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Aswortioza - nowa pararyloza dzikich przeżuwacry*|
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Ashworthiosis - new para osi f luminants

1,1 , , Summary
As a result of parasitological necropsies of 28 wild ruminants (8 European bisons, 2 roe deer and 1,8 red

deer) shot in the Bieszczady Mountains, I00o1o infection by blood sucking nematode Ashwoithius sidemi,
localised in abomasum, wa§ determined. In most cases there were ma§s invasions. Infection of wild animals by
A. sidemi takes place mainly from June to September. Nematodes from this infection reach sexual maturiĘ
not before June of the following year, and from September of the next year begins the process of freeing the
wild ruminants from parasites of this generation. Thus, from June to September in wild ruminants in the
Bieszczady Mountains two generations of nematodes occur: the previous year one in the form of sexually
matured specimens and the current year one in the form of the 4th and 5th stadium larvae and young adults
specimens. In winter and spring till June only one generation of nematodes occurs in tho host in the form of
arrested larvae of the 4th stadium and young adults. Moreover, morfo|ogy of eggs, invasive larvae and adult
A. sidemi were described. This will help at intra vitam and post mortem diagnosis of this parasitosis. The
authors believe that this nematode can occur in cattle and sheep on woodland pastures and meadows in the
Bieszczady Mountains.

Keylvords: Ashworthius sidemi, parasitic nematode, wild ruminants.

Aswortioza wywoływana jest przez krwiopijne ni-
cjenie z rodzaju Ashworthius Le Roux, 1930, należą-
ce do rodziny Trichostrongylidae. Nicienie z tego 1,o-

dzaj u s ą gro źnymi pas ozytami umiej scow i aj ącymi si ę
w trawieńcu przeżlwaczy w Afryce lEuraąL Nicie-
nie z gatunkuAshworthius.sidelni Schulz, 1933 stwier-
dzono po raz pierwszy w Polsce w lutym 1997 r. u
czterech zubrów, żyjących na wolności w Bieszcza-
dach (3, 4, 5). W wyniku uznania Ashworthius gaga-
riniKostayev, 1969 zamŁodszy synonim A. sidemi(4),
w Eurazji występujątylko cztery gatunki należące do
rodzaju Ashworthitti. Sąto Ashworthius sidemi, uwa-
żany zapasożyta pierwotnie typowego d|a azjatyckich
jeleni (2), głównie zaś dla jelenia sika, wTaz z którym
został introdukowany do wielu krajów dawnego Związ-
ku Radzieckiego, w tej liczbie do Ukrainy, ale także
do Słowacji, Czech i Francji (4, 6-8, 10, 11). W wyni-
ku introdukcji jelenia sika do tych krajów A, sidemi
skol onizował miej s c o we gatunki ptzeżuw aczy, takie
jak maral, jeleń szlachetny, sarna, łoś i muflon. Bada-
nia do świ ad czalne wykazały dużą p o datno ś ć owiec na
zarażenię tym nicieniem (9). Pozostałymi gatunkami
z rodzaju Ashworthius stwierdzonymi w Eurazji są:
A. tuyenquangiDrożdż,l9]0 u mundzaka w Wietna-

mte, A. martingliali Oltlepp, 1935 u antylopy nilgau
w Indiach oraz A. perilli Chauhan et al., 1972 u anty-
lop nilgau i garna także w Indiach.

W związku ze stwierdzeniem masowej lnwazji A.
,sidemi u żubrow w Bieszczadach, wysunęliśrny przy-
puszczenie , że źrodłem tej inwazji są miejscowe jele-
nie szlachetne, które przeniosły tego pasożyta z sąsied-
niej Ukrainy i Słowacji (3,4,5). W celu sprawdzenl,a
tego przypuszczenia wykonano w 1998 r, sekcje 20
osobników jeleniowatych, odstrzelonych w czerwcu i
we wrześniu na terenie nadleśnictwa Lutowiska, oraz
cztelech żubrów odstrzelonych w grudniu na terenie
nadleśnictwa Lutolviska, Stuposiany, Brzegl Dolne i
Baligród. Uzyskane wyniki porównano z danymi o za-
razeniu żubrów ptzez A. sidemi w lutym I99] r. Po-
nadto opracowano morfologię jaj, 1arw inwazyjnych i
postaci dorosłych A. sidemi, co ułatwi przyżyciowe i
pośmiertne tozpoznawanie tej parazytozy, Celem pra-
cy było takżę wstępne określenie zasięgu ogniska
aswortiozy w Bieszczadach.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono ogółem na 28 wolno zyjących
przeżuwaczach. Skład poszczególnych gatunków był na-
stępujący: B zubróW w tyn 4 krowy w wieku 4,4,16 i 19
lat oraz cztery byki w wieku 4, 4, J i 10 lat, dwa rogacze
satny odstrzelone w czerwcu l998 r. i 18 jeleni szlachet-*) Praca rł,ykonana rv rallach grantu KBN Nr 5PO6K 028 ] 4
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Ryc. l. Torebka kopulacyj na lanry V stadium A. s idemi (ska-
la: 100 pm)

Ryc. 2. Torebka kopulacyjn a mlodego osobnika l. sidemi (ska-
la:300 pm)

Ryc. 4. Rozwój jaj
(skala: 100 pm)

A. sidemi w ciągu pierwsrych 48 godzin

Ryc.5. Larwa inwazyjna A, sidemi (skala:200 pm)

Ryc. 3. Torebka kopulacyjna dojrzałego płciowo osobnika,4.
sidemi (skala:300 pm)

nyclr, odstrzelonych we wrześniu 199B r. (edna łania, dwa
cielęta i 15 byków). Zwterzęta te pochodziły z następują-
cych nadleśnictw: Lutowiska, Stuposiany, Brzegi Dolne i
Baligród. Sekcje jeleniowatych wykonano wg metody opi-
sanej przez Dróżdża (l).

W celu ułatwienia pośmierlnego rozpoznawania aswor-
tiozy wykonano zdjęcia mikroskopowe larwy V stadium,
osobnika młodego i dojrzałego płciowo (ryc. 1, 2, 3). Sta-
dia lar-walne oznaczano wg ogólnie przyjęĘchzasad. Wśród
osobników dorosłych wyrózniono postacie młode ze słabo

Ryc. 6. Ęlny koniec larlły inwazyj nej A. s i tl e m i (skala : 50 pm)

rozwiniętym układem rozrodczym nie zawierającym ko-
mórek płciowych oraz postacie płciowo dojrzałe. W celu
uzyskania larw inwazyjnychA. sidemi, wyosobniono jaja
z końcowego odcinka macicy 38 samic zebranych z tra-
wieńca jelenia odstrzelonego 29.09.98 r. Iaja te (ryc. 4)
umi e szczono na wyj ałowionej pożywce kałowej (kń kozy),
gdzle rozwtnęły się one do larw inwazyjnych (ryc. 5, 6).
Rysunki larw, pomiary i fotografie wykonano pod mikro-
skopem świetlnym.

Wyniki iomówienie
Stopień zatażenia dzikich przeżuwaczy przez A. si-

demi przedstawiono u, tab. 1.

Wszystkie badane zwierzęta były zarażone przęz
nicienie A. sidemi. Największą średnią intensywność



Tab. 1. Występowanie Ashworthius sidemi u dzikich przeżlwaczy w Bieszczadach
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Tab. 2. Wymiary larw inwazyjnych Ashworthius sidemi (mm)

0d-do Średnio

Długość całkowita
(wraz z wylinką)

Szerokość maksymalna

Długość gardzieli

0dległość otworu wydalniczego
od przedniego końca ciała

0dległość zawiązku płciowego
od przedniego końca ciała

Długość 0gOna laruy właściwej

Długość 0gOna wylinki

Długość wolnego 0qona wylinki

0,985-1 ,056

0,024-0,028

0,161 -0,203

0,122-0,140

0,482-0,516

0,073-0,086

0,107-0,125

0,030_0,039

1,001

0,026

0,180

0,129

0,505

0,082

0,117

0,035

inwazji wykazywały żubry 0792 nicienie w lutym i
l083 w grudniu), mniejszą sarny (301 nicieni) i naj-
mniejsząjelenie (119 nicieni). U żubrów stwierdzono
tylko larwy IV i V stadium oraz dorosłe, niedojrzałe
nicienie, u sarrl w czerwcu występowały tylko doro-
słe, dojrzałe nicienie, a u jeleni we wrześniu stwier-
dzono aż 1439larw V stadium (od 6 do 20 mm długo-
ści) i tylko 706 dorosłych, dojrzałych nicieni. Wśród
badanych jeleni były dwa cielęta, które zarażonebyŁy
tylko przez larwy V stadium A. sidemi długości 8-17
mm (średnio 13 rnm).

Jaja A. sidemi wydalane z kałem posiadają liczne
blastomery i wymiary 97-103 x 48-49 p. Są bardzo
podobne do jaj pokrewnego nictenia Haemonchus con-
tortus, który powszechnie występuje u wszystkich
przeżuwaczy dztkich i domowych w Polsce . Jaja H.
contortus sąjednak znacznie nlniejsze i mająwymia-
ry 65-82 x 40-50 p. Tak więc przy dokładnym bada-
niu jaja A. sidemi i H. contortus możnarozróżnić.

Charakterystykę larw A. sidemi podano w tab.2.
Jaja A. sidemi w temperaturze pokojowej rozwijają

się bardzo szybko i juz po 48 godzinach pierwsze lar-
wy opuszczająotoczki jajowe (ryc. a). Larwy I sta-

dium dwukrotnie linieją i po siedmiu dniach stwier-
dza się w hodowlach laboratoryjnych pierwsze larwy
inwazyjne. Larwa inwazyjnaA. sidemi (ryc, 5 i 6) jest
duża, jelito zawiera 16 komórek rozmieszczonych rv
dwoch rzędach. O gon wylinki j e st klótld. Wyrni arami
larwa inwazyjna znacznle się rózni od podobnej pod
względem morfologii larwy inwazyjnej kladorsagia
circuncincla, pospolitego pasozyta owiec i kóz w Pol-
sce. Larwa inwazyjna A. sidemi bardzo się różni od
larwy inwazyjnej H. contorttts i pozostałych nicieni
przewodu pokarmow ego przeżuw aczy, zarówno wy-
miarami jak i morfologią.

Dorosłe osobnikil. sidelni zazwyczaj widoczne byĘ
jńw czasie sekcji trawieńca przeżuwaczy. Sąto bar-
dzo duże nicienie, przyżyciowo barwy czerwonej. Dłu-
gość ciała samca wynosi 24-26 mm, a samicy 34-44
mm. Młode osobniki nicieni odpowiadają opisowi,1.
gagarini, a dorosłe opisowi A. sidemi. Torebka kopu-
lacyjna sanrca jest duża, charakterystycznej budowy z
nieparzystym żeberkiem grzbietowym połozonym w
środku między płatarni bocznymi (tyc.2 i 3). Zeberko
grzbietowe u larw V stadium (ryc. 1) jest dłuższe od
całej torebki kopulacyjnej. W miarę dalszego powięk-
szania się płatów bocznych i podtrzyrnujących je żebe-
rek, zeberko grzbietowe jest w stosunku do zeberka
zewnętrzno-grzbietowego krótsze (ryc.2 i 3). Ten nie-
równomiemy wzrost zeberka grzbietowe go był przy-
czyllą opisania A. gagarinl, który uznany został za
młodszy synonim A. sidemi (.4).

Stwierdzenie 100% zarażenta przez A. sidemi żu-
brów, sanr i jeleni na terenie nadleśnictwa Lutowiska
wskazuj e, żę Bieszczady stanowią ognisko asworlio-
zy. Wcześniej wysunięte przypuszczenie, że żrodłęm
tej inwazji sąjelenie, które przeniosły tego pasożytaz
sąsiedniej Ukrainy i Słowacji (3,4, 5) znalazło po-
twierdzenie w niniejszych badaniach. Pozostaje do usta-
lenia zasięg wykry.tego ogniska aswortiozy. Uwzględnia-
jąc zdolności migracyjne jeleni szlachetnych, wydaje
się, ze ognisko to daleko wykracza poza teren nadle-
śnictwa Lutowiska, na co takżę wskazuje fakt wykry-
cia A. sidemi u żubrów w nadleśnictwie Stuposiany,
Brzegl Dolne i Baligród.

Omawiane badania prowadzone były w cyklu rocz-
nym i dzięki temu dostarczyły danych o dynarnice



występowaniaA. sidemi u żywicieli w Bieszczadach.
Stwierdzenie w lutym u żubrów tylko larw IV stadium

niedojrzałe nicienie.

tymizarażo h mie-
siącach od ę tego
zwletzęcft. z pod-

one ten stan między kwietniem aczerwcem i ze w tym
okresie nie było dodatkowe go zarażenta tych żywicie-
li larwami A. sidemi. Stwierdzenie u obydwu cieląt

nej inwazji.
Ż omówionych danych wynika, że zarużenie dzikich

pr zeżuw aczy pr zez A. s i d em i w Bieszczadach ma miej -

Śce w okresie od czerwca do września. Nicienie po-
chodzące ztego zarażęnia osiągają dojrzałośó płcio-

nego roku, a od wrze-
się proces uwalniania

ytów tej generacji, Tak
więc od czerwaa do jesieni u dzikich przeżuwaczy w
Bteszczadach występuj ą dwi e generacj e nic ieni : ubi e -

jednej generacji, w postaci wstrzymanych w rozwoju
larw IV stadium i młodych osobników dorosłych.

P odobne ob s erwacj e doty cząc e dynamiki aswońio -

zy u maralt i jeleni Dybowskiego w Azji podaje Lju-
bimov i Ovćarenko (11). Autorzy ci stwierdzali w tra-
wieńcu badanych jeleni w okresie letnim same dojrza-
łę ki A. sideml, których intensywność
za obniżeniu w miarę zbltżanta się je-
sieni. W czasie sekcji w listopadzie, grudniu t stycz-
niu stwięrdzano u jeleni Ęlko młode ,niedojrzałe płcio-
wo nicienie (11).

Stwierdzenie masowej tnwazjt A. sidemi u zubrów
oraz danę o dużej podatności owiec nazarażęnie tym

dach.
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poziom prolaktyny w plazmie krwi odbiegał od waltości prawidłowej. 
G.


