Zoonozy

Zoonozy s to choroby odzwierz ce, zaka ne. Choroby te mog
by przenoszone przez zwierz ta, przenosz ce si na cz owieka
poprzez kontakt bezpo redni lub surowce pochodzenia zwierz cego,
rzadziej drog powietrzn . Ponad 60% z 1400 istniej cych na ziemi
czynników niebezpiecznych dla ludzi s zagro eniami wspólnymi
dla ludzi i zwierz t. Wed ug ocen, w ród nowo pojawiaj cych si
chorób a 75% to choroby odzwierz ce.
Poni ej zostan przedstawione choroby, które przenoszone s przez
bakterie, wirusy oraz paso yty.

Choroby wywo ane przez bakterie:

Bruceloza
Choroba ta jest wywo ywana przez bakterie z rodzaju Brucela, a ich
rezerwuarem jest: byd o, kozy, winie, owce oraz zwierz ta dzikie
m.in.: dziki, sarny, jelenie. Wraz z mlekiem, moczem czy ka em
zwierz t bakterie s rozsiewane na zewn trz. Okres wyl gania
choroby wynosi rednio 1-3 tygodnie. Bakterie powoduj ró norodne
zmiany narz dowe i uk adowe. Przebieg choroby mo e przebiega
dwupostaciowo:
Pierwsz postaci jest przebieg ostry, której objawami s m.in.:
gor czka, dreszcze, zlewne poty, bóle stawowo-mi niowe, wysypka
na skórze, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne (zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych)
Drug form jest posta przewlek a- charakteryzuje si
kr gos upa, stawów, mi ni.

bólami:

ród o zaka enia u ludzi: Cz owiek zaka a si w wyniku
wnikni cia bakterii przez skaleczona skór , spojówki lub poprzez
spo ycie zaka onego surowego mleka lub jego przetworów.
Rozpoznanie choroby opiera si na diagnostyce serologicznej, a
leczenie sprowadza si do ostrej antybiotykoterapii. Zapobieganie
chorobie polega na bezwzgl dnej izolacji chorych zwierz t i nie
dopuszczania do obrotu niepasteryzowanego mleka oraz produktów
mlecznych z niewiadomych róde .

Ró yca
inaczej tzw. czerwonka wi jest chorob zaka
i zara liw
bakteryjnie gro
dla ludzi i inaczej Choroba mo e przebiega w
formie : bardzo ostrej (posocznicowej), podostrej (pokrzywkowej)
oraz rzadko spotykanej przewlek ej. Choroba spowodowana jest
przez pa eczk Gram-dodatnia- w oskowca ró ycy. (Erysipelothrix
rhusiopathiae)- bakteria ta wyst puje w ziemi zaka onej odchodami
zara onych wi . W zw okach zwierz t zara onych te bakterie
prze ywaj do 10 miesi cy, a w mi sie mro onym oraz produktach
mi snych ( peklowanych czy np. w dzonych)- ten okres jeszcze si
wyd a. Najwi ksze nasilenie zachorowa na ró yce obserwuje si
od kwietnia do wrze nia, w lipcu najcz ciej. Okres wyl gania si
ró ycy wynosi ok od 3 do 4 dni. W postaci posocznicowej, zwierz
dostaje gor czki od 41,5- 42 C, a ten stan utrzymuje si przez ca ych
okres choroby.
Ró yca u wi : ród em zaka enia s chore winie jak i tak e
nosiciele zarazków wydalaj cy bakteri w oskowca ró ycy z ka em i
moczem. Jednak e nale y pami ta , e ród em zaka enia mo e by
tak e zewn trzne rodowisko w którym bytuje w oskowiec i tam si
rozmna a ( np. gnojowica, nawóz a tak e ziemia nimi
zanieczyszczona) Pami ta nale y, i najcz ciej do zaka enia
dochodzi podczas kontaktu zdrowych wi z chorymi. Bakteria
wtedy wnika przez b ony luzowe, uk ad pokarmowy oraz

uszkodzon skór . Chore zwierz nie ma apetytu, jest osowia e oraz
mo na zauwa
i
winie zagrzebuj
si
w s om .
Charakterystycznym objawem s zaczerwienienia na ca ym ciele,
które z czasem zaczyniaj ciemnie . Ponadto mo e pojawi si
kaszel, sinica b on luzowych a tak e nale y zwróci uwag na ka
zwierz t- poniewa pocz tkowo jest suchy a tak e zbity co wiadczy
o zaparciu. Jednak w pó niejszym okresie pojawia si biegunka.
Zdarza si tak e je li jest to posta nadostra to winie padaj w
pierwszym dniu choroby zanim pojawi si typowe plamy –
zaczerwieniania.
Ró yca u ludzi: rozwija si przez uszkodzon skór wyniku kontaktu
uszkodzonej skóry z ko mi lub mi sem wieprzowym. Bakteri
mo na si tak e zarazi przez kontakt z odchodami zwierz cymi.
Ró yca u ludzi jest wywo ana nieodpowiednimi warunkami
zoohigienicznymi oraz mikrobiologicznymi. Ró yca najcz ciej
dotyka osoby, które z powodów zawodowych maj styczno ze
zwierz tami oraz z mi sem wi i ryb, a wi c rolników, weterynarzy,
rze ników, kucharzy, rybaków, sprzedawców itp.
W zwalczaniu ró ycy stosuje si : izolowanie sztuk chorych,
podawanie surowic oraz antybiotyków. Po wyleczeniu winie nale y
usuwa ze stada poniewa przez ca e ycie s nosicielami. Aby
zapobiec chorobie nale y szczepi zwierz ta. Ponadto koniecznie jest
zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych, nale y
bezwzgl dnie przestrzega terminów czyszczenia, dezynsekcji,
odka ania pomieszcze i wybiegów.

Leptospiroza
z aciny leptospirosis- jest chorob zaka
i zara liw . Choroba ta
objawia si zaburzeniami w uk adzie pokarmowym, rozrodczym
pro nych loch oraz nerwowym. Leptospiroz
wywo uj
drobnoustroje z gatunku Leptospira interrogans- (jednak w tym
gatunku rozró nia si 200 ró nych szczepów) Dla cz owieka

patogenny jest gatunek Leptospira interrogans. ród em zara enia s :
szczury, winie, krowy, konie, owce, kozy, jenoty, jelenie, lisy, psy,
koty, liczne drobne gryzonie, ptactwo dzikie i domowe, tak e krety,
je e, kleszcze. Choroba najcz ciej przebiega agodnie, a przejawia
si poronieniami lub urodzeniem martwych prosi t. Maciory po
takim przebyciu choroby staj si odporne na ponowne zara enie
jednak z moczem roznoszone s Leptospira. Mocz ten zanieczyszcza
wod , gleb , ro liny itp. Jednak zdarza si , i choroba przybiera ostr
form co ujawnia si : biegunk , brakiem apetytu, gor czk . Skóra
sinieje b
staje si
ta. Jedn z komplikacji jest zespó Weila
objawiaj cy si uszkodzeniem nerek oraz w troby. Zespó Weila
objawia si cz sto taczka wraz ze wzrostem aktywno ci enzymów
trobowych. Natomiast
uszkodzenie nerek objawia si
krwiomoczem, oraz bia komoczem. Zwalczanie leptospirozy opiera
si na stosownych przepisach w sprawie post powania przy
leptospirozie zwierz t. Bardzo wa ne w diagnostyce s badania
serologicznego. I to w oparciu o wyniki serologiczne wprowadza si
kwalifikacj zdrowotno ci chlewni:
1) chlewnie które s wolne od leptospirozy,
2) chlewnie uwolnione s od leptospirozy,
3) chlewnie które s zagro one leptospiroz
4) chlewnie izolowane.
W gdy pojawi si ogniska klinicznej leptospirozy zwierz t, s ba
weterynaryjna zg asza to zjawisko lokalnej stacji sanitarnoepidemiologicznej, bowiem choroba zaliczana jest do zoonoz –
chorób odzwierz cych. W leczeniu stosuje si antybiotyki o szerokim
spektrum dzia ania, rodki dezynfekcyjne oraz deratyzacj w
pomieszczeniach inwentarskich.

ród o zaka enia u ludzi : winie chore i nosiciele wydalaj cy z
moczem leptospiry, natomiast ród em zaka enia zwierz t mog by
drobne ssaki lub gryzonie. Leptospiroza u ludzi inaczej zwana
chorob pasterzy wi jest chorob zagra aj
ludzkiemu zdrowiu.
Leptospiroz najcz ciej zara aj si hodowcy zwierz t ,pracownicy
zak adów oczyszczania cieków oraz pracownicy rolni.

Objawy leptospirozy: wysoka gor czka, dreszcze
bóle g owy, mi ni i stawów, przekrwienie spojówek i b ony
luzowej gard a, rumie skóry
Gdy gor czka spada i nast puje przej ciowa poprawa stanu
zdrowia., poniewa kr tki zmieniaj swoje miejsce ( z krwioobiegu
zaczynaj umiejscawia si w ró nych narz dach i tkankach a to
wywo uje zmiany toksyczno-zapalne). Jednak
po up yni ciu
jakiego czasu dochodzi do gor czki, mo e wyst pi tak e tzw.
taczkowa posta choroby z ogniskami zapalnymi w w trobie,
nerkach, oponach mózgowo-rdzeniowych, sercu, czy p ucach.

Borelioza
Jest wielouk adowa chorob zaka na, któr przenosz bakterie
nale ce do kr tków: m.in. Borrelia burgdorferi, Borrelia garini.
Borelioza przenoszona na cz owieka i niektóre inne zwierz ta przez
kleszcze. – jest chorob odkleszczow .
Zaka enie chorob najcz ciej nast puje na skutek uk szenia
kleszcza, który jest nosicielem boreliozy. Uk ucie kleszcza jest
bardzo cz sto bezbolesne, gdy wydziela on substancj znieczulaj
skór ;

Powszechnie szacuje si , e oko o kilkunastu procent kleszczy jest
nosicielami tej choroby. Niezale nie od tego najlepiej unika
kontaktu z kleszczami.
Objawy: typowymi objawami boreliozy u ludzi jest rumie
druj cy. Wyst puje on w miejscu uk szenia kleszcza od oko o 3
dni do 3 tygodni po zara eniu. Miesi c pó niej jednak znika ( jest
to niezale ne od tego czy podj te zosta o leczenie czy nie).
Pocz tkowo czerwon plamk , z jasnym rodkiem. rednica plamki
wynosi ok. 5 cm, powi ksza si , a w ko cu zaczyna zanika i po
miesi cu nie ma po niej ladu. Borelioza przewlek a jest bardzo
gro na, a objawia si ona: gor czk i dreszczami, sta ym
zm czeniem, os abieniem oraz spadkiem masy cia a, bólami
ci gien, mi ni, a tak e sztywno ci karku czy stawów. Mo e te
wyst pi niedow ad ko czyn oraz problemy z koncentracj . Osoby
chore miewaj równie k opoty ze wzrokiem, skór , oraz
wypadaj cymi w osami.
Nie wolno lekcewa
choroby- nieleczenie jest mo e sko czy si
tragicznie. Zaatakowane mog zosta bardzo wa ne narz dy: serce,
mózg, mi nie, oraz uk ad nerwowy (neuroborelioza). Objawy s
bardzo zró nicowane. Nale y mie wiadomo i nie podj cie
leczenia mo e spowodowa nieodwracalne zmiany w naszym
organizmie. Je li zauwa ymy takie objawy, nale y bezzw ocznie
skonsultowa si z lekarzem oraz nale y przedstawi dolegliwo ci z
jakimi si zmagamy.

Choroba kociego pazura - bartoneloza
Jest chorob niebezpieczn przede wszystkim dla dzieci oraz osób z
obni on odporno ci . Bakterie Bartonella, które wywo uj t
chorob mog znajdowa si na z bach i za pazurami kotów,
cych nosicielami bakterii. Pch y, oraz kleszcze wykonuj rol

po redników - ich uk szenia równie powoduj przenoszenie
chorobotwórczych czynników do organizmu ludzkiego.

Droga zaka enia: Zara enie nast puje przez uszkodzenie skóry
podczas drapania lub ugryzienia zwierz t .
Objawy: Zmiany skórne, towarzysz ce ranie, mog przypomina
uk szenie owada. Z czasem rumie robi si coraz bardziej rozleg y
oraz bardziej bolesny. Kolejno powstaje krostka, ropie , ewentualnie
owrzodzenie, wraz z tym pojawia si ból oraz wi d. Rana po
pewnym czasie zaczyna si adnie goi , co powoduje ,, u pienie”
czujno ci osoby poszkodowanej. Przez uszkodzenie skóry bakterie
Bartonella przenosz si do ca ego ustroju, powoduj c zaka enie
krwi, czego wynikiem staje si zapalenie najbli szych w ów
ch onnych
Chorzy zauwa aj zmiany zdrowotne: brak apetytu, nudno ci oraz
objawy grypopodobne czyli: bóle mi ni, stawów, gor czka,
dreszcze. Wraz ze wzrostem temperatury, w y ch onne
powi kszaj si . Efektem post puj cego procesu zapalnego jest
ropienie w ów, które zaczynaj samoistnie wydala zaka on
wydzielin . Choroba trwa rednio 2 tygodnie. Rzadko wyst puj ce
powik ania to: zapalenie spojówek, zapalenie ga ki ocznej, zapalenie
uc, zapalenie opon mózgowych. Bartoneloza nie przechodzi z
cz owieka
na
cz owieka.
Najwa niejsz cz ci profilaktyki jest zachowywanie higieny, w
szczególno ci po kontakcie ze zwierz tami. Wszystkie rany,
zadrapania, trzeba koniecznie dezynfekowa , a w przypadku
powik – skonsultowa si z lekarzem.

Listerioza
Choroba wywo ana przez bakterie Listeria monocytogenes.

Rezerwuarem chorobotwórczych mikroorganizmów s m.in. :
winie, konie, kozy, byd o, zaj czaki i szynszyle, Mo na
zaobserwowa u nosicieli form objawow jak i bezobjawow
choroby.
Bakterie znajduj si w kale, w wydzielinach z dróg rodnych, oraz
mog tak e znajdowa si w mleku. Mo liwe jest zara enie przez
kontakt bezpo redni ze luzówk , spojówk , uszkodzon skór , a
nawet przez drogi oddechowe oraz przez kontakt ze lin i wydzielin
nosow zwierz t.
Dzikie zara one zwierz ta mog zanieczyszcza zbiorniki wodne
oraz gleb . Zanieczyszczenia z wody i pod a infekuj p ody rolne
( warzywa, owoce ), za których po rednictwem zazwyczaj zara aj
si ludzie. Byd o mo e zosta zara one przez zjedzenie kiszonek,
zbó paszowych, traw w których nagromadzi a si wi ksza ilo
zarazka Wzmo one namna anie w kiszonce nast puje przy odczynie
5,0-5,2 pH. Choroba mo e mie form : ostr , podostr i przewlek .
U ludzi listerioza mo e ujawnia si przez m.in.: objawy
grypopodobne. Osoby zaka one mog zachorowa na zapalenie opon
mózgowych. Przy zbyt pó nym leczeniu choroba mo e doprowadzi
do mierci. Listerioza jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w
ci y, oraz noworodków. Zara enie mo e powodowa przedwczesny
poród, poronienia, czy mier w pierwszych dniach ycia.
ród em zaka enia dla ludzi mo e by spo ywanie produktów
pochodzenia zwierz cego (od zara onych zwierz t) np .mleko
niepasteryzowane,
surowe
i
gotowane
mi so.

glik
Choroba wywo ana przez przez laseczk w glika – Bacillus
anthracis.. Nazwa pochodzi od s owa greckiego, które oznacza

,,w giel” – podczas choroby tworz si owrzodzenia na skórze z
czarnym rodkiem.
Szczególnie wra liwe na zachorowania s prze uwacze. Przebieg
choroby jest ostry, poniewa bakteria produkuje niezwykle silne
toksyny ( odpowiedzialne za objawy chorobowe oraz miertelno )
Bakteria przy dost pie do tlenu wytwarza zarodniki, które mog
przetrwa w glebie oraz na sier ci wiele lat. Zarodniki s bardzo
odporne. Zaka enie nast puje zwykle przez pobranie przetrwalników
z karm oraz wod .
Laseczka w glika lub jej zarodniki wnikaj do organizmu cz owieka
zawsze po kontakcie z chorym b
pad ym zwierz ciem poprzez:
- drog oddechow ,
- drog pokarmow ( po spo yciu zarodników)
- przez skór (kontakt przez uszkodzony, zraniony naskórek)
U zara onych koni do 4 dni przez mierci mo na zaobserwowa
gor czk , kolk , zaburzenia uk adu pokarmowego.
Zara one prze uwacze s znajdowane cz sto martwe, bez objawów
wskazuj cych na chorob . Cz sto krótko przed mierci obserwuje
si wysok gor czk , k opoty z oddychaniem oraz drgania mi ni.
Ponadto z otworów cia a mo e wyp ywa krew niekrzepn ca.
Zapobieganie i rodki zwalczania:
- zw ok zwierz t nie wolno otwiera !
- konieczna jest kwarantanna obiektów, dotkni tych terenów!
- nale y spala zw oki oraz wybija chore zwierz ta
-nale y regularnie przeprowadza
zastosowa szczepienie zwierz t

kontrol

weterynaryjn

-regularna dezynfekcja i mycie obiektów.
- systematyczne niszczenie szkodników- gryzoni, owadów

oraz

Choroby paso ytnicze:

nica

Inaczej zwana trichinelloz , jest chorob paso ytnicz cz owieka lub
zwierz cia. Choroba wynika z zara enia larwami w nia kr tego
(Trichinella spiralis). winie zara aj si w nic zjadaj c
poubojowe odpadki zara onych zwierz t, lub zjadaj c chore szczury.
Ludzie zara aj si spo ywaj c mi so surowe, niedogotowane
zara one larwami w nia.Po zjedzeniu zara onego mi sa sok
dkowy rozpuszcza otoczk , nast pnie larwa w nia
transportowana jest do jelita cienkiego, gdzie s wch aniane do
kosmków b ony luzowej. Larwy przenikaj do naczy ch onnych i
krwiono nych, a nast pnie do tkanek i narz dów cia a. Tam nast puje
otorbienie, przyjmuj c ostatecznie posta spirali. Objawy kliniczne
bardzo uzale nione od ilo ci poch oni tych paso ytów. Ludzie
zara aj
si
po skonsumowaniu zara onego: surowego,
niedogotowanego lub le uw dzonego mi sa.

blowica (echinokokoza)
Jest chorob paso ytnicz
któr u cz owieka powoduje posta
larwalna tasiemca wie cog owego (b blowca) Echinococcus
granulosus a
rzadziej Echinococcus
multilocularis umiejscawiaj cego si w narz dach wewn trznych.
Cz owiek jest przypadkowym i nietypowym ywicielem po rednim
obu tych tasiemców. B blowica rzadko wyst puje u ludzi. Jest jednak
gro
chorob , prowadz
do nieodwracalnych i powa nych
powik , dlatego nie nale y lekcewa
jej objawów.
ród em zara enia: s zwierz ta mi so erne m.in.: psy, koty, lisy,
wilki. Postaci doros e b blowca, paso ytuj w jelitach zwierz t.
Zara one zwierz ta rozsiewaj
jaja paso yta z ka em,
zanieczyszczaj c rodowisko (ro liny, gleb ). Nale y mie
wiadomo i jaja w optymalnych warunkach mog zachowywa
inwazyjno nawet do roku. Jaja znajduj ce si w odchodach, które
zosta y po kni te przez ywicieli po rednich takich jak np. byd o,
winie, owce, przemieniaj si w ich w uk adzie pokarmowym w
torbiele larwalne. Natomiast zwierz ta mi so erne staj si
ywicielami ostatecznymi przez zjedzenie zwierz t zara onych
larwaln postaci b blowca. U ludzi do zara enia dochodzi w wyniku
po kni cia jaj przeniesionych np. z sier ci lub jedz c nieumyte
owoce, warzywa
i owoce le ne (np. jagody, poziomki)
zanieczyszczone odchodami np. lisów. Owoce nale y dok adnie
umy w ciep ej wodzie. Aby zapobiega b blowicy nale y przede
wszystkim: przestrzega zasad higieny (mycie r k), systematyczne
odrobacza zwierz ta domowe, unika spo ywania runa le nego bez
wcze niejszego mycia

Choroby wirusowe:

cieklizna:
cieklizna jest chorob zaka
o ostrym przebiegu. Wywo uje j
wirus atakuj cy o rodkowy uk ad nerwowy ( wywo uj c zapalenie
mózgu i rdzenia kr gowego) ssaków, w tym tak e ludzi.
Do zaka enia dochodzi przede wszystkim w wyniku pogryzienia
przez chore zwierz , ale równie przez kontakt z jego lin , (gdy
kontakt ten nast puje w miejscu uszkodzenia naskórka, zadrapania
lub je li lina chorego zwierz cia przedostanie si do b ony luzowej
nosa czy do oczu). Wirus w cieklizny z miejsca zaka enia przenosi
si
wzd
nerwów obwodowych a do o rodkowego uk adu
nerwowego, gdzie ma miejsce namna anie. Od chwili zaka enia do
pojawienia si pierwszych symptomów up ywa od 10 dni do 2 lat.
Na oko o kilku dni (od 1-10) przed wyst pieniem objawów
klinicznych choroby, wirus przedostaje si do linianek.
Rezerwuar wirusa stanowi zarówno ssaki dzikie (np. nietoperze,
listy borsuki) jak i domowe (psy i koty)
Czas wyl gania wirusa zale ny jest m.in. od: zjadliwo ci wirusa oraz
ilo ci dostania si zaka onego materia u do organizmu. Znaczenie ma

tak e wieku oraz gatunek. U osobników m odszych czas inkubacji
wirusa jest krótszy ni u osobników doros ych.
Objawy w cieklizny u ludzi oraz zwierz t:
Objawy u ludzi:
- bóle g owy oraz gor czka
- zaburzenia czucia w okolicy
miejsca zaka enia
- zwi kszona nerwowo
- zawienie, rozszerzenie renic,
potliwo
- ból prze yku przy prze ykaniu
oraz przy skurczach mi ni gard a
- linotok
- problemy z oddychaniem które s
spowodowane skurczami mi ni
oddechowych
- drgawki
-apatia, pi czka w ko cu mier .

Objawy u zwierz t:
- gor czka
- gwa towna zmiana usposobienia
zwierz cia ( agodne staj si
agresywne i dra liwe, agresywne
przeciwnie- spokojniejsze )
- utrata wrodzonej boja liwo ci u
zwierz t dzikich
- rozdra nienie
- ataki sza u
- brak koordynacji ruchowej,
- pora enie mi ni uchwy, gard a,
prze yku, linotok
- zaburzenia wiadomo ci
- drgawki, ot pienie, pi czka, i w
konsekwencji padni cie

W celu ograniczenia ryzyka zaka enia si w cieklizn , niezb dna
jest ostro no i profilaktyka :
- nale y unika kontaktu ze zwierz tami niezachowuj cymi
normalnie dotyczy si to zarówno domowych oraz dzikich.
- nie g aska ich i nie dotyka dzikich zwierz t
-regularnie szczepi przeciw w ciekli nie zwierz ta domowe – a gdy
nasze zwierz wróci pogryzione (zakrwawione), natychmiast uda
si do weterynarza

Pryszczyca- – jest ostr zaka
i jedna z najbardziej zara liwych
chorób zwierz t, która powoduje powa ne straty gospodarcze.
Zachorowalno na pryszczyc
powoduje wirus Picornavirus
aphtae.
Gatunkami szczególnie zagro onymi s wszystkie zwierz ta
parzystokopytne w ród zwierz t gospodarskich : m.in. byd o, winie,
owce, kozy, oraz w ród zwierz t dzikich m.in.: jelenie dziki, je e
szczury
Drogi rozprzestrzeniania :
1) Kontakt bezpo redni z zaka onymi zwierz tami –zw aszcza z :
lin , moczem, ka em, nasieniem, wodami p odowymi
wydychanym powietrzem
Nosiciele to : prze uwacze wirus po infekcji umiejscawia si w
gardle przez 2-3 lata, u owiec a u kóz trwa ok. 9 miesi cy.
2) Kontakt z zaka onymi produktami pochodzenia zwierz cego: mi so i produkty mi sne mi so pozyskane od zwierz t zaka onych
jest potencjalnie zaka ne, jednak podczas st enia po miertnego
(rigor mortis) i naturalnego obni enia pH zawarty w nim wirus jest
nieaktywny.

Ptasia grypa Okres inkubacji choroby trwa 3 do 5 dni w zale no ci od szczepu
wirusa. Objawy ptasiej grypy u drobiu s ma o charakterystyczne i
bardzo zró nicowane w zale no ci od gatunku i wieku ptaków oraz
zjadliwo ci szczepu.
Typowymi objawami ptasiej grypy u ptaków s :
Gwa towna strata masy cia a, spadek produkcji jaj, s aba skorupa jaj,
zasinienie oraz obrz k grzebienia i korali, biegunka, silne zawienie,
obrz k zatok podoczodo owych, kichanie, problemy z oddychaniem.
Padni cia mog
by
nag e, bez widocznych objawów

sygnalizuj cych zaka enie. Zaka one ptaki wydalaj du e ilo ci
wirusa: w wydzielinie z oczu dróg oddechowych oraz z ka em. Wraz
z ewaluowaniem choroby zauwa a si : przekrwienie gard a,
tchawicy,
dka obrzmienie na g owie
Objawy u ludzi- sporadycznie powoduje zaka enia u ludzi
Ptasia grypa u ludzi wywo uje grypopodobne objawy czyli: gor czka,
kaszel, bóle: mi ni, stawów, gard a, zapalenie spojówek, a natomiast
w ci kich przypadkach mo e tak e powodowa : zapalenia p uc oraz
problemy z oddychaniem.
To choroba zaka na, która atakuje zazwyczaj ptactwo dzikie i
hodowlane, wywo ana przez szczep wirusa grypy typu A. Cz steczki
wirusa grypy mog infekowa tak e inne gatunki zwierz t, w czaj c
w to winie, konie, foki, wieloryby oraz ludzi. Jednak e, dzikie
ptactwo pe ni rol naturalnego i bezobjawowego nosiciela,
rozprzestrzeniaj c wirus po ród bardziej podatnego na infekcj
ptactwa hodowlanego.
ównym ród em zagro enia dla zdrowia ludzi i zwierz t (drobiu)
ptaki wolno yj ce (g ównie ptaki wodne), b ce bezobjawowymi
nosicielami ptasiej grypy. Najbardziej prawdopodobnym ród em
zaka enia drobiu domowego jest bezpo redni lub po redni kontakt z
dzikim ptactwem. Wirus ptasiej grypy mo e rozprzestrzenia si w
powietrzu , oraz mo e by roznoszony poprzez nawozy. ród em
zaka enia mog by : ska ona pasza, nieodka ona odzie robocza
(tak e buty) a tak e sprz t rolniczy maj cy kontakt z wirusem i
ptactwem hodowlanym, odchody ptaków, gryzonie, a tak e ludzie.

Justyna Jaszczowska
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