
ptasie zdrowie

PPa pi lo ma to za, czy li bro daw czy ca, w za -
le˝ no Êci od czyn ni ka etio lo gicz ne -
go prze bie gaç mo ̋ e w for mie roz ro -

stów skó ry lub b∏o ny Êlu zo wej. Pierw sza po -
wo do wa na jest przez pa pil lo wi ru sy i ob ja -
wia si´ roz ro sta mi skó ry (a do k∏ad nie na -
skór ka) naj cz´ Êciej w ob r´ bie g∏o -
wy oraz stóp. Dru ga po staç u pa pug mo -
˝e prze bie gaç w for mie roz ro stów w prze -

wo dzie po kar mo wym, na zy wa na jest wte -
dy IP (In ter nal pa pi lo ma to sis). Ta groê na cho -
ro ba po wo do wa na jest naj praw do po dob -
niej przez wi ru sy na le ̋ à ce do ro dzi ny Her -
pes i tej po sta ci cho ro by po Êwi´ co ny b´ -
dzie po ni˝ szy ar ty ku∏. 

Na wi ru sa te go szcze gól nie po dat -
ne sà ary, ama zon ki oraz ko nu ry, cho -
cia˝ oczy wi Êcie mo ̋ e on wy st´ po waç tak -

˝e u in nych pa pug spo za ga tun ków z gru -
py ry zy ka. Do za ra ̋ e nia do cho dzi po -
przez kon takt po Êred ni, czy li stycz -
noÊç z wy da li na mi oraz wy dzie li na -
mi, ale pta ki sto jà ce w sà sied nich klat -
kach tak ̋ e mo gà si´ od sie bie za ra -
ziç. Nie do koƒ ca wia do mo jak d∏u go roz wi -
ja si´ cho ro ba i jak w przy pad ku wi´k szo -
Êci her pe swi ru sów uza le˝ nio ne jest to tak -
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˝e od sta tu su im mu no lo gicz ne go pta -
ka. Mo˝ li we sà trwa jà ce wie le lat za ka ̋ e -
nia uta jo ne, ujaw nia jà ce si´ do pie -
ro przy spad ku od por no Êci.

Ob ja wy za le ̋ à od miej sca oraz wiel ko -
Êci zmian. U pta ków ob ser wu je si´ od da wa -
nie grud ko wa te go, êle ufor mo wa ne go, nie -
kie dy cuch nà ce go ka ∏u, któ ry cz´ sto wy da la -
ny jest rza dziej, a w du ̋ ej ilo Êci. W za awan -
so wa nych przy pad kach ka∏ za wie ra do miesz -
k´ ˝y wej krwi. Do cho dziç mo ̋ e te˝ do za -
parç i trud no Êci w de fe ka cji wi docz -
nej dla opie ku na ja ko na pi na nie si´ przed od -
da niem ka ∏u, a tak ̋ e za bru dze nia ka ∏em oko -
lic ste ku oraz sa mo oka le cze nia roz po czy na -
jà ce go si´ w tam tej oko li cy. U sa mic mo -
gà wy stà piç za par cia oraz krwo to ki po znie -
sie niu ja ja. Du ̋ e bro daw ki nie jed no krot -
nie wrzo dzie jà na swo jej po wierzch ni, a za -
ka ̋ e nia wtór ne i ból do dat ko wo utrud nia -
jà le cze nie i po gar sza jà sa mo po czu cie pta ka.

Zmia ny bar dzo cz´ sto wy st´ pu jà w koƒ -
co wym od cin ku ste ku, wte dy sà sto sun ko -
wo ∏a two dia gno zo wal ne, jed nak nie jed no -
krot nie bro daw ki wy st´ pu jà tak ̋ e w wy˝ -
szych od cin kach prze wo du po kar mo we -
go, tj. w je li tach oraz w ja mie ust nej, a na -
wet ˝o ∏àd ku.

Dia gno za mo˝ li wa jest po przez ba da -
nie do st´p nych wzro ko wo cz´ Êci klo aki, en -
do sko pi´. Roz cieƒ czo ny ocet na nie sio -
ny na b∏o n´ Êlu zo wà po wo du je bled ni´ -
cie zmian, co u∏a twia ich lo ka li za cj´. Istot -
ne jest prze pro wa dze nie kom plek so we -
go ba da nia kli nicz ne go, po nie wa˝ cz´ -
sto IP to wa rzy szy roz rost gru czo la ko ra -
ka w wà tro bie, trzu st ce oraz wo recz ku ˝ó∏ -
cio wym. Stàd przy z∏ym i po gar sza jà -
cym si´ sta nie pta ka na le ̋ y wy ko naç ba da -
nia bio che micz ne, któ re po zwo là okre -
Êliç stan na rzà dów we wn´trz nych, m.in. wà -
tro by i trzust ki.

Za po bie ga nie w przy pad ku te go wi ru -
sa po le ga na od se pa ro wa niu osob ni ka z po -
dej rze niem cho ro by od resz ty pta -
ków, aby unik nàç trans mi sji. Jed nak z uwa -
gi na d∏u gi okres roz wo ju cho ro by naj praw -
do po dob niej do sz∏o ju˝ do trans mi sji i je -
Êli nie ma cho ro by lub ob ja wów u in -
nych pta ków, ozna cza to, ˝e pta ki te sà bar -
dziej od por ne na wi ru sa. Nie któ re êró -
d∏a po da jà, ˝e sto so wa nie spe cjal nej kar -
my z do dat kiem ostrej pa pry ki mo ̋ e za po -
bie gaç lub opóê niaç roz wój zmian. Kar -
ma ta ka mo ̋ e te˝ byç po moc na w pro ce -
sie le cze nia. 

U pta ków cho rych ze stwier dzo ny mi roz -
ro sta mi b∏o ny Êlu zo wej w sy tu acjach stre so -
wych (po dró˝, zmia na po kar mu), za -
tem w sta nie ob ni ̋ o nej od por no Êci, mo -
˝e dojÊç do przy spie szo ne go roz wo ju cho ro -
by i za ostrze nia ob ja wów.

W przy pad ku ju˝ po wsta ∏ych zmian je dy -
nym spo so bem jest ich usu ni´ cie. Po mi ja -
jàc jed nak licz ne kom pli ka cje te go za bie -
gu, nie za wsze sà one na ty le do st´p -
ne, aby da ∏o si´ te go do ko naç. Bro daw -
ki mo˝ na wy ci naç chi rur gicz nie, przy ̋ e -
gaç azot kiem sre bra, czy wy mra ̋ aç. War -
to jed nak wie dzieç, ˝e zmia ny te go ty pu bar -
dzo cz´ sto ule ga jà wzno wie niu, za tem opi sa -
ne tech ni ki w wi´k szo Êci przy pad ków sà le -
cze niem do raê nym. 

To, co naj bar dziej in te re su je opie ku nów do -
tkní  tych cho ro bà pa pug, to pro gno za. Zmia -
ny za ni ka jà oraz po ja wia jà si´ w za le˝ no -
Êci od sta tu su od por no Êci pta ka. Raz wpro wa -
dzo ny wi rus b  ́dzie utrzy my wa∏ sí w or ga ni -
zmie do koƒ ca ˝y cia. Za tem pro gno za za le -
˝y od ogól ne go sta nu pta ka, za awan so wa -
nia i szyb ko Êci roz wo ju zmian. Pro gno z  ́po gar -
sza jà roz wi ja jà ce sí no wo two ry.

Co za tem mo ̋ e zro biç ho dow ca lub opie -
kun? Praw d´ mó wiàc nie wie le, po nie -
wa˝ wie le pa pug jest ju˝ za ra ̋ o nych lub za -
ra ̋ a si´ u opie ku na od in nych ptaków, któ -
re sà no si cie la mi i sie jà wi ru sa do Êro do wi -
ska. Cz´ sto cho ro ba na si la si´ pod ko niec ̋ y -
cia, kie dy spa da od por noÊç, a do dat ko -
we scho rze nia zwià za ne w∏a Ênie z wie -
kiem przy çmie wa jà jej ob raz. Wyj -
Êciem z tej sy tu acji jest do k∏ad na ob ser wa -
cja ka ∏u i za cho wa nia naj bar dziej po dat -
nych ga tun ków pa pug oraz nie do pro wa dza -
nie do oty ∏o Êci i po da wa nie zbi lan so wa -
nej die ty, aby utrzy maç pta ka, a za ra zem je -
go uk∏ad im mu no lo gicz ny, jak naj d∏u ̋ ej w do -
brej kon dy cji. Zmia ny po win ny byç usu wa -
ne, kie dy prze szka dza jà 
pta ko wi i sà doÊç du ̋ e, ale jesz -
cze nie sà owrzo dzo ne i roz le g∏e. 

Ma ∏e bro daw ki mo gà po ja wiaç si´ i zni -
kaç. Pta ki ma jà ce pro ble my z przyj mo wa -
niem po kar mu, z za ob ser wo wa ny mi zmia na -
mi w Êrod ku lub na oko ∏o dzio ba i ja my ust -
nej, po win ny byç przed sta wio ne do ba da -
nia i ob ser wo wa ne.

Ta ki wy glàd ka ∏u po wi nien na su nàç po dej rze nie IP. Fot. autorki


