
Ostatnie (dwudzieste trzecie) ognisko 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) 

w chlewni stwierdzono w naszym kraju 
30 września 2016 r. Fakt ten jest potwier‑
dzeniem skuteczności działania Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz efektywności wpro‑
wadzonych, przede wszystkim w 2016 r., 
regulacji prawnych ukierunkowanych na 
zwalczenie ASF. Niestety, pogarsza się sy‑
tuacja epizootyczna w zakresie ASF w po‑
pulacji dzików. Szczególny wzrost liczby 
przypadków ASF u dzików zarejestrowa‑
no w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. 
(tab. 1). Jednocześnie obserwuje się po‑
większanie się obszaru występowania tej 
groźnej choroby we wspomnianej popula‑
cji (ryc. 1). Stwarza to coraz większe ryzy‑
ko ponownego przeniesienia wirusa ASF 
(ASFV) od dzików do świń.

Najczęściej wektorem odpowiedzialnym 
za wprowadzenie ASFV do stada świń jest 
człowiek. Wprowadza on czynnik chorobo‑
twórczy zazwyczaj poprzez zanieczyszczo‑
ne ubranie i obuwie, a także ręce. W drugiej 
kolejności wymienia się środki transpor‑
tu, a na trzecim wprowadzane do chlew‑
ni zakupione warchlaki, loszki lub knur‑
ki. Źródłem zarazka może być także prze‑
znaczone do inseminacji nasienie knurów. 
Wektorem choroby mogą być też wałęsa‑
jące się po lesie i wychodzące poza teren 
chlewni psy i koty. Mechanicznym wek‑
torem w przenoszeniu ASFV mogą być 
też ptaki i gryzonie. Bardzo niebezpiecz‑
ne mogą być zlewki oraz wyroby mięsne 
zakupione z nieznanego źródła i wniesio‑
ne do chlewni. W aktualnej sytuacji wek‑
torem może być dziczyzna i wyroby z dzi‑
czyzny. Prawdopodobnym wektorem może 
być zanieczyszczona wirusem ASF słoma 
lub siano. Źródłem drobnoustrojów choro‑
botwórczych dla świń, w tym ASFV, w nie‑
których okolicznościach są kleszcze i owa‑
dy. Ich niszczenie w środowisku fermy jest 
trudne i w zasadzie niewykonalne, ale za‑
leży w dużym stopniu od poziomu higieny 
pomieszczeń dla świń. Kolejnym wektorem 
przenoszenia mikroorganizmów, w  tym 
ASFV, do fermy jest powietrze. Tą drogą 
czynniki chorobotwórcze mogą być prze‑
noszone na różną odległość od ich źródła. 
Odległość ta waha się od kilkudziesięciu 
metrów – w przypadku wirusa PRRS, do 

kilkudziesięciu kilometrów w odniesieniu 
do wirusa pryszczycy (FMDV). Warto do‑
dać, że nie wykazano dotychczas możliwo‑
ści przenoszenia ASFV drogą powietrzną.

Przestrzeganie podstawowych zasad 
bioasekuracji w bardzo dużym stopniu 
chroni przed wszystkimi wymienionym 
wektorami. Wdrożenie we wszystkich 
chlewniach utrzymujących świnie zasad 
bioasekuracji wydaje się obecnie najważ‑
niejszym sposobem ochrony krajowego po‑
głowia świń przed ASF. Warunkiem pod‑
stawowym, pozwalającym na prawidłowe 
wprowadzenie wspomnianych zasad jest 
ogrodzenie budynków inwentarskich. Bez 
spełnienia tego wstępnego kryterium nie 
może być mowy o pełnym zabezpieczeniu 
obiektu przed chorobą.

Mając nadzieję na to, że w niedalekiej 
przyszłości wprowadzone zostaną regulacje 
skłaniające producentów świń do grodze‑
nia budynków, w których są one utrzymy‑
wane przedstawia się poniżej podstawowe 
zasady bioasekuracji, których codzienne, 
solidne przestrzeganie da szansę ochrony 
krajowego pogłowia trzody chlewnej przed 
ASF oraz innymi chorobami.

Zagadnienie bioasekuracji obejmuje ele‑
menty profilaktyki chorób świń, wywoła‑
nych przez drobnoustroje chorobotwórcze 
i warunkowo chorobotwórcze, występu‑
jące przede wszystkim w chowie wielko‑
towarowym (1, 2). Pojęcie to dzieli się na 
dwie części. Pierwsza uwzględnia bioase‑
kurację zewnętrzną, a druga bioasekurację 
wewnętrzną, czyli obszar fermy.

Dowiedziono, że skutecznie stosowana 
bioasekuracja zewnętrzna i wewnętrzna 

ogranicza znacząco stosowanie w celach 
zdrowotnych środków przeciwdrobno‑
ustrojowych, czyli antybiotyków, co jest po‑
stulowane w skali globalnej, między innymi 
przez WHO i OIE, w celu przeciwdziała‑
nia spadkowi ich skuteczności. Nie ma co 
do tego żadnych wątpliwości, że bioaseku‑
racja zwiększa efektywność produkcji (3), 
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Tabela 1. Liczba przypadków ASF u dzików w poszczególnych województwach dotkniętych chorobą w latach 
2014–2017

Rok

Liczba przypadków ASF

województwo  

podlaskie lubelskie mazowieckie Razem

2014 30 0 0 30

2015 53 0 0 53

2016 61 15 4 80

2017* 26 40 22 88

* Stan na 31 marca 2017 r.
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przyczyniając się w  istotnym stopniu do 
spadku występowania chorób zakaźnych 
w stadach świń. Do powyższego dodać 
należy, że obok bioasekuracji w profilak‑
tyce i zwalczaniu chorób zakaźnych świń 
ważną rolę odgrywa skuteczne zarządza‑
nie zdrowiem świń (health management) 
– także w aspekcie zapewnienia w stadzie 
obowiązujących w produkcji zwierzęcej za‑
sad bioasekuracji.

Bioasekuracja zewnętrzna

Odnosi się ona przede wszystkim do ochro‑
ny stad przed chorobami zwalczanymi 
z urzędu (choroby z  listy OIE), takimi 
jak choroba Aujeszkyego, zespół rozrod‑
czo‑oddechowy świń (PRRS), wirusowe 
zapalenie żołądka i  jelit (TGE), afrykań‑
ski pomór świń (ASF), klasyczny pomór 
świń (CSF), a  także do chorób ważnych 
z ekonomicznego punku widzenia (duże 

straty i wysokie koszty leczenia), jak my‑
koplazmowe zapalenie płuc, pleuropneu‑
monia, dyzenteria i salmonellozy. Niektóre 
czynniki zakaźne mają znaczenie w bezpie‑
czeństwie żywności i chorobach człowie‑
ka. Tworzą one grupę drobnoustrojów 
zoonotycznych.

Istotnym elementem bioasekuracji ze‑
wnętrznej jest kwarantanna, którą zwie‑
rzęta muszą przejść przed włączeniem do 
stada. Celem kwarantanny jest klinicz‑
na ocena stanu zdrowia świń oraz wyko‑
nanie diagnostycznych badań laborato‑
ryjnych. Badania powinny być wykonane 
dwukrotnie, to jest natychmiast po wpro‑
wadzeniu zwierząt do kwarantanny i około 
3 tygodni później. Badanie pierwsze wyka‑
że, czy zakupiono zdrowe zwierzęta. Bada‑
nie drugie jest konieczne dla wyklucze‑
nia prawdopodobieństwa zakażenia świń 
w trakcie załadunku, transportu czy wyła‑
dunku. Pobyt świń w kwarantannie trwa 

od co najmniej 30 do 60 dni. Warunkiem 
uznania pomieszczenia jako miejsca kwa‑
rantanny jest szczególnie wysoki poziom 
jego bioasekuracji, wykluczający dostęp do 
niego drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Budynki i teren kwarantanny powinny być 
położone w odległości około 3 km od in‑
nych chlewni świń, w tym od chlewni ma‑
cierzystej. Zwierzęta przebywające w kwa‑
rantannie powinny być obsługiwane przez 
oddzielny personel.

Zgodnie z zasadami bioasekuracji celo‑
we jest zebranie wywiadu z zakresu sytu‑
acji epidemiologicznej stada, z którego po‑
chodzą zwierzęta mające być włączone do 
stada. Ocena taka powinna być dokonana 
na podstawie analizy dokumentacji wete‑
rynaryjnej znajdującej się w fermie dostar‑
czającej zwierzęta, w tym przede wszyst‑
kim dokumentacji związanej z badaniami 
laboratoryjnymi, w tym z zakresem prowa‑
dzonych badań oraz ich terminami. Loszki 
„remontowe” powinno się nabywać z jed‑
nego źródła, możliwie o wysokim poziomie 
bioasekuracji i statusie zdrowia. Warto pa‑
miętać, że im rzadziej zwierzęta „remon‑
towe” włączane są do stada docelowego, 
tym ryzyko wprowadzenia do stada cho‑
rób zakaźnych jest mniejsze.

W przypadku wykorzystywania nasie‑
nia ze stacji unasieniania należy pamiętać, 
że musi być ono wolne od patogenów. Sto‑
sunkowo często występują w nim PRRSV 
i PCV2. Należy korzystać wyłącznie z na‑
sienia, które w  laboratorium akredyto‑
wanym (stacji unasieniania) po zbadaniu 
uznano za wolne od drobnoustrojów cho‑
robotwórczych dla świń.

W realizacji bioasekuracji w budyn‑
ku kwarantanny oraz w fermie docelowej 
pomocne są określone oznakowania, któ‑
re uwidaczniają wymogi oraz dozwolone 
i niedozwolone zachowania personelu i wi‑
zytujących osób.

Parkingi dla pojazdów powinny być zlo‑
kalizowane poza obszarem, na którym są 
budynki ze zwierzętami. Środki lokomo‑
cji muszą przed wjazdem na parking być 
oczyszczone i zdezynfekowane. Wizyty po‑
winny być potwierdzane w specjalnym ze‑
szycie, a osoby wchodzące na teren chlew‑
ni zobowiązane są do wzięcia prysznica 
i zmiany ubioru. W przypadku wyjątko‑
wo cennych obiektów należy wymagać, 
aby wizytujący przez co najmniej 48 go‑
dzin nie mieli kontaktu z innymi stadami 
tego samego gatunku zwierząt.

Pracownikom chlewni nie wolno po‑
siadać świń ani pracować w  innych go‑
spodarstwach, w których kontaktu ze świ‑
niami nie da się uniknąć. Muszą oni być 
ustawicznie szkoleni i doszkalani w za‑
kresie bioasekuracji. Najlepsze rezultaty 
uzyskuje się na fermach, które organizu‑
ją obowiązkowe szkolenia dla pracowni‑
ków fermy co najmniej kilka razy do roku. 

Ryc. 1. Lokalizacja przypadków ASF u dzików. Ogólna liczba przypadków od początku epizootii w Polsce – 252. 
Dane na 10 kwietnia 2017 r.
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Tematyka powinna obejmować standardo‑
we procedury operacyjne (SPO), zmierza‑
jące do bioasekuracji i uświadomienia ryzy‑
ka, które niesie kontakt z innymi świniami 
poza miejscem pracy członka załogi danej 
fermy. Właściciele ferm oraz pracownicy 
nie mogą brać udziału w polowaniach ani 
w nagance.

W szerzeniu się chorób zakaźnych mię‑
dzy zwierzętami z poszczególnych stad 
szczególną rolę i odgrywają pojazdy prze‑
wożące paszę, które muszą w ciągu dnia 
być w kilku fermach. Aby zminimalizo‑
wać możliwość przenoszenia tym sposo‑
bem patogenów, należy odpowiednio bu‑
dować zbiorniki lub silosy paszowe, tak by 
nie ułatwiały transmisji zarazków do fer‑
my lub budynków kwarantanny. Należy 
pamiętać, że z uwagi na ryzyko zawlecze‑
nie choroby zakaźnej kierowca pojazdu nie 
może być dopuszczany do bezpośrednie‑
go lub pośredniego kontaktu ze świniami.

Zgodnie z podstawowymi zasadami bio‑
asekuracji w przypadku konieczności wjaz‑
du paszowozu na teren fermy, kierowca 
musi założyć ochraniacze na obuwie, za‑
nim opuści kabinę pojazdu. Dużym ryzy‑
kiem jest zezwolenie na wjazd na teren go‑
spodarstwa paszowozu rozwożącego pasze 
po innych obiektach. Lekarze weterynarii 
opuszczający samochód, którym przyje‑
chali do gospodarstwa, powinni nałożyć 
na obuwie stosowne zabezpieczenie, któ‑
re zmieniają, wchodząc do obiektu. Leka‑
rze weterynarii, ze względu na zakres swo‑
ich czynności i  fakt wizytowania przede 
wszystkim obiektów „problemowych”, mu‑
szą mieć świadomość, że są szczególnie na‑
rażeni na to, aby stać się wektorem w sze‑
rzeniu się zakażenia. Ryzykiem jest każde 
wejście na fermę personelu technicznego 
i kontrolerów. Reasumując problematykę 
obsługi samochodowej ferm w kontekście 
bioasekuracji – pojazdy oraz ich kierowcy 
stanowią znaczące ryzyko transmisji pato‑
genów. Należy wymagać od dostawców za‑
opatrujących fermę w konieczne produk‑
ty (leki, dodatki paszowe, nasienie, drobne 
sprzęty), aby ich pojazdy były przed dosta‑
wą umyte i wydezynfekowane. Niezbęd‑
na jest stała kontrola sposobów i efektyw‑
ności skuteczności dezynfekcji pojazdów 
przewożących świnie. Dane epidemiolo‑
giczne wskazują, że pojazdy do transpor‑
tu zwierząt są częstym wektorem w sze‑
rzeniu się chorób. Z tego powodu myjnie 
służące do oczyszczania i dezynfekcji po‑
jazdów powinny spełniać odnośne warun‑
ki techniczne.

W celu zabezpieczenia przed aerogen‑
nym szerzeniem się drobnoustrojów co‑
raz częściej instaluje się w oknach i wen‑
tylatorach pomieszczeń dla świń systemy 
filtrujące powietrze.

Ryzyko związane z przekraczaniem wy‑
mogów bioasekuracji ma miejsce przede 

wszystkim wtedy, gdy wprowadza się do 
stada „remontowy” materiał zarodowy 
(loszki, knurki) oraz w okresie sprzedaży 
warchlaków, tuczników i brakowanych loch.

Jednym z miejsc, z którego wprowa‑
dzone mogą być do stada chorobotwór‑
cze drobnoustroje, jest rampa załadow‑
cza. W ramach bioasekuracji zaleca się, 
aby rampa była zlokalizowana przy ze‑
wnętrznym ogrodzeniu fermy, w znacz‑
nej odległości od budynków inwentarskich 
– przynajmniej 20–50  metrów. Spływ 
z rampy powinien być skierowany na ze‑
wnątrz ogrodzenia, tak aby w trakcie jej 
mycia ścieki spływały na zewnątrz chlew‑
ni, a nie na jej obszar. W sytuacji gdy świ‑
nie wejdą do pojazdu i cofną się na ram‑
pę, muszą bezwzględnie zostać wprowa‑
dzone z powrotem do pojazdu. Nie mają 
prawa wrócić do chlewni. Nie można wy‑
korzystywać rampy załadowczej do zała‑
dunku padliny.

W wielu obiektach metodą dezynfek‑
cji jest fumigacja, czyli działanie na drob‑
noustroje gazów niszczących ewentualnie 
obecne drobnoustroje. Metoda ta ma wie‑
le zalet i w niektórych sytuacjach jest roz‑
wiązaniem z wyboru.

Jak wskazują na to doświadczenia zwią‑
zane z  szerzeniem się ASF, słoma może 
być wektorem w szerzeniu się tej choro‑
by. Z  tego powodu słoma przeznaczona 
do ścielenia powinna pochodzić ze źródła 
(obszaru) wolnego od wirusa ASF w sensie 
takich wektorów, jak zwierzęta, kał, mocz, 
śluz, i powinna być dostarczana wolnymi 
od zarazków pojazdami.

Typowe czyszczenie obuwia i jego odka‑
żanie przechodzeniem przez matę ze środ‑
kiem dezynfekcyjnym nie daje żadnej pew‑
ności zabicia patogenów, które znajdują się 
na obuwiu. Skuteczność dezynfekcji obu‑
wia podnosi istotne jego oczyszczanie me‑
chaniczne z cząstek organicznych, po któ‑
rym następuje namaczanie w płynie dezyn‑
fekcyjnym na co najmniej 5 minut. Mata 
musi codziennie być uzupełniana świe‑
żym płynem dezynfekcyjnym. W okresie 
zimy do roztworu dezynfekcyjnego nale‑
ży dodawać sól.

Do dezynfekcji obuwia stosuje się naj‑
częściej 2% roztwór sody kaustycznej lub 
Virkon S w rozcieńczeniu 1:100, a w przy‑
padku inaktywacji ASFV w rozcieńczeniu 
jeszcze wyższym, nawet 1:800.

Jedynym skutecznym sposobem zapo‑
biegającym przeniesieniu patogenów z ze‑
wnątrz na teren chlewni jest zmiana obu‑
wia przed wejściem do obiektu.

Jeżeli świnie mają możliwość przebywa‑
nia na wybiegach, co praktykowane jest co‑
raz rzadziej, a w świetle aktualnej sytuacji 
odnośnie do ASF, powinno to być, przynaj‑
mniej w określonych regionach, zabronio‑
ne. Obiekty takie powinny mieć podwójne 
ogrodzenie, aby nie mogło dochodzić do 

bezpośredniego kontaktu między zwierzę‑
tami z chlewni a wolno żyjącymi.

Konieczne jest też uniemożliwienie lub 
co najmniej utrudnienie dostępu do obiek‑
tu gryzoni. Jako wektor szerzenia się cho‑
rób zakaźnych świń w grę wchodzą szczury 
i myszy. Mogą one być wektorem w szerze‑
niu się: salmonellozy, leptospirozy, tok‑
soplazmozy, włośnicy, różycy, dyzenterii 
i wielu innych chorób zakaźnych lub in‑
wazyjnych. Szczury mogą przemieszczać 
się na duże odległości (do około 4 km) 
i przenosić patogeny z chlewni do chlew‑
ni. Obecność szczurów i myszy w obiek‑
cie uniemożliwia realizację bioasekura‑
cji. W związku z tym deratyzacja jest bez‑
względnym warunkiem jej osiągnięcia.

Znaczenie szczególne w obniżaniu bio‑
asekuracji odgrywają dziki, które nawet 
przy kontaktach z obiektem, w którym 
utrzymywane są świnie, mogą stanowić 
źródło patogenów, zwłaszcza wirusów: 
afrykańskiego pomoru, choroby Aujeszky‑
ego, grypy świń, a także mogą być źródłem 
leptospir oraz innych bakterii i wirusów.

Bioasekuracja wewnętrzna

Obejmuje ona postępowanie, którego ce‑
lem jest ograniczenie możliwości rozprze‑
strzeniania się drobnoustrojów patogen‑
nych lub warunkowo chorobotwórczych 
między poszczególnymi sektorami produk‑
cji czy też między różnymi grupami wieko‑
wymi zwierząt. Łączy się ona z zapewnie‑
niem świniom wysokiego poziomu dobro‑
stanu. Bioasekuracja wewnętrzna w fermie 
docelowej (przyjmującej) to zwalczanie 
chorób lub bezobjawowego nosicielstwa 
drobnoustrojów warunkowo chorobotwór‑
czych. Mieści się ono w pojęciu zarządza‑
nia zdrowiem. Podstawą jest diagnostyka 
laboratoryjna i kliniczna określająca gatun‑
ki patogenów występujące w danej fermie 
oraz stosowanie ich zwalczania. W tych ra‑
mach wykonywana jest okresowa dezyn‑
fekcja pomieszczeń, w których przebywają 
świnie i wykonywane są szczepienia profi‑
laktyczne. W związku z przemieszczaniem 
grup świń konieczne jest przestrzeganie 
podstawowej zasad w profesjonalnej pro‑
dukcji warchlaków i tuczników, to jest za‑
sady: „całe pomieszczenie pełne/całe po‑
mieszczenie puste” (cpp‑cpp), czemu to‑
warzyszy – po opuszczeniu przez grupę 
zwierząt kojca – mechaniczne oczyszcze‑
nie, mycie, dezynfekcja i wysuszenie po‑
mieszczenia oraz odpowiednie jego na‑
grzanie przed wprowadzeniem kolejnej 
grupy wiekowej lub technologicznej świń.

W  ramach bioasekuracji niezbędne 
jest właściwe zagospodarowanie odcho‑
dów i odpadów, jako potencjalnych źró‑
deł drobnoustrojów i pasożytów. W gno‑
jowicy stwierdzano obecność: Salmo-
nella spp., Escherichia coli serotypów 

Prace poglądowe

429Życie Weterynaryjne • 2017 • 92(6)



chorobotwórczych dla świń, Brachyspi-
ra hyodysenteriae, Mycoplasma hyopneu-
moniae, wirusów: PRRS, TGE, pryszczycy, 
klasycznego i afrykańskiego pomoru świń, 
spośród pasożytów kokcydiów, nicieni oraz 
grzybów wywołujących aspergilozę.

Ważnym elementem bioasekuracji we‑
wnętrznej jest profesjonalne zarządzanie 
zdrowiem stada świń. W tym kontekście 
realizowane powinny być programy pro‑
filaktyczne, tworzone przy udziale leka‑
rza weterynarii specjalisty chorób świń. 
Monitorowany powinien być stan zdro‑
wia świń, w tym jak najczęściej w oparciu 
o testy laboratoryjne.

Niezbędne konserwacje i remonty bu‑
dynków fermy należy przeprowadzać 
w oparciu o przedstawione zasady bio‑
asekuracji. Ważne jest, aby wszystkie eki‑
py remontowe przed podjęciem pracy były 
zapoznane z wymogami bioasekuracji.

Sposób ochrony świń przed choro‑
bami zakaźnymi zależny jest od techno‑
logii i  skali produkcji. Dlatego szczegó‑
łowy program postępowania w zakresie 
bioasekuracji powinien być przygotowa‑
ny z uwzględnieniem specyfiki danego 
gospodarstwa. Zgodnie z  powyższym, 
przy uwzględnieniu lokalnej specyfikacji 
wskazane jest, aby właściciel stada wspól‑
nie z lekarzem weterynarii przygotowali 
plan ochrony stada świń przed choroba‑
mi zakaźnymi. Ważnym elementem ochro‑
ny przed zakażeniem jeszcze zdrowego 

pogłowia jest ograniczenie do niezbęd‑
nego minimum kontaktów zewnętrznych 
i wewnętrznych, szczególnie w odniesie‑
niu do osób niezatrudnionych na fermie. 
Pracownicy przyjmowani do pracy powin‑
ni być weryfikowani w aspektach ważnych 
dla bioasekuracji. Odnosi się to zwłaszcza 
do pracowników pochodzących z krajów, 
w których stwierdza się występowanie bar‑
dzo groźnych chorób zakaźnych świń, jak 
ASF czy klasyczny pomór świń. Nowo za‑
trudniani pracownicy powinni posiadać 
wykształcenie zgodne z profilem zajmo‑
wanego stanowiska. Powinni zostać solid‑
nie przeszkoleni z zakresu dotyczących ich 
zasad obowiązujących w obszarze bioase‑
kuracji. Szkolenia takie powinny być okre‑
sowo powtarzane dla wszystkich pracow‑
ników fermy.

Dla kontrolujących i wizytujących fermę 
powinno być tylko jedno, widocznie ozna‑
kowane wejście na teren chlewni. Powinni 
oni wchodzić i wizytować fermę z wyzna‑
czonym do tego celu pracownikiem. Nale‑
ży przygotować i wdrożyć system spraw‑
dzania, rejestracji i identyfikowania gości. 
Wszelkie wizyty powinny być ograniczo‑
ne do minimum.

Przedstawione ogólne zasady wskazu‑
ją jedynie obszary, które powinny być bra‑
ne pod uwagę przy opracowywaniu szcze‑
gółowych kryteriów postępowania bioase‑
kuracyjnego w każdym obiekcie, w którym 
utrzymywane są świnie.

Trzeba podkreślić, że tylko przestrze‑
ganie zasad bioasekuracji we wszystkich 
krajowych chlewniach trzody chlewnej 
daje szansę ochrony pogłowia świń przed 
największym aktualnym zagrożeniem, któ‑
rym jest w Polsce ASF. Należy mieć świado‑
mość, że są w naszym kraju regiony, w któ‑
rych nieprzerwanie stwierdza się obec‑
ność, przede wszystkim padłych, ale także 
żywych dzików zakażonych ASFV. Nieko‑
rzystna jest również sytuacja epizootycz‑
na w krajach sąsiadujących (Ukraina, Ro‑
sja, prawdopodobnie Białoruś), z których 
pochodzi znaczna liczba osób zatrudnio‑
nych w produkcji zwierzęcej w Polsce, któ‑
re niezależnie od prowadzonych kontroli 
granicznych mogą być wektorem w sze‑
rzeniu ASF.
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Według przyjętych metod klasyfika‑
cji, w oparciu o kryteria cytomor‑

fologiczne, kliniczne i genetyczne choroby 
rozrostowe szpiku kostnego dzieli się na: 
ostre białaczki szpikowe (acute myeloid 
leukemia – AML), nowotwory mielopro-
liferacyjne (myeloproliferative neoplasms; 
dawniej białaczki przewlekłe) oraz zespo-
ły mielodysplastyczne (myelodisplastic 
syndrome – MDS; 1, 2, 3, 4).

Dodatkowo, w obrębie szpiku kostne‑
go pojawić się mogą nowotworowe proli‑
feracje linii limfocytarnej – białaczki limfa‑
tyczne (lymphoid leukemia), które dzieli się 
na ostre białaczki limfoblastyczne (acute 
lymphoid leukemia – ALL) oraz przewlekłe 
białaczki limfocytarne (chronic lymphocy‑
tic leukemia – CLL). Zagadnienia związane 
z białaczkami ostrymi zostały przedstawione 

we wcześniejszej publikacji, w niniejszej zo‑
staną zaprezentowane wybrane informacje 
odnośnie do klasyfikacji, występowania, 
przebiegu i obrazu morfologicznego tych 
rozrostów szpiku kostnego u zwierząt, które 
charakteryzują się raczej przewlekłym prze‑
biegiem klinicznym. W niniejszym opra‑
cowaniu nowotwory mieloproliferacyjne 
i przewlekłe białaczki limfocytarne będą 
określane wspólnym mianem białaczek 
przewlekłych. Klasyfikację procesów roz‑
rostowych szpiku kostnego, z wyłączeniem 
ostrych białaczek zaprezentowano w tabeli 1.

Rozrosty nienowotworowe 
szpiku kostnego

Stosunkowo częstym zjawiskiem w obrę‑
bie szpiku kostnego są nienowotworowe 

zmiany rozrostowe, które najczęściej mają 
wtórny charakter, tzn. są wywołane róż‑
nymi procesami patologicznymi, w prze‑
biegu których dochodzi do odczynowego 
rozrostu jednej lub wielu linii hematopo‑
ezy przez czynniki stymulujące proliferację 
komórek macierzystych i ich dojrzewanie. 
Stany takie są z reguły przemijające i ule‑
gają normalizacji po zaprzestaniu działa‑
nia czynnika wyzwalającego. Przykładowo, 
przejściowa hiperplazja szeregu erytroidal‑
nego pojawia się po utracie krwi, jako wyraz 
zwiększonego zapotrzebowania na krwinki 
czerwone i ulega stłumieniu w sytuacji, gdy 
prawidłowa koncentracja erytrocytów zo‑
stanie przywrócona. Podstawą do stwier‑
dzenia zmian hiperplastycznych (rozrostu) 
szpiku kostnego jest ustalenie, że 75% po‑
wierzchni ocenianych grudek szpikowych 
stanowią komórki hematopoezy, a tkanka 
tłuszczowa stanowi do 25% pola powierzch‑
ni grudek ocenianych pod małym powięk‑
szeniem (5). Nasilenie gęstości komórek 
w objętości lub powierzchni tkanki okre‑
śla się w języku angielskim jako cellularity 
(hypocellurarity w przypadku zmniejsze‑
nia oraz hypercellularity w przypadku jej 

Białaczki przewlekłe u psów i kotów
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