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ptasie zdrowie

Ospa jest cho ro bà za kaê nà pta ków wy -
wo ∏y wa nà przez wi ru sy z ro dzi ny Po -

xi vi ri dae. Wy st´ pu je ona u pta ków ho dow la -
nych, jak ku ry czy go ∏´ bie, ozdob nych oraz dzi -
kich. Ospa pta ków, jak sa ma na zwa wska zu -
je, nie jest groê na dla lu dzi. U ró˝ nych ga tun -
ków pta ków mo ̋ e mieç od mien ny prze -
bieg, o czym war to wie dzieç, aby w po r´ pod -
jàç w∏a Êci we dzia ∏a nia, ma jà ce na ce lu ogra ni -
cze nie roz prze strze nia nia si´ wi ru sów.

Za ka ̋ e nie na st´ pu je po przez skó -
r´ bàdê b∏o ny Êlu zo we g∏o wy. U go ∏´ bi sprzy -
ja te mu kar mie nie m∏o dych. W prze no sze -
niu wi ru sa z za ra ̋ o nych pta ków mo -
˝e braç udzia∏ cz∏o wiek, naj cz´ Êciej za cho -
dzi to jed nak po przez po id∏a i kar -
m´. WÊród dzi kich pta ków du ̋ à ro l´ ja -
ko wek to ry od gry wa jà ko ma ry, a za cho ro wal -
noÊç na osp´ wzra sta w okre sach naj wi´k -
szej ak tyw no Êci i li czeb no Êci tych owa dów. 

Wi rus roz prze strze nia si´ po -
przez krew bàdê ra ny tka nek. Pierw sza wi re -
mia, czy li na mno ̋ e nie, od by wa si´, o ile za ka -
˝o ny ptak prze ̋ y je, w wà tro bie i szpi ku. Po za -

koƒ cze niu na mna ̋ a nia wi ru sa do cho -
dzi do uogól nie nia pro ce su i dru giej wi re -
mii. Za ka ̋ e nie szcze pa mi ma ∏o zja dli wy -
mi koƒ czy si´ na pierw szej wi re mii i dzi´ ki te -
mu ma ∏a god niej szy prze bieg.

Wy ró˝ nia my trzy po sta cie ospy pta -
ków: skór na, Êlu zów ko wa i mie sza na. U ka -
nar ków ma jesz cze miej sce bar dzo cha rak te -
ry stycz na po staç po socz ni co wa. Po staç skór -
na jest chy ba naj le piej ko ja rzo na i naj ∏a twiej -
sza w ob ser wa cji. Cha rak te ry zu je si´ wy st´ -
po wa niem krost na skó rze koƒ czyn, g∏o -
wy i oko li cy ste ku. Licz ne kro sty mo gà utrud -
niaç wi dze nie, od dy cha nie, de fe ka cj´ czy sta -
no wiç wro ta dla wtór nych in fek cji. Po staç Êlu -
zów ko wa do ty czy b∏on Êlu zo wych i ob ja -
wia si´ se ro wa ty mi na lo ta mi na ich po -
wierzch ni. W prak ty ce ozna cza to za bu rze -
nie we wch∏a nia niu i tra wie -
niu, co przede wszyst kim pro wa dzi do za ha -
mo wa nia roz wo ju, szcze gól nie u m∏o -
dych pta ków. Âmier tel noÊç w tej for mie mo -
˝e do cho dziç do 50%. W po sta ci mie sza -
nej ob ser wu je my kom bi na cj´ po wy˝ -

szych ob ja wów, dla te go na le ̋ y pa mi´ -
taç, ˝e cho ro ba wy wo ∏a na przez wi -
rus ospy to nie tyl ko zmia ny na skó rze. U ka -
nar ków ospa naj cz´ Êciej ma prze bieg po socz -
ni co wy. Ob ser wu je my my là ce ob ja wy dusz -
no Êci i bar dzo cz´ sto brak zmian na skó -
rze, a cho ro ba ma prze bieg ostry. Ob ja wy po -
wy˝ sze wy ni ka jà z po wi no wac twa wi ru -
sa do na b∏on ków wy Êcie ∏a jà -
cych, m.in. uk∏ad od de cho wy, po wo du jàc za -
pa le nie p∏uc, wor ków po wietrz nych i wy wo -
∏u jàc cz´ sto 100% Êmier tel no Êci w sta dzie.

Na sek cji, po mi ja jàc zmia ny skór ne ( któ -
re nie za wsze wy st´ pu jà), za uwa ̋ y my zmia -
ny w wà tro bie (po prze by tej wi re mii), dy fte ro -
idal ny na lot i za czer wie nie Êlu zów ki je lit. W po -
sta ci po socz ni co wej stan za pal -
ny p∏uc – ma to zna cze nie w ho dow lach ka nar -
ków i na le ̋ y wy klu czyç in fek cje bak te ryj -
ne, grzy bi ce czy ster no sto ma to z´. 

Dia gno za mo ̋ e byç opar ta na te stach se ro -
lo gicz nych lub me to dach bio lo gii mo le ku lar -
nej. Ana li za pre pa ra tów hi sto pa to lo gicz -
nych wy ka zu je obec noÊç cia ∏ek wtr´ to -
wych Bor re la i Bol lin ge ra, cha rak te ry stycz -
nych dla wi ru sa ospy pta siej, przy czym wi -
docz ne mo gà byç one tak ̋ e w pre pa ra tach od -
ci sko wych.

Le cze nie do ty czy je dy nie po sta ci skór -
nej, kie dy to jo dy nu je my kro sty i po da je my wi -
ta mi n´ A. W po zo sta ∏ych przy pad kach mo˝ -
na za sto so waç szcze pie nia u pta ków nie wy ka -
zu jà cych jesz cze ob ja wów. Po prze cho ro wa -
niu uzy ski wa na jest od por noÊç utrzy mu jà -
ca si´ przez ró˝ ny okres (za le˝ ny od ga tun -
ku i szcze pu wi ru sa). 

Jak za wsze naj wa˝ niej sza jest hi gie na i sys te -
ma tycz na de zyn fek cja, a w przy pad ku pta -
ków ozdob nych bez wzgl´d na kwa ran tan -
na no wo przy by ∏ych oka zów i nie wpro wa -
dza nie pta ków z nie zna nych êró de∏. Trans mi -
sja wi ru sa mo ̋ e za cho dziç po mi´ dzy pta ka -
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mi dzi ki mi i ho dow la ny mi, a te pierw sze mo -
gà od gry waç tak ̋ e ro l´ wek to rów me cha nicz -
nych, o czym na le ̋ y pa mi´ taç. Ospa pta -
sia jest pro ble mem w pla ców kach re ha bi li ta -
cyj nych, gdzie sty ka jà si´ ze so bà ga tun ki, któ -
re w przy ro dzie nie mia ∏y by ta kiej mo˝ li wo -
Êci. Do dat ko wo pta ki ta kie sà os∏a bio -

ne, co sprzy ja trans mi sji wi ru sa. W Sta -
nach Zjed no czo nych pro wa dzo ne sà ba da -
nia nad spek trum szcze pów ata ku jà cych po -
szcze gól ne ga tun ki i oka zu je si´, i˝ cho ru jà co -
raz to no we ga tun ki pta ków, u któ rych wcze -
Êniej nie stwier dza no ospy. Stàd wnio -
sek, aby nie pro wo ko waç sy tu acji, kie dy do -

cho dzi do za g´sz cze nia i nie na tu ral ne go sk∏a -
du pta sich grup, oraz ogra ni czyç kon tak ty pta -
ków do mo wych z dzi ki mi, któ re po prze cho -
ro wa niu in fek cji, mo gà byç bez ob ja wo wy -
mi no si cie la mi.
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