
ptasie zdrowie

73 styczeƒ/luty 2007

DDo najgroêniejszych chorób zakaê-
nych, jakie mogà wyst´powaç u pa-
pug w krajowych hodowlach, nale-

˝y choroba Pacheca, której przyczynà jest
wirus zaliczany do du˝ej grupy herpeswiru-
sów ptasich. Herpeswirusy papug sà rów-

nie˝ przyczynà innych zespo∏ów chorobo-
wych u tych ptaków, np. brodawczycy b∏on
Êluzowych i skóry oraz zapalenia tchawicy
u amazonek.

Chorob´ Pacheca po raz pierwszy opisa-
no w Ameryce Po∏udniowej w latach trzy-

dziestych ubieg∏ego stulecia. W Europie za-
cz´∏a ona stanowiç powa˝ny problem w la-
tach siedemdziesiàtych, a w Polsce rozpo-
znano jà po raz pierwszy w drugiej po∏owie
lat osiemdziesiàtych (Szeleszczuk i wsp.,
1990).

Najcz´stszà przyczynà problemów
zdrowotnych u ptaków utrzymy-
wanych w niewoli sà b∏´dy w ˝y-
wieniu i utrzymaniu. Du˝e znacze-
nie majà równie˝ choroby zakaêne,
których rozprzestrzenianie si´ do-
datkowo u∏atwia brak kwarantanny
ptaków nowo zakupionych oraz
nie wykonywanie badaƒ kontrol-
nych u ptaków wprowadzanych do
stada. Do zaka˝eƒ dochodzi rów-
nie˝ cz´sto w miejscach sprzeda˝y
ornitofauny, gdzie gromadzone sà
osobniki pochodzàce z ró˝nych
êróde∏. Ptaki znajdujàce si´ w skle-
pach sà nara˝one na silny stres,
prowadzàcy do os∏abienia ich 
odpornoÊci, co z kolei przyczynia
si´ do rozwoju chorób zakaênych.

Choroba Pacheca – realne zagro˝enie
w krajowych hodowlach papug

Aleksandra Ledwoƒ, Piotr Szeleszczuk

Fot. G. Reclos
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O tego czasu choroba jest ciàgle rozpozna-
wana i w ocenie autorów stanowi najgroê-
niejszà chorob´ zakaênà papug.

Wirus choroby Pacheca papug nie jest
w zasadzie niebezpieczny dla innych gatun-
ków ptaków, jedynym wyjàtkiem sà tukany,
które sà równie˝ wra˝liwe na zaka˝enie tym
zarazkiem.

Choroba ta przebiega zwykle z nag∏ymi
upadkami ptaków w dobrej kondycji. Rzadziej
zejÊcia Êmiertelne mogà byç poprzedzone
trwajàcà ok. 2 tygodni biegunkà z obecnoÊcià
˝ó∏tawych lub zielonkawych moczanów (w ta-
kim przypadku kondycja papugi jest s∏absza).
Gdy choroba trwa d∏u˝ej, mo˝na zauwa˝yç
objawy: zapalenia spojówek, wyp∏ywu z otwo-
rów nosowych i braku apetytu. Chore ptaki sà
osowia∏e. Przed Êmiercià mogà równie˝ wy-
st´powaç objawy nerwowe w postaci dr˝enia
szyi i koƒczyn.

Choroba Pacheca cechuje si´ bardzo wy-
sokà zaraêliwoÊcià. Zaka˝enie nast´puje zwy-
kle przez kontakt z ka∏omoczem lub wydzie-
linami z dróg oddechowych chorych ptaków.
Du˝e znaczenie majà, znajdujàce si´ w oto-
czeniu ptaków, pióra i py∏, powodujàce ska-
˝enie powietrza i ca∏ego pomieszczenia,
w którym przebywajà chore ptaki.

Niektóre papugi, zw∏aszcza gatunków
mniej wra˝liwych na zaka˝enie (np. konury),
mogà prze˝yç infekcj´ i staç si´ bezobjawo-
wymi nosicielami herpeswirusa choroby Pa-
checa. W warunkach stresu równie˝ u tych
ptaków mo˝e dojÊç do ujawnienia si´ choro-
by. Cz´sto nag∏e upadki zaka˝onych papug,
które nie wykazywa∏y dotàd objawów choro-
by, nast´pujà w wyniku zadzia∏ania czynnika
stresowego, np. zmiana w∏aÊciciela i (lub)
miejsca pobytu. Dlatego w praktyce zdarza
si´ cz´sto, ˝e ptak pada w kilka do kilkudzie-
si´ciu dni od chwili zakupu.

W celu zapobie˝enia zawleczeniu choroby
do stada, konieczne jest stosowanie kwaran-
tanny trwajàcej co najmniej 8 tygodni. Mimo
to niektóre ptaki mogà okresowo wydalaç
czàstki wirusa nawet przez kilka lat. Wskaza-
ne jest zatem wykonanie testów diagnostycz-
nych (PCR), wykrywajàcych obecnoÊç wirusa
w kale (wymaz z kloaki) i we krwi. Niestety,
jak dotàd w naszym kraju badania takie nie sà
wykonywane. W Oddziale Chorób Ptaków
Katedry Nauk Klinicznych SGGW przewidy-
wana jest mo˝liwoÊç rutynowego wykony-
wania tych badaƒ ju˝ w drugim pó∏roczu
2007 roku.

W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie,
˝e papuga mog∏a mieç kontakt z ptakami
chorymi, nale˝y zastosowaç profilaktyczne
leczenie, podajàc acyklowir w dawce 80
mg/kg m. c., 3 razy dz. przez 10 dni. Acyklo-
wir dzia∏a tylko w stosunku do niektórych
serotypów wirusa. Lek podajemy bezpo-
Êrednio do dzioba lub, po sporzàdzeniu za-
wiesiny, sondà do wola. Podanie acyklowiru
nie daje ˝adnej gwarancji, ˝e papuga nie za-
choruje, ale jest to jedyny swoisty sposób
powstrzymania rozwoju objawów klinicz-
nych choroby.

W przypadku, kiedy objawy kliniczne ju˝
wystàpià, podejmuje si´ terapi´ objawowà.
Ptaki, które nie pobierajà pokarmu samo-
dzielnie, nale˝y dokarmiaç sondà (mieszanki
typu Nutribird), pozajelitowo podajemy p∏y-
ny i preparaty witaminowo-aminokwasowe,
leczy si´ równie˝ infekcje towarzyszàce.

U ptaków klinicznie zdrowych i chorych
wskazane jest tak˝e stosowanie preparatów
stymulujàcych odpornoÊç.

Bardzo wa˝ne jest, aby przy zabiegach
leczniczych i piel´gnacyjnych u ptaków cho-
rych stosowaç sprz´t jednorazowy, a narz´-
dzia wielokrotnego u˝ytku, jak np. metalowe
sondy, po ka˝dym u˝yciu nale˝y wygotowaç,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu si´ zaka˝e-
nia za poÊrednictwem narz´dzi.

Niezwykle istotne sà tak˝e dzia∏ania pre-
wencyjne, obejmujàce mi´dzy innymi dezyn-
fekcj´ pomieszczeƒ dla ptaków. Czàstki wi-
rusa cz´sto gromadzà si´ w systemach wen-
tylacyjnych, dlatego w razie podejrzenia cho-
roby nale˝y wykonaç gruntownà dezynfekcj´
tych urzàdzeƒ. Dezynfekcj´ pomieszczeƒ
i sprz´tu dla ptaków najlepiej wykonaç przy
pomocy s∏abo toksycznych dla ptaków pre-
paratów wirusobójczych, jak np. Virkon czy
Virocid. Istotne jest równie˝ usuni´cie, ze
Êrodowiska bytowania ptaków, owadów

i gryzoni przyczyniajàcych si´ do rozprze-
strzeniania choroby.

Szczepienia przeciwko chorobie Pacheca
sà prowadzone w Stanach Zjednoczonych,
jednak szczepionka nie zabezpiecza przed
wszystkimi serotypami tego wirusa. Ponadto
obserwuje si´ doÊç cz´sto skutki uboczne
szczepienia, jak np. ziarniniaki w miejscu po-
dania szczepionki lub parali˝. Uboczne reak-
cje poszczepienne wyst´pujà najcz´Êciej u ka-
kadu, araraun i ˝ako.

W ka˝dym przypadku, kiedy pada papuga
i jeÊli przyczyna Êmierci nie jest oczywista
(np. uraz), zw∏oki nale˝y przes∏aç do sekcji.
Wprawny patolog mo˝e postawiç wst´pne
rozpoznanie ju˝ na podstawie opisu przebie-
gu choroby i typowych zmian sekcyjnych,
obejmujàcych zwykle rozsianà martwic´ wà-
troby (Fot. 1.) i Êledziony, nie˝yt jelit i prze-
krwienie mózgu. Typowy jest tak˝e gwa∏tow-
ny przebieg choroby, tak i˝ lekko osowia∏a
wieczorem papuga rano mo˝e ju˝ nie ˝yç.

Jednak nie zawsze zmiany sà typowe. Tak
wi´c, aby w 100% rozpoznaç chorob´, nie-
zb´dne jest wykonanie badania histopatolo-
gicznego lub/i PCR.

Do czasu uzyskania wyniku badaƒ nie nale-
˝y nabywaç nowych ptaków, a Êrodowisko,
w którym przebywa∏a pad∏a papuga, poddaç
zabiegom dezynfekcji. Przedmioty b´dàce
wyposa˝eniem klatki, np. ˝erdki, zabawki
i karm´, nale˝y po wczeÊniejszym zdezynfe-
kowaniu usunàç. Cz´stym b∏´dem, zw∏aszcza
hobbystów, jest rekompensowanie sobie
straty skrzydlatego przyjaciela, szybkim zaku-
pem drugiego. Wtedy kolejny ptak zaka˝a si´
wirusem bytujàcym w Êrodowisku i najcz´-
Êciej równie˝ szybko pada. B∏´dem, jaki zda-
rza si´ hodowcom papug, jest szybkie wy-
zbywanie si´ jeszcze klinicznie zdrowych
osobników z zaka˝onego stada. Ptaki te naj-
cz´Êciej sà zaka˝one i padajà u nowych w∏a-
Êcicieli, a ich sprzeda˝ nie tylko przyczynia si´
do rozprzestrzeniania zaka˝enia, ale i przyno-
si hodowcy z∏à opini´, nie wspominajàc ju˝
o konsekwencjach prawnych.

Fot. 1. Fot. autorów
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