
Praw dzi wà zmo rà ho dow ców go ∏´ bi 
w okre sie let nim jest pier wot niak 

z ro dza ju Tri cho mo nas, po wo du jà cy rz´ sist -
kow ni c´, czy li tri cho mo na do z´. Nie wszy -
scy jed nak wie dzà, ˝e nie tyl ko go ∏´ bie do -
mo we sà po dat ne na t´ nie przy jem nà cho -
ro b´. 

Spek trum ˝y wi cie li te go pier wot nia ka jest
nie zwy kle sze ro kie. Obej mu je nie mal
wszyst kie pta ki, po czy na jàc od kur po ja -

strz´ bie i so ko ∏y. No si cie lem, cz´ sto bez ob -
ja wo wym, sà go ∏´ bie do mo we i miej skie. Do
za ra ̋ e nia do cho dzi pod czas kar mie nia pi -
sklàt, kar mie nia si´ part ne rów p∏cio wych
pod czas go dów, a u pta ków dra pie˝ nych po
zje dze niu ofia ry za ra ̋ o nej tym pa so ̋ y tem
(dla te go przez so kol ni ków za le ca ne jest
uprzed nie za mra ̋ a nie go ∏´ bi i in nych pta ków
prze zna czo nych do kar mie nia cen nych pta -
ków po lu jà cych). W okre sie let nim do za ra -

˝a nia si´ pta ków do cho dzi przy wo do po jach
i karm ni kach, ja ko ˝e pa so ̋ yt ten w sprzy ja -
jà cych wa run kach (wil goç i cie p∏o) jest w sta -
nie prze trwaç po za or ga ni zmem ˝y wi cie la
do pi´ ciu dni. Nie wy ta rza on cyst, za tem nie
mo ̋ e prze trwaç w re gu lar nie my tych po -
id∏ach. 

Pier wot nia ki te za sie dla jà przede wszyst -
kim b∏o ny Êlu zo we prze wo du po kar mo we -
go, zw∏asz cza ja my ust nej i wo la. Opi sy wa ne
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sà tak ̋ e przy pad ki in wa zji gór nych dróg od -
de cho wych, obej mu jà ce tcha wi c´ oraz za to -
ki, po wo du jàc prze wle k∏e sta ny za pal ne. 
U ba ̋ an tów i kur in wa zja do ty czy zwy kle tyl -
ko ja my ust nej, a u astryl dów i ∏usz cza ków
za zwy czaj obej mu je tyl ko wo le. U osob ni -
ków szcze gól nie wra˝ li wych, a wi´c u 2-4 ty -
go dnio wych pi sklàt go ∏´ bi kar mio nych przez
ro dzi ców lub u m∏o dych pta ków, któ re
wcze Êniej z tym pa so ̋ y tem nie mia ∏y kon tak -
tu, mo ̋ e tak ̋ e roz wi nàç si´ po staç uogól nio -
na lub in wa zja b∏o ny Êlu zo wej ste ku. Naj -
ostrzej szy prze bieg zda rza si´ u nie ty po we -
go ˝y wi cie la, np. pta ka dra pie˝ ne go lub eg -
zo tycz ne go ga tun ku go ∏´ bia. Po prze cho ro -
wa niu in wa zji pta ki sta jà si´ bez ob ja wo wy mi
no si cie la mi pa so ̋ y ta i roz sie wa jà go, szcze -
gól nie po przez brud ne po id∏a, czy pod czas
kar mie nia part ne ra lub m∏o dych. 

W prze bie gu cho ro by po wsta jà ogni ska
za pal ne prze kszta∏ ca jà ce si´ z cza sem w ˝ó∏ -
ta wo za bar wio ne guz ki mar twi cze, nie kie dy
osià ga jà ce wiel koÊç ziar na fa so li. Te z ko lei,
po wi´k sza jàc si´, mo gà uci skaç lub blo ko waç
dro gi od de cho we oraz po kar mo we. Przy in -
ten syw nych in wa zjach do cho dziç mo ̋ e do
per fo ra cji prze ∏y ku lub wo la, wte dy rz´ sist ki
do sta jà si´ do krwi, przy czy nia jàc si´ do
uogól nio nej po sta ci cho ro by. Ob ja wy za le ̋ à
od sta nu za awan so wa nia i prze bie gu cho ro -
by oraz od jej in ten syw no Êci. Sà to trud no Êci
w prze ∏y ka niu lub ca∏ ko wi ta blo ka da prze ∏y -
ku, dusz noÊç oraz apa tia i ogól ne os∏a bie nie. 

Cho ro b´ na le ̋ y od ró˝ niç od nie do bo ru
wi ta mi ny A, ospy, dro˝ d˝y cy i lo kal nych in -
fek cji bak te ryj nych, a tak ̋ e po dra˝ nie nia

b∏on Êlu zo wych sub stan cja mi che micz ny mi.
W ce lu roz po zna nia in wa zji na le ̋ y po braç
wa ci kiem wy maz z naj Êwie˝ szych ognisk 
w ja mie ust nej lub wo la. Po st´ po waç przy
tym na le ̋ y jed nak bar dzo ostro˝ nie, gdy˝ na -
de rwa nie guz ka mo ̋ e spo wo do waç po wa˝ -
ny krwo tok i Êmierç pa cjen ta. Nie kie dy
zmia ny nie usa da wia jà si´ w ja mie ust nej, ale
w wo lu. Sà to twar de, nie prze su wal ne grud -
ki, któ re jed nak trze ba umieç od ró˝ niç od
po kar mu tra wio ne go w wo lu. 

Naj sku tecz niej szà i ∏a twà me to dà wy kry -
cia pa so ̋ y tów jest wy ko na nie pre pa ra tu bez -
po Êred nie go. Wy ko nu je si´ go po przez roz -
mie sza nie Êlu zu z roz two rem fi zjo lo gicz nym
i przy kry cie szkie∏ kiem na kryw ko wym. Po -
st´ po waç przy tym na le ̋ y doÊç spraw nie,
tak aby cie p∏e szkie∏ ko by ∏o szyb ko w∏o ̋ o ne
pod obiek tyw mi kro sko pu. Bar dzo ∏a two
mo˝ na wte dy do strzec licz ne, ru chli we pier -
wot nia ki. In nà me to dà jest wy bar wie nie roz -
ma zu wy ko na ne go na szkie∏ ku mi kro sko po -
wym. Naj szyb sze i bar dzo sku tecz ne jest
sto so wa nie ze sta wu barw ni ków Ha ema co -

lor, co po zwa la na otrzy ma nie wy ni ku ju˝ po
5 mi nu tach (opis bar wie nia by∏ po da ny w po -
przed nim nu me rze „Wo lie ry”). 

W ba da niu sek cyj nym stwier dza si´ ogni -
ska za pal ne b∏o ny Êlu zo wej prze ∏y ku, wo la,
nie kie dy tcha wi cy, a tak ̋ e ˝ó∏ ta wy na lot, b´ -
dà cy w rze czy wi sto Êci z∏o ga mi w∏ók ni ka.
Przy uogól nio nej po sta ci do cho dzi do zmian
w wà tro bie oraz ko niusz ku ser ca. 

W le cze niu sto su je si´ ni tro imi da zo le: me -
tro ni da zol, di me tro ni da zol, kar ni da zol i ro ni -
da zol. Do bre efek ty uzy sku je si´ przy sto so -
wa niu me tro ni da zo lu z wo dà do pi cia lub
kar mà. W prak ty ce jest to zwy kle Avi me tro -
nid w daw ce 3 gra my/ litr przez 9 dni. W nie -
du ̋ ych sta dach spraw dza si´ Car ni da zol,
w daw ce 10 mg do ust nie dla go ∏´ bia (ty le jest
w ta blet ce Spar tri xu). Sun stan cje te dzia ∏a jà
tak ̋ e na bak te rie bez tle no we roz wi ja jà ce si´
w miej scach, gdzie do sz∏o do g∏´ bo kich
zmian i mar twi cy. Ni tro imi da zo le nie ma jà
wy zna czo nych okre sów ka ren cji, w zwiàz ku
z czym nie mo˝ na ich sto so waç u zwie rzàt
prze zna czo nych do spo ̋ y cia przez lu dzi.
Wy jàt kiem sà pre pa ra ty za re je stro wa ne dla
in dy ków z my Êlà o hi sto mo na do zie, znaj du jà -
ce jed nak za sto so wa nie przy in wa zji rz´ sist -
ka. W te ra pii rz´ sist ko wi cy istot na jest oce na
sta nu pta ka, bo wiem za awan so wa ne zmia ny
utrud nia jà przyj mo wa nie wo dy i po kar mu.
W ta kiej sy tu acji ko niecz ne mo ̋ e byç kar -
mie nie i po je nie cien kà son dà.

Pro fi lak ty ka obej mu je izo la cj´ stad ho -
dow la nych od dzi kich go ∏´ bi, hi gie n´ po ide∏
oraz sto so wa nie le ków prze ciw rz´ sist ko -
wych u ka˝ de go no wo przy by ∏e go go ∏´ bia.
Szcze gól nym okre sem jest od chów m∏o -
dych, kie dy sta do po win ni Êmy oto czyç
szcze gól nà ochro nà.

Fot. A. Kru sze wicz i A. Czuj kow ska 
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Pier wot nia ki wi docz ne w pre pa ra cie bez po Êred nim 

Efekt bar wie nia ze sta wem Ha ema co lor. Wi docz ne rz´ ski


