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Sparganoza jako przypadkowa choroba pasożytnicza u ludzi
Sparganosis as an accidental human parasitic disease
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Streszczenie
Sparganoza to endemiczna lub potencjalnie endemiczna choroba pasożytnicza występująca w 48 krajach, najczęściej chorują na nią
w krajach azjatyckich (w Korei Południowej, Japonii, Tajlandii i Chinach). Sparganoza może manifestować się różnorodnymi niespecyficznymi objawami, takimi jak dyskomfort, miejscowy ból, wyczuwalne palpacyjnie guzki, bóle głowy. Do zarażenia może dochodzić
poprzez spożycie wody lub surowego mięsa żab lub węży oraz stosowanie okładów ze skóry wyżej wymienionych zwierząt.
Abstract
Sparganosis is an endemic or potentially endemic parasitic disease which has already been noted in 48 countries, most cases occur in
Asian countries (South Korea, Japan, Thailand and China). Sparganosis can manifest through a variety nonspecific symptoms, such as
discomfort, local pain, palpable bumps, headaches. The infection may be caused by ingestion of water or raw meat of frogs or snakes
and skin wraps of the above mentioned animals.
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Wstęp
Sparganoza to choroba odzwierzęca pochodząca od węży, gadów,
ssaków, wywołana przez larwalną formę (procerkoid, plerocerkoid/sparganum) tasiemca Spirometra sp. w wyniku spożycia. Węże
zarażają się poprzez zjedzenie zarażonego widłonoga (pierwszego
żywiciela pośredniego) występującego w wodzie. Do zarażenia
człowieka może dojść w wyniku zjedzenia surowego lub niedogotowanego mięsa żaby lub węża. Dorosły tasiemiec bytuje w jelicie
udomowionych i dzikich psowatych i/lub kotowatych [1].
Sparganoza została opisana we wschodniej i południowo–
wschodniej Azji (Chiny, Japonia, Korea, Malezja, Indie, Filipiny),
Ameryce Północnej, Tajlandii i Wietnamie [2]. Wykazano, że inwazje pasożytnicze Spirometra na Dalekim Wschodzie są najczęściej

spowodowane przez S. mansoni, w Stanach Zjednoczonych przez
S. mansonoides, w Europie przez S. europaei, w Afryce przez S. theileri, a w Australii przez S. erinacei [3].
Pierwszy rozpoznany przypadek sparganozy u ludzi dotyczył farmera z Korei [4], opisany przez Uemura w 1917 roku. W Chinach
sparganoza stanowi poważny problem, ponieważ w latach 19272009 opisano ponad 1000 przypadków występowania zarażenia
u ludzi [5]. W Europie występowanie sparganozy obserwowano
sporadycznie. Pojedyncze przypadki zachorowań notowano we
Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, ale na terenie Polski dotychczas nie opisano tego schorzenia u ludzi [6-9], (tab. I). W 1950
roku opisano sparganozę w Polsce u dzikich zwierząt (ryś, wilki) [10], w 2014 roku u samicy martwego borsuka w Białowieży

Tabela I. Podsumowanie przypadków udokumentowanej ludzkiej sparganozy w Europie.

Źródło
Rossi
Pujatti
Bianchi
Garin
Mougeot
Pampiglione
Rehák
Schauer

Rok
1953
1953
1964
1997
1999
2002
2006
2014

Kraj
Włochy
Włochy
Włochy
Francja
Francja
Włochy
Republika Czeska
Niemcy

Objawy
Guzek podskórny w pachwinie
Guzek podskórny na przedramieniu
Guzek podskórny w okolicy podobojczykowej
Guzek podskórny klatki piersiowej
Ból oka, przekrwiona spojówka
Guzek podskórny uda
Ostre zapalenie, oko
Swędząca zmiana na prawej piersi
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(północno– wschodnia Polska) [11]. Badania rozszerzono na inne
gatunki dzikich zwierząt takich jak m. in. jenoty czy dziki i okazało
się, że większość z nich jest zarażona tym tasiemcem. Obecność
larw pod skórą, ale także w mięsie dzików myśliwi z puszczy Augustowskiej zgłaszali weterynarzom już od 2011 roku [12].
Cykl życiowy
W cyklu życiowym Diphyllobothriea, włączając Spirometra, zwykle
występuje dwóch żywicieli pośrednich i żywiciel ostateczny.
Niezapłodnione jaja są wydalane z kałem zarażonego zwierzęcia
(psa lub kota). Jaja mają kształt elipsy, mierzą około 65 na 35
µm. W wodzie z jaj wylęgają się koracidium, które są następnie
zjadane przez widłonogi (podklasę skorupiaków), które są pierwszymi żywicielami pośrednimi. Następnie pasożyt rozwija się do
procerkoidalnej larwy. Kiedy widłonogi są zjadane przez drugiego żywiciela pośredniego (najczęściej ryby, gady lub zwierzęta
wodnolądowe) larwa zostaje wydalona i rozwija się do plerocerkoidalnej larwy (nazywanej sparganum) [13, 14]. Kiedy drugi żywiciel pośredni zostanie zjedzony przez żywiciela ostatecznego
(psa lub kota), sparganum rozwija się w jelicie cienkim do postaci
dorosłej tasiemca. Rozwój od wydalenia jaja do postaci dorosłej
zajmuje około 3 miesięcy [15, 16] (ryc. 1). Człowiek jest zwykle
żywicielem przypadkowym, zostaje zarażony larwą procerkoidalną lub plerocerkoidalną (sparganum), która następnie wędruje
do tkanek [13, 14]. Do zarażenia dochodzi najczęściej poprzez
zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa żaby lub węża
lub picie nieprzegotowanej wody, nie udowodniono transmisji

człowiek-człowiek. Do zarażenia może dojść także w wyniku
stosowania okładów z surowego mięsa lub skóry żab na rany,
leczenia w ten sposób stanów zapalnych, okładów na powieki
oczu, na skórę lub zęby. Transmisja tą drogą ostatnio stała się
mniej popularna [14, 17]. U człowieka larwa zwykle osiedla się
w tkankach i nie ulega dalszemu rozwojowi do postaci dorosłej
[15,16]. Przypuszcza się, że pasożyt może przeżyć w tkankach
człowieka do 20 lat [3]. Sparganum ma kształt pomarszczonej
wstążki, koloru białego, szerokości około 3-5 mm i długości 0,530 cm, czasem dorasta nawet do 50 cm. Na przednim końcu
posiada dwa podłużne rowki. Strobila jest niesegmentowana,
z wiązkami podłużnych włókien mięśniowych i grubą osłonką
[8, 18, 19].
Chorobotwórczość
Okres wylęgania choroby wynosi od 20 dni do 3 lat. Larwę często
znajdowano w tkankach zlokalizowanych w klatce piersiowej,
brzuchu, w narządach moczowo– płciowych czy w ośrodkowym
układzie nerwowym [20]. Choroba może także mieć przebieg
bezobjawowy [21]. Jednak guzki podskórne klinicznie i radiologiczne mogą przypominać zmianę nowotworową, dlatego też
diagnostyka przedoperacyjna w wielu przypadkach jest bardzo
trudna [22]. U ludzi najczęściej opisywana jest sparganoza oczna
(50% przypadków), w postaci guzków podskórnych (29,4%) oraz
ośrodkowego układu nerwowego (14,7%). Znacznie rzadziej
opisywane są przypadki występowania larwy w płucach (2,9%),
szpiku (2,9%), jamie otrzewnowej (2,9%) czy uchu (2,9%) [23].
Sparganoza ośrodkowego układu nerwowego
Sparganoza mózgowa u dzieci jest bardzo rzadką chorobą pasożytniczą ośrodkowego układu nerwowego. Przypadki sparganozy
mózgowej odnotowano głównie w południowo– wschodniej Azji
[29-33]. W 1918 r. Takeuchi i wsp. opisali pierwszy taki przypadek
[30]. Wykazano, że częstość występowania sparganozy mózgowej
u dzieci była wyższa niż u dorosłych. Może to być spowodowane
tym, że dzieci mają zwykle większe szanse na zranienie skóry
i wypicie zainfekowanej wody, układ odpornościowy dzieci jest
nie do końca rozwinięty oraz bariera krew-mózg dzieci jest niedojrzała, więc sparganum może łatwo dotrzeć do mózgu [34].
Objawy kliniczne sparganozy mózgowej u dzieci to: bóle i zawroty głowy, drgawki, osłabienie siły mięśniowej w kończynach,
wymioty, niewyraźne widzenie, drętwienie kończyn i ostatecznie
porażenie [35].

Rycina 1. Cykl życiowy Spirometra sp.
Dorosłe osobniki z rodzaju żyją w jelitach psów i kotów . Jaja są wydalane
z kałem  i dochodzi do wytworzenia zarodka . W wodzie z jaj wylegają się
koracidium, które następnie są zjadane przez widłonogi. Koracidium rozwijają
się do larwy procerkoidalnej . Drugi żywiciel pośredni, włączając ryby, gady
i płazy, zjada zarażone widłonogi i zaraża się larwą procerkoidalną . Następnie
larwa rozwija się do plerocerkoidalnej larwy. . Cykl się zamyka, kiedy drapieżnik
(pies lub kot) zjada zarażonego drugiego żywiciela pośredniego . Człowiek nie
może być żywicielem ostatecznym dla Spirometra sp., ale może być żywicielem
paratenicznym lub drugim żywicielem pośrednim.  Człowiek zaraża się przez
picie wody z zarażonymi widłonogami lub zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa drugiego żywiciela pośredniego.
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Sparganoza moszny i jąder
Diagnostyka różnicowa zmian moszny i jąder obejmuje uraz,
zapalenie i guz [36]. Do objawów klinicznych sparganozy moszny
i jąder można zaliczyć ból, stany zapalne, obecność wyczuwalnych palpacyjnie guzków w mosznie i pachwinie [37]. Zhao i wsp.
opisali przypadek 5-miesięcznego niemowlęcia z mosznową
sparganozą. Początkowo podejrzewano zmianę zapalną moszny. W wywiadzie podano jako przyczynę choroby stosowanie
okładów z surowego mięsa żab na pępowinę. Zmianę usunięto
chirurgicznie, a w badaniu histopatologicznym wykazano, że jest
to sparganoza [38].
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Sparganoza gruczołu piersiowego
Larwa Spirometra sp. może migrować do dowolnej części ludzkiego ciała, ale sparganoza piersi występuje rzadko, stanowiąc
mniej niż 2% wszystkich przypadków, przy czym dość często
obserwowane są infekcje piersi kilkoma larwami jednocześnie
[39]. Objawy kliniczne obejmują migrujące guzki podskórne,
ból lub świąd, stany zapalne, przy czym w badaniu fizykalnym
często nie stwierdza się objawów takich jak obrzęk lub tkliwość
[40]. Sparganoza piersi musi być różnicowana z nowotworami
piersi.

Sparganoza u pacjenta z chłoniakiem

Sparganoza oczna
Zazwyczaj larwa zaraża tkanki podspojówkowe i spojówki wywołując objawy swędzenia z powodu miejscowego ziarniniaka, ból,
epiforozę, chemozę i opadanie powiek [41,42]. Zarażenie spojówki
może również charakteryzować się podrażnieniem, odczuwaniem
ciała obcego, zaczerwienieniem, wytrzeszczem i owrzodzeniem
rogówki [43]. Może dojść do ostrego zapalenia o różnym stopniu
ciężkości przebiegu do ślepoty włącznie [44,45].
Sparganoza worka osierdziowego
Płyn w worku osierdziowym może gromadzić się z różnych powodów. Sparganoza zlokalizowana w worku osierdziowym może
dawać objawy duszności, dyskomfortu i /lub bólu w klatce piersiowej, nagłego niedociśnienia, może także wystąpić gorączka [46].

Metody wykrywania zarażenia tasiemcem Spirometra sp.
W celu wykrycia zarażenia stosuje się metody takie jak ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (CT) czy rezonans magnetyczny (MRI). Dostępne są także testy ELISA do oznaczania
specyficznych przeciwciał w klasie IgG w surowicy krwi i płynie
mózgowo– rdzeniowym. Testy do oznaczania miana przeciwciał
w surowicy charakteryzują się wysoką czułością i specyficznością (odpowiednio 85,7% i 95,7%). Metodą użyteczną do oceny
zmniejszenia się miana przeciwciał po chirurgicznym usunięciu
zmiany jest fluorescencja; za bardzo niskie uważa się miano 1:100.
Po chirurgicznym usunięciu zmiany przeprowadza się ocenę makro– i mikroskopową. Analiza próbek za pomocą metody PCR,
a następnie sekwenowanie amplikonów pozwala na dokładne
określenie gatunku Spirometra [8, 59, 60].

Sparganoza płuc i jamy opłucnowej
Opisano mniej niż 20 przypadków sparganozy płucnej u ludzi [4753]. Przyjmuje się, że pasożyt przenika przez ścianę jelita i dostaje
się do jamy klatki piersiowej przez przeponę [46]. Do objawów
sparganozy płucnej zaliczamy kaszel, gorączkę, bóle w klatce piersiowej, złe samopoczucie, duszność, krwioplucie [47-53].

Profilaktyka
Zapobieganie zarażeniu tym pasożytem polega na piciu czystej,
filtrowanej wody, zmianie nawyków żywieniowych (zakaz spożywania surowego mięsa żab, węży, krokodyli) oraz wprowadzeniu
zakazu stosowania okładów ze skóry płazów jako opatrunków na
otwarte rany.

Sparganoza wątroby
Zostały opisane tylko trzy przypadki sparganozy wątroby. Khurana
i wsp. [54] opisali przypadek sparganozy w wątrobie w 2012 roku.
Wcześniej sparganozę wątroby odnotowano w 1990 roku [55],
a trzeci przypadek opisano w 2016 roku [56]. Szczególnie interesujący jest przypadek półrocznej dziewczynki z Indii opisany przez
Khurana i wsp. [54]. Dziewczynka trafiła do szpitala z dolegliwościami związanymi z wysoką gorączką, wymiotami i drażliwością.
W badaniu USG rozpoznano ropień wątroby. Ropień zdrenowano
i przepłukano solą fizjologiczną. Podczas wykonywania płukania
solą zauważono długą nitkowatą strukturę zidentyfikowaną jako
larwa Spirometra sp.

Podsumowanie
Sparganoza jest chorobą rzadko występującą na terenie Europy.
W Polsce udokumentowano przypadki występowania sparganozy u dzikich zwierząt (borsuki, dziki). Domowe psy i koty, drób
to także typowi żywiciele. U ludzi zwykle sparganoza objawia się
w postaci guzków podskórnych, rzadziej jako zarażenia oczu, mózgu czy płuc. Głównym źródłem zarażenia u ludzi jest spożywanie
surowego lub niedogotowanego mięsa zwierząt wodnolądowych
i gadów, picie zanieczyszczonej wody lub jedzenie dziczyzny.
W związku z powyższym należałoby rozważyć wprowadzenie
nowych wytycznych dla weterynarzy odnośnie badania dziczyzny,
wyeliminowanie z diety surowego lub tylko wędzonego mięsa
pochodzącego od dzików oraz picie filtrowanej wody.

Sparganoza kończyny dolnej
Ha i wsp. [57] opisali przypadek 67-letniego mężczyzny diagnozowanego z powodu miękkiego, ruchomego guzka na prawej kości
piszczelowej. Chory w wywiadzie nie zgłaszał urazu nóg. Zdjęcia
rentgenowskie wykazały liczne małe, guzkowe, wapienne zmiany
w prawej nodze, szczególnie w pobliżu dołu podkolanowego. Po
badaniu MRI usunięto zmianę, która wyglądała na powiększoną
kaletkę z grubą włóknistą ścianą, ale zawierała żywe sparganum
i dużą ilość tkanki martwiczej [57].

Roh i wsp. [58] opisali ciekawy przypadek pacjenta z chłoniakiem
B– komórkowym żołądka. Badanie CT wykazało pogrubienie ściany żołądka, liczne powiększone węzły chłonne i guzki w śledzionie.
Po kilku cyklach chemioterapii zmiany uległy regresji, ale stwierdzono obecność licznych twardych, nieruchomych podskórnych
guzków na brzuchu i klatce piersiowej. W badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność sparganum. Roh i wsp. zasugerowali,
że immunosupresja wywołana chemioterapią przeciwnowotworową może wpływać na zaostrzenie sparganozy [58].
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