
Gryzonie i zajęczaki chętnie utrzymy-
wane w domach bądź jako zwierzę-

ta doświadczalne bardzo często zarażone 
są różnymi pasożytami (1). Należy zazna-
czyć, że przy nieodpowiedniej opiece po-
wstaje realne niebezpieczeństwo przenie-
sienia niektórych zakażeń na człowieka, 
jak np. w przypadku giardiozy lub krypto-
sporydiozy. Ponadto u zwierząt laborato-
ryjnych inwazje pasożytnicze mają istot-
ne znaczenie dla przebiegu prowadzonych 
doświadczeń.

Owsiki z  rodziny Oxyuridae to nie-
wielkich rozmiarów pasożytnicze nicienie 
(Nematoda). Zaliczane są do robaków ob-
łych, a ich ciało pokryte jest elastycznym, 

wielowarstwowym oskórkiem (cuticula). 
U owsików bardzo dobrze wyrażony jest 
dymorfizm płciowy. Samce są zazwyczaj 
mniejsze od samic, a ich tylny koniec cia-
ła jest zagięty na stronę brzuszną oraz wy-
posażony w narządy kopulacyjne. U samic 
po stronie brzusznej znajduje się szpara 
sromowa (vulva; ryc. 2), której położenie 
w różnej odległości od otworu gębowego 
ma znaczenie diagnostyczne i jest pomoc-
ne w określeniu gatunku nicienia. Owsiki 
czerpią pokarm z treści pokarmowej jeli-
ta żywiciela, a ich metabolizm jest zasad-
niczo beztlenowy (2, 3).

U zwierząt domowych i laboratoryjnych 
inwazje jelitowe wywołuje kilka gatunków 
małych nicieni należących do dwóch ro-
dzin Oxyuridae i Heteroxynematidae. Do 
gatunków owsików najczęściej występu-
jących u gryzoni należą: Syphacia obvela-
ta, S. muris, S. mesocriceti, Aspiculuris te-
traptera, Dentostomella translucida, zaś 
u królików – Passalurus ambiguus (tab. 1; 
3, 4, 5, 6, 7).

Rodzaj Syphacia

Dwa gatunki z rodziny Oxyuridae Syphacia 
obvelata i S. muris należą do najczęściej no-
towanych owsików u hodowanych gryzoni.

Syphacia obvelata (ryc. 1, 2, 3) bytuje 
w jelicie ślepym i okrężnicy myszy, szczu-
rów, myszoskoczków oraz chomików. 

Ekstensywność inwazji może być wyso-
ka, w przebadanych populacjach myszy 
laboratoryjnych sięgała powyżej 90% (8), 
a w przypadku chomików pochodzących 
ze sklepów zoologicznych wynosiła nawet 
40% (9). Udowodniono eksperymentalnie, 
iż S. obvelata może przenosić się między 
różnymi gatunkami gryzoni (10).

Cykl życiowy pasożyta jest prosty i od-
bywa się z udziałem tylko jednego żywicie-
la. Do zarażenia dochodzi poprzez zjedze-
nie inwazyjnych jaj (ryc. 4). Już po 2 godzi-
nach larwy wykluwają się i przemieszczają 
do jelita ślepego, gdzie linieją i dojrzewa-
ją płciowo. Samice zostają zapłodnione 
po 5 dniach, a po kolejnych 4 są zdolne 
do składania jaj. Okres prepatentny wyno-
si 11–15 dni (4, 11).  Dojrzała samica prze-
mieszcza się z jelita ślepego do odbytnicy 
i składa jaja na skórze w okolicy odbytu. 
Dojrzewanie jaj do stadium inwazyjnego 
odbywa się w ciągu 5–20 godzin. Możliwe 
jest także zjawisko retroinfekcji, gdy wy-
klute na skórze larwy wstępują przez od-
byt do okrężnicy.

Syphacia muris jest najczęściej od-
notowywanym owsikiem szczurów, rza-
dziej myszy. Doświadczalnie udowodnio-
no także możliwość przeniesienia inwa-
zji między różnymi gatunkami gryzoni. 
Jego cykl życiowy jest zbliżony do cyklu 
S. obvelata, jednak okres prepatentny jest 
krótszy i wynosi 8 dni. Zaobserwowano 
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Ryc. 1. Samica owsika Syphacia obvelata z jelita myszoskoczka (Meriones 
unguiculatus) znaleziona w kale. Widoczna macica wypełniona jajami i wąski, ostro 
zakończony ogon (fot. Dawid Jańczak) Ryc. 2. Szpara sromowa (vulva) samicy owsika Syphacia obvelata (fot. Dawid Jańczak)
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też większą tendencję do składania jaj 
przez samice S. muris na skórze w oko-
licy odbytu w porach wieczornych w cy-
klu 24-godzinnym, czego nie stwierdzo-
no u S. obvelata (11, 12).

Ponadto u laboratoryjnych chomików 
syryjskich na Alasce opisany został inny 
gatunek S. mesocriceti, dotychczas rzadki 
i słabo poznany (11).

Rodzaj Aspiculuris

Aspiculuris tetraptera (ryc. 5), rodzina 
Heteroxynematidae, bytuje w okrężnicy 
oraz jelicie ślepym gryzoni, głównie my-
szy i szczurów, także u chomików. Eksten-
sywność inwazji w populacjach laborato-
ryjnych myszy sięga prawie 95%, a w przy-
padku laboratoryjnych szczurów 47% (13). 
Obecność A. tetraptera stwierdzono u po-
nad 7% przebadanych chomików pocho-
dzących ze sklepów zoologicznych (9).

Cykl życiowy pasożyta jest prosty. Do 
zarażenia zwierząt dochodzi poprzez zja-
danie inwazyjnych jaj (ryc. 6). Z jaj wyklu-
wają się larwy, które po wylince wnikają do 
krypt Liberkühna w okrężnicy, gdzie po-
zostają przez 5 dni. Następnie wracają do 
światła jelita i przemieszczają się do czę-
ści wstępującej okrężnicy, gdzie przecho-
dzą kolejną wylinkę i dojrzewają płciowo. 

Samce dojrzewają w ciągu 20 dni, a sami-
ce 23 dni, zatem okres prepatentny wynosi 
23 dni (11). Aby złożyć jaja, dojrzałe samice 
przemieszczają się do okrężnicy zstępują-
cej. Składanie jaj jest przerywane lub okre-
sowe, jednakże nie odnotowano regular-
nej cykliczności. Najwięcej jaj samice ro-
dzą tuż przed wypróżnieniem się żywiciela. 
W ciągu 6 dni po wydaleniu w jajach roz-
wijają się postaci inwazyjne. Udowodnio-
no eksperymentalnie, że jest możliwe zja-
wisko retroinfekcji.

Rodzaj Dentostomella

Dentostomella translucida (rodzina He-
teroxynematidae) jest nicieniem wystę-
pującym u  myszoskoczków zarówno 

laboratoryjnych, jak i domowych. Pierw-
szy raz został opisany w 1932 r. u  labo-
ratoryjnych myszoskoczków mongol-
skich (Meriones unguiculatus). Badania 
przeprowadzone na myszach wykazały, 
że są one odporne na zakażenia tym pa-
sożytem (15).

Cykl rozwojowy pasożyta jest prosty. 
Do zarażenia dochodzi poprzez zjedzenie 
inwazyjnych jaj, z których w jelicie cien-
kim wykluwają się larwy. Te, po osiągnię-
ciu dojrzałości płciowej, przemieszczają się 
do okrężnicy, gdzie rodzą jaja. Okres pre-
patentny wynosi  25–29 dni (4, 5, 14). Jaja 
wydalane wraz z kałem stają się inwazyjne 
po kilku dniach. W dotychczasowym pi-
śmiennictwie brak jest danych odnośnie 
do zjawiska retroinfekcji.

Ryc. 5. Samica nicienia Aspiculuris tetraptera z jelita myszy znaleziona w kale. 
Widoczne rozszerzenie gardzieli (bulbus) (fot. Dawid Jańczak)

Ryc. 3. Część przednia ciała samicy Syphacia obvelata. Widoczny apikalnie 
położony otwór gębowy otoczony wargami oraz pęcherzykowatymi fałdami oskórka. 
Gardziel w tylnej części ma kuliste rozszerzenie (bulbus) (fot. Dawid Jańczak)

Ryc. 6. Jajo Aspiculuris tetraptera w kale chomika syryjskiego (Mesocricetus 
auratus), metoda flotacji, powiększenie 400×. Widoczne jest charakterystyczne 
żeberkowanie ściany jaja (fot. Dawid Jańczak)

Ryc. 4. Jajo Syphacia obvelata w kale myszy (Mus musculus), rozmaz 
bezpośredni, powiększenie 400× (fot. Dawid Jańczak)

Gatunek owsika Gatunek żywiciela

Syphacia obvelata mysz, szczur, chomik, myszoskoczek

Syphacia muris szczur, mysz, chomik, myszoskoczek

Syphacia mesocriceti chomik

Aspiculuris tetraptera mysz, szczur, chomik, myszoskoczek

Dentostomella translucida myszoskoczek

Passalurus ambiguus królik, zając

Tabela 1. Gatunki nicieni z rodziny Oxyuridae i ich żywiciele
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Rodzaj Passalurus

Passalurus ambiguus (rodzina Oxyuridae), 
znany także jako Oxyuris ambigua, wystę-
puje u zajęczaków. Diagnozuje się go często 
u domowych i laboratoryjnych królików.

Cykl życiowy pasożyta jest prosty. Z jaj 
w jelicie cienkim wylęgają się larwy, któ-
re migrują do jelita ślepego. Umiejsca-
wiają się w kryptach błony śluzowej je-
lita, gdzie linieją i  dojrzewają płciowo. 
Okres prepatentny wynosi 56–64 dni (6, 
11). Samice składają jaja w okrężnicy, któ-
re zaraz po wydaleniu z kałem są inwazyj-
ne (ryc. 7). U królików w związku ze zja-
wiskiem koprofagii często dochodzi do 
autoinwazji na skutek zjadania inwazyj-
nych jaj z kałem.

Najważniejsze informacje dotyczące 
cykli rozwojowych nicieni z rodzin Oxy-
uridae i Heteroxynematidae zostały zesta-
wione w tabeli 2.

Objawy kliniczne

Najczęściej zarażenie nicieniami jelitowy-
mi przebiega bezobjawowo. W przypadku 
intensywnej inwazji owsików można zaob-
serwować powikłania: wgłobienie i zaczo-
powanie jelita, wypadnięcie odbytu, słabe 
przyrosty masy ciała, szorstkość i zmato-
wienie okrywy włosowej (7). Odnotowa-
no także przypadki migracji larw w orga-
nizmie. Niedojrzałe osobniki stwierdzo-
no w mózgowiu oraz węzłach chłonnych 
krezkowych u chomików.

Ekstensywność inwazji zależy od wielu 
czynników, m.in. płci, wieku, rasy, szcze-
pu, statusu immunologicznego zwierzę-
cia. Według danych literaturowych czę-
ściej zarażone są samce oraz osobniki 
młode (4).

Diagnostyka

W celu wykrycia inwazji nicieni jelito-
wych, w wydalonym kale lub w okolicy od-
bytu, poszukuje się jaj oraz dorosłych po-
staci pasożytów. Można je uzyskać różny-
mi metodami.

Do wykazania w kale jaj robaków naj-
większe znaczenie mają metody zagęsz-
czające materiał poprzez dekantację i flo-
tację. Należy także zaznaczyć, że można 
je wykryć w preparatach bezpośrednich, 
sporządzonych z niewielkiej ilości kału 
uprzednio rozcieńczonego roztworem fi-
zjologicznym, szczególnie przy intensyw-
nej inwazji.

Jaja owsików należą do jaj „lekkich” 
(w  przeciwieństwie do „ciężkich” jaj 
przywr), pozyskuje się je metodą flotacji 
z wykorzystaniem nasyconego roztwo-
ru soli kuchennej o c.wł. 1,2. Zamiennie 
można stosować roztwory: siarczanu cyn-
ku, siarczanu magnezu, azotanu sodu oraz 
stężony roztwór cukru o c.wł. 1,3. Świeżą 
próbkę kału należy zalać niewielką ilością 
soli fizjologicznej w celu uzyskania mięk-
kiej konsystencji, a następnie wybranym 
nasyconym roztworem soli i dokładnie 
wymieszać. Tak uzyskany materiał prze-
lewa się do płaskodennej próbówki o wy-
miarach ok. 10 cm wysokości i 2 cm śred-
nicy, aż do uzyskania menisku wypukłego. 

Ryc. 7. Jajo Passalurus ambiguus w kale królika (Oryctolagus cuniculus), metoda flotacji, powiększenie 800× 
(fot. Dawid Jańczak)

Gatunek owsika
Umiejscowienie 

w żywicielu
Miejsce składania jaj

Czas do uzyskania przez 
jaja inwazyjności

Retroinfekcja Okres prepatentny

Syphacia obvelata jelito ślepe, okrężnica skóra w okolicy odbytu 5–20 godzin tak 11–15 dni

Syphacia muris jelito ślepe, okrężnica skóra w okolicy odbytu 5–20 godzin tak  7–8 dni

Syphacia mesocriceti jelito ślepe, okrężnica skóra w okolicy odbytu 5–20 godzin tak  8–15 dni

Aspiculuris tetraptera okrężnica okrężnica  5–8 dni możliwa 21–25 dni

Dentostomella translucida jelito cienkie okrężnica  5–10 dni - 25–29 dni

Passalurus ambiguus okrężnica okrężnica natychmiast inwazyjne tak 56–64 dni

Gatunek owsika Kształt jaj
Wymiary jaj

Metoda uzyskiwania jaj
Długość Szerokość

Syphacia obvelata sierpowaty 95–100 µm 33–55 µm przylepiec; flotacja – rzadko

Syphacia muris sierpowaty 118–150 µm 33–52 µm przylepiec; flotacja – rzadko

Syphacia mesocriceti bananowaty 130–140 µm 40–50 µm przylepiec; flotacja – rzadko

Aspiculuris tetraptera piłki do rugby      89–93 µm 36–42 µm flotacja

Dentostomella translucida półksiężycowaty 115–140 µm 45–53 µm flotacja

Passalurus ambiguus owalny, lekko spłaszczony z jednej strony 93–103 µm 40–45 µm flotacja

Tabela 2. Najważniejsze informacje dotyczące cyklu rozwojowego nicieni u gryzoni i królików

Tabela 3. Cechy morfologiczne jaj owsików oraz metody ich uzyskiwania
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Na menisk należy nałożyć szkiełko nakryw-
kowe, które po 15–20 minutach ostrożnie 
przenosi się na szkiełko podstawowe. Pre-
parat ogląda się pod mikroskopem w po-
większeniu 100× i 400×.

W celu zwiększenia czułości metody 
z użyciem roztworów flotacyjnych moż-
na zastosować jej modyfikację z odwiro-
waniem. Kał rozmacza się i miesza w roz-
tworze soli fizjologicznej. Gęstą miesza-
ninę kału o objętości 1 ml przenosi się do 
próbówki wirówkowej i dopełnia do 15 ml 
solą fizjologiczną. Próbówkę zakręca się 
i wiruje przez 2–3 min przy 2,5 tys. obro-
tów. Po odwirowaniu zlewa się superna-
tant, dopełnia solą fizjologiczną i po roz-
mieszaniu osadu ponownie odwirowuje. 
Po kolejnym zlaniu supernatantu i dopeł-
nieniu próbówki wybranym roztworem 
flotacyjnym, wiruje się przez 2–3 minu-
ty przy tych samych obrotach. Po odwi-
rowaniu szybko usuwa się grube cząstki 
kału z powierzchni roztworu i próbówkę 
dopełnia tym samym roztworem flotacyj-
nym, aż do uzyskania menisku wypukłe-
go. Na menisk należy nałożyć szkiełko na-
krywkowe na 15 minut i następnie prze-
nieść je na szkiełko podstawowe. Preparat 
ogląda się pod mikroskopem w powiększe-
niu 100× i 400× (11, 17, 18, 19).

W przypadku gatunków nicieni, ta-
kich jak S. obvelata czy S. muris, które 
składają jaja w fałdach odbytu i na skórze, 

materiał do badań można pobierać za po-
mocą przezroczystej taśmy samoprzylep-
nej. Klejącą stronę taśmy dociska się kil-
kakrotnie w okolicy odbytu zwierzęcia, 
a następnie nakleja na szkiełko podsta-
wowe. Tak przygotowany preparat oglą-
da się pod mikroskopem w powiększeniu 
100× i 400×. Materiał pobiera się również 
za pomocą patyczka z bawełnianą buławką 
zwilżoną 0,9% roztworem soli fizjologicz-
nej. Wymazówkę wprowadza się delikat-
nie do odbytu, wykonując ruchy rotacyj-
ne, które ograniczają ryzyko uszkodzenia 
błony śluzowej. Następnie pobrany mate-
riał przenosi się na szkiełko podstawowe 
z kroplą soli fizjologicznej. Po nałożeniu 
szkiełka nakrywkowego preparat należy 
oglądać pod mikroskopem przy powięk-
szeniem 100× i 400× (16).

Określenie gatunku u nicieni z rodzi-
ny Oxyuridae najczęściej opiera się na 
obserwacji jaj. Wymiary, kształt, struktu-
ra otoczek oraz struktury rozwijającego 
się zarodka wewnątrz jaja są zwykle wy-
starczające do oznaczenia gatunku (tab. 3, 
ryc. 4, 6, 7).

Często w badanych próbkach na po-
wierzchni uformowanego kału albo przy 
oględzinach okolicy odbytu zwierzę-
cia można dostrzec dorosłe, niewielkie, 
1–2-cm długości robaki, najczęściej sa-
mice. Wtedy określenie gatunku opiera 
się na wybranych cechach budowy oraz 

wymiarach samic, z których najważniej-
szymi są: długość ciała, położenie szpa-
ry sromowej, długość i uformowanie gar-
dzieli oraz części ogonowej, uformowanie 
skrzydełek oskórkowych w części głowo-
wej (tab. 4, ryc. 1, 2, 3).

Profilaktyka i leczenie

Leczenie polega na eliminacji pasożytów 
z przewodu pokarmowego oraz usunięciu 
ich z otoczenia zwierzęcia. W zwalczaniu 
inwazji nicieni z rodzin Oxyuridae i Hete-
roxynematidae stosuje się szereg substan-
cji, m.in. makrocykliczne laktony, benzi-
midazole, pyrantel. Na uwagę zasługuje 
fakt, że na polskim rynku nie są dostęp-
ne leki przeciwpasożytnicze dla gryzoni 
i  zajęczaków. Dlatego też lekarze wete-
rynarii wykorzystują preparaty przezna-
czone dla innych gatunków z zastosowa-
niem odpowiednich dawek (tab. 5; 3, 4, 6, 
13, 21, 22, 23).

Istotne znaczenie w zapobieganiu owsi-
cy ma zapewnienie prawidłowych warun-
ków zoohigienicznych zarówno w przy-
padku zwierząt domowych, jak i laborato-
ryjnych. Badania nad transmisją zarażeń 
w hodowlach gryzoni przeprowadzili Ly-
tvynets i wsp. (20). Wykazali oni, że jaja 
owsików łatwo przenoszone są przez sys-
temy wentylacyjne, sprzęt laboratoryjny 
oraz personel.

Gatunek owsika
Długość ciała Cechy charakterystyczne

Samica Samiec Samica Samiec

Syphacia obvelata 3,4–5,8 mm 1,1–1,5 mm vulva w 1/7 przedniej części ciała;  
okrągła bańka przełyku

obecność 3 brodawek brzusznych

Syphacia muris 3,6–6,1 mm 1,1–1,7 mm vulva w 1/6 przedniej części ciała obecność 3 brodawek brzusznych

Syphacia mesocriceti 3,2–6,9 mm 1,1–1,5 mm vulva w 1/8 przedniej części ciała widoczne 3 silnie wystające brodawki brzuszne

Aspiculuris tetraptera 2,6–4,7 mm 2,0–4,0 mm vulva w 1/4 przedniej części ciała brak brodawek brzusznych

Dentostomella translucida   9,0–31,0 mm   6,0–13,0 mm vulva w 1/2 przedniej części ciała w pobliżu ogona wachlarzowata bursa

Passalurus ambiguus   9,0–11,0 mm 4,0–5,0 mm vulva w 1/4 przedniej części ciała brodawki brzuszne trudne do zauważenia

Substancja 
czynna

Dawka leku i stosowanie
Nazwa handlowa

Gryzonie Króliki

Albendazol 25 mg/kg m.c., p.o., co 24 h przez 1–3 dni 7,5 mg/kg m.c., p.o., co 24 h przez 3 dni Zentel, zawiesina 100 mg/5 ml
GlaxoSmithKline

Fenbendazol 20 mg/kg m.c., p.o., co 24 h przez 5 dni 5–10 mg/kg m.c., p.o., co 7 dni przez 2 tygodnie Fenbendazol, żel 100 mg/ml
aniMedica

Mebendazol 40 mg/kg m.c., p.o., co 7 dni przez 3 tygodnie 20 mg/kg m.c.. p.o., jedna dawka Vermox, tabl. 100 mg, Delfarma 

Tiabendazol 100 mg/kg m.c., p.o., co 24 h przez 5 dni 25–50 mg/kg m.c., p.o., co 7 dni 
przez 2 tygodnie

Mintezol, zawiesina 500 mg/5 ml
Merck Sharp and Dohme

Iwermektyna 0,2–0,4 mg/kg m.c., s.c., co 7 dni 
przez 2 tygodnie

0,4 mg/kg m.c., s.c., co 7 dni przez 2 tygodnie Vetamectin inj. 100 ml 1%
Vet-Agro

Pyrantel 50 mg/kg m.c., p.o., jedna dawka 5–10 mg/kg m.c., co 7 dni przez 3 tygodnie Pyrantelum – zawiesina doustna 250 mg/5 ml
Medana Pharma

Tabela 4. Cechy morfologiczne nicieni z rodziny Oxyuridae ułatwiające ich rozpoznawanie

Tabela 5. Substancje stosowane do zwalczania inwazji owsików u gryzoni i królików
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Należy także podkreślić, że zwierzęta 
powinny być pozyskiwane od zaufanych 
i renomowanych hodowców, a nowo zaku-
pione osobniki poddane kwarantannie. Za-
leca się wykonanie badań diagnostycznych 
pod kątem obecności pasożytów, a w przy-
padku ich wykrycia zastosowanie odpo-
wiedniego leczenia. Ze względu na po-
wszechność zarażeń owsikami u gryzoni 
i królików należy przeprowadzać badania 
kontrolne raz na kwartał (4, 20).
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Świnka morska (Cavia aperea f. porcel-
lus) jest gatunkiem niezwykle podat-

nym na występowanie chorób układu od-
dechowego. Z tego powodu lekarz wetery-
narii stosunkowo często ma do czynienia 
z koniecznością ich diagnozowania oraz 
leczenia. Zapalenia płuc u świnek mor-
skich, tak jak u  innych gatunków zwie-
rząt, wywoływane są przede wszystkim 
przez czynniki biologiczne, w tym głów-
nie bakterie. Bardzo istotną rolę spełnia-
ją warunki środowiskowe. Zachorowa-
niom, szczególnie w hodowlach, sprzyjają 
zmiany temperatury i wilgotności powie-
trza lub zła wentylacja (za normę uznaje 

się temperaturę 20–22oC, przy wilgot-
ności względnej 40–65% i prędkości ru-
chu powietrza 0,2–0,3 m/s). Niekorzyst-
ny wpływ na stan układu oddechowego 
ma również amoniak, uwalniany z zabru-
dzonej odchodami ściółki, drażniący ślu-
zówki i osłabiający układ odpornościowy. 
Nieprawidłowa dieta, w tym niedobór wi-
taminy C, nadmierne zagęszczenie zwie-
rząt, jak również stres, dodatkowo mogą 
zwiększyć podatność zwierząt na czynni-
ki patogenne. W przypadku świnek mor-
skich utrzymywanych jako zwierzęta towa-
rzyszące, trudno jest jednoznacznie stwier-
dzić, z jakimi warunkami środowiskowymi 

i stresorami mamy do czynienia. Niewąt-
pliwie najbardziej narażone na zachoro-
wanie są zwierzęta bardzo młode (w tym 
oseski) oraz osobniki starsze, wyniszczo-
ne innymi chorobami, z nieprawidłowo 
funkcjonującym układem odpornościo-
wym, a ponadto samice ciężarne (1). Po-
dobnie jak u ludzi, dosyć często zapalenie 
płuc jest komplikacją toczących się w or-
ganizmie innych procesów chorobowych.

Objawy kliniczne stwierdzane przy za-
paleniu płuc tła bakteryjnego u  świnek 
morskich są analogiczne do tych, jakie ob-
serwuje się u  innych gatunków zwierząt 
i u ludzi. Mogą one być bardzo zróżnicowa-
ne i obejmować duszność (o różnym stop-
niu nasilenia), kaszel, gorączkę, a w przy-
padkach szczególnie ciężkich także sinicę 
błon śluzowych, obecność śluzowo-rop-
nego lub ropnego wypływu z nosa i wor-
ków spojówkowych. Sporadycznie, przy 
zajęciu ucha środkowego i wewnętrzne-
go, zapaleniu dróg oddechowych u świnek 
mogą towarzyszyć objawy neurologiczne. 
Osłuchowo w płucach można stwierdzić 
trzeszczenia i szmery. W obrazie rentge-
nowskim, w zależności od natężenia zmian 
zapalnych, często widoczne jest zacienie-
nie obszarów płuc, a nawet obecność płynu 

Etiologia zapaleń płuc u świnek morskich. 
Część II. Zakażenia bakteryjne, grzybicze 
oraz inwazje pasożytnicze
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