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A case of onchocercosis in Eutopean tisons with disease ol genital organs

Summary
In two E ons with the disease of genital

of prepuce microfilariae of Onchocerca l
the skin around the roots and sheaths of hairs. Arou

pean bisons requires further studies. ],,]: ,,
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W 1980 r. stwierdzono w Puszczy Białowieskiej u
zubrów, samców żyjących na wolności, schorzenie
narządu płciowego o nieznanej etiologii. Podczas se-
lekcji i eliminacji przeprowadzanych w kolejnych la-
tach zwracano szczególną uwagę na to schorzenie.
Zubry w poszczegóńych Óstojaiń obserwowano po
podaniu paszy i na podstawie stwierdzonych zmian
wyznaczano do eliminacji. Jak wykazaŁy badania sze-
regu autorów (8, 9, 10) u wyeliminowanych samców
obserwowano obrzęk okolicy napletka utrudniający
oddawanie moczu, co prowadziło do przenikania mo-
czu do tkanki podskórnej t wytwarzania przetok. U
osobników z bardziej zaawansowanymi zmianami
stwierdzano zapalenie dyfteroidalno-mafiwicowe lub
ropne z obecnością w jamie napletka wysięku zapal-
nego i strzępów uszkodzonych tkanek. Obserwowano
także ropnie i przetoki w fałdzie skórnym napletka, a
nawet autoamputację napletka oraz częściowo prącia.

Matetiał imetody
Zbadano sekcyjnie dwa zubry odstrzelone w wyniku se-

lekcji w 1996 r. Wycinki zmienionych narządow i tkanek
poddano badaniu histopatologicznemu. Materiał utrwala-
no w formalinle i zatapiano w parafinie, a następnie uzy-
skiwano skrawki mikrotomowe. które bar-wiono hematok-
sylinąi ęozyną.

Wyniki iomówienie
U obu żubrów, jednego w wieku 2lat a drugiego w

wieku 6 lat, u których w czasie sekcji stwierdzono

obecność mas martwicowych na obwodzie napletka,
badaniem histopatologicznym wycinków skóry z na-
pletka wykryto mikrofilarie z podrodziny Onchocer-
cinae. Larwy te lokalizowały się w warstwie statecz-
kowej skóry właściwej, w sąsiedztwie korzeni i miesz-
ków włosowych (ryc. 1 -2).U młodszego żlbra obser-
wowano naj częściej poj edyncze mikrofi l arie, maksy-
malnie kilkanaście w polu widzenia. Natomiast u żubra
starszego stwierdzono po kilkadziesiąt mikrofilarii w
sąsiedztwie poszczegolnych mieszków włosowych.
Dookoła zgrupowań larw obserwowano jedynie poje-
dl.ncze limfocy§, w poblizu okolicznych naczyń krwio-
nośnych występowały nacieki komórkow ę z przęw agą
limfocytów, natomiast w miejscach uszkodzenia na-
skórka stwierdzano obfite nacieki zapalne złożonę z
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atego też, 
oYłY zwinięte

idoczne na
pomiarów.

ła od 0,220 do 0,238 mm. Obserwowane cechy mor-
fometryczne pozwoliły na stwierdzenie, że wykryte
larwy są przedstawicielami gafunku Onchocerca lie-
nalis (Stlles, 1892).

Dojrzałe filarie tego gatunku umiejscawiają się u
bydła i żubrów w więzadle żołądkowo-śledzionowym
i pod torebką śledziony. Samice w miejscu pasozyto-
wania rodząItczne larwy migrujące do skóry zwie-
rząt. Maksymalną koncentracj ę tych larw ob serwowa-



Ryc. 1. Mikrofilarie w sąsiedztwie korzeni i mieszków włoso-
wych
Objaśnienia: A korzeń włosa, B -mieszek włosowy, C -mi-
krofilarie, skala 0,1 mm.

Ryc. 2. Mikrofilarie w sąsiedztłvie korzeni i mieszków włoso-
wych
Objaśnienia:jak w ryc, l.

no u bydła w skórze okolicy okołopępkowej (3, 12).
Eichler i Nelson (6) w 1 gramie skóry z wyrnienionej
okolicy stwierdzili ponad 6 tysięcy mikrofilarii. Inwa-
zji o takwysokiej intensywności nie towarzyszyły jed-
nak żadnę wyrażne objawy kliniczne. Cykl rozwojo-
wy f,rlarii przebiegazudziałem żyrvicieli pośrednich i
przeno si cieli, którymi są liczne gatunki krwiopry nych
meszek zrodzĄl Simulium, Owady te, pobierając krew
zar ażony ch zw ier ząt, p ołykaj ą również mikro fi l ari e.
Larwy pasożyta w organizmie meszek rosną i linieją
dwukrotnie. Następnie inwazyjne larwy III stadium
wędrują do głowy owadów, koncentrując się w ich
wardzę dolnej, Podczas kolejnego żęrowanla zarażo-
nych meszek na bydle, larwy inwazyjne przenikajądo
skóry zywicieli, migrują do miejsca ostatecznego pa-
sozytowania i w clagu7 miesięcy osiągają dojrzałośc
płciową (11).

Inwazja nicieni O. lienalis o ekstensywności od 6,2
do 80% była jń stwierdzana u bydła w czterech rejo-
nach P o1 ski (4) . Z o stałarównież zarej e strow ana u 600ń
badanych żubrów w Biełowieży i u 750ń żubrow w
Bieszczadach (2,5). Jest to więc pospolity, typowy
p a s o zyt wymi eni on y ch pr zeżuw ac zy . Zmi any hi sto p a-
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tologiczne podobne do obserwowanych w niniejszym
przyp.adku opisali u bydła rownięż inni autorzy (1, 6,
I2). Zaden z ntch nie stwierdzlł jednak u badanych
zw lerząt schorzenia narządow płciowych. Autorzy
ukraińscy (1) podają że komórki mieszków włoso-
wych, wokół których znajdowały się mikrofilarie ule-
gĄ obrzękowi i wakuolizacji, a korzenie włosów wraz
z otaczającą tkanką degały martwicy, tworząc oksy-
filnąziarnistąmasę. Te ogniska martwicy osiągaĘ śred-
nicę 0,230 mm. Oprócznich ogniska marlwicy o śred-
nicy 0,460 mm obserwowali oni w naskórku. W skó-
rze właściwej ogniska martwicy stwierdzano rzadziej,
były one okrągłe lub owalne, o średnicy 1,6 mm. Wy-
mienione zmtany mogą być przyczyną powstawania
wad skór w procesie ich przemysłowej obróbki. Wy-
mienieni autorzy sugerują że powstanie ognisk mar-
twicy w skórze możę być spowodowane działanięm
toksycznym produktów przemiany materii mikrofila-
rii. W badaniach własnych stwierdzano również nie-
wielkie ogniska marlwicy w naskórku napletka, nato-
miast nie obserwowano zmianwokół korzeni włosów.
Być moze zmtany te były słabiej wyrażone ze wzglę-
du na znacznie niższąniż w badaniach ukraińskich
intensywność inwazji mikrofilarii. Obserwowana w
niniejszych badaniach lokaltzacja mikrofilarii w war-
stwie siateczkowej skóry potwierdza dane innych au-
torów o sezonowości umiejscowienia mikrofilarii (6,
], I2). W okresie wiosenno-letnim larwy te skupiają
się pod naskórkiem w celu ułatwienia kontaktu zżywi-
cielami, natomiast w miesiącach jesienno-zimowych
przemieszczają się w głąb skóry właściwej.

W świetle przedstawionych danych nie mozna jed-
nakjednoznacznie stwierdzić, czy mikrofilarie O. lie-
n a l i s maj ąwpływ n a występ owanie s chorz e ni a nar zą-
du płciowego u żubrów. Zagadnienie to wymaga dal-
szych badań, zarówno osobników zdrowych, jak i ze
zmianami chorob owymi. Potwi erdzeniem roli mikrofi -
larii w wlłvoĘwaniu schorzenia byłoby stwierdzenie
ich obecności również w błonach śluzowych oraz w
zmienionych chorobowo tkankach nar ządu płciowe go.
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