
WWostat nich la tach w Pol sce ob ser -
wu je si´ wzra sta jà ce za in te re so -
wa nie ho dow là kur ozdob nych.

Po wo dze nie w uzy ska niu suk ce sów ho dow la -
nych w tej dzie dzi nie za le ̋ y przede wszyst kim
od zdro wot no Êci pta ków. Nie ste ty, ho dow cy
dro biu ozdob ne go ma jà bar dzo du ̋ e k∏o po ty
z uzy ska niem po mo cy w roz po zna wa niu cho -
rób, ich le cze niu i za po bie ga niu. Na ucza nie le -
ka rzy we te ry na rii, od dzie siàt ków lat, ukie -
run ko wa ne jest na kszta∏ ce nie spe cja li stów
opie ku jà cych si´ fer ma mi wiel ko to wa ro wy mi.
Rów nie˝ pro du cen ci le ków i szcze pio nek do -
sto so wu jà swo jà pro duk cj´ do po trzeb du -
˝ych ferm. Jest oczy wi ste, ˝e pro ble my zdro -
wot ne ma ∏ych stad kur ozdob nych ró˝ nià si´
od za gro ̋ eƒ cho ro bo wych w du ̋ ych fer -
mach. Pta ki ho dow li ama tor skich sà w znacz -
nie wi´k szym stop niu na ra ̋ o ne na cho ro by
pa so ̋ yt ni cze, bo wiem, ko rzy sta jàc z wy bie -
gów, ma jà wi´k szy kon takt z ˝y wi cie la mi po -
Êred nimi (owa dy, d˝d˝ow ni ce). Jed nak rów -
nie˝ i w tym przy pad ku prze strze ga nie za sad
hi gie ny we te ry na ryj nej (bio ase ku ra cja) oraz
im mu no pro fi lak ty ka w du ̋ ym stop niu chro nià
pta ki przed cho ro ba mi za kaê ny mi.

Jak si´ wy da je do cho rób, któ re mo gà
spo wo do waç du ̋ e stra ty w ho dow li kur
ozdob nych, na le ̋ y za li czyç za kaê ne za pa le -
nie krta ni i tcha wi cy (In fec tio us La ryn go tra -
che itis – ILT). Jest to ostra cho ro ba za kaê na
kur, ale wra˝ li we na za ka ̋ e nie po zo sta jà
rów nie˝ ba ̋ an ty, per li ce, pa wie oraz in dy ki.
Cho ro b´ wy wo ∏u je wi rus – Gal lid her pe swi -
rus 1 na le ̋ à cy do pod ro dzi ny Al pha her pe svi -
ri nae. Wi rus i cho ro ba, któ rà po wo du je, sà
sze ro ko roz prze strze nio ne na Êwie cie i wy -
st´ pu jà przede wszyst kim tam, gdzie ist nie je
du ̋ a kon cen tra cja pro duk cji dro biar skiej.

Hi sto ria tej cho ro by w Pol sce jest d∏u ga, bo -
wiem ju˝ w 1948 ro ku ne stor pol skich spe cja -
li stów z cho rób dro biu, Prof. Ka zi mierz Ma rek
opi sa∏ u kur pierw sze przy pad ki za kaê ne go za -
pa le nia krta ni i tcha wi cy. Bar dzo in te re su jà ce
ba da nia nad dia gno sty kà tej cho ro by pro wa -
dzi li 20 lat póê niej Cà ka ∏o wa i Rosz kow ski. Cy -
to wa ni au to rzy wy ka za li, ˝e w roz po zna wa niu
tej cho ro by bar dzo przy dat ne i wa˝ ne jest ba -
da nie hi sto pa to lo gicz ne. Je go ce lem jest wy ka -
za nie spe cy ficz nych cia ∏ek wtr´ to wych we -
wnàtrz jà dro wych w ko mór kach na b∏on ka
krta ni i tcha wi cy cho rych pta ków. W na st´p -
nych la tach nie no to wa no w kra ju za gro ̋ eƒ ze
stro ny za kaê ne go za pa le nia krta ni i tcha wi cy na
fer mach dro biu. Sy tu acja ta ule g∏a ra dy kal nej
zmia nie, gdy w 1991 Min ta i wsp. roz po zna li

cho ro b´ za rów no u kur nio sek, jak i kur czàt
broj le rów. Od te go cza su obec noÊç tych za ka -
˝eƒ u kur i kur czàt po twier dza ∏y ob ser wa cje
i ba da nia oÊrod ków aka de mic kich zaj mu jà cych
si´ cho ro ba mi za kaê ny mi pta ków w Olsz ty nie,
Wro c∏a wiu i w War sza wie. W Am bu la to rium
Za k∏a du Cho rób Pta ków SGGW w War sza wie
pierw sze przy pad ki ILT na Ma zow szu, w sta -
dach ro dzi ciel skich broj le rów, zdia gno zo wa no
w dru giej po ∏o wie 1996 ro ku. Stra ty, ja kie spo -
wo do wa ∏a ta cho ro ba i wzrost za gro ̋ e nia epi -
zo otycz ne go przy czy ni ∏y si´ do te go, ˝e w ro -
ku 1997 w Pol sce roz po cz´ to szcze pie nia
prze ciw ko tej cho ro bie w to wa ro wych sta -
dach kur. Ba da nia wy ko na ne w ostat nich la tach
po twier dza jà na ra sta nie za gro ̋ e nia ILT w in -
ten syw nej pro duk cji dro biar skiej (Âmie tan ka
i in., 2001; Wie licz ko i in., 2002; Dy macz,
2006).

Wi rus za kaê ne go za pa le nia
krta ni i tcha wi cy
Wi rus ILT, o Êred ni cy 180-250 nm, za wie ra
DNA ja ko ma te ria∏ ge ne tycz ny i jest sto sun -
ko wo opor ny na dzia ∏a nie czyn ni ków Êro do -
wi sko wych. W wy schni´ tej wy dzie li nie
z tcha wi cy, w tem pe ra tu rze 20–230C, za cho -
wu je zja dli woÊç przez 3 mie sià ce, a w tem pe -
ra tu rze 0–100C a˝ kil ka lat. W Êció∏ ce wi rus
po zo sta je ak tyw ny przez 20 dni.

Za ra zek jest wra˝ li wy na wie le sub stan cji
roz pusz cza jà cych t∏usz cze (eter, chlo ro form)
oraz na po wszech nie sto so wa ne Êrod ki od -

ka ̋ a jà ce, ta kie jak: Vir kon, Jo do sol, wap no
chlo ro wa ne, so da ˝rà ca, a tak ̋ e for ma li na
i fe nol. Wy so ka tem pe ra tu ra oraz ni skie pH
dzia ∏a jà in ak ty wu jà co na za ra zek.

Szcze py wi ru sa ILT za sad ni czo na le ̋ à do
jed ne go se ro ty pu, a wi´c po zo sta jà an ty ge no -
wo jed no rod ne, na to miast wy st´ pu jà znacz -
ne ró˝ ni ce w ich pa to gen no Êci. Na za ka ̋ e nie
wra˝ li we sà pta ki w ka˝ dym wie ku, ale ci´˝ -
szy prze bieg cho ro by cz´ Êciej ob ser wu je si´
u pta ków star szych. Za ka ̋ e nie na st´ pu je
dro gà uk∏a du od de cho we go oraz przez spo -
jów ki oka. Bez po Êred nim êró d∏em za ka ̋ e nia
sà cho re pta ki wy da la jà ce wi rus do Êro do wi -
ska w cza sie kasz lu, z wy dzie li nà z no sa, tcha -
wi cy, a tak ̋ e z ka ∏em. Po Êred nio za ka ̋ e nie
mo˝ li we jest przez kon takt pta ków z za ka ̋ o -
nà Êció∏ kà, pa szà, wo dà oraz sprz´ tem. Cz∏o -
wiek, ma jà cy kon takt z cho ry mi pta ka mi, któ -
ry nie prze strze ga za sad re ̋ i mu sa ni tar ne go,
rów nie˝ mo ̋ e przy czy niç si´ do prze nie sie -
nia cho ro by na in ne, zdro we, wra˝ li we pta ki.
Wi rus za kaê ne go za pa le nia krta ni i tcha wi cy
nie prze no si si´ dro gà pio no wà (przez ja jo).

Co sprzy ja wy st´ po wa niu cho ro by?
Czyn ni ka mi sprzy ja jà cy mi wy st´ po wa niu

ILT sà: nie w∏a Êci we wa run ki Êro do wi sko we
(zim ne i wil got ne kur ni ki), nie do sta tecz na
i zbyt jed no stron na pa sza, zw∏asz cza gdy jest
ubo ga w wi ta mi n´ A oraz pa so ̋ y ty prze wo du
po kar mo we go. Ujem nie wp∏y wa jà tak ̋ e d∏u -
gie trans por ty. Ry zy ko za ka ̋ e nia wzra sta tak ̋ e
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przy lo ka li za cji ho dow li kur ozdob nych w po -
bli ̋ u ferm wiel ko to wa ro wych kur lub ho dow li
ba ̋ an tów, per lic, pa wi i in dy ków. Cho ro ba naj -
cz´ Êciej wy st´ pu je je sie nià lub zi mà.

Ja kie sà ob ja wy cho ro bo we?
Ob ja wy kli nicz ne cho ro by po ja wia jà si´

zwy kle 6-10 dnia po na tu ral nym za ka ̋ e niu
i ich prze bieg za le ̋ y od zja dli wo Êci szcze pu
wi ru sa ILT. Przy ostrej for mie cho ro by u pta -
ków wy st´ pu je ka szel, ki cha nie, trud no Êci
w od dy cha niu, utra ta ape ty tu oraz de pre sja.
Pta ki ma jà nie na tu ral nie wy cià gni´ tà i wy pro -
sto wa nà szy j´ i od dy cha jà przez otwar ty
dziób. W cza sie gwa∏ tow ne go kasz lu z tcha -
wi cy mo ̋ e byç wy rzu ca ny krwa wo -Êlu zo wy
wy si´k. Âmierç pta ków na st´ pu je na sku tek
udu sze nia. Przy ∏a god nej for mie cho ro by,
któ ra przy po mi na kli nicz nie od de cho wà for -
m´ za kaê ne go za pa le nia oskrze li kur, mo ̋ e
wy stà piç ∏za wie nie, za pa le nie spo jó wek, wy -
ciek z no sa, obrzmie nie za tok po do czo do ∏o -
wych oraz zmniej szo na pro duk cja jaj.

Âmier tel noÊç by wa naj wy˝ sza w 2-3 ty go -
dniu cho ro by, bo wiem gi nie wów czas, w za -
le˝ no Êci od po sta ci cho ro by, od 5 do 70% po -
g∏o wia. Od por noÊç ozdro wieƒ ców trwa oko -
∏o 5 mie si´ cy, ale do ro ku pta ki te po zo sta jà
no si cie la mi i siew ca mi za raz ków, a tym sa -
mym sà nie bez piecz ne dla in nych osob ni ków.

Zmia ny sek cyj ne
Zmia ny w na rzà dach we wn´trz nych ogra -

ni cza jà si´ je dy nie do uk∏a du od de cho we go.
B∏o na Êlu zo wa no sa, krta ni i tcha wi cy jest sil -
nie prze krwio na. Przy ostrej for mie cho ro by
po wsta jà w b∏o nie Êlu zo wej licz ne nad ̋ er ki
i owrzo dze nia. W Êwie tle tcha wi cy cz´ sto
gro ma dzi si´ krwi sty Êluz lub ˝ó∏ ta wy w∏ók -
nik, któ ry za my ka Êwia t∏o tcha wi cy i po wo -
du je Êmierç pta ka przez udu sze nie. Zmia ny
obej mu jà w 1/3 gór nà cz´Êç tcha wi cy.

Ja kie cho ro by prze bie ga jà
po dob nie do ILT?

Ob ja wy i zmia ny cho ro bo we w prze bie gu
ILT sà doÊç cha rak te ry stycz ne, ale w dia gno -
sty ce ró˝ ni co wej na le ̋ y za wsze uwzgl´d niç
rze ko my po mór dro biu (ND), za kaê ne za pa -
le nie oskrze li (IB) oraz dy fte ro idal nà po staç
ospy pta ków, przy któ rych to jed nost kach
cho ro bo wych mo gà wy stà piç ob ja wy ze
stro ny uk∏a du od de cho we go. Przy IB, u do -
ro s∏e go sta da, wy st´ pu je znacz ny spa dek
pro duk cji jaj, pod czas gdy Êmier tel noÊç
wi´k sza jest przy ILT. Przy IB i ND cho ro ba

wy st´ pu je u wszyst kich pta ków w cià gu 
24-48 go dzin, na to miast ILT roz prze strze nia
si´ w sta dzie wol niej. W sta dach kur ozdob -
nych, w dia gno zie ró˝ ni co wej, na le ̋ y rów -
nie˝ uwzgl´d niaç nie do bór wi ta mi ny A.

Jak po twier dziç po dej rze nie
cho ro by?

Bar dzo po moc ne w roz po zna niu cho ro by
jest ba da nie hi sto pa to lo gicz ne. W ko mór -
kach na b∏on ka ja my no so wej, krta ni, tcha wi -
cy oraz oskrze li, po bra nych od cho rych pta -
ków (pa d∏ych), wi rus two rzy spe cy ficz ne,
we wnàtrz jà dro we cia∏ ka wtr´ to we, zwa ne
cia∏ ka mi Se ifrie da. Jest to spe cy ficz na i czu ∏a
me to da dia gno stycz na pod wa run kiem, ˝e
ma te ria∏ do ba daƒ zo sta nie po bra ny na po -
czàt ku cho ro by. In ne tech ni ki wy kry wa nia
wi ru sa to: pró ba IF, IP, AGP oraz PCR.
W okre sie 2-3 ty go dni po za ka ̋ e niu, w su ro -
wi cy pta ków, któ re prze cho ro wa ∏y ILT, mo˝ -
na wy kryç me to dà pre cy pi ta cji, w ˝e lu aga -
ro wym (AGP), obec noÊç prze ciw cia∏ pre cy -
pi tu jà cych. W prak ty ce naj bar dziej przy dat na
jest mo˝ li woÊç wy kry cia spe cy ficz nych prze -
ciw cia∏ w te Êcie ELI SA. Do ba da nia te go na -
le ̋ y do star czyç krew po bra nà od pta ków jak
naj wcze Êniej po po ja wie niu si´ ob ja wów
cho ro bo wych i 3-4 ty go dnie póê niej. Wzrost
zmian mi´ dzy jed nym a dru gim ba da niem
(se ro kon wer sja) po twier dza za ka ̋ e nie.

Czy ILT mo˝ na za po biec?
Naj lep sze wy ni ki w za po bie ga niu cho ro -

bie, na te re nach, gdzie ILT wy st´ pu je sta cjo -
nar nie, uzy sku je si´ po przez szcze pie nia pta -
ków. ˚y we szcze pion ki, za wie ra jà ce os∏a bio -
ne szcze py wi ru sa ILT, naj le piej po da waç
przez za kra pla nie do oka. Aby uzy skaç wy so -
kà i d∏u go trwa ∏à od por noÊç, pta ki po win ny
byç dwu krot nie, w od st´ pie 6 ty go dni, szcze -
pio ne. In ne tech ni ki szcze pieƒ prze ciw ko ILT,
jak roz py la nie, sà zbyt in wa zyj ne, a po da wa -
nie szcze pion ki w wo dzie do pi cia jest sto sun -
ko wo mniej sku tecz ne. Trud no Êci tech nicz ne,
ja kie na po ty ka le karz we te ry na rii chcàc za -
szcze piç sta do ku rek ozdob nych, to naj cz´ -
Êciej ma ∏a licz ba pta ków a wy so ka iloÊç da -
wek szcze pion ki w jed nym opa ko wa niu (min.
1000). Szcze pion ki lio fi li zo wa ne, po roz cieƒ -
cze niu, po win ny byç zu ̋ y te w cià gu kil ku go -
dzin, a za mra ̋ a nie nie wy ko rzy sta nej ilo Êci da -
wek, mo ̋ e os∏a biç sku tecz noÊç szcze pion ki.
In ny wa˝ ny pro blem to l´ gi pta ków w ró˝ -
nych ter mi nach, a wi´c od chów pta ków
w ró˝ nym wie ku. Szcze gól nie w przy pad ku

ILT po win na obo wià zy waç za sa da, ̋ e wszyst -
kie pta ki mu szà zo staç za szcze pio ne w tym
sa mym cza sie. Po zo sta wie nie wÊród szcze -
pio nych kur czàt pta ków wra˝ li wych, nie -
szcze pio nych, gro zi u tych dru gich wy bu -
chem cho ro by. Rów nie˝, z te go sa me go po -
wo du, prze ka zy wa nie, sprze da˝ czy trans -
port pta ków szcze pio nych do stad nie szcze -
pio nych jest nie do zwo lo ne. Za tem nie na le ̋ y
po chop nie wpro wa dzaç szcze pieƒ prze ciw -
ko tej cho ro bie, zw∏asz cza na te re nach gdzie
nie sta no wi ona du ̋ e go za gro ̋ e nia.

Za kaê ne za pa le nie krta ni i tcha wi cy ja ko
cho ro ba wi ru so wa nie pod da je si´ le cze niu.
Ist nie je tyl ko tak zwa ne le cze nie ob ja wo we.
Przy kli nicz nej, ma ∏o za awan so wa nej for mie
ILT mo˝ na po da waç pta kom w wo dzie do pi -
cia wy so kie daw ki wi ta mi ny C i A. Aby u∏a -
twiç od dy cha nie, w kur ni ku nad g∏o wa mi pta -
ków, na le ̋ y roz py laç Êrod ki o dzia ∏a niu od ka -
˝a jà cym, za wie ra jà cym np. jod (2% roz twór
Jo do so lu) lub wy cià gi i olej ki ro Êlin ne, np. eu -
ka lip tu sa, la wen dy, ru mian ku (Ar ti fix). Aby nie
do sz∏o do wtór nych, bak te ryj nych za ka ̋ eƒ
mo˝ na ca ∏e mu sta du po daç os∏o no wo che -
mio te ra peu tyk o du ̋ ym spek trum dzia ∏a nia
a ma ∏ej tok sycz no Êci np. flu oro chi no lo ny lub
amok sy cy li n´. De cy zj´ o po da niu le ków po -
wi nien po dej mo waç le karz we te ry na rii.

Brak jest da nych, by okre Êliç, ja ki jest
udzia∏ za kaê ne go za pa le nia krta ni i tcha wi cy
w cho ro bach uk∏a du od de cho we go, doÊç
cz´ sto stwier dza nych w ho dow lach dro biu
ozdob ne go. Sze ro kie wy st´ po wa nie wi ru sa
ILT w du ̋ ych sta dach kur fer mo wych (np.
po nad 3/4 ba da nych nie szcze pio nych stad
ro dzi ciel skich broj le rów ku rzych po sia da ∏o
spe cy ficz ne prze ciw cia ∏a – Dy macz, 2006)
stwa rza, jak mo˝ na sà dziç, re al ne za gro ̋ e nia
dla ho dow li ama tor skich.
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Zmia ny hi sto pa to lo gicz ne na b∏on ka tcha wi cy w prze bie gu
ILT, w jà drach ko mó rek wi docz ne cia∏ ka wtr´ to we Se ifrie -
da (strza∏ ki).  Fot. arch. autorów
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