roztworu NaOH podczas wstrząsania zawiesiny,
ponieważ wtedy następowało częściowe wypłukiwanie jaj (zwłaszcza Hymenolepis diminuta). Jako substancji zwiększającej ciężar właściwy roztworu, użyto
wodnego roztworu ZnSO4 o c.w. 1,38. Kontroli prób dokonano w następnym
dniu po skażeniu podłoża oraz po 14 dniach przechowywania w temperaturze

pokojowej lub 4°C.

|

Podłoża, każde o masie 500 g skażano jajami A. suum lub H. diminuta
w dawkach 500, 3000 oraz 5000 jaj/50 g. Następnie poszczególne podłoża
dokładnie mieszano i pobierano próby pięćdziesięciogramowe do badań metodą
Spindlera w mod. Wasilkowej i Iwańczuk, oraz jednogramowe do badań
metodą flotacji. Wykonano dwiema metodami po 5 powtórzeń stosownie do
dawki i rodzajów jaj. W sumie przebadano 360 próbek. Wyniki oracowano
stosując test t Studenta przy ryzyku błędu a = 0,05 (Oktaba 1976).

Wyniki

Jak wynika z porównania dwóch metod odzyskiwania z podłoża jaj Ascaris
suum, metoda Spindlera w modyfikacji Wasilkowej i Ilwańczuk jest przydatniejsza od metody flotacji. W przypadku niewielkiej liczby jaj w podłożu flotacja
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jest zupełnie nieużyteczna, np. przy skażeniu 500 jaj na 50 g podłoża nie
odzyskano żadnego jaja.
Maksymalna wydajność jaką uzyskano stosując metodę Spindlera w mod.
Wasilkowej i [wańczuk to 20% jaj z dawki skażeniowej, natomiast poddając
próbki flotacji maksymalnie odzyskano 4% jaj. Różnice te są statystycznie
wysoce istotne. Poza tym stwierdzono większą wykrywalność jaj Ascaris suum
w piasku, niż w glebie. Maksymalna wykrywalność jaj w piasku wynosiła 20%,
zaś w glebie 16% dawki skażającej i wzrastała wraz ze skażeniem próby.
Różnice wykrywalności jaj Ascaris suum w obu podłożach okazały się istotne
statystycznie.
Przechowywanie prób w temperaturze pokojowej wpływało na zmniejszanie wykrywalności jaj Ascaris suum; po 14 dniach odzyskiwano najwyżej
11% jaj. Nie zaobserwowano natomiast negatywnego wpływu przechowywa- nia podłoża w temp. ok. 4 C; wykrywalność jaj wtedy zbliżała się do wyników
uzyskanych bezpośrednio po skażeniu podłoża (tab.).
TABELA
Liczby

jaj

Ascaris

suum

i onkosfer

Hymenolepis diminuta
powtórzeniach

odzyskiwanych

z gleby

w

pięciu

TABLE
Numbers of Ascaris suum eggs and Hymenolepis diminuta oncospheres recoverd from soil in five
repetitions
Ascaris suum `
Liczba odzyskanych jaj
Number of eggs recovered

Dawka skazeniowa jaj/onkosfer

on
dose

of eggs/oncospheres

|

Hymenolepis diminuta
Liczba odzyskanych onkosfer
Number of oncospheres recovered

po 1 dniu

po 14 dniach

po 1 dniu

po 14 dniach

after

after 14 days

after

after

1 day

1 day

14 days

20°C

20°C

4°C

20°C

20°C

4°C

500

22
26
28
29
44

18
24
48
58
58

26
36
51
141
—

55
75
88
96
128

49
124
124
128
146

42
43
56
139
148

3000

144
224
411
431
513

31
42
49
69
107

232
331
360
471
543

310
359
406
409
590

101
190
328
359
392

130
193
269
391
415

5000

543
743
750
825
940

61
296
341
391
445

139
163
270
1010
1235

188
270
362
405
511

90
315
516
1043
1075

51
59
159
377
619

‚

|

|
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Odzyskiwanie onkosfer H. diminuta ze skażonego podłoża było większe
przy zastosowaniu metody Spindlera w mod. Wasilkowej 1 Iwańczuk. Niskie
skażenie podłoża (500 jaj na 50 g) było niewykrywalne metodą flotacji.
Natomiast wykrywalność onkosfer w glebie i piasku okazała się podobna
(różnica nie była istotna statystycznie dla wyników przy skażeniu 500 1 3000
onkosferami).
|
Przy skażeniu 5000 jaj na 50 g podłoża, wykrywalność w glebie była wyższa
(różnica istotna statystycznie). Czas przechowywania próbek i temperatura nie
miały wpływu na wykrywalność onkosfer H. diminuta (tab).

| „ Dyskusja

Zastosowanie metody Spindlera w mod. Wasilkowej i Iwańczuk do próbek
podłoża okazało się skuteczne w odniesieniu do jaj Ascaris suum jak 1 onkosfer
Hymenolepis diminuta. Można więc stosować ją wobec gleby i piasku nawet
przy nieznacznym skażeniu. Pamiętać jednak należy, że w przypadku jaj
„ciężkich ” można metodę Spindlera stosować dokładnie bez żadnych modyfikacji, natomiast w przypadku jaj „lekkich” typu H. diminuta trzeba unikać
stosowania roztworu NaOH w celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego,
ponieważ wtedy dochodzi do nieznacznego zwiększenia ciężaru właściwego
roztworu, na tyle jednak dużego, że część jaj wypływa z podłoża i gubi się
wylewana wraz z supernatantem.
Wydajność tej metody zwiększała się wraz ze skażeniem (tab.). Natomiast
Dada (1979) stwierdził, że wydajność metody flotacyjnej zależy od jakości
stosowanej wody, rodzaju płynu flotującego, czasu i nawet od rodzaju szkiełek
nakrywkowych. Autor ten notował 67% odzyskanych jaj Toxocara canis metodą flotacji — zastosował jednak tylko dwa powtórzenia z wysokim skażeniem
(21 000 jaj na 100 g) sterylnej gleby. W niniejszej pracy nie sterylizowano gleby,
aby zwiększyć porównywalność prób z warunkami terenowymi. Dada (1979)
podaje również wyniki innych autorów, Świadczące że wydajność metod
odzysku jaj helmintów waha się w granicach od 3,2-67,5'%.
Zwiększenie wykrywalności jaj przy podwyższonym skażeniu podłoża może
być spowodowane przypadkowym pobraniem próbki z agregatem jaj, gdyż ani
w warunkach eksperymentalnych ani w próbach pochodzących z terenu nie ma
gwarancji dokładnego zhomogenizowania podłoża z jajami ze względu na
różną wielkość drobin oraz inne właściwości fizyczne komponentów (lepkość,
kształt itp.) Większe trudności w odzyskiwaniu jaj z gleby w porównaniu
z odzyskiem z piasku wg Ito i Natasuma (za Dada 1979) jest prawdopodobnie
spowodowane zatrzymaniem „ciężkich” jaj między szczątkami organicznymi,
natomiast jaja „lekkie”, jak u H. diminuta z łatwością wypływają podczas
wstrząsania zawiesiny.
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Podsumowanie

1. Metoda Spindlera w mod. Wasilkowej i Iwańczuka może być stosowana
do wykrywania w podłożu tzw „jaj lekkich” i „ciężkich”. Jest przydatna nawet
przy niskim skażeniu podłoża (10 jaj па 1 g podłoża).
2. 14-dniowe przechowywanie prób w niskiej temperaturze (ok. 4'C) nie
miało wpływu na procent odzyskiwanych jaj i onkosłer helmintów.
3. Wykrywalność „jaj ciężkich” typu A. suum w glebie była mniejsza niż
w piasku, natomiast „jaj lekkich” typu H. diminuta — taka sama w obu
podłożach.
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