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Zgruê li cà pta ków ze tknà∏ si´ nie mal ka˝ dy
ho dow ca ba ̋ an tów, kur lub ka czek.
Rzad ko Êcià nie jest te˝ gruê li ca u pa pug,

a na wet ka nar ków. By wa jed nak bar dzo
rzad ko pra wi d∏o wo roz po zna wa na. Pro blem
jest o ty le po wa˝ ny, ˝e z po wo du pta siej
gruê li cy umie ra jà lu dzie za rów no m∏o dzi, jak
i sta rzy, a na wet dzie ci. 

In fek cje pta ków mo gà prze bie gaç
z udzia ∏em My co bac te rium avium, My co bac -
te rium ge na ven se, My co bac te rium tu ber cu lo -
sis. Ten ostat ni prà tek ata ku je pta ki naj rza -
dziej, gdy˝ jest ty po wo ludz ki, ale prà tek
pta si M. avium, co raz cz´ Êciej oka zu je si´
przy czy nà tzw. nie ty po wej gruê li cy lu dzi,
któ ra ata ku je nie za wsze uk∏ad od de cho wy,
ale tak ̋ e skó r´, sta wy, ner ki czy prze wód
po kar mo wy. 

Dro gi za ra ̋ e nia
M. avium, M. ge na ven se – g∏ów nie dro gà

po kar mo wà.
M. tu ber cu lo sis – przez kon takt z cho ry mi

ludê mi bàdê in ha la cyj nie. Cz´ sto u pa pug
b´ dà cych w za ̋ y ∏ych sto sun kach z cho ry mi.
Pràt ki gruê li cy sà wszech obec ne w Êro do -
wi sku. Naj cz´ Êciej do sta jà si´ do or ga ni zmu
dro gà po kar mo wà, na st´p nie dro gà krà ̋ e -

nia wrot ne go do wà tro by, a stam tàd, z po -
wo du bra ku w´ z∏ów ch∏on nych, do Êle dzio -
ny, szpi ku kost ne go, p∏uc, skó ry i in nych na -
rzà dów. 

Ga tun ki po dat ne: pta ki grze bià ce (ba ̋ an ty,
ku ry, tra go pa ny, prze piór ki, ku ro pa twy),
ptac two wod ne, pa pu gi (szcze gól nie fa li ste,
ama zon ki, nim fy), ∏usz cza ki z Au stra lii, ka nar -
ki, wró ble do mo we, grzy wa cze, cza sem pta -
ki dra pie˝ ne.

Za od por ne uwa ̋ a si´: kru ko wa te, in dy ki,
per licz ki, fla min gi. 

Mo˝ na wy ró˝ niç trzy for my gruê li cy: kla -
sycz nà, pa ra tu ber ku lo z´ i uogól nio ny, roz sia -
ny pro ces. Zmia ny gruê li cze mo gà do ty czyç
skó ry, wà tro by i je lit bàdê wy st´ po waç w po -
sta ci uogól nio nej w wie lu na rzà dach ja ko se -
ro wa te guz ki. 

W przy pad ku, kie dy zmia ny lo ka li zu jà si´
w prze wo dzie po kar mo wy mi i wà tro bie,
ptak b´ dzie chud∏, mo˝ li wa jest bie gun ka,
a pro ces cho ro bo wy b´ dzie po st´ po wa∏ po -
wo li. Cz´ sto for ma ta my lo na jest z roz sze -
rze niem ˝o ∏àd ka. W∏a Êci cie le zwra ca jà uwa -
g´ na po gar sza jà cà si´ kon dy cj´ pta ka, z∏à ja -
koÊç piór, bla doÊç b∏on Êlu zo wych i apa ti´.
Nie ste ty, sà to zmia ny nie spe cy ficz ne i nie
u∏a twia jà dia gno zy.

Nie kie dy w prze bie gu gruê li cy do cho dzi
do zmian w ko Êciach, sta wach oraz po wsta -
wa nia guz ków lo ka li zu jà cych si´ pod skó rà.

W prze ci wieƒ stwie do lu dzi sto sun ko wo
rzad ko ma my do czy nie nia z trud no Êcia mi od -
de cho wy mi. Za zwy czaj wy ni ka jà one z po -
wi´k sze nia wà tro by i uci sku na sà sia du jà ce na -
rzà dy. Cho cia˝ prze d∏u ̋ a jà ce si´ trud no Êci od -
de cho we, po wy klu cze niu in fek cji grzy bi czej
i nie sku tecz nej an ty bio ty ko te ra pii, po win ny
skie ro waç po dej rze nie w∏a Ênie na pràt ki. 

Dia gno za
Przy ̋ y cio wo wa˝ ny jest wy wiad. Naj cz´ -

Êciej cho ru jà pta ki star sze. W przy pad ku pa -
pug war to spy taç o ewen tu al nà hi sto ri´ cho -
ro by do mow ni ków – zda rza si´, ˝e ptak to -
wa rzy szy w cza sie ostat nich dni oso bie cho -
rej na gruê li c´, na st´p nie tra fia w r´ ce dal szej
ro dzi ny.

Kli nicz nie by wa stwier dza na leu ko cy to za,
po wi´k sze nie wà tro by, trud no Êci w tra wie -
niu, nie kie dy obec noÊç pràt ków w roz ma -
zach z ka ∏u lub po p∏u czy nach z oskrze li lub
wor ków po wietrz nych. Nie ste ty nie wsz´ -
dzie do st´p ne sà te sty se ro lo gicz ne, a w wie -
lu przy pad kach ist nie je tak ̋ e ba rie ra fi nan so -
wa, gdy˝ nie sà one ta nie.

Gruê li ca nie tyl ko pta sia
Agniesz ka Czuj kow ska
i An drzej Kru sze wicz

Obraz sekcyjny przy gru˝licy.



84

ptasie zdrowie

En do sko po wo mo˝ na stwier dziç zmia ny
w wà tro bie i je li tach, mo˝ li we jest tak ̋ e po -
bra nie ma te ria ∏u do ana liz. Jed nak za bieg ten
prze pro wa dza si´ w nar ko zie i nie za wsze
po zwa la na to kon dy cja pa cjen ta.

Guz ki gruê li cze nie wap nie jà jak u ssa ków,
stàd dia gno sty ka ra dio lo gicz na jest utrud nio -
na. Po da nie kon tra stu po zwa la stwier dziç
zmia ny w je li tach. Na zdj´ ciu oce niç mo˝ na
te˝ wiel koÊç wà tro by, stan p∏uc oraz ewen -
tu al ne zmia ny w ko Êciach, dla te go me to da ta
sku tecz na jest je dy nie w za awan so wa nym
sta dium. 

Za po bie ga nie i kon tro la
Gruê li ca jest zoo no zà, nie bez piecz nà dla

lu dzi w ka˝ dym wie ku, dla te go za le ca na
jest eu ta na zja za ra ̋ o nych pta ków.
W szcze gól nych przy pad kach ptak za ra ̋ o -
ny gruê li cà po wi nien byç na sta ∏e od izo lo -
wa ny od resz ty osob ni ków. Je Êli jest to ptak
to wa rzy szà cy cz∏o wie ko wi, na le ̋ y stwier -
dziç typ gruê li cy i ewen tu al ne êró d∏o za ka -
˝e nia. Pta ki, któ re mia ∏y stycz noÊç z cho ry -
mi po bra tym ca mi, po win ny pod le gaç ob -
ser wa cji na kwa ran tan nie od 1 do 2 lat.

Szcze gól nie na ra ̋ o ne sà oso by z ob ni ̋ o -
nà od por no Êcià, star sze oraz dzie ci. Za ka -
za ne jest tak ̋ e spo ̋ y wa nie jaj znie sio nych
przez za in fe ko wa ne pta ki. W ho dow lach
dro biu sto su je si´ te sty Êród skór ne, któ re
nie gwa ran tu jà sku tecz no Êci u pta ków in -
nych ni˝ drób.

Le cze nie jest mo˝ li we tyl ko w uza sad -
nio nych przy pad kach. Sto su je si´ kom bi na -
cj´ an ty bio ty ków. Sku tecz ne w le cze niu sà:
cy pro flok sa cy na i en ro flok sa cy na, etam bu -
tol, ry fam pi cy ny i do ksy cy kli na. Przed roz -
po cz´ ciem le cze nia za le ca si´ wy ko na nie
an ty bio gra mu.

Nie jest mo˝ li we wy eli mi no wa nie pràt -
ków ze Êro do wi ska, je Êli trzy ma my pta ki
w wo lie rach ze wn´trz nych. W gle bie mo gà
one prze trwaç na wet 5 lat. Mo˝ na jed nak
pod jàç dzia ∏a nia po le ga jà ce na za po bie ga niu
aku mu la cji pràt ków i nie do pusz cza niu do
sy tu acji stre so wych, ta kich jak: prze g´sz -
cze nie, wspie ra nie od por no Êci pta ków, za -
cho wa nie hi gie ny i ana li za ka˝ de go upad ku
w ho dow li. Wska za na jest tak ̋ e wy mia na
pod ∏o ̋ a w wo lie rach na mi ne ral ne, naj le -
piej z gru be go ˝wi ru, a tak ̋ e wy ci´ cie cz´ -
Êci krze wów ocie nia jà cych wo lie r´ tak, aby
Êwia t∏o s∏o necz ne oÊwie tla ∏o jej pod ∏o ̋ e.
Osob ni ki mniej cen ne po win ny byç eli mi -
no wa ne nie zw∏ocz nie, a m∏o de na le ̋ y wy -

cho wy waç w izo la cji od do ro s∏ych. Trze ba
jed nak pa mi´ taç, ˝e opa no wa nie gruê li cy
w ho dow li jest mo˝ li we tyl ko dzi´ ki zde cy -
do wa nym i kon se kwent nym dzia ∏a niom. 

Na ryn ku do st´p ne sà Êrod ki de zyn fek -
cyj ne dzia ∏a jà ce na pràt ki gruê li cy. War to
o nie spy taç za przy jaê nio ne go le ka rza we te -
ry na rii.  Fot. autorów
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