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Ptaki jako potencial ne fu6dło zakażenia
ludzi chlamydiami

JERzY RZEDZICK|, STANISŁAW ToKARzEWsKl

Katedra Prolilaktyki Ogolnej i Chorob Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Akademicka 12,20-033 Lublin

':: ,: ,,,:: ,:::,,:, , : ] Rzedzicki J,, Tokarzewski S.

Summary

Chlań},dios.is, also know as parrot disease, parrot fever, ornithosis or psittacosis is a widespread diśedse
caused:hy,an oł,ganism called Chlamydia psittaci. C. psittaci has been isolated from more than a one hundred
and lthirty avian 5pecies and is most commonly identified in psittacine birds. Infection can be transmitted
from infe,cted bir,ds to humans. Humans are usually infected by inhaling infectious particles present iń the air.
The d is 6 to 19 days. Human infections are characterized by flu-like clinical]syńptóms in-
clu,d chills, conjunctivitis, severe headaches, diarrhea and sore throat'' Several groups of hu-
mań§]]are particularly at risk for contracting psittacosis such as: pet-shop employers, pet orvners, poultry
w śrz ,. €Isl duck and goose pluckers and veterinar.v surgeons.

ids ; aci infection is referred to as avian chlamydiosis. Infections have been noted in pet birds,
birds.liviń,§,,ia,,the rvild as well as poultry. Clinical signs and mortality depend on the §pecies of bird, virulence
of stl:aią irrfćctive dose, stress factors, age and extent of treatment or prophylaxis. positive diagnosis of
chlamydio]siś in live biids is sometimes very difficult, depending on the species, length of time since exposure
and genćr,a.lleondition of the bird.

KeyŃordś:,Chlamydiapsittaci,chlamydiosis.birds,ZoonoseS.

Wśród clrorob odzwierzęcycit przetloszonyclr od
plaków na człowieka istcltne rrriejsce zajrnuje chlam1,-
ds,oza. Jest to ostra chorobazakażlapo raz pienvszy u
człowieka opisana w 1879 t, Nazwarto ją wówczas
chorob ą p ap lzią Ql s i tta c o s i ś 1, crl byłcl zw iązane z prze -
niesieniem jej od zakażonych papug. Synoninrem tej
choroby jest choroba ptasia (ornithosiś), gdyż zróclłem
zakażenia ludzi mogą być obok ptakow ozdobnych
także ptaki dzikie oraz drób. Do chwili obecnej Chla-
mydia psittaci będąca czynnikiem etiologicznym tcj
choroby zostaławyizolowana od ponad 130 gatunków
ptaków, z których większośc stanowią ptaki ozdobne
(5,11,16).

W skład rodzirry Chlam"ydiaceae, rodza,lu Chlamy,
dia w chodzą cztery gatunki. Dwa z nlch: Chlamydia
trach om a ti s or az Ch l a myd i a pn e um on i ae daj ą charak-
terystyczne zmiany u ludzi (8, 16, 17,27). C:h]am.ydia
peconnlto drobnoustrój chorobotwórczy ila przeżu-
waczy oraz śwln, natomiast C'hlamydia psittaci wyka-
zuje szerokie spektrum zakażne wywołując zmiany
chorobotwórcze u ptaków, wszystkich ssaków domrl-
wych i wielu dzikiclr, człowieka oraz o niektórych pła-
zów, gadów i stawonogów (7, 11, 21,27). Szczepy
Chl amydi a p s i tta c i w yiztllorvane rrd s s aków podzielo-
no na 9 serowarów przy wykorzystaniu surclwic poli-

kl on alny ch, n atomiast szczepy ptasie sklasyfi kowancl
w 6 serowarach (od A do F) przy użyciu specyficz-
nych przeciwciał monoklonalnych (8, II, 27).

Chl anydi e są wewnątrzkomórkowyrni bezlvzględ-
nyrni pasożytami organizmów eukariotycznych. Nie
nrają zdolności do syntezy ATĘ dlatego też określane
są jako pasożyty energetyczne (11 ,27). Od wirusów
rożni je posiadanie ściany komorkowej zbliżonej do
bakl,eryjnej oraz występowanie w komórce obu rodza-
jów kwasów nukleinowych. Chlamydie są otoczone
tr ój w ar s tw o w ą b ł o n ą cy to plazmaty c zną or az tr o jw ar -

stw o w ą błoną zew nętr zną (27 ). Cykl rozwoj owy cha-
rakteryzuje się występowaniem dwóch odległych od
siebie fornr, wśród których wyrożnia się małe ciałka
elementatn ę oT az trzykrotni e większe ciałka retikular-
ne (5, l l, 18, 23,ż9). W skład błony zewnętrznej cia-
łek elernentarnych wchodzą fosfolipidy, lipid}, lipo-
polisacharydy i białka. W odróżnieniu od innych bak-
terii gram-ujemnych w chlamydiach nie wykryto kwasu
rnuraminowego (3). Badania przy użyctu mikroskopu
elektronowego wykazały, że ciałka elementatne wią-
żąwysoce specyficzne receptory komórki gospodarza
i otwieraj ą j ą na drodze endocyto zy. Uważa się, że za
proces ten odpowtedzialnejest główrre białko błony
zewnętrznej (MOMP - major outer membrane prote-



in) (7, 8,II,I7 ,29). Po endocytozie ciałko elenentar-
ne j e st otac zane błoną tworzącą pę cherz yk ( en d o s om),
w którym odbywa się cykl rozwojowy. Dzięki pozo-
staniu w endosomie ciałko elementarne jest chronio-
ne pr ze d lizozy mem p o chodzącym z komórek go sp o -
darza. Następną faząrozwoju jest przemiana ciałka
elementarnego w delikatne, o niskiej gęstości, aktyw-
ne metabolicznię ciałko retikulanre, które rozmnaża
sięprzezpodziaŁ dając ciałka potomne nazywane ciał-
kami LCL (Levinthal-Cole-Lillie) w ilości od 100 do
500 co lzalężnione jest od gatunku chlamydii. W dal-
szym etapie następuje dojrzewanie nieinfekcyjnych
ciałek retikularnych, tworzących nową generację in-
fekcyj nych ciałek elementarnych. Ci ałka elementarne
mo gą pr ze ży w ac p o zako m órko wo, zakażĄ ąc na stęp -
nego osobnika lub następnąkomórkę (5, 11, I8,21),
CaĘ cykl rozwojowy trwa około 48 godzin. Szcze-
gólną cechą ciałek elementarnych jest zdolność do
zakażania i wzrostu w makrofagach po dostaniu się
do organizmu gospodarza. Dzięki nim drobnoustroje
mogąbyć roznoszone po ca§m organizmie gospoda-
rza (2I, 22), Ponieważ komórki chlamydii mo gą prze-
życ w komórkach gospodarza w czasie mttozy, mają
zdolność przenoszenta zakażęnia do następnej gene-
racji makrofagów. W związku ztymwysunięto hipo-
tezę, że leczenie chlamydiozy powinno być prowadzo-
ne tak długo jak długo żyje ma|<rofag, aby zahamowac
zakażantę nowych komórek (II, 22, 29\.

Transmisja chlamydiozy z zakażonych ptaków na
człowieka zacho dzi pr ze de ws zystkim dro gą o dde cho -
w%przy wdychaniu kurzu, w którym unoszą się czą-
steczki wysuszonego kału i wydzieliny z nosa. Ponad-
to zarazek dclstaje się do organiznru przez przewód
pokarmowy w wyniku spozycia mięsa lub jaj zakażo-
nych ptaków, a także przęz spojówki oka oraz przęz
uszkodzoną skórę w czasie bezpośredniego kontaktu
z chorymi ptakami. Okres wylęgania choroby trwa od
6 do 19 dni (16). Obserwując przypadki chorobowe
stwierdzono, że przebieg chlamydtozy zależy od źro-
dła zakażenta, zjadliwości zarazka. wczesnego usta-
lenia rozpoznania oraz właściwego lęczęnia. Stopień
zjadliwości zarazka w stosunku do człowieka bywa
różny. Zależy on od gatunku ptaka, który przenosi cho-
robę. Przebieg ciężki, nierzadko kończący się śmier-
cią występuj e wtedy, gdy żr ó dŁem zarazkow s ą papu-
gowate. Przy zakażeniu od innych gatunków ptaków
choroba zwykle ma charakter łagodny. Czasem prze-
bieg chlamydtozy człowieka jest równie ciężki w przy-
padku szczepów pochodzących od papug jak i od in-
dyków. Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego
zakażenta się człowieka od człowieka. Znane sąprzy-
padki zakażęń w szpitalach od chorych pacjentów (1,
4). Podatno ść na zakażenie ornitozą j est j ednakowa u
obu płc i, D zięci t mło dzięż wykazuj ą wi ększ ą o dp or-
nośó na zakażenie niż dorośli.

Postać kliniczna chlamydiozy u ludzi daje rożne
obj awy. Naj częściej maj ą one charakter grypopodob-
ny z występującymi dreszczami, gorączkąbólem gar-

dła, głowy, mięśni, stawów oraz biegunką nudnościa-
mi i wymiotani. Mogą występować obj awy śródmiąż-
szowego zapaleniaphlc z suchym kaszlem i utrudnio-
nym czy bolesnym oddychaniem. Generalnie w orga-
nizmie dochodzi do toksemii. Drobnoustrój po wnik-
nięciu pojawia się we krwi, uszkadza śródbłonek na-
czyń, szczególnie małych tętniczek i naczyń włoso-
watych doprowadzaj ąc do zmlan zahzepow o -zapal-
nych, krwoto c zno ś c i, a takżę zmi an w nar ządach miąz -
szowych i ośrodkowymukładzie nerwowym (I, 4, 6,
16),Przy powikłaniu choroby może dojść do zapale-
nia wsierdzta, zapalenta mięśnia sercowego, zabutzęń
w funkcjonowaniu nerek, wątroby, śledziony, zapale-
nia opon mózgowych oraz rdzęnta kręgowego (27).
Podczas powrotu do zdrowia obserwuje się objawy
neuro 1o gic zne, b ę dąc e na stęp s twe m działanta toksyn
na nerwy obwodowe (1).

Zakażęnię chlamydiozą u człowieka wyzwala me-
clranizmy obronne typu humoralnego i komórkowe-
go. Następuje uczulenie organizmu objawiające się w
odczynie skómo-aler gicznym, którego wynik dodatni
uzyskuje się już między 4 a 8 dniem od momentu za-
każenia. Odczyn ten nasila się w miarę rozwoju cho-
roby. Ponadto dochodzi do wytworzenia swoistych
przeclw cińwykrywanych w odczynie wiązania dopeŁ
nlacza oraz testem mikroimmunofluorescencji (4). Po
przebyciu choroby możę jednak nastąpić jej nawrót
oraz ponowne zachorowanie.

W Polsce w minionych latach chlamydioza wystę-
powała w postaci niewielkich epidemii oraz zachoro-
wań sporadycznych. Ich źródłem byĘ importowane
papugi i ptactwo hodowlane. W Warszawie takich za-
chorowań w 1951 r. było 31. WystąpiĘ one u pracow-
ników Ogrodu Zoologicznego i ich rodzin, Podobna
sytuacja wystąpiła kilka lat później w Szczecinie. Ani
w przypadku pierwszym, ani w drugim nie notowano
zejść śmiertelnych. W latach sześćdziesiątych najwyż-
sza ll,czba zachorowań była rejestrowana na terenie
województwa kieleckiego. W 1968 r. wystąpiły tam
33 zachorowania, głównie u pracowników Zakładów
Jajczarsko-Drobiarskich. W następnych latach liczba
zachorowań nie osiągnęła już tak wysokiej wartości
na terenie żadnego zwojewodztw Pojedynczę zacho-
rowania notowano w województwach: katowickim,
warszawskim, rzeszowskim, j eleniogórskich, gorzow-
skim i wrocławskim (1, 4),

W Zachodnich Niemczęch według Gerbermanna
(10) w latach 1980-1986 zanotowano I3I2 przypad-
ków chlamydiozy u ludzi przy 2893 opisanych przy-
padkach chlamydiozy u ptaków. W USA według Cen-
ters for Disease Control and Prevention w latach 1987-
1996 zanotowano 6 1 9 przypadków choroby u ludzi (6),
Żr o dłem zakażenia dti l Ó6l, chorych z tej grupy byĘ
ptaki ozdobnetrzymane w klatkach.

Istnieje kilka grup zawodowych ludzi szczególnie
narażonych na kontakt z chlamydiozą. Wśród nich
znaj duj ą się sprzedawcy oraz hodowcy ptaków ozdob-
nych, pracownicy zakŁadow drobiarskich, ferm, ogro-



dów zoologtcznych, osoby zajmujące się skubaniem
pierza, mvłaszcza kaczęk i gęsi oraz lękarze wetery-
narii, Osoby narażone na zakażenie powinny ściśle
przestrzegac zasad higieny praay orazhigieny osobi-
stej. Istotną rolę w zapobieganiu chorobie odgrywa
okre s ow e o czy szczani e i o dkazani e p omi e szc zei, ur zą-
dzeń i sprzętu. Chlamydie są wrażliwę na działantę
czynników ftzy czny ch i chemicznych. Sp o śró d czyn-
ników chemicznych wysoką skutecznoś c wykazlją
alkoholowe roztwory jodu,70Yo etanol, 70% alkohol
izopropylowy, IYo ltzol, 30ń nadtlenek wodoru oraz
azotan srebra. Spo śró d czynników ftzy c zny ch temp e -
ratura 56'C zabtja chlamydie w ciągu 5 minut, 37oC
w ciągu 48 godzin,2ZoC w ciągu 12 dn| a w 4oC giną
w ciągu 50 dni (5). W wodzie żyjądo 20 dni, w kale
do 30 dni. Bardzo dobrze znoszązamrażanie (I),

Przy zakażeniu ludzi od ptaków ozdobnych, waż-
nym sp o s ob em z ap ob ie gania pr zeni e s ieni a zar azka j e st
kwarantanna. Wiele krajów prowadzi ścisłą kontrolę
doĘczącąimportu tych ptaków. Działanta te zostały
rozpoczęte w następstwie pandemii chlamydiozy (cho-
roby papuziej - psittacosĄ w latach l929-1930,ktora
objęła wiele krajów Europy oraz Stany Zjednoczone.
W wyniku tej pandemii w StanachZjednoczonych i w
wielu innych krajach nałozono całkowity zakaz tm-
portu ptaków. Stany Zjednoczone w 1967 r. częścio-
wo zniosły ten zakaz, aby w 1973 r. umożliwić swo-
bodny import ptaków. Jednak w celu ochrony zdrowia
ludzi ptaki ozdobne muszą przejść 30 dniowy okres
kwarantanny w kraju, do którego zostały sprowadzo-
ne (6,26,ż7).

U ludzi w celu izolacji czynnlka zakaźnego do ba-
dania należy pobrać plwocinę, pĘn opłucnowy, po-
phrczyny lub wymazy z gornych dróg oddechowych
oraz krew podczas ostrej fazy choroby, ale przed roz-
poczęciem terapii antybiotykowej (1, 4, 6).

Lekiem z wyboru przy leczeniu chlamydiozy u lu-
dzi są tetracykliny (I, 4, 6). Mogą być podawane do-
ustnię bądź dożylnie. Doustnie stosowana jest doksy-
cyklina w dawce 100 mg 2x dziennie lub hydrochlo-
rek tetracykliny w dawce 500 mg 4x dzięnnię. Dożyl-
nie moze być stosowanatetracyklina w dawce 10-15
mgikg m.c. na dzień lub doksycyklina w dawce 4,4
mg/kg m.c. na dzień. Leczenie powinno byó kontynu-
owane przęz 10-14 dni po ustąpieniu gorączki. Alter-
natywądla tetracyklin może być erytromycyna, kiedy
istniejąprzeciwwskazania dla stosowania tetracyklin.
Syfuacje takie dotycządzieci poniżej 9lati kobiet w
ciązy.W Polsce choroba została uznaI7a za chorobę
zawodową (4). Obowiązuje rej estracj a zachorowań
oraz ho sp it altzacj a ch orych na o ddziałach zakaźny ch.

Zakażenie Chlamydia psittaci u ptaków następuje
przez kontakt pośredni i bezpośrednt. ZrodŁem zaka-
żenia są ptaki chore, nosiciele otaz inne zwterzęta. U
gołębi zakażęniu mo gą ule gać ptaki mło de b ezpo śred-
nio po wykluciu w wyniku karmienia ichprzezrodzi-
ców nosicieli. Ważne znaczęnię w przenoszeniu chla-
mydiozy odgrywa pionowa transmi sj a zar azka. Zo sta-

ła ona stwierdzona u kur, kaczek, papuzek długoogo-
nowych, mew oraz gęsi (27). Pewną rolę odgrywają
także ektopasożyĘ, a wśród nich pajęczaki, wszoĘ
kleszcze i muchy. Jednak pełnią one raczej funkcję
przeno sicieli mechanic zny ch niż biolo gicznych. She-
wen (19) opisał przypadek przeniesieniaprzez ekto-
pasożyty chlamydiozy u indyków.

U ptaków zarazek jest wydalany z kałem, śliną
wyciekiem z nosa i oczu, Drogą zakażeniajest układ
oddechowy. W wyniku zakażenia tylko pewnaltczba
ptakow choruje i ginie. Większość staje się nosiciela-
mi i siewcami zarazka, nie wykazuj ąc żadnychdostrze-
galnych objawów. Objawy kliniczne zazwyczaj wy-
stępująu piskląt i młodych ptaków. Generalnie obser-
wowane są objawy ze strony układu oddechowego,
występuje brak apeĘfu, osowiałość, nastroszenie piór,
opuszczenie skrzydeł oraz czasami krwawa biegunka.
P r ze d śmi erci ą występuj ą drgawki i p or ażenia mi ęśni.
Wyraźne objawy kliniczne są obserwowane u papug,
u których często dochodzi do jedno- lub obustronne-
go zapalenia spojówek, wycieku z worków spojów-
kowych oraz zapalenia zatok (22,26,27), U gołębi
występuje wypływ znosa) zgrubienie i zdefor,mowa-
nie powiek, zapalenie spojówek, które są obrzQknięte
oraz światŁowstręt (I8, 21). U indyków pojawia się
duszność, obrzęk powiek, zmlany w upierzeniu, bie-
gunka, a w stadach nieśnych gwałtowny i długotrwĄ
spadek nieśności. U młodych kaczękcharakterystycz-
nym objawem klinicznym jest zapalente spojówek,
które początkowo ma charakter surowiczy, a potem
ropny. Ponadto dochodzi do utraty apetytu, zaburzęi
równowagi, drgawek oraz wodnistej biegunki (2, 5,
18,19).

Wśród zmian anatomopatolo gicznych naj częściej
stwierdzano u ptaków zmiany zapalne płuc, kilkakrotne
powiększenie wątroby i śledziony, włóknikowe zapa-
lenie worków powietrzny ch, worka osierdziowego,
torebki wątrobowej i otrzewnej, obrzęk nerek i zmia-
ny w trzustce (2,5, 1 8, 19, 22, 26, 27).

Rozpoznanie chlamydtozy uptaków możę być po-
stawione jedynie w oparciu o przeprowadzonę bada-
nia laboratoryjne. Polegają one na izolacji od zakażo-
nych ptaków zarazka zkwi, próbek kału, popłuczyn
gardŁa i wymazów z nosogardzieli oraz zpłuc, wątro-
by i śledziony pobranych podczas sekcji (1, 18). Pta-
sie szczepy Chlamydia psittaci mogą być hodowane
na liniach komórkowych Vero, McCoya, BHK 21,
HeLa, BGM (Buffalo Green Monkey), kurzych fibro-
blastach oraz mysich komórkach L (10, I],2I,23).
Vanrompay i wsp. (28)w przeprowadzonych badaniach
wykazali naj l ep szy wzro st Ch l am yd i a p s i tta c i na linli
komórkowej BGM. Po uzyskaniu wzrostu na hodcrw-
lach komórkowych drobnoustroj e mogą być barwione
przy użyciu różnych metod. Są wśród nich metody:
Gimezena, Giemsy, Castanedy, Macchiavello, Stam-
p a, meto da z uży ciem p omar ańczu akrydyny ot az mę -
todaz użyciem błękitu meĘlenowego (15, 24,28).



Do bezpośredniej identyfikacji zarazka bez wyko-
rzystania hodowli komorkowych służą test immuno-
fl uore sc encj i, immuno e nzymaty c zny te st ELI SA słu-
żący do wykrywania antygenu, test immunoperoksy-
dazowy, te st p eroksydazowo - anty-p eroks y dazowy,
badania mikroskopem elektronowym, reakcja PCR
orazhybrydyzacja DNA (8, 13-15, 27,28).

Ważne znaczęnię w badaniach epidemiologicznych
doty czący ch chl amydiozy ptaków o dgrywaj ą te sty s e -
rologiczne. Spośród nich najszersze zastosowanie zna-
lazł pośredni test ELISA do wykrywaniaprzeciwciał.
W przypadku chlamy dtozy opracowano zmodyfiko-
wanąwersję tego tesfu tzw. zablokowany ELISA (BE-
LISA - blocking ELISA) charakteryzujący się bardzo
wysoką czułością. Fudge (9) wykazał, że po ekspery-
m entalnym zakażentu p apu g pr ze ctw ciał a p rz e c iwko
Chlamydiapsittaciwykryto już w 6-10 dni po zakaże-
niu przy wykorzystaniu tesfu BELISA. Gerbermann
( 1 0) w pr zępl ow adzony ch b adaniach p orównał wyni-
ki uzyskane w teście BELISA do wykrywania prze-
ciwciał i tesfu ELISA do wykrywanlaantygent.U 447
spośród 83}badanych ptaków ozdobnych nie wykrył
ani antygenu, anl ptzęciwciał przeciwko Chlamydia
p s i tta c i. W p ozo stałej p o dej rzanej grup i e 8 6%o ptaków
dawało wynik dodatni w teście BELISA i Ęlko 97 sztuk
(25%) dawało wynik dodatni zużyciemtestu ELISA.
Tak więc w badaniach tych zastosowanie testu BELI-
SA pozwoliło na wykrycie 2,5-krotnie więcej ptaków
podejrzanych o zakażenie Chlamydia psittaci. Oprocz
testu ELISA znaczęnlę diagnostyczne majątakże od-
czyn aglutynacji lateks owej oraz odczynwlązanta do-
pełniacza (9, I2-I4). Testy te wykazująjednak wyso-
ką specyficzność orazniższączliośc w porównaniu z
testem ELISA (25). Odczyn aglutynacji lateksowej
pozwalana wykrycie tylko przectwciał IgM, które ge-
neralnie wskazują na aktualne lub niedawnę zakażę-
nie chlamydiami (9, II, 27 ). O dczyn wiązania dopeł-
niacza pozwalana wykrycie zarówno przectw ctał IgM
oraz IgG lecz problem moze stanowić interpretacja
wyników. Ma to znaczenlę po leczeniu ptaków, gdyż
utrzymują się wtedy relatyvnie wysokie mlanaprze-
ciwciał (od 1/128 do 11256) przez kilka tygodni, a na-
wet miesięcy (2l).Inne metody serologiczne, takie jak:
aglutynacja pĘtowa, aglu§macja probówkowa, pośred-
ni odczyn wiązania dopełniacza, hemaglutynacja bier-
na oraz test immunodyfuzji nie sąpowszechnie stoso-
wane (5, 11, 18).

W leczeniu chlamydiozy u ptaków stosuje się kura-
cję antybiotykową. Wykazano w badaniach in vitro,
ze aktywnośc przeciwko chlamydiom posiada wiele
antybiotykóą ale skutecznoś c in vi vo posiadaj ą tylko
tetracykliny i enrofloksacyna (6,2]). Spośród tetracy-
klin w leczeniu chlamydiozy mogą być stosowane
chlortetracyklina, oksytetracyklina i doksycyklina,
Mechanizm działania tetracyklin polega na zaburza-
niu replikacji drobnoustrojów poprzęz hamowanie
syntezy enzymów biorących udziałw cyklu rozwojo-
wym.WpĘwa to na ograniczenie wzrostu inamnaża-

nia ciałek retikularnych oraz na reorganizację ciałek
elementarnych (18). Tetracykliny są efektywne tylko
przeciwko aktywnie metabolizującym mikroorgani-
zmom podczas ich wzrostu lub rozmnażania. W le-
czeniu zakażeh utaj onych, b ądż przewlekle chorych
ptakow, u których chlamydie sązlokaltzowane we-
wnątr z makro fagów e fektywno ść tej grupy antybi oty-
ków znacznie spada. Tetracykliny mogąbyć podawa-
ne ptakom drogą doustną przede wszystkim z pasz%
w iniekcjach podskórnych oraz domięśniowych. W
przypadku indyków można stosować chlortetracykli-
nę w dawce 400 g/tonę paszy ptzez co najmniej 2 ty-
godnie (5). Kaczki mogąbyó leczone oksytetracykli-
nąw dawce 750 g/tonę paszy przez 3 tygodnie (2).U
ptaków ozdobnych można stosować podawanie tetra-
cyklin podskómie lub domięśniowo. Ze względll na
niebezpieczeństwo wystąpienia martwicy tkanek naj -

lepiej stosować doksycyklinę (20). Dawka lekupowin-
na wynosić od 75 do 100 mg/kg masy ciała i być po-
dawana 8 do 10 razy w ciryu 45 dniowego okresu le-
częnia (27).Pozytywne efekty w leczeniu chlamydio-
zy uzyskano po zastosowaniu enrofloksacyny. Prowa-
dzonę badania wykazĘ v"ry eliminowanie drobnoustro-
jów u papug długoogonowych po 3 tygodniowej kura-
cji, w której antybiotyk był podawany zkarmą(27).
W innym doświadczeniu uzyskano efektywne wyniki
p o 1 4 dniowej kuracj i enrofl oks acyną p odaw anąz kar -
mąw dawce 250 ppm w grupie eksperymentalnię za-
każonych p aplżek falistych. Leczenie chorych ptaków
wymaga jednak nie tylko podawania antybiotyku w
d awc e ter ap elty c zn ej, al e r ów nte ż ltr zy my w an i a o d-
powiedniej pielęgnacj i ptaków, podwyższenia tempe-
ratury środowiska, zastosowania diety z dodatkiem
witamin i minerałów or az pr zeprowadzenia odpowied-
niej dezynfekcj i bieżącej.

Chlamydioza ze względu na duże zagrożęnię dla
człowiekaznajduje się na liście chorób podlegających
zgłaszaniu i rejestracji. Międzynarodowy Urząd ds.
Epizootii (OIE) wymienił chlamydiozę na liście cho-
rob zwieruąt, o występowaniu których należy infbr-
mować Organizację ds, Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO). W Polsce chlamydioza ptaków (Avian chla-
mydiosis) podlega obowiązkowt zwalczania z mocy
ustawy z dnta 24 kwiętnta 1997 r. o zwalczaniu cho-
r ob zakaźny ch zw ter ząt, b ad aniu zw ier ząt r zeżny ch i
mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,
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