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Za rys pa ra zy to lo gii me dycz nej jest re zul ta tem wspól ne go wy sił ku na uczy cie li aka de -
mic kich, zaj mu ją cych się na co dzień pro ble ma ty ką bio lo gii i pa ra zy to lo gii le kar skiej.

Pu bli ka cja ma na ce lu przed sta wie nie w spo sób zwię zły i przy stęp ny dla Czy tel ni -
ka naj ważniej szych in for ma cji do ty czą cych naj częst szych pa so ży tów czło wie ka oraz
wy wo ły wa nych przez nie cho rób in wa zyj nych.

W me to dach dia gno stycz nych wy ko rzy sta no re ko men da cje Kra jo wej Izby Dia gno -
stów La bora to ryj nych, a w tek ście ak tu al ną no men kla tu rę za war tą w Lek sy ko nie pa ra -
zy to lo gicz nym.

Pod ręcz nik ad re so wa ny jest przede wszyst kim do stu den tów kie run ków me dycz -
nych i bio lo gicz nych, a tak że do prak ty ku ją cych le ka rzy róż nych spe cjal no ści oraz osób
wy ko nu ją cych za wo dy me dycz ne – dia gno stów la bo ra to ryj nych, pie lę gnia rek, ra tow -
ni ków me dycz nych. 
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Przedmowa

Przekazujemy do rąk Czytelników nowoczesny podręcznik pt. 
Zarys parazytologii medycznej, który jest rezultatem wspólne-
go wysiłku nauczycieli akademickich, zajmujących się na  co 
dzień problematyką biologii i parazytologii lekarskiej. Podręcz-
nik adresowany jest przede wszystkim do studentów kierun-
ków medycznych i  biologicznych, a  także do praktykujących 
lekarzy różnych specjalności oraz osób wykonujących zawody 
medyczne – diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, ratow-
ników medycznych. 

Wydanie podręcznika Zarys parazytologii medycznej ma 
na celu przedstawienie w sposób zwięzły i przystępny dla Czy-
telnika najważniejszych danych dotyczących najczęstszych 
pasożytów człowieka oraz wywoływanych przez nie chorób 
inwazyjnych. 

Ryciny zamieszczone w podręczniku, szczegółowo przed-
stawiające rozwój pasożytów, pomagają Czytelnikowi prze-
śledzić ich transmisję międzyosobniczą i  zrozumieć udział 
wektorów i/lub środowiska w rozprzestrzenianiu się choroby in-
wazyjnej. Liczne oryginalne fotografie, wykonane z preparatów 
stanowiących kolekcje zakładów, wzbogacają charakterystykę 

morfologicznych postaci rozwojowych pasożytów, a także sta-
nowią udokumentowane wyniki badań diagnostycznych mate-
riału biologicznego pacjentów. 

W metodach diagnostycznych wykorzystano rekomenda-
cje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, a w tekście ak-
tualną nomenklaturę zawartą w Leksykonie parazytologicznym.

 Zarys parazytologii medycznej składa się z trzech części: 
protoparazytologii, helmintologii i  akaroentomologii. W  pod-
ręczniku przedstawiono także tabelaryczny wykaz miejsc paso-
żytowania u  ludzi wybranych pasożytów stałych, okresowych 
i czasowych. 

Autorzy będą wdzięczni za  ewentualne krytyczne uwagi 
do prezentowanych w opracowaniu zagadnień.

Łódź, kwiecień 2017 r. 
Redaktorzy

Joanna Błaszkowska 
Tomasz Ferenc 

Piotr Kurnatowski
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Fasciola hepatica
Linnaeus, 1758
Motylica wątrobowa

ZASIĘG GEOGRAFICZNY
Kosmopolityczna przywra, występująca głównie w kra-
jach rozwijających się (zwłaszcza wschodnia Azja i po-
łudniowa Ameryka; według WHO fascjoloza stanowi 
istotny problem zdrowotny w Peru, Boliwii i Chile). 
Na świecie zarażonych jest ponad 2,4 mln ludzi. 

BIOLOGIA PASOŻYTA 

Żywicielami ostatecznymi są ssaki (owce, bydło, ko-
nie, świnie) i człowiek.

Cechy morfologiczne ważne z punktu widzenia 
diagnostyki 

Dojrzałe, żywe przywry są kształtu listkowatego, 
barwy szarej z plamami rdzawobrunatnymi (dł. 18–
–50 mm, szer. 3–13 mm), ze stożkowatą przednią 
częścią ciała. W części przedniej i środkowej ich po-
wierzchnia pokryta jest kolcami skierowanymi do tyłu, 
co ułatwia przesuwanie. Na przednim końcu znajduje 
się przyssawka gębowa, po stronie brzusznej przy-
ssawka brzuszna (ryc. 2–1, 2–2). Charakterystyczna 
jest umięśniona gardziel, krótki przełyk, jelito rozgałę-
zione, ślepo zakończone (ryc. 2–3). Układ wydalniczy 
jest typu protonefridialnego z komórkami płomyko-
wymi uchodzącymi do głównego kanału wydalnicze-
go (rozszerzony w części środkowej w pęcherz wydal-
niczy), z otworem wydalniczym na końcu ciała. Jest to 
organizm obojnaczy. Parzyste jądra, nasieniowód, cir-
rus (męski narząd kopulacyjny) i ujście na dnie zatoki 
płciowej znajdują się w tylnej części ciała, natomiast 
pojedynczy jajnik po prawej stronie nad jądrem, żółt-

nik (parzysty po bokach ciała), macica (złotobrązowa) 
i metraterm (składanie jaj, żeński narząd kopulacyjny) 
zajmują przednią część ciała. Długość życia dojrzałej 
przywry może osiągnąć ponad 10 lat.

Jaja (składane w liczbie ok. 6000 dziennie) owalne 
(130–150 × 63–90 µm) koloru złocistożółtego, z wyraź-
nym wieczkiem (ryc. 2–4–2–8).

Rycina 2–4. F. hepatica – jaja, rozmaz kału: a – skorupka, b – wieczko 
(pow. 100×, prep. niebarwiony) [KG].

Rycina 2–1. F. hepatica – postać dojrzała, przedni odcinek ciała: 
a – przyssawka gębowa, b – gardziel, c – przyssawka brzuszna,
d – macica wypełniona jajami, e – gruczoł Mehlisa, f – żółtnik, g – ją-
dra (pow. 20×, barw. karminem ałunowym) [KG]. 

Rycina 2–2. F. hepatica – postać dojrzała: a – przyssawka gębowa,
b – gardziel, c – prącie, d – przyssawka brzuszna, e – macica 
wypełniona jajami, f – gruczoł Mehlisa, g – jajnik, h – żółtniki, i – jądra 
(pow. 4×, barw. karminem ałunowym) [KG]. 

Rycina 2–3. F. hepatica – postać dojrzała: a – przewód pokarmowy 
(pow. 4×, barw. india ink) [MW], [TF]. 



HELMINTOLOGIA2

40

Sposób transmisji
Zarażenie człowieka następuje po spożyciu wody lub 
surowych roślin wodnych zawierających powstające 
z cerkarii (ryc. 2–9, 2–10) (środowisko wodne) meta-
cerkarie, które wydzielają lepką substancję ułatwiającą 
przyczepianie się do roślin (ryc. 2–11).

Cykl rozwojowy

Cykl rozwojowy Fasciola hepatica przedstawiono 
na rycinie 2–12. Jaja przywry (z nierozwiniętym za-
rodkiem) z żółcią dostają się do kału . Rozwój za-

Rycina 2–9. F. hepatica – cerkaria, wczesne stadium: a – przydatek 
ogonowy (pow. 100×, barw. karminem ałunowym) [KG]. 

Rycina 2–10. F. hepatica – cerkaria, późne stadium: a – przyssawka 
gębowa, b – przydatek ogonowy (pow. 100×, barw. karminem ałuno-
wym) [KG]. 

Rycina 2–6. F. hepatica – jajo, rozmaz kału: a – guziczek, b – wieczko 
(pow. 400×, prep. niebarwiony) [BS]. 

Rycina 2–7. F. hepatica – jajo, rozmaz kału: a – wieczko (pow. 400×, 
prep. niebarwiony) [BS].  

Rycina 2–8. F. hepatica – jaja, rozmaz kału (pow. 100×, prep. niebar-
wiony) [BS].  

Rycina 2–5. F. hepatica – jajo, rozmaz kału: a – skorupka, b – wieczko 
c – guziczek (pow. 400×, prep. niebarwiony) [KG]. 

Rycina 2–11. F. hepatica – metacerkaria na powierzchni rośliny wod-
nej: a – otoczka (pow. 100×, prep. niebarwiony) [KG]. 
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