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Wstęp: Bąblowica jednojamowa (hydatidoza) jest chorobą wywoływaną larwalną postacią
tasiemców należących do kilku spokrewnionych gatunków Echinococcus granulosus
complex. Do niedawna w Polsce stwierdzano jedynie E. canadensis („szczep świński”,
genotyp G7 E. granulosus sensu lato), jednak ostatnio wykazano także obecność właśnie E.
granulosus sensu stricto („szczep owczy”, genotyp G1).
Materiały i metody: Badania zostały wykonane w ramach monitoringu zarażenia owiec
wypasanych w Beskidzie Śląskim (łączone stado owiec z Podhala, Beskidów i pochodzenia
rumuńskiego). Materiał badawczy stanowiły wątroby oraz płuca pochodzące od 3 jagniąt,
ubitych w czerwcu 2015 roku. Sekcje parazytologiczne wykonano według ogólnie przyjętej
metodyki, po przemrożeniu materiału w temperaturze minus 85°C przez okres 2 tygodni.
Wyniki: Zarówno w płucach, jak i wątrobach stwierdzono liczne larwy bąblowców o
średnicy od 3 mm do 2,5 cm. W płynie pobranym z pęcherzy wykazano obecność
protoskoleksów Echinococcus sp.
Dyskusja i wnioski: Obecne w badanym materiale larwy tasiemca prawdopodobnie należą
do E. granulosus sensu stricto (= „szczep owczy”, genotyp G1), który został stwierdzony we
wcześniejszych badaniach prowadzonych na Podhalu (Sałamatin i wsp. 2014). Przynależność
do tego szczepu zostanie potwierdzona badaniami molekularnymi.
Larwy wykazano u 3 z 10 sekcjonowanych owiec, co wskazuje na wysoki poziom
zarażenia stada. Wiek badanych zwierząt świadczy o zarażeniu w miejscu wypasu, a to z
kolei pozwala wnosić o stałej obecności E. granulosus na analizowanym terenie.
Na przestrzeni lat hydatidoza u owiec była rzadko stwierdzana (Prost 1985, Pawłowski
i Stefaniak 2003). Uzyskane wyniki mogą wskazywać na nowe ognisko tego tasiemca w
Polsce południowej. Istotne zatem jest profilaktyczne odrobaczanie psów pasterskich, jak
również ostrożność osób mających z nimi kontakt, gdyż echinokokoza u owiec w sposób
pośredni stanowi zagrożenie także dla człowieka.
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