
Kok cy dio za je li to wa

C ykl ˝y cio wy pier wot nia ków wy -
wo ∏u jà cych kok cy dio z´ je li to -

wà zo sta nie przed sta wio ny na przy -
k∏a dzie Isop so ra ca na ria. Ptak za ra -
˝a si´ przez do ust ne przy j´ cie od por -
nych na wa run ki Êro do wi ska doj rza -
∏ych sta diów roz wo jo wych (wy spo ru -
lo wa nych oocyst), któ re znaj du jà si´
w ka le od po wied nich ga tun ków.
Oocy sty za ra ̋ a jà za bru dzo ne ka ∏em
po ̋ y wie nie, wo d´ i pod ∏o ̋ e. Po po -

∏kni´ ciu pa so ̋ y ty prze no szà si´ na tu -
ral nà dro gà z po kar mem, wo dà czy
pia skiem do je lit i tam prze ni ka jà
do ko mó rek Êcia ny je li ta. W tych
w∏a Ênie ko mór kach go spo da rza roz -
mna ̋ a jà si´ na po czàt ku bez p∏ cio wo
(schi zo go nia), a na st´p nie p∏cio wo
(ga me to go nia). Po przej Êciu ca ∏e go
cy klu pier wot nia ka, za ata ko wa ne
przez nie go ko mór ki zo sta jà znisz -
czo ne i uwal nia si´ przy tym du -
˝a iloÊç sta diów prze trwal nych

(oocyst). W za le˝ no Êci od wiel ko Êci
in wa zji pa so ̋ yt ni czej, do cho dzi
do ró˝ nej wiel ko Êci uszko dzeƒ Êlu -
zów ki je li ta. Oocy sty zo sta jà wy da lo -
ne z ka ∏em. Po doj rze niu (spo ru la cji)
sà one zdol ne do roz mna ̋ a nia i za -
ra ̋ e nia no we go ˝y wi cie la. Spo ru la -
cja za my ka trwa jà cy 2-6 dni cykl roz -
wo jo wy. Je ̋ e li nie do cho dzi do po -
now ne go przy j´ cia spo ru lo wa nych
oocyst (re in fek cji), za ra ̋ e nie za ni ka
sa mo ist nie. Sta dia prze trwal ne nie
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Kok cy dio za ka nar ków, 
in nych ∏usz cza ków 
i astryl dów
Na zwa kok cy dio za u ∏usz cza ków okre Êla dwa ro dza je in wa zji pa so ̋ yt ni czych, któ re pro wa dzà do od mien nych
ob ra zów cho ro by – kok cy dio z´ je li to wà oraz atok so pla zmo z´ (syn drom czer wo ne go brzu cha). Sà one wy wo ∏y -
wa ne przez pa so ̋ y ty we wn´trz ne z gru py kok cy diów, któ re sà pier wot nia ka mi (Pro to zoa) z kla sy Spo ro zoa.
U pta ków Êpie wa jà cych pa so ̋ y tu jà g∏ów nie ga tun ki ro dza ju Iso spo ra, któ re wy ka zu jà du ̋ à spe cy ficz noÊç wzgl´ -
dem go spo da rza. Przez to u ka˝ de go ro dza ju i ga tun ku pta ka wy kry wa ne sà cha rak te ry stycz ne dla nie go ro dza -
je kok cy diów. Te ga tun ki spe cy ficz nych kok cy diów nie da jà si´ prze nieÊç na in ne ro dza je, czy ga tun ki pta ków.

Oocysta Isospora sp.
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po zo sta jà w or ga ni zmie. Ta kie na tu -
ral ne ogra ni cze nie in wa zji gra du ̋ à
ro l´ w zwal cza niu i pro fi lak ty ce za -
cho ro waƒ.

Syn drom czer wo ne go brzu cha
(atok so pla zmo za)

Cykl ˝y cio wy kok cy diów, któ re
wy wo ∏u jà syn drom czer wo ne go
brzu cha, zo sta nie przed sta wio ny
na przy k∏a dzie Iso spo ra se ri ni, wy -
wo ∏u jà ce go atok so pla zmo z´ ka nar -
ków. Cykl roz mna ̋ a nia te go pa so -
˝y ta jest po dob ny do cy klu pa so ̋ y -
ta wy wo ∏u jà ce go kok cy dio z´ je li to -
wà. Jed nak Iso spo ra se ri ni wni ka
do bia ∏ych cia ∏ek krwi (mo no cy -
tów) i z ni mi opusz cza je li to.
Z krwià tra fia do wie lu or ga nów
we wn´trz nych, jak wà tro ba, Êle -
dzio na i p∏u ca. Tam pa so ̋ y ty roz -
mna ̋ a jà si´ bez p∏ cio wo i uszka dza -
jà za ata ko wa ne tkan ki. Przy in ten -
syw nym za ra ̋ e niu na st´ pu je z re -
gu ∏y sil ny stan za pal ny wà tro by,
któ ra dra ma tycz nie po wi´k sza si´.
Spo mi´ dzy upie rze nia brzu cha
mo˝ na zo ba czyç za czer wie nie nie
pod cien kà Êcia nà brzu cha (syn -
drom czer wo ne go brzu cha) spo wo -
do wa ne przez po wi´k sze nie ob j´ tej
za pa le niem wà tro by. Po 9 do po -
nad 200 dniach pa so ̋ y ty do cie ra jà
z po wro tem do ko mó rek Êcia ny je -
li ta i za czy na jà roz mna ̋ a nie p∏cio -
we. Skut ku je to po wsta niem
oocyst, któ re zo sta jà wy da lo ne
z eks kre men ta mi. Za nim no we
∏usz cza ki b´ dà mo g∏y zo staç za ra -

˝o ne, mu si na stà piç doj rze wa nie
oocyst. W od ró˝ nie niu od kok cy -
dio zy je li to wej, atok so pla zmo -
za ma prze bieg chro nicz ny. Przez
mie sià ce oocy sty sà wy da la ne
w nie wiel kiej ilo Êci.

Roz prze strze nia nie si´ in wa zji
Za wle cze nie kok cy diów do ho dow -

li jest mo˝ li we przede wszyst kim
przez do pusz cze nie no wych pta ków,
któ re prze no szà i wy da la jà pa so ̋ y ty.
Ta kie wy da la jà ce kok cy dia pta ki mo -
gà nie wy ka zy waç ob ja wów cho ro by,
a ba da nie pa ra zy to lo gicz ne ka ∏u mo -
˝e nie wy ka zy waç obec no Êci kok cy -
diów. Mo gà to byç ∏usz cza ki, któ re
wpraw dzie ju˝ przy j´ ∏y pa so ̋ y ty, ale
jesz cze nie za cho ro wa ∏y i po czàt ko -
wo ich nie roz sie wa jà. Pta ki te znaj -
du jà si´ w tzw. fa zie pre pa ten cji.
W przy pad ku ho dow li kra jo wych ga -

tun ków ∏usz cza ków w wo lie rach ze -
wn´trz nych (np. wo lie rach dla pta -
ków le Ênych), na le ̋ y braç pod uwa g´
mo˝ li woÊç in fek cji przez eks kre men -
ty wol no ̋ y jà cych pta ków te go sa me -
go ga tun ku.

Po za tym roz prze strze nia nie si´ za -
bru dzo ne go kok cy dia mi ka ∏u jest te˝
mo˝ li we przez za nie czysz czo ne ma -
te ria ∏y (np. mie szan ki po kar mo we,
pia sek na pod ∏o ̋ u, skrzyn ki do prze -
wo zu i skrzyn ki wy sta wo we, pod k∏ad -
ki pod gniaz da, pa ty ki do sie dze nia),
co po win no byç bra ne pod uwa g´ ja -
ko przy czy na za wle cze nia pa so ̋ y tów
do ho dow li. Prze no sze nie wy trzy ma -
∏e go, in wa zyj ne go sta dium prze trwal -
ne go mo ̋ e za cho dziç te˝ przez owa -
dy, jak mu chy, ka ra lu chy, czy
chrzàsz cze, któ re wi´k sze pta ki trzy -
ma ne w wo lie rach cz´ sto wy ko rzy stu -
jà ja ko do dat ko we êró d∏o po kar mu.
Owa dy sta no wià przez to po Êred nie
lub bez po Êred nie êró d∏o za ka ̋ eƒ.

Czas prze ̋ y wal no Êci oocyst w Êro -
do wi sku ze wn´trz nym za le ̋ y od hi -
gie ny ho dow li. Chro nio ne w gru dach
ka ∏u lub wy Êció∏ ki pod ∏o ̋ a sta dia
prze trwal ne mo gà za cho waç zdol -
noÊç za ra ̋ e nia na wet do ro ku. Bez -
po Êred nie pro mie nio wa nie s∏o necz -
ne i prze su sze nie przy spie sza jà z ko -
lei Êmierç pa so ̋ y tów.

Ob raz cho ro by
Ty po we ob ja wy cho ro by mo˝ na wy -

pro wa dziç z opi sa nych po wy ̋ ej cy -
klów roz wo jo wych kok cy diów. Pier -
wot nia ki nisz czà ko mór ki je li ta i wp∏y -

44 5/2005

Zmiany zapalne w jelitach.

To ju˝ powa˝na inwazja.



wa jà tym nie ko rzyst nie na tra wie nie.
Przy uszko dze niach na czyƒ krwio no -
Ênych, w Êcia nie je li ta do dat ko wo
krew prze cho dzi do Êwia t∏a prze wo du
po kar mo we go. Te zmia ny w je li cie
pro wa dzà do wy da la nia wod ni sto -Êlu -
zo wa te go, cza sem za wie ra jà ce go krew
ka ∏u, któ ry przy kle ja si´ do piór wo kó∏
klo aki. Po przez stra t´ wo dy do cho dzi
szyb ko do od wod nie nia or ga ni zmu.
¸usz cza ki na pu sza jà pió ra, wy ka zu jà
za uwa ̋ al nie z∏e sa mo po czu cie, zo bo -
j´t nie nie, nie ch´ç do po ru sza nia,
zmniej szo ne przyj mo wa nie wo dy i po -
kar mu oraz wy chu dze nie. U star -
szych, mniej cho rych pta ków roz po -
zna wal ne sà tyl ko bie gun ka i wy chu -
dze nie.

¸usz cza ki, któ re cho ru jà na ci´˝ kà
atok so pla zmo z´, wy ka zu jà ja ko ty po -
wy symp tom cho ro by wi docz nà z ze -
wnàtrz opuch ni´ tà i za czer wie nio nà
wà tro b´, stàd na zwa – syn drom czer -
wo ne go brzu cha. Przy atok so pla zmo -
zie ob ser wu je si´ ogól ne ob ja wy cho -
ro by, jak przy kok cy dio zie je li to wej.
W 30% przy pad ków spo ty ka si´ do -
dat ko wo za bu rze nia funk cji cen tral -
ne go uk∏a du ner wo we go i wy raê ne
trud no Êci w od dy cha niu, któ re wy ni -
ka jà z moc ne go po wi´k sze nia wà tro -
by oraz za ata ko wa nych p∏uc. Syn -
drom czer wo ne go brzu cha cz´ sto
pro wa dzi do Êmier ci pta ka w cià gu 2-
6 dni od pierw szych zmian sa mo po -
czu cia. Mo˝ li we sà na g∏e upad ki bez
wcze Êniej szych oznak za cho ro wa nia.

Âmier tel noÊç m∏o dych pta ków
przy kok cy dio zie je li to wej si´ ga
do 60%, przy atok so pla zmo zie na wet
do 80%.

Do po wsta nia kok cy dio zy je li to wej
oraz atok so pla zmo zy nie zb´d ne jest
zje dze nie in wa zyj nych sta diów prze -
trwal nych, któ re ma miej sce cz´ sto
ju˝ w gnieê dzie. Nie ka˝ da zje dzo -
na oocy sta pro wa dzi do roz wo ju ob -
ja wów cho ro by. Do pie ro wy star cza -
jà co wy so ka licz ba pa so ̋ y tów wy wie -
ra na pta ka tak du ̋ y wp∏yw, ˝e roz wi -
ja jà si´ zmia ny or ga nów we wn´trz -
nych z wy raê ny mi kli nicz ny mi ob ja -
wa mi. Licz ba ta za le ̋ y od ga tun ku
kok cy diów i wy no si dla Iso spo ra se ri -
ni 300-1000, dla Isop spo ra ca na ria
z ko lei po nad 10000 oocyst. Kie dy
ptak przyj mie nie wiel kà iloÊç kok cy -
diów, roz wi ja si´ u nie go od por noÊç
prze ciw te mu pa so ̋ y to wi. Ta tzw. od -
por noÊç na by ta, chro ni przed za cho -
ro wa niem i wy stà pie niem symp to -
mów cho ro by. Szcze gól nie cz´ sto
cho ru jà m∏o de pta ki w wie ku 2-
6 mie si´ cy. Zwy kle za czy na jà cho ro -
waç po od∏à cze niu od ro dzi ców,
w zwiàz ku z prze sta wia niem na no wy
ro dzaj po kar mu i ho dow là w wo lie -
rach z in ny mi m∏o dy mi pta ka mi.
Kok cy dia mo gà po wo do waç wy raê ne
za cho ro wa nie lub na wet Êmierç pta -
ka tyl ko gdy wy st´ pu je je den lub wi´ -
cej z po ni˝ szych czyn ni ków:

– wy so ka daw ka pa so ̋ y ta: na gro -
ma dze nie du ̋ ej ilo Êci oocyst w wo lie -

rze, np. przy nie wy star cza jà cej hi gie -
nie z cz´ stym za nie czysz cze niem ka -
∏em mi sek na wo d´ i po karm, czy nie
zaj mo wa nie si´ cho ry mi zwie rz´ ta mi,
du ̋ a iloÊç wy da la nych oocyst pro wa -
dzi do przyj mo wa nia du ̋ ej licz by pa -
so ̋ y tów przez ∏usz cza ki.

– brak od por no Êci na by tej: na ra ̋ o -
ne sà przede wszyst kim zwie rz´ ta
m∏o de lub do ro s∏e, do ku pio ne, któ re
nie mia ∏y wcze Êniej kon tak tu z da -
nym pier wot nia kiem.

– s∏a be si ∏y obron ne or ga ni zmu:
u m∏o dych zwie rzàt me cha ni zmy
obron ne or ga ni zmu nie sà jesz cze
w pe∏ ni doj rza ∏e. We wszyst kich gru -
pach wie ko wych dal szy roz wój cho ro by
za le ̋ y od im mu no su pre sji. Jed nym
z naj wa˝ niej szych czyn ni ków zmniej -
sza jà cych od por noÊç or ga ni zmu jest
stres. Stres wy ni ka na przy k∏ad z nie od -
po wied nich wa run ków ˝y cia, jak zbyt
du ̋ e za g´sz cze nie pta ków, prze sta wia -
nie po jem ni ków z je dze niem, trans -
port, wy sta wy, zmia na wo lie ry czy tez
zim na, wil got na po go da. Zna czà cà ro -
l´ dla od por no Êci or ga ni zmu ∏usz cza -
ków gra ja koÊç i iloÊç po kar mu.

Dia gno za
Po dej rze nie za cho ro wa nia na kok -

cy dio z´ po wsta je cz´ sto na pod sta wie
kli nicz ne go ob ra zu cho ro by w po wià -
za niu z wie kiem da ne go zwie rz´ cia
lub prze bie giem cho ro by. Do wo dem
kok cy dio zy w ho dow li sà oocy sty wy -
kry te w ka le. Dla te go oka zu je si´
wa˝ ne zbie ra nie Êwie ̋ ych prób ka -
∏u wszyst kich pta ków w klat ce czy
wo lie rze. Wa˝ ne sà przede wszyst kim
eks kre men ty wy da lo ne w go dzi nach
po po ∏u dnio wych, po nie wa˝ oocy sty
z ro dza ju Iso spo ra sà wy da la ne g∏ów -
nie w tym cza sie. Po le ca si´ przy kry -
cie pod ∏o gi fo lià lub po dob nym ma -
te ria ∏em, by mo˝ na by ∏o zdo byç ka∏
bez za nie czysz czeƒ. Oocy sty wiel ko -
Êci 0,02 mm x 0,02 mm mo gà zo staç
zi den ty fi ko wa ne pod mi kro sko pem
w pa ra zy to lo gicz nym ba da niu me to -
dà flo ta cji.

W przy pad ku atok so pla zmo zy
∏usz cza ków cz´ sto re la tyw nie nie wie -
le oocyst mo˝ na zna leêç w eks kre -
men tach. Dla po twier dze nia dia gno -
zy, ja ko g∏ów ny symp tom s∏u ̋ y syn -
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drom czer wo ne go brzu cha, czy li po -
wi´k sze nie wà tro by. 

Cz´ sto jed no znacz ny do wód wy stà -
pie nia kok cy dio zy lub atok so pla zmo -
zy by wa trud ny do wska za nia. Nie
wy star cza na wet ba da nie kli nicz ne
i pa ra zy to lo gicz ne. W ta kich przy -
pad kach za le ca si´ dia gno stycz ne
uÊmier ce nie kil ku pta ków. Z po mo cà
ob duk cji i na st´p nie ba daƒ la bo ra to -
ryj nych mo gà zo staç stwier dzo ne ty -
po we zmia ny or ga nów we wn´trz nych
lub sa me pa so ̋ y ty i za le co na od po -
wied nia te ra pia.

Za po bie ga nie
Ârod ki za po bie gaw cze w ho dow li

∏usz cza ków ma jà za za da nie przede
wszyst kim za po biec do tar ciu en do pa -
so ̋ y tów do ho dow li. Gdy po wsta je ju˝
kok cy dio za, na le ̋ y ogra ni czyç roz -
prze strze nia nie si´ i prze no sze nie pa -
so ̋ y tów, by za po biec wy bu cho wi cho -
ro by.

By nie do pu Êciç do za wle cze nia
kok cy diów, a tak ̋ e in nych cho rób
pa so ̋ yt ni czych, bak te ryj nych i wi ru -
so wych, wszyst kie no we pta ki po win -
ny byç ob j´ te kil ku ty go dnio wà kwa -
ran tan nà. W tym cza sie nie mo -
˝e dojÊç do ˝ad ne go kon tak tu mi´ dzy
do tych czas ho do wa ny mi, a no wy mi
zwie rz´ ta mi. Pod czas kwa ran tan ny
po win ny zo staç prze ba da ne pró by
ka ∏u no we go ∏usz cza ka pod kà tem
obec no Êci kok cy diów. 

IloÊç wek to rów mo gà cych prze no siç
za raz ki, np. owa dów, mu si byç sta le
utrzy my wa na na ni skim po zio mie.

Dla kon tro li ho dow li pod kà tem
wszyst kich pa so ̋ y tów je li to wych
spraw dza jà si´ re gu lar ne ba da nia ka -
∏u (np. co 4 mie sià ce /
przed i po okre sie l´ go wym /

przed i po wy sta wach). Przez
pod j´ cie ta kich pro stych Êrod -
ków mo˝ na unik nàç wy bu chu
cho ro by.

W ho dow lach pta ków mo˝ -
na znacz nie zmi ni ma li zo waç
ry zy ko kok cy dioz przez utrzy -
ma nie od po wied niej hi gie ny.
Re gu lar na wy mia na wy Êció∏ ki
lub pod ∏o ̋ a za po bie ga re in -
fek cjom oraz zmniej sza ogól ne
ry zy ko in wa zji. Co dzien ne

usu wa nie ka ∏u i utrzy my wa nie su chej
wy Êció∏ ki lub pod ∏o ̋ a zmniej sza zna -
czà co po wsta wa nie in wa zyj nych form
prze trwal nych (spo ru la cj´) kok cy -
diów, a tak ̋ e ich szan se prze ̋ y cia
w Êro do wi sku. W przy pad kach kok cy -
dio zy je li to wej, któ re przy za po bie ga -
niu po wtór ne mu przy j´ ciu oocyst
po kil ku ty go dniach sa me prze cho -
dzà, Êrod ki hi gie nicz ne mo gà na wet
przy no siç efek ty te ra peu tycz ne. Dla
unik ni´ cia za bru dze nia ka ∏em po kar -
mu i wo dy, po win ny byç one po da wa -
ne na pod wy˝ szo nych, ∏a twych
do czysz cze nia sto li kach, nie znaj du -
jà cych si´ pod miej sca mi do sie dze -
nia.

Stres, któ ry od gry wa zna czà cà ro l´
w wy bu chu cho ro by, mo˝ na zmniej -
szyç przez uni ka nie zbyt du ̋ e go za -
g´sz cze nia pta ków w wo lie rach, za po -
bie ga nie mo˝ li wo Êci na wro tu cho ro by,
uni ka nie rap tow nej zmia ny po kar mu
itd. Zmia na po kar mu przy czy nia si´
do z∏e go sa mo po czu cia zwie rzàt. 

Te ra pia 
Te ra pia po win na byç pod j´ ta tyl ko

na pod sta wie pew nej dia gno zy le ka -
rza we te ry na rii, by uchro niç pta ka
przed nie od po wied nim wp∏y wem le -
karstw. Nie w∏a Êci wie za sto so wa na te -
ra pia le ka mi sto so wa ny mi prze ciw
kok cy dio zie mo ̋ e spo wo do waç za bu -
rze nia p∏od no Êci i êle wp∏y waç
na upie rze nie.

Prze ciw kok cy diom spraw dza jà si´
np. sul fo na mi dy, apli ko wa ne z wo dà
do pi cia. Sto su je si´ tzw. 
te ra pi´ prze ry wa nà. Le ki po da je si´ 
na przy k∏ad trzy ra zy przez 
5 dni z prze rwa mi dwu dnio wy mi
(5.2.5.2.5). Po skoƒ cze niu po da wa -
nia le ków za le ca si´ po da nie sub sty -

tu tów wi ta mi ny B, gdy˝ sul fo na mi dy
wp∏y wa jà an ta go ni stycz nie na me ta -
bo lizm kwa su fo lio we go. Rów no le -
gle do te ra pii w ˝ad nym wy pad ku nie
mo gà byç po da wa ne pre pa ra ty z wi -
ta mi nà B, po nie wa˝ zmniej sza jà one
dzia ∏a nie le ku na kok cy dia. By za po -
biec wy bie ra niu przez pta ki in nych
êró de∏ wo dy, zie lon ki i wo d´ do kà -
pie li po da je si´ pta kom tyl ko w prze -
rwach mi´ dzy ko lej ny mi po da nia mi
le ku. Po za tym na le ̋ y co 2 dni wy -
mie niaç wy Êció∏ k´ pod ∏o ̋ a. Zwie rz´ -
ta z wy raê ny mi kli nicz ny mi ob ja wa -
mi po win ny byç izo lo wa ne i le czo ne
osob no. W ten spo sób mo˝ na unik -
nàç za ka ̋ e nia in nych pta ków i na ra -
˝e nia os∏a bio nych pta ków na wi´k szy
stres. Na ty dzieƒ po za koƒ cze niu le -
cze nia za le ca si´ po now ne ba da nie
prób ka ∏u dla po twier dze nia suk ce su
te ra pii.

Atok so pla zmo za jest znacz nie
trud niej sza w le cze niu od kok cy -
dio zy je li to wej, po nie wa˝ sta dia
roz wo jo we we krwi i ko mór kach
wà tro by nie sà osià gal ne dla le -
ków. Za le ca si´ dla te go przy tej
cho ro bie co kwar tal ne po wtó rze nia
te ra pii prze ry wa nej. Suk ces te ra pii
oraz stan zdro wia ho dow li po win -
ny byç kon tro lo wa ne przez re gu -
lar ne ba da nia kli nicz ne i pa ra zy to -
lo gicz ne. Z po wo du d∏u go trwa ∏e go
wy da la nia oocyst wcze Êniej opi sa -
ne, opar te na hi gie nicz nych wzgl´ -
dach Êrod ki ma jà zna cze nie w le -
cze niu i sta no wià pew ne go ro dza ju
pro fi lak ty k´.

Gdy po trzeb na jest de zyn fek cja
wy po sa ̋ e nia wo lie ry, spraw dza jà si´
Êrod ki na ba zie kre zo li. Tyl ko te sub -
stan cje ma jà wp∏yw na sta dia prze -
trwal ne kok cy diów. Za le ca ny jest po -
le ca 4%-owy En do san For te S Neu
(Schau mann) z cza sem od dzia ∏y wa -
nia 2 go dzi ny lub tak ̋ e 4%-owy
o cza sie od dzia ∏y wa nia 2 go dzi ny
Neo pre di san 135-1 (Men no Che mie
Ver trieb GmbH).

Mar ko Le gler
Kli ni ka dla Pta ków Dzi kich
i Ozdob nych Wy˝ szej Szko ∏y 
We te ry na ryj nej w Ha no we rze.
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Choroba koƒczy si´ silnym wychudzeniem.


