
Począwszy od lat sześćdziesiątych ubieg
łe go stulecia na terenie Ameryki Pół

nocnej służby weterynaryjne walczą z ko
lejnym zagrożeniem chorobotwórczym. 
Mowa o przewlekłej chorobie wyniszcza
jącej jeleniowatych. Stwierdzana jest ona 
u północnoamerykańskich jeleniowatych, 
głównie u wapiti, jelenia wirginijskiego 
oraz mulaka. Niemniej jednak występu
je ona także u  łosi oraz reniferów. Cho
ciaż do niedawna uważano, że choroba ta 

ma charakter wyjątkowo endemiczny, to 
jej przypadki odnotowano także na tere
nie Korei Południowej, a w 2006 r. w Eu
ropie (Norwegia). Określana jest ona jako 
CWD, co jest skrótem od jej angielskiej 
 nazwy – chronic wasting disease. Choro
ba ta zaliczana jest do grupy pasażowal
nych gąbczastych encefalopatii (TSE). Nie
które z nich mogą dotykać także ludzi, co 
potwierdza, że bariera gatunkowa nie za
wsze chroni całkowicie przed chorobami 
prionowymi zwierząt (1, 2, 3).

Najogólniej encefalopatie gąbczaste de
finiuje się jako grupę chorób śmiertelnych, 
w wyniku których dochodzi do zwyrodnie
nia tkanki mózgowej. Ich wspólną cechą 
jest długi okres inkubacji (trwający nawet 
kilka lat), letalność oraz charakterystycz
ny dla całej grupy chorobowej patomor
fologiczny obraz zmian w móżdżku i ko
rze mózgowej. Tkanka mózgowa wykazuje 
porowatą strukturę gąbki będącą następ
stwem zaniku neuronów. Zalicza się do 
nich chorobę CreutzfeldtaJakoba występu
jącą u ludzi, gąbczastą encefalopatię bydła 
(BSE) występującą u bydła oraz trzęsawkę 
(scrapie), stwierdzaną u małych przeżuwa
czy m.in. owiec i kóz, a czasami również 
muflonów, encefalopatię gąbczastą kotów 

(FSE) oraz pasażowalną encefalopatię no
rek (TME; 3, 4, 5, 6, 7, 8).

We wszystkich przypadkach encefalo
patii jej podłożem etiologicznym są po
jawiające się w układzie nerwowym pa
tologicznie zmienione białka nazywane 
prionami. Cechuje je odmienna struktura 
przestrzenna. Zakaźne białka składają się 
głównie ze zmienionej izomerycznie od
miany normalnego białka komórkowego. 
Zakaźne cząsteczki prionowe, po wprowa
dzeniu do zdrowego organizmu, wykazu
ją zdolność do wpływania i wywoływania 
zmian konformacji przestrzennej prawi
dłowo wykształconych białek PrPc (nieza
kaźnych) w formy zakaźne (białka PrPSc; 
ryc. 1). W ten sposób ulegają one powiela
niu i mogą zakażać inne komórki organi
zmu. Przedostanie się białka prionowego 
do zdrowego organizmu zwierzęcego, jak 
i ludzkiego, nie stymuluje jakiejkolwiek od
powiedzi immunologicznej (6, 9, 10, 11). 
W przypadku ludzi nie można wykluczyć, 
że źródłem zakażenia może być spożycie 
zakażonego mięsa jeleniowatych (12). Sy
tuacja ta oraz brak jakiegokolwiek leku 
sprawiają, że jest to choroba śmiertelna, 
zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi. 
U zwierząt, po całkowitym wyniszczeniu 
organizmu, upadki stwierdzane są w ciągu 
1–2 lat. Podstawowym objawem klinicz
nym jest znaczne wychudzenie (ryc. 2). Po
stępującemu charłactwu towarzyszą tak
że objawy neurologiczne, objawiające się 
słabnącą reakcją na bodźce zewnętrzne, 
porażeniem mięśni twarzoczaszki, zabu
rzeniami ruchu, a czasami uporczywym 
kręceniem się w kółko (4, 8, 9).

Pojawienie się choroby w środowisku 
naturalnym może powodować dziesiątko
wanie populacji jeleniowatych. Zaobserwo
wanie przypadków tej choroby w Europie 
stało się przyczynkiem do zintensyfiko
wania programu nadzoru weterynaryjne
go, zwłaszcza na terenie Norwegii, gdzie 
zdiagnozowano pierwszy jej przypadek. 
Efektem tego było wykrycie kolejnych za
chorowań u reniferów i  łosi. Według ra
portu EFSA od pierwszego jej stwierdze
nia do końca 2017 r. na terytorium Norwe
gii zdiagnozowano już 10 przypadków tej 
choroby. Siedem z nich dotyczyło renife
rów, zaś trzy dalsze stwierdzono u łosi (2).
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Ryc. 1. Schemat zmian konformacyjnych podczas przekształcenia naturalnego białka prionowego w prionowe 
białko zakaźne. W prionowym białku zakaźnym udział struktur α-helikalnych jest mniejszy niż w naturalnych 
białkach prionowych, natomiast udział struktur β-harmonijkowych (β-fałdowych) jest większy niż w naturalnych 
białkach prionowych
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Działania profilaktyczne

Pomimo że choroby tej nie stwierdzono 
na terenie naszego kraju, począwszy od 
2018 r., podjęte zostały pierwsze działania 
prewencyjne. Ujęte one zostały w ogólno
polskim programie mającym na celu po
szerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia tej 
jednostki chorobowej w rejonach, gdzie do 
tej pory nie była ona stwierdzana. Podsta
wowym celem jest potwierdzenie lub wy
kluczenie obecności CWD na terytorium 
naszego kraju, zarówno w populacji dzi
kich, jak i hodowlanych jeleniowatych. 
Realizacja trzyletniego programu wynika 
z prawodawstwa Unii Europejskiej i obej
muje 6 państw skandynawskich i nadbał
tyckich. Dodatkowo programem obję
te będą 2 państwa Europejskiego Obsza
ru Gospodarczego, tj. Norwegia i Islandia 
(13). W Polsce aktem wykonawczym do 
podejmowanych działań jest Rozporzą
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 8 lutego 2018 r. Z kolei prawodawstwo 
unijne wprowadziło obligatoryjny zakaz 
przemieszczania żywych jeleniowatych 
z Norwegii do państw Unii Europejskiej 
oraz szereg ograniczeń w przemieszcza
niu i wypasie reniferów w państwach gra
niczących z Norwegią (14, 15, 16).

Realizacja programu na terenie nasze
go kraju ukierunkowana jest na działania 
monitoringowe w zakresie badań stanu 
zdrowotnego zwierząt z rodziny jelenio
watych. Opierać się będzie na pobieraniu 
próbek do badań z  tzw. podstawowych 
jednostek próby (PJP), ze wszystkich ob
szarów, na których występują populacje 
jeleniowatych. Próbki te pobierane będą 
przez lekarzy weterynarii oraz osoby prze
szkolone, np. myśliwych. W naszych uwa
runkowaniach środowiskowych i admini
stracyjnych do pobierania próbek od dzi
ko żyjących jeleniowatych wyznaczonych 
zostało 16 PJP odpowiadających granicom 
administracyjnym województw. W każdym 
obszarze w celu uzyskania reprezentatyw
ności wyznaczone zostaną rejony pobiera
nia próbek. Rocznie pobrane mają zostać 
nie mniej niż 63 próbki z każdego obsza
ru PJP, co przy założeniu realizacji trzylet
niego programu zapewni ponad 3000 pró
bek w okresie jego trwania. Próbki muszą 
pochodzić od zwierząt, które ukończyły 
rok życia. Ocena ta dokonywana będzie 
na podstawie zmian uzębienia oraz in
nych charakterystycznych oznak dojrza
łości osobniczej. Przewidziane jest tak
że pobieranie próbek od jeleni utrzymy
wanych w warunkach hodowli fermowej. 
Na terenie kraju wyznaczono 100  jed
nostek pobierania próbek od tej grupy 
zwierząt. Program nie obejmuje pobie
rania próbek od danieli i  jeleni sika (13, 
16). Oprócz opisanych działań prewencyj
nych należy prowadzić także monitoring 

w zakresie wykorzystywania przez myśli
wych ze Skandynawii, goszczących na po
lowaniach w Polsce, nieprzetworzonego 
moczu jeleniowatych, zwłaszcza samic, 
jako środków wabiących podczas polo
wań. Należy również stosować działania 
prewencyjne wykluczające import i wyko
rzystywanie podczas polowań przez krajo
wych myśliwych wszelkiego rodzaju sub
stancji feromonowych, których działanie 
oparte jest na substratach wyizolowanych 
z moczu jeleniowatych. Dotyczy to impor
tu nie tylko z państw skandynawskich, lecz 
także Ameryki Północnej.

Techniczne aspekty monitoringu  
i koszty

W przypadku zwierząt dzikich w naszym 
kraju próbki będą pobierane od saren i je
leni szlachetnych pochodzących z plano
wego odstrzału. Dodatkowo próbki będą 
także pobierane od zwierząt zabitych lub 
zranionych na drogach, a także zaatako
wanych i uśmierconych przez drapieżni
ki. W takich sytuacjach, oprócz wymie
nionych gatunków, próbki pochodzić będą 
także od łosi. Samo pobieranie próbek, 
zwłaszcza gdy dotyczy myśliwych, wymaga 
dobrej znajomości budowy anatomicznej 
układu nerwowego oraz immunologiczne
go opisanych zwierząt. Podstawową prób
kę stanowić będzie zasuwka, czyli czwar
ta komora mózgu. Dodatkowo, jeżeli jest 
to możliwe, zalecane jest pobranie rów
nież innych tkanek, gdzie jako najbardziej 
wskazane są: zagardłowe węzły chłonne, 
migdałki lub inne węzły chłonne głowy. 
Próbki mogą być przechowywane jako 
świeże lub zamrożone. Badania muszą 
być prowadzone przez laboratoria referen
cyjne UE ds. TSE, co uwarunkowane jest 
faktem, że standardowo przeprowadzona 

sekcja zwłok nie pozwala na zdiagnozo
wanie choroby (13, 16).

Trzyletni program działań profilak
tycznych pociąga za sobą znaczne kosz
ty. Wstępne szacunki wydatków na re
alizację założeń programu wskazują, że 
całkowity jego koszt wyniesie 474 300 zł. 
Wydatki te pokryte zostaną ze środków 
budżetowych państwa, przewidzianych 
w  ramach rezerwy celowej na zwalcza
nie chorób zakaźnych zwierząt. Progno
zowane koszty obejmują działania z za
kresu zakupu materiałów niezbędnych 
do pobrania próbek, tzw. łyżeczek, kosz
ty badań laboratoryjnych oraz te związa
ne z dojazdem i samym pobraniem pró
bek. Prawie 60% wydatków stanowić będą 
te związane z technicznymi aspektami po
bierania próbek, pozostałe to koszty ba
dań laboratoryjnych, na wykonanie któ
rych możliwe jest uzyskanie wsparcia ze 
środków Unii Europejskiej, na poziomie 
nieprzekraczającym 75% kosztów kwali
fikowanych (13).

Podsumowanie

Na przełomie ostatnich niespełna 2  lat 
w Europie pojawiło się zagrożenie ze stro
ny kolejnej pasażowalnej gąbczastej ence
falopatii (TSE), jaką jest przewlekła cho
roba wyniszczająca jeleniowatych (CWD). 
W tej sytuacji konieczne jest podjęcie dzia
łań prewencyjnych mających na celu po
szerzenie wiedzy o niewystępującej do
tychczas w naszym kraju jednostce cho
robowej, jak również rozpoznanie skali 
zagrożenia. Opisany program trzyletnich 
działań prewencyjnych, ukierunkowany na 
sieć badań monitoringowych zarówno dzi
kich jeleniowatych, jak i jeleni pochodzą
cych z hodowli fermowej, pozwoli z całą 
pewnością na wypracowanie skutecznych 

Ryc. 2. Znaczne wychudzenie jelenia może sugerować występowanie choroby wyniszczającej
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metod diagnozowania i ewentualnych pro
cedur postępowania w przypadku stwier
dzenia zachorowań. Po raz kolejny do dzia
łań związanych ze zwalczaniem chorób za
kaźnych zwierząt włączeni zostali myśliwi 
jako osoby, poza służbami weterynaryjny
mi, najbardziej kompetentne do realizacji 
zarówno programów prewencyjnych, jak 
i  samego zwalczania oraz ograniczania 
możliwości rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych zwierząt dziko żyjących.
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Ostatnie kilkanaście lat w krajowym 
rolnictwie można uznać za okres 

dynamicznych zmian. Jest to też czas 

wzmożonego nacisku organów admini
stracji rządowej i opinii publicznej na pro
ducentów żywności pochodzenia zwie
rzęcego, w tym trzody chlewnej. Efektem 
ubocznym tego zjawiska jest wykształce
nie się grupy świadomych konsumentów 
uodpornionych na serwowany zewsząd 
nachalny (i nieraz nierzetelny) marke
ting. Tacy konsumenci, poszukując pro
duktów klasy premium, oczekują warto
ści dodanej – towar w postaci mięsa wie
przowego to już dla nich za mało. Kupują 
oni dodatkowo poczucie, że nabywany 
przez nich artykuł został stworzony zgod
nie z  ich przekonaniami. Oczekują mię
sa produkowanego bez użycia antybioty
ków, bez pasz zawierających organizmy 
zmodyfikowane genetycznie (GMO) czy 
też od zwierząt hodowanych w warun
kach podwyższonego dobrostanu. Inte
gralną częścią tego ostatniego jest sku
teczna terapia bólu, do której stosowa
ne są niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(NLPZ), zarejestrowane i powszechnie 
dostępne na terenie całej Unii Europej
skiej pod wieloma postaciami i nazwami 
handlowymi. Jednym z tych środków jest  
meloksykam.

Farmakokinetyka i farmakodynamika

Meloksykam działa przeciwzapalnie i prze
ciwbólowo poprzez hamowanie cyklook
sygenazy (COX), enzymu mającego udział 
w syntezie prostaglandyn. Według danych 
Europejskiej Agencji Leków (EMA) do
tyczących pierwszego zarejestrowanego 
w UE leku weterynaryjnego zawierające
go meloksykam pojedyncza iniekcja do
mięśniowa preparatu skutkuje osiągnię
ciem maksymalnego stężenia leku we krwi 
(Cmax) po 1 godzinie (1,1–1,5 µg/ml przy re
komendowanej dawce 0,4 mg/kg m.c.). Po
dobnie jak większość NLPZ, meloksykam 
bardzo dobrze wiąże się z białkami osocza 
(w 95–99%), a średni okres półtrwania wy
nosi około 2,5 godziny (1). Lek osiąga naj
wyższe stężenia w nerkach oraz wątrobie 
i jest rozkładany do nieaktywnych farma
kologicznie metabolitów. Jedynie śladowe 
ilości niezmienionego meloksykamu są za
warte w moczu i żółci.

W przypadku preparatów doustnych 
około połowa z podanej dawki jest wydala
na z moczem, a reszta wraz z kałem. W ba
daniu przeprowadzonym na lochach wy
kazano, że podobnie jak u innych zwierząt 
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The aim of this paper was to present major objectives 
for meloxicam use in swine production. Meloxicam is 
a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), which 
acts by inhibition of prostaglandin synthesis. In most 
countries male piglets are castrated to prevent boar taint 
of meat. This routine procedure is generally performed 
without pain control but the welfare of suckling piglets 
undergoing castration should be improved. Many 
researchers have confirmed that NSAIDs alleviate pain 
in pigs – the presurgical administration of meloxicam 
reduces pain as was confirmed by lower plasma 
cortisol concentration and behavioral observations after 
castration. Meloxicam is also licensed for the treatment 
of mastitis-metritis-agalactia syndrome (MMA) in sows. 
Some field studies have reported that routine post-
farrowing administration of meloxicam significantly 
improved the litter performance – lower pre-weaning 
mortality and higher piglets average daily gain. There 
was also demonstrated that meloxicam was successfully 
delivered to piglets with sows milk. However, the dose 
used (30 mg per kg), cannot be recommended because 
of lesions in gastrointestinal tract identified during 
histopathological examinations and the lack of tissue 
residue data. Here, the risks and benefits of meloxicam 
use in swine production were presented.

Keywords: swine production, meloxicam, analgesia.
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