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PASOŻYT I JEGO CYKL ŻYCIOWY
Hydatidoza lub bąblowica jest chorobą mieszczącą się w kla-
syfikacji cyklozoonoz, czyli schorzeń przenoszonych między
zwierzętami a człowiekiem. Zoonoza oznacza każdą chorobę
lub infekcję, w której istnieje korelacja między zwierzęciem 
a człowiekiem, zarówno bezpośrednia, jak i przez środowisko,
włączając w to nosicieli, rezerwuary oraz wektory. Zoonoza,
w której czynnik zakaźny (potrzebny do dopełnienia jej cyklu
życiowego) jest przenoszony przez więcej niż jednego krę-
gowca (np. z psa do owcy), z pominięciem bezkręgowców, jest
nazywana cyklozoonozą; bąblowica należy do tej grupy. Cho-
roba ta występuje w dwóch formach: w postaci larwalnej (me-
tacestoda) i dojrzałej (tasiemiec). Dojrzały tasiemiec żyje w je-
licie cienkim psa (żywiciel ostateczny), ma od 3–6 mm
długości i składa się z trzech lub czterech członów, z których
ostatni to człon maciczny, zawierający od 200 do 800 jaj. Ob-
liczono, że w przybliżeniu co 15 dni jaja odrywają się i są wy-
dalane razem z kałem. Gdy dostaną się do środowiska, roz-
padają się, uwalniając kilkaset mikroskopijnych jaj, które po
zjedzeniu przez żywiciela pośredniego, powtarzają cykl. 
Kliniczne oraz ekonomiczne znaczenie tego zjawiska jest ogra-
niczone prawie wyłącznie do zakażenia metacestodami (sta-
dium larwalne). Echinococcus granulosus jest heteroksenicz-
nym – potrzebującym więcej niż jednego żywiciela w celu
zakończenia cyklu biologicznego – endopasożytem (żyjącym
wewnątrz organizmu żywiciela). Należy do robaków płaskich
(płazińce): jest mały (2 do 7 mm długości), zwykle składa się
z trzech segmentów (główka, czyli skoleks, szyjka oraz stro-
bila), które razem z jego morfologicznymi cechami umożli-
wiają zaklasyfikowanie go do danego gatunku.

W naturalnym cyklu cyklozoonozy żywicielem ostatecz-
nym jest pies lub inny psowaty (Ryc. 1). Żywicielami pośred-
nimi są krętorogie, które przenoszą metacestody (formy 

larwalne). To stadium może występować też u innych ssaków
(jak króliki, torbacze, gryzonie, mięsożerne, ssaki naczelne),
łącznie z człowiekiem. W związku z tym żywicielem osta-
tecznym może być pies domowy i niektóre dzikie psowate, 
a żywicielem pośrednim – zwierzęta roślinożerne i wszyst-
kożerne (w szczególności owce, kozy, bydło).

W ciągu ostatnich czterech dekad opisano fenotypowe 
i genotypowe odmiany gatunku E. granulosus, umożliwiające
rozróżnienie kilku szczepów. Wszystkie te szczepy (z wyjąt-
kiem form lwich) łączy to, że żywicielem ostatecznym jest pies
(lub inny psowaty). Są jednak cechy, które wyraźnie różnią
poszczególne gatunki pod względem spektrum żywicieli (osta-
teczny i pośredni), rozmieszczenia geograficznego, morfolo-
gii postaci dorosłych i metacestod (postaci larwalnych), czasu
dojrzewania oraz lokalizacji metacestod w poszczególnych
narządach, a także produkcji protoskoleksów.

Obliczono, że istnieje przynajmniej dziewięć genotypów 
E. granulosus, które atakują człowieka. Ogólnie większość 
zachorowań u ludzi jest wywołana przez postać G1 (po-
wszechny szczep owczy).

Spośród różnych gatunków Echinococcus, cztery są uzna-
wane za patogeny ludzkie; poniżej uszeregowano je według
malejącej ważności:
■ Echinococcus granulosus: wyróżniono dwie grupy geogra-

ficzne:
− grupę północną, obejmującą dwa podgatunki: Echino-

coccus borrelia i Echinococcus canadensis, które mają
leśny cykl życiowy i wywołują bąblowicę płuc wystę-
pującą u ludzi; 

− grupę europejską, z dwoma podgatunkami: Echinococ-
cus equinus, którego cykl życiowy zachodzi u psów 
i koni, oraz Echinococcus granulosus, rozwijający się
u psów i owiec.
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Ryc. 1. Cyklozoonoza; cykl życiowy bąblowca.
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2 Część I Wątroba i drogi żółciowe

■ Echinococcus multilocularis: lisy, dzikie gryzonie oraz psy
i koty, które rzadko wchodzą w jego cykl biologiczny. 
Na człowieka pasożyt jest przenoszony poprzez przypad-
kowy kontakt z lisem lub przez owoce leśne i rośliny za-
nieczyszczone odchodami zwierząt. Wywołuje alweoko-
kozę (bąblowica wielokomorowa, zwana też wielojamową),
uznawaną za chorobę złośliwą, ponieważ organizm
człowieka nie jest zdolny do izolacji pasożyta, nie tworzy
tkanki włóknistej i dlatego nie powstaje błona zewnętrzna.
W następstwie tego pasożyt nacieka okolicę sąsiadującą 
z miąższem, w którym jest umiejscowiony, rozprzestrze-
nia się z krwią oraz chłonką.

■ Echinococcus oligarthrus, który nie występuje u ludzi. 
■ Echinococcus vogeli: gatunek bąblowca, którego cały cykl

życiowy odbywa się w lasach tropikalnych i który atakuje
dzikie psowate. Zakażenie u ludzi przebiega w postaci
wielotorbielowatej choroby bąblowcowej, pierwotnie
umiejscowionej w wątrobie.

Bardzo trudno jest określić mechanizm patogenezy tych
parazytoz, zarówno indywidualny, jak i wspólny. Hydatidoza,
jak to opisał w 1972 roku Schantz, jest głównie „chorobą 
behawioralną.”

Bąblowica jest często spotykana w rejonie śródziemno-
morskim (Hiszpania, Francja, Włochy), w Ameryce Południo-
wej (Argentyna, Urugwaj, Chile), na Bliskim Wschodzie, w re-
jonie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz we wszystkich

krajach, w ktorych hoduje się znaczne ilości owiec i nie pro-
wadzi skutecznych kampanii eradykacyjnych (Ryc. 2). Częs-
tość występowania choroby w Hiszpanii pozostaje wysoka –
rozpoznaje się przybliżeniu 2000 nowych przypadków rocz-
nie, co przekłada się na wskaźnik zapadalności ponad 
5,7 przypadków na 100 000 mieszkańców. W badaniu retro-
spektywnym w latach 1978–1983 na 77 oddziałach chirur-
gicznych zoperowano 7435 pacjentów. Wynika z tego, że 
socjoekonomiczne następstwa mają tak duże znaczenie, że po-
trzebny jest solidny plan ukierunkowany na eradykację bąblo-
wicy, w który zaangażowane będą różne grupy społeczne, 
w tym lekarze, weterynarze, rolnicy oraz pracownicy admi-
nistracji i rządu.

W Hiszpanii, która pod względem zachorowalności zaj-
muje piąte miejsce na świecie i trzecie w Europie, jedyna cho-
roba bąblowcowa, która została opisana, to bąblowica jedno-
komorowa wywoływana przez E. granulosus, występująca
głównie we wspólnotach autonomicznych La Rioja, Nawarry,
Madrytu, Kastylia-León i Kastylia-La Mancha (Ryc. 3).

Spożycie jaj tasiemca E. granulosus przez żywiciela po-
średniego ostatecznie warunkuje, czy osiągną one stadium
larwalne, czy utworzą torbiel bąblowcową. Torbiele E. granu-
losus zazwyczaj są umiejscowione w wątrobie (Ryc. 4) lub
płucach, rzadziej w nerkach (Ryc. 5), sercu, ośrodkowym
układzie nerwowym lub kościach.

Tradycyjny zwyczaj karmienia psów surowym mięsem,
które może być zakażone torbielą bąblowcową, umożliwia ta-

Ryc. 2. Częstość występowania bąblowicy na świecie. 

Ryc. 3. Częstość występowania bąblowicy w Hiszpanii 
w okresie ponad 10 lat.
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Rozdział 5A: Bąblowica 3

siemcowi rozwój w jelitach zwierząt. Trwa on od miesiąca do
45 dni aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej; wydalane na-
stępnie z odchodami jaja mogą zarażać innych żywicieli. 
Z tego względu leczenie przeciwpasożytnicze przeciwko 
E. granulosus należy podejmować co 45 dni.

Człowiek jest przypadkowym żywicielem pośrednim;
może zachorować przez bezpośredni kontakt z zarażonym
psem lub pośrednio przez spożycie wody, roślin i przedmio-

tów zanieczyszczonych odchodami zainfekowanych psów lub
dzikich psowatych. Objawy choroby zależą od położenia 
i rozmiaru torbieli, które rosną powoli i mogą osiągać średnicę
do 10 cm. (Ryc. 6)

Okres utajenia tej choroby u człowieka może wynieść od
pięciu do 20 lat, ze średnim czasem 7,5 roku. Należy uwzględ-
nić te dane podczas analizy przypadków klinicznych, szcze-
gólnie gdy dotyczy ona populacji dzieci i młodzieży.

Ryc. 4. Olbrzymia wątroba i torbiel bąblowcowa pozawątro-
bowa.

Ryc. 5. Torbiel bąblowcowa z ekspansją zaotrzewnową 
i zajęciem nerki.

Ryc. 6. Przykład całkowitej otwartej cystopericystektomii 
z powodu torbieli bąblowcowej.
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4 Część I Wątroba i drogi żółciowe

BĄBLOWICA (TORBIEL 
BĄBLOWCOWA) U CZŁOWIEKA:
PRZEBIEG INFEKCJI
Bąblowica jest chorobą wywoływaną przez larwalną postać
(metacestoda) tasiemca E. granulosus. Morfologicznie ma ona
typową strukturę torbieli (torbiel bąblowcowa) wypełnionej
płynem (płyn bąblowcowy, który pochodzi z osocza i zawiera
glukozę, białko, aminokwasy, jony oraz substancje pochodzące
od pasożyta, działające jak antygeny), w którym zawieszony
jest tzw. piasek bąblowcowy (główki, haczyki, torebki lęgowe,
pęcherze potomne) (Ryc. 7).

Po spożyciu jaj (w przybliżeniu 5 dni) larwa (metacestoda)
przyjmuje kształt małego pęcherzyka (60–70 mm), nazywa-

nego endocystą, zbudowanego z warstwy komórkowej we-
wnętrznej (warstwa rozrodcza, twórcza) i warstwy bezko-
mórkowej (warstwa oskórkowa, wielowarstwowa). Endocysta
stopniowo rozrasta się wewnątrz gospodarza i wywołuje ziar-
ninowanie, po którym następuje włóknienie i powstaje trze-
cia, zewnętrzna warstwa (warstwa łącznotkankowa, pericysta).
U ludzi torbiele bąblowcowe mogą się znacznie różnić wy-
miarami i osiągać 1–15 cm lub więcej (Ryc. 8). Nieznany jest
dokładny czas, który upływa do momentu pojawienia się pro-
toskoleksów wewnątrz torbieli, wynosi on jednak przynaj-
mniej 10 miesięcy od zakażenia. Pomimo to niektóre torbiele
nie zawierają protoskoleksów i mogą pozostać jałowe.

Ogólnie mówiąc, większość torbieli bąblowcowych u ludzi
zawiera pojedynczy pęcherzyk (torbiel jednokomorowa) 

Ryc. 7. Wielopęcherzowa torbiel z ekspansją wewnątrz- 
i zewnątrzwątrobową wokół więzadła wątrobowo-dwunast-
niczego. 

Ryc. 8. Torbiel bąblowcowa wątroby, dwupłatowa, z eks-
pansją zaotrzewnową do prawej nerki.

(Ryc. 9); z wyjątkiem zakażeń mieszanych (E. granulosus
i E. multilocularis), które mogą współistnieć w rejonach en-
demicznych. Bąblowica może występować w każdej grupie
wiekowej (od 1. do 75. roku życia), ale w rejonach endemicz-
nych przypadki leczone szpitalnie obejmują grupę w wieku
21–40 lat (chociaż najwyższy wskaźnik śmiertelności dotyczy
osób w wieku od 6 do 20 lat).

U człowieka, po spożyciu jaj E. granulosus, torbiele
bąblowcowe mogą rozwijać się w każdym narządzie (70% 
w wątrobie i 20% w płucu) i reprezentują tzw. pierwotne
formy bąblowicy. U 40–80% pacjentów występuje pojedyncza
torbiel w jednym narządzie. Gdy pierwotna torbiel pęknie,

spontanicznie lub w wyniku urazu, uwolnione zostają proto-
skoleksy i/lub małe torbiele, które mogą rosnąć (głównie 
w jamie brzusznej) i tworzyć nowe torbiele (wtórne formy
bąblowicy) (Ryc. 4).

Początkowe stadium choroby jest zawsze bezobjawowe.
Małe, otorbione, nierozwijające się lub zwapniałe torbiele na
ogół nie są patogenne i pacjent nie wykazuje objawów przez
lata, a nawet przez całe życie. W badaniu przeprowadzonym
przez Fridera i wsp. u 75% chorych z torbielą nie stwierdzono
objawów przez 12 lat obserwacji i jedynie u 25% pojawiły się
objawy wynikające z zajęcia wątroby. Wydaje się, że decy-
dującą rolę w przebiegu zakażenia odgrywa modulacja 
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Rozdział 5A: Bąblowica 5

odpowiedzi immunologicznej (limfocyty T). Rzeczywiście,
odpowiedź limfocytów Th1 wiąże się z odpornością na ciężkie
formy bąblowicy, podczas gdy modulacja Th2 jest łączona 
z większą wrażliwością na ciężkie postacie choroby. Przeciw-
ciała wytwarzane w odpowiedzi na zakażenie nie pełnią funk-
cji protekcyjnej, ale są cennym narzędziem diagnostycznym.

Występowanie objawów klinicznych zależy od liczby tor-
bieli, ich rozmiaru (w badaniu ultrasonograficznym torbiele,
które nie dają objawów lub te odnalezione przypadkowo są
mniejsze [4 cm] w porównaniu z objawowymi [10 cm]) 
i tempa wzrostu (ogólnie są wolnorosnące [poniżej 4 cm 
w ciągu 8 lat], a w szczególnych przypadkach mogą ulec re-
gresji [16%] lub się rozpaść. W niektórych rejonach ende-
micznych [Kenia], mogą rosnąć z szybkością 140 mm na rok).
Ponadto zachorowalność zależy od stopnia dojrzałości torbieli
(czy jest aktywna, czy nie), umiejscowienia (narząd), wywie-
ranego ucisku na sąsiednie struktury oraz odpowiedzi obron-
nej organizmu gospodarza przeciwko pasożytowi.

ROZPOZNANIE BĄBLOWICY
Bąblowica to parazytoza przebiegająca z bardzo długim okre-
sem inkubacji. Torbiele rosną powoli i choroba może nigdy nie
dać żadnych objawów i zostać wykryta dopiero w badaniu au-
topsyjnym. W związku z tym rozpoznanie choroby opiera się
na identyfikacji torbieli w badaniach obrazowych (głównie ul-
trasonografia, tomografia komputerowa, badanie radiolo-
giczne, rezonans magnetyczny) oraz potwierdzeniu zakażenia
E. granulosus metodami immunologicznymi przez wykrycie
swoistych przeciwciał.

Diagnostyka immunologiczna
Test ELISA-IgG (enzyme-linked immunosorbent assay – im-
munoglobulin-G), czyli test immunoenzymatyczny lub 
immunoenzymosorbcyjny, służący do wykrywania przeciw-
ciał w klasie IgG, cechuje się czułością 94% i swoistością 93%
w odróżnianiu bąblowicy od innych parazytoz. Trzeba jednak
pamiętać, że 10–20% torbieli bąblowcowych wątroby i 40%
torbieli bąblowcowych płuc nie wywołuje tworzenia swo-
istych przeciwciał w klasie IgG i daje w ten sposób wysoki pro-
cent fałszywie negatywnych wyników. Ponadto torbiele roz-
wijające się w mózgu, kościach, oku, a nawet zwapniałe nie
indukują powstawania prawie żadnych przeciwciał.

W świetle tych danych niektórzy autorzy opowiadają się
ostatnio za wykonywaniem biopsji pod kontrolą USG dla
rozpoznania torbieli bąblowcowych w wątpliwych przypad-
kach lub gdy brak jest swoistych przeciwciał (w celu różnico-
wania torbieli bąblowcowych z przerzutami, ropniami lub
torbielami prostymi). Można zbadać materiał z aspiracji 
(protoskoleksy, haczyki, antygeny i DNA E. granulosus), aby
potwierdzić rozpoznanie. Zaleca się stosowanie profilaktyki
albendazolem na cztery dni przed biopsją, co pozwoli zapo-
biec wtórnej bąblowicy (będącej następstwem nakłucia torbieli
bąblowcowej), oraz kontynuowanie wspomnianego leczenia
przez przynajmniej miesiąc, jeśli potwierdzono zakażenie
przez E. granulosus (nawet w przypadku resekcji chirurgicz-
nej). Pozostałe techniki wykorzystywane poza metodą ELISA
wymieniono poniżej:
■ Technika western blot jest używana do rozdzielenia frag-

mentów przeciwciał. Podstawy immunodetekcji są po-
dobne do tych używanych w technice ELISA.

■ Test ARCO 5 (test podwójnej dyfuzji lub test DD5) opiera
się na wykrywaniu przeciwciał przeciwko bąblowcowemu
antygenowi 5 w surowicy pacjenta. Obserwuje się wy-
raźny ich wzrost u chorych, którzy niedawno przeszli ope-
rację, zwłaszcza gdy w trakcie zabiegu doszło do rozlania
zawartości torbieli bąblowcowej.

■ Test hemaglutynacji pośredniej to technika o wysokiej
czułości, która umożliwia również badanie wielu suro-
wic. Wymaga niewielkiej ilości antygenu i daje nieznaczną
reakcję krzyżową z innymi pasożytami.

■ Immunoelektroforeza jest uważana za punkt odniesienia dla
immunodetekcji. Wykazuje dodatnie wyniki w próbkach
surowic otrzymanych od nosicieli alweokokozy i wągrzycy.

■ Immunofluorescencja pośrednia cechuje się dobrą czułoś-
cią i swoistością. Używane antygeny otrzymuje się z pro-
toskoleksów E. granulosus.

■ Identyfikacja krążących swoistych antygenów jest nowo-
czesną techniką, która usprawnia wykrywanie torbieli
bąblowcowych niezależnie od ich umiejscowienia. Zaletą
tej metody jest też możliwość monitorowania pacjentów 
w trakcie leczenia. Antygeny te są wykrywane przez
połączenie ich ze swoistymi przeciwciałami monoklonal-
nymi i poliklonalnymi. Stężenie antygenów we krwi za-
zwyczaj pozostaje niskie, chyba że torbiele są duże, 
zawierają protoskoleksy lub uległy rozerwaniu (wzrost
prawdopodobieństwa utraty antygenów).

Ryc. 9. Jednokomorowa torbiel w prawym płacie wątroby ze
zwapniałymi obrzeżami.
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6 Część I Wątroba i drogi żółciowe

Techniki obrazowe
Wiele technik diagnostyki obrazowej nie jest już obecnie sto-
sowanych, tradycyjnie jednak, w zależności od położenia tor-
bieli i dostępności metod, wykorzystuje się następujące 
procedury: badanie radiologiczne zwykłe oraz z kontrastem
(urografia), selektywną arteriografię pnia trzewnego z fazą
żylną, scyntygrafię, ultrasonografię z dopplerowską oceną
przepływów, tomografię komputerową, endoskopową cho-
langiografię wsteczną, rezonans magnetyczny, laparoskopię 
i biopsję przezskórną (pod kontrolą USG lub TK).

Jak już wspomniano, większość torbieli bąblowcowych
nie powoduje objawów i jest wykrywana podczas badania
przeprowadzanego z innych powodów. Ultrasonografia, 
tomografia komputerowa, pozytonowa tomografia emisyjna 
i rezonans magnetyczny dają podstawę do ustalenia ostatecz-
nego rozpoznania, stosowane są także do kontroli poopera-
cyjnej. Z tego względu omówiono je szerzej w tej części 
rozdziału, zwłaszcza w odniesieniu do najczęstszych tor-
bieli bąblowcowych, czyli umiejscowionych w wątrobie
(Ryc.10–14).

Ryc. 10. Torbiel bąblowcowa oraz ekspansja zaotrzewnowa
poza- i wewnątrzwątrobowa. 

Ryc. 12. Ucisk dróg żółciowych pozawątrobowych spowo-
dowany torbielą z rozszerzeniem dróg żółciowych i częścio-
wym zatkaniem przewodu żółciowego wspólnego przez
zawartość torbieli.

Ryc. 11. Wielopęcherzowa torbiel bąblowcowa wątroby.

Torbiel Torbiel 
bąblowcowabąblowcowa
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Rozdział 5A: Bąblowica 7

Gdy pasożyt dotrze do systemu wrotnego i układu chłon-
nego jelit, wątroba (dokładniej – jej prawy płat) działa jak
pierwszy filtr, co powoduje, że jest ona najczęściej zajętym na-

rządem. Obraz torbieli bąblowcowych w badaniu radiolo-
gicznym zależy od ich rozmiarów (Ryc. 8, 11, 15).

Ryc. 13. Torbiel bąblowcowa wątroby z ekspansją
pozawątrobową i uciskiem więzadła wątrobowo-dwunastni-
czego oraz rozszerzeniem przewodu żółciowego wewnątrz-
wątrobowego.

Ryc. 15. Przejście piersiowo-brzuszne z bąblowicą wątroby 
i ropniakiem opłucnej.

Ryc. 14. Wewnątrzwątrobowa torbiel bąblowcowa z uci-
skiem prawej odnogi żyły wrotnej.

Badanie radiologiczne
W 20–30% przypadków w badaniu radiologicznym widoczne
są zwapnienia, które mają postać złogów w torebce włóknis-
tej lub błonie zewnętrznej. Całkowite zwapnienie torbieli
bąblowcowej prowadzi do śmierci pasożyta (Ryc. 5)

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej
Ultrasonografia jamy brzusznej jest badaniem z wyboru. 
Torbiele bąblowcowe różnią się wyglądem, dlatego zapropo-
nowano różne schematy klasyfikacji oparte na obrazie ultra-
sonograficznym.
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8 Część I Wątroba i drogi żółciowe

Ogólnie rzecz biorąc, ściana torbieli jest widoczna jako 
podwójna hiperechogeniczna linia rozdzielona hipoechoge-
niczną warstwą. Proste torbiele bąblowcowe nie wykazują
struktur wewnętrznych, chociaż czasami można zaobserwo-
wać w nich resztki, odpowiadające piaskowi bąblowcowemu,
które przemieszczają się przy zmianie pozycji ciała pacjenta
(tzw. objaw burzy śnieżnej).

Z drugiej strony, ultrasonografia jest najbardziej czułą
techniką obrazową w wykrywaniu błon, przegród oraz piasku
bąblowcowego wewnątrz zmiany. Torbiele wieloogniskowe
ukazują się jako dobrze widoczne zbiorniki płynu o wyglądzie
plastra miodu, z wieloma przegrodami tworzącymi ściany
torbieli potomnych.

Zwapnienie torbieli może być widoczne w badaniu ultra-
sonograficznym jako hiperechogeniczny zarys z cieniem aku-
stycznym w kształcie stożka. Jak wiadomo, obecność zwapnień
wewnątrz torbieli może wskazywać na martwicę pasożyta.

Tomografia komputerowa jamy brzusznej
Tomografia komputerowa jest wskazana wtedy, gdy badanie
USG nie pozwala na pewne rozpoznanie torbieli bąblowcowej
(m.in. z powodu otyłości, gazów w jamie brzusznej, znie-
kształcenia ściany jamy brzusznej, wcześniejszych interwen-
cji chirurgicznych) lub w przypadku powikłań związanych
z torbielą (Ryc. 15–17).

Badanie TK charakteryzuje się wysoką czułością i swois-
tością w stosunku do torbieli bąblowcowych w wątrobie i z re-
guły nie wymaga podania kontrastu, chyba że podejrzewa się
istnienie powikłań (np. połączenia z drogami żółciowymi). 

Tomografia komputerowa może dać rezultaty zbliżone do
wyniku badania ultrasonograficznego. Płyn bąblowcowy ma
gęstość wody (3–30 HU). Zwapnienie ściany wewnętrznej 
lub przegrody jest wyraźnie rozpoznawalne. Pęcherze po-
tomne są widoczne jako zaokrąglone struktury umiejsco-
wione na obrzeżach, wewnątrz torbieli macierzystej; niekiedy
zawierają płyn o niższym osłabieniu sygnału (Ryc. 8, 14).

Rezonans magnetyczny
W obrazach rezonansu magnetycznego T2-zależnych torbiele
bąblowcowe są widoczne w postaci obrączek z niską 
intensywnością sygnału. Zaproponowano, aby obraz ten uznać
za charakterystyczny dla bąblowicy wątroby, i prawdopodob-
nie przedstawia on najbardziej zewnętrzną warstwę torbieli,
bogatą w kolagen. Torbiele potomne, jeśli obecne, są widoczne
jako struktury torbielowate przyłączone do warstwy rozrod-
czej, hipointensywne w odniesieniu do płynu wewnątrz 
torbieli w obrazach T1-zależnych i hiperintensywne – w T2-
-zależnych.

Ryc. 17. Torbiel bąblowcowa w prawym płacie wątroby 
i naciek do prawej części klatki piersiowej poprzez przeponę.

Ryc. 16. Ubytek w prawej części przepony wtórny do nacieku
przez olbrzymią torbiel bąblowcową.
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BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
TORBIELI
Po dotarciu do narządu docelowego pasożyt wytwarza tzw.
wszczep zatokowy, który przyjmuje zaokrąglony kształt 
i w wyniku reakcji zapalnej toczącej się w innych częściach
miąższu zajętego przez pasożyta staje się wielojądrową masą. 

Składniki torbieli bąblowcowej
Reakcja zapalna skutkuje przemianami w komórkach, prze-
wodach i naczyniach, które stopniowo włóknieją i tworzą
błonę zewnętrzną łącznotkankową. Błona właściwa torbieli
składa się z dwóch warstw: rozrodczej i oskórkowej. Warstwa
rozrodcza jest najbardziej wewnętrzną warstwą, produkującą
płyn bąblowcowy, który zawiera antygeny. Warstwa ta ma 
20 μm grubości i jest zbudowana z jednojądrowych komórek,

z których wyrastają pęcherze potomne, zajmujące wraz ze
wzrostem torbieli całą jej jamę. Warstwa oskórkowa jest to
warstwa zewnętrzna, przez którą zachodzi wymiana składni-
ków odżywczych pasożyta. Nie zawiera komórek, a pod 
mikroskopem optycznym można wyróżnić w niej warstwy 
o grubości 1–2 mm („łuski cebuli”). Błona jest wysoce nie-
przepuszczalna i tworzy prawdziwą barierę dla komórek
układu immunologicznego, uniemożliwiającą żywicielowi
uruchomienie reakcji odpornościowej. Tłumaczy to ujemne
na ogół wyniki testów laboratoryjnych u pacjentów będących
nosicielami młodych, niepowikłanych torbieli bąblowcowych.

Wewnątrz warstwy rozrodczej znajduje się płyn bąblow-
cowy z cechami tzw. kryształu górskiego. Ciśnienie płynu 
wynosi 40–80 cm H2O, co wyjaśnia jego przechodzenie 
do przewodów żółciowych lub oskrzeli w przypadku ich
połączenia z torbielami. Jego gęstość waha się pomiędzy 1,007 
a 1,015 HU, a pH wynosi 6,7–7,9. Płyn bąblowcowy zawiera

Ryc. 20. Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną dolną ze
wstawieniem przeszczepu z żyły szyjnej u pacjenta z nadciś-
nieniem wrotnym i ciężkim, nieustępującym krwotokiem 
z żylaków przełyku.

Ryc. 19. Zespolenie wrotno-czcze koniec do boku w nadciś-
nieniu wrotnym w bąblowicy wątroby.

Ryc. 18. Zespolenie wrotno-czcze ze wstawieniem politetra-
fluoroetylenowego graftu u pacjenta z nadciśnieniem wrotnym
wtórnym do bąblowicy wątroby.
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10 Część I Wątroba i drogi żółciowe

jony Na, K, Mg, Cu, Fe, P, lipidy, aminokwasy i białka. Jego wy-
sokobiałkowa zawartość jest niewyczerpanym źródłem anty-
genów (albuminy i globuliny).

Piasek bąblowcowy jest wyraźnie widocznym zbiornikiem
cząstek, które mają tendencję do zbierania się w najniżej
położonej części torbieli. W jego skład wchodzą torebki 
lęgowe, skoleksy, złuszczony materiał z błony rozrodczej, ha-
czyki i inne elementy. Badania laboratoryjne wykazały, że 1 ml
piasku bąblowcowego może zawierać ponad 400 000 skole-
ksów (zwykle występuje 5–6 ml piasku bąblowcowego).

Opisano dwie manifestacje anatomiczne w odniesieniu
do rozwoju torbieli (zob. Ryc. 20). Formacja pęcherzy we-
wnętrznych składa się z torbieli potomnych znajdujących się
wewnątrz torbieli macierzystej i reprezentuje reakcję obronną
pasożyta, zachodzącą powszechnie w torbielach wątroby 
(Ryc. 7, 11, 13). Pęcherze potomne mogą być jałowe lub nie 
(w zależności od tego, czy zawierają protoskoleksy, czy nie). 
Z kolei formacja pęcherzy zewnętrznych składa się z małych
torbieli bąblowcowych, które rozprzestrzeniają się w narządzie
zajętym przez pasożyta (Ryc. 4, 12). Zawierają one błony roz-
rodcze i główki uwięzione wewnątrz błony łącznotkankowej.
Jest to sposób rozprzestrzeniania się poza pasożytem.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
BĄBLOWICY
Bąblowica wywołuje przewlekłą odpowiedź zapalną, a jej roz-
wój może powodować różne następstwa.

Ucisk
Wzrost pasożyta zmienia unaczynienie miąższu narządu, 
w którym jest on umiejscowiony (Ryc. 14). To z kolei powo-
duje powstawanie ognisk martwicy, które wiążą się z nacie-
kiem zapalnym, włóknieniem, a nawet zwapnieniem błony 
zewnętrznej, co utrudnia pasożytowi odżywianie się – może
nawet doprowadzić do jego śmierci.

Poza uciskiem mechanicznym torbiel uszkadza miąższ
narządu, w którym jest ulokowana. W wątrobie może niszczyć
przewody żółciowe, a nawet układ żylny. Wiadomo, że ciś-
nienie wewnątrz torbieli jest wyższe (40 cm H2O) od 
panującego w systemie żylnym wątroby (5,4 cm H2O) lub 
w przewodach żółciowych (20 cm H2O); powoduje to wzrost
gradientu ciśnień, który umożliwia błonom bąblowca i ich po-
zostałościom przedostać się zarówno do układu żylnego, jak
i przewodów żółciowych (Ryc. 13).

Zakażenie ropne
Znaczący wzrost torbieli, wraz z martwicą wynikającą z upo-
śledzenia unaczynienia wywołanego przez samą zmianę, 
powoduje martwicę tkanek i powstanie obszarów, które są
szczególnie wrażliwe na nadmierny wzrost bakterii i zakażenie 
z ropnym wysiękiem. Skutkuje to tworzeniem się ropni w ob-
rębie torbieli bąblowcowej (Ryc. 5).

Pęknięcie
Pęknięcie torbieli jest najczęstszym i najgroźniejszym po-
wikłaniem prowadzącym do śmierci w 3,3% przypadków.
Może wystąpić w wyniku urazu, spontanicznie lub jatrogen-
nie. Objawy kliniczne tego powikłania mogą być zarówno
miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. 

Do powikłań miejscowych zaliczają się zaburzenia odde-
chowe (jeśli pęknie torbiel umiejscowiona w układzie odde-
chowym), w tym duszność, krwioplucie i wymioty; powikłania
z przewodu pokarmowego, np. kolka żółciowa, zapalenie dróg
żółciowych i przetoka oskrzelowo-żółciowa; powikłania uro-
logiczne, takie jak kolka nerkowa (Ryc. 15–17). Pęknięcie tor-
bieli może również wywołać bąblowicę wtórną.

Objawy ogólnoustrojowej odpowiedzi immunologicznej
mogą być widoczne w odpowiedzi na wyciek z torbieli lub jej
pęknięcie. W jednym z doniesień reakcja anafilaktyczna była
powikłaniem 10% wszystkich pęknięć wewnątrzotrzewno-
wych. U pozostałych pacjentów rozwinęły się liczne torbiele
wewnątrzotrzewnowe. Reakcja anafilaktyczna pojawiła się 
w dwóch na 221 (0,009%) odnotowanych powikłań bąblowicy.

POWIKŁANIA BĄBLOWICY
WĄTROBY
Bąblowica wątroby jest chorobą przeważnie łagodną, spora-
dycznie jednak może prowadzić do poważnych i potencjalnie
śmiertelnych powikłań. Opisano dwa typy torbieli bąblowco-
wych w wątrobie.

Bąblowica prosta lub niepowikłana
Bąblowica prosta obejmuje zmiany ogniskowe wątroby, które
wpływają na obrys narządu. Mogą one się wikłać, a nawet na-
wracać lub zmienić swój łagodny charakter i zacząć gwałtow-
nie rosnąć.

Postacie umiejscowione w drogach
żółciowych
Postacie żółciowe pojawiają się w przypadku powstania prze-
toki lub pęknięcia przewodów żółciowych będących w kon-
takcie z torbielą. W 1961 roku Oliveri określił następujące po-
stacie kliniczne bąblowicy dróg żółciowych:
■ Zespół przetoki: Połączenie z drogami żółciowymi (wy-

wołane, zgodnie z Deve’em, przez naprzemienne rozsze-
rzanie i zwężanie torbieli z powodu jej zakażenia) może
powodować objawy u nosiciela asymptomatycznej tor-
bieli i/lub ból w prawym podżebrzu, klatce piersiowej lub
brzuchu podczas posiłków (Ryc. 13).

■ Zespół otworu dróg żółciowych: Objawy tego zespołu
obejmują żółtaczkę i gorączkę z dreszczami (zapalenie
dróg żółciowych) (Ryc. 12).

■ Zespół migracji: Zespół ten powstaje w wyniku przejścia
zawartości torbieli do przewodu żółciowego wspólnego lub
pęcherzyka żółciowego, co prowadzi do kolki żółciowej,
zapalenia trzustki i żółtaczki mechanicznej.

Powikłania
Najbardziej istotne powikłania bąblowicy wątroby wymie-
niono poniżej.
■ Zakażenie zazwyczaj jest skutkiem powstania przetoki

łączącej z drogami żółciowymi i utworzenia się ropnia 
w torbieli bąblowcowej z wysiękiem ropnym, który może
doprowadzić do jej pęknięcia.

■ Pęknięcie torbieli może dawać objawy ostrego rozlanego
lub ograniczonego zapalenia otrzewnej (bąblowica otrzew-
nowa) ze wstrząsem septycznym i/lub anafilaktycznym.
Niekiedy w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić
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perforację wrzodu żołądka, ostre zapalenie wyrostka ro-
baczkowego i pęknięcie ciąży pozamacicznej.

■ Torbiele bąblowcowe mogą czasami pękać do jamy
opłucnowej w wyniku zrostów opłucnowo-przeponowych,
rozwijających się w zropiałych torbielach wątroby, które
szerzą się w kierunku klatki piersiowej.

■ Przetoka żółciowo-oskrzelowa jest bardzo rzadka i, jeśli
wystąpi, przechodzi przez kolejne etapy: przejścia wątro-
bowo-przeponowe, płucno-oskrzelowe i wątrobowo-
oskrzelowe (Ryc. 15)

■ Przetoka do przewodu pokarmowego jest typem połącze-
nia, które wywołuje krwawienie z przewodu pokarmo-
wego oraz wydalenie zawartości torbieli do układu tra-
wiennego.

■ Marskość wątroby wynika z przewlekłego nacieku zamy-
kającego drogi żółciowe, a także ucisku na przewody
żółciowe z zewnątrz oraz na układ odpływu krwi z wątroby
(zespół Budda-Chiariego). Taka sytuacja może również
wywołać nadciśnienie wrotne i nawracające krwawienia 
z żylaków przełyku. Aby temu zapobiec, może być koniecz-
ne wykonanie zespolenia wrotno-czczego (Ryc.18–21). 

LECZENIE BĄBLOWICY WĄTROBY
Leczenie bąblowicy wątroby było gorącym tematem dwie de-
kady temu, gdy wprowadzono leki przeciwpasożytnicze, takie
jak mebendazol. Sugerowano, że podawanie ich daje dobre
wyniki w około 30% przypadków bąblowicy wątroby z poje-
dynczą torbielą. Czas pokazał, że sama terapia farmakolo-
giczna nie wystarczy do eradykacji torbieli bąblowcowych. Le-
czenie takie jest stosowane jako uzupełnienie postępowania
chirurgicznego i polega na podawaniu albendazolu lub me-
bendazolu przez długi czas zarówno przed-, jak i poopera-
cyjnie.

Leczenie farmakologiczne
Najbardziej skutecznymi zatwierdzonymi lekami są pochodne
benzimidazolu – mebendazol i albendazol. Najlepszym do-
stępnym środkiem do leczenia bąblowicy u ludzi jest alben-
dazol. Oba te leki działają przez wiązanie beta-tubuliny pa-

sożyta oraz hamowanie polimeryzacji tubuliny i transportu
glukozy zależnego od mikrotubuli, powodują wyczerpanie
zapasów glikogenu oraz zmiany degeneracyjne w retikulum
endoplazmatycznym i mitochondriach warstwy rozrodczej,
zwiększając tym samym ilość lizosomów i prowadząc do au-
tolizy komórek.

Wybiórcza toksyczność zależy od specyficznego wiąza-
nia, które ma wysokie powinowactwo do beta-tubuliny 
pasożyta i występuje w znacznie mniejszym stężeniu niż to 
potrzebne do wiązania białek ssaków.

Albendazol jest lekiem z wyboru, ponieważ najlepiej się
wchłania (po podaniu doustnym w dawce 10–15 mg/kg/dobę)
przez przynajmniej trzy miesiące. Podawanie leku należy kon-
tynuować przez kolejne cztery tygodnie z następującą po nich
dwutygodniową przerwą. Większość badań wskazuje, że sku-
teczność albendazolu wyrażona w kategoriach zaniku torbieli
jest mniejsza niż 30%. Jednak 60% zmian w pewnym stopniu
odpowiada na leczenie.

Mebendazol jest bardziej skuteczny we wszystkich innych
rodzajach robaczyc z wyjątkiem tasiemców, można go jednak
podawać jako drugi lek z wyboru w wyższych dawkach 
(50–70 mg/kg/dobę) trzy razy dziennie, w trakcie posiłków,
przez trzy miesiące.

Prazikwantelu używa się w charakterze terapii uzu-
pełniającej, ponieważ niszczy on jedynie zawartość torbieli, 
a nie warstwę rozrodczą. Obecnie jest stosowany jako lek do-
datkowy z albendazolem w celu przed- i pooperacyjnej
ochrony przed wyciekiem z torbieli. Podaje się go w dwóch
dawkach 5–10 mg/kg zarówno u dorosłych, jak i dzieci (jedna
dawka przed zabiegiem, a druga pooperacyjnie). Wywołuje on
znaczne nudności i ból brzucha, które można ograniczyć, po-
dając wcześniej dawkę prometazyny. Należy unikać stosowa-
nia prazikwantelu u ciężarnych kobiet i dzieci poniżej czwar-
tego roku życia.

Leczenie chirurgiczne
Podstawą leczenia pozostaje postępowanie operacyjne. Zgod-
nie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia zabieg 
chirurgiczny jest wskazany w następujących przypadkach:
■ duża torbiel wątroby z licznymi torbielami potomnymi

(Ryc. 7)

Ryc. 21. Badanie angio-MR po zespoleniu żyły śledzionowej
z żyłą nerkową w krwawieniu z żylaków wywołanym ciężkim
nadciśnieniem wrotnym.Zespolenie  Zespolenie  

śledzionowo-śledzionowo-
-nerkowe-nerkowe

Żyła Żyła 
krezkowakrezkowa
górnagórna
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■ pojedyncza torbiel wątroby umiejscowiona powierz-
chownie i podatna na spontaniczne pęknięcie (Ryc. 9)

■ zakażenie torbieli (Ryc. 15)
■ torbiele łączące się z przewodami żółciowymi (Ryc. 12)
■ torbiele, które wywierają znaczne ciśnienie, wywołując

efekt masy na sąsiadujących narządach (Ryc. 8).

Rozwój bardziej agresywnych technik wraz z pogłębie-
niem wiedzy na temat anatomii wątroby doprowadził do uzys-
kania dużo lepszych wyników. Nie należy zapominać o po-
dejmowaniu środków ostrożności, takich jak zapobieganie
zakażeniu jamy brzusznej pasożytem poprzez używanie chust
nasączonych roztworem neutralizującym lub skoleksobój-
czym do obłożenia okolicy torbieli i oddzielenia jej od oto-
czenia oraz podawanie tych roztworów do wnętrza torbieli.
Obecnie najczęściej wykorzystuje się w tym celu sól hiperto-
niczną. Wykazano również, że odsysanie zawartości torbieli 
z zastosowaniem ujemnego ciśnienia przez szerokie trokary
jest bezpieczną metodą opróżniania jej przed całkowitą lub
częściową pericystektomią 

Można rozważyć wykonanie jednego z dwóch podstawo-
wych zabiegów chirurgicznych.

Zabieg radykalny
Podstawowym zabiegiem jest cystopericystektomia całkowita,
która polega na pełnej resekcji torbieli razem z warstwą tkanki
łącznej okołotorbielowej, bez usuwania miąższu wątroby.
Można ją przeprowadzić, nie otwierając jamy brzusznej (cys-
topericystektomia zamknięta), albo poprzez dojście otwarte –
laparotomię (Ryc. 17). Ryzyko zabiegu rośnie, jeśli torbiel
kontaktuje się z dużymi naczyniami, a w szczególności z żyłą
główną, żyłami wątrobowymi oraz spływem żyły głównej i żył
wątrobowych. Gdy torbiel ma łączność z dużym przewodem
żółciowym, pericystektomia może spowodować jego trudny
do naprawienia ubytek. Obecnie ośrodki z dużym doświad-
czeniem w chirurgii wątroby osiągają powodzenie u 80–85%
pacjentów poddanych tej operacji.

Do radykalnych zabiegów chirurgicznych należy również
hepatektomia, która jest wskazana u pacjentów z konglome-
ratami torbieli i niewielką ilością zdrowej tkanki pomiędzy
nimi oraz z dużymi torbielami, które zajmują niemal cały je-
den płat wątroby. W przypadku zmian umiejscowionych ob-
wodowo w lewym płacie można usunąć tkankę wątrobową
będącą w kontakcie z torbielą; jest to technika znana jako re-
sekcja miąższu wątroby wraz z torbielą.

Zabieg zachowawczy
Do tej kategorii zalicza się częściowa cystopericystektomia,
która obejmuje kilka różnych procedur chirurgicznych, od
prostej resekcji wystającej części torbieli po prawie całkowite
usunięcie pericysty. Inną techniką należącą do tej grupy jest
cystojejunostomia z pętlą Roux-en-Y, wskazana przede wszyst-
kim w przypadku torbieli, która pomimo położenia w tylnej
części wątroby rozszerza się do części dolnej.

Zabieg na przewodach żółciowych
Zajęcie przewodu żółciowego wspólnego jest najczęstszym
powikłaniem, występującym w 21% przypadków. Przewód
żółciowy należy ocenić za pomocą cholangiografii w przy-
padku, gdy w przeszłości występowała żółtaczka, obecna jest
przetoka łącząca się z przewodem żółciowym lub gdy istnieją
śródoperacyjnie widoczne lub wyczuwalne palpacyjnie
zmiany. Jeśli badanie radiologiczne wykaże obecność przetoki
do pęcherzyka żółciowego, należy w miarę możliwości za-
mknąć przetokę szwami. Gdy jest to niemożliwe, wykonuje się
sfinkterotomię.

W przypadku podejrzenia obecności pęcherzy potom-
nych lub pozostałości błon bąblowcowych wewnątrz głównego
przewodu żółciowego należy otworzyć przewód żółciowy
wspólny w celu jego odblokowania. Jeżeli usunięcie prze-
mieszczonego materiału nie jest możliwe, zakłada się drenaż
zewnętrzny za pomocą drenu „T”.

Przeszczepienie wątroby
Przeszczepienie wątroby jest zarezerwowane dla wyjątkowych
przypadków z ciężkimi powikłaniami, takimi jak zespół
Budda-Chiariego, wywołany uciskiem żył nadwątrobowych
(Ryc. 20, 21).
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dużą praktykę lekarską w Madrycie. Wskazują, że bąblowica i hy-
datidoza u mieszkańców Hiszpanii zajmuje trzecie miejsce wśród
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