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Kontaktowe zapalenie skóty u kurcząt i indyków
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Contact dermatitis in chickens and tulkeys

Sunlrnary

The etiology of a noninfectious disease, called contact dermatitis, which occurs in chickens and turkeys, has
been described. The disease is caused by l'eeding errors (deficiency of biotin, methionine, or excess soybean
meal) and inadequate breeding conditions (type of littcr, its humiditv, densiĘ, of bird population). Depending
on the locality of changes, 3 types of contact dermatitis have been distinguished: plantar pododermatitis,
contact dermatitis of broilers, and focal ulcerative dermatitis.
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Kontaktowe zapalrenie skóry jest to choroba skóry
tłaniezakaźnego, która została opisana u kurcząt i in-
dyków. Stanowi ona problem w wielkostadnym cho-
wie tych gafunków drobiu, a jej występowanie zwią-
zane jest z żywieniem, jak rownież ze specyficznymi
dla tego typu chowu warunkami środowiskowymi.
Masowe występowanie choroby stwierdzono u kurcząt
brojlerów w Północnej Irlandii (3, 11, 20,2I), u kur-
cząt i indyków w Szwecji (2,7,8), Wielkiej Brytanii
(18, l9), Kanadzie (23,24) iw StanachZjednoczo-
nych (9, 27). Jak wynika z własnych obserwacji cho-
roba ta występuje również u kurcząt i indyków w Pol-
sce. Przynosi ona duże straty w hodowli drobiu z po-
wodu gorszych przyrostów masy ciała i obniżenia
warto ści rzeźnej tuszek.

Wyróżnia się kilka typów kontaktowego zapalenia
skóry w zależności od lokalizacjl zmian. Typ pierw-
szy, który występuje u kurcząt brojlerów i indyków,
charakteryzuje się zmtanami nabrztlsznej stronie po-
duszki śródstopowej i palcowych, nosi nazwę zapa-
lenie skórypoduszki stopy (foot-pad dermatitis), zwa-
ne tnaczej zapaleniem skóry podeszwy stopy (plantar
pododermatitis), lub strupami na poduszce stopy (scab-
by foot pads) ( l , 5, J ,8, 17, 1 8). Ęp drugi - występu-
jący u kurcząt brojlerów, charakteryzuje się zmianami
na poduszce stopy i na tylnej stronie stawu skokowe-
go (hock bum) oraznapiersiach (breast burn), lub tyl-
ko na tylnej stronie stawu skokowego i na piersiach -
nosi nazwę kontaktowe zapalenie skóry u brojlerów
(contact dermatitis of broilers) (3,I9-2l) łp trzęci
występuje u indyków i charakteryzuje się zmianamt
tylko na piersiach, które nazywane są butonami (bre-
ast buttons) lub ogniskowym wrzodziejącym zapale-
niem skóry (focal ulcerative dermatitis - FUD) (9, 14,
23,27).

Zapalenie skóry podeszwy stopy
W p i śmi enni ctwi e op i s ano licznę pr zyp adki wystę -

powania tego typu kontaktowego zapalenia skóry u
kurczątbrojlerów (7, 12,13, 19) i u indyków (l, 8, 13,
17, 18),

Chorobę charakteryzuje niechęc do poruszania, prze-
siadywanie na ściółce, występowanie kulawizny,
chwiejnego lub spętanego chodu oraz trzęsących się
nóg - ten syndrom nosi nazwę ,,shaky leg". Dotykając
nógptaków możnawyczuc drzenie mięśni. Ptaki mają
trudności z wstawani em z pozycji siedzącej. Niechęć
do poruszania spowodowana jest duzą bolesnością
którąmożna potwierdzić badaniem klinicznym stosu-
jąc ucisk na poduszkę stopy. Dysfunkcja lokomocyjna
i ból sprawiają że spada spożycie paszy, częgo na-
stępstwem są gorsze przyrosty masy ciała ptakow ( 1 l ,

72,14,18, l9).
Obraz zmianmakroskopowych widocznych na skó-

rze przy p o d o d etma ti tj s zależy od zaawansowani a pro -
cesu chorobowego. Obserwowano nadmierne rogowa-
cenie naskórka (brodawki skóry pokryte łuskami ro-
gowymi), powstawanie nadżerek i wrzodów. Proces
zaczynał się od zmian na obrzeżach poduszki stopy
maĘmi nadżerkami i wrzodami, a następnie zmiany
te zlewały się tworząc jeden duży wrzod w centrum
poduszki stopy, do którego przyklejały się odchody i
ściółka, Czasami takie zmiany występowaĘ rownież
na skórze poduszek członów palcowych (1 1, 1 8). Eks-
trand i wsp. (7) oraz Ekstrand i Algers (8) w bada-
niach poubojowych przeprowadzonychu kurcząt i in-
dyków oceniali zmiany napoduszce stopy stosując na-
stępujące kryteria: (1) zmiany niewidoczne (gładki na-
skórek, brak odbarwienia skóry); (2) nadmierne rogo-
wacenie, brak odbarwienia; (3) odbarwienie i nadżerki
w naskórku; (4) nadmierne rogowacenie, odbarwienie
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i nadżerki w naskórku; (5) odbarwienie, wrzody; (6)
odbarwienie, nadmierne ro gowacenie, wrzody. Auto-
r zy ci kl asyfi kow ali zmiany jako średnie - opi s (2, 3) i
jako ciężkie opis (4, 5,6). Zmtany na skórze po-
duszki stopy obserwowano u38oń ubijanych kurcząt i
u 80-98% indyków. U z8%kurczątstwierdzono zmia-
ny średnie, au IlYo zmiany ciężkie, natomiast u78oń
indyków stwierdzono zmiany średnie, au2OYo zmia-
ny ciężkie. Zmtany występowaĘ na obydwu stopach
u,84oń kurcząt iu77%o indyków.

Zmiany hi stopato l o gic z,ne charuktery zow Ę s i ę nad-
miernym rogowaceniem i zgrubieniem warstwy rogo-
wej na s kórk a, zap aleniem i m artwi c ą warstwy r o zr o d-
czej, występ owaniem ow r zo dzęń ob ej muj ących war-
stwę rogową wypełnionych strupami z rozpadłych
martwych komórek oraz stanem zap alnym w powi erz-
chownej warstwie skóry właściwej. Zapa\enie nie obej-
mowało warstwy podskórnej. Na powierzchni warstwy
rogowej byĘ widoczne bakterie, natomiast nie wystę-
powały one w głębszych warstwach naskórka (l3, l8).

Początkowo uwazano, że zapalente skóry podeszwy
stopy spowodowane jest wyłącznie niedoborami ży-
wieniowymi. Patrick (cyt. 13), Jensen i Martison (16)
oraz Harms i Simpson (I2) twierdzili, że przyczyną
występowania tej choroby jest niedobór biotyny, Inni
autorzy w swoich badaniach zaobserwowalt,że doda-
tek biotyny do paszy jedynie zmniejszałIiczbęprzy-
p adkow p o d o d e tm a t i ti s, a takżę łago dził przeb i e g p ro -
cesu chorobowego, ale nie eliminował całkowicie jego
występowania (13, 22,26). Misir i Blair (22)uważają
że przyczyną takiego działania dodatku biotyny jest
fakt, że inne składniki paszy mo gą o glan tczac j ej przy -
swajalność przęz organizm ptaków.

Metionina jest składnikiem żywieniowym, którego
niedobór matakżę wpływ na występowanie pododer-
matitis. Jej dodatek do paszy zawierającej soję jako
źródło białka powodował redukcję przypadków tej
choroby (4,5). Ptaki nie syntetyzująmetioniny, rów-
nież soja nie zawiera tego egzogennego aminokwasu
siarkowego, niezbędnego do syntezy białka w orga-
nizmię. Być moze jej niedobór wpĘwa nazawartośc
kolagenu w skórze, co moze czynić jąbardziej podat-
nąna działanie szkodliwych egzogennych czynników.

Dalsze badania wykazaĘ, że oprocz niędoborów
żywieniowych również nieodpowiednie warunki śro-
dowiskowe, takie jak wilgotna ściółka mająwpĘw na
występowante pododermatitis(I). Blair (cyt. 2), stwier-
dził występowanie pododermatitis u 78% indyków
przebywających na wilgotnej ściółce oTaz a 50ń prze-
bywających na ściółce suchej. Za|eżnośc występowa-
nia p o d o d erm a ti ti s o d w ilgotno śc i ści ółki ob serwowa-
no również u kurcząt brojlerów (7, 13, 19). Dodatek
bioĘny był bardziej skuteczny w redukcji przypadków
pododetmatitis ll ptaków przebywających na suchej
ściółce niż na mokrej (13), Podnosząc wilgotność ściół-
ki eksp erymentalnie wyvołano p o d o d erm a ti ti s u kur -
cząt i indyków (13, 18, 19), Powyższe faktypozwala-
jąprzypuszczać, że kontakt skóry zwilgotną zawię-

r aj ąc ą dr ażn i ąc e sub s tancj e ś c i ó łk ą i znaj duj ącymi s i ę
na niej odchodami odgrywa znaczącąrolę w patoge-
nezie tego schorzenia. Wilgotność ściółki w kurniku
zależy od wielu czynników, między innymi od r o dza-
ju stosowanych poideł. Biorąc pod uwagę ten fakt prze-
prowadzono obserwacj e nad pośrednim ich wpĘrvem
na występo w ante p o do d erm a ti ti s. Wykazano, żę u kur-
c ząt br o j\erów w i ę c ej przyp adków zmian na p o dus zc e
stopy było przy stosowaniu poideł kubkowych, a mniej
przy smoczkowych, natomiast u indyków więcej przy
stosowaniu tzw. dz-łvonów, a mniej przy potdłach kub-
kowych (7, 8). Wilgotność ściółki zależy również od
konsystencji odchodów. W badaniach nad etiologią
pododermatitis uwzględniono także ten czynnik.
Harms i Simpson (l2) zwróclli uwagę, że zachorcwal-
ność na pododermati ti s wzrastńa prry stosowaniu diety
kukurydziano-sojowej, Natomiast Jensen i wsp. (l7)
zaobserwo w ali, że Iiczba przypadków pododerm ati ti s
u indykow zwtększńa się wraz ze wzrostem procen-
towego dodatku mączkt sojowej do paszy. Autorzy ci
stwierdzili, żę 30Yo,40% i 54oń dodatek mączki po-
wodował dermatitis odpowiednio u 460ń,60% i 70%
ptaków, podczas gdy dodatek izolowanego białka so-
jowego u2,6oń. Również Misir i Blair (22)wykazalt,
żeprzy dodatku do paszy izolowanego białka sojowe-
go nie było przypadków pododermatitisnatomiast przy
dodatku mączki sojowej wystąpiło u 28oń ptaków.
Powyższe wyniki wskazują ze na powstawanie podo-
d e rm a ti ti s maj ą wpĘw składniki zaw artę w mączc e, a
nie w izolowanym białku sojowym. Dodatek mączki
sojowej miał także wpływ na wiek, w którym u pta-
ków pojawiaĘ się zmiany skórne. Mianowicie przy
jej stosowaniu choroba wystąliła już w pierwszym,
natomiast przy diecie zawterającej białko zwlerzęce
dopiero w 4 tygodniuĘciaptaków (17). Jensen i wsp.
( l 7) sugero w alt, że dodatek mączki soj owej ma wpĘw
na konsystencję odchodów i powstawanie wilgotnej
dr ażniącej ściółki. Z dalszy ch b adań wynika, że takie
działanie moze być konsekwencją obecności w soi
oligosacharydów. Kawamura (cyt. 6) podaje, że soja
zaw:.ęIa duże ilości oligosacharydów (sacharozy, raft-
nozy t stachiozy). Te wielocukrynie sątrawione ptzez
ptaki i stwierdzono duże ich ilości w treści jelitorazw
kale (6). Duża koncentracja oligosacharydów w jeli-
tach możę powodować wzro st gradientu osmotyczne-
go, co prowadzi do nadmiernej koncentracji pŁynóq
częgo następstwem może być biegunka osmotyczna
(15). Wodniste odchody przyklejająsię do skóry oraz
powoduj ą z nacznę zawilgocenie ściółki, co powoduj e
drażniące dzińanie na skórę zawaĘchw niej substan-
cji. Dodatek zatemmączki sojowej do paszy możebyć
czynnikiem powoduj ącym większą wilgotność ścióŁ
ki, a tym samym wpływać na występowante pododer-
matitis.

Wyniki badań Misir i Blair (22) wskazują że dzia-
łanie wilgotnej i drażniącej ściółki ma większę zna-
częnie w p ato gen e zie p o d o d erm a ti t i s niż nie dob ór b i o -

Ęny. Autorzy cl,wykazali, że biotyna dodana do paszy



zawierającej mączkę soj ową była przysw ajana przez
ptaki w 76,8Yo, podczas gdy przy dodatku izolowane-
go białka sojowego tylko w 37oń. Mimo tego stoso-
wanie paszy zizolowanym białkiem sojowym nie po-
wodowało zmianw skórze, apaszaz dodatkiem mącz-
ki wywoływ ała p o do derm ati ti s u 28oń ptaków.

Trudna do oceny jest zależnośó występowania po-
d o d erm a ti ti s od wieku ptaków albowiem z r eglĘ cho -
roba ta, zwłaszczau kurcząt brojlerów, diagnozowana
jest dopiero w ubojni. W badaniach nad eksperymen-
talnym jej wywoływaniem u indyków wykazano, że
zarówno na suchej, jak i na wilgotnej ściółce liczba
przypadków te go schorzenia wzrast ała wr az z wiekiem
ptaków, przede wszystkim w okresie między 8-20 ty-
godniem życia. Jednak w ściółce wilgotnej byławyż-
sza mimo, żeptaki miały niższąwagę (18). U kur-
czątliczbaprzypadków wahała się i była bardziej za-
leżna od wilgotności ściółki niż od wieku (7 ,13,I7).
Biorąc pod uwagę fakt, że w ubojni znacznie więcej
pr zyp adkow p o d o d e rm a/r7rs stwi erd zano Ll indyków
(ubrjanych w wieku 16 tyg. i starszych),niżukurcząt
(ubijanych w wieku 6-7 tyg.), można ptzypllszczać,
ze długość Ęciaptakow, a tym samym dłuższy kon-
takt z dr ażni ącym p o dło żem zaw ier aj ącym duż e i 1 o ś c i
odchodóq a takżę ucisk masy ciała na stopę mają
wpływ na powstawanie zmianna skórze poduszki sto-
py.

Wpły* zagęszczęnia ptaków w kurniku, jak rów-
nież materiału z jakiego wykonano ściółkę na wystę-
p ow anie p o d o d erm a ti ti sj e st sprawą dyskusyj ną (7, 8 ).
Natomiast istotną rolę odgrywa stopień zabrudzęnia
ś ci ółki odchodami, albowiem znacznię mniej pr zyp ad-
ków pododermatitisbyło w stadach, gdzie stosowano
jej dościelanie (7, 8).

Niektórzy autorzy stwierdzali więcej przypadków
pododermatitis u samców niż u samic. Tę zależnośc
od płci tŁumaczyli większąwagą samców i większym
uciskiem na stopę, jak również większym zapotrzebo-
waniem samców na składniki żywieniowe, w tym na
bioĘnę or az spoffiani em przez samce wi ększych ilo-
ści wody (12). Natomiast liczne badania wykonane w
S zwe cj i nie wykazaĘ za|eżno śc i występ o w ania p o d o -
dermatitis u kurcząt i indyków od płci, zagęszczenia
w kumiku i od materiafu z jakiego wykonano ściółkę
(2,7 ,8).

Kontaktowe zapalenie skóry u blojlerów
Ten typ kontaktowe go zapa\enia skóry cechującego

się równoczesnym występowaniem zmian na podusz-
ce stopy i piersiach opisano u kurcząt brojlerów (11,
12). Greene i wsp. (1l) stwierdzili występowanie brą-
zowoczamych strupów na poduszce stopy, na Ęlnej stro-
nie stawu skokowego i na piersiach, które pojawiĄ się
odpowiednio w 19, 22i29 dnilżyciakurcząt. Uwięk-
szoś c i ptaków zmiany występ owĄ w tych trzech oko-
licach ciała. Schorzenie to było znaczącym problemem
zdrowotnym u kurcząt w Półn. Irlandii w latach 1984-
95. U kurcząt obu płci dominowaĘ zmiany nakończy-
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nach, natomiast zmiany na piersiach częściej stwier-
dzano u samców. Kurczęta niechętnie poruszały się,
występowała u nich kulawizna, byĘ brudne, gdyż do
zmienionej skóry przyklejĄ się odchody i ściółka (3,
20,2I).

Zmiany na skórze poduszki stopy zaczynaĘ się pęk-
nięciami, przerostem o charakterze kalafiorowatym i
otarciami, a na skórze tylnej strony stawu skokowego
- przekrwieniem i otarciami, po czym w ciągu tygo-
dnia przekształcaĘ się we wrzody. Zmiany na skórze
piersi w postaci nadzerek i wrzodów miaĘ dwojaki
charakter. WystępowaĘ bądźjako zmiany w skórze
nad i wokół grzebienia mostka wielkości od główki
szpilki do średnicy ok. 5 cm bądź jako małe zmiany
zlokalizow anę w zdłuż lini i równ o le gĘ ch do grz eb i e -
nia mostka obejmując skórę pokrytą piórami. Często
ptaki miaĘ słabo opierzoną skórę na piersiach (1 l).

Badaniem histopatolo gicznym stwierdzono, że po-
dobnie jak przy pododelmatitis procesem zapalnym
objęty był naskórek i powierzchowna warstwa skóry
właściwej . N a powierzchni zmian byĘ widoc znę b ak-
terie i grzyby, ale wyizolowana z powierzchnt zmian
flora nie różniła się od obecnej na niezmienionej skó-
rze (II).

Podczas rozbioru tuszek w rzęźni w nielicznych
pr zy p adkach s tw i erdz ano ró wn i e ż zmlany w wars twi e
podskórnej i powierzchownych warstwach mięśni. Jak
donosi Norton (25) istnieje możliwość równoczesne-
go występowania u kurcząt brojlerów na piersiach
kontaktowego zapalenia skóry i cellulitis - stanu za-
palnego tkanki podskórnej wywołanego przez E. co]i.
Uważaon,żezmiany w skórze występujące przy kon-
taktowym j ej zapaleniuułatwiać mogąwnikanie bak-
teriom do tkanki podskórnej i wywoĘwanie w niej
stanu zapalnego.

Występowante zmian na tylnej stronie stawu sko-
kowego i na piersiach było skorelowane z występo-
waniem u kurcząt zmjanw stawie skokowym (wykrę-
cenie), których następstwem była dysfunkcja lokomo-
cyjna i częstsze przesiadywanie ptaków na ściółce (20).
Można więc przypuszczać, że do powstawania zmian
skómych dochodzi przez kontakt skóry tych okolic
ciała zę ściółką. Licznę badania wykazaŁy, że wilgot-
ność ściółki jest znaczącym czynnikiem mającym
wpĘw na występowanie kontaktowe go zapalenia skóry
u kurcząt brojlerów. Czynniki żywieniowe takie jak
dodatek sodu i tłuszczow do paszy mające wpĘw na
konsystencję odchodów, a także dlńe zagęszczenię
ptaków w kurniku, choroby z biegunkąpowodowaĘ
zawilgocenie ściółki i wzrost liczby przypadków tego
schorzenia (3,20,21). Więcej przypadków tego typu
kontaktowego zapalenia skóry stwierdzano w miesią-
cach zimowych, co wiĘe sięzwyższąw tym okresie
wilgotnością względną powietrza atmosfery cznego
mającego wpływ na wilgotność ściółki (3,20), Zmia-
ny na skórze kończyn i piersi wywołano eksperymen-
talnie poprzęz nawilżanie ściółki (19). Możnazatęm
ptzyplszczać, że podobnie jak przy pododermatitis,



kontakt skóry z wilgotną lepką i drażniącą ściółką
odgrywa rolę w patogenezie tego typu kontaktowego
zapalenta skóry. Zmiany częściej występowaĘu sam-
ców (20). Tęzależność ich występowania od płci pta-
ków mozna tłumaczyć większą wagą samców i gor-
szym opierzenięm skóry na piersiach. Stwierdzono
równiez częstsze występowanie tego schorzenia u pta-
ków odchowywanych na ściółce ztwardych wiórów
niż u odchowywanych na słomie (20), Etiologia po-
wstawania zmlall w tym typie kontaktowego zapale-
nia skóry wymaga jednak dalszych badań zuwzględ-
nieniem taWe czynników niedoborowych.

0gniskowe w]zodzieiąGe zapalenie skóty
Ten typ kontaktowego zapalenta skóry został opisa-

ny u indykow przez Gonder i Barnes (9) w Połnocnej
Karolinie. W latach osiemdziesiąĘch był dużym pro-
blemem w Kanadzie przynoszącym znaczne straty z
powodu obniżeni a warto ś c i r zeźnej tus zek, W r zo dzie -
jące zapalenie skóry obserwowano u indykow rzęź-
nych, jak równiez u niosek, jednak najczęściej u doro-
słych samców. W obrazię zmian makroskopowych
stwierdzano występowanie chroniczny ch wrzodów,
pokrytych strupem, na nieopierzonej skórze wokół
grzebienia mostka. MiaĘ one ksztah okrągł lub owal-
ny o średnicy 0,4-4,0 cm. W większości przypadków
byĘ to zmtany pojedyncze . Zmiany te byĘ podobne
do stwierdzonych przy kontaktowym zapaleniu skóry
u kurcząt, |ęcznie obserwowano nadżerek (9,24).

Histologicznie stwierdzono występowanie wrzodów
obejmuj ących naskórek, wypełnionych serowatym
wysiękiem, pokrytych strupem ze skoagulowanego
białka, wysięku i martwych komórek zapalnych. Wo-
kół wrzodów stwierdzono nadmierne rogowacenie i
zgrubienie warstwy rogowej oraz degenerację komó-
rek warstwy rozrodczej naskórka oraz stan zapa|ny
powierzchownej warstwy skóry właściwej. Proces nie
obejmował warstwy podskómej. Na powierzchni stru-
pa obserwowano występowanie bakterii i grzybóą
jednak nie było ich w głębi zmian (9).

Intere suj ący j est fakt, że mimo podobi eństw a zmlan
do występujących przy kontaktowym zapaleniu skóry
u kurcząt brojlerów nie stwierdzono zalężności ich
występowania od wilgotności ściółki ani od stężenia
w niej amoniaku, co nasuwa przypulszczenie, że inna
j est patogeneza tch powstawania (I4, 23 , 24). Stwier-
dzana zależnośc między występowaniem zmian na
piersiach u indyków i występowaniem scłiorzeń nóg
oraz dysfunkcjąmotoryczn% atakże częstsze ich wy-
stępowanie u samców maj ących słabiej opierzoną skórę
na piersiach i częściej niż samice przebywających w
pozycji siedzącej, nasuwa hipotezę, że także w tym
typie kontaktowego zapalenia skóry kontakt skóry na
piersiach ze ściółkąmoże mieć wpływ na patogenezę
tego schorzenia (9, 23).

Wynikilicznychbadańv,rykazaĘ,żeliczbaprzypad-
ków FUD w stadach indyków zalężaław duzym stop-
niu od materiału z jakiego była wykonana ściółka.

Więcej przypadków FUD stwietdzano u ptaków od-
chowyłvanych na ściółce ztwardych. szorstkich wió-
rów drewnianych niż u ptaków odchowy"wanych na
ściółce z miękkich delikatnych trocin czy słomy (I4,
23, 24, 2 7 ). Stwierdzono r ów nięż zalężno śó występ o -
wania przypadków FUD od wieku ptaków. Choroba
zaczynała się w stadach między 4 i 8 tygodn iem ży cia
ptaków.Liczbaprrypadkówwzrastaławrazzwiekiem,
masąciała ptaków i obserwowanym pogarszaniem się
opierzenia piersi. Największą ich liczbę stwierdzano
u ptaków w wieku 1 6-11 tygodni (23, 24). Można więc
przy puszczać, że do p ow staw ania zmian FUD do ch o -
dzi pr zez kontakt skóry z tw ar dy m p o dłozem or az, że
mechanizm powstawania Ęch zmian jest taki sam jak
przy powstawaniu odleżyn u człowieka i innych ssa-
ków a mianowicie ucisk twardego podłoża na skórę
powoduj ący j ej niedokrwienie i marlwic ę, Wprawdzie
próby eksperymentalnego wywołania FUD przez sto-
sowanie ucisku na skórę piersi indyków z siłą94,136,
240 mmHg w czasię 4 dn|po 6 godzin dziennie, nie
spowodowĄ charakterys Ęczny ch zmian, podczas gdy
w podobnym eksperymencie u szczurów doszło do
powstania odleżyn (10). Należy jednak podkreślić, że
skóra ptaków jest słabiej ukrwiona niz skóra ssaków i
z tego powodu może być mniej wrażIiwa na niedo-
krwienie. Ponadto ciśnienie krwi u indyków jestznacz-
nie wyższe niż u ssaków, co również utrudnia wyvvo-
łanie niedokrwienia. Biorąc to pod uwagęmożnaprzy-
pllszczać,że u indyków zmiany o charakterze od\eżyn
powstają dopiero po zadziałaniu większej siĘ ucisku
pr zęz dŁlńszy okre s czasu, cze go potwierdzeni em j est
fakt wzrastania liczby przypadków tego schorzęnia
wraz z wiekiem i masą ciała ptaków. Wyjaśnienie tej
hipotezy wymaga dalszych badań.

Na podstawie przeprow adzony chdotychczas badań
i obserwacj i można stwierdzić, żę wę wszystkich ty-
pach kontaktowego zapal'enta skóry procesem zapa|-
nym objęty jest naskórek i powierzchowna warstwa
skóry, Mimo podobieństw a zmlan makroskopowych i
mikro skopowych p ato geneza Ę ch tr zech typ ów kon-
taktowego zapa|enia skóry u kurcząt i indyków różni
się. W powstawaniuzapalenia skóry podeszwy stopy
u kurcząt i indyków oproczniedoborów biotyny i me-
tioniny znaczącąr olę odgrywa dr ażniące działanie na
skórę wilgotnej ściółki i znajdujących się w niej od-
chodów. Jest to równięż zasadniczy mechanizm po-
wstawania zmianna skórze piersi i stawu skokowego
przy kontaktowym zapaleniu skóry u kurcząt brojle-
rów. W patogenezi ę zmtan na piersiach przy o gni sko-
wych wrzod ziejącym zap aleniu skóry u indyków praw-
dopodobni e znaczącą rolę odgryw a mechanizm nie-
dokrwienny.

Etiologia kontaktowego zapalenia skóry u kurcząt i
indyków jestzłożona, a występowanie tej chorcby za-
lezy od czynników środowiskowych i żywieniowych.
Zwalczantęjej opiera się głównie na profilaktyce po-
legającej na zapewnieniu ptakom z odpowiedniego
materiału, suchej ściółki. Można to osiągnąć poprzęz



odchowywanie kurcząt i indyków zgodnie z normami
techno 1o gic znymi doĘ czącymi zagęszczenia w kur-
niku, wilgotności pomieszczen, rodzaju systemu po-
jenta oraz wpĘwając na konsystencję odchodów po-
przęz stosowanie pasz z ograniczonązawartoscią oli-
gosacharydów, tłuszczów, sodu. Zapobiegać tej cho-
robie można również stosując pasze zawierające w
odpowiednich ilościach biotynę i metioninę. Należy
podkreślić, że stosowanie aktualnie w paszach dla dro-
b iu j ako główne go źr ó dła b iałka p oekstrakcyj nej śruty
sojowej (bogatej w oligosacharydy) możę mieć zna-
czący wpływ na występowanie pododermatitis u, kur-
cząt i indyków jak również na występowanie kontak-
towego zapalenta skóry u kurcząt brojlerów.
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