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Summary

Ponieważ formy rozwojowe B. hominis często wykrywane były w próbkach kału pochodzących od zdrowych
Blastocystis hominis (B. hominis) is a cosmopolitan pro- pacjentów, gatunek ten początkowo zaliczano do komensali
tozoa which parasitizes the human large intestine. This jelita grubego. Obecnie B. hominis uznawany jest za gatunek
parasite had been considered to be commensal of the large pasożytniczy, ponieważ szczególnie u osób z obniżonym
intestine for a long time, because even an intense invasion poziomem odporności zarażonych B. hominis występują
may be asymptomatic. However, this species is now being objawy. Epidemiologia, cykl życiowy oraz chorobotwórczość
regarded as a parasitic organism. In this paper the latest data B. hominis są wciąż niedostatecznie poznane [2]. Do tej pory
concerning the epidemiology, diagnostics and treatment of nie udowodniono, czy gatunek ten występuje wyłącznie
B. hominis invasion have been cited and discussed.
u człowieka, czy także u innych ssaków.
K e y w o r d s: Blastocystis hominis – pathogenicity –
diagnostics – epidemiology.

Streszczenie
Blastocystis hominis (B. hominis) jest pierwotniakiem
kosmopolitycznym, który pasożytuje u człowieka w jelicie grubym. Przez długi okres B. hominis był uznawany za
komensala jelita grubego, ponieważ nawet intensywna inwazja może przebiegać bezobjawowo. Obecnie jednak gatunek
ten traktowany jest jako organizm pasożytniczy. Na podstawie najnowszych danych z piśmiennictwa naukowego opisano
epidemiologię, diagnostykę i leczenie inwazji B. hominis.
H a s ł a: Blastocystis hominis – chorobotwórczość – diagnostyka – epidemiologia.
*
Blastocystis hominis (B. hominis) jest jednym z najczęściej stwierdzanych pierwotniaków bytujących w przewodzie pokarmowym człowieka [1].

Biologia i morfologia B. hominis
Blastocystis hominis jest organizmem eukariotycznym
i bezwzględnym beztlenowcem. W komórce pierwotniaka
stwierdzono liczne organelle komórkowe wyglądem przypominające aparat Golgiego, siateczkę śródplazmatyczną
i mitochondria. Przy użyciu metody wirowania frakcjonującego stwierdzono, że formy przypominające mitochondria
nie zawierają cytochromu, ponadto nie wykazano w nich
aktywności dehydrogenazy pirogronianowej, dehydrogenazy α‑ketoglutaranowej, dehydrogenazy izocytrynianowej,
dehydrogenazy glutaminianowej, oksydazy cytochromu c,
gamma glutamylotranspeptydazy, fosfatazy alkalicznej
i kinazy keratynowej, występujących w typowych mitochondriach innych organizmów [3]. Prawdopodobnie główną
rolą organelli jest synteza lipidów, w związku z dużą ilością
tych związków w cytoplazmie [4].
Blastocystis hominis jest unikatowym organizmem
ze względu na występowanie wielu form morfologicznych
(wodniczkowych, ziarnistych, bezwodniczkowych, wielowodniczkowych, ameboidalnych oraz postaci cysty), a także
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T a b e l a 1. Porównanie formy wodniczkowej i ziarnistej Blastocystis hominis [5, 6]

Forma morfologiczna
wodniczkowa

ziarnista

2–200

6,5–80

Rozmiar (μm)
Źródło pochodzenia

hodowla komórkowa, kał

Centralna wakuola

obecna, duża, zajmująca większość
powierzchni komórki

obecna, z licznymi ziarnistościami
we wnętrzu

Powłoka zewnętrzna

nieobecna lub czasami obecna cienka powłoka

nieobecna lub czasami obecna cienka powłoka

Ilość jąder komórkowych

1–4
nieregularny kulisty kształt, aparat Golgiego,
tzw. organelle mitochondrialnopodobne,
ziarnistości cytoplazmatyczne

Inne cechy

ziarnistości wewnątrz cytoplazmy i wakuoli, które
często są opisywane jako wtręty mielinopodobne,
białka krystality oraz pęcherzyki

T a b e l a 2. Charakterystyka form wielowodniczkowej, bezwodniczkowej i ameboidalnej Blastocystis hominis [5]

Forma morfologiczna
wielowodniczkowa

bezwodniczkowa

ameboidalna

5–8

ok. 5

2,6–7,8

hodowla komórkowa, kał

kał, zawartość jelita

hodowla komórkowa, kał

Rozmiar (μm)
Źródło pochodzenia
Centralna wakuola

nieobecna

Powłoka zewnętrzna

obecna – cienka

nieobecna

Ilość jąder komórkowych

Inne cechy

1–2
posiada liczne małe
wakuole, tzw. organelle
mitochondrialnopodobne,
w cytoplazmie znajduje się
glikogen

rzadko wykrywana w rutynowym
badaniu mikroskopowym, posiada
retikulum endoplazmatyczne, tzw.
organelle mitochondrialnopodobne

rzadko wykrywana w rutynowym
badaniu mikroskopowym,
posiada pseudopodia, które
prawdopodobnie nie służą
do poruszania

T a b e l a 3. Charakterystyka cyst Blastocystis hominis [5, 7]

Forma morfologiczna
cysta
Rozmiar (μm)

3–10

Źródło pochodzenia

hodowla komórkowa, kał

Centralna wakuola

nieobecna

Powłoka zewnętrzna

zwykle nieobecna

Ilość jąder komórkowych

1–4

Inne cechy

posiada ścianę o fibrylarnej
strukturze pod powłoką
zewnętrzną, złogi glikogenu
i lipidów, liczne małe
wodniczki, tzw. organelle
mitochondrialnopodobne

na szeroką rozpiętość rozmiarów komórki 2–200 μm. Charakterystykę poszczególnych form zestawiono w tabelach 1, 2 i 3
oraz na rycinie 1. Stwierdzono, że czynniki fizyczne, takie
jak: ciśnienie osmotyczne, obecność niektórych leków w organizmie żywiciela oraz zmiany metaboliczne pasożyta, mogą
wpływać na przekształcanie się form morfologicznych [5].

Ryc. 1. Formy wodniczkowe Blastocystis hominis w kale, obiektyw 100×
(fotografia oryginalna)
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Cykl życiowy B. hominis
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występuje wyłącznie u ludzi. Niektóre genotypy, np. ST‑5,
występują częściej u określonego gatunku, w tym przyZarażenie B. hominis następuje drogą fekalno‑oralną, padku u świń i kotów, podczas gdy inne podtypy ciężko
formą cysty, za pośrednictwem brudnych rąk, wody, źle jest przypisać do gatunku żywicielskiego [12].
umytych warzyw i owoców.
W jelicie żywiciela cysty pierwotniaka ulegają przekształceniu w inne formy (bezwodniczkowe, wielowodBlastocystis hominis
niczkowe i ameboidalne) [8]. Na początku zarażenia przeważają małe formy bezwodniczkowe, które podczas pasażu
Blastocystis hominis jest kosmopolitycznym gatunkiem
jelitowego, w wyniku łączenia się niewielkich pęcherzy- i najczęściej stwierdzanym u ludzi pasożytniczym pierków występujących w ich cytoplazmie, przekształcają się wotniakiem przewodu pokarmowego. Częstość występow formy wielowodniczkowe.
wania B. hominis waha się od 30–50% u ludności krajów
Wyniki dotychczasowych badań cyklu życiowego rozwijających się do 1,5–10% w krajach rozwiniętych [1].
B. hominis dowiodły, iż istnieją także inne formy pierwot- Blastocystis hominis stwierdzono m.in. u ok. 3% pacjentów
niaka, które znacznie częściej stwierdzane są w hodowli niż badanych profilaktycznie w Bułgarii [17] i Kanadzie [18].
w organizmie żywiciela. Formy wielowodniczkowe, liczne Ozcakir i wsp. [19] odnotowali B. hominis u 12,2% osób
w badanych próbkach kału, w wyniku łączenia i powiększa- zgłaszających się do pracowni parazytologicznej w Ankarze.
nia się małych mogą przekształcić się w formy wodniczkowe Natomiast Baldo i wsp. [20] zarażenie tym pierwotniakiem
z jedną dużą centralną wakuolą. Do tego typu transforma- stwierdzili u ok. 40% dzieci z regionów Metro Manila (Filicji bardzo często dochodzi pod wpływem różnego rodzaju piny). W Polsce opisano występowanie B. hominis u 1,6%
środków konserwujących, rozpuszczalników i barwników, mieszkańców Poznania i okolicznych wsi [21] oraz u 10,7%
np. w czasie przygotowania próbek kału do analizy. Nato- dzieci przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym
miast w wyniku skupiania się małych ziarnistości wewnątrz Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie [22]. Natomiast Płonka
centralnej wakuoli formy wodniczkowej powstaje forma i Dzbeński [23] oraz Bitkowska i wsp. [24] w badanych
ziarnista. Obecnie przypuszcza się, iż na tę przemianę mają próbkach kału dzieci w wieku 7 lat pochodzących z różwpływ zmienne warunki hodowlane [5]. Formy ameboidalne nych regionów Polski nie stwierdzili obecności B. hominis.
B. hominis powstają najprawdopodobniej w wyniku prze- Różnice w stopniu zarażenia pacjentów B. hominis mogły
kształcenia się postaci bezwodniczkowej [8]. Człowiek zara- być uwarunkowane różnymi czynnikami, m.in. warunkami
żony B. hominis po kilkunastu dniach wydala wraz z kałem socjalno‑ekonomicznymi. Stwierdzono, że większe zaraformy pośredniej cysty, które w środowisku zewnętrznym żenie B. hominis notuje się w krajach rozwijających się.
przechodzą w formę inwazyjną – cystę właściwą.
Sytuacja ta jest prawdopodobnie związana z nieprzestrzeganiem zasad higieny, kontaktem ze zwierzętami i spożywaniem zanieczyszczonej formami rozwojowymi pasożyta
Blastocystis sp. u zwierząt
wody i pożywienia [27]. Duży odsetek zarażenia B. hominis występuje w krajach o klimacie suchym, co umożliwia
Pierwotniaki z rodzaju Blastocystis stwierdzono u zwie- przetrwanie i transmisję tego pasożyta przez cały rok.
rząt: ssaków naczelnych, w tym małp wąskonosych [9],
Stwierdzono, że B. hominis jest jednym z najczęściej
świń [10], koni [10], kotów [11], słoni [12], żyraf [12] oraz wykrywanych pasożytów w kale osób powracających
ptaków [13], w tym kury domowej [14] i płazów [15].
z podróży do krajów rozwijających się [25].
Najczęściej zarażenie Blastocysts sp. u zwierząt przeBlastocystis hominis występuje zarówno u osób immubiega bezobjawowo [9].
nokompetenych, jak i u pacjentów z obniżonym poziomem
W związku z tym, że pierwotniaki z rodzaju Blastocy- odporności. Abdel‑Hameed i Hassanim [26] wykryli tego
stis często występują u różnych gatunków zwierząt, mogą pierwotniaka u 73,1% pacjentów immunokompetentnych
one stanowić potencjalne źródło zarażenia dla człowieka, i 26,9% pacjentów z obniżonym poziomem odporności.
co może potwierdzać wzrost zarażenia tym pasożytem 27pacjentów z nabytym zespołem upośledzenia odporności
u osób mających częsty kontakt ze zwierzętami [5, 10, 14]. (AIDS) i biegunkami. Natomiast Tan i wsp. [28] stwierdzili
Transmisja odzwierzęca Blastocystis sp. pozostaje wciąż zarażenie tym pierwotniakiem u 7,7% pacjentów z chorokwestią sporną. Morfologicznie formy pasożyta pochodzące bami nowotworowymi. Ponadto Blastocystis hominis często
od ludzi i zwierząt są identyczne [14]. Abe i wsp. [16] przy występuje u osób z chorobami układu pokarmowego, m.in.
użyciu metod molekularnych stwierdzili znaczne podo- u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (irritable bowel
bieństwo między Blastocystis sp. izolowanych od ludzi syndrome – IBS), zarażenie pierwotniakiem w tej grupie
i zwierząt, jednak wyniki nie są jednoznaczne. Stwier- wynosiło 18,5–60% [29, 30, 31, 32]. Obraz kliniczny bladzono, że trofozoity i cysty Blastocystis sp. wyizolowane stocystozy zależy od stanu odporności immunologicznej
z organizmów ssaków, w tym człowieka, ptaków i gadów, gospodarza [6]. Patogeniczność tego pierwotniaka wzrasta
zaliczane są do jednego z dziesięciu podtypów genetycznych. u chorych po transplantacji narządów, w przebiegu chorób
Jednakże nie potwierdzono, czy którykolwiek z tych typów nowotworowych oraz w stanie niedożywienia organizmu.
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Blastocystis hominis jest także znacznie częściej stwierdzany
u osób o niskim statusie społeczno‑ekonomicznym, co wiąże
się z niższym standardem życia i poziomem higieny [19].
Stwierdzono, że u osób z chorobami przewodu pokarmowego objawy blastocystozy są bardziej uporczywe [2, 7, 34].

Chorobotwórczość B. hominis
Zarażenie B. hominis przebiega najczęściej bezobjawowo.
Objawowa blastocystoza przebiega z biegunką, bólem brzucha, wzdęciami, zaparciami, nudnościami, brakiem łaknienia, wymiotami i utratą masy ciała, ogólnym zmęczeniem
i utratą apetytu. Bardzo rzadko blastocystozie towarzyszy
hepatomegalia, splenomegalia, wysypka i swędzenie [5].
Roberts i wsp. [35] odnotowali objawy ze strony przewodu
pokarmowego u 38,7% mieszkańców Sydney zarażonych
B. hominis. Dużo niższy odsetek zarażonych tym pasożytem pacjentów z objawami blastocystozy opisali Ozcakir
i wsp. [19] w badaniach powadzonych u mieszkańców Turcji.
Objawy stwierdzili oni u 11,2% badanych osób. Podobnie
Al‑Fellani i wsp. [36] stwierdzili objawową blastocystozę
u 11,1% pacjentów w Libii zgłaszających się do laboratorium diagnostycznego. Dużo wyższy odsetek zarażonych
B. hominis osób z objawami blastocystozy opisali Angelov i wsp. [17] (u 50% profilaktycznie badanych pacjentów
z Bułgarii). Jeszcze więcej osób zarażonych stwierdzili Kaya
i wsp. [37] oraz Sheehan i wsp. [38], objawy ze strony układu
pokarmowego odnotowali oni odpowiednio u 82,6% i 88,4%
zarażonych B. hominis pacjentów.
Głównymi objawami opisywanymi przez pacjentów
z Libii zarażonych B. hominis były biegunka (84,94%) oraz ból
brzucha (66,66%) [36]. Abdel‑Hameed i Hassanin [26] u egipskich pacjentów zarażonych B. hominis stwierdzili biegunkę
(46,2%), ból brzucha (11,5%), ból brzucha i wzdęcia (7,7%)
oraz biegunkę i ból brzucha (3,9%). Pacjenci laboratorium
parazytologicznego w Nowym Jorku najczęściej zgłaszali
ból brzucha (78,9%), brak apetytu (52,6%), biegunkę (47,4%)
i gazy jelitowe (47,7%), rzadziej nudności, krew w kale, złe
samopoczucie, świąd odbytu i bolesne parcie na stolec [38].
Stwierdzono, że zarażenie B. hominis może powodować przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, m.in. IBS [29, 32,
39, 41]. Wyniki badania histopatologicznego przewodu pokarmowego pacjentów zarażonych B. hominis są rozbieżne.
Al‑Tawil i wsp. [42] odnotowali u dzieci zarażonych B. hominis zmiany zapalne i powierzchniowe owrzodzenia wraz
z naciekami okrężnicy. Natomiast Horiki i wsp. [43] takich
zmian u pacjentów zarażonych B. hominis nie stwierdzili.
Stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy ilością
pasożyta a występowaniem objawów zarażenia [36, 44].
Zauważono, że gdy w kale występuje < 5 form rozwojowych B. hominis w polu widzenia (obiektyw 40×), zwykle u pacjentów nie występują objawy [17, 38]. Angelov
i wsp. [17] u badanych profilaktycznie osób z wysoką parazytemią (> 5 postaci rozwojowych B. hominis) stwierdzili
ból brzucha (39%), wzdęcia (31,7%), zaparcia (17%), alergię

(36,6%), natomiast w przypadku niskiej parazytemii (< 5
postaci rozwojowych B. hominis) ból brzucha (1%), wzdęcia (17%) i zaparcia (4,9%). Takiej korelacji nie wykazali
Ozcakir i wsp. [19].
Pierwotniaki z rodzaju Blastocystis wykazują znaczną
różnorodność genetyczną, a różnice mogą występować nawet
pomiędzy izolatami pochodzącymi od tego samego żywiciela. Naukowcy sugerują, iż kontrowersyjna chorobotwórczość Blastocystis może być spowodowana różnorodnością genetyczną, a różne genotypy mogą wykazywać różną
wirulencję [46]. Uważa się, że za większość zarażeń u ludzi
odpowiedzialny jest podtyp 3 B. hominis [35], ponadto
często stwierdzany jest także podtyp 4 [35, 45]. Wyniki
najnowszych badań sugerują, iż istnieje znacząca różnica
w częstości występowania genotypów pomiędzy populacjami świata [46]. Zdarzają się także inwazje wywołane
przez więcej niż jeden podtyp Blastocystis [14]. Moosavi
i wsp. [47] stwierdzili, że genotyp 1 jest najbardziej wirulentny, natomiast genotypy 3 i 6 są odpowiednio patogeniczne i niepatogeniczne. Yoshikawa i wsp. [15] w badaniach
prowadzonych w Bangladeszu nie zauważyli różnicy pomiędzy genotypami oraz przebiegiem objawowym i bezobjawowym zarażenia B. hominis. Natomiast Abdel‑Hameed
i wsp. [48] stwierdzili wyłącznie genotyp 3 u badanych
pacjentów z pokrzywką. Ponadto, genotyp 3 pasożyta stwierdzono u pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu
pokarmowego w Malezji [28] i Stanach Zjednoczonych [40].
Zwalczanie blastocystozy jest trudne w związku
z występowaniem najczęściej zarażeń bezobjawowych,
a grupa ta pełni dużą rolę w szerzeniu się B. hominis
w środowisku.

Diagnostyka laboratoryjna
W diagnostyce zarażenia B. hominis powszechnie stosuje się mikroskopowe badanie kału, zazwyczaj rozmaz kału
podbarwiony płynem Lugola [5, 49]. Ze względu na występowanie wielu form morfologicznych i dużą rozpiętość rozmiarów pierwotniaka stwierdzenie jego obecności nie jest
łatwe. Stosując diagnostykę mikroskopową, konieczne jest
odróżnienie form B. hominis od leukocytów oraz cyst innych
pasożytów, takich jak Entamoeba histolytica, Entamoeba
hartmanii i Enodlimax nana [5]. W diagnostyce zarażenia
B. hominis wykorzystuje się także preparaty trwałe barwione
trichromem, hematoksyliną [5] oraz tuszem indyjskim [1].
Nie zaleca się stosowania metod zagęszczających, które
mogą spowodować zniszczenie wszystkich form pierwotniaka, z wyjątkiem cyst, co może skutkować fałszywie ujemnymi wynikami badań [49]. Rzadziej stosowane są metody
serologiczne, w tym test immunoenzymatyczny (ELISA)
i immunofluorescencyjny (indirect fluorescent antibody),
które mogłyby znacznie ułatwić diagnostykę, zwłaszcza
u pacjentów z niską parazytemią [1, 5, 49]. Pierwotniaka
tego wykrywa się także w hodowli na podłożu z jaja kurzego
z dodatkiem antykoagulantu (np. heparyny lub cytrynianu
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sodu) i surowicy końskiej [1, 4]. Zarówno hodowla komórkowa, jak i metody serologiczne nie są rutynowo stosowane
w laboratoriach diagnostycznych [5].
Dla potwierdzenia wyników badań, np. przy występowaniu nietypowych form B. hominis, stosuje się mikroskopię
elektronową. Jednak technika ta jest wykorzystywana głównie w badaniach naukowych [5]. Stosowane są także metody
molekularne, które służą przede wszystkim do typowania
genetycznego i ustalania pochodzenia zarażenia [33].
Naukowcy stwierdzili, że bardziej efektywnymi metodami stosowanymi do wykrywania B. hominis niż metoda
mikroskopowego badania kału są metody genetyczne
i hodowla komórkowa [30, 35]. Dogruman‑Al i wsp. [30]
stwierdzili różnice w zarażeniu B. hominis badanych osób
w zależności od wybranej metody badania kału. Pierwotniaka stwierdzili oni w 28,6%, 24,8%, 14,3% i 10,5% próbach
kału z wykorzystaniem odpowiednio hodowli komórkowej,
IFA, preparatów trwale barwionych trichromem i badania
rozmazu kału podbarwionego płynem Lugola.

Leczenie blastocystozy
Leczenie blastocystozy stosuje się u pacjentów z upor
czywymi objawami klinicznymi [34]. W związku z beztlenową naturą B. hominis skutecznym środkiem stosowanym
w terapii jest metronidazol. Rekomendowane dawki metronidazolu stosowane w leczeniu to 250–750 mg leku na dobę
przez 5–10 dni lub w kuracji 5‑dniowej dawka 200 mg,
przyjmowana 4 razy dziennie [5]. Natomiast furazolidon
stosuje się w leczeniu blastocystozy u dzieci [2].
Skuteczność leczenia wymienionymi chemioterapeutykami przejawia się redukcją liczby form rozwojowych
B. hominis w zebranych kolejno 3 próbach kału i ustąpieniem objawów zarażenia [50].

Podsumowanie
Patogeniczność B. hominis jest wciąż kwestią sporną.
Wielu badaczy donosi o jego nieszkodliwości. Garcia [49]
stwierdził, że jest to komensal jelita grubego i tylko w pewnych przypadkach może wykazywać cechy chorobotwórcze.
Jednak badania przeprowadzone w warunkach in vivo i in vitro
dowodzą o patogenicznej naturze pierwotniaka [35]. Dlatego
w przypadku występowania objawów ze strony układu pokarmowego i wyeliminowaniu innych czynników, które mogły
być ich przyczyną, należy rozważyć zarażenie B. hominis [37].
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