
Ptas ie  zdrow ie

K o li bak te rio zy sà po wszech nie
wy st´ pu jà cy mi jed nost ka mi

cho ro bo wy mi u ró˝ nych ga tun ków
pta ków oraz ssa ków. Po wo du jà du ̋ e
stra ty w ma so wym cho wie trzo dy
chlew nej, jak i w cie l´t ni kach. Nie sà
ob ce rów nie˝ w wiel ko to wa ro wych
ho dow lach dro biu. Po spo li te sà tak ̋ e
u pta ków trzy ma nych ama tor sko –
stwier dza si´ je u go ∏´ bi, ka czek, g´ si
i dro biu grze bià ce go. Na le ̋ y pod kre -
Êliç, ˝e wie le z ich szcze pów jest
sk∏ad ni kiem sym bio tycz nej flo ry
uk∏a du po kar mo we go. W sprzy ja jà -
cych jed nak wa run kach (stres, im mu -
no su pre sja, nie do bo ry w ˝y wie niu,
za ka ̋ e nia pa so ̋ yt ni cze) prze ∏a my -
waç mo gà ba rie r´ i po wo do waç. Sà
wi´c drob no ustro ja mi wa run ko wo
cho ro bo twór czy mi. Ist nie jà jed nak
szcze py pa to gen ne, czy li wy wo ∏u jà ce
ob ja wy cho ro bo we bez po mo cy in -
nych czyn ni ków. 

Na za ka ̋ e nie pa ∏ecz ka mi okr´˝ ni -
cy wra˝ li we sà pta ki w ka˝ dym wie -
ku. Wiek i ro dzaj szcze pu bak te rii,
któ ry ak tu al nie za ata ko wa∏ pta ki
pre dys po nu je do wy stà pie nia okre -
Êlo nych po sta ci cho ro by. 

Do za ka ̋ e nia do cho dzi naj cz´ Êciej
dro gà uk∏a du po kar mo we go. Ci ho -
dow cy, któ rzy trzy ma jà swo je kur ki
w za mkni´ ciu przez d∏u gi czas mo gà
jed nak spo dzie waç si´ ero gen ne go
(po przez po wie trze) za ka ̋ e nia pa -
∏ecz ka mi okr´˝ ni cy, wy wo ∏u jà ce go
za bu rze nia ze stro ny uk∏a du od de -
cho we go. Bak te rie te bo wiem obec -
ne sà w ku rzu, py le, Êció∏ ce i za -
schni´ tych od cho dach. Do za ka ̋ e nia
przy czy niaç si´ mo gà rów nie˝ krwio -
pij ne sta wo no gi (pa so ̋ y ty ze wn´trz -
ne) po nie wa˝ mo gà one byç wek to -
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Za ka ̋ e nia kur 
Êlu zo wy mi szcze pa mi
Esche ri chia co li (ko li gra nu lo ma to za)

Cha rak te ry stycz ne dla ko li gra nu lo ma to zy zmia ny naj ∏a twiej za ob ser wo waç w prze wo dzie po kar mo wym...

... sà to nie re gu lar nej wiel ko Êci guz ki.



ra mi tych drob no ustro jów. Za re zer -
wu ar za raz ków uwa ̋ a si´ za to prze -
wód po kar mo wy cho rych pta ków,
któ re po prze cho ro wa niu mo gà staç
si´ no si cie la mi i siew ca mi tych bak -
te rii przez d∏u gie mie sià ce.

Czyn ni ka mi uspo sa bia jà cy mi sà
nie ra cjo nal ne ˝y wie nie, prze zi´ bie -
nia, a tak ̋ e cz´ sto wy st´ pu jà ce
u dro biu w cho wie przy za gro do wym
in fek cje pa so ̋ y ta mi uk∏a du po kar -
mo we go. Istot nà ro l´ w po wsta wa niu
za bu rzeƒ zdro wia wy wo ∏y wa nych
przez E. co li ma jà za ka ̋ e nia wi ru sa -
mi im mu no su pre syj ny mi, ta ki mi jak
wi rus cho ro by Ma re ka, wi rus cho ro -
by Gum bo ro, re owi ru sy, ade no wi ru -
sy i wi ru sy ane mii za kaê nej. Scho rze -
nia te wy st´ pu jà w nie któ rych sta -
dach dro biu ozdob ne go ze wzgl´ du
na brak pro wa dze nia przez ho dow -
ców szcze pieƒ. Do po wsta wa nia ko li -
bak te rioz przy czy nia si´ rów nie˝ nie -
umie j´t ne po da wa nie pta kom an ty -
bio ty ków w ce lu li kwi da cji bie gu nek
ró˝ ne go t∏a.

Esche ri chia co li mo ̋ e wy wo ∏y waç
na st´ pu jà ce jed nost ki cho ro bo we:
ko li bak te rio zy prze wo du po kar mo -
we go (naj cz´st sze), uk∏a du od de cho -
we go, uk∏a du roz rod cze go u sa mic,
za kaê ne za pa le nie p´ che rzy ka ˝ó∏t -
ko we go, za pa le nie skó ry i tkan ki pod -
skór nej (cel lu li tis) a tak ̋ e wy wo ∏y waç
zmia ny wy twór cze. Wi´k szoÊç z wy -
mie nio nych wy ̋ ej scho rzeƒ jest ∏a twa
do zdia gno zo wa nia i le cze nia, szcze -
gól nie je ̋ e li po prze dzo ne ono b´ dzie
ba da niem la bo ra to ryj nym. 

Zmia ny wy twór cze wy wo ∏y wa ne
przez Êlu zo we szcze py Esche ri chia co li,
czy li ko li gra nu lo ma to za, my lo ne sà
z in ny mi jed nost ka mi cho ro bo wy mi,
dla te go chcia∏ bym po Êwi´ ciç w∏a Ênie
im nie co uwa gi w ni niej szym ar ty ku le.

Ko li gra nu lo ma to za jest scho rze -
niem do ty ka jà cym przede wszyst kim
pta ki do ro s∏e. G∏ów nym czyn ni kiem,
któ ry ma wp∏yw na ta ki stan rze czy jest
sto sun ko wo d∏u gi, bo trwa jà cy kil ka ty -
go dni okres in ku ba cji cho ro by. Nie jest
to cho ro ba bar dzo za raê li wa – cho ru je
nie wiel ki pro cent pta ków w sta dzie.
Zda rza jà si´ jed nak przy pad ki stad,
w któ rych wy st´ pu je ona w for mie en -

zo otii ze Êmier -
tel no Êcià do cho -
dzà cà do 75%.
Po za wspo mnia -
ny mi Êlu zo wy mi
szcze pa mi E. co li
w etio lo gii ma jà
udzia∏ rów nie˝
in ne bak te rie, ta -
kie jak Pro teus,
Ae ro mo nas i Pse-
u do mo nas. Po -
czàt ko we ob ja wy
sà bar dzo ma ∏o
cha rak te ry stycz -
ne. Pta ki sta jà si´ mniej ru chli we, apa -
tia z cza sem po st´ pu je, pta ki za czy na jà
stro szyç pió ra, prze sia dy waç w miej scu
z za mkni´ ty mi ocza mi. Na st´p nie za -
uwa ̋ yç mo˝ na opusz cza nie ogo na
i lek kie wy gi na nie grzbie tu. Wska zu je
to na bó le w ja mie brzusz nej. Po w∏o ki
brzusz ne cho re go pta ka przy ob ma cy -
wa niu sà na pi´ te i spra wia jà wra ̋ e nie
twar dych. U cho rych pta ków po ja wia
si´ upo rczy wa bie gun ka, któ ra pro wa -
dzi do dal sze go wy nisz cze nia or ga ni -
zmu – ku ry szyb ko chud nà, sta jà si´
bar dzo lek kie. Nie kie dy w oko li cy klo -
aki i pod brzu sza ob ser wu je si´ guz ko -
wa te zmia ny skór ne.

Po dej mo wa ne przez ho dow ców
pró by le cze nia oka zu jà si´ ma ∏o sku -
tecz ne. Cho re ku ry pa da jà lub zo sta jà
pod da ne ubo jo wi w ce lu wy ko na nia
sek cji dia gno stycz nej. Ob raz sek cyj ny
uwi dacz nia nie re gu lar ne ziar ni nia ki,
przy po mi na jà ce swym wy glà dem
zmia ny gruê li cze. Miej scem pre dy lek -
cyj nym (czy li ta kim, któ re jest naj bar -
dziej cha rak te ry stycz ne dla wy st´ po -
wa nia okre Êlo nych zmian przy da nej
jed no st ce cho ro bo wej) jest prze wód
po kar mo wy. Guz ki stwier dza si´
w Êcia nie je lit, b∏o nach krez ko wych,
cza sem w wà tro bie, p∏u cach i ner kach.
Sà nie re gu lar nej wiel ko Êci – od ziar na
gro chu do wiel ko Êci pi´ Êci i bar wy bia -
∏o - sza rej. Âle dzio na nie wy ka zu je po -
dob nych zmian. Ta ki ob raz my lo ny
jest cz´ sto z gruê li cà, jed nak w dia -
gno sty ce ró˝ ni co wej wy mie niç na le ̋ y
za ka ̋ e nia wi ru sa mi on ko gen ny mi, ta -
ki mi jak wi rus bia ∏acz ki kur i wi rus
cho ro by Ma re ka.

Ze wzgl´ du na nie cz´ ste wy st´ po -
wa nie i nie do k∏ad nà dia gno sty k´
(w za sa dzie tyl ko sek cyj na) le cze nie
cho ro by nie jest do brze opra co wa ne.
Pró by po da wa nia cho rym pta kom an -
ty bio ty ków nie za wsze sà sku tecz ne.
Pew ne wy ni ki osià gnàç mo˝ na po da -
jàc chi no lo ny lub amok sy cy li n´. Aby
nie do pu Êciç do wy stà pie nia ob ja wów
˝ad nej z form ko li bak te rio zy na le ̋ y
utrzy my waç pta ki w czy stych po miesz -
cze niach – co na bie ra szcze gól ne go
zna cze nia w obec nej sy tu acji i wdro ̋ e -
niu za ka zów wy pusz cza nia dro biu.
Ska za ne na nie wo l´ kur ki ozdob ne,
nie ma jàc mo˝ li wo Êci uroz ma ica nia
so bie die ty zda ne sà tyl ko na ich w∏a -
Êci cie li, któ rzy po win ni pa mi´ taç o po -
da wa niu zie lo nek, a w przy pad ku ich
bra ku pre mik sów mi ne ral no -wi ta mi -
no wych. Du ̋ o uwa gi na le ̋ y po Êwi´ ciç
pro fi lak ty ce cho rób wi ru so wych. Od -
by waç si´ ona po win na na dro dze
szcze pieƒ ochron nych i skie ro wa na
byç prze ciw ko tym cho ro bom, któ re
w da nym sta dzie sta no wi ∏y pro blem.
Ko mer cyj ne szcze pion ki dla dro biu
nie sà zbyt wy god ne do sto so wa niu
w sta dach kur ozdob nych ze wzgl´ du
na zbyt du ̋ e opa ko wa nia szcze pio nek
(za zwy czaj po 1000 da wek). Szcze -
pion ki te nie sà jed nak a˝ tak strasz nie
dro gie, a ka˝ dy, kto uwa ̋ a si´ za do -
bre go ho dow c´ i mi ∏o Êni ka pta ków
po wi nien do ∏o ̋ yç wszel kich sta raƒ, by
utrzy maç swych pu pi li w do brym sta -
nie zdro wia przez d∏u gi czas.

To masz Sten zel
Fot. au to ra
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Cho re pta ki stro szà pió ra,

opusz cza jà ogon i lek ko wy -

gi na jà grzbiet.


