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zmniejszonych przyrostów masy ciała zara-
żonych zwierząt, spadku mleczności oraz ko-
nieczności konfiskaty wątrób w rzeźni. We-
dług KuczyńsKiego (1970), krowy zarażone 
motylicą ważą średnio o 39,9 kg mniej od 
osobników zdrowych. Inwazja motylicy wą-
trobowej prowadzi do rozległych uszkodzeń 
wątroby, głównie na skutek jej uszkodzeń 
mechanicznych, powodowanych przez: kolce 
tegumentu i przyssawki pasożyta oraz ko-
mórkową reakcję zapalną, która rozwija się 
w organizmie żywiciela w odpowiedzi na in-
wazję. Uszkodzenia te zwiększają substancje 
chemiczne wydzielane i aktywowane przez 
przywrę w czasie wędrówki w ciele żywiciela, 
które pobudzają tkankę łączną do rozrostu 
(gajewsKa i współaut. 2006, Prost 2006). 
Oprócz uszkodzeń wątroby, inwazja F. hepa-
tica powoduje zaburzenia w funkcji innych 
narządów i wielu układów. Badania, między 
innymi romaniuKa i Baha (1996), wykazały 
związek pomiędzy czynną inwazją tego paso-
żyta a funkcją układu rozrodczego i wydaj-
nością rozrodczą buhajów.

Badania sekcyjne przeprowadzone w la-
tach 1963-1977 na terenie Danii wykazały 
zarażenie motylicą u 10,4% badanego bydła 
(henriKsen i Pilegaard-andersen 1979). Po-
dobnie, w badaniach koproskopowych bydła 
w Hiszpanii w latach 1986-1987 stwierdzono 
zarażenie 10% badanych zwierząt (gonzalez-
-lanza i współaut. 1989). Również dane do-
tyczące ekstensywności zarażenia motylicą w 

Dzięki licznym, powstałym w wyniku 
procesów ewolucyjnych adaptacjom do paso-
żytniczego trybu życia (morfologiczne, fizjolo-
giczne, biologiczne), pasożyty należą do sze-
roko rozpowszechnionych organizmów, a po-
wodowane przez nie różnego rodzaju choro-
by pasożytnicze stanowią znaczący problem 
ekonomiczny i sanitarny w chowie oraz 
hodowli zwierząt gospodarskich, zarówno w 
Polsce, jak i na świecie. Należy do nich tak-
że fascioloza przeżuwaczy, którą wywołuje 
motylica wątrobowa Fasciola hepatica. 

Motylica wątrobowa, należąca do przywr 
digenicznych (Trematoda: Digenea), spotyka-
na jest na terenie całej Polski. Jej żywicie-
lem ostatecznym jest wiele ssaków, najczę-
ściej bydło, ale również owce, kozy, dzikie 
przeżuwacze, rzadziej konie, zające, króliki, 
świnie, a niekiedy człowiek. Dojrzałe płciowo 
przywry lokalizują się głównie w przewodach 
żółciowych wątroby. Motylica wątrobowa jest 
jednym ze starszych ewolucyjnie pasożytów, 
stąd w toku ewolucji wytworzyła szereg ada-
ptacji do pasożytowania. Znaleziona po raz 
pierwszy przez de Brie już w 1379 r., w 
wątrobie owcy, została zilustrowana po raz 
pierwszy przez Rediego w 1688 r. (niewia-
domsKa i współaut. 2001).

INWAZJE FASCIOLA HEPATICA

Zarażenie pasożytem powoduje znaczne 
straty gospodarcze, wynikające głównie ze: 
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Fasciola hepatica jest częstym pasożytem 
także u innych zwierząt. Na przykład, w Pol-
sce w 1966 r. przywra ta została stwierdzo-
na u przedstawicieli jeleniowatych (dróżdż 
1966). Ekstensywność zarażenia motylicą 
wątrobową wahała się od 6% dla jelenia, 
19% dla sarny, do 50% dla daniela. Według 
autorów białoruskich (shimalov i shimalov 
2003), F. hepatica ma w tym kraju duże 
znaczenie zarówno medyczne, jak i wetery-
naryjne, zwłaszcza w hodowli bydła, owiec i 
kóz, a jej obecność została stwierdzona rów-
nież u dzikich przeżuwaczy (łoś, sarna, je-
leń). Sekcje parazytologiczne przeprowadzone 
w latach 1981-1998 na terenie Polesia, wy-
kazały obecność motylicy u wszystkich prze-
badanych przedstawicieli jeleniowatych, przy 
intensywności zarażenia wynoszącej od 4 do 
200 osobników w jednym żywicielu. 

PRZYSTOSOWANIA FASCIOLA 
HEPATICA DO PASOŻYTNICTWA

Przebywanie w mikrośrodowisku, jakim 
w przypadku Fasciola hepatica jest wątroba 
żywiciela, wymaga odpowiednich przystoso-
wań, które są związane ze wszystkimi pod-
stawowymi funkcjami pasożyta i znajdują 
odzwierciedlenie w jego biologii. Największy 
problem stanowi rozprzestrzenianie się mo-
tylicy wątrobowej, dlatego też z punktu wi-
dzenia inwazji na szczególną uwagę zasługu-
ją adaptacje biologiczne sprzyjające realizacji 
pełnego cyklu rozwojowego i wydania liczne-
go potomstwa.

Zamknięcie cyklu rozwojowego wymaga 
od pasożyta wielu przystosowań: (1) musi 
on występować w tym samym biotopie co 
żywiciel, a (2) ich najbliższe środowisko 
musi umożliwiać im wzajemny kontakt. Jed-
nak nie wszystkie organizmy żyjące w tym 
samym biotopie mogą spełniać rolę żywicie-
la, a organizmy odpowiednie do tej funkcji 
mogą skutecznie odpierać atak dzięki syste-
mowi obronnemu. Zajmowanie tego samego 
biotopu to jedynie pierwszy warunek umoż-
liwiający odnalezienie właściwego żywiciela. 
Następny etap to jego opanowanie. Jest ono 
szczególnie trudne i skomplikowane w przy-
padku postaci aktywnie penetrujących w ży-
wicielu. Stadia wolno żyjące są najbardziej 
narażone na działanie niekorzystnych wa-
runków środowiska, co wymaga wytworzenia 
struktur stanowiących ochronę dla tych po-
staci rozwojowych. Stadia te, w przeciwień-
stwie do biernie dostających się do żywiciela 
wraz z pokarmem, wymagają także przysto-
sowań ułatwiających rozpoznanie właści-
wego żywiciela. Istotna jest również korela-
cja pomiędzy jednoczesnym pojawieniem się 
aktywnych postaci rozwojowych pasożyta a 
aktywnością kolejnego żywiciela, czyli dopa-

Brazylii są zbliżone do wykazanych w kra-
jach europejskich: zarażenie stwierdzono u 
10% bydła (marques i scroferneKer 2003).

Na podstawie danych uzyskanych przez 
wielu autorów, zarażenie bydła motylicą 
wątrobową w Polsce kształtowało się róż-
nie w poszczególnych rejonach i różnych 
latach. Ekstensywność sięgającą nawet 
100% (75-100%) zwierząt stwierdzono w 
województwach rzeszowskim i białostockim 
przed wprowadzeniem w 1974 r. urzędo-
wego zwalczania motylicy wątrobowej (lata 
1958-1961) (damm 1971). W latach 1959-
1968 najmniejszą ekstensywność (8,4%) 
stwierdzono w województwie katowickim 
(gładysz-PawlaK i PawlaK 1970). W latach 
80. XX w., po wprowadzeniu urzędowego 
zwalczania motylicy wątrobowej, zarażenie 
bydła tą przywrą znacznie spadło. W okre-
sie tym, najwyższą ekstensywność wystę-
powania F. hepatica (28,2%) stwierdzono u 
bydła w województwie olsztyńskim (uradziń-
sKi i radKowsKi 1992), a najniższą (7,16%) 
w województwie kieleckim (KonoPKa 1993). 
Ponowny wzrost zarażenia bydła fasciolozą 
nastąpił w latach 90. ubiegłego stulecia, po 
zaprzestaniu planowego zwalczania motylicy 
wątrobowej (gdy koszty odrobaczania zaczął 
ponosić hodowca). Zarażenie bydła przez F. 
hepatica wahało się od 6,4% w północno-
-wschodniej części Polski (deryło i szilman 
1999), do 49,9% w województwie kieleckim 
(KonoPKa 1995). 

W latach 1998-1999 badaniom przyży-
ciowym poddano krowy z niektórych gospo-
darstw hodowlanych północno-wschodniej 
Polski (michalsKi i romaniuK 2000). W rejo-
nie tym stwierdzono niewielki poziom zara-
żenia, wynikający nie tylko z systematyczne-
go leczenia zwierząt, ale również z wysokiej 
kwasowości wód tych terenów. Uniemożli-
wiało to rozwój ślimaków, ograniczając tym 
samym możliwość zamykania cyklu rozwojo-
wego wielu miracydiom motylicy wątrobowej. 

W 2005 r. w okolicach Krakowa (Boch-
nia) przeprowadzono badania nad eksten-
sywnością i intensywnością zarażenia bydła 
motylicą w oparciu o badania pośmiertne. 
Wykazano, że na fascjolozę chorowały głów-
nie najstarsze zwierzęta, a zmiany patolo-
giczne, charakterystyczne dla tej choroby, 
stwierdzono u 60 na 218 (27,5%) przebada-
nych zwierząt (Kornaś i współaut. 2005). 

Podobne badania zostały przeprowadzone 
w 2007 r. w trzech ubojniach województwa 
małopolskiego. Zmiany patologiczne stwier-
dzono u 10,4% przebadanego bydła (Biero-
wiec-widóreK 2008). Najwięcej zarażonych 
zwierząt pochodziło z powiatu limanowskie-
go, myślenickiego i wielickiego. Wyniki te 
wskazują, że motylica wątrobowa w chowie 
bydła stanowi istotny problem. 
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Dojrzałe motylice składają jaja (Ryc. 1), 
które z kałem żywicieli wydalane są do śro-
dowiska. Z zapłodnionego jaja rozwija się 
larwa miracydium, która aktywnie wnika 
do błotniarki moczarowej (żywiciel pokolenia 
partenogenetycznego) i przekształca się w 
sporocystę, pierwszą postać w cyklu pokoleń 
partenogenetycznych. W sporocyście powsta-
ją redie macierzyste, a w nich redie potom-
ne lub cerkarie - pierwsza larwa pokolenia 
hermafrodytycznego. Cerkarie opuszczają 
ślimaka i w środowisku zewnętrznym incy-
stują, np. na roślinach, kawałkach drewna, 
czy korzeniach, przekształcając się w dru-
gą larwę, metacerkarię (adoleskarię). Cysta 
sprawia, że adoleskaria jest wytrzymała na 
niekorzystne warunki środowiskowe. Meta-
cerkarie zdolne do zarażania spotykano w 
sianie nawet po 17 miesiącach (jeżeli siano 
nie było wystarczająco wysuszone). Tempe-
ratura powyżej 30°C powoduje ich śmierć w 
stosunkowo krótkim czasie. Larwy te znacz-
nie lepiej znoszą niskie temperatury; w lo-
dzie zachowywały żywotność przez ponad 11 
miesięcy (graBda 1952). By zakończyć cykl 
rozwojowy, adoleskarie muszą następnie 
przedostać się do organizmu ssaka (żywiciel 
pokolenia hermafrodytycznego), w którym 
migrują do przewodów żółciowych wątroby 
i po osiągnięciu dojrzałości płciowej produ-
kują jaja. W rozprzestrzenianiu pasożyta w 
środowisku biorą zatem udział dwie larwal-
ne postaci dyspersyjne: miracydia i cerkarie.

Złożony cykl rozwojowy (z przemianą po-
koleń) wiąże się z licznymi trudnościami w 

sowanie ich rytmów dobowych. Często rów-
nież w przebiegu cyklu rozwojowego wyma-
gane jest przejście do kolejnych żywicieli 
pośrednich lub z żywiciela pośredniego do 
ostatecznego. By zwiększyć możliwość tego 
kontaktu, pasożyty często modyfikują zacho-
wania swoich żywicieli (manipulacja beha-
wiorem żywiciela). 

Motylica wątrobowa ma złożony (hete-
rokseniczny) cykl rozwojowy, z przemianą 
pokoleń partenogenetycznych i hermafrody-
tycznego (Ryc. 1), który jest jednym z naj-
bardziej skomplikowanych (niewiadomsKa 
2005). Żywicielem postaci dorosłej (pokolenia 
hermafrodytycznego) jest głównie bydło, cho-
ciaż, jak wspominaliśmy, często rolę tę peł-
nią również owce, kozy, dzikie przeżuwacze, 
konie, świnie, gryzonie oraz wiele innych 
gatunków ssaków roślinożernych. Żywicie-
lem postaci larwalnych (pokolenia parteno-
genetycznego) jest w Polsce ślimak z rodzi-
ny błotniarkowatych, błotniarka moczarowa 
(Galba truncatula), który najlepiej rozmnaża 
się w okresach dżdżystych i ciepłych (nie-
wiadomsKa i współaut. 2001, gundłach i 
sadziKowsKi 2004, niewiadomsKa 2009). Na 
innych kontynentach inne gatunki błotnia-
rek pełnią tę rolę. Zjawisko to, zwane wi-
kariatem parazytologicznym, jest uwarunko-
wane głównie czynnikami zoogeograficzny-
mi i ekologicznymi. Na przykład żywicielem 
pośrednim F. hepatica w Ameryce Północ-
nej jest Lymnaea columella, a w Australii 
L. tomentosa (graBda 1952, niewiadomsKa i 
współaut. 2001, niewiadomsKa 2009). 

Ryc. 1. Schemat złożonego cyklu rozwojowego z przemianą pokoleń u Fasciola hepatica.
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dyspersyjne. U miracydium występują: (1) 
wieczko skorupki jajowej, które otwiera się 
w wodzie, (2) plamki oczne umożliwiające 
fototaksję, która pozwala im dostać się do 
warstwy powierzchniowej wody, (3) gruczoły 
lityczne, których wydzielina uszkadza tkanki 
żywiciela pośredniego (błotniarki moczarowej) 
i umożliwia wniknięcie larwy oraz (4) ryjek 
pozwalający na przyczepienie się do błony 
śluzowej jamy płucnej ślimaka. Cerkaria na-
tomiast posiada: (1) ogonek umożliwiający 
poruszanie się po opuszczeniu redii macie-
rzystych lub potomnych, (2) dwie przyssaw-
ki ułatwiające przytwierdzenie się do roślin 
wodnych oraz (3) gruczoły cystotwórcze, 
których wydzielina pozwala na wytworzenie 
ochronnej cysty, zapewniającej izolację od 
wpływów środowiska zewnętrznego. Powstałe 
adoleskarie wynoszone są następnie w górę 
roślin wraz z ich wzrostem, co zapewnia 
kontakt z żywicielem ostatecznym. Zarów-
no wyklucie miracydium, jak i opuszczenie 
żywiciela przez cerkarie są zależne od świa-
tła i temperatury otoczenia, czyli czynników 
określających porę dnia i nocy. Zatem larwy 
te są obecne w wodzie w czasie aktywności 
kolejnych w ich cyklu żywicieli.

Wykazano, że rozwój miracydiów F. hepa-
tica zależy od: temperatury otoczenia, ciśnie-
nia hydrostatycznego, rodzaju środowiska 
wodnego oraz dostępności światła dzienne-
go. Osiemnastodniowe obserwacje pozwoliły 
stwierdzić, że wraz ze wzrostem temperatury 
zmniejszają się różnice czasowe wynikające 
z wpływu innych czynników fizykochemicz-
nych na embriogenezę. Zaobserwowano, że 
rozwój zachodzi najszybciej w temperaturze 
30 ± 1°C oraz, że im wyższe ciśnienie, tym 
wolniejszy przebieg embriogenezy. Dodatko-
wo, wyniki uzyskane in vitro sugerują, że 
przeprowadzane zabiegi agrotechniczne mogą 
wpływać na embriogenezę i populację mira-
cydiów motylicy wątrobowej. Przykładowo, w 
1% roztworze wodnym mieszanki fosforanu 
amonu i soli potasowej, stosowanych do na-
wożenia łąk, w ogóle nie dochodzi do rozwo-
ju jaj pasożyta. Zbadano także, że pestycy-
dy oraz siarczan miedzi przyczyniają się do: 
przedłużenia rozwoju embrionalnego, spadku 
procentu wylęgu oraz skrócenia życia larw 
(PołozowsKi i czeszczyszyn 2004). 

Przedstawione adaptacje sprawiają, że 
mimo złożonego cyklu rozwojowego zacho-
dzącego z przemianą pokoleń, F. hepatica 
jest pasożytem występującym powszechnie 
u przeżuwaczy, zwłaszcza na wilgotnych pa-
stwiskach. Ogniskowe występowanie fascio-
lozy (tzw. choroby ”mokrych pastwisk”) jest 
związane z czynnikami środowiskowymi. Na 
terenach podmokłych, trzęsawiskach, czy też 
niskich zalewowych łąkach, panują sprzyja-
jące warunki do bytowania żywicieli pośred-

jego zamknięciu. Jaja motylicy wątrobowej, 
które trafiają wraz z kałem żywiciela osta-
tecznego do środowiska zewnętrznego, wy-
magają odpowiednich warunków do dalszego 
rozwoju. Rozwijające się w jaju miracydium 
musi z kolei trafić do odpowiedniego żywi-
ciela pośredniego. Zatem już na tym etapie 
rozwoju pasożyt może ponieść znaczne stra-
ty. Podobnie cerkaria, która także jest sta-
dium wolno żyjącym, jest szczególnie nara-
żona na straty. Wiąże się to z niepowodze-
niem w osiągnięciu odpowiedniego żywiciela, 
a także wykorzystywaniem larw jako źródła 
pokarmu przez nieżywicielskie organizmy. 
Dojrzałą postać motylicy, która żyje w wą-
trobie głównie ssaków roślinożernych, cechu-
je jednak hermafrodytyzm, co stanowi istot-
ne przystosowanie do pasożytniczego trybu 
życia (nie musi szukać partnera), a ogromna 
płodność rekompensuje straty, jakie pasożyt 
ponosi na różnych etapach rozwoju. Fasci-
da hepatica wyeliminowana jednorazowo na 
pewnym terenie, w niedługim czasie potra-
fi odzyskać go z powrotem. Wiąże się to z 
ogromną liczbą jaj składanych w ciągu dnia 
przez jedną przywrę oraz zdolnością do na-
mnażania postaci rozwojowych w żywicielu 
pośrednim. W ciągu całego życia jedna mo-
tylica może wyprodukować około 1 180 000 
jaj (graBda 1952). Ich wytwarzanie nie od-
bywa się równomiernie w ciągu całego roku 
i zależy przede wszystkim od temperatury 
otoczenia. Spadek jajeczkowania obserwowa-
ny jest w miesiącach zimowych, w styczniu 
i lutym, a wzrost od marca do maja oraz we 
wrześniu. Stanowi to istotne przystosowanie 
biologiczne. Pomimo zamknięcia w ciele swo-
jego żywiciela i silnej izolacji od środowiska 
zewnętrznego, motylica nie wytwarza jaj w 
okresie, gdy szanse na dalszy ich rozwój są 
niewielkie (graBda 1952, giBasiewicz 2008).

U żywiciela pośredniego, na drodze par-
tenogenezy lub, według niektórych autorów, 
poliembrionii, dochodzi do znacznego wzro-
stu liczby osobników pasożyta. Przyjmując, 
że z każdego miracydium powstanie jedna 
sporocysta, która może wytworzyć minimum 
5 redii (5-12), a w każdej redii powstanie 15 
cerkarii (15-20 cerkarii), to z jednego jaja 
może powstać co najmniej 75 cerkarii (bez 
uwzględnienia występującego często drugie-
go pokolenia redii). Jeśli przyjmiemy mak-
symalne wartości, liczba ta wzrośnie do 240 
cerkarii. Uwzględniając liczbę jaj produkowa-
nych przez dorosłego osobnika (45-50 tysię-
cy), liczba powstających cerkarii może osią-
gać wielomilionowe wartości. Z jednego jaja, 
któremu uda się ukończyć cykl rozwojowy, 
powstają więc setki cerkarii, inwazyjnych 
dla roślinożernych ssaków. 

Adaptacje morfologiczne do zamknięcia 
cyklu rozwojowego wykazują obydwa stadia 
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F. hepatica (wędrychowicz 1996, BąsKa i 
współaut. 2013).

S t r es zc zen i e

Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) to jedna z 
przywr digenicznych (Digenea), która dzięki wykształce-
niu w trakcie ewolucji układu pasożyt-żywiciel szeregu 
przystosowań, zwłaszcza biologicznych, osiągnęła ogrom-
ny sukces ewolucyjny. Pomimo wielu przeszkód ograni-
czających jej rozwój, wywoływana przez motylicę fascjo-
loza stanowi ciągle istotny problem gospodarczy. Jedną 
z przyczyn trudności w zwalczaniu motylicy wątrobowej 
jest ogromna płodność pasożyta oraz występowanie tzw. 
„lat motyliczych”, które stwarzają korzystne warunki do 
licznego namnażania się żywicieli pośrednich – błotnia-
rek moczarowych Galba truncatula. Znając biologię paso-
żyta można przeciwdziałać inwazji F. hepatica u zwierząt 
hodowlanych, nie dopuszczając do zamknięcia cyklu roz-
wojowego poprzez niszczenie żywicieli pośrednich (melio-
racje i osuszanie pastwisk).
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OCHRONA PRZED 
ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ FASCIOLA 

HEPATICA

Można jednak zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się pasożyta poprzez postępowanie, 
które uniemożliwi mu zamknięcie cyklu 
rozwojowego. Są to między innymi: (1) me-
lioracje oraz osuszanie terenów, które pro-
wadzą do przekształcenia środowiska życia 
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prowadzi do zniszczenia jaj większości pa-
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przy uwzględnieniu biologii pasożyta.
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ces ewolucyjny również dzięki adaptacjom 
fizjologicznym, głównie postaci dorosłej, po-
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nologicznej żywiciela. Obecnie prowadzone 
badania w dużej mierze skupiają się na ge-
netyce przywry, gdyż stosowane leki dopro-
wadziły do rozwoju lekooporności i aktualnie 
jej zwalczenie stanowi problem. Dzięki roz-
wojowi biologii molekularnej, liczne badania 
dostarczają coraz więcej informacji pozwa-
lających na zrozumienie mechanizmów po-
wstawania i utrzymywania się oporności na 
leki wśród wielu pasożytów, w tym również 
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Summary

Liver fluke (Fasciola hepatica) is one of the Digenea that due to a number of adaptations developed during the 
parasite-host relationship achieved an enormous evolutionary success. Despite impediments associated with com-
pleting the indirect life cycle, triggered by the liver fluke fasciolosis constitutes the relevant economic problem. One 
of the reason for the difficulties in combating the liver fluke is its huge fertility and appearing of so-called “fluke 
years”, which create favorable conditions to numerous multiplying of the alternat hosts (Galba truncatula). Knowing 
the biology of F. hepatica it is possible to counteract invasion of the parasite,  by preventing  termination of its life 
cycle through destroying the intermediate hosts (land reclamation and draining the pastures).


