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Zmiany w wątrobie świń wywołane pszezA. suum
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"Pyz-Łukasik R.; Pro§t E. K. ] :

Milk spots caused by Ascaris suum in pigs liuer

Sulnmary
One thousand slaughtered pigs were inspected for the presence of milk spots in their livers - a condition

mo§t commonly caused by larvae of Ascaris suum:,These lesions were found in 311 livers i.e. in approximatel1,
31% of the_ ingpected pigs. The intensity with which milk spots occurred varied from 1 to over 30 in particular
livers. In the case of low invasion e.g. from 1 to 7 milk spots these lesions may be removed from the liver and
the remaining,meat may be approved for con§umption. However, in the case of more than 8 milk spots occur-
ring, the livers should be condemned. The milk spots in the slaughtered pigs were móre'precisely inspected.
Their size ianged from that of a pinhead to that of a grain of corn. When the changes of interstitial inflamma-
tion were inspected under a microscope, the presence of eosinophilic leucocytes and, in some §pots, tŁi ie.
maińders of parasites were found.
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W 1911 r. zostało po raz pierwszy opisane przęz
M. Schmeya występowanie w wątrobie ok. 25% świń
rzeżnych szarobiaĘch ognisk z naciekami leukocytar-
nymi (6). W pózniej s zy chlatachpotwierdzone to było
przez Iicznych autorów w wielu krajach, a zmiany
wątrobowe określano w piśmiennictwie anglojęzycz-
nym jako,,milk spots" lub ,,white spots", tj. ogniska
lub plamy mleczne (2). Określenie to zostało dość
powszechnie przyjęte.

D op i ero j edn ak w I 9 3 2 r. stwierdzo no, że pr zy czyną
tych zml,an są formy rozwojowe Ascaris suum. W
7944 r. wywołano eksperymentalnie powstawanie
ognisk mlecznych w wątrobie świń, a w 1968 r. po-
twierdzono to jń całkiern pewnie zarażając świnie
SPF, tj. wolne odpatogennej mikroflory, jajami Asca-
ris suum (6). Dane piśmiennictwa podają o występo-
waniu wymienionych zmian wątrobowych we wszyst-
kich krajach, przy ekstensyłvności wahającej się od 8%
do nawet 80% pogłowia świń. Jest to tym samym jed-
na z b ar dziej rozp ow s ze chni onych inwazj i p as o zytni-
czychu świń (1,3 5,7).

Omawiając ten problem wydaje się celowe podanie
w jaki sposób i dlaczego dochodzi do powstawania u
świń zmian wątrobowych.

Glistnicę (askarydozę) wyrvołuje u świń nicieńAsca-
ris suum (Goeze 1182), określany jako glista, należą-
cy do rodziny Ascarididae, rodzaj Ascaris. Glisty są
p as ozytam i r ozdzięInopłc iowymi, c e chuj ącymi si ę
b ar dzo dlżąr o zr o dc zo ś c i ą, Zapło dniona s amic a skła-
da dziennie od 1,4 do 2 mln jaj, które wydalane sąz
kałem do środowiska zewnętrznego. Jaja stają się in-
wazyjne dopiero po 2-8 tygodniach .Do zarażenia świń

dochodzi po zjedzeniu inwazyjnych jaj, zawierających
larwę II stadium, czyli po 1 lince, która przebiega w
środowisku zewnętrznym. Wjelicie cienkim z jajroz-
włają się larwy, ktore rozpoczynająwędrówkę drogą
układu krążenia do wątroby (w wątrobie larwy sąobec-
ne3-4 dnia od zarażenta), a następnie do prawego ser-
ca i płuc. ZpŁac przenoszone sąbiernie popTzez dolne
i górne drogi oddechowe do gardła, a po wykasłaniu i
połknięciu dostają się ponownie do jelita cienkiego,
gdzie się umiejscawiają. Wędrówka larw w organi-
zmie, konieczna dla uzyskantaprzez nie dojrzałości
płciowej, trwa od 10 do dwudziestu kilku dni. W tym
czasje larvnry przechodzą drugą linkę w wątrobie, trze-
cią - w płucach t czwartąw jelicie. Cykl rozwojowy
A. suttm podano na ryc. 1 (1, 8, 9).

W swym cyklu rozwojowym glisty odbywają wę-
drówkę przez wiele narządów, w tymiprzez wątrobę.
Nie jest ona jednak ich docelowym miejscem lokali-
zacj i. Wę druj ąc e larwy p owo duj ą u szko dzęnia tkanki
i wybroczyny, zanim opuszcząten narząd. Niekiedy
tylko nielicznę egzemplarze larw odbywają ,,błędne
wędrówki" w wątrobie i sąwówczasprzez obronę ko-
mórkową dość szybko likwidowane. Organtzm żywt-
ciela zostaje jednak uwrazliwiony na inwazjęwymie-
nionych nicieni, wytw arzając odpowiednie przeciw-
ciała. Efekt ten ujawnia się przy następnej dopiero in-
wazji. W czasie wędrówki larw przez wątrobę docho-
dzt wowczas do wyrażnej reakcji irnmunologicznej.
Larwy zo staj ą w większo ści likwidowan e przez eozy -
nofile, a w tkance wątrobowej powstają wokół paso-
zyta ogniskowe stany zapalne. Uruchomione plocesy
,fuytwórcze przesuwają larwy na powierzchnie narzą-
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Ryc. 1. Cykl ronvojory A. suum (wgt)

du, gdzie następuje ich otorbienie przez tkankę Łączną.
Zbltznow ac eni a nabi e r aj ą z czas em ch arakteru szar o -
-b iaławych bljzn z promienistymi wypustkami do prze-
strzeni międzyzrazikowych wątroby, Cały ten proces
określany jako hep atitis inters titi al is p aras it ari a multi-
plex zaczyna się wkrótce po inwazji i zostaje zakoń-
czony po ok. 8 tygodniach. Proces ten moze się po-
wtarzaó i to wiele Tazy w zależności od następnych
tnwazji u świń.

Ogniska mleczne w wątrobie wyr,voĘwać mogą w
wątrobie świń także i inne nicienie. Sąto Tbxocara ca-
nis i T. mystax, których lanły odbywają podobną wę-
drówkę w organizmie świni. Do siĘch reakcji, ale cha-
rakteru b ar dziej wysiękowe go, docho d zi pr zy Tb x o c a -
ra już przy pierwszej inwazji. Larwy te pojawiają się
już po ok. 4 dniach od inwazji gospodarza, a po ok. 7
Ęgodniach pojawiają się mleczne ogniska wielkości ok.
5 mm z neboĘcznym centrum. W wątrobie ulegają
ostatecznie likwidacji także i larwy Toxocara, ablizny
pojawiająsię po 9-12 tygodniach od inwazj| dając ob-
raz podobnych do Ascarls ognisk mlecznych (6).

Odróznienie charakteru etiologicznego ognisk mlecz-
nych i stwierdzenie czy są one wywoływanę przęz
Ascaris czy Tbxocara jestbardzo trudne i mogąto prze-
prowadzić tylko wyspecjalizowane laboratoria. W ba-
daniach nad etiologią plam mlecznych w wątrobie
świń, przeprowadzonych na Wydziale Weterynaryjnym
w Monachium, Niemcy, stwierdzono występowanie
Ęch zmian wątrobowych u 34,]oń świń rzeźnych, z
częgo 16oń miaŁo być wywołanych przez Toxocara
canis, a pozostałe, tj. ok. I9ońprzez Ascaris suum (6).
Wydaje się jednak, żente we wszystkich krajach ogni-
ska mleczne wywoływane są w tak wysokim procen-
aę przęz T. canis czy T. mystax.

Wątrobowe o gniska mleczne nie stanow iązagr oże -
nia epidemiolo giczneg o, gdyżnie mogą wywołać glist-
nicy u spożywających takie wątroby ludzi. Sąto zresztą
tylko bliznowane ogniska, które nie zawterĄąinwa-
zyjnych nicieni, tak A. suum jak i T. canis. Same już
jednak zmlany patologiczne w wątrobie dyskwalif,r-
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kująten narząd do spozycia.W zalężności od inten-
sywności inwazjt mogąbyć uznane jako niezdatne do
spożycia całe wątroby lub tylko ich fragmenty objęte
zmianamt. Taka jest najczęściej ocena sanitamo-we-
terynaryjna, stosowana w krajach Unii Europejskiej
jak i w USA. Podobne postępowanie ma miejsce tak-
ze w Polsce.

Celem placy było wykazanie częstości występowa-
nia (ekstenslłvności) oraz określenie intensywności in-
wazji ognisk glistniczych w wątrobach świń w regio-
nie lubelskim.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w rzeżni przemysłowej. Ma-

teriałem do badań było 1000 świńrzeźnych. Zwierzętapo-
chodziĘ z regionu lubelskiego. Tusze i narządy wewnętrz-
ne poddawano badaniu makroskopowemu, zgodnie z obo-
wiązuj ącymi przepisami san. -wet. Zwracano szczególną
uwagę na częstość występowania, tj. ekstensywność oraz
intensywnośó mlecznych ognisk w wątrobach. Zmiany Ii-
czono i rejestrowano oraz niektóre z nich poddano badaniu
histologicznemu. Ustalono także przedziaĘ intensywności
inw azji wg następuj ących kryteriów :

- od 1-3 ognisk mlecznych na obu powierzchniach wą-
troby - określono jako niską inwazjg'

- od 4-7 ognisk mlecznych - jako średnią inwazję;

- od B-30 (i więcej) jako wysoką inwazję.
Określono także wielkość ognisk mlecznych oraz głę-

bokość ich penetracji w głąb wątroby.

Wyniki iomówienie
Na przebadanych 1000 świń rzeżnych ogniska

mleczne stwierdzono u 311 świń, tj. u ok. 31%.
Liczbę stwierdzonych ognisk mlecznych podano w

tab. 1. W tab. 2 zestawiono natomiast stopnie inwazji
wątrób według przyję§ch kryteriów intensyłvności in-
waZJI.

W badaniu makroskopowlmr ognisk mlec nrychstwier-
dzono ich rózniącąsię wielkość - od średnicy ok. 2 mm
do nawet 15 mm. Grubość wymienionych ognisk, tj.
ich penetracja w głąb tkanki wątrobowej wahała się
od ok. 2 mm do ok. 10 mm. Niektóre ogniska były
płaskie, inne natomiast wypukłe, wystające ponad po-
wierzchnię wątroby. Obraz makroskopowy ognisk
mlecznych w wątrobie świń przedstawia ryc.2 i 3.

W preparatach histolo giczny ch stwi erdzono, ze :

1) ogniska mleczne o charakterze wypukłym wyka-
zywaŁy silne przekrwienie orazwczesny rozrost tkan-
ki łącznej między płacikami wątrobowymi; wskazy-
wałoby to na wczesnąreakcję na inwazję larw,

2) w płaskich zmianachp lamistych występ ował b ar-
dziej zaawansowany proces destrukcyjny tkanki; pła-
ciki wątrobowe były pozbawione pierwotnej. typowej
dla nich budowy, a między płacikami widoczny był
silny przerost tkanką łączną wskazuje to na zaawan-
sowany etap destrukcyjny tkanki, Obraz histopatolo-
giczny ogniska mlecznego w wątrobie podano na
ryc. 4. Wyniki badań własnych wskazująna stosunko-
wo dużą ekstensywnoś c inwazjt wątrób w regionie lu-

wędrówka larw |]'

przez Wątrobę



Tab. 1. Ogniska mleczne w wątrobach świń
wg stwierdzonej intensywności inwazji
(n = 1000)

Tab.2.Liczba ognisk mlecznych w wątrobach wg przyjętego
stopnia inwazyjności (n = 1000)

b e lskim, a pT zypuszczalnie takżę w c ałej P o 1 s c e, przez
postaci lozwojowe Ascaris suum, Ogniskami, a nawet
plamami mlecznymi objętych było bowiem aż 3Ioń
badanego pogłowia świń.

Inten sywno ś c inw azji była w y r aźnię zr ó żnicow ana.
Niską inwazyjnością nie mającą większego znacze-
ni a praktyc znę go, dotkniętych było ok. 5 8%o w ątr ob, z
obecnością 1-3 ognisk w wym. narządzie. Srednim
stopniem inwazyj no ści, w granic ach 4 -7 o gnisk mlecz-
nych, objętych było ok. 28oń wątrób. Wątroby świń
tak przy niskiej, jak i średniej intensywności inwazji
mogąbyć, według własnych badaimakroskopowych,
przęznaczone do spożycia po usunięciu części tkanki
zmienionej patologicznie.

Wątroby z ogniskami mlecznymi w liczbie od 8 do
ponad 30 na obu powierzchniach wym. narządu, okre-
ślone zostały jako objęte silną inwazją. Całe takte
wątroby należy uzflac jako niezdatne do spożycia.
Wykrawanie z nich zmlan chorobowych trudno było-
by zaakceptować, gdyżnie pozostawałoby wiele nie-
zmi eni o nej tkanki wątrob o w ej . Wątrób z taktmt zmia-
nami jest ok.13,5oń wśród świń dotkniętych inwazją

z ogniskami Ryc.3.Wątrobaświnizogniskamimlecz-
nymi - w zbliżeniu
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Ryc.4. Obraz mikroskopowy ogniogniska mlecznego; w centrum
rozrost tkanki łącznej, na obwodzie fragmenĘ płacików wą-
trobowych

a w odniesieniu do pogłowia świń ok. 4%.W ocenie
sanitarno-weterynaryjnej celowe jest wzięcie pod uwa-
gę, żę tkanka wątrobowa wokół ognisk mlecznych jest
tak dalece zmieniona patologicznie, że nie nadaje się
w zadnym przypadku do spożyciaprzezlldzi.
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Ryc. 2. Wątroba świni
mlecznymi


