
Specyfika zatruć – ich natura (toksyko-
dynamika) i  przebieg (toksykokine-

tyka), cechują odmienności gatunkowe. 
Dotyczy to zarówno zwierząt towarzy-
szących, gospodarskich, jak i wolno żyją-
cych. Zwierzęta są narażone na przypad-
kowy lub celowy kontakt z szeregiem sub-
stancji toksycznych, które mogą prowadzić 
do zatruć nadostrych, ostrych, podostrych 
lub przewlekłych. Do najczęściej wykry-
wanych, będących ich przyczyną należą 
m.in.: środki gryzoniobójcze (rodentycy-
dy), np. o działaniu antykoagulacyjnym 
(związki z grupy hydroksykumaryn; 1, 2, 
3, 4), pestycydy (np. inhibitory acetylocho-
linesteraz; 5), fungicydy, leki dla ludzi (np. 
paracetamol, ibuprofen, loperamid, wita-
mina D3; 6) i weterynaryjne (np. fipronil, 
permetryna), rośliny trujące oraz środ-
ki czystości (7, 8). W przeważającej czę-
ści przyczyną zatrucia jest przypadkowe 
spożycie trujących substancji, zdarzają się 
jednak zamierzone działania, gdzie zwie-
rzęta stają się ofiarami konfliktów między-
ludzkich, a nawet przestępstw. Dochodzi 
również do zatruć pośrednich, zwłaszcza 

ptaków dzikich, takich jak orły, myszoło-
wy czy kruki (9), które żywią się padliną 
lub zjadają zatrutą przynętę przeznaczo-
ną dla lisów, uznawanych przez rolników 
za szkodniki. Jest to ogromna strata dla 
polskiej przyrody, ponieważ większość 
z  padłych ptaków należy do gatunków 
chronionych.

Dla uzyskania pełnego obrazu sytu-
acji i zawężenia zakresu badań laborato-
ryjnych oraz obniżenia kosztów niezbęd-
ne jest podjęcie dokładnego postępowa-
nia diagnostycznego, rozpoczynając od 
szczegółowego wywiadu toksykologicz-
nego, ustalającego okoliczności zdarzenia, 
a kończąc na wykryciu czynnika – przy-
czyny zatrucia. W sytuacjach masowych 
lub katastroficznych zatruć zwierząt na-
leży zgłosić zdarzenie właściwym orga-
nom administracji państwowej, zgodnie 
z wymogami wykrywania skażeń i powia-
damiania o ich wystąpieniu (10). W ten 
sposób zapewnione zostaje bezpieczeń-
stwo innych zwierząt, a także ludzi poten-
cjalnie narażonych na toksyczne działanie 
substancji w danym środowisku. Zgłosze-
nie przypadku podejrzenia o zatrucie le-
karzowi weterynarii wymaga diagnostycz-
nego postępowania toksykologicznego po-
legającego na przeprowadzeniu wywiadu 
oraz badania klinicznego zwierzęcia, oce-
nie stanu fizjologicznego, objawów oraz 
ewentualnego uszkodzenia ciała. Należy 
również niezwłocznie zabezpieczyć ma-
teriał do badań w postaci płynów ustrojo-
wych (np. krew, mocz, wymaz z nozdrzy, 
worka spojówkowego), wskazane jest tak-
że zalecenie wykonania rutynowych ba-
dań kontrolnych, takich jak morfologia 
i biochemia krwi. Kolejnym etapem jest 
przystąpienie do leczenia objawowego, 
w przypadku zaobserwowania objawów 
patognomonicznych leczenia przyczyno-
wego, co może złagodzić lub zatrzymać 
proces zatrucia.

W przypadku śmierci zwierzęcia należy 
przeprowadzić sekcję zwłok, zabezpieczyć 
fragmenty narządów do badań toksykolo-
gicznych, a następnie sporządzić raport ze 
szczególnym uwzględnieniem wszystkich 
zaobserwowanych zmian, które mogłyby 

potwierdzić bądź wykluczyć zatrucie jako 
przyczynę śmierci. Zadaniem osoby wy-
dającej opinię toksykologiczną jest oce-
na materiału dowodowego (wywiad, opis 
sekcji zwłok, wynik analiz toksykologicz-
nych), czy poszczególne jego składowe są 
spójne, tzn. zmiany anatomopatologiczne 
pokrywają się z opisem objawów uzyska-
nych w wywiadzie i wskazują na zatrucie, 
potwierdzone wynikiem badania toksy-
kologicznego. Jest to prosta i  idealna sy-
tuacja, która, niestety, zdarza się rzadko 
w rzeczywistości. Czasem dane z wywia-
du lub wynik badania klinicznego wska-
zują na zatrucie, co z kolei nie znajduje 
potwierdzenia w badaniu anatomopato-
logicznym ani wynikach analiz toksyko-
logicznych. W tym przypadku nie należy 
wykluczać intoksykacji, ponieważ zakres 
badanych substancji, mimo wykorzystania 
metody analizy wieloskładnikowej, rów-
nież jest ograniczony i nie zawsze istnie-
je możliwość wykrycia substancji będącej 
przyczyną zatrucia.

Celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie możliwych toków postę-
powania, z których może skorzystać lekarz 
weterynarii, oraz jego współpracy z przed-
stawicielami organów ścigania i właścicie-
lami zwierząt w przypadkach wystąpienia 
podejrzenia o zatrucie.

Etapy właściwego postępowania 
w przypadku podejrzenia o zatrucie 
zwierząt

Wywiad

Wywiad stanowi bardzo ważną część w dia-
gnostyce toksykologicznej (11, 12, 13). Po-
zwala on na ukierunkowanie zakresu badań, 
oszczędność czasu, obniżenie kosztów i do-
konanie wstępnej diagnostyki różnicowej. 
Powinien on obejmować informacje doty-
czące samego zwierzęcia, warunków jego 
utrzymania oraz okoliczności zdarzenia.

Informacje dotyczące zwierzęcia/zwierząt  
(gatunek, rasa, wiek, płeć itp.)
Należy wziąć pod uwagę fakt, że istnie-
ją pewne czynniki predysponujące do 
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the most frequently committed inconsistencies, so 
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zatruć, takie jak gatunek, rasa czy płeć. 
Powszechnie wiadomo, że koty są wy-
jątkowo wrażliwe na zatrucie paraceta-
molem, z powodu niedoboru transfera-
zy S-glukuronianowej odpowiedzialnej 
za przyłączenie glukuronianu (14), a tak-
że na preparaty zawierające permetrynę 
(15). Na zatrucie miedzią bardzo wrażli-
we są małe przeżuwacze (16) z uwagi na 
tendencję do jej akumulacji, podobnie 
jak niektóre rasy psów (bedlington terier; 
17). Rasy psów, takie jak owczarek szkoc-
ki collie, owczarek szetlandzki i inne, są 
szczególnie wrażliwe na środki przeciw-
ko zewnętrznym pasożytom zawierające 
iwermektynę lub awermektynę i mające 
dla nich działanie neurotoksyczne (18). 
Wiek oraz ogólny stan utrzymania i od-
żywienia również mają znaczenie. Zwie-
rzęta młode i niedojrzałe będą bardziej 
wrażliwe na zatrucia, z powodu niewy-
kształcenia się jeszcze enzymów odpowie-
dzialnych za metabolizm ksenobiotyków, 
a także większej skłonności do spożywa-
nia przypadkowych rzeczy lub substancji. 
Zwierzęta stare oraz wyniszczone z po-
wodu niewydolności wątroby i  spowol-
nionego metabolizmu również będą bar-
dziej wrażliwe niż zwierzęta w sile wieku 
i dobrze utrzymane. Informacje na temat 
historii choroby, wcześniejszego leczenia 
i profilaktyki (szczepienia, odrobaczenia) 
mają istotny wpływ zarówno na objawy, 
przebieg zatrucia, jak i diagnostykę róż-
nicową. Zwierzę po szczepieniu lub od-
robaczeniu będzie bardziej podatne na 
działanie trucizny ze względu na osłabie-
nie, a leki, które przyjmuje mogą wcho-
dzić w  interakcję z  trucizną, wpływając 
na jej działanie.

Informacje dotyczące warunków 
i miejsca przebywania zwierzęcia
Zwierzęta trzymane w  kojcach, budach 
lub wolno biegające po podwórku są bar-
dziej narażone na czynniki toksyczne 
i działanie osób trzecich niż przebywa-
jące tylko w domu lub innym zamknię-
tym pomieszczeniu. Również koty wy-
chodzące są narażone na szereg trujących 
substancji i trudno wtedy jest ustalić np. 
pierwsze objawy zatrucia lub chronolo-
gię zdarzeń, co znacznie utrudnia i ogra-
nicza rozpoznanie oraz interpretację wy-
ników. Kolejnym ważnym aspektem jest 
informacja o przeprowadzanych renowa-
cjach bądź remontach pomieszczeń, gdzie 
przebywają zwierzęta. Należy się zastano-
wić, czy mogły mieć one dostęp do farb, 
lakierów, rozpuszczalników i innych sub-
stancji wówczas używanych. Warto do-
wiedzieć się również, czy była przepro-
wadzana w ostatnim czasie dezynfekcja. 
Często zdarza się, że okres karencji nie 
jest przestrzegany, sposób użycia środka 
jest nieprawidłowy, np. koncentrat nie jest 

rozcieńczany albo środek jest nieprawi-
dłowo rozpylany lub w inny sposób roz-
prowadzany. Konsekwencją źle przepro-
wadzonej dezynfekcji mogą być ogrom-
ne straty finansowe hodowców, np. kiedy 
pada nawet 90% stada. Ważne jest rów-
nież miejsce przechowywania i zabezpie-
czenia środków chemicznych, środków 
ochrony roślin. To samo dotyczy leków 
ludzkich i  weterynaryjnych. Kolejnym 
ważnym aspektem jest obecność roślin 
w otoczeniu zwierząt, zarówno donicz-
kowych, np. azalia, cyklament, difenba-
chia, jak i rosnących na zewnątrz (np. cis 
pospolity, dąb szypułkowy, starzec jaku-
bek; 2), ponieważ mogą być one trujące 
dla zwierząt towarzyszących, gospodar-
skich oraz człowieka. Chociaż, ze wzglę-
du na sposób chowu, zwierzęta gospodar-
skie mają bardzo ograniczony dostęp, to 
jednak w wielu przypadkach nie można 
tego wykluczyć.

Kolejną ważną częścią wywiadu tok-
sykologicznego są informacje dotyczące 
chronologii i okoliczności zdarzenia. War-
to się dowiedzieć, czy właściciel zauważył 
coś szczególnego w zachowaniu zwierzę-
cia (np. posmutnienie) lub objawy świad-
czące o zatruciu.

Ważny jest również sposób żywienia 
zwierząt oraz rodzaj paszy. Należy wziąć 
pod uwagę wrażliwość gatunkową, z któ-
rej wynikają zatrucia krzyżowe. Przede 
wszystkim dotyczy to kokcydiostatyków 
dodawanych do paszy dla drobiu, na któ-
re szczególnie wrażliwe są indyki i ko-
nie (19, 20).

Zwierzęta często padają ofiarą konflik-
tów międzyludzkich (np. sąsiedzkich lub 
rodzinnych), a czasem również przestęp-
stwa, dlatego warto dowiedzieć się, czy 
ostatnio takie zdarzenia miały miejsce. 
Ważną informacją jest obecność dzieci 
w miejscu przebywania zwierząt, ponie-
waż czasem w formie zabawy mogą dać 
coś niedozwolonego do jedzenia zwie-
rzętom, np. leki lub czekoladę. Szcze-
gółowe pytania znajdują się w instrukcji 
(w załączniku).

Diagnostyka różnicowa

Przed przestąpieniem do badań toksykolo-
gicznych, lekarz weterynarii powinien wy-
kluczyć inne jednostki chorobowe dające 
podobne objawy do zatrucia oraz zapo-
znać się z sytuacją epizootyczną w okolicy. 
Wskazane jest wykonanie podstawowych 
badań, takich jak morfologia, biochemia, 
a  także testy krzepliwości (czas kaolino-
wo-kefalinowy). Podczas pobierania krwi 
należy również zwrócić uwagę na jej wy-
gląd (kolor, konsystencję). Ciemnoczeko-
ladowy kolor może wskazywać na methe-
moglobinemię, natomiast wodnista, jasna, 
niekrzepnąca krew wskazuje na zatrucie 

rodentycydami antykoagulacyjnymi (hy-
drosykumarynowymi; 4).

Zabezpieczenie i przesyłanie materiału 
do badań

Kolejnym etapem postępowania jest zgro-
madzenie i zabezpieczenie materiału do 
badań.

Jeśli zwierzę żyje, ale wykazuje obja-
wy wskazujące na zatrucie, należy jak naj-
szybciej zabezpieczyć i w miarę możliwo-
ści, biorąc pod uwagę kondycję zwierzę-
cia, pobrać krew, mocz, kał, ewentualnie 
sierść lub wymiociny. Podczas zabezpie-
czania próbek należy pamiętać o tym, aby 
ich ilość była wystarczająca (nie mniej niż 
5 ml), ponieważ ma to duży wpływ na wia-
rygodność wyników. Materiał należy po-
bierać do czystych jałowych pojemników. 
Krew pełna może być pobierana do pro-
bówek z EDTA (z wyjątkiem badań w kie-
runku podejrzenia o zatrucie metalami 
ciężkimi) lub heparyną. Osocze lub suro-
wica również są odpowiednie. Mocz po-
winien być pobrany do jałowego pojemni-
ka. Nie należy przesyłać krwi ani moczu 
w strzykawkach, ponieważ materiał może 
się wylać podczas transportu. Wszystkie 
próbki powinny być oddzielnie zapako-
wane i opisane. Materiał po pobraniu na-
leży niezwłocznie zamrozić i transporto-
wać w stanie zamrożonym, co zahamowuje 
procesy metabolizmu i rozkładu substan-
cji odpowiedzialnych za zatrucie.

W przypadku śmierci zwierzęcia, na-
leży niezwłocznie przeprowadzić sekcję 
zwłok. Jeśli bezpośrednio po upadku jest 
to niemożliwe, zwłoki należy pozostawić 
w warunkach chłodniczych lub zamrozić. 
Podczas sekcji należy pobrać i odpowied-
nio zabezpieczyć fragmenty narządów 
do badań, w zależności od wskazań i po-
dejrzeń lekarza prowadzącego. Najczę-
ściej do badań toksykologicznych pobie-
rane są; wątroba, treść przewodu pokar-
mowego, nerka, śledziona, płuca, serce. 
Można również pobrać krew prosto z ser-
ca i mocz bezpośrednio z pęcherza mo-
czowego za pomocą strzykawki. Pobra-
ne próbki (ok. 50–100 g) należy umieścić 
w  czystych pojemnikach. Poszczegól-
ne fragmenty narządów należy zapako-
wać oddzielnie i opisać. Nie należy rów-
nież wkładać różnych materiałów absor-
bujących, np. gazy, waty, ręczników. Po 
pobraniu fragmentów narządów do po-
jemników należy niezwłocznie je zamro-
zić i tak je przechowywać aż do transpor-
tu. W celu wykluczenia innych przyczyn 
śmierci równolegle można pobrać próbki 
do badania histopatologicznego (do for-
maliny) i  mikrobiologicznego (do jało-
wych, sterylnych pojemników), ale doty-
czy to tylko próbek świeżych. Jednak na-
leży pamiętać o tym, że próbki przesłane 
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w formalinie nie nadają się do badań tok-
sykologicznych. Po przeprowadzeniu sek-
cji, pobraniu i zabezpieczeniu odpowied-
nich próbek należy wykonać raport ze 
szczegółowym opisem wszystkich zaob-
serwowanych zmian, które mogą wska-
zywać bądź wykluczać zatrucie jako przy-
czynę zejścia, np. przekrwienie narządów 
wewnętrznych, obecność krwistego płynu 
w jamach ciała, obecność lub brak skrze-
pów w sercu i dużych naczyniach, obrzęk 
płuc, obecność pienistego płynu w tchawi-
cy itp. Próbki do badań powinien zabez-
pieczyć i przechowywać lekarz weteryna-
rii przeprowadzający sekcję. Nie należy 
przekazywać ich właścicielowi, ponieważ 
jeśli ten zdecyduje się na postępowanie są-
dowe, taki dowód w sprawie będzie mało 
wiarygodny.

Zabezpieczone próbki do badań tok-
sykologicznych należy przesyłać w stanie 
zamrożonym, najlepiej w czystych, plasti-
kowych lub szklanych pojemnikach albo 
workach strunowych. Aby dotarły w sta-
nie zamrożonym, należy je umieścić w sty-
ropianowym pudełku z wkładami mrożą-
cymi lub zamrożoną butelką wody. Stan, 
w jakim próbki zostaną dostarczone do la-
boratorium, decyduje, czy zostaną dopusz-
czone do badań, a osoba przeprowadzająca 
badanie toksykologiczne może odstąpić od 
badań, jeśli uzna, że próbka nie jest zdatna 
do badań (np. z powodu daleko posunięte-
go procesu rozkładu, rozmrożenia) lub je-
śli przystąpi do badań, to wynik może być 
niereprezentatywny.

Najczęściej popełniane błędy 
w postępowaniu toksykologicznym  
przy podejrzeniu o zatrucie

Podczas pracy w laboratorium zajmu-
jącym się zatruciami zwierząt często spo-
tykamy się z niedociągnięciami, zaniedba-
niami lub po prostu błędami popełnianymi 
w przebiegu postępowania toksykologicz-
nego, wynikającymi nie tyle ze złej woli, co 
z nieświadomości problemu (20).

Brak wywiadu  
i podania chronologii zdarzeń

Przesyłanie próbek bez wcześniejszej kon-
sultacji telefonicznej i  informacji o zda-
rzeniu znacznie utrudnia postępowanie. 
Niemożliwe jest ukierunkowanie badań, 
co znacznie wydłuża czas analiz, a także 
generuje dodatkowe koszty. Sam wynik 
badań toksykologicznych bez znajomo-
ści okoliczności zdarzenia oraz bez opisu 
zmian zaobserwowanych podczas sekcji 
czasem niewiele wnosi. Nawet jeśli zosta-
nie wykryta jakaś substancja w niewiel-
kich stężaniach, to bez znajomości zmian 
anatomopatologicznych trudno jest jedno-
znacznie określić, że jest ona bezpośrednią 

przyczyną zatrucia. Możemy jedynie po-
wiedzieć, że zwierzę miało z nią kontakt.

Przesyłanie próbek do badań

Właściwe przesłanie próbek do badań tok-
sykologicznych jest kluczowym elemen-
tem diagnostyki toksykologicznej deter-
minującym wykrycie przyczyny zatrucia 
lub nie. Właśnie na etapie zabezpieczania 
materiału do badań popełnianych jest naj-
więcej błędów.

Przesłanie niewłaściwych próbek
Przed wysłaniem próbek do badań zalecana 
jest konsultacja telefoniczna, podczas któ-
rej można dowiedzieć się, jakie fragmen-
ty tkanek warto zbadać. Warunkiem decy-
dującym jest droga, którą trucizna dostała 
się do organizmu zwierzęcia (droga doust-
na, droga wziewna, przez skórę). Jeśli wie-
my, w jaki sposób doszło do zatrucia, wte-
dy możemy przesłać odpowiednie narzą-
dy (wątrobę, treść żołądka, fragment płuc 
lub wymaz z tchawicy). Jeżeli nie wiemy, 
jak doszło do zatrucia, preferowanym na-
rządem do badań toksykologicznych jest 
wątroba, w której odbywają się procesy me-
tabolizmu większości ksenobiotyków. Nie-
które również mogą się w niej kumulować. 
Stężenie większości substancji utrzymuje 
się dłuższy czas po zatruciu. Jednak cza-
sami zdarza się, że zwierzę pada nagle, bez 
wcześniejszych objawów. W takim przy-
padku bardziej celowe jest przesłanie treści 
przewodu pokarmowego, ponieważ w wą-
trobie stężenie substancji będącej przyczy-
ną zatrucia może być niewystarczające do 
wykrycia (np. związki ulegające szybkiemu 
metabolizmowi).

Przesyłanie próbek środowiskowych 
bez przeprowadzenia sekcji zwłok
Czasami zdarza się przesyłanie np. próbek 
gleby lub wody, ale bez tkanek pochodzą-
cych od zatrutych zwierząt (np. ryb), lub 
płynów ustrojowych (mocz, krew, wymaz 
z nozdrzy) pobranych jeszcze przyżycio-
wo, ale bez tkanek już padłego zwierzęcia 
(bo został już zakopany/ zutylizowany bez 
przeprowadzenia sekcji zwłok). W takim 
przypadku ustalenie przyczyny zatrucia 
jest bardzo utrudnione i często niemożli-
we. W środowisku trucizna ulega bardzo 
dużemu rozcieńczeniu (w wodzie i gle-
bie) i jej stężenie musi być bardzo wyso-
kie, aby można było je wykryć. Dlatego tak 
ważne jest przesłanie próbek pochodzą-
cych od zatrutych zwierząt. Nawet jeżeli 
substancja toksyczna występuje w środo-
wisku w niskim stężeniu, to w narządach 
zwierząt przebywających w tym środowi-
sku bardzo często ulega kumulacji (zatru-
cia przewlekłe), dlatego przesłanie tych 
próbek jest dużo bardziej celowe niż sa-
mych próbek środowiskowych.

Przesłanie niewystarczającej ilości próbki
Należy przesłać, oczywiście, w miarę moż-
liwości, zalecaną ilość próbki, aby była 
możliwość powtórzenia analizy. Czasa-
mi może być to utrudnione zadanie. Jed-
nak należy wziąć pod uwagę, że podczas 
analizy próbka może ulec zniszczeniu (np. 
wylaniu) lub w przypadku wyniku dodat-
niego należy powtórzyć analizę, w celu po-
twierdzenia czasem również inną metodą. 
W przypadku płynów ustrojowych (krew, 
surowca, osocze) zalecaną objętością jest 
ok. 5–10 ml, moczu – 30–50 ml, nato-
miast wielkość fragmentów tkanek prze-
syłanych do badań (wątroba, nerki, płuca, 
serce, treść żołądka) powinna być w gra-
nicach 50–100 g.

Przesłanie próbek różnych narządów  
w jednym opakowaniu
Jest to najczęściej popełniany błąd. Często 
fragmenty różnych tkanek (wątroby, ner-
ki, a nawet treść żołądka) przesyłane są 
w jednym pojemniku. Postępowanie z tak 
przesłaną próbką jest dość problematycz-
ne. Po pierwsze po rozmrożeniu, w zależ-
ności od stopnia rozkładu oraz zmian spo-
wodowanych chorobą lub działaniem truci-
zny, czasami identyfikacja poszczególnych 
narządów jest utrudniona. Po drugie do-
chodzi do kontaminacji (zanieczyszcze-
nia) poszczególnych próbek (np. fragmen-
tów wątroby lub nerek treścią żołądka), co 
bezpośrednio wpływa na dokładność wy-
niku, ponieważ zawartość substancji w po-
szczególnych narządach może się znacznie 
różnić i przez to wpływać na interpretację  
wyniku.

Brak opisu próbek
Bardzo często zdarza się, że próbki wysłane 
do badania są nieopisane. Dodatkowo, je-
śli ich wielkość jest niewystarczająca, a po-
ziom rozkładu daleko posunięty, to rozpo-
znanie, z jakiego narządu dany fragment 
pochodzi, jest bardzo utrudnione, a cza-
sami niemożliwe.

Przetrzymywanie i przesłanie próbek 
w nieodpowiednich warunkach
Próbki po pobraniu powinny być nie-
zwłocznie zamrożone i  również w takiej 
postaci wysłane. Ma to na celu zatrzyma-
nie procesów metabolicznych, odpowie-
dzialnych za rozkład substancji. Jeśli prób-
ki są przetrzymywane w nieodpowiednich 
warunkach, np. temperaturze pokojowej, 
to tym samym zostaje przyspieszony me-
tabolizm trucizny, co może spowodować 
niewykrycie jej w przesłanym materiale. 
Duże znaczenie dla dokładności określe-
nia stężenia substancji w badanym mate-
riale ma również stopień jego rozkładu. 
Jeśli próbka zostanie wysłana w postaci 
niezamrożonej lub podczas transportu ule-
gnie uszkodzeniu i dotrze do laboratorium 

Prace poglądowe

878 Życie Weterynaryjne • 2017 • 92(12)



rozmrożona, może to mieć bezpośredni  
wpływ na wynik badań.

Przesyłanie próbek po pewnym czasie
Czasami dochodzi do sytuacji w której 
próbki przesyłane są do badań nawet kil-
ka miesięcy po zdarzeniu. Nawet jeśli są 

w tym czasie odpowiednio zabezpieczo-
ne (zamrożone), należy pamiętać o  tym, 
że czas działa na naszą niekorzyść. Nawet 
w zamrożonych tkankach zachodzą pro-
cesy rozkładu, co prawda znacznie wol-
niej ale nie da się ich całkowicie zatrzy-
mać. Po dłuższym czasie może się okazać, 

że badana substancja uległa całkowitemu 
rozkładowi.

Jeśli próbka dotrze do laboratorium 
w niewłaściwym stanie lub osoba odpo-
wiedzialna za oznaczenia toksykologicz-
ne uzna ją za niezdatną do badań, ma pra-
wo odstąpić od badania.

Załącznik
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZATRUCIA U ZWIERZĄT

Instrukcja obejmuje:
1.  Wywiad (zawierający informacje dotyczące zwierzęcia, miejsca jego przebywania oraz okoliczności zdarzenia).
2.  Rodzaj i sposób pobierania próbek.
3.  Sposób zabezpieczania oraz przekazania próbek do laboratorium.

1. Wywiad
1.1. Informacje dotyczące zwierzęcia:
1. Gatunek ………
2. Rasa ………
3. Płeć ………
4. Wiek ………
5. Inne (nr chipa, tatuażu) ………
6.  Ogólny stan utrzymania i odżywienia (dobry/zły)* ………
7.  Historia choroby – czy zwierzę przyjmuje jakieś leki?  

Tak/Nie*
  Jeśli tak, to jakie? ………
8.  Wcześniejsze leczenie i profilaktyka (szczepienia, odroba-

czenia) ………
  Czy w ostatnim czasie było przeprowadzane szczepienie, od-

robaczenie? Tak/Nie*
  Jeśli tak, to jakim preparatem? ………
1.2.  Informacje dotyczące warunków i miejsca przebywa-

nia zwierzęcia:
1.  Miejsce przebywania: podwórko, kojec, mieszkanie*
2.  Zwierzę wychodzące/niewychodzące *
3.  Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane remonty? Tak/Nie*
  Jeśli tak, to czy zwierzęta mogły mieć dostęp do farb, roz-

puszczalników, lakierów? Tak/Nie*
  Jeśli tak, to do jakich? ………
4.  Czy była przeprowadzana dezynfekcja, dezynsekcja, deraty-

zacja? Tak/Nie*
  W jakim czasie? ………
  Jakimi środkami? ………
  Forma (np. zamgławianie, oprysk) ……
5.  Miejsce przechowywania środków chemicznych, środków 

ochrony roślin:
  Czy zwierzęta mają do nich dostęp? Tak/Nie*
  Jakie środki są stosowane i jak są zabezpieczone? ………
6.  Miejsce przechowywania leków ludzkich i weterynaryjnych:
  Czy zwierzęta mają do nich dostęp? Tak/Nie*
  Czy istnieje podejrzenie zatrucia konkretnym lekiem?
  Rodzaje leków ………
7.  Jakie rośliny są w domu? ……… 

Czy zwierzęta mają do nich dostęp? ………
8.  Czy istnieje podejrzenie zatrucia roślinami rosnącymi na ze-

wnątrz?
1.3.  Informacje dotyczące chronologii i okoliczności zda-

rzenia:
1.  Czy właściciel zauważył coś szczególnego w zachowaniu 

zwierzęcia (np. posmutnienie)? Tak/Nie*
  Jeśli tak, to co? ………
2.  Czy są w gospodarstwie inne zwierzęta? Tak/Nie*
  Gatunek ………
  Rasa ………
  Liczba ………

3.  Czy zostały zaobserwowane jakieś objawy? Tak/Nie*
  Jakie? ………
  Kiedy się pojawiły? ………
  Ile zwierząt wykazywało objawy? ………
4.  Czy zwierzę/ta padły? Tak/Nie*
  Ile zwierząt? ………
  Po jakim czasie od wystąpienia pierwszych objawów? ………
5.  Czy zwierzęta były leczone? Tak/Nie*
  Jakimi lekami? ………
  Jaki lekarz/lecznica sprawuje opiekę nad zwierzętami? ………
6.  Czy ostatnio w okolicy wystąpiły podobne zatrucia? Tak/Nie*
7.  Sposób żywienia zwierząt:
  Karma komercyjna / własna*
  Jak jest przechowywana? ………
  Czy ostatnio była zmieniana? ………
8.  Czy właściciel ma z kimś konflikt (sąsiedzi, ktoś z rodziny)? 

Tak/Nie*
9.  Czy w rodzinie są dzieci? Tak/Nie*
  Czy mogły dać coś niedozwolonego do jedzenia zwierzętom, 

np. leki, czekolada? Tak/Nie*
10.  Czy doszło do przestępstwa (np. włamania, kradzieży itp.)? 

Tak/Nie*
11.  Czy na terenie posesji zostały znalezione jakieś podejrzane 

przynęty? Tak/Nie*
12.  Czy została przeprowadzona diagnostyka różnicowa?  

Tak/Nie*
  Sytuacja epizootyczna w okolicy ………
  Czy inne choroby o podobnym do zatrucia przebiegu zosta-

ły wykluczone? ………

2. Rodzaj i sposób pobierania próbek
2.1. Pobieranie materiału od zwierząt żywych
Od zwierząt wykazujących objawy podtrucia należy jak najszyb-
ciej zabezpieczyć materiał do badań: 

Rodzaj materiału Sposób przechowywania

Krew pełna, osocze, 
surowica (5–10 ml)

probówki z antykoagulantami, np. heparyną 
lub EDTA (nie stosować przy podejrzeniu zatrucia 
metalami ciężkimi)

Mocz (ok. 50 ml) plastikowy, jałowy kubeczek lub słoik

Kał (ok. 50–100 g) plastikowy, jałowy kubeczek lub słoik

Wymiociny (ok. 50–100 g) plastikowy, jałowy kubeczek lub słoik

Zabezpieczony materiał należy opisać, zapakować osobno 
i niezwłocznie zamrozić.
2.2. Pobieranie materiału od martwych zwierząt
W przypadku śmierci zwierzęcia należy niezwłocznie przepro-
wadzić sekcję zwłok. Jeśli bezpośrednio po upadku nie jest to 
możliwe, zwłoki należy pozostawić w warunkach chłodniczych 
lub w razie konieczności przechowania dłużej niż 48 godzin, 
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Wirus afrykańskiego pomoru świń 
(ASFV) jest wirusem DNA, nale-

żącym do gatunku Asfavirus z rodziny As-
farviridae. Ma strukturę wielowarstwową, 
składającą się z nukleoidu, rdzenia, otoczki 
wewnętrznej, kapsydu i czterowarstwowej 
lipoproteinowej otoczki zewnętrznej (1).

Właściwości wirusa zapewniają mu bar-
dzo dużą oporność na inaktywację przez 

czynniki fizyczne i chemiczne, w tym znaj-
dujące się w środowisku bytowania świń 
i dzików. Brak jest danych krajowych na ten 
temat. Niniejsze opracowanie oparte jest 
zatem na piśmiennictwie zagranicznym (2).

Z danych tych wynika, że ASFV pozo-
staje patogenny przez 6 lat przy przetrzy-
mywaniu w ciemni w temperaturze 5°C, 
a 18 miesięcy w surowicy krwi znajdującej 

się w temperaturze 37°C. W temperaturze 
56°C zachowuje właściwości zakaźne oko-
ło 3 godzin.

Wirus afrykańskiego pomoru świń jest 
bardzo oporny na zmiany pH i zachowu-
je swe właściwości patogenne pomiędzy 
pH 4 i pH 10 (3). W związku z tym pozo-
staje zakaźny w procesie dojrzewania wę-
dlin. Przy pH między 3,1 i 3,9 pozostaje pa-
togenny od 22 godzin do trzech dni, nato-
miast przy pH 13,4 jeden tydzień.

Przeżywalność ASFV we krwi świń 
w temperaturze pokojowej wynosi 18 tygo-
dni, a w odchodach świń przez  60–100 dni. 
Eksperymentalnie wykazano, że ASFV 
zachowuje właściwości chorobotwórcze 
w gnojowicy po ogrzaniu jej do 53°C przez 
około 15 minut.

W  przypadku mięsa świń zakażo-
nych wirusem ASF zachowuje on wyso-
kie miana zakaźne, wyrażane w dawce wi-
rusa powodującego hemadsorpcję w 50% 

Oporność wirusa afrykańskiego 
pomoru świń na warunki środowiska 
oraz czynniki fizyczne i chemiczne

Zygmunt Pejsak, Marian Truszczyński

z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach

Prace poglądowe

880 Życie Weterynaryjne • 2017 • 92(12)


