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DDo sta ∏em ko lej ny list w tej spra wie. Tym
ra zem od sta re go, do Êwiad czo ne go ho -
dow cy, ty po we go prak ty ka. Dla mnie,

le ka rza, to oczy wi ste, ale jak mam to w do -
st´p nych s∏o wach wy ja Êniç oso bie, któ ra nie
ma po j´ cia o me dy cy nie? Po rów na ∏em uk∏ad
od por no Êcio wy or ga ni zmu do ar mii bro nià -
cej gra nic paƒ stwa. Przy k∏ad oka za∏ si´ tra fio -
ny. Mo ̋ e dla te go, ˝e ów ho dow ca to eme ry -
to wa ny ofi cer woj ska pol skie go. 

Gdy po rów na my or ga nizm pta ka (lub do -
wol ne go zwie rz´ cia) do paƒ stwa, któ re mu -
si si´ bro niç przed in tru za mi, to ∏a two zro zu -
mie my, dla cze go tak wa˝ na jest hi gie na
w po miesz cze niach dla pta ków i ich od ro ba -
cza nie. A tak ̋ e, dla cze go szcze pion ki wy pro -
du ko wa ne prze ciw ko kil ku cho ro bom sà
mniej sku tecz ne ni˝ prze wi dzia ne prze ciw ko
jed nej. I na do da tek, dla cze go szcze pie nie
nie odro ba czo nych pta ków nie mu si pro wa -
dziç do ich uod por nie nia. Wy wód trze ba jed -
nak za czàç od po czàt ku. 

Wy obraê my so bie paƒ stwo bro nià ce si´
przed wro ga mi z ze wnàtrz. W przy pad ku
or ga ni zmu pta ka ta ki mi wro ga mi mo gà byç: 

1. pa so ̋ y ty ze wn´trz ne, 
2. pa so ̋ y ty we wn´trz ne, 
3. za rod ni ki grzy bów w za py lo nym po -

wie trzu, 
4. amo niak dra˝ nià cy uk∏ad od de cho wy

(w po miesz cze niach êle wen ty lo wa -
nych), 

5. bak te rie, 
6. wi ru sy. 
Je ̋ e li wszyst kie te szko dli we czyn ni ki

dzia ∏a jà na or ga nizm pta ka jed no cze Ênie (co
wca le nie jest rzad ko Êcià), to je go uk∏ad od -
por no Êcio wy (w na szym przy k∏a dzie – ar -
mia) jest uwi k∏a ny na sze Êciu fron tach. Funk -
cjo no wa nie uk∏a du od por no Êcio we go, tak
jak i ar mii, jest bar dzo kosz tow ne. Nie da si´
w nie skoƒ czo noÊç pro du ko waç prze ciw cia∏
i bia ∏ych krwi nek. Przy dzia ∏a niu wie lu cho ro -
bo twór czych czyn ni ków, w koƒ cu za brak nie
od por no Êci (czyt. ar mii). Gdy tyl ko ja kiÊ
szko dli wy czyn nik prze sta je dzia ∏aç, or ga -
nizm stop nio wo prze sta je pro du ko waç skie -
ro wa nà prze ciw ko nie mu broƒ (prze ciw cia -

∏a, bia ∏e krwin ki itd.), a wzo rzec od po wied -
niej bro ni, w po sta ci nie wiel kiej par tii prze -
ciw cia∏, prze cho wu je w za u∏ kach swe go
uk∏a du od por no Êcio we go. Ina czej nie by∏ by
w sta nie utrzy maç od po wied niej od por no Êci
(czyt. li czeb nej ar mii) na co raz to no we szko -
dli we czyn ni ki (czyt. wro gów). Gdy tych
szko dli wych czyn ni ków jest zbyt du ̋ o, a po -
ja wi si´ ko lej ny, uk∏ad od por no Êcio wy mo ̋ e
za re ago waç zbyt s∏a bo, co do pro wa dzi do
roz wo ju cho ro by i np. Êmier ci or ga ni zmu lub
je go znacz ne go os∏a bie nia. Je ̋ e li tym szko dli -
wym ele men tem jest szcze pion ka, to re ak cja
na nià b´ dzie rów nie s∏a ba. 

Wy obraê my wi´c so bie ku r´ na ra ̋ o nà na
wszyst kie 6 szko dli wych czyn ni ków. Uk∏ad
od por no Êcio wy ma uwi k∏a ny na 6 fron tach.
Po da na jej szcze pion ka nie mo ̋ e spo wo do -
waç po wsta nia pe∏ nej od por no Êci, bo uk∏ad
od por no Êcio wy nie jest w sta nie wie le zdzia -
∏aç. Co in ne go, gdy uwol ni my jà, a w∏a Êci wie
jej uk∏ad od por no Êcio wy, od wal ki na ja kimÊ
fron cie. Naj ∏a twiej b´ dzie zwal czyç pa so ̋ y ty
ze wn´trz ne i we wn´trz ne. Gdy na do da tek
po pra wi my wen ty la cj´, od pad nà jesz cze
dwa szko dli we dzia ∏a nia u˝y te w na szym
przy k∏a dzie. Uk∏ad od por no Êcio wy b´ dzie
mia∏ moc, by w pe∏ ni za re ago waç na dra˝ nià -
cà go sub stan cj´, w tym przy pad ku szcze -
pion k´. Roz wi nie si´ so lid na od por noÊç na
cho ro b´. Je ̋ e li jed nak szcze pion ka b´ dzie
za wie ra ∏a kil ka sk∏ad ni ków, czy li b´ dzie skie -
ro wa na prze ciw ko kil ku cho ro bom, to si ∏a

od po wie dzi uk∏a du od por no Êcio we go b´ -
dzie po dzie lo na i od po wied nio mniej sza dla
ka˝ dej z cho rób. Po wsta nie od po wied niej
dla od por no Êci daw ki prze ciw cia∏ za bie ra or -
ga ni zmo wi pta ka oko ∏o 2 ty go dni. Po tym
cza sie re ak cja na ko lej nà szcze pion k´ b´ dzie
tak sa mo sil na jak na po przed nià. Czy li war -
to szcze piç co dwa ty go dnie prze ciw ko ko -
lej nym cho ro bom. U˝y cie jed nej szcze pion ki
prze ciw ko kil ku cho ro bom jest jed nak taƒ -
sze i ∏a twiej sze, dla te go jest tak po pu lar ne.
Gdy jed nak ta ka szcze pion ka tra fi na pta ka
za ro ba czo ne go we wnàtrz i na ze wnàtrz,
trzy ma ne go w êle wen ty lo wa nym po miesz -
cze niu, ma jà ce go ja kieÊ bak te ryj ne i/lub wi -
ru so we in fek cje, a na do da tek ˝y jà ce go
w stre sie z po wo du np. prze g´sz cze nia, to
re ak cja uk∏a du od por no Êcio we go b´ dzie
bar dzo s∏a ba lub ˝ad na. A wi´c po nie sio ne
kosz ty nie da dzà ocze ki wa ne go efek tu. 

Pod su mo wu jàc mo˝ na po wie dzieç, ˝e
oszcz´ dza nie na od por no Êci da je oszcz´d nà
od por noÊç. Przy odro bi nie szcz´ Êcia
oszcz´d noÊç mo ̋ e oka zaç si´ sku tecz na, ale
w kon fron ta cji z praw dzi wym za gro ̋ e niem
cho ro bà, ta ka stra te gia mo ̋ e daç tra gicz ny
efekt. I zwy kle da je. A wi´c dbaj my o czy -
stoÊç i hi gie n´, wspie raj my uk∏ad od por no -
Êcio wy na szych pta ków, a efek tem b´ dzie
co raz wi´k sza ra doÊç z uda nej ho dow li, cze -
go wszyst kim czy tel ni kom Wo lie ry ˝y cz´. 
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