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Giardia spp to pasożyty przewodu pokarmowego kotów, psów i ludzi, zaliczane do wiciowców. Występują 
w dwóch formach rozwojowych – trofoizoitów i cyst. Aktywną, ruchomą formą pasożyta są trofozoity, kształ-
tem przypominające łzę. Trofozoity nie występują w kale zarażonych zwierząt i raczej nie biorą udziału w trans-
misji giardiozy pomiędzy zwierzętami. Wykazują znaczną wrażliwość na czynniki środowiskowe. Choroba szerzy 
się poprzez bezpośrednie zjedzenie cyst, lub zanieczyszczonej nimi karmy, lub wody. We wnętrzu cyst znajdują 
niezupełnie jeszcze rozdzielone, ale już uformowane trofozoity. W środowisku zewnętrznym w niskiej tempe-
raturze i przy dużej wilgotności cysty utrzymywać mogą się kilka miesięcy. Są natomiast wrażliwe na wysoka 
temperaturę i wysuszanie (1).

Okres prepatentny giardiozy (od momentu zjedzenia cyst do stwierdzenia 
ich obecności w kale) wynosi u kotów około 10 dni. W 1 g kału znajdować 
może się nawet 2000 cyst pierwotniaków. Większość zarażeń ustępuje sa-
moistnie, a czas eliminowanie cyst z organizmu może wynosić 25 do 35 dni. 
Zdarza się jednak, iż siewstwo utrzymuje się przez kilka miesięcy.

Wyróżnia się wiele gatunków Giardia spp, przy czym tym, który najczęściej 
zaraża ludzi, koty i psy jest G. duodenalis (syn. G. intestinalis, lub G. lamblia). 
Występuje ona w postaci kilku genotypów (A-G).

Giardioza stwierdzana jest u psów i kotów na całym świecie. Szacuje się, 
że odsetek zwierząt zarażonych pierwotniakami w populacji wynosi od 5 do 
20%. Na inwazje najbardziej narażone są osobniki młode lub ze spadkami 
odporności, szczególne te zamieszkujące środowiska o gęstej populacji (1,2).

Patogeneza i objawy kliniczne
Po zjedzeniu przez wrażliwego gospodarza cyst Giardia, z ich wnętrza pod 

wpływem soku żołądkowego oraz enzymów trzustkowych, w jelitach do-
chodzi do uwolnienia dwóch trofozoitów. Dojrzewają one szybko i przylega-
ją do nabłonka kosmków jelitowych dzięki interakcji z powierzchnią komórek 
nabłonkowych, a cząsteczkami powierzchniowymi pierwotniaków (np. giar-

dinami). Miejscem lokalizowania się trofozoitów są najczęściej dwunastnica, 
jelito czcze i biodrowe. Trofozoity ulegają podziałom, a następnie wokół ko-
mórek potomnych tworzy się cysta, przy czym mechanizm jej powstawania 
nie jest znany. Inwazjom Giardia towarzyszą zaburzenia wchłaniania, zwięk-
szona przepuszczalność śluzówki jelit i zwiększona sekrecja soku jelitowego, 
które są główną przyczyną biegunek (1,2).

Głównymi objawami giardiozy u psów i kotów są przewlekłe biegunki oraz 
utrata masy ciała. Kał biegunkowy jest cuchnący, zawiera domieszkę śluzu, 
niekiedy krwi. Inwazje Giardia mogą być wikłane zakażeniami/zarażeniami 
na tle innych patogenów takich jak: Clostridium perfringens, Trichomonas 
foetus, Anylostoma sp, E. coli, Isospora spp., następstwem czego jest nasile-
nie objawów ze strony przewodu pokarmowego, wydłużenie czasu lecze-
nia zwierząt oraz skłonności do nawrotów choroby po zakończeniu terapii 
(1,2,3).

Celem pracy była ocena wykorzystania w terapii wspomagającej giardiozy 
wikłanej zakażeniami na tle C. perfrinens preparatu Flora Balance (Vetfood®).

Obserwacje własne
Badaniami objęto 14 psów szczeniąt, w wieku 4-6 miesięcy pochodzących 

Zastosowanie preparatu Flora Balance (Vetfood®) 
w leczeniu wspomagającym biegunek indukowa-
nych inwazją Giardia spp oraz zakażeniami Clostri-

dium perfringens 
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hodowli z nawracającym problemem giardiozy. Wszystkie zwierzęta zdradza-
ły objawy choroby – zostały zgłoszone do kliniki z objawami utrzymującej się 
od kilku dni, cuchnącej biegunki. Badaniem hematologicznym i biochemicz-
nym poza zwiększoną liczbą leukocytów u 12 psów (nie stwierdzono innych 
nieprawidłowości). Badaniem USG jamy brzusznej u wszystkich osobników 
stwierdzono nieznacznie pogrubiałe pętle jelit. Od wszystkich psów pobra-
no kał do badań wirusologicznych, parazytologicznych i bakteriologicznych.

Badaniem PCR wykluczono zakażenia parwowirusowe, badaniem para-
zytologicznym kału (badanie rozmazów bezpośrednich, metoda dekantacji 
i flotacji) stwierdzono inwazję Giardia spp (Ryc.1). W każdym przypadku in-
wazję Giardia potwierdzono szybkimi testami diagnostycznymi (Ryc.2).

Ryc. 1.

Ryc. 2.

Badaniem bakteriologicznym w kale wszystkich 14 psów stwierdzono 
obecność drobnoustrojów C. perfringens. Ostateczną identyfikację drobno-
ustrojów przeprowadzono za pomocą spektrometru masowego Maldi-TOF.

Na podstawie uzyskany wyników badań stwierdzono, że przyczyną biegu-
nek u psów są inwazje Giardia, powikłane zakażeniami na tle C. perfringens.

Zwierzęta podzielono na dwie grupy w zależności od podjętego schematu 
leczenia. W grupie pierwszej umieszczono psy (n = 7), które otrzymywały 
metronidazol w dawce 20 mg/kg P.O. 2 x dz. przez 7 dni i dodatkowo prepa-
rat Flora Balance, podczas gdy w grupie drugiej psy, otrzymujące wyłącznie 
metronidazol w dawce jak osobniki z grupy pierwszej.

Psy obu grup obserwowano klinicznie. Codziennie dokonywano pomiaru 
temperatury wewnętrznej, oraz oceny wydalanego kału- częstotliwości de-
fekacji oraz konsystencji odchodów. Dwukrotnie przed rozpoczęciem (dzień 
0) i po zakończeniu terapii (dzień 7) wykonywano badanie hematologiczne. 
Po trzech dniach od zakończenia leczenia przeprowadzano ponownie bada-
nie parazytologiczne i bakteriologiczne kału.

U czterech psów w grupie pierwszej (Nr 1-4) w następstwie podjętego le-
czenia, trzeciego dnia terapii częstotliwość wypróżnień zmniejszyła się z 6-7 
dziennie do 2-3, przy czym konsystencja wydalanego kału była w dalszym 
ciągu wodnista i cuchnąca- masy kałowe zaczęły się formować u tych zwie-
rząt od czwartego dnia leczenia. W przypadku pozostałych 3 psów tej grupy 
(Nr 5-7) od piątego dnia leczenia obserwowano zmniejszenie się częstotli-

wości wypróżnień do ok 4 w ciągu dnia. Po tym czasie doszło także do po-
prawy konsystencji kału, która stała się bardziej stała. Po zakończeniu lecze-
nia u wszystkich zwierząt tej grupy ustąpiły objawy biegunki, konsystencja 
kału wróciła do normy, zachowanie zwierząt było prawidłowe, samodzielnie 
pobierały one wodę i karmę. U wszystkich psów tej grupy przed rozpoczę-
ciem leczenia, badaniem hematologicznym stwierdzono leukocytozę, nato-
miast, w następstwie podjętej terapii liczba leukocytów wróciła do normy. 
Badaniem bakteriologicznym i parazytologicznym kału przeprowadzonym 
trzy dni po zakończeniu terapii u żadnego osobnika tej grupy nie stwierdzo-
no obecności pasożytów Giardia oraz beztlenowców C. perfringens.

W grupie drugiej, objawy biegunki oraz zmianę konsystencji kału z wod-
nistej na stałą obserwowano u 5 psów (Nr 8-12) po upływie 5 dni, nato-
miast u dwóch zwierząt (Nr 13-14) biegunka utrzymywała się do 9 dnia 
od rozpoczęcia leczenia. W przypadku tych dwóch osobników konieczne 
było wydłużenie podawania metronidazolu do 14 dni. W dziesiątym dniu 
od rozpoczęcia leczenia, w kale psów Nr 8-12 nie stwierdzono obecności 
pasożytów Giardia oraz bakterii C. perfringens, podczas gdy u psa Nr 13 wy-
kryto oba te oba patogeny, za ś u psa Nr 14 same beztlenowce. Dodatkowo 
badanie kału wykonane w 13 i następnie w 17 dniu obserwacji potwierdziło 
ustąpienie u tych zwierząt dopiero po trzynastu dniach leczenia zakażenia 
bakteryjnego i inwazji pasożytniczej. Spośród pięciu osobników tej grupy, 
u których badaniem hematologicznym, przed rozpoczęciem leczenia noto-
wano leukocytozę, liczba krwinek białych wróciła do normy w siódmym dniu 
leczenia u trzech zwierząt, natomiast u pozostałych dwóch (psy Nr 13 i 14) 
odpowiednio w 10 i 12 dniu terapii.

Omówienie
Analizując przedstawione powyżej dane można stwierdzić iż łączne sto-

sowanie metronidazolu oraz preparatu Flora Balance® (Vetfood) przyczynia 
się do szybszego powrotu do zdrowia psów z biegunkami na tle inwazji Giar-
dia, wikłanych zakażeniami C. perfringens, w porównaniu z grupą zwierząt 
leczonych jedynie samym metronidazolem. Lepsze działanie opisywanej 
kombinacji preparatów polegało na szybszym ustępowaniu objawów bie-
gunek, szybszej poprawie konsystencji kału oraz szybszej eliminacji bakterii 
i pierwotniaków z jelit.

 Zalecenia co do terapii inwazji Giardia i zakażeń na tle bakterii Clostridium 
u psów i kotów są wypadową doświadczeń klinicznych, wyników badań mi-
krobiologicznych i parazytologicznych oraz doświadczeń w leczeniu infekcji 
na tle tych drobnoustrojów u innych gatunków zwierząt.

Lekiem najczęściej stosowanym w leczeniu giardiozy i zakażeń beztlenow-
cami jest metronidazol (10-15 mg/kg P.O co 12 h przez 5 dni). W przypadku, 
gdy są przeciwwskazania w podawaniu tego chemioterapeutyku doustnie 
możliwa jest jego aplikacja dożylna (15 mg/kg co 12h przez 5 dni).

Metronidazol jest pochodną imidazolu o działaniu bakteriobójczym i pier-
wotniakobójczym. Jest skuteczny wobec wielu szczepów beztlenowych 
bakterii i pierwotniaków, nie jest aktywny wobec bakterii tlenowych ani 
względnie beztlenowych. Działanie metronidazolu w komórkach wrażliwych 
bakterii i pierwotniaków prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego 
DNA, czego konsekwencją jest śmierć komórek drobnoustrojów.

Po podaniu doustnym metronidazol jest dobrze i szybko wchłaniany. Ła-
two przenika do tkanek i narządów oraz do płynów ustrojowych (w tym do 
ośrodkowego układu nerwowego) oraz do mleka.

W badaniach własnych w grupie I, psom łącznie z metronidazolem poda-
wano będący synbiotykiem (połączenie probiotyku z prebiotykiem), preparat 
FLORA Balance. W swym składzie zawiera on bakterie Lactobacillus acido-
philus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium animalis 
lactis oraz inulinę.

Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus rhamnosus – poprzez produkcję kwa-
su mlekowego, zwiększają kwasowość w jelicie, hamując tym samym rozwój 
patogenów takich jak Salmonella, Escherichia coli i Clostridium perfringens. 
Oba drobnoustroje stymulują odporność miejscową i ogólną organizmu, 
Lactobacillus acidophilus aktywnie uczestniczy w syntezie witamin z grupy 
B, zwłaszcza niacyny, kwasu foliowego i witaminy B6. Dzięki zdolności do 
hydrolizy mocznika, bakterie te obniżają jego endogenną produkcję, jak rów-
nież jego stężenia we krwi w trakcie przewlekłej niewydolności nerek.

Lactobacillus reuteri jest uważany za najbardziej uniwersalną bakterię jeli-
tową, ponieważ jest głównym składnikiem wszystkich pałeczek Lactobacil-
lus bytujących w przewodzie pokarmowym. Lactobacillus reuteri na drodze 
fermentacji glicerolu produkuje substancję o właściwościach antybiotyku, 
którą nazwano reuteryną. Hamuje ona wzrost niektórych bakterii Gram-do-
datnich i Gram-ujemnych, grzybów oraz pierwotniaków. Reuterynę cechuje 
wysoka skuteczność w stosunku do: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Pseudomonas fluorescens, Shigella spp., Campylobacter jejuni, Strepotococcus 
mutans, Prevotella intermedia, Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, Clostri-
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dium perfringens, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Fusobacterium 
nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Candida albicans, Fusarium samiaciens, 
Aspergillus flavus. Lactobacillus reuteri produkuje również kwaśne metabo-
lity (kwas mlekowy) o aktywności przeciwzakaźnej oraz wykazuje zdolność 
do supresji produkcji niektórych cytokin (np. TNF). Dodatkowo, podobnie 
jak Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium animalis lactis bierze udział 
w endogennej syntezie kobalaminy (wit. B12). Bifidobacterium animalis lactis 
obok udziału w syntezie witaminy B12 i kwasu mlekowego, wykazuje ak-
tywność stymulującą perystaltykę przewodu pokarmowego oraz zwiększa 
wilgotność kału, przez co zapobiega zaparciom. Zalecany jako składnik diety 
w chorobach zapalnych i wrzodziejących jelit (np. wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego).

Inulina –prebiotyk, stanowi frakcję rozpuszczalnego włókna pokarmowe-
go, które wpływa korzystnie na wzrost pożytecznej mikroflory jelitowej, sty-
muluje rozwój bakterii z grupy Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Kwaśne 
metabolity korzystnej mikroflory uniemożliwiają wzrost bakterii potencjal-
nie patogennych.

Obserwacje własne odnośnie korzystnego działania kombinacji metronida-
zolu z preparatem Flora Balance w terapii biegunek u psów powodowanych 
inwazjami i zakażaniami na tle Clostridium potwierdzają dane literaturowe. 
Jak wynika z obserwacji Gómez-Gallego i wsp (4) podawanie preparatów 
zawierających w swym składzie laseczki Lactobacillus psom z objawami bie-
gunki przyspiesza powrót chorych zwierząt do zdrowia, wpływa na poprawę 
konsystencji kału, zmniejszenia częstości defekacji, przyczynia się do szyb-
szego powrotu apetytu i prawidłowego zachowania zwierząt oraz znacznie 
ogranicza namnażanie się w jelitach psów patogennych bakterii takich jak 
Clostridium perfringens i Enterobacter. Podobne obserwacje poczynili Xu 
i wsp. (2019) oraz Zise i wsp. (2018). Pierwszy z wymienionych autorów 
wykazał, że podawanie preparatów probiotycznych zawierających w swym 
składzie bakterie Lactobacillus i Bifidobacterium psom z biegunkami przez 
okres 60 dni, przyczynia się zmniejszenia ilości wielu oportunistycznych 
bakterii w jelitach w tym Clostridium perfringens. Dzięki temu psy otrzymu-
jące tego typu preparaty znacznie szybciej powracają do zdrowia w porów-
naniu z grupą kontrolną. Z kolei wyniki doświadczenia zespołu niemieckiego 
wykazały, że nawet samo podawanie preparatów probiotycznych opartych 
o Lactobacillus i Bifidobacterium (bez wdrożenia antybiotykoterapii) psom 
z krwotocznym zapaleniem jelit już po 7 dniach ich stosowania redukuje 
istotnie ilość Clostridium perfringens w jelitach chorych osobników i znacznie 
skraca okres ich powrotu do zdrowia.

Należy zaznaczyć, że preparat Flora Balance nie wykazuje bezpośredniego 
działania na pierwotniaki Giardia, a jedynie chroni organizm pacjenta przed 
rozwojem wtórnych infekcji jelit powodowanych bakteriami oportunistycz-
nymi, które mogą towarzyszyć inwazjom pierwotniaczym. Dlatego też w ba-
daniach własnych w celu zwalczenia inwazji pierwotniaczej psom obu grup 
podano metronidazol wykazujący również aktywność w stosunku do bez-
tlenowców. Skutkowało to ustąpieniem objawów inwazji oraz zwalczeniem 
zarażeń pierwotnaczych i infekcji bakteryjnej u wszystkich zwierząt, obu 
grup, użytych w doświadczeniu. Przy czym szybsze ustępowanie objawów 
biegunki, leukocytozy oraz krótsze utrzymywanie się w kale pierwotniaków 
i Clostridium perfringens w grupie psów otrzymujących obok metronidazolu 
preparat Flora Balance wskazuje, że może, a nawet powinien być on sto-
sowany u tego typu pacjentów, gdyż przyczynia się w istotny sposób do 
szybszego ich powrotu do zdrowia,
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Tabela 1.

Numer psa Grupa Ustępowanie 
objawów 
biegunki 
(dni)

ZMiana 
konsystencji 
kału (dni)

Ustępowanie 
leukocytozy 
(dni)

Obecność C. 
perfringens 
kale w 
10 dniu 
obserwacji 
(3 dni po 
zakończeniu 
leczenia)

Obecność 
Giardia 
w kale w 
10 dniu 
obserwacji 
(3 dni po 
zakończeniu 
leczenia)

1 I 3 4 7 Brak wzrostu Brak

2 I 3 4 7 Brak wzrostu Brak 

3 I 3 4 7 Brak wzrostu Brak

4 I 3 4 7 Brak wzrostu Brak 

5 I 5 5 7 Brak wzrostu Brak

6 I 5 5 7 Brak wzrostu Brak 

7 I 5 5 7 Brak wzrostu Brak

8 II 5 5 Brak 
leukocytozy 
od początku 
obserwacji

Brak wzrostu Brak 

9 II 5 5 7 Brak wzrostu Brak

10 II 5 5 Brak 
leukocytozy 
od początku 
obserwacji

Brak wzrostu Brak 

11 II 5 5 7 Brak wzrostu Brak

12 II 5 5 7 Brak wzrostu Brak 

13 II 9 10 10 Wzrost (Brak 
wzrostu 
obserwowa-
no dopiero w 
13 dniu)

Obecna (wy-
nik badania 
parazyto-
logicznego 
uzyskano 
dopiero w 13 
dniu)

14 II 9 10 12 Wzrost (Brak 
wzrostu 
obserwowa-
no dopiero w 
13 dniu)

Brak

Streszczenie
Celem pracy była ocena wykorzystania w terapii wspomagającej giardiozy wikłanej zakażeniami na 

tle C. perfrinens preparatu Flora Balance (Vetfood®).
Badaniami objęto 14 psów, w wieku 4-6 miesięcy z nawracającym problemem biegunek. Wszystkie 

zwierzęta zostały zgłoszone do kliniki z objawami utrzymującej się od kilku dni, cuchnącej biegun-
ki. Badaniem parazytologicznym kału stwierdzono inwazję Giardia, natomiast badaniem bakterio-
logicznym w kale wszystkich 14 psów stwierdzono obecność drobnoustrojów C. perfringens. Zwie-
rzęta podzielono na dwie grupy w zależności od podjętego schematu leczenia. W grupie pierwszej 
umieszczono psy (n = 7), które otrzymywały metronidazol w dawce 20 mg/kg  P.O. 2 x dz. przez 7 
dni i dodatkowo preparat Flora Balance, podczas gdy w grupie drugiej psy, otrzymujące wyłącznie 
metronidazol w dawce jak osobniki z grupy pierwszej. Łączne stosowanie metronidazolu oraz prepa-
ratu Flora Balance® (Vetfood) przyczyniło się do szybszego powrotu psów do zdrowia w porównaniu 
z grupą zwierząt leczonych jedynie samym metronidazolem. Lepsze działanie opisywanej kombinacji 
preparatów polegało na szybszym ustępowaniu objawów biegunek, szybszej poprawie konsystencji 
kału oraz szybszej eliminacji bakterii i pierwotniaków z jelit.

Słowa kluczowe: Flora Balnce, metronidazol, Clostridium perfringens, Giardia spp., biegunki, psy

Summary
The aim of the study was to evaluate the use of Flora Balance (Vetfood ®) in the suportive therapy 

of giardiasis complicated by C. perfrinens infections. The study included 14 dogs, 4-6 months old, with 
recurrent  problem of diarrhea. All animals were presented to the clinic with symptoms of foul-smell-
ing diarrhea that persisted for several days. The parasitological examination of the faeces revealed 
the invasion of Giardia, while the bacteriological examination of the faeces of all 14 dogs revealed 
the presence of C. perfringens. The animals were divided into two groups depending on the treatment 
regimen. The first group included dogs (n = 7) that received metronidazole at a dose of 20 mg / kg 
P.O. 2 times a day for 7 days and additionally Flora Balance preparation, while in the second group 
dogs receiving only metronidazole. The use of metronidazole and Flora Balance® (Vetfood) resulted 
in faster recovery of the dogs compared to the group of animals treated with metronidazole alone. 
The better effect of the described combination consisted in faster disappearance of diarrhea, faster 
improvement of stool consistency and faster elimination of bacteria and protozoa from the intestines.
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