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W polskich domach coraz częściej hodowane sąjako
zw ier zęta tow ar zy sząc ę c złowi ekowi p apu gi oraz inn e
ptaki ozdobne. W związku z taką sytuacją na rynku
ciągle wzrasta zapotrzebowanie na rożnego gafunku
zw l,er zęta e gzoty czne. Ko ns ekw en cj ą te g o j e s t wzro st
importuptaków ozdobnych, który niestety, często jest
niele galny, a co za tym idzie - nte zaw sze przestrzega-
ne są zasady kwarantanny nowo sprowadzonych pta-
kow. Taki stanrzeczy sprzyja pojawianiu się w na-
szym kraju nowych chorób zakażnych specyficznych
dla danej grupy zwterząt,

S yndrom r o zszęr zel\ia żoŁądka gtuc zo łowe g o (pro -
ventricular dilatation syndrom - PDS) u papug jest
zakażną chorob ą o b ar dzo wy s okiej śmi erte lno ś c i, któ -
rej etiologia nie j est j e szcze wyjaśniona. P o razpierw-
szyopisano jąw I91I r. wPołudniowej Ameryceuróż-
nych gafunków ar p o d nazwą choroby wyntszczającej
ar (macaw wasting) (:cyt.2).Pod koniec lat 70. XX
wieku choroba występowała jli w Ameryce Północ-
nej i Europie.Uważa się, ze zostałazawlęczonaz Boli-
wii wraz z importowanymi arami, które uznawane są
za grup ę p apug najb ar dzi ej wraz liwych ( 9 ) . Z bte gtem
czasu syndrom r ozszer zęnia żołądka gruczołowe go
zaczęto stwierdzać |l coraz większej liczby gatunków
papug. Obecnie choroba ta została opisana u ponad 5 0
gatunków papugowych (P s it t a ciform e s), przy czym
naj częś ciej l ar i żako (7 ), W zw iązllt z r ó żnor o dny -
mi objawami klinicznymi oraz zmtanami patologicz-

nymi towarzyszącymi chorobie, syndrom rozszetze-
nta żołądka op i syłvany był p o d wi eloma nazw ami, któ -

re na podstawie piśmiennictwa zebrano w tab. I (5,7 ,

9). W nazwachtychzawsze eksponowano zmiany pa-
tologiczne, które w danym przypadku byĘ najwyraż-
niejsze. Obecnie najczęściej uż;ywa się określenia ,,syn-
drom rozsz ęrzenia żoŁądka gruczołowego" (proventri-
cular dilatation syndrom - PDS) lub ,,rozszerzęnle żo-

Tab. 1. Anglojęzyczne synonimy syndromu rozszerzenia żo-
łądka gruczołowego papug

Pełna nazwa anglojęzyczna Używany skrót

proventricular dilalation disease

Proventticular dilatalion syndrome

Neuropathic gastric dilatation

Psittacine ptoventlicular dilatation syndrome

Macaw wasting syndrome

Myenteric ganglioneurilis

Psitlacine encephalomyelitis

Proventricular dilatalion ol psiltacines

Proventricular dilatation and wasling syndrome

Myenteilc ganglioneurilis and encephalomyelilis
0l psittacines

Wasting/proventricular dilatatiOn disease

Macaw lading syndtome

PDD

PDs

NGD

PPDs

WPDD



łądka gruczołowego" (proventri-
cular dilatation disease - PDD).

Niniej sze opracowan ie doĘ czy
pierwszych w Polsce przypadków
syndromu r ozszerzęnia żoŁądka
gruczołowego u papug,ktore zo-
staĘ w pełnt zdiagnozowane i po-
twierdzone badaniami histopatolo-
gicznymi.

0pis ptzypadków

Spośród rutynowo sekcjonowa-
nych ptaków ozdobnych w ambula-
torium Zakłaól Chorób Drobiu Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej AR
we Wrocławiu w 2002 r. u 2 papug
stwierdzono zmiany makroskopowe
wskazuj ące na syndrom rozszerzenia
żołądka.

Przypadek pierwszy. Papuga zako
(P sittacus erithacus), 3-letni samiec
pochodzący zprywatnej hodowli, do
której został zakupiony bezpośrednio
z Republiki Czeskiej 8 miesięcywcześ-
niej. Ptak utrzymy.wany był w dużej
wolierze zewnętrzne1 wraz z samicą.
Papuga padła nagle, przy czymwłaś-
ciciel nie obserwował wcześniej żad-
nych objawów klinicznych choroby.
U samicy, która była obserwowana
przez rok po padnięciu samca nie
stwierdzono objawów chorobowych
mogących wskazywać na PDS.

Przypadek drugi. Rozella królew-
ska (Platycercus elegant), roczny sa-
miec utrzymywany w mieszkaniu,
w klatce jako pojedynczy ptak. Właś-
cicielka zakupiła go 5 miesięcy wcześ-
niej od polskiego hodowcy. Od dłuż-
szego czasu obserwowała u niego
zmiany apetytu i sporadycznie wystę-
puj ące zwracanie treści pokarmowej
z wola,jednak, według właścicielki,
nie byĘ to objawy na tyle niepokoją-
ce, aby szukać pomocy u lekarza we-
terynarii. Papuga padła nagle, po jed-
nym dniu bardziej nasilonych obja-
wów manifestujących się nastrosze-
niem piór i brakiem apetytu.

Ptaki zostĄ poddane badaniu sek-
cyjnemu, w czasie którego dokonano
oceny makroskopo w ej narządów we-
wnętrznych, pobrano materiał do ba-
dań mikrobiologicznych (wątroba, płuca, treść żołądka gru-
czołowego i j elita proste go) orazhistopatologicznych (wąt-
roba, zołądek gruczołowy i mięśniowy, dwunastnica ztrzust-
ką nerka, mózg i móżdżek). Z pobranego materiału do ba-
dań mikrobiologicznych wykonano posiewy na standardo-
we podłoza stałe, jak: agar z krwią podłoze MacConkeya
orazpodłoże Sabourauda z chloramfenikolem. Posiewy in-
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Tab.2, Zmiany sekcyjne, histopatologiczne oraz wyniki badań mikrobiologicznych
w przebiegu syndromu rozszerzenia żołądka gruczołowego u papug

kubowano przez 48 godzin w temperaturz e 3'7 " C w wanrn-
kach tlenowych. Wyrosłe drobnoustroje idenĘfikowano na
podstawie cech wzrostu, badania mikroskopowego i właś-
ciwości biochemicznych. Wycinki do badań histopatolo-
gicznych utrwalono w I0%o zbuforowanej formalinie, za-
topiono w parafinowe bloczki, krojono na skrawki o gru-
bości 5 pm i barwiono standardowo hematoksylinąi eozyną.

Badan0 Bodzaj badania

obiawv kliniczne. zmianv mońglooiczne olaz irolowane
drobnoustloje

żako I nozella królewska
(Psittacus erithacus| | (PlaĘcercus elegans|

0bjawy kliniczne

Kondycja ptaka

Wole

Zołądek
gruczołowy

Zołądek
mięśniowy

Jelita cienkie

płuca i worłi
powietnne

Wątloba

Mózq i móżdżek

Neil

Wywiad

Sekcyjne

S ekcyjn e

Sekcyjn e

H islo p ato log iczn e

Mikrobiolog iczne

S ekcyjn e

H islopatolog iczne

Se kcyjn e

H isto palolog iczn e

Mikrobiolog iczne

Sekcyjne

H isto patolog iczne

M iklob io log iczne

Se kcyjn e

H istopatologiczne

Mikrobiolog iczne

Sekcyjne

H islo p ato log iczn e

Sekcyjne

H islopatolog iczne

Brak objawów klinicznych

Wychudzenie, zanik mięśni
piersiowych, dobrze
widoczny grzebień mostka

Brak tleści pokarmowej

Znacznie powiększony,
wypełniony tleścią
pokalmową, ściana cienka,
owtzodzenia na ptzeiściu do

żołądka mięśniowego

Nacieki komórek
jednojądlzastych o śtednim
nasile n iu

E, coli, Candida spp.

Lekko powiększony, warstwa
zlogowaciała cienka, łatwo
oddzielająca się od podłoża

Bez zmian

Przekrwione, wypełnione
niewielką ilością heści
pokarmowe j

Bez zmian

E, coli, Candida spp.

Plawe płuco plzeknłione,
ściany bnusznych worków
powietrznych nieprze jrzysle,

zmętniałe

Miernie wyrażony zastó| krwi
żylnei

streplqcOccus spp.

ptzekrwiona

Zaslói krwi żylnei

Posiew jałowy

Widoczne moczowody
wypełnione moczanami

Bez zmian

Naczynia kruionośne
wypełnione kruią

Mózg bez zmian, w móżdżku
miernie wyrażone cechy
obtzęku

zmienny apetyt

Lekkie wychudzenie

Bnk lreści pokalmowej

Znacznie powiększony,
wypełniony treścią
pokalmową, ściana cienka

Nacieki komórek
jednojądnastych o średnim
nasile n iu

Posiew |ałowy

Normalnej wielkości z małą
ilością treści pokarmowej

Bez zmian

Wypełnione niewielką ilością
tteści pokatmowei

Nacieki zapalne w błonie
ś luzowe j

E, eoli

Bez zmian

Bez zmian

Posiew jałowy

Bez zmian

Bez zmian

Posiew |ałowy

0btzękłe, ptzekrwione,

moczowody wypełnione
moczanami

Miernie wytażone zapalenie
ś tódmiąższowe

Bez zmian

Bez zmian



Wyniki i omówienie

Wyniki badań klini czny ch, anatomopatologicznych,
mikrobiolo gicznych oraz histopatologiczny ch przed-
stawiono w tab.2.

W badaniu makroskopowym u obydwu sekcjono-
wanych papug stwierdzono znacznie powiększony
żołądek gruczołowy (ryc. 1) wypełniony treścią po-
karmową która w okolicy ujścia do żołądka mięśnio-
wego u p.apugi zako objęta była procesami gnilnymi
(ry c . 2) . S c i an a żołądka była ś c i eńc zała i l<racha, a na
błonie śluzowej w okolicy przejścia do żołądka mięś-
niowego występowały pojedynczę owrzodzenia.
Wskazuje to na długotrwałądysfunkcję motoryki zo-
łądka gruczołowego, która w konsekwencji doprowa-
dziła do całkowitej atonii tego narządu. Badaniem
mikroskopowym skrawków obserwowano nacieki za-
palne, złożone głównie z limfoidalnych komórek jed-
noj ądrzastych i plazmocytów zlokalizowane dookoła
nac zy ń krw i on o śny ch or az nerwó w w ś c i ani e żołądka
gruczołowego (ryc. 3). W naciekach tych widoczne
byĘ pojedyncze makrofagi i heterofile. Dodatkowo
widoczne były cechy atrofii błony podstawowej (la-
mina propria) i warstwy mięśniowej (lamina muscu-
l ar i s) żoŁądka gruc zołowe go.

W badaniu mikrobiolo gicznym u papugi żako
stwierdzono w treści żołądka gruczołowego oraz jel'i-
ta cienkiego liczne bakterie E. coli i drożdżaki z ro-
dzaju Candida, natomiast zpłuc wyizolowano Strep-
tococcus,qp. U drugiego zbadanych ptakow wyizolo-
wano tylko E. coli z treści jelita cienkiego. Zakażęnia
bakteryj ne or az grzybicze w przebie gu PD S poj awiaj ą
się jako następstwo upośledzenia motoryki przewodu
pokarmowego oraz dysfunkcji gruczołów zołądko-
lvych (7, 10).

Od czasu pierwszych opisów PDS w latach 70. XX
wieku do dnia dzisiejszego nie ustalono jednoznacz-
nie czynnika etiologicznego odpowiedzialnego za po-
wstawanie tego schorzenla. W wielu przypadkach
stwi erdzano w komórkach nerwowy ch t dzęnia kręgo -

wego oraztrzewnych zwojach nerwowych ciałka wtrę-
towe, takie jak opisywane przy paramyksowirozie go-
łębi, Grund i wsp. (8) z tego typu zmian patologicz-
nych chorych papug wyizolowali paramyksowirus,
który następnie zaklasyfrkowali j ako paramyksowirus
ptasi, serotyp 1 (Avian Paramyxovirus APMV-1).
Wirus ten obecnie lważany jest zanajbardziel praw-
dopodobny czynnlk etiologiczny PDS. Inni autorzy
brali pod uwagę wirusy zrodziny Tbgaviridae, głów-
nie wirus wschodniego zapaleniamozgtJ i rdzenia krę-
gowego koni (EEE), który u młodych papug może
wywoływać limfoplazmaty czne zmiany zapalne
w układzie nerwowym, podobne do stwierdzanych
przy PDS (7). Opisano równiez cząsteczki w jądrach
komórekkanalików nerkowych podobne do adenowi-
rusów, ale i w Ęmprzypadku nie wyizolowano wirusa
(6). W etiopatogenezie PDS rozważanę są ponadto
procesy autoimmunologiczne, które mogą powodować

Ryc. 2. Zalegająca treść w żołądku gruczołowym z widoczny-
mi procesami gnilnymi (a - wpust do żołądka gruczołowego,
b - uiście do żołądka mięśniowego)

Ryc. 3. Nacieki zapalne wokół naczyń krwionośnych i ner-
wów w ścianie żołądka gruczołowego

zmiany w trzewnych zwojach nerwowych, podobne
do tych przy PDD (!6,7).

W stadach ptaków utrzymywanych w hodowlach
wolierowych PD S obs erwowano u poj edyn czy ch o sob-
ników lub w krotkim odstępie czasu rozwijał się
u większej liczby p aplg. W b adanym pierwszym ptzry -
padku utrzymywanabyła para papug żako, z których

b

Ryc. 1. Powiększony żołądek gruczołowy u papugi żako



zachorował tylko samiec, a u samicy nie stwierdzono
żadnychobjawów. Według Gregory i wsp. (7), niektó-
re ptaki posiadają wrodzoną odpornośó na zakażenie
lub rozwij aj ą odpowiedź immunol ogiczną.

Zarówno patogeneza, jakteż etiologia choroby nie
sącałkowicie wyjaśnione i mogąbyć jedynie zrekon-
struowane na podstawie objawów kltntcznych oraz
zmlan anatomop atolo gicznych u chorych ptaków. PD S
możę występować u papug w różnym wieku (notowa-
nabyŁa u l0tygodniowych, jakteż 17-letnich), nie-
mniej jednak najczęściej chorują ptaki do 5. roku zy-
cia. Istotą schorzenia jest destrukcja zwojów nerwo-
wych zlokalizowanych w ścianie żołądka, która po-
wodujezablrzentaperystaltykiorazprowadzidoatrofi i
ściany żołądka. W konsekwencji takich zmianpobie-
rany pokarm gromadzi się w zołądku gruczołowym,
co doprowadza do jego znacznego powiększenlaoraz
zantkllbłony śluzowej, W żołądku mięśniowym zani-
ka równiez błona rogowa, W następstwie tych zmian
wydalana jest nieroztarta t niestrawiona treść prze-
wodu pokarmowego głównie nasiona. Zalegający
w żołądku pokarm powoduje zwtacunie treści zwola
oraz sprzyjarozwojowi wtornych infekcji bakteryjnych
l drożdżakowych (I,3, 5, 10). Według Vice (I2), de-
strukcji ulegają również ośrodki nerwowe w sercu,
mózgtl, możdżkll., rdzeniu przedłużonym i kręgowym,
w ich następstwie często dochodzi do nagłej śmierci
ptaka. Wiele z tych zmian powstaj e prawdopodobnie
na tle reakcji autoimmunologicznych, jednakze nie
zostało to jeszcze do końca wyjaśnione.

PDS może mteó przebieg podostry ostry lub prze-
wlekĘ jednak po wystąpieniu objawów klinicznych
ptaki najczęściej przeżywają od kilku miesięcy do
dwóch lat (9, 11). Objawy kliniczne sązróznicowane
w zależności od kondycji ptaka i przebiegu choroby.
Naj częściej obejmuj ą: anoreksj ę, postępuj ący spadek
masy ciała ) zwracantę pokarmu z wola, niestrawione
ziarna w odchodach, depre sj ę. W niektóry ch pr zyp ad-
kach ptaki zachowują dobry apetyt do końca choroby,
Iecz częściejjest on zmienny. Jednak bezwzględuna
jakość apetytu zawsze dochodzi do wychudzenia.
Wystąpienie biegunki j estzwiązane najczęściej zwtor-
nymi infekcj ami bakteryjn5.,rni lub grzybi czymi. Mogą
też pojawić się: polidypsj a i poliuri a oraz obj awy neu-
ro 1o gi czne, takie j ak : zabur zenia równowagi i p or aże -
nia (2,3).

W badaniu klinicznym okolica jamy brzlsznej może
być widocznie powiększona, natomiast w badaniu ra-
diologicznym żołądek gruczołowy jest bardzo rozszę-
rzony i cienkościenny. Opróc zbadaniaradiologiczne-
go w diagnosĘce przyżyciowej pomocne mogą oka-
zać się wykonane badania krwi (hypoproteinemi a,hy-
poglikemia, heterofilia, anemia) (5). Potwierdzeniem
dtagnozy są badania histologiczne wycinków z wola
orazprzeĘkupobrane podczas biopsji (4, 10). W diag-
no styc e s ekcyj nej dodatkowo pobieramy wy cinkt z żo -
łądka gruczołowego i mięśniowego, dwunastnicy i je-
lit cienkich, przy czym im dalszy odcinek przewodu

p okarmowe g o, tym mni ej ch araktery s ty c zny ch zmian
(1g)

Smiertelność PDS wynosi praktycznte I00Yo, zaś
podejmowane próby leczenta są w stanie tylko nie-
znac znie pr ze dłuĘ c Ę c ie ptaka. W zap ob i e ganiu naj -
w ażntejszą rolę odgrywa kwarantanna ptaków nowo
wprowadzanych do hodowli; powinna ona wynosić
minimum 6 miesięcy. Chore osobniki ze zdiagnozo-
wanym PDS powinny być usuwane z hodowli.

W związku z corazbardziej popularną w naszym
kraju hodowląptakow ozdobnych konieczne jest pro-
wadzenie szerokiej diagnosĘki klinicznej oraz sekcyj-
nej u tego typu pacjentów. Niezmiemie wńne są ba-
dania 1 ab oratoryj ne, a szcze gólni e wirus o 1o gic zne, któ -
rych, niestety, w powyższej pracy nie przeprowadzo-
no (ze względów technicznych). Wykonanie ich mo-
głoby w pewnym stopniu pomóc w wyjaśnieniu nadal
nieznanego czynntka wywołującego to schorzenie.
Istotne jest informowanie lekarzy weterynarii o nowych
chorobach pojawiających się w Polsce, ichrozpozna-
waniu, leczeniu oraz sposob ach zapobiegania.
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