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ABSTRACT. Twenty seven species belong to the genus Toxocara. Most of the species infect Carnivora from families:
Canidae, Felidae, Viverridae, Procyonidae, Mustelidae and Herpestidae. The most widespread species are: T. canis,
T. cati and T. vitulorum. The life cycle of Toxocara spp. is connected with young animals and adults with the lowered
immune response. Three of the Toxocara species: T. canis, T. cati and T. pteropodis are the aetiological agents of human
toxocariasis. 
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Rozpowszechnienie nicieni z rodzaju
Toxocara na świecie

Ni cie nie z ro dza ju To xo ca ra na le żą do rzę du
Asca ri di da i gro ma dy Se cer nen tea. 

Wbrew po wszech ne mu prze ko na niu o nie wiel -
kiej licz bie ga tun ków za li cza nych do ro dza ju To xo -
ca ra, ana li za da nych li te ra tu ro wych wska zu je iż
licz ba ta wy no si 27, z cze go na te re nie Eu ro py wy -
stę pu ją czte ry ga tun ki (T. ca nis, T. ca ti, T. vi tu lo rum
i T. ge net tae). Do kład ny wy kaz ga tun ków ni cie ni
z ro dzi ny To xo ca ra znaj du je się w Ta be li 1. 

Ga tun ka mi po wszech nie wy stę pu ją cy mi
na świe cie są: T. ca nis (gli sta psia), T. ca ti (gli sta
ko cia) oraz T. vi tu lo rum (gli sta by dlę ca). 

Naj czę ściej za ra że nia T. ca nis dia gno zu je się
u szcze niąt oraz mło dych bez pań skich psów. Ba da -
nia ko pro sko po we wy ka za ły obec ność te go pa so ży -
ta u oko ło 22,1–64,7% zwie rząt we Wło szech, oko -
ło 17% na Ukra inie i w Cze chach, 33,8% w Ni ge rii,
48% w Ju go sła wii oraz 83% w Ir lan dii [27–32].
W Pol sce stwier dzo no go u od 62% do 100% szcze -
niąt prze by wa ją cych w schro ni skach [33,34],
13,2–55% psów wiej skich [35,36] oraz 0,4% psów
na le żą cych do pry wat nych wła ści cie li [37]. 

Ba da nia li sów na obec ność T. ca nis wy ko na no

w wie lu eu ro pej skich kra jach, i tak od se tek za ra żo -
nych zwie rząt w Bel gii wy niósł 17,9%, w Chor wa -
cji 20%, na Sło wa cji 25,8%, w Da nii 59% i 63%
w Wiel kiej Bry ta nii [38–42]. Ana li za po zio mu za ra -
że nia li sów T. ca nis wy ko na na na te re nie cen tral nej,
pół noc no -za chod niej i po łu dnio wej Pol ski wy ka za -
ła obec ność te go pa so ży ta u od po wied nio 21,9%,
43%, 28,3% dra pie żni ków [36,43,44].

Ze wzglę du na trud no ści z po zy ska niem ma te ria -
łu do ba dań pa ra zy to lo gicz nych nie wie le jest da -
nych do ty czą cych za ra że nia wil ków T. ca nis.
W wy ni ku ba dań ko pro sko po wych wy ko na nych
na te re nie Pol ski, Ło twy, Hisz pa nii i Es to nii, stwier -
dzo no 13,5%, 5,8%, 6,4% i 8% za ra żo nych wil ków
[45–48].

Rów nież in wa zje T. ca ti są ty po we dla mło dych,
bez dom nych zwie rząt (ko tów). Gra ce nea i wsp. [49]
stwier dzi li tę gli stę u oko ło 22% ko tów w Hisz pa nii,
a Ta lvik i wsp. [50] u 48,2% zwie rząt w Es to nii. Ba -
da nia ma ją ce na ce lu okre śle nie sta nu za ra że nia ko -
tów T. ca ti zo sta ły rów nież prze pro wa dzo ne na te re -
nie Pol ski. Od se tek za ra żo nych ko tów za miesz ku ją -
cych pod war szaw skie schro ni ska wa hał się
od 10,5% do 30% [51]. Nie co wy ższy pro cent ko -
tów za ra żo nych gli stą ko cią stwier dzo no na te re nie
Po zna nia (39%) [52].
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Tabela 1. Wykaz gatunków zaliczanych do rodzaju Toxocara
Table 1. List of species from genus Toxocara 

Gatunek pasożyta Żywiciel  Źródło   

Gatunek Rząd Rodzina   Występowanie

T. alienata szop rakojad drapieżne szopowate centralna i południowa [1] 
Rudolphi, 1819 (Procyon cancrivorus) Ameryka  

T. anakumae japoński borsuk drapieżne łasicowate Japonia [2]
Noda, 1966 (Meles anakuma)   

T. apodemi mysz polna gryzonie myszowate Chiny [3]
Olsen, 1957 (Apodemus agrarius)   

T. canarisi serwal drapieżne kotowate Afryka [4] 
Paylaert, 1967 (Leptailurus serval)

T. canis pies domowy drapieżne psowate kosmopolityczny [5]
Werner, 1782 (Canis familiaris)

lis
(Vulpes vulpes)

wilk
(Canis lupus)   

T. cati kot domowy drapieżne kotowate kosmopolityczny [6]
Schrank, 1788 (Felis catus)

żbik 
(Felis silvestris)

lew 
(Panthera leo)

jaguar
(Panthera onca)   

T. cynonycteridis Pteropus leschenaultti nietoperze rudawkowate  Australia, Afryka,  [7]
Parona, 1889   Azja, Oceania

T. elephantis słoń indyjski trąbowce słoniowate Azja [8] 
Rudolphi, 1819 (Elephas indicus)  

T. genettae żeneta afrykańska drapieżne łaszowate Afryka, Europa [9,10]
Warren, 1972             (Genetta felina) 

T. hippopotami hipopotam nilowy parzystokopytne hipopotamowate Afryka [11]
Canavan, 1931 (Hippopotamus amphibius)   

T. herpestum mangusta egipska drapieżne kotowate Azja [12]
Vuylsteke, 1956     (Herpestes ichneunon)   

T. indica bandikot indyjski gryzonie myszowate Azja [13] 
Naidu, 1981 (Bandicota indica)  

T. lyncis ryś stepowy drapieżne kotowate Azja, Afryka [14]
Macchioni, 1989 (Lynx caracal)   

T. mackerrasae Rattus assimilis gryzonie myszowate Australia [15]  
Sprent, 1957

T. malaysiensis kot domowy drapieżne kotowate Azja [16] 
Zhu, 1998 (Felis catus)

T. manzadiensis bawół afrykański parzystokopytne krętorogie Afryka [12] 
Vuylsteke, 1956        (Syncerus caffer) 

T. marginata pies domowy drapieżne psowate Afryka [17] 
Rudolphi, 1802       (Canis familiaris)

T. paradoxura łaskun muzang drapieżne łaszowate Azja [9] 
Kou, 1958 (Paradoxurus minor exitus)  
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T. pearsei Peropteryx macrotis nietoperze upiorowate Ameryka Pd. [18]
Chitwood, 1935   Natalus tumidirostris

T. pteropodis Pteropus poliocephalus nietoperze upiorowate Australia [19]
Baylis, 1936 P. alecto 

P. gaddiei 

T. sprenti wiwerka malajska drapieżne łaszowate Tajlandia [9,10]
Warren, 1972 (Viverricula indica) 

T. suricattae surykatka drapieżne mangustowate Afryka, Japonia [20]
Ortlepp, 1940        (Suricata suricatta)

mangusta pręgowana
(Mungos mungo)   

T. tanuki jenot drapieżne psowate Azja, Japonia [21] 
Yamaguti, 1941  (Nyctereutes procyonoides

viverrinus)  

T. vajrastirae balizaur drapieżne łasicowate Azja [22] 
Sprent, 1972 (Aectomyx collaris)  

T. vincenti cyweta afrykańska drapieżne łaszowate Afryka [23,24]
Puylaert, 1967     (Civettictis civetta)

żeneta stuhlmanni
(Genetta stuhlmanni) 

T. vitulorum bawół domowy parzystokopytne    krętorogie kosmopolityczny [25]
Goeze, 1782        (Babalus bubalis)

bizon preriowy
(Bison bison bison)

żubr
(Bison bonasus)  

T. warreni kanczyl afrykański parzystokopytne kanczyle Afryka [26]
Durette-Desset  (Hyemoschus aquaticus)
et Chabaud, 1974

Po dob nie do dwóch po wy żej opi sa nych ga tun -
ków, T. vi tu lo rum jest pa so ży tem wy stę pu ją cym po -
wszech nie na świe cie. Ga tu nek ten zdia gno zo wa no
mię dzy in ny mi u 15% by dła w In diach [53], 40%
w Chi nach [54], 54% w Ni ge rii [55] i 29% w Tur cji
[56]. Na to miast w Eu ro pie ga tu nek ten stwier dzo no
u 3,2–5,6% by dła we Wło szech [57] i 44,2% w Ser -
bii [58]. Pierw sze i je dy ne jak do tąd da ne z Pol ski,
po cho dzą od Ste fań skie go [59], któ ry zdia gno zo wał
je u kra jo wych żu brów.

Cykl ży cio wy ni cie ni z ro dza ju To xo ca ra

In wa zje To xo ca ra spp. są cha rak te ry stycz ne dla
mło dych zwie rząt, co jest zwią za ne z bra kiem od po -
wied nie go po zio mu od por no ści. Do ro słe osob ni ki
tych ni cie ni by tu ją w je li cie cien kim swych ży wi -
cie li osta tecz nych. Tam po ko pu la cji, sa mi ce pro du -
ku ją ja ja, któ re wraz z ka łem ży wi cie la wy do sta ją
się do śro do wi ska ze wnętrz ne go. Licz ba pro du ko -
wa nych przez sa mi ce jaj jest uza le żnio na przede
wszyst kim od ga tun ku pa so ży ta i zwią za nej z nim
wiel ko ści sa mic. Sa mi ce T. ca nis pro du ku ją oko ło

200 ty się cy jaj na do bę [60], pod czas gdy sa mi ce
mniej szych nie co ga tun ków jak T. pte ro po dis
i T. ca ti pro du ku ją od po wied nio 25 000 jaj/do bę
i 19–25 000 jaj/do bę [61,62]. W cią gu 2–3 ty go dni
w śro do wi sku ze wnętrz nym we wnątrz osło nek ja jo -
wych do cho dzi do roz wo ju larw in wa zyj nych.
Do chwi li obec nej utar ło się prze ko na nie, iż for mą
in wa zyj ną To xo ca ra spp. i in nych Asca ri di dae jest
ja jo za wie ra ją ce lar wę L2. Na to miast ba da nia Scha -
che ra [63] i in nych ba da czy wy ko na ne jesz cze w la -
tach 50. i 60. XX wie ku wska zu ją, iż ja jo in wa zyj -
ne T. ca nis za wie ra lar wę L3. Po dob ne ob ser wa cje
mi kro sko po we po czy nił Arau jo [64,65] u Asca ris
lum bri co ides, A. su um, Ophi da sca ris spren ti, Po ly -
del phis qu adran gu la ris i He xa me tra qu adri cor nis,
oraz Uhli ko va i Hub ner [66] w przy pad ku T. ca ti,
a ta kże Pro civ [67] u T. pte ro po dis. Bru nan ska
i wsp. [68] pre zen tu ją ba da nia wy ko na ne przy uży -
ciu mi kro sko pu elek tro no we go i szcze gó ło wo oma -
wia ją czas po wsta wa nia ko lej nych sta diów lar wal -
nych we wnątrz osło nek ja jo wych u T. ca nis. W 11
dniu in ku ba cji w me dium w tem pe ra tu rze 25°C wy -
stę pu ją dwa ty py larw: lar wy L1 oto czo ne po je dyn -



czą osłon ką ku ti ku lar ną oraz lar wy L2 po kry te trze -
ma war stwa mi ku ti ku li (ko ro wą, środ ko wą i pod sta -
wo wą). Na to miast w 15 dniu in ku ba cji stwier dza się
lar wy L3 oto czo ne dwie ma ku ti ku lar ny mi osłon ka -
mi. 

Ze wzglę du na obec ność gru bej, czte ro war stwo -
wej osłon ki ja ja ni cie ni z ro dza ju To xo ca ra mo gą
prze żyć w wierzch niej war stwie gle by na wet kil ka
lat, cho ciaż w cią gu pierw szych sze ściu mie się cy
od mo men tu zło że nia ich w ży wi ciel skim ka le gi nie
więk szość z nich. Do za ra że nia ży wi cie li osta tecz -
nych, pa ra te nicz nych lub przy pad ko wych (czło wie -
ka) do cho dzi dro gą po kar mo wą, na sku tek spo ży cia
po kar mu lub wo dy za nie czysz czo nej ja ja mi in wa -
zyj ny mi To xo ca ra spp. Lo sy pa so ży ta w or ga ni zmie
ży wi cie la osta tecz ne go za le żą od je go wie ku i płci.
Lar wy wy lę ga ją w dwu nast ni cy po 2–4 go dzi nach
od mo men tu po łknię cia ja ja. Uwol nio ne lar wy L3
pe ne tru ją ścia nę je li ta i prze do sta ją się do na czyń
lim fa tycz nych. Za po śred nic twem lim fy do cie ra ją
do wę złów chłon nych, a stam tąd dro gą na czyń żyl -
nych do ukła du wrot ne go wą tro by. Lar wy do sta ją
się do wą tro by po oko ło dwóch dniach od in wa zji
[5]. Nie licz ne lar wy osie dla ją się w wą tro bie, a po -
zo sta łe ży ła mi wą tro bo wy mi do cie ra ją do ser ca,
a stam tąd tęt ni cą płuc ną do płuc (3–5 dzień po za ra -
że niu). Więk sza licz ba larw prze bi ja pę che rzy ki
płuc ne i za po śred nic twem tcha wi cy do sta je się
do gar dzie li, skąd są po ły ka ne i do cie ra ją do żo łąd -
ka (10 dzień po za ra że niu). Li nie nie larw, w wy ni ku
któ re go po wsta je sta dium L4, mo że za cho dzić
w płu cach, tcha wi cy lub w prze ły ku. W je li cie lar -
wy doj rze wa ją do po sta ci doj rza łych. Ta ki typ wę -
drów ki larw w or ga ni zmie ży wi cie la okre śla ny jest
ja ko asca ris i wy stę pu je u zwie rząt nie od por nych,
tj. głów nie szcze niąt i mło dych psów [69]. Okres
pre pa tent ny wy no si od 28 do 30 dni.

U zwie rząt star szych, więk szość larw po osią -
gnię ciu płuc prze do sta je się da lej na czy nia mi wło -
so wa ty mi do ukła du żył płuc nych i przez le wą ko -
mo rę ser ca do du że go ukła du krą że nia. Wraz
z krwią lar wy trans por to wa ne są do ró żnych na rzą -
dów. Te go ro dza ju wę drów ka larw no si na zwę so -
ma tycz nej. Lar wy lo ka li zu ją ce się w or ga nach za -
cho wu ją swo ją ży wot ność przez wie le lat.
Pod wpły wem zmian po zio mu hor mo nów zwią za -
nych z cią żą lub lak ta cją lub przy ob ni że niu od por -
no ści ży wi cie la lar wy opusz cza ją tkan kę, w któ rej
by ły zma ga zy no wa ne. 

W przy pad ku nie któ rych ga tun ków za li cza nych
do ro dza ju To xo ca ra (np. T. ca nis, T. pte ro po dis)

u cię żar nych sa mic ży wi cie li do cho dzi do uwol nie -
nia larw z tka nek (pod wpły wem hor mo nów cią żo -
wych) i przej ścia ich do pło dów za po śred nic twem
ukła du krą że nia (in wa zja śród ma cicz na). Lar wy te
za trzy mu ją się w wą tro bach pło dów, a ich dal sza
wę drów ka ma miej sce po uro dze niu się ży wi cie li. 

Lar wy od by wa ją ce wę drów kę so ma tycz ną, mo -
gą rów nież do trzeć do gru czo łów mle ko wych sa -
mic, i wraz z mle kiem mo gą do sta wać się do po tom -
stwa (za ra że nie lak to gen ne). Oka zu je się, iż jed no -
krot nie za ra żo na sa mi ca ży wi cie la osta tecz ne go
mo że prze ka zać lar wy To xo ca ra spp. do kil ku ko lej -
nych mio tów. Ten typ wę drów ki wy stę pu je m.in. u:
T. ca nis, T. ca ti, T. vi tu lo rum i T. pte ro po dis.

U nie któ rych ga tun ków za li cza nych do ro dza ju
To xo ca ra, np. T. ca nis i T. ca ti, istot ną ro lę w cy klu
roz wo jo wym pa so ży ta od gry wa ją ży wi cie le pa ra te -
nicz ni, głów nie gry zo nie [70]. W ich cie le do cho dzi
do ku mu la cji larw (w wą tro bie, śle dzio nie, płu cach
i mó zgu), któ re uwol nio ne w prze wo dzie po kar mo -
wym ży wi cie la osta tecz ne go od by wa ją wę drów kę
ty pu asca ris lub so ma tycz ną. 

Przy pad ki in wa zji To xo ca ra spp. u lu dzi

Tok so ka ro za jest cho ro bą od zwie rzę cą (zoo no -
zą) po raz pierw szy roz po zna ną w la tach sześć dzie -
sią tych XX wie ku [71]. Jej prze bieg za le ży od licz -
by jaj in wa zyj nych pa so ży ta, któ re do sta ły się
do ludz kie go or ga ni zmu, czę sto ści re in wa zji, lo ka li -
za cji larw w or ga ni zmie i po zio mu od por no ści.

Do ga tun ków pa to gen nych dla czło wie ka za li cza
się: T. ca nis [71], T. ca ti [72] i T. pte ro po dis [73]. 

Zda niem Fi sher [74], nie do ce nia się zna cze nia
T. ca ti ja ko pa so ży ta o zna cze niu zoo no tycz nym,
po dob nie jest w opi nii Li i wsp. [75] z T. ma lay sien -
sis, któ ry ja ko ga tu nek od zna cza ją cy się ni ską spe -
cy ficz no ścią ży wi ciel ską i wy ka zu ją cy du że po do -
bień stwo ge ne tycz ne do T. ca ti, mo że być trak to wa -
ny ja ko ga tu nek hi po te tycz nie cho ro bo twór czy dla
czło wie ka.

Do za ra że nia czło wie ka do cho dzi w wy ni ku spo -
ży cia owo ców lub wa rzyw ska żo nych for ma mi in -
wa zyj ny mi To xo ca ra spp. Ba da nia wy ko na ne przez
Ko za na i wsp. [76], wy ka za ły obec ność jaj in wa zyj -
nych na 1,5% prze ba da nych wa rzyw na te re nie tu -
rec kie go mia sta An ka ra. Nie bez piecz ne mo że być
dla lu dzi rów nież je dze nie mię sa lub po dro bów kur,
ka czek, kró li ków i świń za wie ra ją cych lar wy To xo -
ca ra [77–79]. 

Du żym ry zy kiem obar czo ny jest rów nież bez po -
śred ni kon takt ze zwie rzę ta mi, na któ rych sier ści
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mo gą znaj do wać się for my in wa zyj ne tych pa so ży -
tów. Ba da nia sier ści psów na obec ność jaj in wa zyj -
nych T. ca nis, wy ka za ły ich wy stę po wa nie w 25%
prób, przy czym w jed nym gra mie ba da nej sier ści
znaj do wa no od 20 do 180 jaj [80], czy li za gęsz cze -
nie jaj by ło znacz nie wy ższe od spo ty ka ne go
w trak cie ba da nia gle by. 

Fil laux i wsp. [81] wy mie ni li w swo im ar ty ku le
czyn ni ki ma ją ce wpływ na za cho ro wal ność lu dzi
na tok so ka ro zę, by ły wśród nich: ży cie na wsi
(zwią za ne z po sia da niem psów i nie prze strze ga niem
za sad hi gie ny), sta tus so cjo -eko no micz ny (ni ski po -
ziom sa ni tar ny) oraz wil got ny i cie pły kli mat przed -
łu ża ją cy ży wot ność jaj in wa zyj nych To xo ca ra. Za -
cho wa nia mi sprzy ja ją cy mi na by wa niu tok so ka ro zy
jest nie prze strze ga nie pod sta wo wych za sad hi gie ny,
oraz nie ty po we za cho wa nia ta kie jak: geo fa gia (spa -
czo ne łak nie nie i je dze nie zie mi) i ony cho fa gia (na -
wy ko we ob gry za nie pa znok ci).

Tok so ka ro za jest cho ro bą dia gno zo wa ną u lu dzi
na ca łym świe cie, ale naj wy ższy po ziom prze ciw -
ciał an ty-To xo ca ra stwier dzo no u dzie ci (86% se ro -
po zy tyw nych) i do ro słych (92,8% po zy tyw nych)
z In dii, gdzie pa nu je tro pi kal ny i wil got ny kli mat
[82,83]. Na to miast na ob sza rach cha rak te ry zu ją -
cych się go rą cym i su chym kli ma tem od se tek lu dzi
se ro po zy tyw nych jest ni ższy. Obec ność prze ciw ciał
an ty-To xo ca ra stwier dzo no tyl ko u 4,4% dzie ci
z Gre cji i 6,6% do ro słych z Egip tu [84,85].

Ba da nia wy ko na ne w Pol sce wy ka za ły se ro po -
zy tyw ność 19% dzie ci z te re nów po łu dnio wo -
-wschod nich, 3,5% z ob sza rów za chod nich oraz
20% osób z ró żnych grup wie ko wych z re gio nów
pół noc no -wschod nich [86,87]. Oprócz te go ba da nia
wy ko na ne w la tach 2003–2007 przez le ka rzy
z ośrod ków war szaw skie go i łódz kie go wy kry ły od -
po wied nio 194 i 178 dzie ci cho rych na tok so ka ro zę
[88,89]. Ana li za pró bek zie mi na obec ność jaj in wa -
zyj nych To xo ca ra spp. w miej scach za miesz ka nia
tych pa cjen tów wy ka za ła wy ższy po ziom za nie -
czysz cze nia te re nów wiej skich (od 27,5% do 30,4%
za nie czysz czo nych prób) w po rów na niu z miej ski -
mi (od 21,1% do 23,3% ska żo nych prób) [88,90]. 

Ze wzglę du na du żą licz bę do nie sień do ty czą -
cych za ra że nia lu dzi T. ca nis lub T. ca ti czę sto za -
po mi na się, iż na świe cie do za cho ro wa nia lu dzi
na tok so ka ro zę mo że dojść w wy ni ku spo ży cia jaj
in wa zyj nych T. pte ro po dis. O pierw szych przy pad -
kach ostre go sta nu za pal ne go wą tro by i żo łąd ka
u dzie ci z wy spy Palm Is land w wy ni ku kon sump cji
owo ców man go za nie czysz czo nych od cho da mi nie -
to pe rzy po in for mo wał Mo or ho use w 1982 ro ku

[73]. Wąt pli we wy da ją się być na to miast in for ma cje
za war te w ar ty ku le Id da we la i wsp. [91] wska zu ją -
ce na mo żli wość za ra że nia się miesz kań ców Sri
Lan ki T. vi tu lo rum. 

Ob fi tu ją cy w ga tun ki ro dzaj To xo ca ra jest bar -
dzo cie ka wy ze wzglę du na bo gac two ga tun ków ży -
wi ciel skich oraz ró żni ce w prze bie gu cy kli ży cio -
wych. Do dat ko wym aspek tem jest pa to gen ny
wpływ nie któ rych ga tun ków na zdro wie i ży cie lu -
dzi. Ze wzglę du jed nak na brak do kład niej szych da -
nych na te mat bio lo gii nie któ rych ga tun ków, na le -
ża ło by w przy szło ści wzno wić ba da nia w ce lu ich
lep sze go po zna nia. 
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