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Dzik (§asscrofa) jest jednym znĄbardziei pierwotnych przedstawicieli rodziny S ui dae. Zasiędla on r ozległe obszary Europy do 60 równoleżnika, Azję środkową i południowo-wschodnią Malezję, Nową Gwineę i Nową Zelandtę or az połnocne wybrzeże AĘki.
Skutecznej introdukcji dzika dokonano takze na południu USA i w Argentynie. Jest to jeden ztych gatunków, które dzięki znacznej plastyczności adaptowały
się do ulegających szybkim zmianom warunków środowiskowych i jak narazienieźIę radzi sobie zzagrożentamt,które niesie cywllizacja. Jest on obok sarny i
jelenia jednym z podstawowych gatunków zwierzyny
łownej, a jego populacja utrzymuje się wciąz na wysokim poziomie i szacowana jest obecnie w Polsce na
ponad 40 000 sztuk. Redukcja pogłowia dzikow zachodzi przede wszystkim w pierwszym roku ich życta
wynika z niekorzystnych warunkow atmosfery czny ch
w okresie wyproszeń, aktywności drapieżników, niedoboru pożywienia, odstrzału pTzez myśliwych itd. W
rezultacie z średnio6 rodzonychprzez lochę warchlaków, zimę przeżywatylko połowa,tj.3 sztuki. Niedoceniany czynnlk redukcyjny stanowią także choroby
pasożytnicze. Są one bowiem przyczynągorszej kondycji zwierząt, braku rui, nielicznych miotów oraz
małej żywotnościurodzonych warchlaków (16). U
dzików występuje wiele różnych pasożytow jednak
najpowszechniej spotykana jest obecnie kokcydioza i
robaczy ca pŁuc (2, 13, I 4).
Pasozytnicze zmlany w płucach Togą9yg wywoływanę przez migrujące formy larwalne robaków bytujących ostatecznie w przewodzie pokarmowym, takich
jak glista świńska czy węgorek i mają one wówczas
charakter przej ściowy (4, 12, 23).
Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku
zarażenta robakami płucnymi, takimi jak Metastroni

gylus spp., dla których płuca sąmiejscem docelowym.
Po dostaniu się drogą naczyń krwionośnych do płuc
larwy przebr.lają śclanęnaczynia i pęcherzykaptucnego wnikając do jego światła.Wyrvołuje to mikrokrwotok, a wkrótce potem tworzy się wysięk zapalny zprzęwagą eozynofilów, ktory wypełnia światłopęcherzyka oraz nacieka ścianępęcherzyków i oskrzelików
końcowych . Toczący się proces zapalny prowadzi do
uszkodzenia i obumarcia wielu larw, a ich rozpadające się tkanki i uwalniane antygeny indukują proces
wytwórczy z formowaniem drobnych,ziarniniaków
czasem zawterających nawet komórki olbrzymie. Makroskopowo widoczne są na tym etapie drobne, rozsiane ogniska konsolidacji mtĘszu i rozedmy śródmiąższowej, a w wyniku reakcji nadwrażliwości dochodzi do obrzęku płuc. Robaki, które przetrwały tę
pierwszą reakcję obronną żyłviciela wędrują dalej do
oskrzelików gdzie po 25-30 dniach uzyskują dojrzałośćpłciowąi po kopulacji produkująprzez 7 miesięcy znacznąliczbę jaj, szczególnie w początkowym
okresie życia. W późniejszym okresie produkcja jaj
możę ulęc znacznemu zmniejszeniu, co ogtanlcza
wartośćbadań koproskopowych (4, 9, 19). W tym czasie zmiany w pęcherzykach wycofująsię i zostajązdominowane pr zęz re akcj ę zap alną o skrzelików i o skrze Ii, szcze golni e w grzbi etowo - do o gonowych ob szarach
płuc. Nabłonek oskrzeli ulega przerostowt lub zant,
kowi, a ścianai okoliczne tkanki nacieczone są eozynofilami i limfocytami, które miejscami mogąformować lifofolikulame struktury (10, 17). Gromadząca się
w oskrzelikach zagęszczona wydzielina śIlnowa,detrituskomorkowy i pasożyty mogą zamykac światło
oskrzelików, tworząc ogniska niedodmy i konsolidacji miĘszu. Składane jaja przemieszczają się drogą
o skrzelową do gardzieli, j akko lwiek czę ść z nich może

więznąć w pęcherzykach, wlłvołuj ąc ziarniniakową
reakcję zapalną(9), WykasŁywane lub połknięte i wydalone zkałęmjaja są dośćodpornę na azynniki środowiska zewnętrznego i w wilgotnych warunkach
mogą zachow ać żyw otnośćprzez szęręgmiesięcy j ednak dalszy rozwój uzależniony jest od zjedzenia ich
przęz dżdżownicę, w której po trwających około 10
dni dwóch linkach gromadząsię w przełyku i naczyniach pierścieniowych już jako larwy III stadium. Zatem dżdżow nic e zbier ają i stopniow o gromadzą larwy
Metastrongylus umożliwiając im przetrwanie zimy, a
nawet kilka lat, Ocenia się, ze 20-30% dżdżownic zawiera larwy Metastrongylus spp. (I5). Dzik, w przeciwieństwie do świnidomowej, 2l3 pożywtenia znajduje w ziemi, a pierścienice podobnie jak larwy owadów
i drobne ssaki stanowiąważny składnikjego diety. Po
zjedzenil dżdżownicy, larwy wnikają w błonę śluzow ą j e lita i dr o gąnaczyń l imfaĘc znych trafi aj ą d o I<r ęzkowych węzłów chłonnych skąd po kolejnej lince już
jako larwy L4 wędrują drogąnaczyń chłonnych, apotem krwionośnych do płuc. Czasem częśćlarw możę
migrować przez wątrobę pozostawiając charakterystyczne białawe zmleczęnia podobne do tych obserwowanych przy glistnicy (10).
W przeciwieństwie do świń, u których dominuje
Metastrongylus apri s. elongafus (11, 17) metastrongyloza dzików wywoływana jest najczęściejprzez
Metastrongylus pudendotectus, a w mniejszym Stopniu M. apn QĄ Na ogoł mająmiejsce inwazje mieszane kilkoma gatunkami Metastrongylus (6). Te białawe cienkie, nitkowate robaki długości1-5 cm widocznę są dobrze po rozcięciu drzewa oskrzelowego
gdzie mo gą występowa ć bar dzo licznie formuj ąc niejednokrotnie pęki robacze wypełniające światłodrobnych oskrzeli. Na metastrongylozę najbardziej wrażliwe są warchlaki i przelatki, których system immunologiczny nie jest w stanie przełamaó inwazji. Stopniowo jednak w miarę nasilania się kontaktów z larwami narasta odpomość,która prowadzi do ograniczenla ltczby pro dukowanych j aj i zmntejszenia liczby dojrzałych pasożytów (a). Dlatego też zmiany w
płucach dorosĘch osobników są niewielkie, a patogenne oddziaĘwanie pasożytów często niedostrzegalne. Natomiast konsekwencje inwazji u młodych zwlerzątmogąokazać się poważne. Wynika to z upośledzenia funkcji płuc, a w ręzultacie zaburzęnia szeregu procesów metabolicznych. Występuje anemia, obniżenie
poziomu białek surowi czychi poziomu sodu w surowicy krwi (1). W konsekwencji następuje słabszy romvój
zw ier ząt, który w krańc owych pr zyp adkach prowadzi
do wyniszczęnia. U świnidomowej, otoczonej stałą
opiekączłowieka, obserwuje się słabsze przyrosĘ gorsze wykorzystanie paszry ewentualnie wtórne infekcje
bakteryjne, szczególnie że inwazja osłabia lokalną odporność,a migrujące larwy mogą przenosić na sobie
fl orę bakteryj ną z przęwodu pokarmowego ( 1 0, 1 1 ).
Natomiast u dzików w warunkach naturalnych słabszy rozwoj i w konsekwencji nie zgromadzenie dosta-

tecznej ilościmateriałów zapasowych na okres zimowy stanowi bezpośrednie zagrożente Ęcia. Dobrątego
ilustracją jest diagnozowany ostatnio przypadek watahy dzików (maciora i 14 warchlaków wagi l2-20kg),
które zkońcem lutego poszukując zaclsznego miejsca
przeszły po lodzie i schroniły się na niewielkiej wysepce jednego ze stawów rybnych. Niestety lód szybko stopniał t zwierzęta zostŃy uwięzione na wyspie.
W p o szukiwaniu pożyvienia dziki gruntownie zbuchtowały caĘ teren. Rezerwy pokarmowe małej wysepki wkrótce się jednak wyczerpaĘ, a wiosna roku 2000
była nieco spóźniona. Przy silnych wiatrach Imarznącym deszczu dziki starając się zminimaltzować straty
clepła,poukładałysię w gniazdachpo kilka sztuk i tak
zgtnęĘ. P rzeżyłaĘlko locha. P o dej rzewano p omór.
S zcze gółowe b adanie sekcyj ne wykazńo całkowiĘ
zanlk tkanki thlszczowej podskórnej, otrzewnowej i
okołonerkowej z niewielkim obrzękiem podskórza, W
oko li cy do o gonowej płatów przep onowy ch zlokaltzo wane byĘ szar ożóhę o gniska (guy r obacze) wielko ści
I,5-2,0 cm natomiast pła§ pośrodkowebył koloru
szar o czer wone go, tę gi ej konsy stencj i, b ezp ow ietr zne,
przypominające swoim wyglądem wczesne stadium
mykoplazmowego zapalenia płuc. Drobne i większe
oskrzelawypełniał śluzibiałe, nitkowate robaki długosct 2-3-4 cm i średnicy 0,2 mm, których liczba u poszczegolnych osobników wahała się od 140-285 (średnio 206). W badaniu mikroskopowym 630ń stanowił
Metastrongylus pudendotectus, 28oń M. apri (elongatus) i 9% M. sa]mi. Badanie histopatologiczne płuc
wrykazało rożnego stopnia zmiany zapalne oskrzeli i
oskrzelików. Sciany drobnych oskrzeli i tkanka okołooskrzelowa nacieczone byĘ komórkami zapalnymi, a
tch spłaszczony nabłonek ulegał w wielu miej s cachrozpadowi. W świetle oskrzeli widoczny był wysięk zapalny i liczne przekroje robaków (ryc. 1). W zmieniony ch zapalnie płatach pośrodkowych, ścianki pęcherzyków płucnych były zgrubiałe na skutek nacieczęnta
komórkami zapalnymi lub nvłóknienia (ryc. 2), Miejscami na ten obraz zapalenia śródmiąższowego Qneum o n i ti s), nakJadał s ię ob fi ty, b o gatokomórkowy wys i ęk
w świetle pęcherzyków (ryc. 3). Na obwodzie obszar.ów zapalenia widoczn a była rozedma pęcherzykowa.
ZoŁądek i jelita cienkie byĘ puste, natomiast rozszęrzone jelita grube wypełniała znacznatlośćzagęszczonej, włóknistej treścio zabarwieniu zielonobrunatnym,
a prostnicę twarde masy kałowe średnicyokoło 10 cm.
Wydaje się, ze podstawowym źródłemprocesu chorobowego bvlu.- yym. przypadku pierwotna ma_sywna inwazja nicieni płucnych w okresie letnim, która
doprowadziła do słabszego rozwoju warchlaków i ich
niedo statec znę go przy gotowania do zimy. P rze dhiający się okres głodu na wyspie l zfiaczne wychłodzenie ciała przy braku dostatecznej ilościzapasowych
materiałów energetycznych, a także rozwijające się
b akteryj ne zap alenie płuc doprow adzlĘ w kon s ekwencji do śmierci zwierząt. Na ogół w wyniku pobieżnie
w warunkach terenowych wykonywanych badań sek-

Przekroje ciała robaków w świe- Ryc.2. Śródmiąższowe zapalenie płuc w Ryc. 3. Pneumonia desquamaliva na obsąsiedztwie ognisk robaczych. Nacieki wodzie zmian robaczych w następstwie
tle oskrzelika
zapalne ścian i przegródek międzypęche- powikłań bakteryjnych
Ryc.
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cyjnych zwięrzyny padłej zwycieh- rzykowych
częnla w okresie zimy t przedwiośnia,ustala się, ze przyczyną śmiercibył niedobór
pożywienia. Często nie uwzględnia się przy qrmfaktu, że zdrowe, dobrzę odżywione zwle.łzęta, a szczęać doś
gólnie dziki s
30%.
sy głodu i sp
czol\ę
wchodząw p
inwazjąpasożytnicz% to ich szanse na przetrwante
awaryjnych sytuacji, jakie mogą zdarzyc się w tym
okresie znacznie malej ą.

weru-Gettryngen-Kassel
guria - 96% i Sardynia

93oń, a w rejonie Hano-

- I00% (3), we Włoszech (Li- 72%) (1, 12). Także badania

no-wschodnich Niemczech

dzików w Kanzas (USA) urykazaĘ l45oń metastrongylozę (8). W Polsce nasilenie inwazji wynosiło wg
Tarczyńskiego w latach 1956 - 54% (22). Późntejsze
badania Gadomskiej (5) wskazują na ekstensywnośó
inwazji powyżej 50oń, a w Puszczy Kampinoskiej naw ęt 89o/o. Na podstawie wyników urzędowe go b adania
dziczynty w woj ewództwie olszlyńskim w latach I97 5 1 9 9 0, nasilenie inwazj i wyn o stło 4,4 - I 2,8% (20) . W Ę/m
ostatnim przypadku wyniki wydają się być zaniżone ze
względu na innątechnikę badania płuc,
W prowadzonych obecnie w Pracowni Chorób Zwie-

ixH;l:3"#1-

dzików oraz3L
komplety naruądów wewnętrznych (serce, płuca, wątroba, śledziona,nerki). U ponad 85% badanych zwierząt stwierdzono obecnośćnicieni płucnych. Znamienne jednak byĘ różnice w ekstens}Tvności inwazji w
wilgotposzczegÓInych łowiskach. I ta
sięgała
la
porośniętych
lub
olsem
nych
lirach
gdy
podczas
ona często I00Yo,

ścias§ch (dąb, buk,
tym ostatnim przyp
takżeniewielka, au

%.

W

i była

twter-

piśmiennictwo
1 Ayoage G, O., Antia R. E., Michael ].: Haematological changes associated
with lungworm (Metastrongylus sp ) infections indigenous pigs in lbadan,

1983, s 32].
5.Gadomska K.: The qualitative and quantitative structure of the helmintocoenosis of wild boar (Sus scrofa) in natura] (Kampinos National Park) and
breeding conditions. Acta Parasit. Pol. 1981, 28, l51-170
6. Gadolnska K.: Pasożyty w populacji dzika. Łowiec Pol 1997, 4,28-29.

7.Garippa G., Sca]a A., Bazzonj C., Al,łu E,, Spaglesi M., Guberti V, DeMarco M.,4.: Aspetti epidemiologici ed anatomoistopatologici delle principalis parassitosi di Sus scrola meridionalis in Sardegna. Atti Conv. Naz. Ecopathol Fauna Salvatica, Bologna 1994, 131-136.
8.Gipson P S., Veatch ]. K, Mat]ock R. S., ]ones D P:Hea|th status of a
recently discovered population of feral swine in Kansas. J Wildlife Dis 1999,
35, 624-62,7

9 Jones T. C., Hunt

Wilkins, Baltimore

R

N. trŁ: Veterinary Pathology. Williams and
633.
C., Pa]mel N.: Pathlogy of Domestic Animals T. 2,

D,, King

199'7,

s

I0 Jubb K. V F., Kennedy P
Academic Press Inc., Orlando 1985, s, 525.
Il.Lenlan A. D,, Stlaw B., Glock R. D., Menge}ing W L, Penny R. H. C.,
Scho]] E,: Disease of Swine. Iowa State University Press, Ames l986, s, 655,
I2.Manfredi M. T., Dinj V, Ganduglia S., Spagnesi M., Guberti V, De-Marco
M ,4: Nenatodi broncopolmonari in cinghiali provenienti dall entroterra
ligure: diffusione e stnrttura della comunita elminitica. Atti Conv. Naz Ecopathol Fauna Salvatica, Bologla 1994, 1 19 -126.
13.Menc]ovli P, LukeśovźD.:Parazitózy lprasate divokóho z oblasti Sumavy.
Problematica chovu a chorob zvćie, Brno, 1999, s 10-15.
74.Nźpravnik J., Koudela K., Matys L: Vliv kokcidioz, pneumo-enterohelmintóz pii intenzifrkaci chołu prasate divokeho v oboie Problematica chovu a
chorob zvćie, Ćeska Kamenice, 1996, supl
15.Nópravnik I., Koude}a, Vacek J., Wtek M.:Parazitózy a nćkterć dalśi factory
negativnó prisobici na chov prasate odivokóho v oboie. Problematica chovu
a chorob zvćie, Brno 1999, s. 10-15.
16.Nosa] P: Parazytofauna świni Przeg1. Hod. 1995, 12, 14-18.
17 . Sobieszewski K.: Metatsrongylosis of swine originating from Lub]in Pallatinate Acta Parasit. Pol 1969, 16, 91-95,
18 Stefańskj W Zamowskj E.: Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt PWRiL, Warszawa 1971.

19 Szeląg;iewicz M., Michalskj M. M., Sokół R: Występowanie inwazji pasożytniczych u dzików w województwie olsztyńskim w latach 1975-1990.
Medycyna Wet. 1992, 48, 163-164.
20 Takacs A: Ein Beitrag zur Helminthenfauna des Wildschweines (Sus scrofa
L.) in Ungam Wien. Tierżrztl Mschr, 1997, 84,314-316
2LTarczyński S.: Robaki pasożytnicze świń i dzików w Polsce. Acta Parasit.
22.

wazjl Metas trongylus spp.

J

Anim. Sci 1996, II,229-230
Analyza aktuólni parazitologickć sifuace u ćerne a smói zvóie
v ućelvó honitbć VFU Bmo ,,Obora", Problematica chovu a chorob zvóie,
Ćeskó Kamenice 1996, s. 197-205
3 Epe C., Spe}lmeyer O., Stoye M.: Untersuchungen iiber das Vorkommen von
Endoparasiten beim Schwarzwild fur Jagdwissenschaft 199'7, 43, 99 -1,04.
4 Funnaga,S.: Choroby pasożyttlicze zwierząt domowych PWRiL, Warszawa
Nigeria, Int,

2. Brandsta^tterL:

Po]. 1956, 4,663-'743.
Ziomko I.: Choroby układu oddechowego świńwylvołane przez nicienie pasożyĄnicze. Trzoda Chlewna 1998, 4, 78-80.

Adres autora: dr hab. Marek Houszka prof. nadzw., ul. Gersona 45 m. 8,
51-664 Wrocław; e-mail: homar@ozi.ar.wroc.pl

