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Trichomonas
foetus
patogenodpowiedzialnyzabiegunkiukotów
Trichomonas foetus jest pierwotniakiemzrzęduTrichomonadidae.
Posiada on trzy rzęski w części
przedniej oraz jedną rzęskę tylną.
Ichstwierdzeniemetodąmikroskopowąjestmożliwe–podobniejak
wprzypadkupierwotniakówzrodzajuGiardia–jedyniewświeżowydalonymkale.

WystępoWanie

Trichomonas foetus znany jest od dawna
jako przenoszony drogą płciową drobnoustrój chorobotwórczy występujący
ubydła,odpowiedzialnymiędzyinnymi
za poronienia, zapalenie macicy i bezpłodność. W przypadku bydła, dzięki
wprowadzeniuinseminacji,drobnoustrój
tenudałosięwyeliminować.
PierwotniakTrichomonasfoetuswystępujetakżewprzewodziepokarmowym
oraz w obrębie nosowych błon śluzowychuświń,leczjakdotądniestwierdzonojegopatologicznościdlategogatunku.Pierwszedoniesieniaoobecności
tegopierwotniakawkalekotówcierpiącychnachronicznebiegunkiodnotowanow1996roku.Dotyczyłyonewwiększościmłodychkotówwwiekuponiżej
jednego roku oraz gospodarstw domowych posiadających kilka kotów, przy
czym problem dotyczył głównie kotów
rasowych(kotówbengalskich,kotówsyjamskich,kotówrasymaincoonorazkotówabisyńskich).

RozpRzestRzenianie

Wśródkotówdrobnoustrójtenrozprzestrzenia się drogą pokarmową poprzez
kontakt z zakażonymi odchodami. Nie
sąznaneprzypadkiprzeniesieniadrobnoustrojuzbydłabądźświńnakota.

patogeneza

Drobnoustrój bytuje w jelicie grubym
i może wywoływać stany zapalne jelit
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połączoneztrudnymidoleczeniaidługotrwałymibiegunkami.Wbadaniuultrasonograficznym można zaobserwować pogrubienie błony śluzowej jelita,
a histologia biopsji jelitowej wykazuje
zregułyłagodne,aczasemtakżeznaczne zmiany zapalne połączone z naciekiemlimfocytarnymiplazmocytarnym.
Z histologicznego punktu widzenia nie
ma możliwości odróżnienia stanu zapalnegojelitwywołanegotympierwotniakiem od stanów zapalnych o innym
podłożu.

obRazkliniczny

Uchorychzwierzątobserwujesiętypowe przy zapaleniu jelita grubego częste
biegunki o stosunkowo niewielkiej objętości,czasemzdomieszkąśluzuikrwi.
Biegunkom często towarzyszy bolesne
parcie, a także niekontrolowane stolce,
przyczymzregułynieobserwujesięzaburzeńogólnegosamopoczuciazwierzęcia.Równierzadkoobserwujesiępodwyższoną ciepłotę ciała. Jeżeli biegunki
utrzymująsięprzezdłuższyczas,może
dojśćdozapaleniabłonyśluzowejodbytu,codlachoregozwierzęciajestszczególnie bolesne. Z reguły nie obserwuje
sięutratywagiciała.

pRzebieg

Nieleczone biegunki przybierają postać
przewlekłąbądźpojawiająsięzprzerwamiiutrzymująprzezokres6-9miesięcy.
W sporadycznych przypadkach obserwowanobiegunkiutrzymującesięnawet
przezkilkalat.Nawetuzwierzątnieleczonych następuje samoczynne ustąpienie
choroby,przyczymdrobnoustrójwydalanyjestnadal,choćwmniejszychilościach, przez stosunkowo długi okres,
nawetdo5lat.
Niewielenatomiastwiadomoozakażeniach drogą płciową u kotów – analogiczniedozakażeńubydła.Obecność
pierwotniakaTrichomonasfoetuswtreści
macicznejstwierdzonojedynieujednej
kotki z ropomaciczem, leczonej przez

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

Diagnoza

Istniejecałyszeregmniejlubbardziejczułychmetoddiagnostycznych.Diagnostykabezpośredniaodbywasięnapodstawie
świeżejpróbkistolca.Jeżeliwskutekzapaleniajelitawrazzestolcemwydzielanyjest
śluz,należygowykorzystaćdobadania,
gdyżzawieraonszczególniedużąliczbę
pierwotniaków.Należypobraćniewielką
ilośćkałulubśluzu(naprzykładzużytego
wcześniejtermometru),nanieśćpróbkę
nanośnikorazzmieszaćjązkropląroztworusolikuchennej.Takprzygotowaną
próbkęnakrywamyszkiełkiemwierzchnim. Trichomonas foetus bytuje w jelicie
grubym w postaci niewielkiego, ruchliwegotrofozoitu(stadiumtroficzne),którydziękiswojejbudowiemorfologicznej
iruchliwościjestbardzodobrzewidoczny
podmikroskopem(obiektyw20lub40).
Samerzęskizregułyniesąwidoczne,
widoczny jest jedynie ich ruch. Drobnoustrój przypomina kształtem kijankę,awzdłużjegobokówbiegnieruchliwa, falująca błona. Sposób poruszania
się drobnoustroju wydaje się nieskoordynowany. Czułość metody bezpośredniejmożnadodatkowozwiększyć,badająckilkapróbekkału.
Wdiagnostyceróżnicowejwrachubę
wchodzipierwotniakzrodzajuGiardia,
tenposiadajednakdwajądra.
Po wybarwieniu u T. foetus widoczne
jest pojedyncze jądro oraz rzęski, a raczejichruch.
Jeżeli zakażony kot leczony jest
ze względu na nawracające biegunki
przez dłuższy czas antybiotykami, liczba wydalanych przez zwierzę trofozoitówjestzregułystosunkowoniewielka.
Dlategoteżkoniecznejestzastosowanie
bardziejczułychmetoddiagnostycznych,
naprzykładhodowlilubPCR.
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Hodowla
Wstępnie poddano hodowli 135 próbek,wykorzystującwtymceluspecjalne,przeznaczonedohodowlirzęsistków
podłoże,awprzypadku10innychpróbekzastosowanopodłożeInPouch™TF.
WżadnejzpróbeknieudałosięwyhodowaćTrichomonasfoetus.
PCR
T. foetus wyizolowano w9 ze 124 przebadanych próbek. O uzyskaniu pozytywnych wyników poinformowano gabinety weterynaryjne, które nadesłały
danepróbki.Okazałosię,iżkoty,uktórychuzyskanowynikpozytywny,należą
w większości do właścicieli posiadającychwiększąliczbętychzwierząt(3-5).
Wychodząc z założenia, iż w wyniku transportu próbek pierwotniak tracizdolnośćdożyciairozmnażaniasię,
przesłaliśmy podłoże hodowlane z ww.
gabinetów,abyumożliwićnatychmiastoweumieszczenieposiadającychtemperaturęciałapróbekkałupobranychodkotów,uktórychwyizolowanoT.foetus,oraz
odpozostałychkotówtegosamegowłaścicielawpodłożuhodowlanym.Tymrazemhodowladrobnoustrojuprzyniosła
oczekiwanerezultaty.Pasożytawyizolo-

wanowdwóchzpięciuodesłanychpreparatów pochodzących od kotów tego
samego właściciela, w innym przypadkunatomiastwynikpozytywnyuzyskanowjednejztrzechpróbekpobranych
odkotówtegosamegowłaściciela.Następnie wynik analizy mikroskopowej
potwierdzonometodąPCR.

inteRpRetacja

WprzypadkupierwotniakaTrichomonas
foetus badanie PCR jest metodą najbardziejwrażliwąiodznaczasięnajwyższą
specyficznością w kierunku tego drobnoustroju. Hodowla wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy istnieje możliwość
natychmiastowego umieszczenia świeżejpróbkikałuwpodłożuhodowlanym.
Niepotwierdzonospotykanejwliteraturzeopiniidotyczącejczęstotliwościwystępowania T. foetus u kotów na poziomie30%,leczuzyskanywynikjestnadal
zbytniski.Wprzypadkukotówopisywanychwliteraturzewgręwchodziłyjednak
jeszcze inne kryteria selekcji: badaniamiobjętebyłyzwierzętamłode,pochodząceodwłaścicieliposiadającychwięcejkotów,kotycierpiącenaprzewlekłe
biegunki oraz koty, u których biegunki
fot.archiwumautora

Posiłkując się diagnostyką stosowaną u bydła, podjęliśmy próbę wyhodowania T. foetus na odpowiednim podłożu (podłoże Trichomonas Medium).
Podłoże to stanowiła specjalna zawiesinawprobówkach,przeznaczonaspecjalniedohodowlirzęsistkówihamująca
rozwójbakterii,atakżedrożdżyipleśni.
Wprobówcezawierającej10mlzawiesinyumieszczonopróbkękałuwielkości
ziarenkagrochu.Zewzględunastosunkoworzadkąkonsystencjękałuselekcji
próbekdobadaniadokonanozmateriałurutynowego,nieuwzględniającwcześniejszychinformacji.Inkubacjaprzebiegaławstępniewtemperaturze28°Cprzez
okres 48 godzin, następnie za pomocą
zakraplacza pobierano kroplę zawiesinyhodowlanej,przenoszącjąnanośnik
i przykrywając szkiełkiem wierzchnim.
Następnie preparaty poddawano badaniumikroskopowemu.Jeżeliwynikpróbkibyłnegatywny,danahodowlapoddawanabyładalszejinkubacjiprzezkolejne
10dni,apoupływietegoczasu–badaniumikroskopowemu.Zdziesięciupróbekczęśćumieściliśmynastosowanym
w laboratoriach amerykańskich podłożuInPouch™TFzgodniezzaleceniami
producenta.Wtymsamymczasieinne
próbkimateriałuwielkościziarenkagrochupoddanezostałybadaniuwkierunku
TrichomonasfoetusmetodąPCR.

Ryc.1.Trichomonasfoetus

Ryc.2.Pierwotniakiobecnewśluziestolca

Ryc.3.Pierwotniakipowybarwieniu

miały charakter nawracający po leczeniu zakażenia pierwotniakami z rodzajuGiardia.

leczenie

Pierwotniak Trichomonas foetus charakteryzuje się opornością na fenbendazol
i metronidazol, czyli na środki stosowane zwykle do leczenia zakażeń pierwotniakamizrodzajuGiardia.Mimoto
wniektórychprzypadkachpodanieantybiotyku(np.inhibitoragirazylubsulfonamidów) łagodzi kliniczne objawy
związane z biegunkami, jednak po odstawieniulekuczęstostosunkowoszybko
następujenawrótchoroby.Najprawdopodobniej zastosowanie antybiotyku pozwalanawyeliminowanieinterakcjipomiędzyflorąjelitowąapierwotniakiem.
Napodstawieobserwacjipoczynionych
podczas leczenia zakażeń rzęsistkami
ugołębi(Gookinetal.,2006)zastosowanoronidazol.Lekaplikowanybyłdoustniewdawce30-50mg/kgrazdziennie.
Podanielekuspowodowałonatychmiastowąpoprawękonsystencjistolca.Lek
aplikowanoprzez14dni,ajegodziałaniemonitorowanebyłonabieżącometodąPCR.Odchodywszystkichleczonych
kotów,badaneprzezpółroku,niewykazywałyobecnościpierwotniaka.
Ponieważ ronidazol nie jest dopuszczonydostosowaniaukotów,koniecznajestzmianaprzeznaczenialeku.Jak
dotądnieobserwowanoskutkówubocznych ani toksycznego działania leku
ukotów.Jednakzewzględunaszkodliwywpływnapłódlekunienależystosowaćuzwierzątciężarnych.Ponieważ
teratogenneimutagennedziałanieronidazoluopisywanorównieżuludzi,przed
zastosowaniemlekuukotakwestięleczenia należy uzgodnić z właścicielem
zwierzęcia.Zanimzastosujesięronidazol,możnapróbowaćuzyskaćpoprawę
konsystencjistolcalekkostrawnądietą
oraz pożywieniem bogatym w surowe
włókna.Jeżeliudasięuzyskaćzadowalający rezultat, możliwa jest całkowita
rezygnacjazronidazolu,gdyżliczbapasożytówzmniejszasięwmiaręrozwojuukładuodpornościowegozakażonegozwierzęcia.
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