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ruceloza (brucellosis) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ludzi i zwierząt dzikich
oraz domowych występującą niemal na całym świecie. Choroba ma istotne znaczenie
epizootyczne oraz epidemiologiczne, a tym
samym również ekonomiczne i społeczne,
zarówno w Polsce, jak i wielu krajach europejskich. Choroba znana jest pod różnymi nazwami: gorączka maltańska, gorączka
falująca, gorączka śródziemnomorska, gorączka gibraltarska, gorączka skalna, choroba Banga, ronienie zakaźne i gorączka kozia. Wywoływana jest przez tlenowe Gram-ujemne bakterie z rodzaju Brucella, na
które wrażliwe są niemal wszystkie gatunki
zwierząt gospodarskich i dzikich oraz człowiek. Rodzaj Brucella liczy obecnie dziesięć
gatunków. Są to: B. abortus, B. suis, B. ovis,
B. melitensis, B. canis, B. neotomae, B. pinnipediae, B. ceti, B. microti oraz B. inopinata, przy czym niektóre z nich zawierają określone biotypy nazywane biowarami.
Pięć biowarów odnotowano u B. suis, trzy
u B. melitensis i aż dziewięć u B. abortus.
Większość gatunków Brucella posiada ograniczoną liczbę żywicieli, a tym samym rozwijają się one w dość wąskim zakresie grup
zwierząt. Dla człowieka patogenne są cztery gatunki: B. melitensis, B. suis, B. abortus
i B. canis. Głównym źródłem zakażenia dla
człowieka są chore zwierzęta, ich wydzieliny i wydaliny (krew, mleko, płód, łożysko
i wody płodowe), tym samym bruceloza od
1956 r. zaliczona została do chorób zawodowych niektórych grup pracowników, m.in.
służb weterynaryjnych i zootechnicznych,
pracowników związanych z obsługą zwierząt w hodowlach, jak również pracowników
przetwórni mięsnych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Na terenie naszego kraju brucelozę najczęściej stwierdzano u bydła, świń, owiec
oraz niektórych zwierząt dzikich, zwłaszcza dzików i zajęcy (5). Pomimo że Polska
ma status kraju wolnego od brucelozy bydła od 1980 r., rokrocznie prowadzone są
badania monitoringowe zarówno bydła, jak
i innych gatunków zwierząt gospodarskich.
U zwierząt dzikich, zwłaszcza u dzików i zajęcy będących naturalnym rezerwuarem
tego drobnoustroju, brucelozę najczęściej
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wywołują zarazki biotypu 2 - Brucella suis.
Objawia się ona zmianami anatomopatologicznymi w wątrobie, śledzionie, a przede
wszystkim w narządach płciowych u obu
płci. U samców z reguły stwierdzane są makroskopowe zmiany o charakterze ziarniniaków (4, 9, 10, 11, 12, 13). U zajęcy występowanie licznych jednostek chorobowych
zarówno wirusowych i bakteryjnych, jak
i licznych pasożytów jest istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie populacji, a w ostatnich latach wywiera znaczący wpływ na trwający regres tego gatunku (9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Opis przypadku
Podczas prowadzenia dwuletnich badań
populacji zajęcy w warunkach niskich zagęszczeń w obwodach łowieckich Wyżyny Lubelskiej dokonywano oceny płci zajęcy pochodzących z odstrzału. Ustalenie
płci pozyskanych osobników oparte było
na ocenie drugorzędowych cech płciowych,
co powszechnie stosowane jest w przypadku badań terenowych u tego gatunku (21).
Łącznie oceną objęto 248 osobników. Podczas prowadzenia badań jednego z pozyskanych samców cechowało występowanie wyjątkowo dużych jąder (ryc. 1). Jądra
te były na tyle duże, że worek mosznowy

Granulomatous inflammation of the genital
system in male hare (Lepus europaeus Pall.
1778) – A case report
Flis M.1, Nozdryn-Płotnicki Z.2, Wrona Z.3,
Piórkowski J.2, Department of Zoology, Ecology
and Wildlife Management, University of Life
Science in Lublin1, Department of Pathological
Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University
of Life Sciences in Lublin2, Department and Clinic
of Animal Reproduction, Faculty of Veterinary
Medicine, University of Life Sciences in Lublin3
The aim of this article was to present a case of genital
system pathology in male hare. Reproductive male
organs are testes, external genitalia and accessory
glands that secrete special fluid and also the ducts
connecting these organs and glands. A male hare
case presented here, has shown several, serious
pathological changes in reproductive organs.
Testicles were massively enlarged and their
weight was 18 times higher than usual weight
of hare testes. There were also deep abrasions of
the scrotal skin, covered with yellowish, caseous
exudate. Changes found on the necropsy suggested
brucellosis. On histopathological examination the
presence of multiple, purulent foci mostly infiltrated
with neutrophils with just few histiocytes and
circumferentially localized fibroblasts and necrotic
cells in testicles, was revealed. Granulomas localized
within testes and epididymides resembled tuberculous
crumbs. Histopathologically, they were composed
of lymphocytes, plasma cells and giant cells of the
Langhans morphology. With Gram staining the
presence of clostridial bacilli was confirmed. These
findings were classified as typical for the brucellosis
in hares and granulomas found in testes and also in
other organs, were defined as brucellomas.
Keywords: brucellosis, brown hare, genital system,
granulomatous inflammation.
charakteryzował się znacznymi otarciami,
na których stwierdzono zaschniętą wydzielinę żółtego koloru o ziarniniakowej

Ryc. 1. Widok worka mosznowego i znacznie powiększonych jąder u pozyskanego zająca
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konsystencji. Dokonana ocena anatomopatologiczna zauważonych zmian upoważniła do stwierdzenia o możliwości występowania u tego osobnika brucelozy (22).
Dlatego bezpośrednio w terenie dokonano preparacji jąder wraz z workiem mosznowym. Dodatkowo wypreparowano jądra
od osobnika w zbliżonym wieku, pozyskanego w tym samym miocie w odległości
ok. 100 metrów. Wiek obydwu osobników
ustalony został w oparciu o metodę Stroha, tj. występowania lub braku chrząstkowego zgrubienia nasady kości łokciowej
(21, 23). U obydwu zajęcy metodą palpacyjną stwierdzono występowanie znamienia, a tym samym zakwalifikowano je jako
osobniki młode (przed ukończeniem 1 roku
życia). Masa ciała osobnika z powiększonymi jądrami wynosiła 4,2 kg, zaś osobnika z typowo rozwiniętymi jądrami w tym
okresie wynosiła 4,5 kg.
Po wypreparowaniu jąder z worka
mosznowego okazało się, że są one kilkanaście razy większe i cięższe niż u zająca z typowo rozwiniętymi gonadami
poza okresem rozrodczym. Dodatkowo jądra te charakteryzował nietypowy kształt,
jak również liczne guzki i przetoki ropne
(ryc. 2). Masa lewego jądra wynosiła 62 g,
a prawego 56 g, podczas gdy u zająca z typowo rozwiniętymi jądrami wartości te
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kształtowały się odpowiednio na poziomie
4 i 3 g. Oprócz objętości i masy najbardziej
charakterystycznymi zmianami zaobserwowanymi w badanych jądrach i najądrzach
oraz ścianach nasieniowodów były liczne
guzki dochodzące do wielkości owocu wiśni, czasami większe, o konsystencji ropnej
i mazistej lub papkowatej oraz serowatej
i kaszowatej, koloru żółtego lub białokremowego. Stwierdzono również występowanie pojedynczych przetok mosznowych
oraz obecność w osłonkach jąder podobnego serowatego lub kaszowatego wysięku
ropno-włóknikowego. Obok występujących
w miąższu jąder ognisk ropnych obserwowano również ogniska martwicze ulegające często zlewaniu się, w wyniku czego dochodziło do martwicy znacznego obszaru
jądra. Podobne zmiany spotykano również
w najądrzach (ryc. 3).
Ze zmienionych obszarów jąder i najądrzy pobrano wycinki do badania histopatologicznego, utrwalano je w 10%
zbuforowanej formalinie i zatapiano
w parafinie. Skrawki mikrotomowe barwiono metodą rutynową hematoksyliną
i eozyną oraz metodą Grama na obecność bakterii Gram-ujemnych. Badaniem
histologicznym stwierdzono obecność
licznych ognisk ropnych zawierających
głównie granulocyty obojętnochłonne,

w mniejszym stopniu histiocyty i leżące
obwodowo fibroblasty oraz obumarłe komórki. Najbardziej widocznymi zmianami histologicznymi w jądrach i najądrzach
były ogniska martwicze i charakterystyczne ziarniniaki (granuloma). Ziarniniaki
przypominały często gruzełki gruźlicze
i zbudowane były z limfocytów, plazmocytów oraz pojedynczych komórek olbrzymich typu Langhansa (ryc. 4). Ziarniniaki spotykane były głównie w jądrach, rzadziej w najądrzach i powodowały w nich
zapalenia ziarniniakowe (orchitis et epididymitis granulomatosa). Długotrwały proces zapalny doprowadził do zaniku
nabłonka nasiennego o różnym stopniu
nasilenia, widoczne było także włóknienie wokół kanalików nasiennych i w przestrzeniach międzykanalikowych. W wielu kanalikach po uszkodzeniu większości
spermatogonii zanik nabłonka miał charakter trwały i nieodwracalny. Wykonane barwienia skrawków histologicznych
metodą Grama wykazały w badanych jądrach obecność pałeczek bakterii barwiących się na kolor różowy (ryc. 5).

Podsumowanie
Stwierdzone badaniem anatomo- i histopatologicznym zmiany można określić jako

Ryc. 2. Widok porównawczy prawidłowo wykształconych gonad z jądrami zmienionymi

Ryc. 3. Obraz makroskopowy zmienionego chorobowo jądra i najądrza

chorobowo

na przekroju

Ryc. 4. Obraz histologiczny ziarniniaka w jądrze, z charakterystycznymi komórkami

Ryc. 5. Obecność pałeczek bakterii Gram-ujemnych w obrębie ziarniniaka

olbrzymimi na obwodzie

zmienionego jądra
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charakterystyczne dla brucelozy zajęcy,
powstające zaś ogniska martwicze i charakterystyczne ziarniniaki w wielu narządach określone zostały jako brucelloma.
Ze względu na to, że materiał dostarczony
do badania był utrwalony, nie można było
wykonać badania bakteriologicznego. Na
podstawie zmian anatomo- i histopatologicznych można podejrzewać, że u zająca
doszło do zakażenia bakteryjnego wywołanego przez Brucella. Opisane zmiany wskazują, że bruceloza zajęcy, mimo znacznego
spadku liczebności ich populacji w ostatnich latach, stanowi wciąż aktualny problem epizootyczny. Drobnoustrój wywołujący tę chorobę u zajęcy uważany jest za
mało patogenny dla człowieka, aczkolwiek
tuszka i narządy wewnętrzne podejrzanego
o zakażenie zwierzęcia według obowiązującej oceny sanitarno-weterynaryjnej dziczyzny nie nadają się do spożycia.
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stnieje co najmniej kilka istotnych przesłanek uzasadniających konieczność
identyfikacji gatunkowej mięsa. Najważniejsze z nich to względy zdrowotne, religijne i komercyjne. Względy te były podstawą regulacji prawnych wprowadzających
obowiązek badania mięsa i jego przetworów. Z obowiązkiem tym wiąże się konieczność posiadania rzetelnych metod
umożliwiających niezawodną identyfikację tych produktów. Istnieje wiele metod,
które znalazły zastosowanie do badania gatunkowości mięsa, ale jak dotąd brak jest
procedur badawczych nadających się do
analiz urzędowych.

Podmiana i zafałszowania żywności
Produkty spożywcze są fałszowane – głównie z chęci zwiększenia sprzedaży i zysków.
Życie Weterynaryjne • 2016 • 91(8)

Globalizacja rynku oraz swobodny przepływ towarów sprzyjają wprowadzaniu do
obrotu towarów nieoryginalnych. Szczególnie często podrabiane lub podmieniane
są produkty luksusowe i markowe o uznanej pozycji na rynku, np.: alkohole, wyroby
wędliniarskie, sery twarde i inne. Żywność
zafałszowana jest zwykle mniej wartościowa pod względem składu chemicznego,
właściwości biologicznych i wartości odżywczej (1, 2). Może być również niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia konsumenta z powodu dodatku substancji toksycznych (3, 4, 5, 6). Zgodnie z art. 3 ust. 3
pkt 45 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
nr 171, poz. 1225), za środek spożywczy zafałszowany uznaje się między innymi środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego
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The legal basis and review of procedures
for meat species identification
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The aim of this article was to present some important
issues associated with meat consumption. There are
significant reasons justifying the need for meat
species identification. The most important are
health, religious and commercial aspects. These
needs laid down the basis for official regulations
and created compulsory species identification
of meat and meat products. Together with the
official obligations, there is a need to have reliable
methods that allow species identification of meat
products. There are many methods that have been
applied for this purpose, but there are no officially
established procedures suitable for meat inspection
service. In this article, the legal basis for species
identification and methods that are recently in use,
were presented.
Keywords: meat, meat products, species identification,
legal basis.
rzeczywistego składu lub innych właściwości. Środek spożywczy jest środkiem spożywczym zafałszowanym, jeżeli:
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