
Zakażenia grzybicze u gadów są stosun-
kowo słabo poznane (1). W większo-

ści przypadków rozwinięcie się klinicz-
nej postaci grzybicy uwarunkowane jest, 
poza czynnikami osobniczymi, jak: wiek, 
kondycja lub status immunologiczny, 
przede wszystkim utrzymywaniem zwie-
rząt w niewłaściwych warunkach – zbyt 
dużym zagęszczeniem, niskim poziomem 
higieny, długo utrzymującą się zbyt niską 
temperatura otoczenia. Najczęściej zaka-
żenia te mają charakter wtórny do innych 
chorób i wywoływane są przez oportuni-
styczne gatunki grzybów. Naturalna flora 
grzybicza (mycobiota) gadów jest stosun-
kowo słabo poznana. Może o tym świad-
czyć chociażby fakt, że w 2002 r. podczas 
badań na agamach kołnierzastych (Chla-
mydosaurus kingii) Sigler i wsp. (2) opi-
sali nowy gatunek grzyba – Chlamydo-
sauromyces punctatus (2). Rodzaje, ta-
kie jak: Aspergillus spp., Penicillium spp., 
Candida spp., Trichosporon spp. czy Rho-
dotorula spp. były izolowane zarówno ze 
zmian skórnych, jak i od osobników kli-
nicznie zdrowych z  powierzchni skóry, 
przewodu pokarmowego i układu odde-
chowego. W  jednym z  badań (3) obec-
ność Aspergillus spp. i Penicillium spp. 
stwierdzono u 70% badanych osobników 

niewykazujących jakichkolwiek objawów 
chorobowych (3). O  oportunistycznym 
charakterze wielu grzybic u gadów mogą 
świadczyć między innymi: wyizolowanie 
fitopatogennego gatunku Colletotrichum 
acutatum z płuc i nerek żółwia zatoko-
wego (Lepidochelys kempii; 4) czy gle-
bowych gatunków z rodzaju Trichophy-
ton z powierzchni skóry wielu gatunków 
węży i jaszczurek (1, 5).

Grzybice mogą przybierać zarówno po-
stać chorób miejscowych (głównie zwią-
zanych ze skórą), jak i grzybic głębokich, 
narządowych (6). U przedstawicieli rzędu 
łuskonośnych (Squamata), a więc jaszczu-
rek i węży, zakażenia lokalizują się najczę-
ściej w obrębie skóry i tkanki podskórnej. 
U żółwi (Testudines) o wiele częściej dia-
gnozowane są grzybicze zapalenia układu 
oddechowego, głównie płuc, jednak u żół-
wi wodno-lądowych i morskich nierzadkie 
są także grzybicze lub bakteryjno-grzybi-
cze zakażenia w obrębie pancerza i skóry 
na kończynach i szyi. U krokodyli donie-
sienia o grzybicach są stosunkowo nie-
liczne, dotyczą jednak zarówno powłoki 
wspólnej ciała, jak i narządów wewnętrz-
nych. Odnośnie do hatterii, niezwykłych 
reliktowych gadów z  rzędu Sphenodon-
tia z Nowej Zelandii, istnieją pojedyn-
cze doniesienia o wystąpieniu zapalenia 
skóry, mózgu, kości oraz stomatitis na tle 
grzybiczym (7).

Rodzaj Chrysosporium jest taksonem 
polifiletycznym, grupującym anamor-
fy (stadia rozmnażające się bezpłciowo) 
grzybów zgrupowanych przynajmniej 
w dwóch rzędach workowców (Ascomy-
cota): Sordariales oraz Onygenales (8). 
Pośród teleomorf wyróżnia się rodza-
je, takie jak: Uncinocarpus (9), Aphano-
ascus (10) czy Nannizziopsis (2). Dla nie-
których anamorf nie są znane teleomorfy. 
Współcześnie do Chrysosporium zalicza 
się około 22 gatunków, głównie saprofi-
tów glebowych, czasami identyfikowanych 
w posiewach ze zmian skórnych u ludzi 
(9). U niektórych z nich wykazano zdol-
ności keratynolityczne.

Do niedawna sądzono, że w  patolo-
gii gadów największe znaczenie odgry-
wa Chrysosporium, będący anamorfą ga-
tunku Nannizziopsis vriesii, określany 

angielskim skrótem CANV. Grzyb ten 
należy do rodziny Onygenaceae (suge-
rowane jest utworzenie osobnej rodziny 
Nannizziopsiaceae), rzędu Onygenales, 
klasy Eurotiomycetes i typu workowców 
(Ascomycota). Po raz pierwszy wyizo-
lowano ten gatunek ze zmian skórnych 
i płuc jaszczurki z rodzaju Ameiva (11). 
Wcześniej znany był jeszcze tylko jeden 
izolat teleomorfy, wyizolowany z  gleby 
w Kalifornii (6). Od kilku lat natomiast 
anamorfy identyfikowano coraz częściej 
jako pierwotną przyczynę zmian skórnych 
i chorób układowych u różnych gatunków 
gadów w  Ameryce Północnej, Europie, 
Azji, a od niedawna również w Austra-
lii. Przekrój gatunków, u których stwier-
dzono chorobę wywołaną przez anamor-
fę Chrysosporium – Nannizziopsis vriesii 
jest dosyć szeroki i różnorodny. Obejmu-
je między innymi: węże – brodawkowca 
(Acrochordus arafura), węża zbożowego 
(Pantherophis guttatus guttatus), lance-
togłowa mlecznego (Lampropeltis trian-
gulum), pytona królewskiego (Python re-
gius; 6), Boiga irregularis (11), węża czuł-
kowego (Erpeton tentaculatum; 12) i boa 
dusiciela (Boa constructor; 13); jaszczur-
ki – felsumy (Phelsuma sp.; 1, 6), legwana 
zielonego (Iguana iguana; 14, 15, 16, 17), 
gekona lamparciego (Eublepharis macu-
larius; 18), szyszkowca olbrzymiego (Cor-
dylus giganteus; 19); kameleony – jemeń-
skiego (Chamaeleo calyptratus; 20), Par-
sona (Calumma parsonii), wzorzystego 
(Furcifer lateralis) oraz Jacksona (Trio-
ceros jacksonii; 21), agamy brodate – Po-
gona barbata (22) i Pogona vitticeps (23, 
24, 25) i  wspomnianą już Ameiva spp. 
(26), a  nawet utrzymywane w  systemie 
fermowym krokodyle różańcowe (Cro-
codylus porosus; 27). Od czasu pierwsze-
go stwierdzenia CANV u agam z rodzaju 
Pogona w 2007 r. (24), wydaje się, że jasz-
czurki te są wyjątkowo wrażliwe na za-
każenia tym patogenem. Warto zwrócić 
uwagę, że w kilku przypadkach, w któ-
rych jako przyczynę wystąpienia cho-
roby podejrzewano inne gatunki grzy-
bów, w  rzeczywistości po powtórnych 
badaniach potwierdzono obecność ana-
morfy Nannizziopsis spp. (6). Było tak 
w  przypadku podejrzenia Trichophyton 
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The purpose of this paper was to present a case of 
rare mycological disease in bearded dragon in Po-
land. Popularity of reptiles as pets significantly in-
creases. One of the most popular species of house-
hold lizards is the bearded dragon (Pogona vitticeps) 
from Australia. So called yellow fungus disease (YFD) 
is an emerging fungal disease of many species of 
reptiles, including bearded dragons. Until recent-
ly, it was thought that the Chrysosporium anamo-
rph of Nannizziopsis vriesii (CANV), is a causative 
agent of this disease. However, recently published 
data on molecular characteristics revealed that the 
term CANV is in fact a clad of many species, mostly 
host specific, with Nannizziopsis guarroi as a princi-
pal cause of YFD. In this paper a case of this high-
ly fatal fungal disease in bearded dragon was pre-
sented. As we believe, this is the first confirmed case 
of YFD in Poland.
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u  Phelsuma abbotti (28) i  Chrysospo-
rium queenslandicum u węża pończosz-
nika (Thamnophis spp.; 29). Grzyb wyka-
zuje patogenność zarówno dla gatunków 
gadów w pełni lądowych, jak i całkowi-
cie wodnych. W 2009 r. i 2010 r. opisa-
no dwa kolejne gatunki CANV-podobne: 
Chrysosporium (obecnie Nannizziopsis) 
guarroi u legwana zielonego z domowej 
hodowli w  Hiszpanii (30) oraz Chryso-
sporium (obecnie Ophidiomyces) ophio-
diicola, wyizolowanego z  umiejscowio-
nych w tkance podskórnej ziarniniaków 
u  węża smugowego (Elaphe obsoleta) 
ze Stanów Zjednoczonych (31). W paź-
dzierniku 2013 r. Sigler i wsp. (32) opu-
blikowali wyniki molekularnej weryfika-
cji czterdziestu dziewięciu przypadków 
zakażeń CANV u różnych gatunków ga-
dów oraz izolatów pochodzących od lu-
dzi. Ich badania wykazały, że w  istocie 
CANV jest kompleksem gatunków z wy-
raźnie wyodrębniającymi się trzema li-
niami – grzybami z  rodzajów: Nanniz-
ziopsis, będącymi patogenami jaszczurek 
(ale nie węży!), krokodyli oraz izolowa-
nymi od ludzi, Ophidiomyces (izolowany 
tylko od węży) oraz nowo opisanego Pa-
ranannizziopsis, izolowanego od węży, 
jaszczurek i  hatterii (32). Jednocześnie 
opisano sześć nowych gatunków rodzaju 
Nannizziopsis: N. dermatitidis, N. croco-
dili, N. barbata, N. infrequens, N. obscura 
oraz N. hominis. W istocie Nannizziop-
sis vriesii sensu stricto nie odgrywa istot-
nej roli jako patogen gadów (jeden izolat 
od Ameiva spp.), natomiast N. dermati-
tidis, N. guarroi oraz Paranannizziopsis 
spp. i Ophidiomyces ophiodiicola stano-
wią istotną i coraz częściej diagnozowa-
ną przyczynę zachorowań.

Eksperymentalne zakażenie kamele-
onów jemeńskich udowodniło, że grzyby 
z grupy CANV funkcjonują nie jako pa-
togeny oportunistyczne, ale są pierwot-
ną przyczyną zmian skórnych u gadów, 
w dodatku wywoływana przez nie choro-
ba cechuje się wysoką zaraźliwością (20). 
W tym samym eksperymencie wykazano, 
że do zakażenia może dochodzić zarów-
no przez kontakt pośredni, jak i bezpo-
średni, a wszelkie uszkodzenia ciągłości 
skóry predysponują do szybszego rozwi-
nięcia się grzybicy. O dużej patogenności 
tych gatunków grzybów pośrednio może 
świadczyć fakt, że nie są one składnikiem 
naturalnej mikroflory powierzchni skó-
ry gadów. Spośród 127 próbek skór na-
leżących do 39 gatunków gadów, pobra-
nych od osobników niewykazujących żad-
nych objawów klinicznych choroby, tylko 
w  jednym przypadku (~0,8%) u  świeżo 
importowanego pytona skalnego (Python 
sebae), który niebawem po wykonaniu ba-
dań padł, stwierdzono obecność Ophidio-
myces ophiodiicola (33).

W  przypadku wystąpienia choroby 
z  wywiadu zazwyczaj wynika, że zwie-
rzę przetrzymywane było w  niewłaści-
wych warunkach – zbytnim zagęszczeniu, 
zbyt niskich standardach higienicznych 
lub, najczęściej, zbyt niskiej temperatu-
rze otoczenia. W niektórych przypadkach 
wystąpienia choroby nie można jednak 
doszukać się nieprawidłowości w warun-
kach utrzymania, a zwierzęta wydają się 
w dobrej kondycji ogólnej. Zmiany skór-
ne mogą początkowo przybierać postać 
drobnych pęcherzyków, które po pewnym 
czasie zapadają się, tworząc brązowawe 
owrzodzenia. U agam brodatych często 
pierwszymi objawami zakażenia CANV, 
a właściwie, zgodnie z klasyfikacją Siglera 
i wsp. (32) Nannizziopsis guarroi, są żół-
tawe, nieregularne plamy na skórze, stąd 
potoczne określenie choroby yellow fun-
gus disease (YFD) – żółta grzybica. Mogą 
też objawiać się miejscową hiperkerato-
zą, z  czasem podlegającą martwicy (6). 
Skóra ulega obrzękowi i  jest inkrusto-
wana wyschniętym wysiękiem, stając się 
twardą, złuszczającą skorupą. U kroko-
dyli różańcowych obserwowano wystą-
pienie białych, skórzastych znamion na 
łuskach (27). W zaawansowanych przy-
padkach grzyb atakuje również głębsze 
tkanki, w tym tkankę mięśniową i kości. 
Znane są przypadki penetracji do jamy 
otrzewnej (6). Postęp choroby może mieć 
przebieg bardzo gwałtowny lub powolny, 
z rozległym rozrostem strzępek w tkan-
kach lub rozwojem ziarniniaków grzy-
biczych. Zmiany najczęściej lokalizu-
ją się w obrębie głowy i kończyn, jednak 
mogą wystąpić na całym ciele. Nieleczo-
na choroba kończy się śmiercią zwierzę-
cia, jednak nawet podjęcie terapii nie za-
wsze musi kończyć się sukcesem, szcze-
gólnie w zaawansowanych przypadkach.

Objawy kliniczne w zaawansowanym 
stadium są dosyć charakterystyczne, ni-
gdy jednak wyłącznie na nich nie można 
opierać diagnozy. Konieczne jest pobra-
nie materiału do posiewu mikologiczne-
go. Hodowlę prowadzi się na podłożu Sa-
bouraud, dla większości gatunków opty-
malna temperatura inkubacji oscyluje 
w  okolicach 25°C. W  wyższych tempe-
raturach wzrost kolonii jest zdecydowa-
nie powolniejszy, a powyżej 30°C zwykle 
całkowicie ustaje. Wyjątek stanowią izo-
laty pochodzące od agam brodatych (Po-
gona vitticeps), obecnie identyfikowane 
jako Nannizziopsis guarroi. W ich przy-
padku uzyskiwano najlepszy wzrost kolo-
nii przy temperaturze inkubacji 35–37°C. 
Kolonie są zwykle białe lub bardzo deli-
katnie żółtawo podbarwione, aksamitne 
lub przyprószone, płaskie lub nieznacznie 
wzniesione w centralnej części.

Zmiany wywoływane przez grzy-
by CANV – podobne określa się jako 

hyalohyphomycosis. W preparatach mi-
kroskopowych obecne są gruszkowate 
lub maczugowate w kształcie aleuroko-
nidia o wymiarach 1,5–8 × 2–3 µm, osa-
dzone na rozgałęziających się strzępkach, 
oraz pofragmentowane strzępki tworzące 
artrokonidia. Z powodu tych pierwszych 
CANV często bywa mylony z  grzyba-
mi z rodzaju Trichophyton, z kolei obec-
ność artrokonidiów prowadzi do omyłko-
wych oznaczeń grzyba jako Geotrichum 
spp. lub Malbranchea spp. (6). Na przy-
kład w  przypadku wystąpienia choroby 
w grupie kameleonów pierwotnie grzyb 
oznaczono jako Trichphyton verruco-
sum (21). W przypadku zmian skórnych 
u agam brodatych w preparatach histo-
patologicznych zaobserwować można też 
ziarniniakowe do wrzodziejącego zapale-
nie skóry, przy czym zawartość ziarninia-
ków bardziej przypominać może grzyby 
drożdżakowate (6). U  krokodyli różań-
cowych stwierdzono hipertrofię i hiper-
plazję naskórka wraz ze zmianami mar-
twiczymi i balonowatym rozdęciem ko-
mórek (27). Czasami obserwowano także 
zmiany w innych narządach, np. grzybi-
cze ziarniniaki w wątrobie (24)

Proponowane metody leczenia 
uwzględniają między innymi stosowa-
nie ketokonazolu doustnie oraz 2% chlor-
heksydyny i terbinafiny bezpośrednio na 
zmienioną skórę (7), jodyny miejscowo 
(12), itrakonazolu doustnie (20, 23), mi-
konazolu miejscowo (24), jodopowidonu 
miejscowo i kąpiele w 0,013% roztworze 
formaliny (27), worikonazolu doustnie 
(19). W ostatnim czasie szczególną uwa-
gę zwraca się na ten ostatni lek, ze wzglę-
du na jego niską hepatotoksyczność i sto-
sunkowo duży margines bezpieczeństwa 
u gadów (34). Zasadniczym warunkiem 
skuteczności kuracji jest poprawa warun-
ków bytowych zwierzęcia oraz zachowa-
nie higieny w celu uniknięcia wtórnych 
nadkażeń. Mimo podjętego leczenia, ro-
kowania w przypadku wystąpienia żółtej 
grzybicy są ostrożne do złych, gdyż choro-
ba cechuje się dość dużą śmiertelnością.

Do niedawna uznawano, że Nanniz-
ziopsis vriesii może, pod pewnymi warun-
kami, stać się czynnikiem zoonotycznym. 
Znanych jest kilka przypadków zachoro-
wań ludzi. Grzyb wyizolowano między 
innymi jako pierwotną przyczynę ropnia 
mózgu u HIV-pozytywnej osoby w Nige-
rii (35) oraz z rany w okolicy pachwino-
wej u mężczyzny w Kaliforni (6). W więk-
szości przypadków chorzy znajdowali się 
w stanie znacznej immunosupresji. Zgod-
nie z najnowszą rewizją rodzaju (32), ga-
tunki izolowane od ludzi (Nannizziopsis 
infrequens, N. obscura i N. hominis) nie 
były izolowane od gadów, a gatunki po-
chodzące od gadów zdawały się specy-
ficzne gatunkowo.
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Opis przypadku

W lipcu 2012 r. pojawiła się po raz pierw-
szy na wizycie w przychodni 11-miesięcz-
na agama brodata z podejrzeniem zatrzy-
mania wylinki. Żółtawy, lekko złuszczony 
naskórek pokrywał lewą stronę żuchwy 
i  szczęki, a  także nachodził na nozdrza 
(ryc. 1, 2). Ponadto zmiany dermatologicz-
ne zaobserwowano także na grzbiecie, pod 
lewą pachą i pod kolanami. Po przeprowa-
dzeniu wywiadu wykluczono możliwość 
poparzenia i niedoborów witaminowych. 
Pobrano zeskrobinę zarówno na bada-
nie bakteriologiczne, jak i mikologiczne. 
W piśmie do laboratorium zasugerowa-
no podejrzenie żółtej grzybicy. Zalecono 
dezynfekcję terrarium, usunięcie podło-
ża i utrzymywanie na ręcznikach papiero-
wych w celu zachowania higieny podczas 
leczenia. Właścicielom zalecono codzien-
ne kąpiele agamy w roztworze rumianku 
oraz Sodiazotu® i delikatne mycie Manu-
sanem® zmienionych miejsc miękką szczo-
teczką do zębów w celu usunięcia zalega-
jących łusek. Ponieważ zwierzę nie przyj-
mowało pokarmu, zalecono karmienie 
przymusowe. Podczas wizyty podano leki 
przeciwzapalne (meloksykam), witaminy 
A oraz C w iniekcji w celu przyspieszenia 

regeneracji naskórka. Ponadto w badaniu 
kału wykryto liczne jaja nicieni z rodziny 
Oxyuridae, w związku z tym wdrożono le-
czenie przeciwpasożytnicze (fenbendazol 
doustnie). W badaniu bakteriologicznym 
uzyskano wyłącznie wzrost bakterii sapro-
fitycznych, ale w dużej ilości. Badanie mi-
kologiczne nie wykazało wzrostu derma-
tofitów. Z powodu dalszego braku apetytu 
i postępującej apatii zwierzęcia zalecono 
jego hospitalizację. Podczas pobytu zwie-
rzęcia w szpitalu wdrożono terapię anty-
biotykową zgodną z uzyskanym antybio-
gramem (enrofloksacyna), kontynuowano 
podawanie kwasu askorbinowego i kąpie-
le lecznicze oraz, miejscowo, zastosowano 
maść Dermazin®. Podczas kuracji systema-
tycznie ściągano złuszczający się naskórek. 
Po ustabilizowaniu stanu zwierzęcia wy-
pisano je do domu z zaleceniami konty-
nuowania kąpieli oraz suplementacji wi-
taminy C (ryc. 3).

Po miesiącu stan zwierzęcia nie popra-
wiał się, mimo leczenia. Doszło do obrzę-
ku okolicy głowy, gdzie znajdowała się za-
trzymana wylinka. Zwierzę oddychało czę-
ściowo przez otwartą jamę ustną, gdyż oba 
otwory nosowe były obrzęknięte i wypeł-
nione zalegającym naskórkiem. Prawe oko 
nie otwierało się z powodu obrzęku. Przy 

próbie zdjęcia naskórka uwidoczniała się 
krwawiąca tkanka podskórna.

Ponownie pobrano ze zmienionych 
miejsc wymaz do badania w kierunku Nan-
nizzopsis spp. oraz niewielki fragment tka-
nek w celu wykonania badania histopato-
logicznego. Zalecono osłonowo pędzlo-
wać skórę co drugi dzień rozcieńczonym 
pół na pół z wodą Fungidermem® w sprayu. 
Tym razem przy inkubacji na podłożu Sa-
bourauda z dodatkiem gentamycyny i chlo-
ramfenikolu w  temperaturze 28°C uzy-
skano wzrost kolonii wykazujących ce-
chy pozwalające zaliczyć grzyb do rodzaju 
Nannizziopsis oraz dodatkowo dość liczny 
wzrost Candida spp.

Fragmenty tkanek pobrane do badania 
histopatologicznego utrwalono w 10% bu-
forowanej formalinie, zatopiono w parafi-
nie (Paraplast) i przygotowano preparaty 
histopatologiczne o grubości 4–5 μm, bar-
wione rutynowo (metodą przeglądową, he-
matoksyliną i eozyną) oraz metodą PAS na 
obecność grzybów (36). Badanie histopato-
logiczne wykazało grube warstwy keraty-
ny oraz niewielkie fragmenty tkanki pod-
skórnej z pojedynczymi komórkami barw-
nikowymi i skąpym zapalnym naciekiem 
komórkowym. Ogniskowo, pomiędzy war-
stwami keratyny, widoczne były skupiska 

Ryc. 1. Stan agamy brodatej podczas pierwszej wizyty

Ryc. 3. Stan agamy po kuracji

Ryc. 2. Stan po usunięciu tkanek objętych martwicą

Ryc. 4. PAS-dodatnie strzępki grzybni w preparacie histopatologicznym z wycinków 
skóry agamy, pow. ob. 40×
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bakterii. W preparatach, barwionych meto-
dą PAS, stwierdzone zostały liczne strzęp-
ki grzybni (ryc. 4).

W związku z uzyskanymi wynikami za-
lecono podawanie itrakonazolu doustnie, 
jak również smarowanie zmian na głowie 
i tułowiu płynem zawierającym enilkona-
zol (Imaverol®). Jednocześnie stosowano 
doustnie Sodiazot® w celu osłony wątro-
by. W ciągu miesiąca stan pacjenta znacz-
nie się poprawił, zaczął samodzielnie po-
bierać pokarm, ale zmiany na głowie, choć 
znacznie bardziej ograniczone, nadal się 
utrzymywały. Po kolejnych dwóch miesią-
cach nastąpiło nagłe pogorszenie (ryc. 5). 
Zmiany na twarzoczaszce rozrosły się, po-
jawiły się też dalsze przebarwienia na skó-
rze kończyn i brzucha (ryc. 6). Na wyko-
nanym wówczas zdjęciu rentgenowskim 
stwierdzono ubytek cienia kości szczęki, 
wynikający najprawdopodobniej z zaję-
cia kości przez Nannizzopsis spp. Wspól-
nie z właścicielami podjęto decyzję o eu-
tanazji zwierzęcia w styczniu 2013 r., po 
6 miesiącach kuracji.

Podsumowanie

Zgodnie z najnowszą wiedzą CANV jest 
w istocie kompleksem kilku lub kilkunastu 
gatunków grzybów zaliczanych do trzech 
rodzajów. Niektóre były izolowane spo-
radycznie, inne z kolei stanowią poważne 
i narastające zagrożenie dla zdrowia gadów 
utrzymywanych w warunkach hodowla-
nych. Systematyka tej grupy workowców 
wciąż nie jest jednoznaczna i wielce praw-
dopodobne jest opisanie kolejnych gatun-
ków. Najnowsza praca, z grudnia 2013 r., 
Stchigel i wsp. (37) podaje opis kolejnych 
czterech gatunków Nannizziopsis: N. chla-
mydospora, N. draconii (oba wyizolowane 

od agam brodatych – Pogona vitticeps), 
N. arthrosporioides (wyizowany od agamy 
błotnej – Physignathus spp.) oraz N. plu-
riseptata (wyizolowany od scynka – Ple-
stiodon inexpectatus).

Agama brodata jest obecnie w Polsce 
i w wielu rejonach świata jednym z naj-
powszechniej utrzymywanych przez osoby 
prywatne gadów. Czasami w krajowej lite-
raturze pojawiają się próby zmiany zwy-
czajowej nazwy polskiej („brodatka” lub 
„brodatogama”), jednak określenie „aga-
ma brodata” zdaje się być na tyle ugrun-
towane, że próby jego zmiany wydają się 
zbędne. Należy do rodziny agamowatych 
(Agamidae), a  sam rodzaj Pogona  liczy 
obecnie 7–8 gatunków. W Polsce na ryn-
ku zoologicznym powszechnie dostępne 
są dwa z nich: Pogona henrylawsonii (cza-
sami określana jako karłowata agama bro-
data lub potocznie „henryk”) oraz Pogo-
na vitticeps (agama brodata). Ten ostat-
ni występuje w niezwykłym bogactwie 
odmian barwnych (Sandfire Red, Blood 
Red, Orange, Citrus Tiger, Sunburst, Tan-
gerine, Yellow, Citrus, lemon Fire, Sand-
fire Gold, White, Albino i inne), uzyska-
no także odmiany o zdecydowanie sła-
biej rozwiniętych łuskach (Leatherback 
oraz Silkback). Niewykluczone, że obec-
na różnorodność form jest wynikiem pier-
wotnego krzyżowania międzygatunkowe-
go Pogona vitticeps i Pogona barbata (tak 
zwana linia „Gernam Gigant”) oraz Pogo-
na vitticeps i Pogona henrylawsonii (tak 
zwane „Vittikins Dragons”; jako połącze-
nie anglojęzycznych określeń obu gatun-
ków: „Vitticeps” i „Rankins”). Jaszczurka 
ta pochodzi z centralno-wschodnich ob-
szarów Australii. W naturze zasiedla do-
syć różnorodne środowiska – od piasz-
czystych pustyń po tereny zurbanizowane, 

zwykle preferuje otwarte tereny z luźnymi 
zadrzewieniami. Jest gatunkiem głównie 
owadożernym, jednak pokarm pochodze-
nia roślinnego stanowi nieodłączny skład-
nik jego diety.
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Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 
zamieszkuje Europę, Azję i Amerykę 

Północną. Według szacunków Światowego 
Funduszu na Rzecz Przyrody (World Wil-
dlife Fund for Nature – WWF) na terenie 
Eurazji liczba tych zwierząt sięga 100 tys., 
z czego około 70 tys. żyje na terenach daw-
nego ZSRR (1). Przyjmuje się, że popula-
cja europejska liczy około 40 tys. osobni-
ków. W Polsce nieliczne osobniki bytują 
w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Sądeckim, 
Beskidzie Niskim, Tatrach oraz Bieszcza-
dach. Liczba ich jest zmienna (od 40 do 
60 sztuk) ze względu na migracje, obej-
mujące także tereny Słowacji i Ukrainy. 
Rozróżnia się kilka podgatunków niedź-
wiedzia brunatnego, są to między innymi: 

niedźwiedź europejski (Ursus arctos arc-
tos), niedźwiedź syryjski (Ursus arctos sy-
riacus), spotykany we wschodniej Azji, ty-
betański niedźwiedź błękitny (Ursus arctos 
pruinosus), kodiak (Ursus arctos midden-
dorffi), bytujący na Alasce i sąsiadujących 
wyspach, oraz najbardziej znany niedź-
wiedź szary – grizzly (Ursus arctos horribi-
lis), zamieszkujący Amerykę Północną (2).

Parazytofauna niedźwiedzia brunatne-
go, szczególnie jego populacji europejskiej, 
jest stosunkowo słabo poznana. Nieliczne 
są także polskie doniesienia dotyczące tego 
zagadnienia (3).

Celem opracowania jest przedstawienie 
przypadku inwazji glist z rodzaju Baylisa-
scaris u niedźwiedzia brunatnego.

Materiał i metody

Na zlecenie prokuratury w Katedrze Ana-
tomii Patologicznej Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej w Lublinie wykonano sek-
cję około półtorarocznego samca niedź-
wiedzia brunatnego, o masie ciała 47 kg, 
pochodzącego z okolic Zakopanego (Ta-
try, Karpaty Zachodnie).

Przed wykonaniem sekcji anatomopa-
tologicznej radiologicznie zbadano czasz-
kę i  szyjny odcinek kręgosłupa w  celu 
wykluczenia ewentualnych zmian po-
urazowych. Badanie przeprowadzono 
w projekcji prawobocznej i grzbietowo-
-brzusznej z użyciem stacjonarnego apa-
ratu rentgenowskiego marki Philips Dia-
gnost Type B, IEC 601–1, stosując kase-
ty z foliami wysokoczułymi o wymiarach 
35 × 43 cm.

Sekcję wykonano zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami. Z miejsc zmienio-
nych patologicznie pobierano próbki do 
badań histopatologicznych, które utrwa-
lono w 5% formalinie o pH 7,2. Preparaty 
mikroskopowe o grubości 4 ųm wykony-
wano ze skrawków parafinowych i zabar-
wiono hematoksyliną i eozyną.

Kał z odbytnicy poddano badaniu pa-
razytologicznemu z wykorzystaniem me-
tody flotacyjnej i dekantacyjnej. Znalezio-
ne w trakcie sekcji jelit pasożyty utrwa-
lono w 70% etanolu z gliceryną lub w 7% 
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