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Akaroza ku] niosek wywoływana przez łoztooze ptasie
Dermanyssus gallinae (Redi ,1614|

ToMAsz cENcEK, IRENA zloMKo, RySzARD nnłJoRŃsrc*

Zakład Parazytologii i Chorób !nwazyjnych Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego Al. Partyzantów 57,24-100 Puławy
*Przychodnia Lekarsko-Weterynaryjna ,,AVES", ul. Mickiewicza 42,33-225 Radomyś|

Cencek T., Ziomko l., MajdańskiR.
Acariasis attributed to the bird mite Dermanyssus gallinae

Summary

The article describes a ca§€ of large-scale incidence of Dermanyssus gallinae in a flock of laying hens. The
birds, aged from 17 weeks to 18 weeks had łreen purchased along with their cages. A drop in egg output, egg-
-drop syndrome and increased restlessness wero noted in the 7th month of the laying period. Bacteriologićal,
parasitological and post-mortem examinations failed to evaluate accurately the cause of the disease. Signs of
intense pruritus found particularly on the exposed areas of the bodies of the people taking care of the flock
suggested a mite invasion. Parasitic examinations which were performed provided evidence for the occur-
rence of D. gallinae on a massive scale.

It was found that the mite colonies lived inside the parts of the conveyor belts used for transPorting feed and
€ggs.
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Akarozę kur wywołuj ąroztocza ptasie, ptaszyńce
D erm any s s u s g al l in a e z gr omady Ar ac hno i de a, rzędl
Ac arina,podrzędu Mes o s tigmat a, r odzirty G amas idae,
r o dzalu D erm any s s u s, Rozto cz ten to ko smopolitycz-
ny bezwatunkowy, plagowy pasożyt ptaków domo-
wych i dzikich. Najczęściej D. gallinae występuje u
kur, gołębi, indyków, kaczek,jaskółek, wróbli oraz
innych ptaków kurowatych i wróblowatych (1 , 5,7,
1 2). Stwierdzono go także na dzięciole pstrym dużym.
W 1987 r. Gibasiewicz (3) opisał inwazję ptaszyńca
Dermanyssus gallinae u nutrii, u których obserwowa-
no padnięcia zwierząt odsadzonych od matek. Przy
masowym występowaniu ptaszyńca często notowane
są przypadki śmierci ptakóq szczegolnie piskląt, na
skutek utraty przez nie zbyt dużej ilości krwi. Przy-
padki inwazjipasożytnic zychroztoczy ptasich u ludzi
nie należą do rzadkości i notowano je w wielu kra-
jach, a takżew Polsce (4,J ,11). Skierska (8) w 1968 r.

i Wegner (10) w 1973 r. opisały przypadki masowego
atakow ani a hldzi pr zez r o zto cze, ktory ch źr o dłem były
gołębie gnieżdżące.się na strychach w zaml,eszkałych
budynkach.

P taszyńc e, atakuj ąc czŁow ieka, p owo duj ą mi ej s co -

we zapalenia skóry (rumień, grudki, owrzodzęnta) oraz
silny świąd (2,5). Ponadto lważa się, ze mogąprze-
no sić wirus y tzw. zacho dnie g o zap alenia mozgu i r dze -

nia kręgowego (St. Louis WEE). Lutsky i wsp. (6)
opisali przypadkt astmy oskrzelowej u hodowców kur,

wywołane przez O rn i t h o ny s s u s sy l iv i arum, ktory jest
blisko spokrewniony z ptaszyńcem. Ptaszyńce i po-
krewne gatunki stanowią czynnik zagrożenia zawo-
dowego dla hodowców drobiu, pracowników przemy-
słu drobiarskie go t Iekar zy weterynarii.

Biologię i rozwój tego roztocza opisała szczegóŁo-
wo Zemskaja (11). Według autorki, roztocz ten to ty-
powy pasożyt gniazdowy lub norowy, ściśle zwtązany
z siedliskiem żywiciela. Kontakt bezpośrednl, z żywt-
cielem ma on tylko nocą podczas pobierania pokar-
mu. Natomiast znacznączęść swego życia spędza w
gnieździe, w szparach i szczelinach ścian i podłóg
kuników czy gołębników, aw chowie klatkowymkur
w miejscachłączenia ścian klatek lub osprzęcie kur-
nika.

D e rm any s s u s g a l l i n a e wykazuj e znac znątolerancj ę
w stosunku do wilgotności oraz niskich temperatur
środowiska . Przy niskich temperafurach otoczenia roz-
toczate zwalntąątempo przemiany materii, a pobra-
na krew trawiona jest niezwykle powoli, co pozwala
im na przetrwanie długich, nawet sześcio-, siedmio-
miesięcznych głodówek. Właściwość ta umozliwia
stadiom hemato fagi cznym - proto i deutonimfom oraz
postaciom dojrzałym p rzeztmow anie w opuszczonych
przęzptaki gniazdach, podczas gdy larwy i jaja ginąw
tym czaste.

W rozwoju osobniczym tych roztoczy, tak jak u
wszystkich Gamasoidea, występuje stadium j aja,lar-



wy, plotonimfy i deutonimfy orazimago. W optymal-
nej temperaturzę (20-25'C) cały cykl rozwojowy D.
gallinae przeblega średnio w ciągu 8 dni. Samce ko-
pulują bezpośrednio po linieniu deutonimf, Samica
zaczyna składać jaja już po 24 godz. po nassaniu się
ktwi. Jajo potrzebuje do rozwoju 70 godz., a proto-
nimfy i deutonimfy po 48 godz. Samice składająjed-
norazowo 7 jaj. Krótki cykl rozwojowy, wysoka płod-
nośc samic wplywają na masowe pojawianie się pta-
szyńców.

Larwy nie pobierają krwi, natomiast nimfy, proto-
nimfy, deutonimfy i postacie dojrzaŁe są typowymi
hematofagami o specj alnie wykształtowanych narzą-
dach gębowych typu kłuj ąco-ssącego.

0pis przypadku

Opisany przypadek dotyczył stada niosek liczącego
2l 000 kur rasy ISA w wieku 52 tygodnie życia.Ptal<i za-
kupiono w wieku l7- l B tygodnl, życia i dostarczono je do
fermy 4-go maja 199B r. w uzFvanych klatkach typu OVO4.
W kazdej klatce znajdowało się 10 kur, Ptakt zabezpieczo-
no przeciwko chorobom zakaźnym wg progTamu firmy ME-
RIAL, Stado utrzynrywano w standardowych wanłnkach i
karmiono mieszankami przemysłowymi przeznaczonymi
dla niosek, Zwierzęta do grudnia 199B r. nie wykazywaĘ
żadnych objawów chorobowych. Nieśnośc w tym czasie
była w granicach 95%. W grudniu 1998 r. wystąpił spadek
niesności, niepokój ptaków laniejaj i pojedyncze padnię-
cia. Właściciel reklamował paszę. Przeprowadzono sekcję
padĘch ptakóą badani a mikrobiologic zne i parazytologicz-
ne w laboratorium ZHW. Stwierdzono tylko obecnośc la-
seczek beztlenowych i pałeczek E. coli. Natomiast wyniki
badań w kierutkuzakaźneto zapalenia mózgu i rdzenia krę-
gowego (AE) oraz syndrom spadklr nieśności (EDS) były
ujemne. Pasozytów zewnętrznych ani wewnętrznych nie
stwi erdzon o . Zalecana terapia antybiotykowa nie przynio-
sła efektów.

W styczniu 1999 r. nastąpił dalszy spadeknieśności, la-
nie jaj, wzmożony niepokój ptaków, padnięcia. Pracowni-
cy fermy zgłosili właścicielowi,żerano po wejściu do kur-
nika odczuwają świąd odkrytych części clałai ze są atako-
w ant przez nieznane,,owady". Wezwanemu 1ekarzowi we-
terynarii nasunęło to podejrzenie wystąpienia w kurniku
inwazj i pasozytów zewnętrznych.

Do Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach dostar-
czono kilka zywych kur oraz zebrane próby osadu spod taś-
mociągów podających paszę i odbierających jaja (,yc l)
Dostarczone kury wykazywaĘ słabąkondycję, ubytki upie-
rzenia szczególnie na szyjach (ryc.2), bladość błony ślu-
zowych. W piórach i na skórze nie stwierdzono u tych pta-
ków pasożytów zewnętrznych, Natomiast sekcyjnie u pta-
ków stwierdzono objawy anemii w postaci bladości błon
śluzowych oraz ogólnej bladości narządów wewnętrznych.
W osadach zebranych spod taśmociągu mikroskopowo
stwierdzono niepoliczalne ilości roztoczy w różnych sta-
diach rozwojowych (ryc 3). Roztocza te badano morfolo-
gicznie i biometrycznie. Wielkość samców wynosiła około
0,6 mm długości i 0,3 mm szerokości; samice były od0,7
do 0,75 rnm długości i 0,4 mm szerokości, a larwy, proto-

i.I.§....,,,,l',

Ryc. 1. Próby spod taśmociągów z niezliczonymi roztoczami
D. gallinae

Ryc,2. Ubytki upierzenia, szczególnie widoczne na szyjach

w różnych stadiach rozwoju

nimfy i deutonimfy odpowiednio mniejsze, Kształt rozto-
czy był gruszkowaty, nieco spłasz czony, koloru szare go lub
brunatnoczerwonego (prześwitujący wypełniony krwią
przewód pokarmowy). Badania biometryczne i cechy mor-
fologiczne Ę ch r ozto czy pozwoliĘ na stwierdzen ie, że przy -

czynąproblemów w kurniku jest inwazja ptaszyńca Der-
manyssus gallinae (9) W wyniku trwania inwazji przez 3

miesiące padłoż100 kur, tj. l2,8oństada.

Ryc. 3. Dermanyssus gallinae



W związku z tym, że ptaki były w okresie nieśności, a
likwidacja stada zaplanowana była dopiero na maj 1999 r.

nalężało prz eprowad zić dezy ns ekcj ę kumika w r az z ob s adą
kur. Zabieg ten wobec ogromnej Liczby ptaszyńców mu-
siał być poprzedzony mechanicznym ich usunięciem spod
taśmociągów. W związku z Ęmusunięto wszystkie taśmo-
ciagi zkurnika, mechanicznie ściągano nagromadzone pta-
szyńce i palono na zewnątrz kurnika. W następnym etapie
przeprowadzono 3 razy dezynsekcję w odstępach 5 dnio-
wych preparatem Pularyl (substancja czynna N-meĘlokar-
baminian 1-naftylu) w postaci oprysku (grubą kropl$.
Opryskiwano klatki wTaz z obsadą kur pierwszy raz Ioń, a
następnie 2oń Pularylem. Po każdym oprysku dokładnie
usuwano resztki karmy, osady i kał. Po zastosowaniu wy-
mienionych zabiegow opanowano inwazję ptaszyńca w
kurniku, efektem tego był powrót nieśności do 80%, nie
stwierdzono padnięć ptaków. Po likwidacji stada zaplano-
wano radykalną dezynsekcj ę całego kurnika wraz z klatka-
mi, ścianami i sufitem (często zapomina się o tej części
kurnika w przeprow adzany ch akcj ach).

Reasumując, ptaszyice ze względu na ogTolnną różno-
rodnośc i odżyr,vianie się krwią mogądoprowadzió do znacz-
nych strat ekonomicznych w hodowli drobiu. W nvtązku z
łm w diagnosĘce chorób drobiu należy zwrócić uwagę na
inw azje p asożytnicze szcze gólnie na inwazj e p as ożytów ze-
wnętrznych okresowo występujących u drobiu.
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REGASSA F., NOAKES D. E.: Odpowiedź białek
ostrej fazy u maciorek i wydzielanie PGFM w za-
leżności od inwolucji i obecności bakterii w maci-
cy. (Acute phase protein response of ewes and the
release of PGFM in relation to uterine involution
and the presence of intrauterine bacteria). Vet. Rec.
I44,502-506, 1999 (18)

Szybkość inwolucji macicy po porodzie określono u l 3 owiec metodą radio-
graficzną Równocześnie badano możliwość bakteryjnego zakażenia jamy ma-
cicy w okresie pierwszego tygodnia po porodzie i oznaczano do 6 tyg. po poro-
dzie poziom haptoglobiny, seromukoidu w plazmie, ceruloplazminy, 15-

-ketoJ 3,14-dihydroprostaglandyny Fr, (PCFM). Maksymalna redukcja dfugości
macicy i średnicy rogów macicznych przypadła na 28 dzień po porodzie Wyją-
tek stanowiła j edna sztuka, u której ten czas przedłużył się do 42 dni. U 4 zwie-
rząt stwierdzono zakażenie.jamy macicy wywołane przez E,scherichia coli, Clo-
.ytridium,:p , Staphyhcoccu,, oureus, Slreptococclls uberis i Enlerococcus sp I)

owcy z opóźnioną inwolucja macicy jama macicy była jałowa U 12 owjec wzra-
stał po porodzie średni pozioll haptoglobiny osiągając maksynalną wartośc 1
dnia. Obniżał się on stopniowo wraz z postępem inwolucji macicy U 4 zakażo-
nych owiec poziom haptoglobiny był znaczlie niższy Poziom seromukoidu przed
i po porodzie nie różnił się istotnie u 8 owiec z jałową macicą zwiększał się
natomiast u owiec z macicą zainlekowaną Nie występowały różnice w pozio-
mie ceroJoplazminy, zaś poziom PCFM jest wyźszy we wczesnym o1<resie popo-
rodowym u owiec z zakażeniem bakteryjnym macicy.

G.

SMETS K., SHAVyD.J., DEPREZ P., \TRCR[IYS-
SE J.: Rozpoznanie larwalnej cyatostominozy u
koni w Belgii. @iagnosis of larval cyathostomino-
sis in horses in Belgium). Vet. Rec. 144, 665-668,
1999 (24)

Cyatostominoza jest wyłvołana u koni przez drobne słupkowce W okresie
październik 1996 maj 1997 przebadano 94 konie podejrzane o zarażenie słup-

kowcami oraz przeprowadzono badanie parazytologiczne kału na obecność jaj,

larw,{ stadium i dorosłych pasożytów cyalhostome we krwi określono białko
całkowite, albuminy, B-globuliny W kale 28 koni (30%) występowały larwy i
dojrzałe pasożyty. Zarażeniu towarzyszyła biegunka. spadek białka całkowitego
i alburnin, wzrost poziomu surowiczychB-globulin Spośród 94 badanych koni
31 (36%) wydalało z kałem jaja pasożyta

G.

LITTLEwooD J.D., LAKHANI K.H., PETER-
SON S., WOOD J.L.N., CHANTERN.: Chlorowo-
dorek klindamycyny i klawulanian-amoksycylina
w leczeniu powierzchownej ropowicy skóry u psów.
(Clindamycin hydrochloride and clavulanate-amo-
xycillin in the treatment of canine superficial py-
oderma). Vęt. Rec. I44,662-665,1999 (24)

Powierzchowna ropowica skóry występrle często u psów z reguły jako zaka-
źenie wtóme W każdynl przypadku telapia wymaga doboru antybiotyku ze wzglę-
du na możliwość oponości czynnil<a etiologicznego choroby na 1eki przeciw-
bakteryjne. Badanieln objęto psy z powierzcholvną ropowicą skóry potwierdzo-

lrąbadaniem bakteriologicznytn Cronkowce koagulazo-dodatnie wyosobniono
z 46 na 51 przypadków. W 24 przypadkach dodatkowo izolowano B-hemoli-
tyczne paciorkowce, paciorkowce nie hemolizujące, pałeczki oWężnicy, Acine-
tobacler sp oraz wjednym przypadkl Pseudomonas sp W ]eczeniu zastosowa-
no u 29 psów chlorowodorek kJindarnycyny w dawce 5,5 mg/kg nrasy ciała dwa
razy dz.iennie, zaś l27 psólv zastosowar-ro klawulanian anlol<sycyliny w dawce

t2,5 mg/kg masy ciała dwarazy dzierrnie Po 2l dniach stosowania antybioty-
ków oceniono stan zdrowia. U psów u których nie wystąpiło polepszenie lecze-
nie kontynuowano przez lastępne 2l dni Wyleczenia uzyskano w okesie 21

dni u ]7 (59%) psów leczonych klindamycyna i u 8 (30%) psów leczonych
k]awulanianem-arnoltsycyliną 

G.

PENNYCOTT T.W., DI]NCAN G.: Salmonella gal-
linar um l bażanta (P h asian us c olchic as). (S almo-
nella pullorum in the common phea§ant (Phusia-
nus colchicus)). Vet. Rec. 283-28] , 1999 ( 1 1)

W l996 r wystąpiły u bażarrtów za]<ażenia wywołane przez Salmonella en-

lerica seroyar. gallinarunr biovar. PuIIorum (,S pullclrum).Zreg;Jy zmiany cho-

robowe występowały w woreczku żółtkowym, płucach, jelitach ślepych, rza-
dziej w wątrobie i w żołądku gnrczołowym Nasilenie zlnian w prostnicy i w
jelitach ślepych było róźne, od drobnych licznych guzków o średnicy poniźej l
mm do duzych o średnicy do 8 mm, często zlewających się W płucach występo-
wały guzki biało zabar-wione o średnicy 1-10 mm, zrosĘ opłucnowe. S pttllo-
lzn wyizolowano z phrc, wątroby, woreczka żółciowego i l<rwi sercowej bez
stosowania podłoża namnażającego. Wszystkie izolaty należały do typu fago-

wego 7

G.


