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Dairy cattle infection with Fasciola hepatica in small fams
Summary

The purpose of the investigation was to determine the prevalence and intensity of Fascio|a hePatica infection
in cattle on the basis of necroipsy material taken from slaughterhouses in the Bochnia region near Krakow. 218

heads of cattle - mainly untreatóa dairy cows from individuat farms were examined. PreliminarY estima_tions of
the examined livers sńowed pathologióal changes characteristic for fascioliasis in 62 heads of catt|e (28.44"/o).

These changes were most oft'en evidńtQ106)ń ttre livers of the oldest animals, i.e. over l2 Years o|d. Detailed
examinat with patńotogicat changes showed the presence of adu|t flukes in onlY 29 livers
(46.77"^) es in frarasitńumber iń tiver were evident in some animals - 2 to 64 individuals
(ur..og. and most cattle (18 heads) were infected at 6-11 years of age.
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Po II wojnie światowej przeprowadzono w Polsce wiele
badań nad występowaniem motylicy wątrobowej (Fascio-
la hepatica) u owiec i

niazwierzątmotylicą
podstawędo wprowad
tach 1975-1990 fascio

nich tego pasożyta.
Celem badańbyło określenie ekstensywności i inten-

sywności zarażenta motylicą waJrobową bydła w mate-
riale sekcyjnym.

Matetiał i metody

Badania sekcyjne bydła przeprowadzono od lipca 2003

do maja 2004 r. w ubojni w powiecie brzeskim (woj. mało-
polskie), obejmuja.c nimi 218 sztuk bydła w róznym wieku.
W większości przypadków bydło pochodziło z niewielkich
gospodarstw indywidualnych z okolic zny ch miej scowości
i najczęściej były to brakowane krowy mleczne.

Badano wszystkie sztuki bydła ubitego w danym dniu.

Krowy przed ubojem identyf,rkowano (m.in, pochodzenie,
wiek) na podstawie świadectw ubojowych. Według tych in-
formacji, krowy utrzymywane były najczęściej w systemie
alkierzowo-pastwiskowym, wypasane na pastwiskach pod-
mokĘch, m.in. na łąkach połozonych pomiędzy wałami prze-

ciwpowodziowymi okolicznych rzek j rowami melioracyj-
nymi. Krowy w okresie cho

Wszystkie pozyskane po a-

no wstępnej ocenie, poprzę ni

i wykonanie nacięć kontrolnych. Następnie wątroby zezglx-
bi ałymi przewodami zółciowymi, ogniskowymi zwapnienia-

opniami poddawano szcze-

- przecinanie wzdłllż grub-
krojenie wątrób na drobne

kawałki i wyciskanie treści ich przewodów. Pozyskane w ten

sposób pasozyty płukano w wodzie, a następnie konserwo-
wano w formaldehydzie (11, 13).

Na podstawie uzyskanych wyników obliczono ekstensyw-

no śc i intensywno ś ć zar ażenia bydła motylic ą wątrob ową.

Wyniki iomówienie

u bydła zróżnychrejonów Polski była podobna do uzys-

28,44
(n=62)

l

l

wątroby ze zmianami
anatomopat.

wątroby bezzmian
(zdrowe)

71,56
(n=156)

Ryc. 1. Ekstensywn ość zarażenia motylicą bydła rzeźnego n a

podstawie zmian anatomopatologicznych badanych wątrób (%)



kanej w niniejszych badaniach i wynosiła 6,5-28,3Yo.
Znaczrie niższą ekstensywność zarażenia - 2,4-9,Ioń -
stwierdzono jednak u bydłaz terenu byłych województw
krakowskiego i tarnowskiego (2,3, l2). Zko7ei zaraże-
nie bydła na podstawie badań koproskopowych w Pol-
sce północno-wschodniej sięgało lloń (9,10). W Euro-
pie motylicę stwierdzano koproskopowo w wielu krajach,
m.in. u 70,40ń bydła w Danii i ll l0oń - w Hiszpanii (6,7).

W przeprowadzonych badaniach zmiany anatomopa-
tologiczne waJrób wywołane motylicą stwierdzano naj-
częściej lrzwterzątnajstarszych, tj. powyzej 12. rokuży-
cia(lIoń), anajrzadziej - w wieku do 5 lat (I1%) (lyc. 2).
Podobnie niższe zarażenie zwierzal młodych (0,6%) niż
starszych, tj. powyżej czwartego roku zycia (4,7%) stwier-
dzono u bydła w Queensland (Australia) (] ). Zkolei dlżą
ekstensywność zarażęnia - I4oń - wykazano u młodego
bydła opasowego w Argentynie, co sugeruj e, iż na zara-
żenie motylicą wrażliwe są zwierzętaw rożnym wieku,
a czynnikiem sprzyjajapymzarażeniu jest obecność form
inwazyjnych tego pasozla w środowisku zewnętrznym (4).

W niniej szych badaniach szczegołowe oględziny prze-
wodów żółci owych wątrób ze zmianami anatomopato lo -
gicznymi wykazały obecność dorosłych motylic w 29
wątrobach (46,77%) (ryc. 3). W pozostałych 33 wątro-
bach (53,ż3%) występowało typowe dla fasciolozy za-
awansowane zwapnienie przewodów żółciowych i licz-
ne ropnie. Według niektórych autorów, te chorobotwór-
cze dla żywiciela procesy nie są korzystne dla samych
pasozytów, powodując ich wymieranie po około 9-12
miesiącach odzarażęnla (5, 8). Następuje wtedy częścio-
wa regeneracja wątroby, ale charakterystyczne zmiany
chorobotwórcze ltrzymują się długo i są stwierdzane
w badaniach sekcyjnych.

46,77
(n=29)

Ryc. 2. Ekstensywność zarażenia motylicą
wieku (7o)

53,23
(n=33)

lat. Przyczynąrożnic w liczbie pasozytów mogły być:
okres zarażeniaposzczególnych zywicieli i liczba pobra-
nych ze środowiska postaci lnwazyjnych motylicy -
metacerkarii. Intensywnośó zarażenia wpĘwa bowiem
nazmlany patogenne, przebiegi długość trwania fascio-
lozy,

podsumowanie

Uzyskane wyniki wykazały wysoką ekstensywność
zarażenia motylicą bydła w rejonie Bochni k. Krakowa.
Zmiany anatomopatologiczne wywołane przez tego pa-
sożyta stwierdzano najczęściej u zwterząt najstarszych,
tj. powyzej 12. roku życia, natomiast obecność pasoży-
tów w yątrobi9 u bydła w wieku 6-11 lat. Czynnikami
sprzyjającymi inwazji mogły być głównie wilgotne past-
wiska i okresowo zalewanełąki oraz występowanie licz-
nej na tym obszarze zwierzyny płowej saren, także ży-
wicieli Fasciola hepatica (9).
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l do 5lat
I 6-11 lat

12-17 laI

bydła w różnym

l wątroby z obecnością
motylicy

l wątroby ze zmianami
anatomopatologicznymi
bez obecności motylicy

Ryc.3. Częstość występowania u bydła motylicy w wątrobach
ze zmianami anatomopatologicznymi (7o)

U poszczególnych zwierząt stwierdzano znacznę roż-
nice w liczbie pasożytów w waJrobie od 2 do 64 osob-
ników; średnio 23 motylice w jednej wątrobie (tab. 1).
Srednia intensywność zarażenia bydła w rożnym wieku
była podobna od 22 do 24 motylic w wątrobie, ale naj-
więcej - 18 sztuk bydła było zarażonych w wieku 6-11

Tab. 1. Intensywność zarażenia bydła w różnym wieku

do 5 lat

6-11 lal

12-17 lal

Razem

18

11

71


