
Praca otyginalna Original papet

Przypadek elurostrongylozy u kota domowego
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Gase of aelurostlongylosis in a domestic cat
Summary

Larvae of Aelurostrongylus abstrusus were found in the |ungs of a domestic cat. This is the first record of
this nematode in Poland. This lungworm is a common parasite of carnivores in some countries of Southern
Europe, North America, Africa and Australia. The intermediate hosts are some species of snails and slugs, but
definitive hosts are probably infected by parathenic hosts such as rodents, small birds, amphibians and
reptiles. Diagnosis is based on the examination of bronchalveolar lavage (BAL) and fecal analysis (Baermann's
method). Both methods were used in the described case.
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Robaczyce płuc u mięs ożemych mvierzątdomowych
są inwazjamibardzo rzadkimi. Problem ten dość częs-
to dotyczy hodowli zwierząt futerkowych, przede
wszystkim lisów hodowlanych, a takżę wolno zyją-
cych zwier ząt mtęsożernych. Naj częściej spotykane
w Polsce pasożyĘ układu oddechowego zwterzątmię-
sozernych to Euceoleus aerophilus, ktory lokalizuje
się w płucach, oskrzelach, tchawicy, jamach nosowych
i zatokach głowy oraz rzadziej spotykany Eucoleus
bochemi, ktory nigdy nie występuje w tchawicy
i oskrzelach. PasożyĘ te obserwowano w Polsce u li-
sów wolno żyjących,rzadziej u psów i kotów (7).

Równie rzadką inw azj ą jest nemato doza wl.wołana
pr zęz C ren o s om a v u l p i s, małe go ko smop olity cznę go
nicienia bytującego w oskrzelach i oskrzelikach u li-
sow dzikich i hodowlanych, bardzo rzadko u domo-
wych zwterząt mięsozernych (I, 3, 7).

Do tej pory nie notowano w kraju przypadków za-
r ażenia A e luro s tro n gy lu s ab s tru sas, nicieniem, który
występuje w Ameryce Płn., Południowej Afryce, Au-
stralii i na południu Europy, Cykl życiowy pasozy,ta
j e st heteroks enic zny, a żyw icielami p o średnimi s ą za-
rowno nagie, jak i oskorupione ślimaki z rodzajów
Agriolimax (A. agrestis - pomrowik polny), Limax
(L. fl avus - pomrów żółtawy), Helix, Chondrula, He-
licella, Monacha, Epiphragmophora i Helminthoglypta
(1), W ślimakach tych po dwukrotrrym linieniu (L-1 -
L-2 - L-3) larwy osiągająIII inwazyjne stadium, któ-
rym zar ażają si ę koty i inne zw ier zęta mi ęs ozerne. P o -
łknięte lanły przedostają się do błony śluzowej prze-
łylu, żołądka lub przednich odcinków jelita cienkie-
go kota, skąd drogą limfo- lub hematogenną wędrują
do płuc, Tam osiągajądojrzałość płciową i około 25

dni po zatażęnil samice składają jaja. Rozwinięte
z ntch larwy I stadium ulegająodkłztuszeniu i połknię-
ciu, i po upĘwie kolejnych 14 dni wydalane sązka-
łem (5, 7). W tozprzestrzenianiu tej tnwazji mogą
lczestniczyó zywiciele parateniczni, którymi są my-
szy i inne drobne gryzonlę, ptaki (wroble lub pisklęta
ptaków domowych - kur i kaczek) oraz ruadziej drob-
ne gady ipŁazy (8-10). Biorąc pod uwagę preferencje
i behawior pokarmowy Ąrwicieli ostatecznych, znacze-
nie zywicieli paratenicznych jest istotne dla zamknię-
cia cyklu rozwojowego oraz rozprzestrzeniania się
pasożyta. Zwierzętate, zjadając zarażone ślimaki, ku-
mulują w sobie inwazyjne larwy pasoĘta (L-3), sta-
jąc się tym samym głownym źródŁeminwazji dla ko-
tow.

0pis przypadku

Kot europej ski, samiec, w wieku ok. 6 lat, ktory był zwie-
rzęciempółdzikim, żyjącym na terenach wiejskich na pół-
nocy Dolnego Sla5ka został przyniesiony do lecznicy w sta-
nie silnego wychudzenia. W wywiadzie ustalono,że apeĘt
byłzachowany, ale występował sporadyczny, suchy kaszel.
Badaniem klinicznym stwierdzono bladość błon śluzowych,
mienrego stopnia odwodnienie, temperaturę wewnętrzną
ciała w normie oraz zaostrzony szmer oskrzelowy. Mimo
prób leczenia (preparaĘ wzmacniające, witaminowe. prze-
ciwpasozytnicze) zwierzę zostało poddane eutanazji ze
względu na wyniszczenie organizmu ibardzo zĘ nie roku-
japy pomyślnie stan zdrowia. Sekcyjnie stwierdzono silne
wychudzenie, mierne go stopnia zażółc enie błon śluzowych
i tkanki podskórnej. Pusty przewód pokarmowy wykazy-
wał cechy niezytowego zapalenia na całej dfugości żołąd-
ka i jelit cienkich. W przewodzie pokarmowym nie stwier-
dzono żadnych postaci pasozytów. Płuca usiane były nato-



miast licznymi guzkami wielkości łebka szpilki do ziarna
grochu, miejscami zlewającymi się w większe, szarobru-
natne i szarożółte, tęgie ogniska, wystające nteznacznte
p onad p owi e r zchnię. Zmiany te makro skop owo przyp omi -

naĘ zmiany nowotworowe płuc, co w zaawansowanych
przypadkach robaczyc jest częste, jak np. przy inwazji

_ Filaroides hirthi u psów (4). W tchawicy i drzewie oskrze-
\. lowym stwierdzon-o niewielką ilość gęitej, śluzowej wy-

dzieliny. Do badań histopatologicznych pobrano wycinki
płuc z różnych płatów zmienionych chorobowo.

Materiał utrwalono w formalinie, zatopiono w parafino-
we bloczki i barwiono standardowo hematoksylinąi eozy-
ną. W badaniu mikroskopowym stwierdzono liczne larwy
I stadium oraz jaja umiejscowione w pęcherzykach płuc-
nych i drobnych oskrzelikach, miejscami całkowicie wy-
pełniające ich światło (ryc. 1). Zajęte pęcherzyki płucne
i drobne oskrzeliki otaczał silny odczyn zapalny złożony
z limfocytów, histiocytów, plazmocytów i granulocytów
kwasochłonnych. W podścielisku obserwowano silny roz-
plem tkanki łącznej śródmiąższowej . S ciany naczyń krwio -

nośnych ulegĘ silnemu zgrubieniu, co świadczy o długim
czasie trwania procesu chorobowego. Po stwierdzeniu ni-
cieni w preparatach histologicznych pobrano wymazy

,. z drzewaoskrzelowego orazwycinki tkanki płucnej utrwa-
' lone w formalinie w celu identyfikacjipasoĘta. Otrzyma-

nęzrozmazów śluzu ztchawicy i oskrzeli orazwypreparo-
wane z płuc larwy prześwietlono w glicerolu i oglądano
w mikro skopie świetlnym. B adaniem mikro skopowym larw
stwierdzono:wydłuzone ciało larwy, długości 356-380 pm,
szerokości 16-24 pm, zwężote na obu końcach. Część gło-
wowa była stozkowata, zaokrąglona. Ogon falisto !\rygię-

Ę, zaopatrzony w niewielki, tępo zakończony grzbietowy
wyrostek, charakterystyczny dla larw Aelurostrongylus
(ryc.ż).Treść larw była granulopodobna (ry". 3). W pre-
patatach histologicznych dokonano pomiaru jaj pasożyta.
Średnica ich wynosiła od 68 do 76 pm. Morfologia paso-
żyta oraz wymiary jaj i larw I stadium odpowiadają opi-
som podanymprzez innych autorów (5, 7).

Zdiagnozowanie robaczycy płuc u kota nie jest trudne,
le c z w zw iązktl z r zadkim wy stęp ow ani em te g o s chorzeni a
jest ona pomijana w diagnozie różnicowej, Jednak takie
objawy kliniczne, jak zaawansowany, nie poddający się

standardowemu leczęniu stan
zapalny dróg oddechowych
oraz postępuj ące wyniszcze-
nie organizmu powinny być
wskazaniem do badania po-
płucryn z drz ewa o skrzelowe -
go (BAL - bronchoalveolar
lavage) w kierunku obecności
larw I stadium (2,II). Bada-
nie kału metodą Baermanna
jest równiez skuteczną meto-
dą diagno sty cznąw przy pad-
kach robaczyc płuc (5, 6, Iż).

Jest to pierwsza opisana
w Polsce inwazja Aeluro-
strongy,lus abstrusus u kota
domowego.
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Ryc. 1. Larwy I stadium i jaja Aelurostrongylus abstrususw pę-
cherzykach płucnych. Barwienie HE, pow. 200 x

Ryc. 2. Larwa I stadium. Ogon z cha- Ryc. 3. Larwa I stadium. Widoczna granulopodob-
rakterysĘcznym grzbietorrym wyrost- na budowa ciała larwy
kiem


