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Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulo-
sus zaliczana jest do najważniejszych pasożytniczych 
zoonoz o globalnym zasięgu. Tasiemiec bąblowcowy 
występuje we wszystkich szerokościach geogra-
ficznych, w cyklu rozwojowym biorą udział przede 
wszystkim kopytne zwierzęta gospodarskie (owce, 
kozy, bydło, świnie, konie oraz wielbłądy), które 
pełnią rolę żywicieli pośrednich oraz psy, żywiciele 
ostateczni pasożyta. Mniejsze znaczenie ma krążenie 
E. granulosus w środowisku sylwatycznym (leśnym) 
z udziałem, w zależności od kontynentu i strefy klima-
tycznej, dzików, łosi, jeleni, reniferów, karibu i kangu-
rów oraz dzikich psowatych (wilków, szakali, kojotów,  
dingo).

Dorosłe osobniki E. granulosus występują u pso-
watych w jelicie cienkim. Strobila tych maleńkich 
tasiemców (2-3 mm długości) składa się z 3-4 czło-
nów, z których ostatni, maciczny, wypełniony jajami, 
odrywa się i rozpada w przewodzie pokarmowym ży-
wiciela. Z epidemiologicznego punktu widzenia bardzo 
istotne jest to, że jaja E. granulosus są inwazyjne już 
w momencie ich wydalenia przez żywiciela ostatecz-
nego z kałem. Żywiciele pośredni, w tym człowiek, 
zarażają się drogą pokarmową z zanieczyszczoną 
jajami tasiemca żywnością lub wodą. Stadia larwalne 

– torbiele (cysty) pasożyta rozwijają się w narządach 
wewnętrznych, głównie w wątrobie.

Bąblowica jednojamowa na świecie
W wielu regionach świata bąblowica stanowi istot-

ny problem epidemiologiczny. Za tereny endemiczne 
uznaje się obszary, na których zapadalność u ludzi 
wynosi już kilka przypadków na 100 tys. mieszkań-
ców. Wysoka zapadalność z kilkudziesięcioma przy-
padkami/100 tys. występuje w niektórych państwach 
azjatyckich i afrykańskich. Brak jest pełnych danych 
o przypadkach zachorowań na terenie Europy. Raporty 
epidemiologiczne z 14 krajów Unii Europejskiej z lat 
2013 i 2014 wykazały, odpowiednio, 811 i 801 potwier-
dzonych przypadków bąblowicy przy zapadalności 
0,18/100 tys. mieszkańców (7).

Bąblowica u zwierząt gospodarskich występuje 
na większości terytorium Europy. Stwierdzana jest 
w Wielkiej Brytanii, w południowej części kontynentu 
(Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Chorwacja, 
Serbia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria) oraz w Euro- 
pie Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Węgry, Czechy, 
Słowacja, Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina i Rosja). 
W Wielkiej Brytanii i na Litwie, w związku ze stwier-
dzonym wzrostem prewalencji E. granulosus u żywi-
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cieli pośrednich i ostatecznych, bąblowica określana 
jest jako istotna, powracająca choroba odzwierzęca 
(major reemerging zoonosis) (3, 4).

Na obszarze Europy Wschodniej w latach 90. minio-
nego wieku nastąpił wzrost liczby przypadków bąblo-
wicy. Zmiany polityczno-gospodarcze i rozwijający się 
wolny rynek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz państwach powstałych na terytorium byłego 
Związku Radzieckiego uniemożliwiły prawidłowe 
funkcjonowanie nadzoru weterynaryjnego, a nawet 
brak możliwości jego działania w całkowicie nowych 
warunkach gospodarczych. Skutkiem tego było roz-
przestrzenienie się inwazji pasożytniczych u zwierząt 
i wzrost liczby przypadków chorób inwazyjnych u lu-
dzi, przede wszystkim włośnicy i bąblowicy. W Polsce 
te zmiany nie miały ujemnych skutków, właściwy 
nadzór weterynaryjny w nowych warunkach rynko-
wych po 1990 r. przyczynił się do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej chorób zakaźnych i inwazyjnych.

Na terenie Europy rolę żywicieli pośrednich E. gra-
nulosus najczęściej pełnią owce (w południowej 
części kontynentu) oraz świnie (w Europie Środkowo-
Wschodniej, w tym w Polsce). Rozwój stadiów lar-
walnych u różnych gatunków żywicieli związany jest 
z występowaniem odmian genotypowych tasiemca.

Gatunki i genotypy Echinococcus granulosus s. l.
Genetyczne zróżnicowanie w obrębie gatunku E. gra- 

nulosus sensu lato (w szerokim znaczeniu) jest dość 
dobrze poznane. Badania molekularne przeprowa-
dzone na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat 
umożliwiły zdefiniowanie gatunków i genotypów 
(wariantów/szczepów). Rozróżnia się Echinococcus 
granulosus sensu stricto (z wcześniej zidentyfikowa-
nymi odmianami genotypowymi G1-3), E. equinus 
(szczep koński, genotyp G4), E. ortleppi (szczep  
bydlęcy, G5) i E. canadensis (G6-7, G8, G10) (1, 2,  
10-12). Przed kilku laty wyodrębniono genotyp E. feli-
dis, pokrewny E. granulosus sensu stricto, występujący 
u lwów jako żywicieli ostatecznych (9, 12). Genotypy 
G5 (bydlęcy), G8 (stwierdzony u łosi na Alasce) i G10 
(u jeleni w Finlandii) rzadko są przyczyną bąblowicy 
u człowieka. Nie odnotowano przypadków zarażenia 
ludzi szczepem końskim G4 (1). Genotyp G1 (owczy) 
jako najbardziej rozpowszechniony jest odpowiedzial-
ny za większość przypadków bąblowicy u ludzi na 
świecie (88,4%). Genotyp G6 (wielbłądzi) jest odpo-
wiedzialny za 7,3% zarażeń ludzi, przede wszystkim 
w Afryce i Azji, gdzie jest przenoszony przez wielbłądy 
(rzadziej kozy) oraz w Ameryce Południowej, gdzie 
rolę żywicieli pośrednich pełnią przede wszystkim 
kozy. Genotyp G7 odpowiedzialny za 3,7% ogółu 
przypadków bąblowicy u ludzi występuje w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Słowacja, 
Litwa, Ukraina), żywicielami pośrednimi są świnie 
(11, 12, 16).

Szeroko zakrojone badania molekularne materiału 
pooperacyjnego od pacjentów z woj. mazowieckiego 
z lat 2000-2010 potwierdziły zarażenie ludzi szczepem 

G7 E. canadensis (6). Na obszarze Polski możliwe 
jest także zarażenie genotypem owczym (G1) E. gra-
nulosus sensu stricto. Występowanie tej odmiany 
genotypowej zostało ostatnio potwierdzone badaniami 
genetycznymi torbieli bąblowcowych wyizolowanych 
od owiec z Podhala (13). Żywicielami ostatecznymi 
w przypadku wszystkich odmian genotypowych 
E. granulosus w Europie i na innych kontynentach są 
psy. Zarażone zwierzęta jako sprawcy zanieczyszcze-
nia środowiska zewnętrznego wydalanymi z kałem 
jajami tasiemca pełnią podstawową rolę w epidemio-
logii bąblowicy u ludzi (4, 15).

Przypadki bąblowicy u ludzi w Polsce
Torbiele E. granulosus w narządach wewnętrznych 

u ludzi rozwijają się przez wiele lat, w długim okresie 
przebieg jest bezobjawowy, w związku z czym bąblo-
wica często bywa rozpoznawana przypadkowo w trak-
cie badań obrazowych. Torbiele zlokalizowane są 
najczęściej w wątrobie. Analiza dokumentacji pacjen-
tów pochodzących z terenu woj. mazowieckiego zdia-
gnozowanych w latach 1998-2006 w Klinice Chorób 
Odzwierzęcych i Tropikalnych UM w Warszawie (96 
przypadków) wykazała, że zmiany bąblowcowe zdia-
gnozowane badaniem USG występowały w wątrobie 
(u 92 osób; 95,8%), w nerkach (u 5 osób; 5,2%), 
mózgu (u 2 osób; 2,1%) oraz śledzionie, tarczycy 
i gałce ocznej (po 1 osobie; 1,0%). U poszczególnych 
pacjentów stwierdzono od 1 do 4 cyst (8).

Badania serologiczne testem przesiewowym ELISA 
i testem potwierdzenia Western-blot, wykonane 
w latach 2003-2010 w NIZP-PZH wśród 5483 osób 
z całej Polski z podejrzeniem bąblowicy wykazały 235 
wyników dodatnich (4,3%) w kierunku Echinococcus 
spp., w tym u 162 osób (3,0%) potwierdzono zarażenie 
E. granulosus (17). Autorzy badań wnioskują, że niski 
odsetek potwierdzonych wyników dodatnich u osób 
skierowanych na badania w związku z podejrzeniem 
tej parazytozy wskazuje, że Echinococcus należy do 
rzadkich czynników etiologicznych torbieli wątroby 
w Polsce. Przeprowadzone w 2011 r. badania sero-
logiczne (ELISA i Western-blot) 172 osób zamiesz-
kujących obszary wiejskie we wschodniej Polsce 
(woj. podlaskie, lubelskie i podkarpackie) wykazały 
obecność przeciwciał anty E. granulosus u 22 bada-
nych (12,8%), a odsetek wyników pozytywnych był 
najwyższy (50%) u osób młodych, w wieku 14-20 lat 
(5). Wyniki te wskazują, że bąblowica w niektórych 
regionach Polski jest rzeczywistym zagrożeniem, które 
wymaga oceny epidemiologicznej z zastosowaniem 
odpowiednio czułych i standaryzowanych testów 
serologicznych, umożliwiających potwierdzenie przy-
padków tej parazytozy (5).

Coroczne raporty NIZP-PZH donoszą o 40-50 roz-
poznanych przypadkach bąblowicy u ludzi w Polsce 
(ryc. 1). Dane te są prawdopodobnie zaniżone, co 
wynika z braku objawów klinicznych u pacjentów 
w kilkuletniej perspektywie po zarażeniu i związanego 
z tym, często przypadkowego rozpoznania w trakcie 
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diagnostyki obrazowej jamy brzusznej wykonywanej 
z innych wskazań. Zapadalność na bąblowicę, tj. licz-
ba nowo zarejestrowanych przypadków w ciągu roku 
na 100 tys. badanej populacji wykazuje w ostatnich 
kilku latach tendencję wzrostową. Według danych 
NIZP-PZH, w latach 2008-2012 zapadalność wyno-
siła 0,05-0,09/100 tys. mieszkańców, podczas gdy 
w okresie 2013-2014, w związku ze zwiększeniem 
się liczby przypadków bąblowicy (ryc. 1), osiągnęła 
poziom 0,10-0,12/100 tys.

W ciągu ostatnich kilku lat większość przypadków 
bąblowicy zdiagnozowano u ludzi na terenie centralnej 
i północno-wschodniej Polski. W ciągu pięciolecia 
2010-2014 rozpoznano na terenie naszego kraju 172 
przypadki bąblowicy. Najwięcej osób zdiagnozowa-
nych zamieszkiwało woj. mazowieckie (44 osoby; 
25,6%), a znaczna część woj. warmińsko-mazurskie (25; 
14,5%), podlaskie (20; 11,6%) i lubelskie (13; 7,6%).

Bąblowica świń w Polsce
Na występujące zagrożenie bąblowicą jednojamową 

dla ludzi w Polsce wskazują dane w raportach Inspekcji 
Weterynaryjnej o przypadkach stwierdzanych torbieli 
E. granulosus u świń w badaniach poubojowych. Dane 
te należy traktować jako szacunkowe, ze względu na 
nieprecyzyjną ocenę charakteru zmian w wątrobach. 
Wśród zmian często stwierdza się uszypułowane cy-
sty cysticercus tenuicollis, postacie larwalne tasiemca 
Taenia hydatigena (występuje w cyklu pies, lis–owce, 
bydło, świnie), które mogą być pobieżnie kwalifikowa-
ne jako bąblowce. Występowanie cyst T. hydatigena 
u świń świadczy o defekowaniu zarażonych psów lub 
lisów w bezpośrednim otoczeniu chlewni i zarażaniu 
się świń za pośrednictwem np. paszy zanieczyszczonej 
odchodami wymienionych zwierząt, a więc zaniedba-
niach właściciela w dziedzinie przestrzegania syste-
mowych zasad zapewnienia bezpieczeństwa produkcji 
w gospodarstwie hodowlanym.

Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2005-2014) liczba 
stwierdzonych poubojowo przypadków E. granulosus 
u świń (torbiele w wątrobie) obniżyła się z 676 136 

w 2005 r. i 744 260 w 2006 r. do 73 759 w 2013 r. 
i 59 367 w 2014 r. (ryc. 2). Oznacza to ponad dzie-
sięciokrotny spadek odsetka zarażonych świń z 3,4% 
do 0,3%. Liczba stwierdzonych przypadków bąblo-
wicy u świń różni się znacznie w poszczególnych 
województwach. W 2014 r. najwyższy odsetek został 
stwierdzony w woj. mazowieckim, dolnośląskim 
i podlaskim (0,7%-1,2%) (ryc. 3). W woj. łódzkim 
odsetek był nieco niższy (0,4%), ale z racji uboju ponad 
5,3 mln świń bąblowicę wykazano u podobnie dużej 
liczby zwierząt jak w woj. mazowieckim, tj. ponad 
20 tys. sztuk. Podobny poziom zarażenia w wymie-
nionych województwach wykazano w 2013 r., gdyż 
cysty bąblowcowe stwierdzono u 1,5%, 1,0%, 0,8% 
i 0,5% sztuk, odpowiednio, w woj. mazowieckim, 
dolnośląskim, podlaskim i łódzkim. Odsetek zarażenia 
w woj. łódzkim i mazowieckim w latach 2013 i 2014 
(0,4%-0,5% i 1,2%-1,5%) przekłada się na 54,6 tys. 
i 44,7 tys. świń z cystami E. granulosus w ciągu 
dwóch lat w obu województwach. Liczba przypadków 

Ryc. 3. Liczba i odsetek przypadków bąblowicy u świń 
w 2014 r. (dane wg Głównego Inspektoratu Weterynarii)

Ryc. 2. Liczba przypadków bąblowicy u świń w Polsce w la-
tach 2005-2014 (dane wg Głównego Inspektoratu Weterynarii)

Ryc. 1. Liczba przypadków bąblowicy u ludzi w Polsce w la-
tach 2005-2015 (dane wg Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny)
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bąblowicy na tym obszarze stanowiła 74,0% i 75,2% 
ogółu stwierdzonych w latach 2013 i 2014 w całym 
kraju. Potwierdzeniem krążenia pasożyta w cyklu 
rozwojowym pies–świnia i jednocześnie dowodem za-
nieczyszczenia środowiska jajami E. granulosus w tym 
regionie kraju jest występowanie szczepu świńskiego 
G7 u pacjentów – mieszkańców woj. mazowieckiego 
ze zdiagnozowaną i operowaną bąblowicą (6).

Zagrożenia dla ludzi
Notowane w ostatnich latach przypadki bąblowicy 

u ludzi w centralnej Polsce w zestawieniu z danymi 
raportów o licznych przypadkach zarażenia świń 
wskazują, że E. granulosus na tym obszarze stanowi 
problem epidemiologiczny, który wymaga monitoro-
wania, a więc serologicznych badań przesiewowych 
u ludzi, a także oceny zarażenia psów, jako żywicieli 
ostatecznych.

Ryzyko zachorowania ludzi występuje w sytuacji, 
gdy psy zarażają się, mając dostęp do odpadów poubo-
jowych pochodzących od świń z bąblowicą i defekując 
zanieczyszczają środowisko zewnętrzne jajami tasiem-
ca. Pozyskiwanie wieprzowiny na użytek własny (ubój 
na terenie gospodarstwa) ma prawdopodobnie istotne 
znaczenie w epidemiologii bąblowicy i zagrożeniu 
ludzi tą parazytozą, gdy dochodzi do zaniedbań i nie-
właściwego postępowania z odpadami poubojowymi, 
co wynika z braku podstawowej wiedzy o szerzeniu się 
bąblowicy. Wskazują na to wyniki badań przeprowa-
dzonych przed kilkoma laty na Litwie, które wykazały 
występowanie cyst tasiemca bąblowcowego u świń 
w 13,2% rodzinnych gospodarstw oraz zarażenie 3,8% 
psów, co potwierdzono badaniami molekularnymi 
próbek kału (3).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 
2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370) reguluje zasady 
postępowania z odpadami zwierzęcymi: „Odpady o ni-
skim ryzyku, np. odpady poubojowe od świń, mogą 
być użyte jako surowa karma do skarmiania zwierząt 
domowych (np. psy, koty) utrzymywanych w gospo-
darstwie, w którym dokonano uboju”. Na właścicielu 
gospodarstwa spoczywa więc odpowiedzialność za 
właściwe postępowanie z narządami wewnętrznymi 
zawierającymi widoczne zmiany patologiczne o cha-
rakterze cyst. Takie odpady poubojowe powinny 
podlegać zniszczeniu (utylizacja), nie wolno podawać 
ich zwierzętom.

Brak jest danych o występowaniu E. granulosus 
u psów w Polsce, ale wyniki badań poubojowych 
świń wskazują, że w niektórych gospodarstwach 
na terenie kraju dochodzi do zamykania się cyklu 
rozwojowego pasożyta i zarażania się psów, które 
z kałem zanieczyszczają otoczenie jajami tasiemca. 
Badania koproskopowe służące ocenie zarażenia 
psów pasożytami jelitowymi nie są przydatne w celu 
stwierdzenia zarażenia E. granulosus, ponieważ nie 

jest możliwe odróżnienie jaj tego tasiemca od spoty-
kanych u psów innych gatunków z rodziny Taenidae 
(Taenia hydatigena, T. pisiformis, T. ovis, T. multi-
ceps, T. serialis, T. crassiceps). Określenie gatunku 
Taenia spp. możliwe jest jedynie w oparciu o techniki  
molekularne.

Psy, które mają dostęp do odpadów poubojowych 
na terenach, gdzie stwierdza się E. granulosus u świń, 
powinny być profilaktycznie odrobaczane w odstępach 
sześciotygodniowych za pomocą preparatów z prazi-
kwantelem lub epsiprantelem, skutecznych przeciwko 
tasiemcom z rodziny Taenidae, w tym Echinococcus 
spp. (patrz przewodnik Odrobaczanie psów i kotów: 
www.esccap.pl). Dotyczy to także, w uzasadnionych 
przypadkach, psów myśliwskich. Należy pamiętać 
o obowiązku sprzątania odchodów psów. Kał psów 
poddanych odrobaczaniu powinien być we właściwy 
sposób usuwany (np. przez głębokie zakopanie).

Tasiemiec bąblowcowy może występować także 
w cyklu leśnym, w którym rolę żywicieli pośrednich 
mogą pełnić dziki i jeleniowate. Brak jest danych 
o przypadkach bąblowicy u tych zwierząt na terenie 
Polski. Myśliwi powinni zwracać uwagę na zmiany pa-
tologiczne o charakterze torbieli występujące w narzą-
dach wewnętrznych upolowanych zwierząt kopytnych. 
Nie wolno skarmiać psów takimi wnętrznościami, 
pozostałości po wypatroszeniu tuszy nie powinny być 
pozostawiane w łowisku. Zgodnie z rozporządzeniem 
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Eu-
ropy z dnia 3 października 2002 r. (obowiązującym 
w Polsce od 30 kwietnia 2004 r.) odpady pochodzące 
od zwierzyny pozyskanej przez myśliwego podle-
gają spopieleniu (w zakładzie utylizacyjnym) lub 
zakopaniu pod nadzorem powołanych do tego służb  
państwowych.

Rolę żywicieli ostatecznych E. granulosus mogą 
pełnić wilki, których populacja w Polsce oceniana jest 
na około 1500 osobników. Dotychczas brak jest danych 
o przypadkach ich zarażenia tasiemcem bąblowco-
wym. Wieloletnie badania wilków na Białorusi (1981- 
-1996) wykazały pasożyta u 6 drapieżników (11,5%) 
wśród 52 osobników zbadanych sekcyjnie (14). Lisy 
nie są żywicielami E. granulosus, powszechnie wy-
stępującym u nich gatunkiem tasiemca jest bardzo 
niebezpieczny dla ludzi E. multilocularis.
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