
S ter no sto ma to za jest to cho ro ba
pa so ̋ yt ni cza pta ków wy wo ∏y wa -

na przez roz to cza z ro dzi ny Rhy no -
oco lum, Ster no sto ma tra che oco lum.
Po raz pierw szy zo sta ∏a wy kry ta
u ma ∏ych pta ków ró˝ nych ga tun ków
przez Law ren ce’a w 1948 r., a u ka -
nar ków trzy ma nych w nie wo li przez
Ste pha na w 1950 r. w Afry ce Po ∏u -
dnio wej. Roz tocz ten ata ku je uk∏ad
od de cho wy ∏usz cza ków, w szcze gól -
no Êci ka nar ków i ama dyn wspa nia -
∏ych. W prak ty ce jest doÊç cz´ sto
spo ty ka ny tak ̋ e u pta ków pol skich
ho dow ców.

Etio lo gia i epi de mio lo gia
Ster no sto ma tra che oco lum jest roz -

to czem wiel ko Êci od 0,2 do 0,4 mm.
èró d∏em za ka ̋ e nia sà bez ob ja wo wi
no si cie le i cho re pta ki. Do za ra ̋ e nia

do cho dzi przez ja m´ ust nà pod czas
kar mie nia pi sklàt przez ro dzi ców lub
pod czas za cho waƒ be ha wio ral nych,
kie dy sa miec kar mi sa mi c´. Pa so ̋ yt
umiej sca wia si´ w dro gach od de cho -
wych pta ków: ja mie no so wej, tcha wi -
cy, oskrze lach pierw sze go i dru gie go
rz´ du, p∏u cach oraz wor kach po -
wietrz nych. Naj bar dziej po dat ne na
cho ro b´ sà osob ni ki m∏o de, szcze gól -
nie pod czas pierw sze go pie rze nia.
U osob ni ków do ro s∏ych cho ro ba wy -
st´ pu je cz´ Êciej u sam ców ni˝ u sa -
mic.

Ko lej ny mi czyn ni ka mi uspo sa bia jà -
cy mi sà:

– stres, po wo du jà cy spa dek od por -
no Êci;

– brak kwa ran tan ny dla no wo na -
by tych pta ków;

– brak hi gie ny utrzy ma nia;
– wy so ka wil got noÊç;
– nad mier ne za g´sz cze nie w ho -

dow li.
Cykl ˝y cio wy

Ca ∏y cykl ˝y cio wy od by wa si´ u jed -
ne go osob ni ka. Trwa prze ci´t nie od
14 do 21 dni. Ja ja pa so ̋ y ta sà wy da la -
ne z ka ∏em ˝y wi cie la. Nie ste ty do -
k∏ad ny cykl roz wo jo wy pa so ̋ y ta nie
jest po zna ny.

Pa to ge ne za
Roz to cza po do tar ciu do uk∏a du

od de cho we go przy cze pia jà si´ do
tkan ki ∏àcz nej za po mo cà od nó ̋ y,
a na st´p nie sà po kry wa ne Êlu zem po -
cho dzà cym z b∏on Êlu zo wych. Po wo -
du je to po dra˝ nie nie na b∏on ków,
a w kon se kwen cji sta ny za pal ne.
W na cie ku za pal nym do mi nu jà g∏ów -

371/2006

Ptas ie  zdrow ie

Ster no sto ma to za



nie ko mór ki – lim fo cy ty, ma kro fa gi,
ko mór ki pla zma tycz ne. Po przez nad -
mier nà pro duk cj´ Êlu zu oraz pro li fe -
ra cj´ na b∏on ków zmniej sza si´ Êwia -
t∏o dróg od de cho wych, za bu rza jàc
prze p∏yw po wie trza oraz wy mia n´ ga -
zo wà. Po wsta jà cy wy si´k za pal ny wy -
pe∏ nia te˝ ka pi la ry p∏uc ne.

Ob ja wy
Do cha rak te ry stycz nych ob ja wów

na le ̋ à:
– nie ch´ç sam ców do Êpie wu,

chryp ka, bez g∏os,
– ki cha nie, wy p∏yw z no sa, dusz -

noÊç, ka szel,
– od dy cha nie z otwar tym dzio bem,
– rz´ ̋ e nia, Êwisz czà cy od dech,
– przy spie szo ne i utrud nio ne od dy -

cha nie,
- cz´ ste prze ∏y ka nie (ru chy dzio -

bem su ge ru jà ce po ∏y ka nie nie wi -
docz nych dro bin),

– utra ta kon dy cji.
W ci´˝ kich przy pad kach do cho dzi do:

– okre so we go bez de chu,
– utra ty przy tom no Êci,
– po ra ̋ eƒ, a na wet Êmier ci.

Zmia ny ana to mo pa to lo gicz ne
Do naj cz´ Êciej spo ty ka nych zmian

ana to mo pa to lo gicz nych na le ̋ à za pa -
le nie p∏uc oraz wor ków po wietrz nych.
W tcha wi cy, krta ni i wor kach po -
wietrz nych mo˝ na za ob ser wo waç
prze krwie nie, Êluz oraz roz to cza. Ob -
ser wu je my tak ̋ e zmia ny w wà tro bie –
obrz´ ki oraz zmia ny zwy rod nie nio we
(wà tro ba po wi´k szo na o bar wie gli -
nia stej).

Dia gno sty ka
Naj pew niej szà me to dà dia gno zo -

wa nia cho ro by jest sek cja. Jed nak ta
me to da z wia do mych wzgl´ dów jest
po le ca na w przy pad ku du ̋ ych ho -
dow li lub w przy pad ku upad ków. Me -
to da mi przy ̋ y cio wy mi sà:

1. Oglà da nie przez skó r´ pod Êwia -
t∏o tcha wi cy pta ka po uprzed nim
zwil ̋ e niu wo dà. 

Mo ̋ e my za ob ser wo waç po ru sza jà ce
si´ ciem ne punk ci ki w Êwie tle tcha wi cy.

2. Dia gno stycz ne po da nie le ków
prze ciw ko pa so ̋ y to wi oraz uzy ska nie
efek tu te ra peu tycz ne go.

3. Ba da nie ka ∏u i zna le zie nie w nim
jaj pa so ̋ y ta.

W dia gno sty ce ró˝ ni co wej mu si my
braç pod uwa g´:

– in ne roz to cza (Cy to dy tes nu dus),
– syn ga mo ze,
– asper gi lo ze,
– osp´ ka nar ków,
– bak te ryj ne za pa le nia p∏uc.

Le cze nie
W le cze niu sto su je si´:
– iver mek ty na (Ivo mec) w daw ce

200 – 400? g/kg mc. (1 kro pla /
ka nar ka),

– 2% tri chlor fon (Ne gu von) roz pusz -
czo ny w gli ko lu pro py le no wym 0,03
– 0,05ml / pta ka (1 kro pla),

– mok sy dek ty na (SCATT) 1%
(1kro pla / 30g).

Le ki te na kra pla si´ na nie opie rzo -
nà skó r´ nad sta wem bar ko wym trzy -
krot nie w od st´ pach ty go dnio wych.
Wspo ma ga jà co mo˝ na sto so waç de -
zyn fek cj´ kla tek, a w szcze gól no Êci
po ide∏ i karm ni ków. 

Pro fi lak ty ka
Pro fi lak tycz ne sto su je si´:
– le cze nie wszyst kich osob ni ków

w sta dzie przed l´ giem,
– le cze nie w okre sie kwa ran tan ny no wo

wpro wa dza nych osob ni ków,
– ogra ni cze nie kon tak tu z wol no

˝y jà cy mi pta ka mi.

Kamila Idzikowska
Fot. Olga Rendzyniak

(sposób podawania Ivomecu)
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