
Do lecz ni cy dla zwie rzàt eg zo tycz nych
re gu lar nie tra fia jà pta ki ozdob ne–pa -
cjen ci, za rów no od osób pry wat nych,
jak i z ogro du zoo lo gicz ne go, któ re sà
ogól nie os∏a bio ne, chu de i apa tycz ne,
a nie mo˝ na u nich zna leêç przy czy ny
cho ro by. Do pie ro od po wied nio prze -
pro wa dzo ne ba da nie krwi, wska zu je
na przy czy n´ pro ble mu, któ rà sà ró˝ -
ne ga tun ki pa so ̋ y tów. 

W ska za niem do ba da nia, w kie -
run ku pa so ̋ y tów krwi, jest

okre so wa sen noÊç lub apa tia, a tak ̋ e
s∏a ba kon dy cja i brak ak tyw no Êci go -
do wej. Ba da nia pa ra zy to lo gicz ne
i bak te rio lo gicz ne ka ∏u nie da jà od -
po wie dzi, co jest przy czy nà nie do ma -
ga nia. W ta kim przy pad ku prze pro -
wa dza my ba da nie krwi. Pro sty roz -
maz na od t∏usz czo nym szkie∏ ku mi -
kro sko po wym, za bar wio ny Ha ema -
co lo rem® lub in nym ze sta wem barw -
ni ków prze zna czo nych do ana liz
krwi, po zwa la na szyb kie po sta wie nie
dia gno zy. Bar wie nie trwa na ty le
krót ko, ˝e mo˝ na je zro biç na po cze -
ka niu. Wpra wy wy ma ga jed nak mi -
kro sko po wa ana li za roz ma zów, gdy˝
trze ba wie dzieç, jak któ ry pa so ̋ yt
wy glà da. Po moc ne w tym b´ dà zdj´ -
cia. War to tak ̋ e za po znaç si´ z bio lo -
già pa so ̋ y tów krwi wy st´ pu jà cych
u pta ków. 

Ato xo pla sma sp., to cz´ sty pa so ̋ yt
ka nar ków, wi k∏a czy i np. b∏ysz cza -
ków. Cho ro ba ob ja wia si´ znacz nym
(2-3 krot nym) po wi´k sze niem wà tro -
by i Êle dzio ny, wy chu dze niem i Êle po -

tà (zw∏asz cza u ka nar ków). Pta ki za -
ra ̋ a jà si´, spo ̋ y wa jàc wo d´ lub po -
karm za nie czysz czo ne oocy sta mi te -
go pa so ̋ y ta (wró ble sà cz´ sty mi no si -
cie la mi), a tak ̋ e w efek cie ukà szeƒ
przez krwio pij ne roz to cza. W sta -
nach za awan so wa nych le cze nie by wa
k∏o po tli we. Po le ga na po da wa niu
z wo dà do pi cia pre pa ra tu o na zwie
Bay cox (1 ml/1 litr przez 3 dni, co
mie siàc). 

Ba be sia sp., zda rza si´ u Êwie ̋ o
im por to wa nych pta ków eg zo tycz -
nych, ale tak ̋ e u pta ków z na szej sze -
ro ko Êci geo gra ficz nej. Prze no szo na
jest przez klesz cze, ale praw do po -

dob nie tak ̋ e przez ko ma ry. Le cze nie
jest ta kie jak przy ma la rii. 

Ha emo pro teus sp., to ga tun ko wo
spe cy ficz ny pa so ̋ yt wi´k szo Êci pta -
ków Êwia ta. Jest doÊç ma ∏o pa to gen -
ny, ale po wo du je os∏a bie nie pta ków,
sen noÊç i apa ti´. By wa stwier dza ny
u dro biu do mo we go, ptac twa wod ne -

go, a tak ̋ e u wi´k szo Êci pta ków kra -
jo wych i eg zo tycz nych (na wet w kil ka
lat po im por cie). Prze no szo ny jest
przez krwio pij ne mu chów ki, m.in.
przez mesz ki. Le cze nie nie jest opra -
co wa ne. Pew nà sku tecz noÊç wy ka zu -
jà pre pa ra ty sto so wa ne przy le cze niu
ma la rii. 

Mi cro fi la rie, to sta dia roz wo jo we
fi la rii, któ rych ró˝ ne ga tun ki mo gà
prze by waç, np. w wor ku osier dzio -
wym lub ja mie cia ∏a pta ków. Stwier -
dza si´ je g∏ów nie u Êwie ̋ o im por to -

wa nych pta ków eg zo tycz nych,
zw∏asz cza u b∏ysz cza ków i pa pug.
W le cze niu wy ko rzy stu je si´ Ivo mec
(do dzio ba lub na skó r´ 1 mg/kg m.c.
w od st´ pie ty go dnio wym, przy naj -
mniej trzy krot nie). 

Leu co cy to zo on sp., to cz´ sty pa so -
˝yt ptac twa wod ne go, zw∏asz cza m∏o -
dych ka czek, u któ rych mo ̋ e po wo -
do waç znacz nà Êmier tel noÊç. Jest
roz no szo ny przez krwio pij ne sta wo -
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no gi. Le cze nie by wa trud ne. Wy ko -
rzy stu je si´ lek o na zwie Fu ra zo li don,
w daw ce 150 mg/kg pa szy, przez kil ka
ty go dni. 

Pla smo dium sp., to przy czy na ma -
la rii. Na wet w na szej stre fie kli ma -
tycz nej po spo li cie wy st´ pu je ma la ria
pta ków dzi kich,

a np. pin gwi ny i ber ni kle rdza wo szy je,
a tak˝e par dwy i hi ma laj skie ga tun ki
ba˝an tów sà na nià bar dzo po dat ne,
po dob nie jak ka nar ki i ama dy ny
wspa nia∏e. Prze no szo na jest przez ko -
ma ry. Po wo du je po wi´k sze nie wà tro -
by i Êle dzio ny oraz stop nio we wy nisz -
cze nie or ga ni zmu. Le cze nie jest doÊç
k∏o po tli we i kosz tow ne. Po le ga na po -
da wa niu dwóch le ków jed no cze Ênie.
W do mi´ Ênio wych za strzy kach po da je
si´ Chlo ro qu in, w daw ce 10 mg/kg
m.c, a po 6, 18 i 24 go dzi nach po wta -
rza si´ w daw ce 5 mg/kg m.c. Jed no -
cze Ênie, do dzio ba, na le ̋ y po daç
przez 3 dni lek o na zwie Pri ma qu in,
w daw ce 0.03 mg/kg m.c. Pew nà ak -
tyw noÊç prze ciw ko ma la riom wy ka zu -
jà tak ̋ e sul fo na mi dy. Sto su je si´ jed -
no cze Ênie Sul fa qu ino xa lin i Tri me tho -
prin, z wo dà do pi cia, przez 7 dni
(daw ka jest jed nak trud na do usta le -
nia, gdy˝ za le ̋ y od spo ̋ y cia wo dy –
ko niecz na jest kon sul ta cja do Êwiad -
czo ne go le ka rza we te ry na rii). 

Try pa no so ma sp., by wa spo ra dycz -
nie wy kry wa na, za rów no u pta ków
kra jo wych, jak i eg zo tycz nych. Z ca ∏à
pew no Êcià mo ̋ e po wo do waç po wa˝ ne
do le gli wo Êci, gdy˝ jest to doÊç du ̋ y pa -
so ̋ yt, p∏y wa jà cy we krwi i pro du ku jà cy
ja kieÊ tok sy ny. Nie ste ty le cze nie tej in -
wa zji nie jest opra co wa ne. 

Ju˝ krót ki prze glàd pa so ̋ y tów
krwi, wy st´ pu jà cych u pta ków
ozdob nych, mo ̋ e nie co prze ra ̋ aç.
Co gor sze, w wie lu przy pad kach le -
cze nie by wa k∏o po tli we i ma ∏o sku -
tecz ne lub wr´cz nie jest opra co wa -
ne. War to jed nak ba daç krew pta -
ków pod kà tem wy st´ po wa nia tych
pa so ̋ y tów, by wie dzieç dla cze go sà
os∏a bio ne, nie roz mna ̋ a jà si´ lub
Êpià w cià gu dnia. 

An drzej Kru sze wicz
i Agniesz ka Czuj kow ska

Fot. au to rów
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Zestaw barwników Hemacolor w praktycznych pojemnikach. Utrwalanie – 1 minuta, barwnik 1
(czerwony) – 10 sekund, barwnik 2 (niebieski) – 10 sekund, p∏ukanie (bufor) – 1 minuta.

Dobrze wykonany rozmaz krwi.

Sposób wykonania rozmazu krwi.


