
 

 

 Nieodłącznym elementem przebywania w lesie 

na grzybobraniu jest zbieranie i spożywanie owoców runa 

leśnego prosto z krzaczka. Taka chwilowa beztroska może 

mieć niestety bardzo przykre konsekwencje. Niechcianą 

pamiątką z wycieczki do lasu może się stać BĄBLOWICA.  

Bąblowica wielojamowa jest bardzo groźną i ciężką do wykrycia chorobą 

pasożytniczą, której przyczyną jest tasiemiec bąblowcowy (bąblowiec). 

Zarażenia tasiemcem występują prawie na całym świecie. 

Pierwszy przypadek choroby w Polsce (woj. pomorskie) wykryto u 

lisów w 1994 roku. W Polsce każdego roku notuje się kilkadziesiąt 

przypadków bąblowicy u ludzi. Nie oznacza to jednak, żeby 

odmawiać sobie pysznych owoców leśnych. Do zarażenia 

dochodzi poprzez spożycie niemytych owoców leśnych. Połknięte 

przez człowieka jaja tasiemca w przewodzie pokarmowym przekształcają się 

w postacie larwalne przyjmujące formy torbieli. Pęcherz bąblowca rośnie 

wolno, ale po kilku lub kilkunastu latach osiąga rozmiary od kilku 

do kilkudziesięciu centymetrów. Larwy przez ścianę jelit, przedostają się 

do krwiobiegu, i tą drogą są roznoszone po całym organizmie człowieka. Należy 

pamiętać że: 

▪ jaja tasiemca są odporne na warunki środowiska oraz środki chemiczne 

▪ są zdolne przetrwać długi czas w niskich temperaturach oraz ponad rok 

w wysuszonym kale 

▪ zabija je temperatura powyżej 50 st. C 

▪ inwazyjność tracą dopiero po kilkudziesięciu godzinach w temperaturze   

-70 st. C  

Choroba bardzo często przebiega bezobjawowo i wykrywana jest 

przypadkiem, podczas USG jamy brzusznej, rezonansu magnetycznego, 

tomografii komputerowej czy zwykłego prześwietlenia. Bąblowica może nie 

objawiać się nawet przez 10, 20 lat, ponieważ torbiele rosną stale i bardzo 

powoli.  Objawy  pojawiają się zwykle w późnym okresie jej  rozwoju i  są  dość 

zróżnicowane w zależności od tego, w jakim narządzie umiejscowią się larwy 

bąblowca, czyli tasiemca, którym zarazić się można głównie przez zjedzenie 

zakażonego jego jajami runa leśnego. Ponad 90 proc. przypadków bąblowicy 

rozwija się w  wątrobie.  Objawy i następstwa bąblowicy są specyficzne i zależą 

od wielkości i lokalizacji larw oraz od liczby pęcherzy. 

Jeśli tasiemiec umiejscowi się w wątrobie, pojawiają się:  

▪ ból w prawym podżebrzu, wywołany uciskiem powiększającej się torbieli 

(dochodzi ona czasem do 20 cm średnicy), może wskazywać 

na bąblowicę 

▪ żółtaczka  

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/bol-brzucha-z-prawej-strony-przyczyny-bolu-brzucha-z-prawej-strony_41285.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/zoltaczka-przyczyny-na-jakie-choroby-wskazuje-zoltaczka_43829.html


 

 

Jeśli larwy są zlokalizowane w płucach, pojawiają się: 

▪ krwioplucie 

▪ kaszel 

▪ duszność 

▪ bóle w klatce piersiowej 

▪ świąd skóry 

Jeśli larwy znajdują się w mózgu, pojawiają się: 

▪ bóle głowy 

▪ zaburzenia psychiczne, wynikające z uszkodzenia mózgu (zespół 

psychoorganiczny) 

Jeśli larwy znajdują się w nerkach, pojawiają się: 

▪ nawracające bóle nerki 

▪ krwiomocz 

▪ zaburzenie czynności nerek 

 

 Bąblowicy można uniknąć. Najważniejsze jest przestrzeganie 

podstawowych zasad i norm higieny osobistej, zwiększenie świadomości dróg 

zarażenia, ogólny poziom wiedzy o podstawowych faktach dotyczących tej 

choroby. Tam gdzie nigdy nie zapomina się o higienie osobistej, gdzie wysoko 

rozwinięta jest kultura przygotowania i spożywania pokarmu, przestrzegane 

są zasady obchodzenia się ze zwierzętami domowymi – bąblowica praktycznie 

jest nieobecna. Szczególnie ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć dzieci 

właściwych nawyków kultury sanitarno-higienicznej: 

jagody, maliny, jeżyny i poziomki należy bardzo dokładnie myć przed 

jedzeniem, a grzyby sparzyć w gorącej wodzie ( trzeba zapomnieć 

o sprawdzaniu surowych grzybów językiem). 

regularnie odrobaczać psy i koty 

osoby mające bezpośredni kontakt z żywicielami ostatecznymi bądź ich 

kałem powinny używać rękawic ochronnych 

po powrocie z grzybobrania lub leśnej wędrówki należy dokładnie 

umyć ręce 

 

zawsze przed jedzeniem należy myć owoce i warzywa 

 

 

Leczenie głównie  operacyjne  polega na  usuwaniu  zmian w  narządach 

wewnętrznych  (np. resekcja części wątroby) i terapię lekami przeciw - 

pasożytniczymi. Nie leczone inwazje mogą prowadzić do licznych 

powikłań, wyniszczenia organizmu i w efekcie do śmierci. 

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/krwioplucie-przyczyny-co-oznacza-plucie-krwia_38973.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/kaszel-skad-sie-bierze-i-o-czym-swiadczy_38975.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-oddechowy/dusznosc-przyczyny-co-powoduje-dusznosci_38251.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-krwionosny/bol-w-klatce-piersiowej-to-objaw-choroby-przyczyny-bolu-wklatce-piersi_39131.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/swiad-jakie-choroby-objawiaja-sie-swedzeniem-skory_35534.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/bol/bol-glowy-to-czesto-objaw-powaznej-choroby-grozne-przyczyny-bolu-glowy_37123.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/krwiomocz-przyczyny-co-oznacza-krew-w-moczu_39130.html

