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Cho ro by uk∏a du od de cho we go sta no -
wi ∏y i sta no wià cià gle istot ny pro blem

zdro wot ny w cho wie i ho dow li pta ków.
Ostat nio zi den ty fi ko wa nym pa to ge nem,
zwià za nym z uk∏a dem od de cho wym, jest
no wy ga tu nek bak te rii - pa ∏ecz ka Or ni tho -
bac te rium rhi no tra che ale (ORT) – czyn nik
etio lo gicz ny or ni to bak te rio zy pta ków.
Pierw sze przy pad ki tej cho ro by zo sta ∏y opi -
sa ne w RPA w 1991 ro ku w sta dach kur czàt
rzeê nych. Za ra zek ten izo lo wa no od kur czàt
i in dy ków w wie lu kra jach Êwia ta: w Niem -
czech, Bel gii, Fran cji, Ho lan dii, Izra elu, Ja po -
nii, Mek sy ku, Tur cji i w USA. Stwier dzo no go
tak ̋ e u stru si, ba ̋ an tów, gaw ro nów, go ∏´ bi,
g´ si, ku ro patw, prze pió rek i per li czek. 

Mi mo i˝ cho ro ba jest szcze gól nie groê na
dla wiel ko to wa ro wej pro duk cji dro biar skiej,
nie jest wy klu czo ne, ˝e mo ̋ e ona sta no wiç
za gro ̋ e nie tak ̋ e dla stad dro biu ozdob ne go.
W pi Êmien nic twie brak jest nie ste ty ba daƒ w
tym za kre sie. W prak ty ce mo˝ li wo Êci roz po -
zna nia or ni to bak te rio zy sà bar dzo ogra ni czo -
ne, bo wiem do ba da nia jest po trzeb ny Êwie -
˝y ma te ria∏ i wy spe cja li zo wa ne la bo ra to rium
roz po znaw cze.

W Pol sce pierw sze przy pad ki or ni to bak -
te rio zy od no to wa no w sta dach in dy ków
rzeê nych w 1995 ro ku. 

Przy czy na cho ro by
Or ni tho bac te rium rhi no tra che ale to

Gram ujem na, nie ru chli wa i nie wy twa rza jà ca
prze trwal ni ków bak te ria cha rak te ry zu jà ca
si´ du ̋ ym po li mor fi zmem (wiel ko Êci od 0,6
do 5 mi kro me trów). Na pod ∏o ̋ ach sta ∏ych
ro Ênie w po sta ci drob nych (1-2 mm Êred ni -
cy), okrà g∏ych, ma s∏o wa tych, sza rych do sza -
ro bia ∏ych ko lo nii (Ryc.1.). Ze wzgl´ du na to,
i˝ sà to ma ∏e ko lo nie, po 24 h in ku ba cji sà
„prze ra sta ne” przez in ne bak te rie to wa rzy -
szà ce (szcze gól nie E. co li), co znacz nie
utrud nia dia gno sty k´. 

W szcze gó ∏o wych ba da niach izo la tów,
prze pro wa dzo nych w 1997 ro ku, po cho dzà -
cych od pta ków do mo wych i dzi kich z 8 kra -
jów z 4 kon ty nen tów, stwier dzo no ich ma ∏à
ró˝ no rod noÊç, co su ge ru je, ˝e pa ∏ecz ka
ORT zo sta ∏a prze nie sio na z po pu la cji pta ków
dzi kich na drób.

Czyn ni ki sprzy ja jà ce
Wy stà pie niu or ni to bak te rio zy sprzy ja jà

nie ko rzyst ne wa run ki utrzy ma nia pta ków
(za g´sz cze nie, za py le nie, wa ha nia tem pe ra -
tu ry w po miesz cze niach, prze cià gi, pa sza
ubo ga w wi ta mi ny), ale tak ̋ e wcze Êniej sze
za ka ̋ e nia in ny mi za raz ka mi.

Ob ja wy cho ro bo we
Ob ja wy kli nicz ne or ni to bak te rio zy mo gà

byç zró˝ ni co wa ne w za le˝ no Êci od wspó∏ ist -
nie jà cych nie ko rzyst nych czyn ni ków Êro do -
wi sko wych, zja dli wo Êci szcze pów pa ∏ecz ki
ORT, sta tu su im mu no lo gicz ne go sta da, a tak -
˝e obec no Êci in nych czyn ni ków za kaê nych
(szcze gól nie wi ru sów rze ko me go po mo ru
dro biu (ND) i za kaê ne go za pa le nia no sa i

tcha wi cy (TRT) oraz bak te rii: Esche ri schia
co li, Bor de tel la avium i Ha emo phi lus pa ra gal -
li na rum). Pa ∏ecz ka ORT mo ̋ e byç przy czy nà
za rów no za ka ̋ eƒ pier wot nych, jak i wtór -
nych. Cho ro ba w sta dzie sze rzy si´ doÊç
szyb ko, gdy˝ za ra zek ten mo ̋ e roz prze -
strze niaç si´ za rów no przez kon takt bez po -
Êred ni, jak i po Êred ni. Istot nà ro l´ mo ̋ e od -
gry waç rów nie˝ dro ga trans owa rial na, czy li
prze ka za nie bak te rii przez ja jo.

W sta dach broj le rów ku rzych i in dy ków
cho ro ba za czy na sta no wiç pro blem naj cz´ -
Êciej w 2 – 4 ty go dniu ˝y cia. Po czàt ko wo ob -
ser wu je si´ ob ja wy nie spe cy ficz ne, ta kie jak:
oso wie nie, spa dek spo ̋ y cia pa szy i wo dy.
Wi docz ne sà rów nie˝ na pió rach Êla dy wy -
cie ra nia wy p∏y wów z no sa, ki cha nie, ka szel,
wy cie ki z no sa, obrz´k tka nek mi´k kich g∏o -
wy, za pa le nie za tok po do czo do ∏o wych, cza -
sem za pa le nie po wiek i sil na dusz noÊç. Cho -
ro ba zwy kle trwa 5-8 dni, jed nak stwier dza
si´ pod wy˝ szo ne upad ki na wet do 15%.
WÊród in nych, mniej spe cy ficz nych ob ja wów
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ob ser wo wa ne mo gà byç rów nie˝ ku la wi zny
i trud no Êci w po ru sza niu, wy ni ka jà ce z za pa -
le nia sta wów.

W sta dach ro dzi ciel skich broj le rów ku -
rzych ten za ra zek cz´ Êciej sta no wi pro blem
w wie ku 24-52 ty go dni ˝y cia. Wów czas ob -
ser wu je si´ trwa jà cy po wy ̋ ej 21 dni spa dek
pro duk cji nie Ênej (na wet o 20%) i pod wy˝ -
szo ne upad ki (do 3%).

Zmia ny sek cyj ne
Zmia ny sek cyj ne g∏ów nie obej mu jà uk∏ad

od de cho wy. Stwier dza si´ za pa le nie: za tok,
tcha wi cy, su ro wi czo -w∏ók ni ko we lub w∏ók -
ni ko wo rop ne za pa le nie p∏uc i wor ków po -
wietrz nych (z cha rak te ry stycz nym wy si´ -
kiem kon sy sten cji i bar wy jo gur tu – Ryc.2.).
Po dob ne zmia ny mo gà byç ob ser wo wa ne w
in nych na rzà dach we wn´trz nych (za pa le nie
wor ka osier dzio we go, wà tro by z bia ∏a wy mi
ogni ska mi mar twi co wy mi), po wi´k sze nie
Êle dzio ny, zwy rod nie nie mi´ Ênia ser co we go,
in fek cja sta wów, mó zgu i opon mó zgo wych.

Ob raz zmian sek cyj nych w prze bie gu or -
ni to bak te rio zy cz´ sto jest „za cie ra ny” przez
za ka ̋ e nia to wa rzy szà ce (E. Co li) i w prak ty -
ce ta kie za ka ̋ e nia nie sà pra wi d∏o wo roz po -
zna wa ne.

Dia gno sty ka or ni to bak te rio zy
Po do bieƒ stwo ob ja wów kli nicz nych i

zmian ana to mo pa to lo gicz nych or ni to bak te -
rio zy do wie lu in nych cho rób spra wia, i˝ do
pe∏ ne go roz po zna nia ko niecz ne jest wy ko na -
nie ba daƒ la bo ra to ryj nych. Do ba da nia mi -
kro bio lo gicz ne go po bie ra si´ wy cin ki tcha wi -
cy, p∏uc i wor ków po wietrz nych, zaÊ wy izo -
lo wa ne szcze py pod da je si´  iden ty fi ka cji bio -
che micz nej. Obec noÊç za raz ka mo˝ na rów -

nie˝ po twier dziç w ba da niach mo le ku lar nych
(PCR). W prak ty ce naj cz´ Êciej sto su je si´
test im mu no en zy ma tycz ny (ELI SA) do
stwier dze nia obec no Êci prze ciw cia∏ w su ro -
wi cy.

Z ja ki mi cho ro ba mi na le ̋ y ró˝ ni co waç or -
ni to bak te rio z´

W dia gno sty ce ró˝ ni co wej uwzgl´d niç na -
le ̋ y in ne cho ro by uk∏a du od de cho we go, ta -
kie jak: za kaê ne za pa le nie krta ni i tcha wi cy,
za kaê ne za pa le nie oskrze li, asper gil lo za, pa -
ste rel lo za, za kaê ny nie ̋ yt no sa kur, my ko pla -
zmo za i chla my do fi lo za.

Le cze nie
An ty bio ty ko te ra pia wy da je si´ byç jed nà

ze sku tecz nych dróg zwal cza nia in fek cji, jed -
nak stwier dzo no w wie lu ba da niach, i˝ wra˝ -
li woÊç Or ni tho bac te rium rhi no tra che ale jest
bar dzo zró˝ ni co wa na. Przed roz po cz´ ciem
le cze nia na le ̋ y wy ko naç oce n´ an ty bio ty -
kow ra˝ li wo Êci uzy ska nych izo la tów. Au to rzy
kra jo wi za le ca jà sto so wa nie amok sy cy li ny
(100% wra˝ li wych ba da nych szcze pów), a
tak ̋ e am pi cy li ny i lin ko spek ti nu (80% wra˝ -
li wych szcze pów).

Za po bie ga nie
Wo bec ry zy ka wzra sta nia opor no Êci pa -

∏ecz ki ORT na ró˝ ne an ty bio ty ki wpro wa -
dze nie szcze pieƒ wy da je si´ ko niecz ne w
pro gra mach zwal cza nia te go za ka ̋ e nia. Na
ryn ku obec nie do st´p na jest szcze pion ka in -
ak ty wo wa na prze zna czo na dla stad ro dzi -
ciel skich kur. Ochro na stad przed tym za ka -
˝e niem po win na byç rów nie˝ opar ta m.in. na
sys te ma tycz nym pro wa dze niu de zyn fek cji,
tak ̋ e pod czas trwa nia cho ro by, gdy˝ pa ∏ecz -
ka ORT wy ka zu je du ̋ à wra˝ li woÊç na po -
wszech nie sto so wa nie Êrod ki de zyn fek cyj ne.
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