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dłuższyczasglukokortykoidami.Istnieje
jednakryzyko,iżukocurów,uktórychnie
występująobjawykliniczne–podobnie
jakubykówrozpłodowych–drobnoustrój
możebytowaćwokolicynapletka.

Diagnoza
Istniejecałyszeregmniejlubbardziejczu-
łychmetoddiagnostycznych.Diagnosty-
kabezpośredniaodbywasięnapodstawie
świeżejpróbkistolca.Jeżeliwskutekzapa-
leniajelitawrazzestolcemwydzielanyjest
śluz,należygowykorzystaćdobadania,
gdyżzawieraonszczególniedużąliczbę
pierwotniaków.Należypobraćniewielką
ilośćkałulubśluzu(naprzykładzużytego
wcześniej termometru),nanieśćpróbkę
nanośnikorazzmieszaćjązkropląroz-
tworusolikuchennej.Takprzygotowaną
próbkęnakrywamyszkiełkiemwierzch-
nim. Trichomonas foetus bytuje w jelicie
grubymwpostaciniewielkiego, ruchli-
wegotrofozoitu(stadiumtroficzne),któ-
rydziękiswojejbudowiemorfologicznej
iruchliwościjestbardzodobrzewidoczny
podmikroskopem(obiektyw20lub40).

Samerzęskizregułyniesąwidoczne,
widoczny jest jedynie ich ruch. Drob-
noustrój przypomina kształtem kijan-
kę,awzdłużjegobokówbiegnieruchli-
wa, falująca błona. Sposób poruszania
siędrobnoustrojuwydaje sięnieskoor-
dynowany.Czułośćmetodybezpośred-
niejmożnadodatkowozwiększyć,bada-
jąckilkapróbekkału.

Wdiagnostyceróżnicowejwrachubę
wchodzipierwotniakzrodzajuGiardia,
tenposiadajednakdwajądra.

Po wybarwieniu u T. foetus widoczne
jestpojedyncze jądrooraz rzęski, a ra-
czejichruch.

Jeżeli zakażony kot leczony jest
ze względu na nawracające biegunki
przezdłuższyczasantybiotykami, licz-
ba wydalanych przez zwierzę trofozo-
itówjestzregułystosunkowoniewielka.
Dlategoteżkoniecznejestzastosowanie
bardziejczułychmetoddiagnostycznych,
naprzykładhodowlilubPCR.

WystępoWanie
Trichomonas foetus znany jest od dawna
jako przenoszony drogą płciową drob-
noustrój chorobotwórczy występujący
ubydła,odpowiedzialnymiędzyinnymi
za poronienia, zapalenie macicy i bez-
płodność. W przypadku bydła, dzięki
wprowadzeniuinseminacji,drobnoustrój
tenudałosięwyeliminować.

PierwotniakTrichomonasfoetuswystę-
puje takżewprzewodziepokarmowym
oraz w obrębie nosowych błon śluzo-
wychuświń, lecz jakdotądniestwier-
dzonojegopatologicznościdlategoga-
tunku.Pierwszedoniesieniaoobecności
tegopierwotniakawkalekotówcierpią-
cychnachronicznebiegunkiodnotowa-
now1996roku.Dotyczyłyonewwięk-
szościmłodychkotówwwiekuponiżej
jednegorokuorazgospodarstwdomo-
wych posiadających kilka kotów, przy
czym problem dotyczył głównie kotów
rasowych(kotówbengalskich,kotówsy-
jamskich,kotówrasymaincoonorazko-
tówabisyńskich).

RozpRzestRzenianie
Wśródkotówdrobnoustrójtenrozprze-
strzenia się drogą pokarmową poprzez
kontakt z zakażonymi odchodami. Nie
sąznaneprzypadkiprzeniesieniadrob-
noustrojuzbydłabądźświńnakota.

patogeneza
Drobnoustrój bytuje w jelicie grubym
i może wywoływać stany zapalne jelit
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Trichomonas
foetus
patogenodpowiedzialnyzabiegunkiukotów

Trichomonas foetus jest pierwot-
niakiemzrzęduTrichomonadidae.
Posiada on trzy rzęski w części
przedniej oraz jedną rzęskę tylną.
Ichstwierdzeniemetodąmikrosko-
powąjestmożliwe–podobniejak
wprzypadkupierwotniakówzrodza-
juGiardia–jedyniewświeżowyda-
lonymkale.

połączoneztrudnymidoleczeniaidłu-
gotrwałymibiegunkami.Wbadaniuul-
trasonograficznym można zaobserwo-
wać pogrubienie błony śluzowej jelita,
a histologia biopsji jelitowej wykazuje
zregułyłagodne,aczasemtakżeznacz-
ne zmiany zapalne połączone z nacie-
kiemlimfocytarnymiplazmocytarnym.
Z histologicznego punktu widzenia nie
ma możliwości odróżnienia stanu za-
palnego jelitwywołanego tympierwot-
niakiemodstanówzapalnycho innym
podłożu.

obRazkliniczny
Uchorychzwierzątobserwujesiętypo-
weprzyzapaleniu jelitagrubegoczęste
biegunkiostosunkowoniewielkiejob-
jętości,czasemzdomieszkąśluzuikrwi.
Biegunkom często towarzyszy bolesne
parcie, a także niekontrolowane stolce,
przyczymzregułynieobserwujesięza-
burzeńogólnegosamopoczuciazwierzę-
cia.Równierzadkoobserwujesiępod-
wyższonąciepłotęciała. Jeżelibiegunki
utrzymująsięprzezdłuższyczas,może
dojśćdozapaleniabłonyśluzowejodby-
tu,codlachoregozwierzęciajestszcze-
gólniebolesne.Z regułynieobserwuje
sięutratywagiciała.

pRzebieg
Nieleczonebiegunkiprzybierająpostać
przewlekłąbądźpojawiająsięzprzerwa-
miiutrzymująprzezokres6-9miesięcy.
W sporadycznych przypadkach obser-
wowanobiegunkiutrzymującesięnawet
przezkilkalat.Nawetuzwierzątnieleczo-
nych następuje samoczynne ustąpienie
choroby,przyczymdrobnoustrójwyda-
lany jestnadal,choćwmniejszychilo-
ściach, przez stosunkowo długi okres,
nawetdo5lat.

Niewielenatomiastwiadomoozaka-
żeniach drogą płciową u kotów – ana-
logiczniedozakażeńubydła.Obecność
pierwotniakaTrichomonasfoetuswtreści
macicznejstwierdzonojedynieu jednej
kotki z ropomaciczem, leczonej przez
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Posiłkując się diagnostyką stosowa-
ną u bydła, podjęliśmy próbę wyhodo-
wania T. foetus na odpowiednim pod-
łożu (podłoże Trichomonas Medium).
Podłoże to stanowiła specjalna zawie-
sinawprobówkach,przeznaczonaspe-
cjalniedohodowlirzęsistkówihamująca
rozwójbakterii,atakżedrożdżyipleśni.
Wprobówcezawierającej10mlzawie-
sinyumieszczonopróbkękałuwielkości
ziarenkagrochu.Zewzględunastosun-
koworzadkąkonsystencjękałuselekcji
próbekdobadaniadokonanozmateria-
łurutynowego,nieuwzględniającwcze-
śniejszychinformacji.Inkubacjaprzebie-
gaławstępniewtemperaturze28°Cprzez
okres 48 godzin, następnie za pomocą
zakraplacza pobierano kroplę zawiesi-
nyhodowlanej,przenoszącjąnanośnik
i przykrywając szkiełkiem wierzchnim.
Następnie preparaty poddawano bada-
niumikroskopowemu.Jeżeliwynikprób-
kibyłnegatywny,danahodowlapodda-
wanabyładalszejinkubacjiprzezkolejne
10dni,apoupływietegoczasu–bada-
niumikroskopowemu.Zdziesięciupró-
bekczęśćumieściliśmynastosowanym
w laboratoriachamerykańskichpodło-
żuInPouch™TFzgodniezzaleceniami
producenta.Wtymsamymczasie inne
próbkimateriałuwielkościziarenkagro-
chupoddanezostałybadaniuwkierunku
TrichomonasfoetusmetodąPCR.

Wyniki
Hodowla
Wstępnie poddano hodowli 135 pró-
bek,wykorzystującwtymceluspecjal-
ne,przeznaczonedohodowlirzęsistków
podłoże,awprzypadku10innychpró-
bekzastosowanopodłożeInPouch™TF.
Wżadnejzpróbeknieudałosięwyho-
dowaćTrichomonasfoetus.

PCR
T. foetuswyizolowanow9ze124prze-
badanych próbek. O uzyskaniu pozy-
tywnych wyników poinformowano ga-
binety weterynaryjne, które nadesłały
danepróbki.Okazałosię,iżkoty,uktó-
rychuzyskanowynikpozytywny,należą
w większości do właścicieli posiadają-
cychwiększąliczbętychzwierząt(3-5).

Wychodząc z założenia, iż w wyni-
ku transportu próbek pierwotniak tra-
cizdolnośćdożycia i rozmnażaniasię,
przesłaliśmypodłożehodowlanezww.
gabinetów,abyumożliwićnatychmiasto-
weumieszczenieposiadającychtempera-
turęciałapróbekkałupobranychodko-
tów,uktórychwyizolowanoT.foetus,oraz
odpozostałychkotówtegosamegowła-
ścicielawpodłożuhodowlanym.Tymra-
zemhodowladrobnoustrojuprzyniosła
oczekiwanerezultaty.Pasożytawyizolo-

wanowdwóchzpięciuodesłanychpre-
paratów pochodzących od kotów tego
samego właściciela, w innym przypad-
kunatomiastwynikpozytywnyuzyska-
nowjednejztrzechpróbekpobranych
odkotówtegosamegowłaściciela.Na-
stępnie wynik analizy mikroskopowej
potwierdzonometodąPCR.

inteRpRetacja
WprzypadkupierwotniakaTrichomonas
foetus badaniePCR jestmetodąnajbar-
dziejwrażliwąiodznaczasięnajwyższą
specyficznościąw kierunku tegodrob-
noustroju. Hodowla wchodzi wgrę je-
dyniewówczas, gdy istniejemożliwość
natychmiastowego umieszczenia świe-
żejpróbkikałuwpodłożuhodowlanym.
Niepotwierdzonospotykanejwliteratu-
rzeopiniidotyczącejczęstotliwościwy-
stępowania T. foetus u kotówna pozio-
mie30%,leczuzyskanywynikjestnadal
zbytniski.Wprzypadkukotówopisywa-
nychwliteraturzewgręwchodziłyjednak
jeszcze inne kryteria selekcji: badania-
miobjętebyłyzwierzętamłode,pocho-
dząceodwłaścicieliposiadającychwię-
cejkotów,kotycierpiącenaprzewlekłe
biegunkiorazkoty,uktórychbiegunki

miały charakter nawracający po lecze-
niu zakażenia pierwotniakami z rodza-
juGiardia.

leczenie
Pierwotniak Trichomonas foetus charak-
teryzujesięopornościąna fenbendazol
i metronidazol, czyli na środki stoso-
wane zwykle do leczenia zakażeń pier-
wotniakamizrodzajuGiardia.Mimoto
wniektórychprzypadkachpodaniean-
tybiotyku(np.inhibitoragirazylubsul-
fonamidów) łagodzi kliniczne objawy
związane z biegunkami, jednak po od-
stawieniulekuczęstostosunkowoszybko
następujenawrótchoroby.Najprawdopo-
dobniej zastosowanie antybiotyku po-
zwalanawyeliminowanieinterakcjipo-
międzyflorąjelitowąapierwotniakiem.
Napodstawieobserwacjipoczynionych
podczas leczenia zakażeń rzęsistkami
ugołębi(Gookinetal.,2006)zastosowa-
noronidazol.Lekaplikowanybyłdoust-
niewdawce30-50mg/kgrazdziennie.
Podanielekuspowodowałonatychmia-
stowąpoprawękonsystencjistolca.Lek
aplikowanoprzez14dni,a jegodziała-
niemonitorowanebyłonabieżącometo-
dąPCR.Odchodywszystkichleczonych
kotów,badaneprzezpółroku,niewyka-
zywałyobecnościpierwotniaka.

Ponieważ ronidazolnie jestdopusz-
czonydostosowaniaukotów,koniecz-
najestzmianaprzeznaczenia leku. Jak
dotądnieobserwowanoskutkówubocz-
nych ani toksycznego działania leku
ukotów.Jednakzewzględunaszkodli-
wywpływnapłódlekunienależysto-
sowaćuzwierzątciężarnych.Ponieważ
teratogenneimutagennedziałanieroni-
dazoluopisywanorównieżuludzi,przed
zastosowaniemlekuukotakwestięle-
czenia należy uzgodnić z właścicielem
zwierzęcia.Zanimzastosujesięronida-
zol,możnapróbowaćuzyskaćpoprawę
konsystencjistolcalekkostrawnądietą
oraz pożywieniem bogatym w surowe
włókna.Jeżeliudasięuzyskaćzadowa-
lający rezultat, możliwa jest całkowita
rezygnacjazronidazolu,gdyżliczbapa-
sożytówzmniejszasięwmiaręrozwo-
juukładuodpornościowegozakażone-
gozwierzęcia. q
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Ryc.1.Trichomonasfoetus


