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dziobowej ptaków Trichomonas gallinae), 
a także Trichomonas tenax, który izolowa-
ny jest także od kotów (7, 26, 28). Szcze-
gólnie interesujące są informacje o wy-
stępowaniu u zwierząt mięsożernych 
rzęsistka policzkowego – T. tenax – uwa-
żanego dawniej za swoistego pasożyta 
ludzi. Najnowsze badania wskazują tego 
pierwotniaka jako pasożyta poliksenicz-
nego, a inwazja opisywana jest jako zoo-
noza lub antropozoonoza (3, 20, 27).

Występowanie 
Stwierdzono, że czynnikami predyspo-
nującymi do występowania rzęsistkowi-
cy jamy ustnej są głównie wiek i stan hi-
gieny jamy ustnej, mniejsze znaczenie 
mają: płeć, rasa, dieta czy przyjmowanie 
leków immunosupresyjnych (14, 26). In-
wazję częściej stwierdzano u psów niż 
u kotów i dotyczyła przeważnie zwierząt 
starszych ze zmianami patologicznymi 
w jamie ustnej. Badania przeprowadzo-
ne na Wydziale Medycyny Weteryna-
ryjnej w Lublinie wykazały obecność 
rzęsistków w jamie ustnej u 24% prze-
badanych psów i 16% kotów, przy czym 
wśród zwierząt powyżej 5. roku życia in-
wazja występowała zdecydowanie czę-
ściej i dotyczyła ponad połowy osob-
ników (26). Bardzo podobne wyniki 
(ponad 23% zarażonych psów i blisko 
6% kotów) stwierdzono w badaniach wy-
konanych na terenie Warszawy. Autorzy 
pracy diagnozowali rzęsistkowicę jamy 
ustnej wyłącznie u zwierząt dorosłych 
powyżej 5. roku życia (28). Częstość wy-
stępowania inwazji nie różni się zasadni-
czo także w innych europejskich krajach. 
Dane z Półwyspu Apenińskiego wyka-
zały obecność rzęsistków w 19% prób 

Jama ustna psów i kotów stanowi spe-
cyficzne środowisko z naturalną mi-
kroflorą, której skład jest uwarunkowa-
ny równowagą, jaka panuje pomiędzy 
drobnoustrojami a organizmem żywi-
ciela. W etiologii i patogenezie chorób 
jamy ustnej szczególnie dobrze udoku-
mentowana jest rola wirusów, bakterii 
i grzybów (21, 22). Najmniej informa-
cji w literaturze można znaleźć na te-
mat pasożytów, występujących w jamie 
ustnej psów i kotów. Analizując boga-
tą parazytofaunę tych zwierząt, można 
stwierdzić, że dla większości z nich jest 
to środowisko tymczasowe w trakcie wę-
drówki do docelowej lokalizacji w orga-
nizmie żywiciela (9).

Do nielicznych pasożytów na stałe 
bytujących w jamie ustnej należą pier-
wotniaki, w tym rzęsistki (Trichomona-
didae) (2, 11). Po raz pierwszy rzęsistko-
wicę jamy ustnej mięsożernych opisali 
Hegner i Ratcliffe, którzy w 1927 roku 
wyizolowali z powierzchni dziąseł kotów 
uwicione pierwotniaki. Na podstawie 
budowy zakwalifikowali je do rodzaju 
Trichomonas, proponując nazwę T. feli-
stomae. W dalszych badaniach autorzy 
ci stwierdzili występowanie tego same-
go rodzaju także u psów (10). Badania 
przeprowadzone z wykorzystaniem me-
tod molekularnych potwierdziły wystę-
powanie na powierzchni zębów, dziąseł, 
a zwłaszcza w kieszonkach dziąsłowych 
psów i kotów, przedstawicieli dwóch ro-
dzajów Trichomonas i Tetratrichomonas. 
Aktualnie przyjmuje się, że jama ustna 
psów jest docelowym miejscem lokali-
zacji trzech gatunków rzęsistków: Tetra-
trichomonas canistomae, Trichomonas sp. 
(blisko spokrewniony z pasożytem jamy 
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Canine and feline oral trichomoniasis 
– a little known infection of companion animals

Rzęsistkowica jamy ustnej 
psów i kotów
– mało znana inwazja zwierząt towarzyszących

Streszczenie
Choroby przyzębia (zapalenie dziąseł 
i przyzębia) to jedne z najczęściej wystę-
pujących problemów klinicznych u do-
rosłych psów i kotów. Zasiedlające jamę 
ustną rzęsistki, podobnie do niektórych 
bakterii, mogą odgrywać rolę w choro-
bach przyzębia. Występowanie rzęsist-
kowicy jamy ustnej u dorosłych psów 
i kotów jest powszechne. Prewalencja 
oceniana jest w przybliżeniu na 10-25%, 
chociaż występują różnice zależne głów-
nie od wieku i stanu higieny jamy ustnej. 
Dlatego w diagnostyce chorób przyzębia 
powinno być wykonane badanie parazy-
tologiczne w celu umożliwienia wprowa-
dzenia właściwego leczenia.
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Abstract
Periodontal disease (gingivitis and pe-
riodontitis) is one of the most common 
clinical problems affecting adult dogs 
and cats. Trichomonads in canine and 
feline oral cavity may play a role similar 
to that played by some bacterias in the 
pathogenesis of periodontal disease. Tri-
chomoniasis is commonly seen in adult 
dogs and cats. The prevalence, approxi-
mately 10 to 25 %, can vary depending 
mainly on the animal’s age and the health 
of the oral cavity. Therefore parasitologi-
cal examination should be performed du-
ring the diagnostic process of periodontal 
disease to facilitate a proper treatment.
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pobranych od kotów. U zdecydowanej 
większości zwierząt inwazji towarzyszył 
zły stan kliniczny jamy ustnej. W Niem-
czech zarażenie dotyczy od 19 do 25% 
psów z różnego rodzaju problemami 
stomatologicznymi (2). U zarażonych 
zwierząt głównie stwierdza się: kamień 
nazębny, zapalenie dziąseł i przyzębia. 
U zwierząt z rozpoznanym ciężkim za-
paleniem dziąseł inwazja dotyczyć może 
nawet 100% badanych osobników (26).

Inwazjologia 
Najczęściej do inwazji rzęsistków do-
chodzi poprzez kontakt bezpośredni, 
przy czym możliwe jest występowanie 

zarażeń krzyżowych pomiędzy ludź-
mi i zwierzętami. Potwierdzają to pra-
ce, w których obserwowano znacznie 
wyższą ekstensywność inwazji u psów 
(ponad 46%) mieszkających w domach, 
w których ktoś z członków rodziny był 
zarażony rzęsistkami (4, 13). Według 
większości prac formą inwazyjną, a za-
razem patogenną, jest trofozoit (ryc. 1), 
pewną rolę w inwazjologii mogą odgry-
wać także owalne bezwiciowe posta-
ci rzęsistków, zwane pseudocystami 
(ryc. 2). Potwierdzono, że pseudocysty 
w porównaniu z trofozoitami charak-
teryzują się większą wytrzymałością 
na czynniki środowiska zewnętrzne-

go oraz wykazują wyższą zdolność ad-
herencji do komórek żywiciela, dlate-
go też możliwe są zarażenia pośrednie, 
poprzez wodę lub pokarm (15, 20, 29). 
Udowodniono, że do zarażeń człowieka 
wywołanych T. tenax dochodziło w na-
stępstwie wspólnego używania naczyń, 
sztućców i przedmiotów higieny oso-
bistej (nici dentystyczne, szczoteczki 
do zębów) (4, 15, 20).

Chorobotwórczość rzęsistków 
zasiedlających jamę ustną 
psów i kotów 
Choroby przyzębia są powszechnie ob-
serwowane u psów i kotów na całym 
świecie. Ze względu na stopień zaawan-
sowania choroby te podzielono na za-
palenie dziąseł (gingivitis) dotyczące 
tylko dziąseł oraz zapalenie przyzębia 
(periodontitis) obejmujące tkanki leżące 
głębiej, takie jak więzadło zębowe i ko-
ści wyrostka zębodołowego. Jakkolwiek 
liczne badania epidemiologiczne wska-
zują na bakterie jako pierwotny czynnik 
w etiologii chorób przyzębia, to jednak 
uszkodzenie tkanek jest następstwem 
wielu czynników zarówno zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych (21, 22). Wie-
le spośród mikroorganizmów zasiedlają-
cych jamę ustną to pospolite komensale, 
które mogą wykazywać działanie pato-
genne dopiero w przypadku kolonizacji 
wrażliwego żywiciela lub w następstwie 
zmian w środowisku jamy ustnej (24). 

Wykazano, że skład ontocentozy 
różnych rejonów jamy ustnej zmienia 
się w poszczególnych fazach choro-
by (8, 18). Z danych literatury wynika, 
że u psów w początkowym stadium za-
palenia przyzębia największą rolę odgry-
wa odkładająca się na zębach płytka na-
zębna, która po mineralizacji zamienia 
się w kamień nazębny. Jak wykazano, 
głównym składnikiem płytki nazębnej 
są bakterie oraz ich metabolity (21, 22). 
Rzęsistki nie są odpowiedzialne za for-
mowanie się płytki nazębnej i rzadko 
są spotykane w jej obrębie. Ich głównym 
miejscem lokalizacji są kieszonki dzią-
słowe (ryc. 3) (1, 26). Narastający kamień 
dziąsłowy przyczynia się do uszkodze-
nia szczeliny dziąsłowo-zębowej i zerwa-
nia przyczepu nabłonkowego. Konse-
kwencją takiego stanu jest powstanie 
patologicznych kieszonek dziąsłowych. 
Początkowo płytkę nazębną zasiedlają 
mikroorganizmy tlenowe z rodzajów: 
Staphylococcus, Haemophilus, Branhamel-

Ryc. 1. Trofozoit Trichomonas tenax izolowany z jamy ustnej psa. Obraz z rozmazu bezpośredniego z mikroskopu optycznego 
z kontrastem interferencyjnym Nomarskiego (DIC)

Ryc. 2. Liczne pseudocysty rzęsistków z hodowli płynnej na podłożu TYI-S-33
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la, Mikrococcus, następnie pojawiają się 
drobnoustroje beztlenowe i skład onto-
centozy staje się mieszany. Pod wpły-
wem zmian w potencjale oksydacyjno-
-redukcyjnym poszczególnych rejonów 
jamy ustnej zaczyna dominować flo-
ra beztlenowa (21, 22). Zachwianie dy-
namicznej równowagi sprzyja rozwojo-
wi rzęsistków, które swoją obecnością 
pogłębiają procesy zapalne i destruk-
cje tkanek przyzębia przez ich enzyma-
tyczny rozkład (14, 26). Wiele wskazu-
je, że rzęsistki odgrywają znaczącą rolę 
w zaawansowanym stadium choroby 
(ryc. 4). Świadczy o tym ich częsta loka-
lizacja w patologicznych kieszonkach 
dziąsłowych oraz obserwowana wyso-
ka ekstensywność inwazji u zwierząt 
z ciężkim zapaleniem dziąseł i przy-
zębia (2, 26, 28). Na tej podstawie rzę-
sistki, obok licznych gatunków bakterii, 
można zaliczyć do grupy potencjalnych 
periopatogenów, czyli organizmów od-
powiedzialnych za rozwój chorób przy-
zębia. Według obecnych koncepcji pe-
riopatogeny charakteryzują się różnym 
stopniem wirulencji i dopiero ich współ-
działanie wraz z prowokowaną reak-
cją immunologiczną organizmu dopro-
wadza do niszczenia tkanek żywiciela 
(19, 21, 24).

Spośród wielu czynników zjadliwo-
ści, jakimi charakteryzują się rzęsistki 
zasiedlające jamę ustną, do najważniej-
szych zaliczyć należy zewnątrzkomór-
kowe enzymy proteolityczne takie jak: 
metaloproteinazy, proteinazy cysteino-
we i katepsyny odpowiedzialne za depo-
limeryzację włókien kolagenowych i de-
gradację proteoglikanów (25). Enzymy 
te oddziaływają destrukcyjnie na błonę 
śluzową jamy ustnej i tkanki przyzębia. 
Innymi czynnikami wirulencji, które 
stwierdzono w hodowlach in vitro T. te-
nax, są hemolizyny oraz białka fibronek-
tynopodobne odpowiedzialne za adhe-
zję do komórek nabłonka (11, 23, 28).

Diagnostyka 
Konwencjonalne metody parazytolo-
giczne wykorzystywane w diagnostyce 
rzęsistków obejmują: badanie mikrosko-
powe preparatów bezpośrednich z wy-
mazów błon śluzowych, badanie mi-
kroskopowe preparatów utrwalonych 
i barwionych, metody hodowlane i mo-
lekularne (9, 29). Najlepszym materia-
łem do badania są wymazy z kieszonek 
dziąsłowych oraz z tkanek przyzębia, 

o wiele niższy wskaźnik wykrywalno-
ści charakteryzuje zaś izolację rzęsist-
ków bezpośrednio ze śliny (1, 26). W mi-
kroskopowym badaniu bezpośrednim 
materiał zawiesza się w kropli soli fi-
zjologicznej o temperaturze zbliżonej 
do temperatury żywiciela i umieszcza 
na szkiełku podstawowym. Preparat 
należy oglądać bezzwłocznie po jego 
wykonaniu, ponieważ rzęsistki najła-
twiej jest rozpoznać po ich charaktery-
stycznym ruchu, który szybko słabnie 
wraz ze spadkiem temperatury otocze-
nia, w końcowym etapie trofozoity prze-
chodzą w nieruchomą postać pseudo-
cysty, która w obrazie mikroskopowym 
jest bardzo trudna do zróżnicowania 
z komórkami drożdży (ryc. 2) (16, 17). 
W badaniu mikroskopowym prepara-
tów utrwalonych najczęściej stosuje się 
barwienie metodami Giemsy i Papani-
colaou lub protargolem (9). Mniej po-
wszechne zastosowanie w rutynowej 
diagnostyce mają metody hodowlane 
i molekularne (26, 28, 30).

Leczenie i profilaktyka 
W zwalczaniu inwazji bardzo istotna jest 
zarówno eliminacja pasożyta poprzez za-
biegi lecznicze, jak i postępowanie profi-
laktyczne zmierzające do minimalizacji 
ryzyka zarażenia. Rzęsistki można elimi-
nować w dwojaki sposób – poprzez dzia-
łanie miejscowe i ogólne. Do płukania 
jamy ustnej stosuje się środki dezynfek-
cyjne wykazujące działanie rzęsistkobój-
cze, takie jak roztwory: nadmanganianu 
potasu, nadtlenku wodoru, siarczanu 
miedzi, lub chemioterapeutyki z grupy 
5-nitroimidazoli (9, 20, 29). W przypad-
ku zaawansowanego stadium choroby 
lub nieskuteczności leczenia miejsco-
wego zaleca się stosowanie chemiote-
rapeutyków w postaci doustnej lub pa-
renteralnej. Lekami rekomendowanymi 
do zwalczania rzęsistków są: dimetrida-
zol, flunidazol, ipronidazol, karnidazol, 
metronidazole, nimrazol, ornidazol, ro-
nidazol, seknidazol, tinidazol (5, 6, 12). 
Mają one szerokie zastosowanie w me-
dycynie, natomiast dla zwierząt w Pol-

Ryc. 4a-b. Obraz kliniczny jamy ustnej psów ze stwierdzoną inwazją Trichomonas sp.

Ryc. 3. Pobieranie materiału do badania parazytologicznego z kieszonki dziąsłowej
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sce obecnie zarejestrowany jest jedynie 
ronidazol. Związki te, poza działaniem 
przeciwpierwotniaczym, wykazują dzia-
łanie antybakteryjne, szczególnie wobec 
bakterii beztlenowych, co jest bardzo ko-
rzystne, ponieważ rzęsistkowice jamy 
ustnej są najczęściej mieszane z zaka-
żeniami bakteryjnymi. 

W profilaktyce należy zwrócić uwa-
gę na dbałość o higienę jamy ustnej po-
przez mycie zębów, stosowanie gryza-
ków, suchych karm wspomagających 
higienę jamy ustnej oraz systematyczne 
usuwanie kamienia nazębnego.

Podsumowanie 
Choroby przyzębia są jednymi z najczę-
ściej występujących chorób u dorosłych 
psów i kotów. Za ich główną przyczy-
nę uważa się kamień nazębny i infekcje 
bakteryjne, jednak w wielu przypadkach 
mogą być wikłane współwystępującą in-
wazją rzęsistków. Dodatni wynik badania 
parazytologicznego powinien skłaniać 
praktyków do wprowadzenia do terapii 
leków przeciwpierwotniaczych.

Praca wykonana w ramach projektu Kie-
runki wykorzystania oraz ochrona zaso-
bów genetycznych zwierząt gospodarskich 
w warunkach zrównoważonego rozwo-
ju współfinansowanego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju w ra-
mach Strategicznego programu badań 
naukowych i prac rozwojowych „Środo-
wisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 
– BIOSTRATEG, nr umowy: BIOSTRA-
TEG2/297267/14/NCBR/2016. q
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