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Wskaźniki hematologiczne i bioohemiczne krwi
w przebiegu histomonadoA1 andyków
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Pomimo, że rzęsistkowice (trichomonadozy) stano-
wią poważny problem w patologii wielu gatunków
ptakóu, (1-3, 8, I2, 13,15,76, l8,20), to jednak z
ekonomicznego punkfu widzenia największą rolę od-
grywa histomonadoza indykow (6, 7, II, IJ, 19). Hi-
stomonadoza indyków (czarna główka) była opisana
pierwszy razpTzez Smitha w 1885 r., a jej etiopatoge-
neza została wyjaśniona dopiero w latach siederndzie-
siątych naszego stulecia. Chorobę wywołuje pierwot-
ruak Histomonas meleagridis, ale obecnośc flory to-
w ar zy sząc ej, szcze góInl,ę dr o żdżaków C an d i d a a l b i -

cans potęguje inwazyjność pasozyta (11, 14). Zacho-
rowo ln o ś ć indyków zakażony ch tym p i erwotni aki em
możę dochodzić do 89oń, a śmierlelność do 70% (cyt.
11). Na ogół padnięcia w przebiegu histornonadozy
indyków wynoszą ok. 30oń. Ponadto następuje zaha-
mowanie przyrostów i wyniszczenie organizmu indy-
ków (6). Najbardziej wrażliwe są indyki w wieku 3-
-I2 tyg., clrociaz ptaki starsze także ulegają zakaże-
niu. Choroba charakteryzuje się występowaniem zół-
tawej, cuchnącej biegunki, zasinieniem korali (czama
główka) lub zblednięciem nieopierzonych części gło-
wy. W obr azt ę anatomop ato 1o gi c znyn zmiany wy stę -
pująw wątrobie i jelitach ślepych (.typhlohepatitis) w
postaci ognisk maftwicowych, osadzonych głęboko w
miĘszu wątroby oraz włóknikowego z guzowatymi
owrz o dzen tami zap alenia błony ś luzowej j e li t ślepych.
Profi laktyka histomon adozy indyków aktualnie pole-
ga głównie naprzestrzeganiu rezimu sanitarnego oraz
na okresowym podawaniu indykom preparatu z grupy
imidazoli - metronidazolu (4). Ten ostatni stosowany

jest jednak rzadko (nie rozpuszcza się w wodzie), Od
I99] r. wprowadzono natomiastzakaz stosowania dla
indyków preparatu z grupy nitroimidazoli (Dimetri-
dazol). Do tego czasu preparat ten był powszechnie
używany w mieszankach pełnoporcjowych dla indy-
ków (5), Sytuacja powyższa sprawia, że zagrożente
wybuchu tej niebezpiecznej choroby u indyków jest
dużę.

Celem badań było określenie wańości wybranych
wskazników hematolo gi czny ch i biochemicznych krwi
w przebiegu histomonadozy indyków. W piśmiennic-
twie światowym jest bowiem niewiele danych z tego
zakresu u ptaków w ogóle, a w przebiegu poszczegól-
nych jednostek chorobowych w szczegolności.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono w warunkach terenowych, w

stadzie Iiczącym 4800 młodych indyczek rzeźnych typll
Big 6, w wieku 9 tygodni, u których badaniem klinicznym,
anatomopatolo gicznym i par azytologtcznym zdiagnozow a-
no histomonadozę. Od 30 losowo wybranych chorych pta-
ków pobrano krew do badań hematologicznych i bioche-
micznych. Kontrolę stanowiła krew pobrana od ptaków w
tym samym wieku, klinicznie zdrowych,

W zakresie badań hematologicznych określano liczbę
hematokrytową (Ht) metodą mikrohematokrytu, zawartość
hemoglobiny (Hb) metodą kolorymetryczną liczbę krwi-
nek czetwonych (RBC) i białych (WBC) metodą komo-
rową. Ponadto aznaczano skład odsetkowy krwinek bia-
łych (leukogram), W zakresie badań biochemicznych w su-
rowicy krwi oznaczano aktywność enzymów: aminotrans-
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Tab. 1. Wyniki badań hematologicznych u indyków zdrowych
i w przebiegu histomonadozy

Objaśnienia: *rożnica statys§cznie istotna przy p < 0,05, **prry

p < 0,01.

Tab.2.Wyniki badań biochemicznych u indyków zdrowych i
w przebiegu histomonadozy

Ryc. 1. Zmiany martwicowe w jelitach ślepych i wątrobie w
przebiegu histomonadory indyków. Na lewo - jelita ślepe i
wątroba nie zmienione

ferazy alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST) oraz
dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH), atakże zawar,
tość białka całkowitego, glukozy, cholesterolu całkowite-
go i trójglicerydów. Oznaczenia biochemiczne wykonano
fotometrem Epol1-20. Uzyskane wyniki poddano analizie
statystycznej metodą wariancji jednoczynnikowej.

Wynikii omówienie

Hi stomonadoza indyków stanow i duże zagr ożęnię,
które było znacznię ograniczone profilaktycznym sto-
s owaniem l eków z grqpy imidaz o li, Anallzow any pr zy -

padek dotyczy stada, w którym takiej profilaktyki nie
stosowano. W świetle powyzszego stosowante rężi-
mu sanitarnego jako jedynej metody zapobiegania tej
chorobie w stadach indyków jest niewystarczającę.

Przebieg choroby, obraz kliniczny i anatomopato-
logiczny (ryc. 1) były typowe dla histomonadozy in-
dyków. Na szczególne podkreślenie zasługuj ą nasila-
jące się objawy wyniszczenta organizmu i liczne pad-
nięcia, które pomimo zastosowanego lęczenia wynio-
sły ok. 28oń, Godny uwagi jest także fakt, że w sta-
dach indykóW w których wybuchnie ta niebezpieczna
chorob a, pomimo leczenia, maj ą miej sce nawroty cho -

roby spowodowane nosicielstwem pierwotniaków u
rekonwalescentów.

Wyniki b adań hemato 1o gi czny ch prze dstawiono w
tab. 1. Stwierdzono wzrost Ht, Hb i RBC, co można
tŁumaczyć zagęszczęniem krwi na skutek odwodnie-
nta or ganizmu spowodowanego uporczywą bie gunką.
Ponadto obsetwowano leukocytozę, któr a mo gła być
następ stwem uszko dz ęnla przęz p i erwotniaki tkanek
(martwica hepatocytów tzapa|enie błony śluzowej je-
tit ślepych).W rozmazach krwi stwierdzono granulo-
cytozę, którą cechował znaczny wzrost ltczby granu-
locytów obojętnochłonnych (heterofili). Zjawisko to

jest typowę d|a zakażeń pierwotniakami i martwicy
komórek wątrobowych. Stwierdzony natomiast wzrost
Iiczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofili) j est
typowy dla inw azji pasożytniczych.

Tab e la 2 pr ze dstawi a wyniki b adań b i o chem iczny ch.
Z analtzy danych zawartych w tej tabeli wynika, ze u
chorych ptaków następował w surowicy krwi wzrost
aktywności enzymów ALT, AST i LDH. Wzrost ten

;łffŁ-Jffinif,ł1
Należy jednak pod-

kreślić, że aktywność LDH mogła także wzrosnąć w
wyniku rozpadu znacznej Iiczby granulocytów obo-
jętnochłonnych i wydzieleniem do osocza tego enzy-
mu. W badaniach własnych, podobnie jak McDougald
i Hansen (9),wykazano wzrost zawartości białka cał-
kowitego i cholesterolll oraz obniżenie poziomu glu-

Objaśnienia: jak w tab. 1.



kozy. Zmiany wymienionych wskaźników są spowo-
dowane uszkodzeniem wątroby oraz są typowe dla
odwodnienia organizmu spowodowanego uporczywą
biegunką.

Reasumując naLeży stwierdzić, że w przebiegu hi-
stomonadozy indyków występuje szereg zmianw po-
ziomie wskaźników hematolo giczny ch i biochemicz-
nych krwi. Na szczególne podkreślenie zasługuje wy-
stępowanieleŃocytozyzgranulocytozą(wzrostlicz-
byheterofili i eozynofilt) orazwzrost akĘwności ALT,
AST i LDH, atakżępoziomu cholesterolu całkowite-
go.
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