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CCzer wo ny brzuch to po tocz na na -
zwa tej cho ro by. Do Êwiad czo ny ho dow -
ca wie, ˝e ka nar ka z wà tro bà wy sta jà -

cà po ni ̋ ej most ka lub z za czer wie nio ny mi je -
li ta mi ku po waç nie na le ̋ y. Jest to jed nak cho -
ro ba nie tyl ko ka nar ków. 

Atok so pla zma jest pier wot nia kiem na le ̋ à -
cym do gru py Api com ple xa – czy li cz´Êç swo -
je go roz wo ju prze by wa we wnàtrz ko mó -
rek go spo da rza. Do za ra ̋ e nia do cho dzi po -
przez zje dze nie oocy sty wy da lo nej przez za -
ra ̋ o ne go pta ka. W je li cie do cho dzi do jej roz -
pa du i uwal nia ne sà spo ro zo ity, któ -
re przez Êcia n´ je li ta do sta jà si´ do bia -
∏ych krwi nek: ma kro fa gów i lim fo cy -
tów. Ukry te we wnàtrz leu ko cy tów, do sta -
jà si´ do wà tro by, Êle dzio ny, p∏uc, trzust ki i in -
nych or ga nów i tam in ten syw nie si´ na mna -
˝a jà. Po wsta jà me ro zo ity – te sta dia roz wo jo -
we do sta jà si´ z po wro tem do je lit i tam do -
cho dzi do po wsta nia oocyst – któ re wy da la -
ne sà na ze wnàtrz.

Ale skàd te czer wo ne brzu chy? Pa to gen -
noÊç atok so pla zmy wy ni ka w∏a Ênie z cz´ -
Êci cy klu roz wo jo we go od by wa jà ce -
go si´ we wnàtrz na rzà dów. Ma sy po wsta jà -
cych pa so ̋ y tów uszka dza jà na rzàd i przy czy -
nia jà si´ do je go po wi´k sze nia. Szcze gól -
nie do brze wi docz ne jest to na przy k∏a -
dzie wà tro by, któ ra u ka nar ków mo ̋ e zaj -

mo waç znacz nà cz´Êç ja my brzusz nej i prze -
Êwi ty waç przez ich de li kat nà skó -
r´. Stàd okre Êle nie „czer wo ne brzu chy”. Po -
wi´k sze niu ule ga tak ̋ e Êle dzio na, a po -
za tym nie rzad ko do cho dzi do Êle po -
ty na sku tek za tka nia drob nych na -
czyƒ krwio no Ênych w oku. 

O atok so pla zmo zie s∏y szy my za zwy -
czaj w kon tek Êcie ∏usz cza ków, jed nak pa so -

˝y ta te go zi den ty fi ko wa no u wie lu in nych ga -
tun ków, ta kich jak: szpa ki, tan ga ry, b∏ysz cza -
ki, gwar ki czy tur ku Êni ki, a tak ̋ e in nych. Pa -
so ̋ y ta te go wy kry to u oko ∏o 200 ga tun -
ków pta ków. Pro blem do ty czy w mniej -
szym lub wi´k szym stop niu wszyst kich ga -
tun ków na le ̋ à cych do rz´ du wró blo -
wych, cho cia˝ ostat nie do nie sie nia wska zu -
jà na to, ˝e nie tyl ko. Do tych cza so we da -
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ne su ge ru jà, ˝e jest to pa so ̋ yt ga tun ko -
wo spe cy ficz ny i bar dzo rzad ko do cho -
dzi do za ra ̋ e nia mi´ dzy ga tun ko we go. 

Ba da nia prze pro wa dzo ne w ogro -
dach zoo lo gicz nych w Sta nach Zjed no czo -
nych wy ka za ∏y, ˝e atok so pla zma obec -
na jest we wszyst kich wo lie rach ze wn´trz -
nych i tak na praw d´ je dy nie r´cz nie od cho -
wy wa ne osob ni ki, któ re ca ∏e ˝y cie sp´ dzi -
∏y w obiek tach we wn´trz nych, z do k∏ad -

nie de zyn fe ko wa nym pod ∏o ̋ em oraz ele -
men ta mi wy stro ju, sà wol ne od te go pa so ̋ y -
ta. Co to ozna cza dla ho dow cy, któ ry cho -
cia˝ przez cz´Êç ro ku po zwa la swo im pta -
kom ko rzy staç z wo lier ze wn´trz -
nych lub po sia da pta ki z ró˝ nych êró -
de∏? Nic in ne go, jak ko niecz noÊç re gu lar ne -
go sto so wa nia Êrod ków kok cy dio bój -
czych, szcze gól nie przed roz ro dem i w okre -
sie od sta wia nia m∏o dych, po nie wa˝ to w∏a -

Ênie m∏o dzie˝ jest naj bar dziej na ra ̋ o -
na i tu Êmier tel noÊç mo ̋ e osià gnàç na -
wet 80%. 

Dia gno za nie ste ty nie na le ̋ y do naj ∏a -
twiej szych. Po pierw sze, oocy sty kok cy -
diów z ro dza ju Iso spo ra, któ ry pa so ̋ y tu -
je tyl ko w je li cie, sà nie do od ró˝ nie -
nia od Atok so pla sma. Po dru gie w mo men -
cie, kie dy wy da la ne sà oocy sty Atok so pal -
sma, pa so ̋ yt prze by∏ ju˝ po dzia ∏y i po zo sta -
wi∏ sta dia roz wo jo we w na rzà dach we -
wn´trz nych. Po trze cie, naj ostrzej sze ob ja -
wy ob ser wu je si´ w∏a Ênie pod czas in ten syw -
nych po dzia ∏ów w wà tro bie i Êle dzio -
nie, a wte dy nie ma jesz cze oocyst w ka -
le! Aby wy kryç sta dia znaj du jà ce si´ w leu -
ko cy tach, mo˝ na spo rzà dzaç roz ma -
zy krwi, naj le piej od wi ro wa ne w wi rów -
ce he ma to kry to wej i po ze bra niu ko ̋ usz -
ka z leu ko cy tów, tzw. buf fu co at sme ars, ist -
nie je szan sa, ˝e wy kry je my wte dy po czà -
tek in wa zji. Do dat ko wà trud no -
Êcià jest to, ˝e oocy sty wy da la ne sà je dy -
nie o okre Êlo nych po rach, a naj cz´ -
Êciej w no cy, za tem w cià gu dnia w ogó -
le mo ̋ e my nie zna leêç ich w ka le.

Na sek cji pta ki b´ dà mia ∏y po wi´k szo -
nà wà tro b´, Êle dzio n´ i mo˝ li we za pa le -
nie je lit. Nie ste ty, w wi´k szo Êci ma so -
wych upad ków dia gno za sta wia na jest do -
pie ro post mor tem, na pod sta wie pre pa ra -
tów od ci sko wych z wà tro by, p∏uc i Êle dzio -
ny. Po stwier dze niu in wa zji, na le ̋ y na tych -
miast pod jàç le cze nie ca ∏e go sta -
da. Oprócz wy mie nio nych Êrod ków za bi ja -
jà cych pier wot nia ki, mu si my braç pod uwa -
g´ po ten cjal ne uszko dze nia na rzà -
dów i zwià za nà z tym nie wy dol noÊç. Za -
tem war to za sto so waç os∏o n´ an ty bio ty ko -
wà i le ki ko rzyst nie wp∏y wa jà ce na dzia ∏a -
nie wà tro by, np. He pa til. Istot ne jest tak -
˝e, ˝e by nie sto so waç zbyt du ̋ ych da -
wek le ków kok cy dio bój czych. Cho -
dzi o to, by nie do pro wa dziç do jed no cze -
snej Êmier ci wszyst kich pier wot nia -
ków – bo wiem b´ dà one sta no wi ∏y do dat -
ko we ob cià ̋ e nie dla uk∏a du im mu no lo gicz -
ne go. 

Le cze nie wy ma ga kon se kwen cji i dba ∏o -
Êci o hi gie n´ w klat kach i wo lie rach. Sto su -
je si´ na st´ pu jà ce le ki:

– Tol tra zu ril (Bay cox) 1ml/l w wo -
dzie do pi cia – 1 ml/litr przez 2-3 dni; 

– Sul fa tyf lub ES -
B3 – 1 gram/litr przez 3 dni, po za okre -
sem pie rze nia lub wzro stu piór. 

Wy sta jà ca po ni ̋ ej most ka wà tro ba jest ty po wym ob ja wem atok so pla zmo zy. Fot. A Czuj kow ska

Szpak balijski – nosicielstwo atoksoplazm mo˝e zniweczyç prac´ hodowlanà nawet u zagro˝onych
wymarciem gatunków.


