
„nosicielami” zaburzeń w równowadze hormonów, 
i które prowadzą do rozwoju wspomnianych chorób 
jajników, macicy i gruczołu mlekowego.

Ponieważ działanie chorobotwórcze wyżej wspo-
mnianej, bliżej nieokreślonej, endokrynopatii znaj-
duje swoje odbicie w wielonarządowym uszkodzeniu 
wrażliwych komórek – najbardziej dostępne jest ba-
danie stanu zdrowia macicy krowy. W związku z tym 
można zaproponować wykonywanie biopsji macicy 
krowy w kierunku poszukiwania obecności zmian pa-
tologicznych, które rozwijają się w części funkcjonal-
nej błony śluzowej równocześnie z charakterystyczną 
dla adenomiozy/endometriozy proliferacją gruczo-
łów podstawowych błony śluzowej w głębokich war-
stwach ściany macicy widocznych w badaniu całego 
wycinka narządu (6).
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Prowadzona od 1993 r. na terenach zachodniej Polski 
doustna immunizacja lisów wolno żyjących prze-

ciw wściekliźnie, rozszerzona w 2002 r. na teren całe-
go kraju, pomimo dość wysokich kosztów, już od sa-
mego początku wpłynęła istotnie na liczbę przypadków 
występowania wirusa, zarówno u zwierząt dzikich, jak 
i domowych. W okresie kiedy akcją szczepień objęto cały 
kraj, stwierdzonych zostało 1214 przypadków wściek-
lizny u zwierząt, z czego 152 przypadki choroby wystą-
piło u zwierząt domowych, a połowa z nich dotyczy-
ła kotów. U zwierząt dzikich wściekliznę stwierdzano 
głównie u lisów wolno żyjących, łącznie 890 przypad-
ków. W kolejnych latach, pomimo występowania fluktu-
acji, liczba stwierdzanych przypadków wykazywała ten-
dencję spadkową. Stan taki utrzymywał się do 2009 r., 
kiedy na terenie kraju stwierdzono tylko 8 przypadków 
wścieklizny, z czego 6 u lisów wolno żyjących. Rokrocz-
nie spadająca liczba stwierdzeń wirusa oraz brak jego 
występowania w niektórych województwach wpłynęły 
na zmniejszenie liczby akcji immunizacyjnych. Uwa-
runkowane to było faktem, że w przypadkach, gdy na 
terenie danego województwa nie stwierdza się wściek-
lizny przez dwa kolejne lata, prowadzona jest wyłącz-
nie akcja szczepień wiosennych. Obniża to dość istot-
nie związane z tym koszty (1, 2, 3, 4, 5, 6).

W pracy dokonano analizy występowania i roz-
mieszczenia przestrzennego wirusa wścieklizny w Pol-
sce w 2018 r.

W 2018 r. na terenie całego kraju stwierdzono 9 przy-
padków wścieklizny, wyłącznie u zwierząt dzikich, 
co stanowiło o jeden przypadek mniej w porównaniu 
z 2017 r. Cztery przypadki wystąpiły u lisów wolno ży-
jących, zaś pięć kolejnych u nietoperzy. Rozmieszczenie 

przestrzenne stwierdzonych przypadków wirusa u li-
sów wolno żyjących wskazuje, że nadal rejonem, gdzie 
jeszcze występuje rezerwuar wirusa u lisów są tereny 
południowo‑wschodniej i południowej Polski (ryc. 1). 
Z kolei wściekliz nę u nietoperzy stwierdzono w woje-
wództwach wschodniej i północno‑wschodniej części 
kraju oraz w Wielkopolsce.

Podsumowanie

Przedstawiona sytuacja stanu epizootycznego wściek-
lizny u zwierząt na terenie kraju w 2018 r. wskazuje, 
że występuje rokroczny spadek liczby stwierdzanych 

Wścieklizna w odwrocie – dane za rok 2018
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Rabies in retreat – data for 2018

Flis M., Department of Zoology, Animals Ecology and Hunting, Faculty of 
Biology and Animal Husbandry, University of Life Sciences in Lublin

This paper presents the epizootic situation of rabies in Poland, in 2018. During 
this year, 9 cases of rabies were identified in the whole country. There were four 
cases of rabies in free-living foxes. Two cases in the province of Lublin, one 
in Malopolska and one in Subcarpathian province. So, similarly as in previous 
years, they have occurred in the south-eastern part of Poland. The remaining 
five cases of rabies were recognized in bats. There were three cases in Lublin, 
Podlasie and Warmia-Masuria provinces and two cases in Wielkopolska province. 
The total number of rabies cases is only nine, but it is quite alarming to identify 
five cases in bats that can be both reservoir and vector of transmission of the 
virus, in various parts of the country.
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1 – nietoperz

1 – lis
1 – lis

2 – lisy
1 – nietoperz

1 – nietoperz

2 – nietoperze

przypadków wścieklizny u zwierząt. Wirus został wy-
eliminowany u zwierząt domowych, zaś największym 
zagrożeniem w obecnej sytuacji wydaje się fakt corocz-
nego stwierdzania wścieklizny u nietoperzy. Mimo że 
liczba przypadków stwierdzanych u tego gatunku jest 
niewielka, to ssaki te mogą stanowić nowy rezerwuar 
wirusa, a tym samym wpływać na wzrost zagrożenia 
epizootycznego i epidemiologicznego.
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Ryc. 1.  
Rozmieszczenie występowania 
wścieklizny w Polsce w 2018 roku 

Początki nowożytnej anatomii porównawczej sięga-
ją czasów Leonarda da Vinci. Podczas pobytu we 

Florencji w latach 1502–1506 Leonardo przeprowadził 
w kostnicy przy szpitalu kościelnym Santa Maria  Nuova 
liczne sekcje, których obrazy uwiecznił w najdrobniej-
szych szczegółach. Wśród nich znajdują się także ry-
ciny przedstawiające budowę anatomiczną zwierząt. 
Słynny stał się zwłaszcza rysunek przedstawiający płód 
ludzki i ściany zewnętrzne macicy, które umieszczo-
ne zostały obok macicy krowy. O ile jednak Leonar-
do ograniczał się do przykładów ukazujących podo-
bieństwa w budowie poszczególnych narządów ludzi 
i zwierząt, o tyle nieco późniejsi anatomowie, żyjący 
również w XVI wieku, tacy jak Pierre Belon, Guillau-
me Rondelet, Volcher Coiter przeprowadzili systema-
tyczne badania, dzięki którym odkryli istnienie ho-
mologii w budowie szkieletu ptaków i ssaków, a także 
człowieka i innych zwierząt.

Praktyka sekcjonowania zwierząt należała do sta-
łego elementu wykształcenia anatomów ludzkich. 
 Vesalius w młodości przeprowadzał sekcje małych zwie-
rząt, będąc zaś dorosłym mężczyzną, rozpoczął prace 

porównawcze dotyczące budowy człowieka i innych 
zwierząt. Interesowała go zwłaszcza budowa człowieka 
i małp. Szczegółowo opisał anatomię małp, ich układ 
kostno‑mięśniowy: kręgosłup, kość krzyżową, ogo-
nową, lędźwie, mięśnie klatki piersiowej, ręki, dłoni, 
ud, nóg i stóp, a także narządy wewnętrzne. Dokonał 
porównania małp ogoniastych z bezogoniastymi oraz 
opisał budowę wielu innych zwierząt, takich jak woły, 
kozy, owce, psy i koty. Vesalius w trakcie odbywanych 
w Paryżu w latach 1533–1536 studiów medycznych miał 
możliwość uczestniczenia w sekcjach zwierząt, które 
w teatrze anatomicznym przeprowadzał jego nauczy-
ciel Jacobus Sylvius (Jacques Dubois, 1479–1555)1. Sy-
lvius był gorącym zwolennikiem Galena, a krytyków 
wskazujących na błędy w opisie ludzkiego ciała prze-
konywał, iż rzekome pomyłki Galena są najwidocz-
niej efektem zmian, jakie w budowie ludzkiego ciała 
zaszły od jego czasów. Nie był to argument przekonu-
jący. Hermann Boerhaave i Bernhard Siegfried Albi-
nus określili dosadnie to wyjaśnienie jako „bardziej 
niedorzeczne i jeszcze gorsze niż infantylne banialu-
ki”. Sylvius nie miał dużej praktyki w sekcjonowaniu 

Sztuka anatomii. Część III. Obrazy ciała zwierzęcego 
i ludzkiego u pierwszych anatomów porównawczych 
Belona, Rondeleta i Coitera
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1  Sylvius nie był 
lubiany z powodu 
bycia aroganckim, 
pamiętliwym 
i niezwykle 
interesownym 
człowiekiem. 
Na jego grobie 
wyryto następujące 
epitafium: 
„Tu spoczywa 
Sylvius, który 
nigdy nie 
zrobił nic bez 
wynagrodzenia. 
Nawet martwy, 
odczuwa żal, 
że czytasz 
tę inskrypcję 
za darmo” (1).
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