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Praca oryginalna

Balantidium coli jest kosmopolitycznym orzęskiem
występujący- w p.Żewodzie pókannowyrn człowieka,
ssaków i niektórych gadów. Uznawany jest za organizm
warunkowo chorobotwórczy, który po zaistnieniu czyn-
ników usposabiających intensywnie namnaza się i po-
woduje stan zapalny śluzówki żołądka i jelit (8- | 0). Wy-
wołana przez niego inwazja może szeuyc się następnie
dro gą alimentamą. Formą inwazyj ną są owalne lub okf€-
łe cysty (45-80 p), otoczone podwójną ścianą powstają-
ce poza organizmem żywicielaw niekorzystnych warun-
kach środowiska. Wnikają one do organizmu z zan7e-
czyszczonym pokarmem lub wodą i przekształcają się
w trofozoity wytwarzĄa;,e hialuronidazę. Pod wpływem
tego enzymu Iepiszczamiędzykomórkowe ślrrzowki j elit
ulegają Tozpuszczęniu i dochodzi do tworzenia się roz-
sianych owrzodzeń. Ostra balantld1,oza tak u ludzi, jak
i l zwierząt objawia się biegunką, wymiotarni oraz bo-
lesnościąpowłok brzusznych. W przypadku wtórnych in-
fekcji bakteryjnych moze dochodzić do posocznicy i zej-
ścia śmiertelnego. Inwazje orzęsków zrodzajl Balanti-
dium występująu wielu gatunków zwierząt. Najczęściej
jednak notuje się je u świń (3, 5,7), małp i goryli (4, 6,
lI) oraz wielbłądów (1 ,2).Jak wynika z raportu labora-
torium diagnostyki klinicznej w Bad Kissingen opubli-
kowanego w 2003 roku, dotyczącego występowaniaroż-
nych pasozytów w kale gadów, obecność cyst orzęsków
zrodzaju Balantidiwn najczęściej wykrywano w kale zół-
wi (48%), u węzy cysty tego pierwotniaka stwierdzono
tylko u 7oń przebadanych osobników (Anon.).

Celem badań było rozpoznanie przyczyny zachorowań
węży, przebiegających z objawami ze strony przewodu
pokarmowe go or az padrrięciami.
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Matetiał imetody
Obser-wacje nad balantidiozą w prywatnej hodowli gadów

przeprowadzono na poczaJkrr 2004 r. Zwierzęta przetrzymy-
wane były w trzech tenariach: w pierwszym S-letni samiec
i dwie, 5- i 6-1etnie samice boa, w drugim 2 pytony tygrysie
w wieku 1,5 roku i 3 letni pyton nowogwinejski i w trzecim
2 pytony królewskie w nieznanym więku i 2-Iętńa samica boa.
Temperatula w terrarium wynosiła w nocy około 26oC, zaś
w dzięń około 30'C, wilgotność 60-10%, ZwierzeJabyły ży-
wione wyłącznie młodymi szczuranri i myszoskoczkami,bęz
suplementacji diety w witaminy i środki mineralne,

Badanie anatomopatologiczne. Sekcję przeprowadzono
wedfug ogólnie przyjętych zasad. Zę zmienionych narządów
pobrano wycinki do badania histopatologicznogo, którc utr"wa-
lono w 10% obojętnej fomalinie przez24 godziny i zatapiano
w parafinie. Preparaty mikroskopowe zabarwiono nrĘnowo he-
matoksyliną i eozyną,

Badanie bakteriologiczne. Wymazy z kloak| próbki na-
rządów wewnętrznych oraz wyniocin posiewano na agat
z krwlą podłoze Wl,zos'l<a, selektywne podłoze MacConkcya
i Sołtysa i inkubowano w 37'C przez24-48 godzin. Wyizolo-
wane szczępy bakteryjne identyfikowano w oparciu o morfo-
logię koloni, obraz mikrosl<opowy komórek po barwieniu me-
todą Grama orazna podstawie właściwości biochemicznych
określonych za pomocą systemu Api test,

Badanie parazytologiczne. Wymazy zkloak1 rozmazy kału
oraz próbki wyrniocin oglądano bezpośredrrio w nrikroskopie
świetlnym, Próbki l<ału przebadano dodatkowo metodą del<an-
tacJ l.

Wyniki iomówienie
Choroba rozpocze],a się po wprowadzeniu do hodowli

4 nowo nabytych węży. Jako pierwsza z objawanri apa-
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Balantidiosis in snakes

Summary

The aim of the study was to recognize the etiological agent of an illness affecting snakes where the clinical
symptoms were evident in the digestive tract. The illness began after the arrival new snakes. Bacteriological
examinations of feces, vomit and swabs from cloacae revealed bacterial species such as E. coli and G+
anaerobes. Large numbers of Balantidium coli were evident in microscope images of vomit from the sick
animals. In addition, the examinations revealed large numbers of cysts of the above parasite in the feces of the
remaining snakes. Pathological changes in the stomach and intestines were characteristic for enteritis fibrinosa
chronica alterativa and enteritis diphteroidea.

The results of laboratory examinations, clinical symptoms and satisfactory therapeutic results following
application of metronidasolum indicated that the etiological agents of this disease were Balantidium coli and
E. coli with G+ anaerobes.
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Ryc. 1. Rozlane zaczerwienienia skóry po Ryc. 2. Wygląd makroskopowy zmienionej
brzusznej stronie ciała błony śluzowej jelita cienkiego

wlekłe włóknikowe lszkadza-
jące zapalenie (enteritis fibri-
nosa chronica alterativa), któ-
re odcinkowo posiadało cechy
zap alenia dyftero i dalne go (en -
teritis diphteroidea). Pozosta-
łe narządy nie byĘ zmienione
patologicznie.

Badaniem bakteriolo gicz-
nym kału, wymiocin, wyma-
zow z kloaki pobranych od
chorych gadów wykazano
obecność hemolitycznych
szczepów E. coli i G+ beztle-

tii, osłabienia, braku apetyfu, ślinienia i biegunki zachoro-
wała 5-Ietnia samica boa. W kilka tygodni od wystąpienia
objawów zwierzępadło.Przęzcały okres choroby wąż nie
otrzymywał lekow ani nie był poddany zadnemu badaniu.
Po śmierci zwierzęciawykonano badanie sekcyjne. Stop-
niowo chor ob a zaczQa szeruy ć się w hodowli. Z po dobny-
mi obj awami zachorowĄ: samica pytona Ęgrysiego, a na-
stępnie pytony królewskie oraz samica boa constrictor
w wieku około 2 lat. W tym czasie napodstawie wykona-
nych badań bakteriolo g iczny ch i parazytolo gicznych
zastosowano leczenie metronidazolem, który podawano
czterokrotnie w odstępie tygodnia, za pierwszym razem
w dawce ż50 mglkgm.c., a następnie w dawce l25 mglkg
m.c. Jednocześnie podawano węzom poptzez sondę suro-
we jaja i preparaty mineralno-witaminowe. Po zakohczę-
niu kuracji stan chorych zwierzątzaczfl. sięnormalizować.
StĄ się one zyłvsze, powrócił apetyt, ustąpiły objawy ze
strony przewodu pokarmowego.

U sekcjonowanej 5-letniej samicy boa stwierdzono roz-
lane zaczęrwienienia skóry o smugowatych kształtach
widoczne po brzusznej stronie ciała (ryc. 1 ), zupełny brak
treści pokarmowej w żołądku i jelitach, obrzęk i przekrwie-
nie błony śluzowej przełyku i żołądka, której powierzch-
nia pokryta
zl. Fałdy b
nadżerkami
je rozprostować na stole sekcyjnym. Najbardziej nasilone
zmiany makroskopowe zaobserwowano w jelitach cien-
kich, które na całej długości w7kazywały silne pogrubie-
nie i pofałdowanie błony śluzowej. Była ona pokryta dużą
ilościąciąliwego śluzu o nieprzyjemnej woni z domieszką
włoknika silnie przyle gaj ące go do j ej powie r zchni Gy c. ż).
Ponadto stwierdzono w części przedniej jelita (dwunast-
ntczej) obecność licznych ubytków błony śluzowej o cha-
r akter ze nadzerek pokrytych śluzowo -krwi stą wydzieliną.

Badaniem mikroskopowym preparatów histopatol o gicz-
nych błony śluzowej jelita wykazalo najej powierzchni
grube pasma złogów włóknika z domieszkę śluzu, leuko-
cytów i zŁlszczonych nab łonków. N a znaczny m ob szar ze
zaobserwowano scieńczenie i skrócenie kosmków jelito-
wy ch orazmartwicę ich wierzchołków sięgaj ącą niekiedy

wskazywały na chorobę o charakterzę przewlekĘm, nato-
miast cechy i nasilenie zmianpowstĄch w jelitach cien-
kich byĘ podstawą do zakwalifikowania procesu jako prze-

nowych laseczek, których przynależności gatunkowej nie
ustalono.

Badaniem mikroskopowym wymiocin pobranych od
chorych zwierząt stwierdzono obecnośó licznych orzęsków
Balantidium coli. Pierwotniak ten, w postaci trofozoifu,
charakteryzował się owalnym kształtem o ostro zarysowa-

ki pokarmowe.
Badanie kału metodą dekantacji pobranego od wszyst-

kich zwięrząt wykazało obecność duzej ilości cyst tego

hbadań stwierdzono, ze
y były orzęski zrodzajl
coli oraz beztlenowca-

takie jak brak suplementacji karrny zwierząt w preparaty
mineralno-witaminowe, a także swoista nadopiekuńczośc
właś ci cięla obj awiaj ąca si ę głaskani em zw terząL wyj mo -

waniem ztettarllm oTaz noszeniem gadów na rękach.
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