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CCho ro ba dzio ba i piór pa pug (PBFD) jest
wy wo ∏y wa na przez wi ru sy z ro dzi ny Cir -
co vi ri dae. Pro wa dzi ona do wy nisz cze nia

i Êmier ci pta ków. Do za ra ̋ e nia do cho dzi po -
przez bez po Êred ni kon takt pta ków. Jak do -
tàd nie opra co wa no sku tecz ne go le cze nia.
U pa pug w prze bie gu cho ro by do cho dzi do
de ge ne ra cji i wy pa da nia piór, a tak ̋ e do za -
bu rzeƒ w przy ra sta niu dzio ba i pa zu rów –
w wy ni ku cze go sta jà si´ mi´k kie, znie kszta∏ -
co ne i po dat ne na z∏a ma nia. Pta ki do tkni´ te
tà cho ro bà sta jà si´ bar dziej po dat ne na
wtór ne za ka ̋ e nia, któ re nie rzad ko przy czy -
nia jà si´ do ich Êmier ci. Naj bar dziej wra˝ li wà
gru pà sà pta ki m∏o de, star sze prze cho dzà
cho ro b´ ∏a god niej i mo gà byç bez ob ja wo wy -
mi no si cie la mi. Obec nie wia do mo, ˝e po nad
40 ga tun ków pa pug jest po dat nych na t´
cho ro b´. Sta no wi ona tak ̋ e pro blem wÊród
dzi kich po pu la cji ka ka du.

Z uwa gi na zna cze nie tej cho ro by, pod j´ to
dzia ∏a nia ma jà ce na ce lu opra co wa nie sku -
tecz nej szcze pion ki i ochro n´ pta ków. Dr
We imar Joh ne z Uni wer sy te tu w Le ip zig

(obec nie Ger man Fe de ral In sti tu te for Risk
As se sment), wspie ra ny przez Fun da cj´ Lo ro
Pa rque, pro wa dzi ba da nia ma jà ce na ce lu
opra co wa nie zre kom bi no wa ne go an ty ge nu
(bia∏ ka wi ru sa), któ ry móg∏ by po s∏u ̋ yç
w pro duk cji szcze pion ki prze ciw ko cho ro bie
dzio ba i piór pa pug. W szcze pion kach re -
kom bi no wa nych, do pro duk cji wi´k szej ilo -
Êci an ty ge nu, w tym przy pad ku bia∏ ka wi ru sa,
u˝y wa si´ dro˝ d˝y lub bak te rii, z uwa gi na ich
szyb ki wzrost i nie skom pli ko wa nà bu do w´.

Otrzy my wa ny pro dukt – czy li bia∏ ko – jest
na st´p nie oczysz cza ny i wstrzy ki wa ny pa -
cjen to wi. Po da ne bia∏ ko roz po zna wa ne jest
w or ga ni zmie przez sys tem im mu no lo gicz ny
ja ko ob ce. Do cho dzi do wy two rze nia prze -
ciw cia∏ i po wsta nia od por no Êci na cho ro b´.
Plu sem tej tech ni ki jest to, ˝e nie ma mo˝ li -
wo Êci roz wo ju cho ro by, po nie wa˝ po da wa -
ne jest tyl ko jed no, wy bra ne bia∏ ko, cha rak -
te ry stycz ne dla wi ru sa, lecz nie wy star cza jà ce
do wy wo ∏a nia cho ro by. 

No we per spek ty wy do ty czà ce szcze pion ki
prze ciw ko cho ro bie dzio ba i piór pa pug

Da wid Waugh
Lo ro Pa rque Fun da ción

Ka ka du sà szcze gól nie po dat ne na cho ro b´ dzio ba i piór pa pug.
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Klu czo wym ele men tem ba daƒ by ∏o opra -
co wa nie mo de lu zwie rz´ ce go, na któ rym
mo˝ na oce niaç sku tecz noÊç szcze pion ki.
U˝y to w tym ce lu pa pu ̋ ek fa li stych, któ re za -
ka ̋ a no wi ru sem PBFD. Ba da nia obej mo wa ∏y
pra ce nad po zy ska niem czy stej for my wi ru sa,
przy go to wa niem ma te ria ∏u na szcze pion k´
oraz prze bie giem in fek cji i sku tecz no Êci
szcze pion ki na wy bra nym mo de lu – w tym
przy pad ku pa pu˝ ce fa li stej. Pew nym pro ble -
mem by ∏o uzy ska nie pa pu ̋ ek wol nych od
wi ru sa, bo wiem te sty pta ków z do st´p nych
êró de∏ wy ka za ∏y je go obec noÊç. Po pew nym
cza sie uda ∏o si´ uzy skaç l´ gi wol ne od PBFD,
któ re na st´p nie, w wa run kach la bo ra to ryj -
nych, zo sta ∏y za in fe ko wa ne trze ma ró˝ ny mi
szcze pa mi wi ru sa PBFD.

U za ra ̋ o nych pa pu ̋ ek fa li stych nie za ob -
ser wo wa no ty po wych ob ja wów cha rak te ry -
stycz nych dla cho ro by dzio ba i piór pa pug,
z te go wzgl´ du od stà pio no od dal szych ba -
daƒ. Mi mo wszyst ko Dr Joh ne rzu ci∏ Êwia t∏o
na kil ka no wych aspek tów tej cho ro by. Po
pierw sze – wy kry to za ska ku jà co du ̋ à cz´ -

sto tli woÊç no si ciel stwa PBFD wÊród pa pu -
˝ek fa li stych na te re nie Eu ro py. Po dru gie 
– zna ko mi ta wi´k szoÊç pta ków nie wy ka zy -
wa ∏a ˝ad nych ob ja wów kli nicz nych, b´ dàc
jed no cze Ênie bez ob ja wo wy mi siew ca mi wi -
ru sa. Wy glà da na to, ˝e ga tu nek ten mo ̋ e
od gry waç istot nà ro l´ w roz prze strze nia niu
wi ru sa i za ka ̋ e niach in nych, bar dziej po dat -
nych ga tun ków pa pug. Po trze cie – eks pe ry -
men tal ne za ka ̋ e nia pa pu ̋ ek fa li stych wi ru -
sem po cho dzà cym od in nych ga tun ków pa -
pug po wio d∏y si´, co wska zu je na brak spe -
cy ficz no Êci ga tun ko wej te go wi ru sa. Ana li za
za ra ̋ o nych pta ków wy ka za ∏a, ˝e naj lep szym
ma te ria ∏em dia gno stycz nym sà pió ra. 

O ile za ra ̋ o ne pa pu˝ ki fa li ste nie wy ka zy -
wa ∏y oznak kli nicz nych, mo˝ na by ∏o wy ka zaç
re pli ka cj´ wi ru sa – co nie do koƒ ca dys kwa -
li fi ku je ten ga tu nek ja ko mo del w ba da niach.
Po se rii mo dy fi ka cji pa pu˝ ki fa li ste mo gà byç
u˝y te do ba daƒ nad wi ru sem PBFD.

Opie ra jàc si´ na tym spo strze ̋ e niu, ze spó∏
ba daw czy pro wa dzo ny przez Dr Brand son
Rit che z Uni ver si ty of Geo r gia og∏o si∏, i˝ osià -

gni´ ty zo sta∏ koƒ co wy etap prac ba daw czych
nad szcze pion kà PBFD. W la tach 90. Fun da -
cja Lo ro Pra que wspie ra ∏a dzia ∏a nia Dr Ri che
w opra co wa niu te stu dia gno stycz ne go oraz
wy izo lo wa niu wi ru sa w ce lu opra co wa nia
szcze pion ki. Szcze pion ka uzy ska na ja ko
pierw sza nie ste ty oka za ∏a si´ nie bez piecz na
dla pta ków i nie nada wa ∏a si´ do wdro ̋ e nia.
Na to miast pro dukt opra co wa ny w wy ni ku
dal szych dzia ∏aƒ me to dà re kom bi na cji oka za∏
si´ prze ∏o mem. Fun da cja Ba daƒ Uni ver si ty of
Geo r gia jest w trak cie re je stra cji i ubie ga nia
si´ o li cen cj´ na pro duk cj´ i sto so wa nie
szcze pion ki. Przy pusz czal nie ca ∏y pro ces za -
koƒ czy si´ w ro ku 2008. War to wspo mnieç,
˝e spon so rem przed si´ wzi´ cia jest fir ma
Pet Smart.

Szcze pion ka z pew no Êcià po pra wi per -
spek ty wy po pu la cji pa pug trzy ma nych w nie -
wo li, jest tak ̋ e na dzie jà dla po pu la cji dzi kich
pta ków, dzie siàt ko wa nych lub za gro ̋ o nych
cho ro bà dzio ba i piór pa pug.
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