
Stosunkowo nową grupą leków stoso-
wanych w terapii niewydolności nerek 

u psów i kotów są leki blokujące recep-
tor AT1 dla agiotensyny II, zwane sartana-
mi. Receptory dla angiotensyny II wystę-
pują na powierzchni: śródbłonka naczyń 
krwionośnych, mięśni gładkich, komórek 
kory nadnerczy, serca oraz mózgu. W na-
stępstwie pobudzenia receptora AT1 do-
chodzi do zwiększenia zwrotnego wchła-
niania sodu, wzrostu aktywności układu 
współczulnego, wzmożenia wydzielania 
aldosteronu oraz nasilenia działania nora-
drenaliny. Rezultatem hemodynamicznym 
tych procesów jest skurcz mięśni gładkich 
naczyń krwionośnych, wzrost oporu obwo-
dowego oraz wzrost ciśnienia krwi. Anta-
goniści receptora AT1 wykazują działanie 
nefroprotekcyjne zbliżone do inhibitorów 
konwertazy angiotensyny (ACE). Poprawia-
ją funkcję śródbłonka naczyń nerek i prze-
pływ osocza oraz zmniejszają opór naczyń 
nerkowych. Ponadto zmniejszają albumi-
nurię oraz hamują progresję niewydolno-
ści nerek. Zwalniają też obniżenie wskaź-
nika filtracji kłębuszkowej (1).

Angiotensyna II jest hormonem pep-
tydowym, który powoduje zwężenie na-
czyń, co prowadzi do zwiększenia ciśnie-
nia tętniczego krwi. Telmisartan hamuje 
działanie angiotensyny II, dzięki czemu 
naczynia krwionośne się rozkurczają, a ci-
śnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu. An-
giotensyna II, podobnie jak inne biolo-
gicznie czynne peptydy, działa poprzez 
odpowiednie receptory i,  jak już wspo-
mniano, zasadnicze znaczenie w rozwo-
ju nadciśnienia tętniczego ma aktywacja 
receptora AT1, co powoduje następstwa 
w naczyniach (skurcz błony mięśniowej), 
w nerkach (zatrzymanie sodu i wody w or-
ganizmie) oraz oddziałuje na inne układy 
neurohormonalne przez uwalnianie aldo-
steronu, wazopresyny, adrenaliny i endote-
liny. Podwyższone stężenie angiotensyny II 
zaburza metabolizm glukozy. Działanie 
angiotensyny II polega na aktywacji oksy-
dazy NAD(P)H, czemu towarzyszy wzrost 
produkcji wolnych rodników. Nasilenie 
stresu oksydacyjnego skutkuje zwiększo-
nym nasileniem procesów prozapalnych 

w ścianie naczyń, co powoduje dysfunk-
cję śródbłonka (2).

Telmisartan wyróżnia się szczególnie 
korzystnym profilem farmakokinetycz-
nym. Jego hipotensyjny efekt jest wyni-
kiem długotrwałej i  selektywnej blokady 
receptorów AT1 dla angiotensyny II. Jest 
najbardziej lipofilnym antagonistą recep-
tora angiotensyny II, co ułatwia mu dy-
fuzję przez błony komórkowe i dotarcie 
do trudno dostępnych kompartmentów 
tkankowych. Po podaniu doustnym lek 
ten szybko się wchłania z przewodu po-
karmowego, osiągając maksymalne stęże-
nie we krwi w czasie 0,5–1,5 godziny, nie-
zależnie od tego, czy jest przyjmowany na 
czczo, czy po posiłku. W ponad 99% wiąże 
się z białkami osocza – głównie z albumi-
ną. (3). Odznacza się również największą 
objętością dystrybucji spośród wszystkich 
antagonistów receptora angiotensyny  II, 
dzięki temu może w większym stopniu niż 
inne sartany penetrować do tkanek obwo-
dowych, gwarantując blokadę układu re-
nina–angiotensyna–aldosteron (RAA), za-
równo miejscową, jak i ogólnoustrojową. 
Ponieważ receptor AT1 ma wpływ pato-
logiczny w postaci indukowania przero-
stu komórek i włóknienia, jego blokada 
na poziomie tkankowym może się przy-
czynić do zmniejszenia uszkodzenia na-
rządów docelowych.

Telmisartan jest metabolizowany i in-
aktywowany w wątrobie w procesie sprzę-
gania z kwasem glukuronowym. Szybko 
wchłania się z przewodu pokarmowego, 
jest prawie całkowicie wydalany w posta-
ci niezmienionej z kałem (>98%), a pozo-
stała część z moczem.

Unikatową cechą telmisartanu jest po-
dobieństwo strukturalne jego cząsteczki 
do cząsteczek agonistów receptorów ją-
drowych aktywowanych proliferatorami 
peroksysomów g (peroxidase proliferator-
-activated receptor g – PPAR-g), co nada-
je mu właściwości tiazolidinedionów. (4)

Jeden z  mechanizmów ochronnego 
działania telmisartanu na ważne dla życia 
narządy to jego wpływ na poprawę funkcji 
śródbłonka naczyniowego, która jest jed-
nym z pierwszych objawów uszkodzenia 

naczyń i częściowo wynika ze stresu oksy-
dacyjnego. Stymuluje syntezę i uwalnianie 
tlenku azotu ze śródbłonka, co poprawia 
funkcję śródbłonka naczyń nerkowych. Po-
woduje też wzrost przepływów nerkowych. 
Podwyższone ciśnienie i dysfunkcja śród-
błonka w kłębuszkach nerkowych prowa-
dzą do uszkodzenia ściany naczyniowej, 
czego klinicznym wykładnikiem w począt-
kowych stadiach przewlekłej choroby nerek 
jest mikroalbuminuria. W ostatnich latach 
uzyskano wiele dowodów klinicznych na 
to, że zablokowanie układu RAA zatrzy-
muje progresję niewydolności nerek po-
przez zmniejszenie ciśnienia filtracyjnego, 
parametrów zapalnych i stresu oksydacyj-
nego. Telmisartan poza działaniem hipo-
tensyjnym wykazuje również właściwości 
wazoprotekcyjne i antydiabetogenne. Zwal-
nia postęp nefropatii cukrzycowej i odda-
la w czasie konieczność stosowania lecze-
nia nerkozastępczego. Aktywacja PPARγ 
przez telmisartan zmniejsza również eks-
presję receptorów RAGE, a poza tym ha-
muje uwalnianie mediatorów zapalenia (5).

Na polskim rynku jest tylko jeden lek 
zarejestrowany dla kotów zawierający tel-
misartan – Semintra, firmy Boehringer 
Ingelheim.

Szczególne właściwości telmisartanu 
sprawdziliśmy w naszej klinice. W bada-
niu wzięło udział 20 kotów ze stwierdzoną 
przewlekłą niewydolnością nerek, wśród 
nich 12 kastrowanych kocurów i 8 kotek, 
w wieku od 6 do 15 lat. 18 z nich wykazy-
wało apatię, niechęć do jedzenia i wychu-
dzenie. W badaniu klinicznym u 18 ko-
tów stwierdzono odwodnienie, zmatowie-
nie sierści, nieprzyjemny zapach z  jamy 
ustnej. U 10 kotów stwierdzono zmiany 
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patologiczne w  jamie ustnej (zapalenie 
dziąseł i  kamień nazębny). U 18 kotów 
stwierdzono nadciśnienie tętnicze. Dwa 
koty nie wykazywały żadnych objawów 
klinicznych. Celem ich wizyty w klinice 
było badanie kontrolne krwi. U wszyst-
kich kotów stwierdzono podwyższenie 
mocznika i kreatyniny oraz białkomocz. 
U  10  kotów do leczenia dołączono tel-
misartan (Semintra). Zaobserwowano, 
że wszystkie koty chętnie ją jadły. Koty 
przybierały szybciej na wadze, a właści-
ciele zauważyli lepsze samopoczucie. Po 
7 dniach od początku terapii wykonano 
badanie kontrolne krwi i moczu. U 9 ko-
tów dostających telmisartan zauważono 
znaczne obniżenie stężenia mocznika 
i kreatyniny we krwi oraz białka w moczu, 

natomiast jeden z nich wykazał tylko ob-
niżenie stężenia białka w moczu. Na tej 
podstawie uważamy, ze telmisartan rze-
czywiście wspomaga leczenie niewydol-
ności nerek u kotów, jest dobrze tolero-
wany i powinien być włączany do tera-
pii. Niepublikowane badania wykazują, 
że preparat Semintra jest również dobrze 
tolerowany i skuteczny u psów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
blokery receptora AT1 dla angiotensyny II 
są grupą leków hipotensyjnych o dobrej 
tolerancji oraz skuteczności. Telmisartan, 
z uwagi na bardzo wysoką skuteczność, 
dobrą tolerancję oraz długi czas działa-
nia hipotensyjnego jest wskazany do le-
czenia przewlekłej niewydolności nerek 
u psów i kotów.
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Włośnica jako jednostka chorobo-
wa została opisana po raz pierw-

szy w 1863 r., a już od 1879 r. w Polsce na 
terenie zaboru pruskiego obowiązywał 
nakaz badania mięsa w kierunku obec-
ności włośni wszystkich świń i dzików, 
których mięso było przeznaczone do spo-
życia. W tym ujęciu włośnica jest jedyną 

jednostką chorobową, w stosunku do któ-
rej podjęto tak rygorystyczne środki kon-
troli. Wydaje się, że włośnica nie powin-
na zatem stanowić zagrożenia. Tak też się 
dzieje w wielu krajach, gdzie wyeliminowa-
no tę parazytozę z populacji świń i znacznie 
ograniczono jej występowanie u zwierząt 
wolno żyjących i gdzie w związku z tym po-
woli odchodzi się od tego schematu bada-
nia. W Polsce sytuacja ta jest jednak znacz-
nie bardziej skomplikowana. Istnieją ob-
szary, na których włośni nie stwierdzano 
od wielu lat, są też tereny, w których włoś-
nie stanowią bardzo poważne zagrożenie, 
a ryzyko zarażenia ludzi jest wysokie. Ce-
lem artykułu jest przedstawienie problemu 
włośnicy w północno-zachodniej Polsce – 
regionie, w którym włośnica stanowi po-
ważny problem.

Dotychczas w Polsce stwierdzono wy-
stępowanie czterech gatunków włośni: 
T. spiralis, T. britovi, T. nativa oraz T. pseu-
dospiralis (1, 2, 3, 4), z czego trzy ostatnie 
gatunki obserwuje się głównie w popula-
cji zwierząt wolno żyjących. Włośnie na-
leżą do pasożytów poliksenicznych i wy-
stępują u ponad 149 gatunków zwierząt, 
w tym ssaków, ptaków i gadów.

Włośnica u ludzi

W ostatnich latach udział świń, jako główne-
go źródła włośnicy u ludzi, zmalał na rzecz 
zachorowań, których przyczyną było spoży-
cie mięsa dzików. Mimo to w Polsce na wło-
śnicę zapada ok. 70 osób rocznie (tab. 1; 5).

Zasadniczo zapobieganie tej zoonozie 
polega na wykluczeniu z łańcucha żywno-
ściowego zwierząt zarażonych włośniami 
(6, 7). W Polsce badaniu na obecność wło-
śni podlega mięso świń, dzików, koni i nu-
trii, a także innych gatunków podatnych 
na zarażenie włośniami. Zarażone tusze 
są konfiskowane i utylizowane. Pomimo 
znacznej poprawy w dostępności do ba-
dań wciąż zdarzają się przypadki spoży-
cia mięsa niepoddanego badaniu na wło-
śnie. Dzieje się tak z  różnych przyczyn, 
głównie z powodu braku wiedzy na temat 
zagrożenia, bagatelizacji zagrożenia, kłu-
sownictwa, nielegalnego obrotu dziczyzną 
lub z powodu braku środków finansowych 
na badanie. W wyniku takich działań Pol-
ska znajduje się wśród krajów o najwyż-
szym odsetku zarażeń w Europie (8). We-
dług danych Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Polska 
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The aim of this article was to show the new type 
of epidemiological picture/pattern of trichinosis 
in the North-Western part of Poland, where this 
infection presents a growing problem. Trichinosis is 
a parasitic roundworm, Trichinella spiralis, infection, 
which was first described in 1863. The rules for meat 
inspection were introduced in 1879. From those 
perspectives, trichinosis is the only disease that 
has such restricted control measures. It may seem 
that T. spiralis infection should no longer pose the 
risk for consumers. This is only in part true in many 
countries where this infection has been eliminated 
from the swine herds and significantly reduced 
among free-living wild animals. In those countries 
new control measures for trichinosis were applied. In 
Poland, the epidemiological situation of trichinosis 
is complex. There are regions where the parasitosis 
has not been observed for many years. However, 
there are also areas where the risk for humans is 
high and increasing.
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