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Rzekomy pomól dtobiu
Naj groźniej szą chorobą wirusową strusi j est rzęko -

my pomór drobiu (Newcastle disease) wywoływany
przez Paramyxowirus - serotyp 1 (PMV-1). Paramyk-
sowirusy izolowane od różnych gatunków ptaków
należą do 9 serotypów (od PMV-I do PMV-9) (2).
Duże zrożnicowanie w zjadliwości szczepów wirusa
ND (szczepy lento, mezo i welogeniczne),rożnawraż-
liwość ptaków na zakażenie,lzależniona często od
gafunku, wieku i stafusu immunologicznego orazwpŁyw
niekorzystnych czynników środowiskowych ufiudniają
diagnostykę rzekomego pomonr drobiu (I,2).

Wirus ND jest wirusem pantropowym, powoduje
j ednak naj istotniej s ze zmiany w układzie oddechowym
(trudności w oddychaniu, kichante, rzężenią kaszel),
pokatmowym (biegunka, kał często pienisty z dlżą
ilością moczanów, wybroczynowość w żołądku gru-
czołowym i błonie śluzowej jelit) i nerwowym (dtże-
nie mięśni, skręty głowy i szyi, porażenia kończyn).
Ob ecni e najb ar dziej ro zp owsze chni one s ą zakażenia
szczepami lento-mezo genicznymi wirusa ND, charak-
teryzujące się przewlekłym przebiegiem choroby, z
objawami ze strony układu oddechowego.

Przypadki zakażęń witusem ND, połączone z wy-
soką śmierlelnością strusi na fermach hodowlanych
notowano dotąd w RPA ilzraęlu(I7,33,37, 41). Na-
tomiast w Europie rzekomy pomór drobiu rozpozna-
no u sttusi w niektórych ogrodach zoologicznych (1a).
Ostatnio wirus PMV-1 izolowano od padłych strusi
stada hodowlanego w Danii (20), a badaniem serolo-
gicznym (test ELISA) wykazano l35oń ptaków tego
stada obecność swoistych przeciw ctał - anty-PMV- 1 .

Z innych autorów Cadman i wsp, (7) wykazaliu23%
badanych strusi hodowlanych w Zimbabwe obecność
swoi stych p r ze ctw ciał anty-NDV. Op i s ane pr zez S am-
berg i wsp. (37) przypadki ND w stadach 5-9-miesięcz-
nych strusi wiązały się z 28oń śmiertelnością. Nato-
miast Madeiros (26) podaje, ze śmiertelność strusi
młodych (w okresie odchowu) po zakażeniu zjadliwym
szczepem wirusa ND może byc jeszcze wyższa i się-
gac nawet 80%. U chorych strusi dominują objawy
nerwowe w postaci porażentaszyi(tzw. miękka, wiot-
ka szyja), opadanie szyi na podłoze, torticolis, drżenie
mię śni szyi. Mo gą występowa c r ownięż obrzęki tkan-
ki podskórnej głowy. Badanie anatomo-patologiczne
jest zazwyczaj u strusi mało charakterystyczne, cho-
ciaż stwierdzano przypadki z typowymi dlaND zmia-
nami (wybroczynowość w błonie śluzowej żołądka
gruczołowego, wybroc zyny na nasierdziu, krwotocz-
ne zapalenie błony śluzowej jelit, zmiany zapalne w
tchawicy i płucach).

Oproczwirusa PMV-I izolowano od chorych, 5 mie-
sięcznych strusi pochodzących z hodowli w południo-
wej Kalifornli Paramyksowirus - seroĘp 7 (PMV-7)
(43 ). W badaniu sekcyjnym tych ptaków stwierdzono :

płyn wysiękowy w jamie brzusznej, zatkanie żołądka
gruczołowego i mięśniowego piaskiem i kamieniami,
a ponadto nteżyt błony śluzowej jelit cienkich oraz

obrzęk i zgrubienie ściany jelita grubego. Charaktery-
styka wyizolowanego wirusa wykazaŁa, że należy on
do szczep ow lento gen iczny ch wirus a ND, p o dobnych
do izolatów od kurcząt. Wykazane zmiany sekcyjne u
p adłych strus i autor zy pr zypisują równocze snemu za-
każęnlu Campylobacter jejuni, który izolowano z na-
rządow wewnętrznych tych strusi.

D|azabezpieczenia stad strusi przedND należy pro-
wadzic szczepienia ochronne. Madeiros (27) zaleca2
programy uodporniania strusi przeciwko ND, uzalez-
nione od obecnoś ci (bądź braku) przeciwciał biernych
(matczy ny ch) u s tru s i ąt. P i s kl ęta b e z pr ze c iw c iaŁ mat-
czynychpowinny byó szczepione juz w 14 dniu życta,
natomiast z obecnościąprzeciwciał - 45 dnia (szcze-
pionka żywa, podana przez rozpylenie - spfay lub do
oka). Po 3 tygodniachnależy powtórzyć szczeprcnle
szczepionką inaktywowaną (iniekcj a podskórna). Dla
zapewnienia pełnej ochrony przed zakażęnięm wiru-
sem terenowym stada będące w odchowie szczepi się
co 6 miesię cy, zaś rodzicielskie każdego roku. Stoso-
w ane szczepi onki (zyw e or az inaktywowane) p owin-
ny być produkowane w oparclu o szczep lentogenicz-
ny (LaSota) wirusaND.

Rzekomy pomór drobiu podlega urzędowemu zwal-
czaniu. W krajach należącychdo Unii Europejskiej obo-
wiązuje DyrekĘwa Rady nr 92166 z dnia 14.01 .1992 r.

w sprawie wprowadzenia środków kontroli odnośnie
rzekomego pomoru drobiu. Natomiast obowiązuj ące
w Polsce przepisy dotyczące zabezpieczenia zdrowot-
ne go b ezgrzebieniowców, w tym zasady immunopro -
filaktyki ND omówił w swoim arlykule Maciołek (25).

Grypa ptaków

Choroba wywoływana jest pTzez wirrrs z rodziny
Orthomyxoviridae, typ A (10). Wirusy AI (Avian in-
fllenza) cechuje bardzo dużę zrożnicowanie w zjadli-
wości, przy czymlak dotąd wszystkie zjadliwe izolaty
zprzypadków klinicznychnależały do podtypu H5 lub
HJ . Bardzo patogenne szczępy (HPAI - High Patho-
genic Avian Influenza) wywołują ostrą postać choro-
by (,,klasyczny pomór drobiu") z wysoką śmierlelno-
ścią. Częściej jednak izolowane sąszczępy o niskiej
lub umiarkowanej zjadliwości.

Na zakażęnie wirusem influenzy wrażItwych jest
wiele gatunków ptakóą zarówno dzikich, egzotycz-
nych, jak też drobiu (głównie kury indyki). Poważ-
nym rezerwuarem tego zarazka jest jednak ptactwo
dzikię, szc ze góInie kac zki, które o dgrywaj ą i stotną ro l ę
w rozprzestrzęniantuwirusa influenzy na świecie, same
zaś często nie wykazują objawów klinicznych choro-
by, nawet po zakażeniu wysoce patogennymi szczę-
pami wirusa AL

Od strusi wyizolowano dotychczas podtyp H5N2
(2I) oraz H7N1 (3) wirusa AI. Pier-wszy z przypad-
ków, opisany przęz Jorgensena i wsp. (2I) dotyczył
strusi sprowadzonych do Danii. W czasie transpotlu
padły 3 ptaki, a w okresie kolejnych 23 dnikwarantan-
ny - 146 strusi, na 506 zaimpoftowanych. Najwyzsza



śmiertelność (9I%) dotyczyła strusiąt młodych (2-3
miesięcznych), których masa ciała nie przehaczała
10 kg. Badaniem klinicznym u chorych ptaków stwier-
dzano utratę apetytu, osłabienie, biegunkę, czasamt
trudności w oddychaniu. Badaniem sekcyjnym wyka-
zano zatkanie zołądka gtuczołowego i mięśniowego,
zapalente błony śluzowej jelit, obecność płynu prze-
siękowego w jamie brzusznej i wybroczynowość w
narządach, często tez drobne ogniska martwicze w
wątrobie. B adaniem wirusolo gi cznym potwierdzono
w materiale pobranym zlkŁadu oddechowego, nerek i
jelit obecność wirusa influenzy, podtyp H5N2. Zda-
niem autorów z jednej strony stres spowodowany trans-
portem i zmianą środowiska ltrzymania, zaś z drugiej
strony duza patogenność wyizolowanego wirusa AI
były przyczynątak wysokiej zachotowalności i śmier-
telności strusi.

Drugi z opisanychprzypadków grypyptasiej u stru-
si związany był z podtypem H7N1 wirusa AI (3). U
chorych strusi obselwowano brak apetytu, trudności
w oddychantu oraz wyraźne zabarwienie moczu na
kolor zielonkawy. Wy ższą śmierlelność obserwowa-
no w grupie strusi młodych oraz w przypadku dodat-
kowych powikłań bakteryjnych (głównie E. coli, P s eu-
domonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Asper-
gillus fumigatus, Mycoplasma sp.). W profilaktyce
influenzy istotnąrolę odgrywa wzmożony rezim sani-
tatno-weterynaryjny (izolacja ferm strusich od innych
gatunków ptakow, szczegóInie indyków, częsta i do-
kładna dezynfekcja) w połączeniu ze skuteczną che-
mioterapią wtórnych zakażęńbakteryjnych. W kraj ach,
w których influenza u strusi występuje endemicznie,
stosowane są szczepionki inaktyłvowane (3).

W Polsce, jak teZ w krajach Unii Europejskiej i
członkowskich Międzynarodowego Urzędu ds. Epi-
zootii influenza znalduje się na liście chorób zakaż-
nychzwierzątpodlegającychurzędowemuzwalczaniu.

Ospa ptasia

Choroba wywoływana jest przęz wirus z rodzaju
Avipoxvirus (39). Najbardziej znany jest wirus ospy
kur, ospy gołębi, ospy indyków, kanarków, papużek i
przep iórek. Głównym źr o dłęm zakażęnta s ą ptaki chore
lub nosiciele (w wykwitach skórnych i złlszczonym
nabłonku wirusa przeżywa w pełnej zjadliwości przęz
wi e l e mi e s i ęcy) . Zakaże ni e na stępuj e pr zez uszko dz oną
skórę oraz błonę śluzowąnosa i jamy dziobowej. Czryn-
nikami usposabiającymi do wystąpienia choroby w
stadzie są: stres związany np. z transportem, przezię-
bienie, niedobory witaminy A, pasozyty zewnętrzne.
Ospa u ptaków (Avian pox), w tym u strusi, charakte-
ryzuje się obecnością krost ospowych na nieopierzo-
nych c zę ś c iach ciaŁa, cz ę sto też stwi erd za się dyftero -
idalne naloty na błonach śluzowych jamy dziobowej,
w kftani, tchawicy oraz obtzęki powiek,

Przypadki ospy w stadach strusi rejestrowane są
najczęściej w Izraelu i Australii (31, 35). Najbardziej
nar ażone na zakażęnie są strusie do 4 miesiąc a ży cla.

Opisany ptzezRaidal i wsp. (35)przypadek ospy stru-
si w Australii miał miejsce poźnym latem, kiedy zmlę-
niał się klimat oraz notowano duząinwazlęmuch, pta-
szyńców i innych pasożytów zewnętrznych. Zródłęm
zakażenla strusi wirusem ospy były chore ptaki z fer-
my drobiu znajdującej się w poblizu fermy strusi. W
stadzi e zasto s owan o szczepi enia interwen cy jne szcze -
pionką oparlą na wirusie ospy ptasiej, którą podano
metodą,,wing-web", S zczepienia o chronne (szczepio -
ne sąstrusięta 10-14-dniowe metodą,,wing-web") sto-
sowane sąw regionach dużego nasilenia zakażeń,naj-
częściej w stadach, które zlokalizowane sąw poblizu
ferm indyczych lub kurzych.

W piśmienni ctwie opisyłvane są też często pr zyp adki
zakażenia strus i, szcze golnl,e mło dych, adenowitus a-
mi grupy I (FAV2 i FAV8) (8,12,36). U chorych pta-
ków stwierdzano zapalentejelit, trzustki oraz upor-
czryąbiegunkę. Natomiast w stadach niosek obser-
wowano po zakażeniu adenowirusami duzy procent
znoszonych jaj z wzkodzoną skorupą, Ponadto jed-
ny m z ni eko rzy stnych e fektó w tow ar zy szący ch zaka-
zeniom ptaków adenowirus ami j e st immunosupresj a.

lnne chotoby wilusowe

Ztrnychzakażehwinlsowychwykazanowrażliwość
strusi, szczegolnte młodych - do 3 miesiąca życtana
zakażęnie serotypem 2 wirusa choroby Gumboro (13),
witus em choroby B ornaj skiej wywołuj ącym syndrom
spastyczny (4,28). Ponadto w Niemczech, w stadzie
dorosłych strusi zanotowano przypadek gąbczastej
encefalopatii (Spongifotm encefalopathy) (3 8). Cho-
roba ta (BSE) spowodowaŁa poważne straty ekono-
micznę w hodowli bydła,

Bardzo często w surowicyklinicznie zdrowych strusi
stwierdzana jest obecność przeciwciał przeciwko wielu
groźnym patogenom. Przeprowadzone w 1994 r. w
Zimbabwe badania serologiczne (test ELrSA) 149 su-
rowic strusi afrykańskich z 9 rożnych fenn v,rykazaĘ
obecność przectwciał swoistych dla 11 rożnychanty-
genów (7), Około 99% surowic zawięraŁo przeciwcia-
ła skierowane przeciw wirusowi zakaźnego zapalenia
nosa i tchawicy indyków (Turkey Rhinotracheitis
TRT), 23oń pr ze ciw wirus owi rzekome go p omoru dro -

biu (Newcastle Disease ND), I5oń przeciw wiruso-
wl zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (Infectious
Bursal Disease - IBD), I 50ń pr zeciw wirusow t zakaź-
nego zapalenta mozgu i rdzenia kręgowego (Avian
Encephalomyelitis - AE), I0oń przeciw wirusowi re-
ticuloendoteltozy (Reticuloendotheliosis - RE), a tak-
żę 30ń surowic - przeciwciaŁa przectw wirusowi ane-
mli zakażnej kurcząt (Chicken Infectious Anemia -
CIA) oraz ZYo surowtc - przeciwciała przeciw wiru-
sowi zakażnego zapalenia oskrzeli kur (Infectious
Bronchitis - IB).Wyniki te wskazująna szerokie roz-
przestrzenlęnle zakażeń wirusowych w stadach strusi
hodowlanych. Sytuacj a taka stwarza duże zagrożenie
epizootyczne, ponieważw zakażonych stadach nie ob-
serwuje się często klinicznych objawów choroby, a



ptaki są bezobjawowymi nosicielami i siewcamt za-
r azkow. Rozpo znawanie chorób wirus owych p owinno
uwzględniac nie tylko objawy kliniczne choroby i
zmiany pośmierlne , ale także badania laboratoryjne.
Badania te dotycząserologicznej diagnostyki na obec-
ność swoistych przeciwciał w surowicy (testy precy-
pitacji w żelu agarowym, hamowania hemaglutynacji,
czy IeżELISA), izolacltwirusa, a następnie j ego iden-
tyfi kacj i i określenia patogenności.

Poważny problem w intensyłvnej produkcji drobiu
stanowiąchoroby bakteryjne. Również w hodowli stru-

eryjnych sąznacz-

i:*i,ffilftrff,
Escherichia coli, Pseudomonas sp. (I9,40). U ptakow
starszych czynnikiem etiologicznym choroby są często
Mycoplasma sp. (29), Campylobacter sp. (32), Mega-
bakterie (I8), Chlamydia psittaci (22,34), czy też Ia-
seczki beztlenowe z rodzajl Cl os tridium (Il, 24).

salmoneloza

Do najgrozniejszych chorób bakteryjnych u strusi
należą salmonelozy (S almone l l os ls). Naj czę ś ci ej stwier-
dzanę są zakażenta S. enteritidis t S. typhimurium.
Zakażetię strusi pałeczkamt Salmonella moze nastę-
pować różnymi drogami. Bardzo istotna jest pionowa
transmisja zarazka na potomstwo (poprzez jajo wylę-
gowe). Zakażonę salmonelami zarodki albo zamierają
w czasie inkubacji, albo wyklute - zakażone strusięta
staj ą się żródłem infekcj i (np. drogą aerogenn{ zdro-
wych piskląt w klujniku. Najwięcej drobnoustrojów
wydalanych jest zkałem, który staje sięźródłemza-
każęnlaptaków na fermie. Zakażenie następuje w cza-
sie kontaktu bezpośredniego lub pośredniego (klujnik,
zakażona pasza, woda) przez układ oddechowy lub

/a sttusie są często nosicielami i długotr-wałymi siew-
caml zarazka. Badaniem sekcyjnym stwierdza się
obrzęk wątroby i śledziony, ogniska nekrotyczne w
wątrobie, nieżytowy stan zapalny błony śluzowej jelit
cienkich i grubych. U piskląt utrudniona jest resorpcja
woreczka żółtkowego , zaś u niosek występuje często
zapalente odu.

Zapobi zenlul się infekcji pałeczkami
salmonel nie na kontroli zdrowotności
stada podstawowego, przestrzeganiu zasad higieny
pozyskiwania jaj wylęgowych oraz zapewnienie pra-
widłowych warunków wylęgu i odchowu piskląt.
I stotną ro lę w zap ob i e ganiu i zw alczaniu zakażeń p a-

łeczkamt Salmonella odgrywają też pteparaty zasie-
dlające przewód pokarmowy (,,competitive exclu-
sion"), Zasiędlanie przewodu pokarmowego przęz
,,p ożyteczne drobnoustroj e " uniemo żliwia koloniza-
cję wielu patogenom, w tym pałeczkom Salmonella.

Mykoplazmoza

Niekorzystne warunki klimatyczne (duża wilgot-
nośc, zła wentylacja w pomieszczentach), nierzadko
połączone z czynnikami stresowymi (transpoti.) oraz
niedoborem witaminy A usposabiają do infekcji bak-
teryjnych górnych dróg oddechowych. U strusi stwier-
dza się najczęściej zakażęnla wywołane ptzez drob-
noustroje z rodzaju Mycoplasma (M, gallisepticum t

M. synoviae) komplikowane często równoczesnym
zakażentem E. coli, Pseudomonas aeruginosa (29)-

Zakażęnie mykoplazmami następuj ę przęzukład od-
dechowy od ptaków chorych i nosicieli oraz poprzęz
jaja wylęgowe. Choroba występuje najczęściej u stru-
si młodych, do 1 roku. U ptaków obsenłuje się utratę

zy (mycoplasmosis) wykształcają się głównie w wor-
kach powie trzny ch(zmętnienie, zgrubienie, wypełnie-
nie ropno-serowatymi masami aerosacculitis) oraz
w zatokach podoczodołowych (sinusitis). Przy myko-
p\azmozie p owikłanej innymi drobnoustroj ami (c o ma
najczęściej miejsce na fermie) obserwuje się ponadto
włoknikow e zapairente worka osierdziow ego (pericar-
ditis) oraz torebki wątrobowej Ql erihep atitis) (42).

Choroba u dorosĘch ptaków utrzymyłvanych w pra-
mikroklim aty c zny ch może
o, a jedynie dodatni wynik
antygenem M, gallisepticum/

/M. synoviae oraz golsze wskaźniki wylęgu wskazują
nazakażęnie.

Kliniczna postać mykoplazmozy wymag a \ęczęnta
farmakologlcztęgo, natomiast zapalenie zatok - tn-

rzenia układu oddechowego (tła wirusowego i bakte-
wikłane zakażen
i Candida (19). P
dzie strusi (ptaki

sięcy 1,5 roku), które zostało zaimportowane do
Polski w okresie jesienno-zimowym (dane własne, nie
publikowane). U padĘch ptaków stwierdzano bada-
niem sekcyjnym włóknikowe zapalenie worków po-
wietrznych (szaro-żołte, ktuche, obfite naloty włókni-
ka), ponadto na błonie surowiczej worków powietrz-
nych występowały liczne,wlmie si
nię szaro-białe ogniska oraz rop
worków powietrznych. Płuca zapalnie zmienione, sil-
nie przekrwione, w mtĘszuwidoczne były szaro-bia-
łe ogniska Podobnie tchawica - pokryta byŁa płasz-
czowatym, żoŁtym, kruchym, matowym włoknikiem
przylegającym do silnie przekrwionej błony śluzowej
(ryc. 1, 2,3).Badaniem mikrobiologicznym w posie-



Ryc. 1. Zmiany pato|ogiczne w tchawicy 5 miesięcznego stru-
sia

Ryc. 2. Zmiany patologiczne w lvorkach powietrznych 5 mie-
sięcznego strusia

Ryc. 3. Zmiany patologiczne w workach powietrznych, płu-
cach i worku osierdziowym 5 miesięcznego strusia

wachz wofków powietrznych, płuc, tchawicy stwier-
dzono wzTost E. coli, Alcaligenes xylooxydans oraz
Aspergillus.fumigatus. Badaniem serologicznym krwi
pobranej od strusi na fetmie wykazano obecność swo-
istych przeciwciał anty-NDV (zakres mian od 5 log,

do 9 log,, przy I00%o wyników dodatnich), przy ujem-
nych wynikach w kierunku zakażęń Mycoplasma sp.

Zapalenie pępka i woreczka żółtkowego

Strusięta tuż po wylęgu oraz w okresie pierwszych
2 -3 ty g. ży c ia w ykazuj ą dużą po datn o ś ć na zakażęnl,a
bakteryjne, które manifestują się najczęściej zapale-
niem pępka i woreczka zółtkowego. Woreczek żołt-
kowy stanowi około 30-40% masy ciała strusiąt tuz
po ich wykluciu. U zdrowych strusiąt nie stwierdza
się zazwyczaj jego obecności po 16 dniu zycia, nato-
miast u ptaków zakażonychjest on jeszcze duży i
zmieniony zapaLnie (9). Przyczynązapalenia pępka i
woreczka żółtkowego (o mp h al i t is pu l l o rum) j est naj -

częściej wadliwa technika lęga z równoczesnym za-
nieczy szczeniem fl orą bakteryjną komór kluj nikowych
i braku właściwej dezynfekcji. Niezamknięta w chwi-
li klucia pępowina staje się bramąwejścia dla drobno-
ustrojów znajdujących się na skorrrpach jaj w szufla-
dach klujnikowych. Powoduje to szybkie namnażanlę
się zarazkow w woreczku żoŁtkowym, jego stany za-
palne oraz zahamowanie resorpcji. Moze dojśó do
ogólnej posocznicy i śmierci pisklęcia. Najczęściej
zakażenie jest spowodowane pałeczkąE. coli, Proteus
s p p., P s eu d o mo n a s s p p., p ałe czkami S a l m o n e l l a, S t a-
phylococctts spp., Streptococcus spp., (22,30), ale izo-
lowano też Achromobacter spp.i Bacillus lichenifor-
mis (9).

U chorych strusiąt obserwuje, się bolesny obrzęk i
zaczerwlęnlenle w okolicy pępka, napięte i bolesne
porvłoki btzuszne. U ptaków padłych woreczekżółt-
kowy jest zawsze powiększony, jego,treść jest gęsta,
często o zmienionej barwie i woni. Smierlelność po
zakażeniu jestzazwyczaj wysoka. Strusięta, ktore prze-
żyjązapalenie pępka i woreczka żółtkowego nie osią-
gają prawidłowego rozwoju, a brak przeciwciał mat-
czynych (nie resorbowane z woręczka żółtkowego)
czyni je podatnymi na kolejne infekcje.

Zapobieganie zakażeniu piskląt polega na właści-
wej technice lęgu i prawidłowej dezynfekcji zarówno
jaj wylęgowych, jak teZ inkubatorow i pomieszczeń
inwentarskich.

clostridium
W patologii schorzeń przewodu pokatmowego strusi

i s totn ą ro l ę o dgryw aj ązakażeni a b ęztl en o wy mi l a s e c z -
kami z rodzaju Clostridium (II,24). W patogenezie
tych schorzeń bierze się pod uwagę zatrucla paszowe
i błędy dietetyczne, a także czynniki immunosupre-
s yj ne, inw azj e p a s ożytn i c ze pr zew o du p okarmowe go
(głównie Eimeria) oraz podawanie antybiotyków o
szerokim spektrum działania w pierwszym tygodniu
życia.

Choroba manifestuje się wrzodziejącym lub nekro-
tycznym zapaleniem jelit, silną biegunką i wysokimi
padnięciami w ciągu kilku dni. Od chorych lub pa-
dłych strusiąt na tle infekcji beztlenowcami izolowa-
no Clostridium perfringens typ AiD oraz Clostridium

łż,,,,,56 (1'l' 0.



dfficile (11). Ponadto Lublin i wsp. (24) opisaliprzy-
p adek zakażęnta stru s i C/. c h a uv o e i, char aktery zuj ąc y
się zapaleniem i obecnością obrzęków gazowych w
skórze i tkance podskórnej oraz zmlanami morfolo-
gicznymt w postaci ognisk martwiczych w powięk-
szonej wątrobie, obrzęku płuc i ktwotoczne go zapale-
nia błony śluzowej jelit.

W praktyce własnej (dane nie publikowane) obser-
wo w an o pr zy p adek o s tre g o pr zeb -:,e gu zap alenia 1 elit
na tle zakażęń Clostridium, manifestujący się wysoką
śmiertelnością strusi młodych (w wieku od 1 tygodnia
życia do 2 miesięcy). Badaniem sekcyjnym u padĘch
strusiąt wykazano zmtany patologiczne w wątrobie
(wątroba barwy jasnożółtej z obecnością licznych
wybroczyn kształtu gwiazdkowatego na powierzchni
t w miĘszu) oraz nleżyt i przekrwienie błony śluzo-
wej jelit cienkich zwtdocznymi ogniskami nekrotycz-
nymi w dwunastnicy. Z wątroby i treści jelit padĘch
strusiąt izolowano C l o s tridium p erfringens. Drobno-
ustroje te wykazano również w mieszance paszowej,
którą podawano strusiętom.

W RPA rekomendowane są szczepionki oparte o
szczepy Cl. perfringens typB oraz D, które podaje się
strusiętom dwukrotnie, w 1 tygodnil życia oraz po-
wtórnie po 30 dniach (19).

Megabakteti oza żołądka

Mało znanym schorzeniem strusi jest megabakte-
rio za żoŁądka (Me g a b a c t e r i a l g a s t r i t i s). Czynnikiem
etiologicznym choroby są niesklasyfikowane jeszcze
megabakterie (18). Chorobę stwierdzano u strusi mło-
dych, w wieku od 10 dni do 6 tygodni. Objawy kli-
nicznepoczątkowo nie są zauw ażalne,strusie wydzio-
buj ą p okarm, Iecz z c zas em pr zestaj ą go pr zy jmow ać,
chudną chętnie Ieżą p o azym giną śmiercią głodową.
Zmtany p atolo gi c zne występuj ą w żołądku gruczoło -
wym i mięśniowym. Początkowo żołądek gruczoło-
wy jest silnie rozdęty, wypełniony obficie płynnątre-
ścią pokarmową zaś mięśniowy pusty, Po usunięciu
treści i przemyciu uwidaczniają się nadżerki i owrzo-
dzenia, o różnym stopniu nasilenia w błonie śluzowej
przedżołądka i żołądka mięśniowego. W diagnozie
schorzenia pomocnym jest preparat odciskowy zę
zmi eni onych mi ej s c, zab arw iony metodą Gi emzy lub
Grama, w którym widoczne są bardzo duże bakterie
(Gram-dodatnie),

lnne choroby bakteryjne

Z tnnych zakażeń bakteryjnych u strusi opisane zo-
stały groźne w skutkach infekcje na tle Campylobac-
ter jejuni (32). W chorym na kampylobacteriozę sta-
dzie strusi obserwowano utratę apetytu, apatię,biegun-
kę oraz zielonkawe zabarwięnie moczu. Smierlelność
wynosiła ok. 40oń. Zmiany pośmierlne odpowiadały
typowym zmianom opisywanym przy kampylobakte-
riozię (vibriozie) kv. Z narządow wewnętrznych pa-
dłych ptaków izolowano C. jejuni, serotyp 8.

Ponadto, sporadycznie diagnozowane s ą przypadki
gruź|tcy, szczególnie u strusi dorosłych w ogrodach
zoologtcznych (5).
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