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Wyniki niektórych współcześnie prowadzonych ba-
dań z dziedziny biologii dowodzą, że najwyższy hołd 
należy się badaczom, którzy u schyłku XIX w. posłu-
gując się prostym mikroskopem, dokonywali odkryć 
na miarę XXI wieku. Przykładem jest potwierdzenie po 
prawie 100 latach faktu występowania dwóch gatun-
ków glist u koni, tj. Parascaris equorum i P. univalens.

Pierwsze badania cytologiczne nad tworzeniem 
i organizacją chromosomów w trakcie podziałów ją-
dra komórkowego prowadzono w latach 1880-1890. 
Modelowym organizmem była między innymi glista 
końska, pasożytniczy nicień występujący w jelicie 
cienkim koniowatych. W 1883 r. belgijski zoolog 
Eduard von Beneden (1846-1910), badacz podziału re-
dukcyjnego jądra komórkowego (mejozy), stwierdził, 
że występujące u koni glisty opisane w 1782 r. przez 
Goezego reprezentują dwie odmiany różniące się licz-
bą chromosomów, Ascaris megalocephala univalens 
posiada jedną parę, a A. megalocephala bivalens wy-
posażona jest w dwie pary. W 1887 r. niemiecki biolog 
Theodor Boveri (1862-1915), wykorzystując do badań 
te pasożyty, analizował procesy zachodzące podczas 
mitozy, tj. podziału pośredniego jądra komórkowego 
w komórkach somatycznych. Istnienie dwóch odmian 
glist u koni było więc uznanym faktem w nauce końca 
XIX w. Na dziesięciolecia słuch o tym odkryciu zaginął 
i dopiero w 1978 r. specjaliści zajmujący się biologią 
komórki potwierdzili występowanie identycznych 
morfologicznie, a różniących się jedynie składem 
materiału genetycznego komórek Parascaris equorum 
i P. univalens (1). Autorzy ci, opierając się na bada-
niach podziałów chromosomalnych (kariotypowanie) 
oraz elektroforetycznej analizie białek w celu określe-
nia loci niektórych genów tych pasożytów, stwierdzili, 
że obu odmianom należy nadać status pełnoprawnych 
gatunków. Wyniki tych badań zostały opublikowane 
we włoskim czasopiśmie naukowym (1, 2). W latach 
1984-1895 ukazało się kilka angielskojęzycznych 
opracowań w specjalistycznych czasopismach cyto-
logicznych poświęconych cytogenetycznej analizie 
chromosomów obu gatunków Parascaris. Tym można 
tłumaczyć to, że o istnieniu P. univalens nie znalazła 

się nawet wzmianka w podręcznikach biologii i pa-
razytologii weterynaryjnej. Wyniki wspomnianych 
badań spotkały się z zainteresowaniem parazytologów 
dopiero niedawno. Przyczyną tej uwagi jest coraz po-
wszechniejsze stwierdzanie na świecie lekooporności 
glist na preparaty z grupy makrocyklicznych laktonów 
(iwermektynę i moksydektynę) i próby wyjaśnienia 
podłoża tego zjawiska na poziomie komórkowym 
i molekularnym.

Opublikowane ostatnio w Stanach Zjednoczonych 
wyniki badań kariotypowania oraz sekwencjonowania 
genomu mitochondrialnego glist wyizolowanych od 
sekcjonowanych źrebiąt oraz jaj glist pozyskanych 
z kału zarażonych koni wskazują, że P. univalens jest 
gatunkiem dominującym, a P. equorum występuje 
w inwazjach znacznie rzadziej, jeśli nie sporadycznie 
(5). Badania struktury genetycznej glist pochodzą-
cych od koni z kilku krajów europejskich, Islandii, 
Brazylii i Stanach Zjednoczonych wykazały wysoką 
homogeniczność badanych populacji tych pasożytów, 
wynikającą z niskiego stopnia mutacji (7). Wyniki te 
wskazują na występowanie wśród badanych egzem-
plarzy glist tylko jednego gatunku Parascaris, którym 
najprawdopodobniej był P. univalens. Wykorzystane 
w badaniach pasożyty ze Stanów Zjednoczonych po-
chodziły z tej samej populacji, której osobniki okre-
ślono jako P. univalens we wspomnianych badaniach 
sekwencjonowania genomu (5).

O prawdopodobnym rozpowszechnionym wystę-
powaniu P. univalens u koni świadczą wyniki badań 
przeprowadzonych przed dwudziestu laty w Hiszpanii. 
Gatunek ten stwierdzono wśród egzemplarzy glist 
pozyskanych od przypadkowych koni poddanych ubo-
jowi w rzeźni. Zdiagnozowano go w oparciu o badania 
cytologiczne materiału z embrionów pozyskanych z jaj 
glist wyizolowanych z samic pasożytów (3). Bada-
nia tego typu z racji skomplikowanych procedur nie 
znajdują zastosowania do różnicowania gatunków na 
większym materiale i w szerszej skali. Przeprowadzone 
w Niemczech badania amplifikacji i sekwencjonowa-
nia genomu mitochondrialnego P. univalens wskazały, 
że można na jego podstawie stworzyć markery mole-
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kularne odpowiednie do badań genetycznych. Dzięki 
dość szerokiej dostępności takich technik możliwe 
będzie ich wykorzystanie w badaniach epidemiolo-
gicznych nad bliźniaczymi gatunkami Parascaris (4).

Opierając się na wynikach wspomnianych badań 
genetycznych można logicznie domniemywać, że nie 
należy traktować jako wiarygodnych danych doty-
czących sekwencji genomu glisty końskiej. Chodzi 
o dostępną w światowej bazie genomów, tj. GeneBanku 
sekwencję Parascaris equorum, jeśli badaniu poddano 
tak naprawdę genom P. univalens, o czym badacz, 
zgłaszając wynik, nie wiedział.

Określenie gatunku Parascaris jest badawczym 
wyzwaniem dla krajów o dużym potencjale w hodowli 
koni, do których należy także Polska. Należy uznać za 
prawdopodobne, że przyczyną glistnicy u źrebiąt na 
terenie naszego kraju jest P. univalens. Inwazje glist 
stanowią istotny problem w ośrodkach hodowlanych, 
w których odchowuje się źrebięta. Określenie gatunku 
tego pasożyta jest więc istotne zarówno z klinicznego, 
jak i epidemiologicznego punktu widzenia. Ważna jest 
też ocena prewalencji obu gatunków glist u koni, a tak-
że stwierdzenie, czy występują one w koinwazjach. 
Nie można wykluczyć różnej patogenności P. equorum 
i P. univalens (5).

Autorzy zajmujący się badaniami lekooporności pa-
sożytów koni wskazują, że w notowanej coraz częściej 

na świecie oporności Parascaris spp. na iwermektynę 
i moksydektynę istotny udział może mieć P. univa-
lens (4-6). Obecna wiedza skłania do tego, aby każdy 
przypadek stwierdzenia glist w rutynowych badaniach 
koproskopowych opisywać jako zarażenie Parasca-
ris spp., dopóki gatunek nie zostanie zdefiniowany 
w oparciu o specjalistyczne badania.
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