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JAK wyzwolić się  
od świądu? 
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APOQUEL® jest nowatorskim, pierwszym w swojej klasie 
inhibitorem kinaz JAK, umożliwiającym leczenie świądu 
wywołanego alergicznym zapaleniem skóry oraz objawów 
klinicznych atopowego zapalenia skóry u psów. 

•  Szybkość działania – wykazana skuteczność przeciwświądowa  
w ciągu 4 godzin po podaniu1

•   Długo utrzymująca się skuteczność – długotrwałe łagodzenie świądu  
i poprawa stanu zmian skórnych2

•  Bezpieczeństwo stosowania – wyższy profil bezpieczeństwa przy  
podawaniu krótko- i długoterminowym w porównaniu z kortykosteroidami3

 1. Niepublikowane dane własne. Badanie Zoetis nr A161-AU-12-096.   
2. Cosgrove SB, et al. Vet Dermatol. 2013; w druku.   
3. Niepublikowane dane własne. Badanie Zoetis nr 5962C-85-08-364.  

• Dostępny w 3 gramaturach: 3,6 mg, 5,4 mg i 16 mg
• Opakowania zawierają 20 lub 100 tabletek

Zapraszamy na wykłady: Białystok – 15.07 Hotel Ibis Styles; Poznań – 16.07 Novotel Centrum. Zapisy na www.akademiazoetis.pl
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M iałem sen. Śniło mi się, że w alei 
Przyjaciół w Warszawie, brałem 

udział w posiedzeniu, podczas którego 
z zaangażowaniem omawiano wątpliwo-
ści etyczne związane z przeszczepianiem 
nerek u kotów. To jednak było tylko sen-
ną marą. Takie dyskusje jeszcze się u nas 
nie zdarzają. Gdybym jednak 3 marca br., 
znalazł się w Belgravia House w Londynie, 
na posiedzeniu Rady Królewskiego Kole-
gium Lekarzy Weterynarii (Royal College 
of Veterinary Surgeons – RCVS), mógłbym 
na jawie przysłuchiwać się dyskusji na ten 
temat (Vet. Rec. 2016, 178, 332–333). Rada 
RCVS jest w pewnym zakresie odpowied-
nikiem naszej Krajowej Rady.

Nie oznacza to jednak, że te sprawy 
u nas nikogo nie interesują. Pamiętam 
zapytanie o krajowe regulacje w odnie-
sieniu do transplantacji nerek u kotów, 
ale, o ile wiem, pozostało ono bez odpo-
wiedzi. Przypominam też sobie rozmo-
wę telefoniczną, podczas której niezna-
ny mi właściciel pytał, czy w Polsce wy-
konuje się przeszczepy nerek u kotów i nie 
wydał się zrażony tym, że poradziłem mu 
wyjazd na operację do Wielkiej Brytanii.

Chciałbym podjąć ten temat, bowiem 
dotyczy ważnych problemów etycznych, 
związanych z wykonywaniem naszego 
zawodu na poziomie wyższym niż pod-
stawowy. Przy czym chodzi tu nie tyle 
o przeszczepianie narządów, ale o to, co 
powinno być misją lekarza weterynarii, 
a więc także myślenie o dobru zwierząt 
w ogólności i zagadnienia związane z jego 
rozumieniem.

Przeszczepianie nerek dotyczy przede 
wszystkim kotów z tego względu, że w wie-
ku powyżej siedmiu lat bardzo często roz-
wija się u nich przewlekła niewydolność 
nerek, prowadząca do stanu, w którym, 
podobnie jak u ludzi, jedynym sposobem 
przedłużenia życia jest dokonanie prze-
szczepu narządu. W niektórych ośrod-
kach zabieg ten jest wykonywany już od 
ponad dwudziestu lat, choć, historycznie 
ujmując, pierwszego przeszczepu nerki 
u kota dokonał Emerich Ulman w Wied-
niu, w 1902 r. Pamiętam, że przed ponad 
trzydziestu laty w ramach eksperymen-
tów nerki u psów przeszczepiał prof. Ma-
rek Żakiewicz, znany jako autor pierwsze-
go polskiego podręcznika chirurgii ma-
łych zwierząt.

Początkowo transplantacje nerek u ko-
tów wykonywano jedynie w Stanach Zjed-
noczonych, następnie wprowadzono je 
w Australii i Nowej Zelandii. W Kana-
dzie przeszczepami u zwierząt zajmuje 
się dr Mirosław Ruka, absolwent z War-
szawy. W Wielkiej Brytanii takie operacje 

wprowadzono do praktyki w 2003 r., ale 
w 2013 r. zawieszono ich wykonywanie, 
gdyż, według prestiżowego Królewskiego 
Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu 
wobec Zwierząt (Royal Society for the Pre-
vention of Cruelty to Animal –RSPCA), 
powodują niepotrzebne cierpienia zwie-
rząt. W artykule omawiającym związa-
ne z tym problemy etyczne (Vet. J. 2014, 
202, 405–407) podano, że obecnie leka-
rze w Wielkiej Brytanii rzadko podejmują 
się wykonania tego zabiegu. Warto pod-
kreślić, że przeszczep nerki nie prowadzi 
do wyleczenia, lecz jest jedną z niewielu 
metod terapii w końcowej fazie choroby, 
kiedy rozważana jest eutanazja.

W  USA rocznie wykonuje się 
 400–500 takich operacji, przede wszyst-
kim na uczelniach weterynaryjnych. U ko-
tów nie ma możliwości sprawdzenia po-
dobieństwa antygenów zgodności tkan-
kowej biorcy i dawcy narządu. Jedynym 
warunkiem jest zgodność grupy krwi. 
Mimo to, dzięki zastosowaniu immuno-
supresji, przeszczepiona nerka działa śred-
nio dwa lata, ale najdłuższy, potwierdzony 
czas przeżycia kota po transplantacji wy-
niósł 14 lat. Dawcami nerki z reguły są koty 
w wieku od 1 do 2 lat. Kwalifikacja dawcy 
do zabiegu odbywa się na podstawie wyni-
ków dokładnych oznaczeń charakteryzu-
jących czynność nerek i, co bardzo ważne, 
wymagane jest wykluczenie zakażeń wi-
rusem białaczki kotów oraz wirusem nie-
doboru immunologicznego kotów, a tak-
że toksoplazmozy.

Koszt zabiegu, z  licznymi badaniami 
diagnostycznymi przed operacją i po niej 
oraz hospitalizacją pacjenta, wynosi od 
18 do 25 tys. dolarów. Jeżeli przed opera-
cją potrzebna jest hemodializa – docho-
dzi wydatek 3,5–6,5 tys. USD. Kot z prze-
szczepioną nerką do końca życia musi 
otrzymywać cyklosporynę i prednizo-
lon, co miesięcznie kosztuje 30–60 dola-
rów. Reasumując te dane należy stwier-
dzić, że na transplantację stać tylko bardzo 
zamożnych, kochających swoje zwierzęta 
właścicieli kotów.

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu 
zabiegu należy do lekarza, który rozpo-
czyna konieczne procedury i poszukuje 
dawcy narządu. I  aby ukochany, ciężko 
chory kot uzyskał szansę na przedłuże-
nie życia, innemu, zdrowemu kotu, jed-
nak nie obdarzonemu uczuciem, trzeba 
wyciąć nerkę. W związku z tym pojawia 
się problem etyczny, którego rozwiązanie 
wcale nie jest łatwe. W krajach, w których 
wykonywane są przeszczepy nerki u ko-
tów, praktykuje się pobieranie narządu 
od bezpańskich zwierząt przebywających 

w schroniskach. W Stanach Zjednoczo-
nych warunkiem uzyskania zgody na po-
branie nerki od bezpańskiego kota prze-
bywającego w schronisku jest jego adopcja 
przez właściciela biorcy. Wynika z tego, 
że właściciel kota z przeszczepioną nerką 
ma obowiązek opiekowania się do końca 
życia kotem, od którego pobrano narząd.

Problem etyczny, o  jakim piszę, ma 
bezpośredni związek z naczelną zasadą 
postępowania lekarskiego, zgodnie z któ-
rą nie wolno czynić krzywdy zwierzęciu 
nawet za cenę korzyści innego zwierzęcia. 
Z etycznego punktu widzenia bowiem nie 
powinno się przeprowadzać zabiegu, je-
żeli którekolwiek ze zwierząt może ucier-
pieć. W praktyce eliminuje to przypadki, 
kiedy transplantacja może spowodować 
u biorcy dodatkowe komplikacje. Powin-
no także eliminować użycie kota dawcy, 
który ucierpi po zabiegu, a  także odda-
nie kota dawcy do adopcji właścicielowi 
innemu niż właściciel kota biorcy. Utrata 
jednej nerki przez dawcę narządu w zasa-
dzie nie zmniejsza potencjału biologicz-
nego zwierzęcia, jeżeli pozostawiona ner-
ka pracuje prawidłowo. W jednym z ba-
dań przez trzy lata monitorowano stan 
po resekcji nerki u 16 zdrowych dawców 
i tylko u jednego kota stwierdzono prze-
wlekłą niewydolność narządu, ale dopie-
ro po 52 miesiącach od operacji. Prakty-
ka dowodzi, że większym zagrożeniem dla 
dawców jest to, że właściciele adopcyjni 
usypiają je lub zaniedbują, bowiem nie 
czują potrzeby sprawowania opieki nad 
dawcą, mimo tego że ich własny, ulubio-
ny kot żyje dzięki implantacji jego nerki. 
Zarówno personel schronisk dla zwierząt, 
jak i lekarze mają trudności z przewidze-
niem takich sytuacji.

W tym roku w Wielkiej Brytanii, gdzie 
do niedawna dozwolone było pobieranie 
nerek od bezpańskich kotów ze schronisk, 
Królewskie Kolegium Lekarzy Weteryna-
rii ponownie rozpatrzyło dopuszczalność 
tej procedury i poproszono o opinię na 
ten temat Komitet Standardów. Wynika-
ło to zarówno z nowych regulacji praw-
nych w odniesieniu do ochrony zwierząt, 
jak reakcji społecznych na takie zabiegi, 
gdyż niektórzy uważają, że transplanta-
cje nerek u kotów wykonywane są przede 
wszystkim dlatego, że jest to technicznie 
możliwe, podczas gdy korzyści dla dobro-
stanu leczonych zwierząt są wątpliwe. Ko-
mitet Standardów RCVS bardzo szczegó-
łowo zbadał aspekty prawne i etyczne tego 
zagadnienia i doszedł do wniosku, że po-
bieranie narządów od żyjących dawców 
powinno być zabronione. Jeden z uczest-
ników debaty na ten temat stwierdził: 
„Sądzę, że idziemy w kierunku pobiera-
nia narządu tylko od martwych dawców, 
a jeżeli nie jest to wykonalne, to nie bę-
dzie wykonane, na tym koniec”.

Od redakcji

Miscellanea
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Omawiany problem w zasadzie nas nie 
dotyczy. Chodziło mi o przedstawienie 
stosunku do wykonywanego zawodu i do 
zwierząt w kraju, w którym pozycja lekarzy 
weterynarii w społeczeństwie jest bardzo 
wysoka, a ja z różnych stron słyszę o ko-
nieczności kreowania u nas pozytywnego 
obrazu weterynarii. Jestem przekonany, że 
szacunek dla lekarzy weterynarii jest ści-
śle związany z poszanowaniem przez nich 
dobrostanu zwierząt, których los i  rola 
we współczesnych społeczeństwach jest co-
raz częściej przedmiotem debaty etycznej.

Podam przykład, jak postępuje RCVS, 
gdy któryś z członków korporacji nie speł-
nia wymaganych kryteriów. 15 maja br. 
Komitet Dyscyplinarny skreślił z  listy 
członków RCVS lekarz weterynarii Ker-
stin Vockert, z miejscowości Bournemo-
uth w hrabstwie Dorset. Oznacza to, że 
nie może już wykonywać zawodu na te-
renie Wielkiej Brytanii. Zwracam uwa-
gę, że do wiadomości publicznej podano 
dane osobowe ukaranego lekarza, co u nas 
jest zabronione.

Podstawą do wymierzenia tej drakoń-
skiej kary nie było przewinienie dotyczące 

praktyki weterynaryjnej, ale złe obchodze-
nie się z należącymi do niej psami. Oskar-
żenie zostało wniesione przez Królewskie 
Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu 
wobec Zwierząt, gdy jeden z jej psów, rasy 
shi-tzu, został zabrany z ulicy, gdzie wa-
łęsał się bez dozoru. Pies został przewie-
ziony do lecznicy i zbadany przez lekarza 
weterynarii, który stwierdził skrajne za-
niedbanie zwierzęcia. Skołtuniona, sfil-
cowana i  zanieczyszczona kałem i mo-
czem sierść pokrywała w strąkach całe 
ciało zwierzęcia, utrudniając mu poru-
szanie się, ograniczając widzenie i po-
bieranie pokarmu. Pies cierpiał również 
z powodu zaawansowanej choroby oczu. 
W znieczuleniu ogólnym psa ogolono, 
a następnie poddano leczeniu. Jego dal-
sze losy ułożyły się pomyślnie i trafił do 
nowych właścicieli. Kerstin Vockert mia-
ła jeszcze jednego, znacznie bardziej za-
niedbanego psa, cocker spaniela, którego 
zresztą uśpiła. Sprawę opisała miejscowa 
prasa. Szczegóły są podane na stronie in-
ternetowej RCVS.

Przesłuchanie przed Komitetem Dys-
cyplinarnym RCVS trwało dwa dni. 

Komitet uznał, że oskarżenie lekarza we-
terynarii o wykroczenie przeciwko usta-
wie o ochronie zwierząt poważnie naru-
sza dobre imię zawodu i podważa zaufanie 
opinii publicznej. Na zakończenie rozpra-
wy przewodniczący Komitetu Ian Gre-
en powiedział: „W tych okolicznościach 
oświadczam, że postępowanie pozwanej 
przekroczyło wszelkie standardy zacho-
wania obowiązujące lekarza weterynarii 
i  tym samym nie powinna wykonywać 
tego zawodu”.

Jestem przekonany, że autorytet Kró-
lewskiego Kolegium Lekarzy Weterynarii 
w społeczeństwie brytyjskim, w którym 
postrzeganie weterynarii zostało ukształ-
towane przez Jamesa Herriota, bierze się 
z  tego, że stać go zarówno na zaintere-
sowanie się kotami dawcami nerek, jak 
i z tego, że pozbywa się członków niespeł-
niających standardów etycznych zawodu.

Ciekawe, jak potoczyłaby się ta sprawa, 
gdyby była rozpatrywana przed  organami 
naszej Izby.

Antoni Schollenberger
Redaktor naczelny

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYWY 2016

W tegorocznym rankingu „Perspektyw” na kierunku 
kształcenia weterynaria na pierwszym miejscu 

znalazł się Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WSK 100), 
na   drugim miejscu Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WSK 97,48), 
na  trzecim miejscu Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie 

(WSK 94,90), na czwartym miejscu Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
(WSK 89,48), na piątym miejscu Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej i  Nauk o  Zwierzętach Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (WSK 72,72), a na szóstym 
miejscu – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Wetery-
naryjnej UJ-UR Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie (WSK 46,74).

 – 19 maja 2016 r. W gmachu Sejmu odbyło się posiedze-
nie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajo-
wą Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali: prezes 
Jacek Łukaszewicz i Marek Wisła.

 – 20–22 maja 2016 r. W Trygorcie odbyły się XI Mistrzo-
stwa Polski Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii 
o Puchar Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryj-
nej. Krajową Radę Lekarsko Weterynaryjną reprezentował 
prezes Jacek Łukaszewicz. 

 – 23 maja 2016 r. W  imieniu Krajowej Rady Lekarsko- 
-Weterynaryjnej prezes Jacek Łukaszewicz wystosował pis-
mo do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa  Jurgiela 
dotyczące analizy finansowej wynagrodzenia pracowni-
ków Inspekcji Weterynaryjnej.

 – 23 maja 2016 r. W  imieniu Krajowej Rady Lekarsko- 
-Weterynaryjnej prezes Jacek Łukaszewicz wystoso-
wał pismo do podsekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewy Lech dotyczące zmian 
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w rozporządzeniach ministra rolnictwa i  rozwoju wsi 
z 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wyso-
kości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję We-
terynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz 
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komi-
sji Europejskiej oraz z 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warun-
ków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czyn-
ności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone 
przez powiatowego lekarza weterynarii.

 – 24 maja 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Komitetu Orga-
nizacyjnego Obchodów 25-lecia Krajowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej.

 – 24 maja 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Prezydium KRLW. 
W trakcie posiedzenia odbyło się spotkanie Prezydium roz-
szerzonego o prezesów niektórych okręgowych izb lekar-
sko-weterynaryjnych z przedstawicielami władz wydzia-
łów, na których znajdują się kierunki medycyna weteryna-
ryjna w sprawie organizacji praktyk studenckich w związku 
z uchwałą nr 24/2014/VI Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej z 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wyso-
kości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i  szkolenie praktyczne studentów 
wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynika-
jącym z programu studiów.

 – 25 maja 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko- 
-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. remontu 
i adaptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 – 25 maja 2016 r. W gmachu Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja zatytułowana „Refor-
ma systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce”. Krajową 
Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali:  prezes Jacek 
 Łukaszewicz, Maciej Bachurski i Marek Wisła.

 – 25 maja 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko- 
-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie rozszerzonego Zespo-
łu ds. sytuacji kadrowo-płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej.

 – 30 maja 2016 r. W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym 
Olsztyn-Kortowo II odbyła się uroczystość wręczenia dyplo-
mów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Medycy-
ny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego 
w  Olsztynie. Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryj-
ną reprezentował prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski.

 – 30 maja 2016 r. W  imieniu Krajowej Rady Lekarsko- 
-Weterynaryjnej prezes Jacek Łukaszewicz wystosował 

pismo do dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żyw-
ności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krystiana Popławskiego dotyczące niskich wynagro-
dzeń w Inspekcji Weterynaryjnej.

 – 2–4 czerwca 2016 r. W Marche-en-Famenne (Belgia) od-
było się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego FVE. Krajo-
wą Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali: prezes 
Jacek Łukaszewicz, Krzysztof Anusz i Piotr Kwieciński.

 – 9 czerwca 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. sytu-
acji kadrowo-płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej.

 – 9 czerwca 2016 r. W gmachu Sejmu odbyło się posiedze-
nie podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpie-
czeństwa Żywności. Krajową Radę Lekarsko- Weterynaryjną 
reprezentowali: prezes Jacek Łukaszewicz, Maciej  Bachurski 
i Marek Wisła.

 – 13 czerwca 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby  Lekarsko- 
-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Krajowej Komi-
sji Rewizyjnej.

 – 14 czerwca 2016 r. W siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej odbyło się XIII posiedzenie Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji.

 – 16 czerwca 2016 r. W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz wystosował pi-
smo do dziekanów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej 
informujące o decyzji Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej o utrzymaniu w mocy uchwały nr 24/2014/VI KRLW.

 – 16 czerwca 2016 r. W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej prezes Jacek Łukaszewicz wystosował pi-
smo do prezesów Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Wetery-
naryjnych dotyczące poparcia przez członków samorzą-
du stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej In-
spekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez 
Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bez-
pieczeństwa żywności.

 – 16 czerwca 2016 r. W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej prezes Jacek Łukaszewicz wystosował pi-
smo do głównego lekarza weterynarii, wojewódzkich le-
karzy weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii 
dotyczące poparcia przez pracowników Inspekcji Wetery-
naryjnej stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych 
przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu 
bezpieczeństwa żywności.

 – 16 czerwca 2016 r. W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej prezes Jacek Łukaszewicz wystosował pi-
smo do dziekanów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej 
dotyczące poparcia przez pracowników Inspekcji Wetery-
naryjnej stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych 
przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu 
bezpieczeństwa żywności.

SPROSTOWANIE

Na prośbę zainteresowanej informujemy, że wymienio-
na w podziękowaniach do artykułu: „Historia polskich le-
karzy weterynarii internowanych w Szwajcarii w  latach 
 1940–1947” (Życie Wet. 6/2016) p. Margrit Maeder nie bra-
ła udziału w jego tłumaczeniu na język polski. Tłumaczką 
była p. Agnieszka Milewska z Warszawy.

Redakcja
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Podczas posiedzenia, które odbyło się 
24 maja br., omówiono projekt uchwa-

ły Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
w sprawie wysokości składki członkowskiej 
odprowadzanej do budżetu Krajowej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej w 2017 r. Prezes 
Jacek Łukaszewicz zaprezentował doku-
ment i poinformował, że wysokość skład-
ki w przyszłym roku pozostanie bez zmian. 
Prezydium zarekomendowało Krajowej Ra-
dzie przyjęcie treści uchwały.

Następnie odbyło się spotkanie prezy-
dium rozszerzonego o prezesów niektórych 
okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych 
z dziekanami wydziałów medycyny wetery-
naryjnej w sprawie odpłatności za prakty-
ki studenckie. W spotkaniu  uczestniczyli: 
prof. Andrzej Pomianowski – prodziekan 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie, prof. Piotr Ślósarz – dziekan elekt Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu, prof.  Kazimierz  Tarasiuk – 
dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medy-
cyny Weterynaryjnej UJ-UR Uniwersytetu 
Rolniczego im.  Hugona  Kołłątaja w Krako-
wie, dr Robert  Karczmarczyk – prodziekan 
studiów anglojęzycznych Wydziału Medy-
cyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, dr Stanisław 
Dzimira – prodziekan do spraw studenc-
kich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu oraz prof. Marcin Bańbura – prodzie-
kan do spraw dydaktyki Wydziału Medycy-
ny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas spotkania dziekani Wydziałów 
Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia, 
Warszawy, Olsztyna i Lublina zwrócili się 
z prośbą o odłożenie w czasie wejścia w ży-
cie opłat za praktyki lub ich uchylenie zgod-
nie ze złożonym wcześniej przez nich wnio-
skiem. Poinformowali, że nałożenie opłat 
znacznie utrudni uczelniom zbilansowanie 

ich budżetu. Prezes Jacek Łukaszewicz przy-
pomniał, że o wprowadzeniu odpłatności 
była mowa od 2013 r. i był czas na podję-
cie przez uczelnie działań mających na celu 
pozyskanie środków na ten cel lub ograni-
czenie kosztów poprzez zmniejszenie na-
boru studentów na pierwszy rok studiów. 
Przypomniał, że Krajowa Rada deklarowała 
wsparcie w tej sprawie, ale niestety uczelnie 
nie podjęły żadnych działań, które mogły-
by być wspierane przez samorząd lekarsko-
-weterynaryjny. Prezes Jacek Łukaszewicz 
zwrócił się również z prośbą o nieprzed-
stawianie do podpisu kierownikom i wła-
ścicielom zakładów leczniczych dla zwie-
rząt umów na odbycie praktyki zawierają-
cych zapis o braku ich odpłatności, gdyż są 
one niezgodne z obowiązującym prawem.

Ustalono, że skoro uczelnia ponosi opła-
tę za praktyki studentów, to ma prawo wy-
magać od zakładu leczniczego dla zwierząt 
określonego standardu tych praktyk, co 
znajdzie odzwierciedlenie w treści umowy 
zawieranej pomiędzy stronami.

Dziekani postanowili podjąć prace nad 
wspólnym, jednolitym wzorem umowy 
o praktyki, w którym zostaną prawidło-
wo określone warunki odbycia praktyki, 
a także warunki odpłatności za nie zgodne 
z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej. Prezes Łukaszewicz zadeklaro-
wał pomoc samorządu w pracach nad tym 
dokumentem.

Jacek Łukaszewicz poinformował, że 
na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady 
przedstawi pod głosowanie wspólny pisem-
ny wniosek dziekanów Wydziałów Medycy-
ny Weterynaryjnej z Wrocławia, Warszawy, 
Olsztyna i Lublina o uchylenie lub odrocze-
nie przedmiotowej uchwały, ale zaznaczył, 
że osobiście wątpi, aby Krajowa Rada przy-
chyliła się do niego.

Strony umówiły się na kolejne spotka-
nie we wrześniu (między 5 a 9 września 
br.) we Wrocławiu w celu podjęcia prac 
m.in. nad projektem unormowań prawnych 

systemu odbywania praktyk i staży w rzeź-
niach i  innych zakładach nadzorowanych 
przez Inspekcję Weterynaryjną.

Poniżej zamieszczamy decyzję w sprawie 
uchwały nr 24/ 2014/ VI podjętą podczas po-
siedzenia Krajowej Rady w dniu 14 czerwca 
br. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 
podtrzymała regulacje zawarte w wymie-
nionej uchwale.

Następnie Prezydium zapoznało się 
z efektami prac Zespołu ds. remontu i ada-
ptacji siedziby Krajowej Izby Lekarsko- 
-Weterynaryjnej. Dyrektor biura Marek 
 Mastalerek poinformował o postępach 
w pracach (gotowy projekt i wizualiza-
cja) i problemach z uzyskaniem wszyst-
kich pozwoleń.

Przewodniczący komitetu organizacyj-
nego obchodów 25-lecia samorządu lekar-
sko-weterynaryjnego Wojciech  Hildebrand 
poinformował o wyborze miejsca i daty 
obchodów oraz opracowania roboczego 
scenariusza wydarzenia. Przygotowywana 
jest również lista honorowych gości uro-
czystości.

Prezes Jacek Łukaszewicz zapowiedział 
rozmowę z prezesami izb okręgowych pod-
czas najbliższego posiedzenia Krajowej Rady 
na temat realizacji uchwały nr 49/15/VI 
w sprawie zobowiązania okręgowych rad 
lekarsko-weterynaryjnych do podjęcia dzia-
łań dyscyplinujących wpisy do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej. Tematem rozmów z prezesami 
mają być także ich uwagi do projektu „Do-
brej praktyki klinicznej”, problemu tzw. 
lecznic sieciowych oraz problemu wykazu 
rejonów wyborczych, w których nie doszło 
w 2013 r. do skutecznych wyborów delega-
tów na zjazdy okręgowe.

Prezes Jacek Łukaszewicz poinformował 
o spotkaniach w instytucjach państwowych 
poświęconych tworzeniu nowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Żywności. Rzecznik praso-
wy Izby Witold Katner zrelacjonował temat 
dotychczasowej współpracy z mediami oraz 
planów informowania dziennikarzy o sta-
nowisku samorządu lekarzy weterynarii na 
temat planów łączenia inspekcji.

Witold Katner

XIV posiedzenie Prezydium 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

KILW/065/01/16 Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej
– wszyscy

W odpowiedzi na pismo dziekanów Wydziałów Medycyny We-
terynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie 
uchylenia uchwały nr 24/2014/VI lub odłożenia w czasie wej-
ścia w życie opłat za praktyki studenckie uprzejmie informuję, 

że Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na swoim ostatnim 
posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. w wyniku głosowania 
zdecydowaną większością głosów podtrzymała regulacje i ter-
miny zawarte w ww. uchwale.

W związku z tym informuję, że zgodnie z uchwałą nr 24/2014/VI 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ustalenia wy-
sokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów 
medycyny weterynaryjnej praktyki są odpłatne.

Z poważaniem
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
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Uchwały i stanowiska  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Stanowisko 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

z 14 czerwca 2016 r. 
w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej 

Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych 
przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu 

bezpieczeństwa żywności

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna negatywnie ocenia zało-
żenia do projektu ustawy przedstawione przez Zespół do spraw 
reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności, uwa-
żając je za zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywno-
ści oraz wynikające z powyższego zagrożenie dla polskiego eks-
portu produktów rolno-spożywczych.

Powodem jednoznacznie negatywnej oceny założeń rzeczo-
nego projektu ustawy jest:
1)  jego niezgodność z obowiązującym prawem krajowym i unij-

nym;
2)  lakoniczność przedstawionych rozwiązań;
3)  przyjęcie niebezpiecznych dla polskiego konsumenta i pro-

ducentów żywności systemów związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem żywności;

4)  faktyczne obniżenie standardów kwalifikacji organów Pań-
stwa związanych z decyzyjnością w omawianym zakresie;

5)  narażenie systemu certyfikacji żywności i zdrowia zwierząt 
na zakaz eksportu i handlu w obrębie Unii Europejskiej.
Należy podkreślić, że w ocenie licznych gremiów naukowych, 

społecznych i politycznych, w tym Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej, system urzędowej kontroli żywności w Polsce zda-
je egzamin. Świadczą o tym wyniki licznych misji unijnych, kon-
trolujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej, a także opinia, 
jaką cieszy się Inspekcja Weterynaryjna za granicą.

Na szali waży się nie tylko bezpieczeństwo zdrowia publicz-
nego, ale także ekonomiczny aspekt eksportu polskiej żywności. 
Każdy błąd, który może towarzyszyć tak zasadniczej zmianie, 
jaką wprowadzają przedstawione założenia, będzie wykorzysta-
ny przez naszych konkurentów w Unii Europejskiej. Konsekwen-
cją będą wnioski o ograniczenie naszego eksportu lub wprost 
o wprowadzenie embarga.

Dlatego też, tworząc nową inspekcję, nie możemy obniżać 
dotychczasowych standardów, a ich wykładnią jest chociażby 
wysokość kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób spra-
wujących funkcje organów. W obowiązującym prawie najwyż-
sze z wszystkich łączonych inspekcji są wymogi stawiane orga-
nom Inspekcji Weterynaryjnej.

Jeżeli planowana reforma ma udoskonalić istniejący system 
kontroli urzędowej żywności, to nowa inspekcja musi spełniać 
następujące warunki:

 – podlegać bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów;
 – być spionizowana, wykonując swoje zadania jako organ rzą-

dowej administracji niezespolonej;
 – zostać utworzona poprzez przyłączenie do Inspekcji Wete-

rynaryjnej poszczególnych zadań będących we właściwości 
obecnie funkcjonujących inspekcji;

 – zachować obowiązujące w Inspekcji Weterynaryjnej wysokie 
standardy dotyczące kwalifikacji zawodowych wymaganych 
od osób sprawujących funkcje organów;

 – zagwarantować, że pracownicy obecnie funkcjonujących in-
spekcji z dniem wejścia w życie ustawy staną się pracownikami 
przyszłej Inspekcji z uwzględnieniem art. 231 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 5 Ustawy o zawodzie lekarza we-
terynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1509 j.t. ze zm.) mówiącym, że jednym z zadań samorządu lekar-
sko-weterynaryjnego jest „zajmowanie stanowiska w sprawach 
stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia 
publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie” 
oraz zgodnie ze składaną przez nas przysięgą, my, lekarze wete-
rynarii, czujemy się zobowiązani do podjęcia wszelkich działań 
mających na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu wete-
rynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja Weterynaryjna wykonuje blisko 80% zadań nowej 
inspekcji. Przedstawienie przez pana Andrzeja Chodkowskie-
go sugestii, że wszystkie inspekcje tworzące nową strukturę 
Urzędu mają być traktowane na równi kłóci się z zasadą kom-
petencyjności. To nie oznacza, że deprecjonujemy inne inspek-
cje, ale jest podkreśleniem, na jakie działania należy postawić 
główny nacisk. Kierując się troską o prawidłowe funkcjonowa-
nie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego, Kra-
jowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna nie widzi innej możliwości 
nacisku na stronę rządową, jak przeprowadzenie akcji protesta-
cyjnej, nie wykluczając akcji strajkowej.

Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko

Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Apel  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

z 14 czerwca 2016 r. 
o poparcie stanowiska  

Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  
z 14 czerwca 2016 r. w sprawie założeń  

do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych 

przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu 
bezpieczeństwa żywności

Szanowne Koleżanki i Koledzy, jesteśmy przekonani, że możemy 
liczyć na zrozumienie i poparcie tez wyrażonych w stanowisku 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 14 czerwca 2016 r.

Planujemy podjąć działania mające na celu niedopuszczenie 
do zniszczenia Inspekcji Weterynaryjnej, jako dorobku wieku 
pokoleń lekarzy weterynarii. Apelujemy o wsparcie z Waszej 
strony, które pozwoli nam na zaprezentowanie stronie rządowej 
jednoznacznej postawy środowiska weterynaryjnego. W związ-
ku z powyższym przesyłamy Państwu dokument określający 
nasz kierunek działania i prosimy wszystkich lekarzy wetery-
narii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o jego pod-
pisanie i odesłanie.

Sekretarz 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko

Prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Jacek Łukaszewicz
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Pisma i opinie  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

KILW/03210/01/16 Warszawa, 23 maja 2016 r.

Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Realizując prośbę przekazaną podczas spotkania z Panem Mi-
nistrem w dniu 12 maja 2016 r., dotyczącą przesłania analizy 
sytuacji finansowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, 
uprzejmie informujemy, że postulaty płacowe były wielokrotnie 
kierowane przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne oraz 
Porozumienie Wielkopolskie do strony rządowej, a właściwą 
dokumentację dołączyliśmy do niniejszego pisma.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na długo przedtem, 
zanim w czerwcu 2015 r. powstało Porozumienie Wielkopol-
skie zrzeszające również SK NSZZ Solidarność Pracowników 
Weterynarii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy We-
terynarii Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i  Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki 
Medicus Veterinarius, dostrzegała i przekazywała ówczesnym 
władzom zagrożenia wynikające z zaniedbań płacowych w In-
spekcji Weterynaryjnej, wpływające na funkcjonowanie bez-
pieczeństwa zdrowia publicznego, rozwoju przemysłu spożyw-
czego i eksportu produktów spożywczych pochodzenia zwie-
rzęcego oraz stabilizacji w  zakresie statusu epizootycznego 
Państwa. Zostało to podkreślone chociażby w wypowiedziach 
na sesji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 paździer-
nika 2015 r., której Pan przewodniczył, gdzie rozwój ekspor-
tu w zakresie rolnictwa wyraźnie powiązano z pracą Inspek-
cji Weterynaryjnej – dbającej o prawidłową jakość produktu 
spożywczego oraz zgodnymi z prawodawstwem unijnym wa-
runkami jego wytworzenia, czy też wypowiedzi byłego Am-
basadora USA w Warszawie Victora Ashe: „Polska ma jedną 
z najlepszych służb weterynaryjnych w UE, jeśli nie na świecie”.

Wyraźnie dostrzegalna pauperyzacja pracowników Inspek-
cji Weterynaryjnej, brak zainteresowania urzędowych lekarzy 
weterynarii wykonywaniem prac związanych z monitoringiem 
chorób podlegających zwalczaniu, stawiają pod wielkim zna-
kiem zapytania dalsze funkcjonowanie nadzoru w omawia-
nym zakresie. Utracenie wysokiej pozycji polskiej żywności 

Załącznik:
Prosimy o wysłanie faksem na numer (+48 22) 628 93 35 lub w skanie na adres: vetpol@vetpol.org.pl 

List poparcia

Popieram działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zmierzające do zmiany struktury nadzoru nad bezpieczeństwem 
zdrowia publicznego w kraju poprzez poszerzenie kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej o zadania innych inspekcji w celu urze-
czywistnienia zasady „od pola do stołu”.

Jestem przeciwny likwidacji Inspekcji Weterynaryjnej i czynnie będę wspierał akcje środowiska lekarzy weterynarii podejmowane 
w celu ochrony bezpieczeństwa zdrowia publicznego, nie wykluczając akcji strajkowej.

................................................................................. 
(data, podpis oraz pieczątka)

W celach organizacyjnych i kontaktowych prosimy o wypełnienie:
1. Województwo  .........................................................................................................................................................................................................
2. Powiat  .......................................................................................................................................................................................................................
3. Adres mailowy  ........................................................................................................................................................................................................

i możliwości eksportu staje się całkiem realnym zagrożeniem. 
Wysoka jakość polskiego nadzoru weterynaryjnego była do-
statecznym argumentem, aby odeprzeć zarzuty w międzyna-
rodowych aferach, jak afera z fałszowaniem mięsa wołowego 
koniną, w której wyjaśnieniu Inspekcja Weterynaryjna mia-
ła decydującą rolę. Podobne działania dotyczące oskarżenia 
o niewłaściwą jakość polskich produktów, podejmowały inne 
państwa UE, jak np. Republika Czeska. Dzięki sprawnie dzia-
łającej Inspekcji Weterynaryjnej polski przemysł spożywczy 
wyszedł z tych oskarżeń obronną ręką, utrzymując zagranicz-
ne rynki zbytu.

Niestety, wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracow-
ników Inspekcji Weterynaryjnej doprowadził w ciągu ostat-
nich 9 lat do 30% spadku ich realnych dochodów. Nieprzestrze-
ganie zapisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie zabezpie-
czenia środków finansowych na ustawowe prawa pracownicze 
doprowadziło do fluktuacji pracowników, faktycznego spad-
ku zatrudnienia lekarzy weterynarii, utraty doświadczonych 
pracowników i traktowania pracy w Inspekcji Weterynaryjnej 
przez młodych lekarzy weterynarii jako przejściowej. Przed-
stawiona powyżej sytuacja jest niezmiernie niebezpieczna 
dla ciągłości nadzoru prowadzonego przez Inspekcję Wete-
rynaryjną. Wiedza i  doświadczenie pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej, w świetle rozszerzenia jej kompetencji, nie-
spotykanego do tej pory powiększenia zakresu obowiązków 
merytorycznych oraz administracyjno-finansowych, jest je-
dynym gwarantem utrzymania przemysłu rolno-spożywcze-
go, hodowli czy satysfakcji socjalno-bytowej rolników na wy-
sokim poziomie.

W  2014  r. zatrudnienie w  Inspekcji Weterynaryjnej wy-
niosło 2249  lekarzy weterynarii, 1449  pracowników z  wyż-
szym wykształceniem, łącznie z pozostałymi pracownikami 
blisko 6000 osób. Zatrudnienie lekarzy weterynarii w powia-
towych inspektoratach weterynarii od 2009 r. do 2014 r. spa-
dło o 5,74%, najwyższy spadek zatrudnienia wyniósł w woje-
wództwie lubuskim – 20% i wielkopolskim – 15,93%. Średnią 
płacę zasadniczą (na podstawie danych przekazanych do Po-
rozumienia Wielkopolskiego przez wojewódzkich lekarzy we-
terynarii w kwietniu i maju 2015 r.) stanowisk najniżej uposa-
żonych przedstawia poniższa tabela:
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Województwo
Stanowisko 

specjalistyczne
Stanowisko 

wspomagające

świętokrzyskie 2205,80 1866,07

łódzkie 2716,95 2111,49

lubelskie 2590,64 2521,63

pomorskie 2342,61 2099,58

lubuskie 2810,00 2080,00

kujawsko-pomorskie 2685,00 2298,00

podlaskie 2447,00 2375,00

warmińsko-mazurskie 2502,47 2006,73

mazowieckie 2755,01 2121,30

wielkopolskie 3022,53 2149,19

śląskie 2903,17 2574,66

zachodniopomorskie 2751,26 2360,65

opolskie 2790,00 2030,00

małopolskie 2359,00 2201,00

dolnośląskie 2738,86 2094,49

podkarpackie 2309,00 1685,00

Tab. 1. Średnia płaca zasadnicza w powiatowych inspektoratach weterynarii 
na stanowiskach specjalistycznych – inspektorzy weterynaryjni oraz stanowiskach 
wspomagających

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej dane dotyczą 
średniej płacy zasadniczej, najmłodsi stażem inspektorzy wete-
rynaryjni zarabiają 300–500 zł brutto powyżej wynagrodzenia 
minimalnego, a płaca osób pracujących na stanowiskach wspo-
magających jest niewiele wyższa od wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

Żądamy więc spełnienia naszych postulatów, które zapobie-
gną eskalacji niekorzystnych zmian opisanych w analizie sytu-
acji finansowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz za-
grożenia statusu epizootycznego Państwa przez:
1)  wzrost wynagrodzeń w wysokości 1200 zł miesięcznie na każ-

dy etat w Inspekcji Weterynaryjnej, rozłożony w równych czę-
ściach na dwa kolejne lata: 600 zł miesięcznie na każdy etat 
wypłacane od 1 stycznia 2016 r. oraz kolejne 600 zł miesięcz-
nie na każdy etat wypłacane od 1 stycznia 2017 r.;

2)  zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia dla 
urzędowych lekarzy weterynarii
za czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt w wysokości ogółem 15 000 000 zł w równych częściach 
na dwa kolejne lata: 7 500 000 zł od 1 stycznia 2016 r. oraz ko-
lejne 7 500 000 zł od 1 stycznia 2017 r.

Z poważaniem
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

KILW/03210/01/16 Warszawa, 23 maja 2016 r.

Pani
dr n. wet. Ewa Lech
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z  rozpoczęciem prac w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dotyczącym zmian w:

 – rozporządzeniu z 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu usta-
lania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez In-
spekcję Weterynaryjną, sposobu miejsc pobierania tych opłat 
oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Ko-
misji Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 388);

 – rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierp-
nia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia 
za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne 
osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii 
(Dz.U. 2013 r. poz. 424 t. j.)
przedstawiam następujące propozycje zmian w powyższych 

aktach prawnych:
1.  Wprowadzenie stawki opłaty oraz wynagrodzenia za ba-

danie na włośnie zgodnie z pismem z 13 kwietnia 2016 r. 
o sygn. KILW/012/01/16 skierowanym do Pani Minister (w za-
łączeniu).

2.  Wprowadzenie opłaty od kontroli produktów pochodze-
nia zwierzęcego przeznaczonych do wywozu (eksport).
 Zgodnie z dyspozycją art. 33 ustawy o Inspekcji Weteryna-
ryjnej minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 
powinien określić w drodze rozporządzenia m.in. sposób 
ustalania i wysokości opłat za wykonanie czynności, o któ-
rych mowa w przywołanym wyżej art. 30 ust. 1.
  Na podstawie delegacji ustawowej zostało wydane roz-
porządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 grudnia 
2006 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz 
sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji 
Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 388 j.t.), w którym zostały 
przewidziane opłaty za różnego rodzaju czynności kontro-
lne i nadzorcze z nieuzasadnionym pominięciem opłaty od 
kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczo-
nych na eksport. Należy nadmienić, że do przeprowadzenia 
tego rodzaju kontroli obliguje Inspekcję Weterynaryjną usta-
wa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzę-
cego (Dz.U. z 14. 11. 2014 r., poz. 1577). Pomimo istnienia 
obowiązku prawnego do dnia dzisiejszego nie została usta-
lona opłata od kontroli produktów pochodzenia zwierzęce-
go przeznaczonych na eksport.

3.  Przyjęcie za zasadę bez odstępstw powiększenia opłaty 
o koszty dojazdu do miejsca wykonywania czynności oraz 
powiększenia wynagrodzeń o powyższe koszty.

4.  Przyjęcie następujących zapisów w rozporządzeniu mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierpnia 2004 r. w spra-
wie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywa-
nie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wy-
znaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U. 
2013 r. poz. 424 t.j.).
I.  W § 2a kwotę wynagrodzenia „30 zł” proponuje się zmie-

nić na kwotę „62,97 zł”.
II.  W załączniku „Wysokość stawek części podstawowej wy-

nagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy we-
terynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego le-
karza weterynarii” do przedmiotowego rozporządzenia 
proponuje się dokonać następujących zmian:

 1.  W poz. 4 stawkę za:
  Badanie alergiczne:
  1)  ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja):
   a)  za pierwszą sztukę w stadzie z kwoty 19,50 zmie-

nić na kwotę 40,93 zł
   b)  od 2  do 5  sztuk – za każde zwierzę z  kwoty 

9,75 zmienić na kwotę 20,47 zł
   c)  powyżej 5  sztuk – za każde następne zwierzę 

z kwoty 7,80 zmienić na kwotę 16,37 zł
   2)  ptaka – od zwierzęcia – za każde następne zwie-

rzę z kwoty 1,72 zmienić na kwotę 3,61 zł.
  2.  W poz. 5 stawkę za:
     Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od 

zwierzęcia – bez względu na liczbę kierunków ba-
dań, w jakich będą one przeprowadzone:
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  1)  ssaka:
   a)  krwi lub mleka:
    –  za pierwszą sztukę w stadzie z kwoty 19,50 zmie-

nić na kwotę 40,93 zł
    –  od 2 do 5 sztuk – za każde zwierzę z kwoty 

5,85 zmienić na kwotę 12,28 zł
    –  powyżej 5 sztuk – za każde następne zwierzę 

z kwoty 4,42 zmienić na kwotę 9,28 zł
   b)  wymazu z kwoty 1,76 zmienić na kwotę 3,69 zł
   c)  wypłuczyn z  worka napletkowego z  kwoty 

19,51 zmienić na kwotę 40,95 zł
  2)  ptaka:
   a)  krwi z kwoty 0,71 zmienić na kwotę 1,49 zł
   b)  wymazu 0,84 zmienić na kwotę 1,76 zł.
 3.  W poz. 6 stawkę za:
   Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płyt-

kową – od ptaka z kwoty 1,02 zmienić na kwotę 2,14 zł.
 4.  W poz. 10 stawkę za:
   Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodar-

stwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mię-
sa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczo-
nego na użytek własny – od zwierzęcia:

  1)  świni z kwoty 10,23 zmienić na kwotę 70,00 zł
  2)  dzika z kwoty 18,60 zmienić na kwotę 120,00 zł.
 5.  W poz. 20 stawkę za:
  Podanie szczepionki w formie iniekcji – od zwierzęcia:
  1)  bydła, konia z kwoty 1,86 zmienić na kwotę 3,90 zł
  2)  świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia z  kwoty 

1,21 zmienić na kwotę 2,54 zł
  3)  zwierzęcia futerkowego z kwoty 1,21 zmienić na 

kwotę 2,54 zł
  4)  ptaka, królika z kwoty 0,09 zmienić na kwotę 0,188 zł
  5)  pisklęcia jednodniowego z kwoty 0,055 zmienić na 

kwotę 0,115 zł
  6)  ryby z kwoty 0,027 zmienić na kwotę 0,056 zł.
 6.  W poz. 21 stawkę za:
  Podanie szczepionki, doustne albo w aerozolu, dla:
  1)  ssaka – od 1 zwierzęcia z kwoty 0,58 zmienić na kwo-

tę 1,22 zł
  2)  ptaków i królików – za każde 50  sztuk z kwoty 

0,12 zmienić na kwotę 0,25 zł.
 7.  W poz. 25 stawkę za:
   Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentu-

alnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych – od 
zwierzęcia:

   1)  konia, bydła i innego dużego zwierzęcia (wolno ży-
jącego) z kwoty 74,40 zmienić na kwotę 156,17 zł

   2)  świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa wielko-
ści średniej i dużej, płodów tych zwierząt oraz 
strusia dorosłego z kwoty 37,20 zmienić na kwo-
tę 78,08 zł

   3)  prosięcia, jagnięcia, psa rasy małej, kota, mięsożer-
nego zwierzęcia futerkowego, płodów tych zwie-
rząt oraz strusia młodego z kwoty 18,60 zmienić 
na kwotę 39,04 zł

   4)  małego zwierzęcia futerkowego, zwierzęcia labora-
toryjnego z kwoty 13,95 zmienić na kwotę 29,28 zł

   5)  drobiu w wieku do dwóch tygodni życia z kwoty 
1,86 zmienić na kwotę 3,90 zł

   6)  drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni życia 
z kwoty 4,65 zmienić na kwotę 9,76 zł

   7)  ryby:
    a)  o  wadze jednostkowej do 100  g z  kwoty 

1,40 zmienić na kwotę 2,94 zł
    b)  o wadze jednostkowej od 100 g do 250 g z kwo-

ty 1,86 zmienić na kwotę 3,90 zł

    c)  o  wadze jednostkowej od 250  g z  kwoty 
2,79 zmienić na kwotę 5,86 zł.

 8.  W poz. 26 stawkę za:
   Obserwację zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę – 

czterokrotne badanie wraz z wydaniem zaświadczeń – 
od zwierzęcia:

  1)  przebywającego w zakładzie leczniczym dla zwie-
rząt – obejmującą pełne utrzymanie tego zwierzę-
cia z kwoty 250,00 na kwotę 565,00 zł

  2)  doprowadzanego na badania do zakładu lecznicze-
go dla zwierząt z kwoty 132,50 zmienić na kwotę 
300,00 zł

  3)  poza zakładem leczniczym dla zwierząt z kwoty 
200,00 zmienić na kwotę 452,00 zł.

 9.  W poz. 27 stawkę za:
  Uśmiercenie zwierzęcia:
  1)  w przypadku ssaków – za zwierzę lub miot z kwoty 

20,00 zmienić na kwotę 41,98 zł
  2)  w przypadku drobiu i innych zwierząt – za godzinę 

pracy z kwoty 41,00 zmienić na kwotę 150,90 zł.
 10.  W poz. 28 stawkę za:
   Pobranie próbek do badań kontrolnych (monitoringo-

wych) na obecność substancji niedozwolonych, pozo-
stałości chemicznych, biologicznych, produktów leczni-
czych oraz skażeń promieniotwórczych, za jedną prób-
kę pobraną:

  1)  w zakładzie produkcji z kwoty 3,00 zmienić na kwo-
tę 6,30 zł

  2)  w gospodarstwie z kwoty 7,00 zmienić na kwotę 
14,69 zł.

 11.  W poz. 29 stawkę za:
    Przegląd stanu zdrowia zwierząt, nadzór epizootycz-

ny w ognisku choroby lub inne czynności związane ze 
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, za godzinę 
pracy z kwoty 41,00 zmienić na kwotę 150,90 zł.

 12.  W poz. 30 stawkę za:
    Przegląd rodzin pszczelich, za godzinę pracy z kwoty 

41,00 zmienić na kwotę 150,90 zł.
 13.  W poz. 31 stawkę za:
    Przeprowadzenie na miejscu w siedzibie stada kontro-

li oznakowania i rejestracji bydła, owiec lub kóz oraz 
wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji 
tych zwierząt, a także zaopatrzenia bydła w paszporty:

  1)  za pierwszą sztukę w stadzie z kwoty 40,00 zmienić 
na kwotę 83,96 zł

  2)  od 2 do 5 sztuk – za każde zwierzę z kwoty 4,00 zmie-
nić na kwotę 8,40 zł

  3)  powyżej 5 sztuk – za każde zwierzę z kwoty 3,00 zmie-
nić na kwotę 6,30 zł,

    a jeżeli w siedzibie stada, w którym jest przeprowa-
dzana kontrola, nie ma bydła, owiec lub kóz, podlega-
jących obowiązkowi oznakowania i rejestracji, stawkę 
za kontrolę zmienić z kwoty 30,00 na kwotę 62,97 zł.

Uzasadnienie
  Przy kalkulacji wysokości proponowanych stawek w przed-

miotowym rozporządzeniu za wzorcowe przyjęto czynności 
wykonywane przy monitoringu chorób bydła, a więc określone 
w § 2a oraz w pozycji 4 pkt 1 i pozycji 5 pkt 1a (badanie aler-
giczne ssaka oraz pobranie próby krwi od ssaka) załącznika 
do rozporządzenia biorąc pod uwagę fakt, że są one najczęst-
szym przedmiotem zleceń. Przyjęto założenie, że w 8 godzin 
pracy lekarz weterynarii jest w stanie przeprowadzić badanie 
6 gospodarstw liczących po 10 szt. bydła, następnie w 3 godzi-
ny dokonuje odczytu badania tbc oraz w 2 godziny sporządza 
pełną dokumentację wraz z wprowadzeniem jej do systemu 
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informatycznego. Otrzymany w ten sposób czas pracy (13 go-
dzin) przemnożono przez wysokość kosztów wynikającą z za-
łączonej ekspertyzy Katedry Rachunkowości Menadżerskiej 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie i porównano procentowo z wysokością 
wynagrodzenia wynikającego z obecnie obowiązujących sta-
wek, uzyskując współczynnik 209,9%, przez który przemno-
żono pozostałe stawki wynagrodzeń za czynności wykony-
wane w oparciu o zakład leczniczy dla zwierząt.
  Wyjątkiem jest wysokość wynagrodzenia za obserwację 
zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę (poz. 26 pkt 2 załączni-
ka), gdzie 2 godziny uznano za czas niezbędny do przeprowa-
dzenia czterokrotnego badania oraz wystawienia zaświadczenia 
i w sposób analogiczny do opisanego powyżej przeliczono wyso-
kość wynagrodzenia określonego w poz. 26 pkt 1 i 3 załącznika.
  Zaproponowano też zmianę wynagrodzenia w poz. 10 
pkt 1 i 7 załącznika (badanie mięsa zwierząt rzeźnych na tere-
nie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub 
mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego 
na użytek własny – od zwierzęcia), proponując odpowiednio: 
70,00 PLN za badanie świni oraz 120,00 za badanie dzika. Na-
leży podkreślić, że dotychczasowa wysokość wynagrodzenia za 
te czynności (10,33 PLN oraz 18,60 PLN) była nie do przyjęcia, 
gdyż samo badanie na obecność włośni, będące składową ca-
łej czynności trwa około 2,5 godziny. Mając jednak na wzglę-
dzie konieczność wykonywania powyższych badań ze względu 
na stan zdrowia społeczeństwa Porozumienie Wielkopolskie 
proponuje w tych przypadkach przyjęcie stawek wynagrodze-
nia urzędowego lekarza weterynarii na poziomie zdecydowa-
nie niższym niż wynikający z przytaczanej wcześniej eksper-
tyzy wykonanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

5.  Przyjęcie jednolitej stawki wynagrodzenia dla osób wy-
konujących wszystkie czynności pomocnicze w wysoko-
ści 25,00 zł za każdą godzinę pracy.
 § 3 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 sierp-
nia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia 
za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne 
osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii 
(Dz.U. 2013 r. poz. 424 t.j.) otrzymuje brzmienie:
  § 3.  Osobom wykonującym czynności pomocnicze, okre-

ślone w przepisach w sprawie zakresu czynności wy-
konywanych przez osoby niebędące pracownikami 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25 zł za każdą 
godzinę pracy, a w przypadku, gdy czynności te są wy-
konywane w zakresie poskramiania zwierząt i prowa-
dzenia dokumentacji oraz znakowania mięsa, to oso-
bom takim przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
25 zł za każdą godzinę pracy.

  Jednocześnie uważamy za bezzasadne proponowanie 
w przedmiotowym zapisie kwot wyższych, czemu daliśmy 
wyraz w piśmie skierowanym do Pani Minister 28 kwiet-
nia 2016 r. o sygn. KILW/068/27/16 (w załączeniu).

6.  Przeprowadzenie gruntownej analizy i zmiany załączni-
ka nr 2 do rozporządzenia z 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wyko-
nywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu miejsc 
pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania infor-
macji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 388), a w szczególności w zakresie oznaczeń chemicz-
nych żywności i pasz.
 Zmiany powinny dotyczyć aktualizacji badań w zakresie 
stosowanych metodyk i kierunków badań. Obecnie ana-
lizy wykonywane są nowoczesnymi technikami, których 
brak w cenniku. Są to: chromatografia cieczowa lub gazo-
wa z zastosowaniem detekcji masowej (HPLC/MS, GC/MS).

  Ceny spektralnie czystych odczynników, materiałów zu-
żywalnych i koszty eksploatacji urządzeń wysokiej klasy są 
niewspółmiernie wyższe od proponowanych w cenniku.
  Na przykład wykorzystanie pozycji 12 z cennika (110,-) 
– „Badanie techniką PCR” w przypadku oznaczania orga-
nizmów genetycznie modyfikowanych w paszach absolutnie 
nie pokrywa kosztów analizy (ok. 1000,-).
  Jednocześnie w trosce o budżet państwa wskazujemy na za-
sadność rozszerzenia art. 30 Ustawy o Inspekcji Weterynaryj-
nej, co umożliwi określenie opłat za następujące urzędowe kon-
trole wykonywane przez pracowników powiatowych inspekto-
ratów weterynarii, za które w tej chwili nie są one pobierane:
–  nadzór nad hodowcami, dostawcami i użytkownikami 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edu-
kacyjnych (zwierzętarnie);

–  przeprowadzenie kontroli na miejscu, potwierdzającej fakt 
urodzenia w niewoli zwierząt dziko żyjących objętych kon-
wencją CITES;

–  nadzór nad działalnością polegającą na prowadzeniu ob-
rotu zwierzętami, pośrednictwa w obrocie i skupie zwie-
rząt (pośrednicy bez obiektów);

–  kontrolę punktów skupu dziczyzny;
–  nadzór nad podmiotami zajmującymi się transportem 

zwierząt, pasz, uppz;
–  nadzór nad podmiotami sektora akwakultury;
–  opłata za czynności urzędowe związane z przywróceniem 

konia do łańcucha żywieniowego po wydaniu duplikatu 
paszportu;

–  opłata za czynności urzędowe związane z wydaniem za-
świadczenia dla gospodarstwa w zakresie spełnienia wa-
runków weterynaryjnych w zakresie dobrostanu zwierząt;

–  nadzór nad pozyskiwaniem, przechowywaniem mleka su-
rowego w gospodarstwie;

–  nadzór nad produkcją żywności złożonej;
–  nadzór nad eksportem pasz i UPPZ oraz produktów po-

chodnych;
–  badanie zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mię-

sa zwierząt łownych – dodać: bydła do 6 miesięcy;
–  zatwierdzanie planu technologicznego zakładu wraz z wy-

daniem decyzji – stawka zależna od wielkości zakładów;
–  nadzór nad eksportem produktów mleczarskich wraz z wy-

pisaniem stosownych świadectw;
–  nadzór nad wysyłką jaj wylęgowych, świeżych, chłodzo-

nych i przetworzonych produktów z jaj konsumpcyjnych;
–  nadzór nad punktem unasienniania zwierząt (punkty in-

seminacji zwierząt), punktami kopulacyjnymi;
–  nadzór nad podmiotami stosującymi UPPZ w szczególnych ce-

lach paszowych (skarmianie zwierząt futerkowych, utrzymy-
wanego ptactwa dzikiego, hodowli psów materiałem kat. 2 i 3);

–  nadzór nad eksportem mięsa świeżego/mrożonego, pro-
duktów mięsnych wraz z wypisaniem stosownego świa-
dectwa;

–  kontrola podmiotu rejestrowanego zajmującego się trans-
portem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęce-
go (kontrola rutynowa, zatwierdzenie środka transportu);

–  kontrola podmiotu rejestrowanego zajmującego się pośred-
nictwem w obrocie produktami spożywczymi pochodze-
nia zwierzęcego;

–  nadzór nad zakładami produkcji/konfekcjonowania (np. kon-
fekcjonowania jelit, plasterkowania, wiórkowania, sortowa-
nia w tym jaj i pakowania), nadzór nad eksportem produktów 
z tych zakładów wraz z wystawieniem stosownych świadectw;

–  kontrola prowadzona w podmiocie w związku z postępo-
waniem wyjaśniającym (z uwagi na opóźnianie i celowe 
przedłużanie kontroli, wyszukiwanie dokumentów – opła-
ta wprowadzona w celu usprawnienia kontroli);
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–  opłata za nieuzasadnione wezwanie inspektora weterynaryjnego;
–  zaopiniowanie projektu obiektu przeznaczonego do odchowu 

zwierząt pod względem warunków higieniczno-dobrostanowych.

Poniższa tabela obrazuje przewidywane skutki dla budżetu 
państwa wprowadzenia proponowanej zmiany art. 30 Ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zmiana art. 30 ust. 1 ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej

Koszt 
jednostkowy 

(zł)

Liczba jednostek 
(podmioty/ 
przesyłki)

(4 x 3)
Liczba godzin 

kontroli
(6 x 5)

Liczba kontroli 
w roku

RAZEM dochód 
budżetu państwa  

(8 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Zatwierdzanie i zmiana projektu 
technologicznego zakładu 
zatwierdzanego

2 000,00 915 1 830 000,00 1,00 1 830 000,00 1,00 1 830 000,00

Uzyskanie uprawnień do 
produkcji na rynek państw 
trzeciego

1 000,00 915 915 000,00 1,00 915 000,00 1,00 915 000,00

Kontrole środków transportu 
uppz

67,50 1 545 104 287,50 3,00 312 862,50 1,00 312 862,50

Nadzór nad działalnością mar-
ginalną, lokalną, ograniczoną 

67,50 2 119 143 032,50 5,00 715 162,50 1,00 715 162,50

Nadzór nad produktami 
złożonymi

67,50 305 20 587,50 5,00 102 937,50 1,00 102 937,50

Nadzór środki transportu żywe 
zwierzęta

67,50 14 884 1 004 670,00 1,50 1 507 005,00 1,00 1 507 005,00

Nadzór nad obrotem produkta-
mi leczniczymi weterynaryjnymi

56,50 10 442 589 973,00 8,00 4 719 784,00 0,10 471 978,40

Zatwierdzenie zakładu 
paszowego

1 000,00 10 10 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00

Nadzór nad środkami 
transportu produkty 
pochodzenia zwierzęcego

67,50 5 041 340 267,50 2,00 680 535,00 1,00 680 535,00

Nadzór nad pośrednictwem 
w obrocie żywnością 
pochodzenia zwierzęcego

67,50 1 926 130 005,00 3,00 390 015,00 1,50 585 022,50

Nadzór nad wytwarzaniem żela-
tyny i kolagenu, tłuszczy, skwar-
ków, jelit, żołądków, pęcherzy

67,50 540 36 450,00 5,00 182 250,00 1,00 182 250,00

Nadzór nad produkcją mm 
i swm i mom

67,50 802 54 135,00 5,00 270 675,00 1,00 270 675,00

Kontrola wraz z wystawieniem 
świadectwa zdrowia produkty 
pochodzenia zwierzęcego

67,50 39 299 2 652 682,50 2,00 5 305 365,00 1,00 5 305 365,00

Kontrola wraz z wystawieniem 
świadectw zdrowia uppz 
i pochodne

67,50 1 522 102 735,00 2,00 205 470,00 1,00 205 470,00

Kontrola – produkcja 
podstawowa produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

41,00 1 105 542 45 327 222,00 2,00 90 654 444,00 1,00 90 654 444,00

Badania kontrolne zakażeń 
zwierząt w kierunku chorób 
zakaźnych podlegających 
obowiązkowi zwalczania  
(koszt pobrania próbki)

2,00 5 000 000 10 000 000,00 1,00 10 000 000,00 1,00 10 000 000,00

Nadzór nad pośrednictwem 
w obrocie zwierzętami 
(pośrednicy bez obiektów)

67,50 4 053 273 577,50 5,00 1 367 887,50 2,00 2 735 775,00

Nadzór nad podmiotami 
akwakultury

67,50 3 339 225 382,50 8,00 1 803 060,00 1,00 1 803 060,00

Nadzór nad punktami 
unasienniania zwierząt 
i punktami kopulacyjnymi

67,50 6 332 427 410,00 2,00 854 820,00 1,00 854 820,00

  119 142 362,40

Z poważaniem
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
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KILW/061/07/16 Warszawa, 30 maja 2016 r.

Pan
Krystian Popławski
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W  odpowiedzi na pismo ŻWeow/PM/8721/23a/16(1597) 
z 29 kwietnia 2016 r. uprzejmie informuję, że sprawa podwyż-
szenia żenująco niskich wynagrodzeń pracowników Inspek-
cji Weterynaryjnej była i  jest przedmiotem postulatów zgła-
szanych w licznych pismach do strony rządowej przez Krajową 
Radę Lekarsko-Weterynaryjną oraz Porozumienie Wielkopol-
skie. Brak realizacji tych postulatów był bezpośrednim powo-
dem manifestacji lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej na ulicach Warszawy w dniu 6 października 
2015 r. Nadal z niecierpliwością oczekujemy na ich realiza-
cję przez stronę rządową.

W załączeniu przesyłam dwa przykładowe pisma obrazujące 
pogląd Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Porozumienia 
Wielkopolskiego na sytuację płacową w Inspekcji Weterynaryj-
nej oraz postulaty z nią związane:

 – pismo z 31  lipca 2015 r. skierowane do Prezes Rady Mini-
strów Ewy Kopacz,

 – pismo z 23 maja 2016 r. skierowane do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.
Na koniec pragnę zwrócić uwagę, że w piśmie pana Seba-

stiana Grabowskiego dość swobodnie zostało przeprowadzo-
ne porównanie wynagrodzeń lekarzy wyznaczonych z zarob-
kami etatowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Nie 
można bowiem porównywać wysokości zarobków uzyskanych 
na podstawie umowy o pracę z wysokością przychodów uzy-
skanych na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie uwzględ-
niając wynikających z niej kosztów pochodnych i braku osłony 
socjalnej zagwarantowanej w przypadku umowy o pracę przez 
przepisy Kodeksu Pracy.

Nie zmienia to faktu, że, jak zaznaczono na wstępie, wyso-
kość wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej jest żenująco 
niska w porównaniu do poziomu wykształcenia i ponoszonej 
odpowiedzialności za zdrowie publiczne.

Z poważaniem
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

KILW/012/02/16 Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

Prezesi Rad Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych
– wszyscy

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Lekarsko-Wetery-
naryjną na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. Stanowiska 
w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do 
spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żyw-
ności i Apelu o poparcie powyższego Stanowiska oraz treści 
 listu poparcia, zwracam się w imieniu Krajowej Rady Lekarsko- 
-Weterynaryjnej do Państwa z prośbą o jak najszersze rozpropa-
gowanie tych dokumentów wśród członków Państwa izb z infor-
macją, że prosimy zainteresowane osoby o odesłanie listu popar-
cia do 30 czerwca 2016 r. na wskazany w nim adres.

Z poważaniem
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

KILW/012/02/16 Warszawa, 16 czerwca 2016 r.

Główny Lekarz Weterynarii
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
Powiatowi Lekarze Weterynarii
Graniczni Lekarze Weterynarii
– wszyscy

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Lekarsko-Weteryna-
ryjną na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. Stanowiska w spra-
wie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpie-
czeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do spraw re-
formy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności i Apelu 
o poparcie powyższego Stanowiska oraz treści listu poparcia, 
zwracam się w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
do Państwa z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie tych do-
kumentów wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i leka-
rzy weterynarii wolnej praktyki z Państwa obszaru/rejonu dzia-
łania z informacją, że prosimy zainteresowane osoby o odesłanie 
listu poparcia do 30 czerwca 2016 r. na wskazany w nim adres.

Z poważaniem
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE
Adres do korespondencji:
Aleja Przyjaciół 1 lok. 2
00-565 Warszawa

Apel
Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego zwracają się do 
lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Wete-
rynaryjnej oraz Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, lekarzy 
weterynarii prowadzących praktyki weterynaryjne lub w nich 
pracujących, urzędowych lekarzy weterynarii oraz wszystkich 
pracowników Inspektoratów Weterynaryjnych i Zakładów Hi-
gieny Weterynaryjnej o szerokie poparcie akcji zapoczątkowanej 
przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną zgodnie z jej Sta-
nowiskiem z 14 czerwca 2016 r., poprzez przesyłanie na wska-
zany adres podpisanych „Listów poparcia” rozesłanych do Pań-
stwa wraz z przedmiotowymi dokumentami.

Dzisiaj próbuje się rozmontować system Bezpieczeństwa Żyw-
nościowego Państwa, mimo że Inspekcja Weterynaryjna, wraz 
z urzędowymi lekarzami weterynarii, świetnie wywiązuje się 
ze swoich zadań. W obliczu próby zniszczenia dorobku wielu 
pokoleń lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji oraz ko-
nieczności zachowania miejsc pracy dla kształcących się mło-
dych lekarzy, musimy czynnie zaprotestować i pokazać jedność 
całego środowiska weterynaryjnego.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:
Prezes KRLW – lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW  
– lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius”  
– lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet.  
– dr n. wet. Lech Rybarczyk

Miscellanea
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Posiedzenie odbyło się na początku 
czerwca w belgijskiej miejscowości 

Marche-en-Famenne. Z ramienia Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wzięli w nim 
udział: prezes Jacek Łukaszewicz, prof. 
Krzysztof Anusz oraz dr Piotr Kwieciński.

Podczas spotkania, zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, przedstawi-
ciele polskiego samorządu lekarsko-we-
terynaryjnego zaprezentowali stanowisko 
dotyczące przyszłości zawodu lekarza we-
terynarii oraz roli Europejskiej Federacji 
Lekarzy Weterynarii w dbaniu o interesy 
naszej grupy zawodowej.

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej Jacek Łukaszewicz podtrzymał 
tezy wyrażone na majowym spotkaniu sa-
morządów Weterynaryjnej Grupy Wyszeh-
radzkiej w Suboticy. Przypomniał, że FVE 
– zgodnie ze swoim statutem – została 

powołana po to, aby bronić interesów le-
karzy weterynarii. Zdaniem Jacka Łuka-
szewicza Federacja powinna mówić jed-
nym głosem w sprawach, które są istotne 
dla lekarzy weterynarii, a w swoich stano-
wiskach bezwzględnie uwzględniać intere-
sy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska delegacja w swojej prezentacji 
za priorytety uznała następujące sprawy:

 – wyłączność lekarza weterynarii w sta-
wianiu diagnozy i przepisywaniu leków,

 – nadzór lekarza nad prawidłowym sto-
sowaniem leków,

 – niezależność lekarza weterynarii w wy-
borze sposobu terapii,

 – czynny i całościowy nadzór nad bezpie-
czeństwem żywności na każdym eta-
pie jej produkcji,

 – nieprzekazywanie uprawnień lekarza 
weterynarii innym zawodom.
– To są składowe elementy interesu za-

wodu, budują jego prestiż społeczny i gwa-
rantują sukces finansowy – podkreślił pre-
zes Jacek Łukaszewicz.

Polska prezentacja została z dużym za-
ciekawieniem przyjęta zwłaszcza przez de-
legacje Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Nie-
miec. Delegacja niemiecka wyraziła chęć 
prowadzenia, na podstawie tez zawartych 
w prezentacji, dalszych prac w ramach gru-
py roboczej FVE, zajmującej się przyszłością 
lekarzy weterynarii (Vet Future-Group).

Prezes Europejskiej Federacji Lekarzy 
Weterynarii Rafael Laguen otrzymał po 
raz kolejny zaproszenie do odwiedzenia 
Polski, aby na miejscu zapoznać się z na-
szą specyfiką oraz poznać nasz punkt wi-
dzenia w sprawach najważniejszych dla 
przyszłości zawodu lekarza weterynarii.

Witold Katner

11 maja br. w sali Rady Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego odbyła się konferencja na te-
mat roli samorządów zawodów zaufania 
publicznego w demokratycznym porząd-
ku państwa prawa.

Zebrani przedstawiciele tych zawodów 
oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładów 

okolicznościowych: prof. dr. hab. Witolda 
Kuleszy na temat zagadnienia ochrony 
dobrego imienia osób wykonujących za-
wody zaufania publicznego oraz prof. dr. 
hab. Marka Chmaja, który omówił zagro-
żenia dla samorządów zawodów zaufania 
publicznego, przedstawiając także najważ-
niejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego 

związane z działalnością tych samorządów 
i deregulacją. W swoim wykładzie prof. 
Witold Kulesza podkreślił, że nie wolno 
czekać na pojawienie się nowego prawa, 
ale należy uczestniczyć w jego tworzeniu.

W czasie dyskusji panelowej przedsta-
wione zostały najważniejsze problemy sa-
morządów zawodowych oraz reprezen-
towanych grup zawodowych. Mirosław 
Kacprzyk, prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej, zwrócił uwagę na zły na-
wyk rządzących, polegający na zwiększa-
niu zadań dla samorządów, nie dając na to 
środków. Jest to sposób na pozbywanie się 

Wystąpienie prezesa Jacka Łukaszewicza

Od lewej: prezes Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii Rafael Laguen oraz prezes Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego
Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii

Konferencja Łódzkiego Porozumienia 
Samorządów Zaufania Publicznego

Miscellanea
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Celem opracowania jest przedstawie-
nie zależności między nadzorem pro-

wadzonym przez Inspekcję Weterynaryj-
ną a bezpieczeństwem zdrowotnym żyw-
ności, będącym jednym z filarów zdrowia 
publicznego państwa. Z przyczyn oczywi-
stych opracowanie ma charakter zwiastu-
nowy, gdyż rozległość zagadnienia przekra-
cza zwyczajową objętość artykułu.

W trakcie akcesji Polski do UE okazało 
się, że z blisko 4 tys. aktów prawnych, które 
należało implementować do polskiego pra-
wodawstwa, prawie ¼ dotyczyła bezpośred-
niej tematyki weterynaryjnej. To wskazuje, 
jak wielką rolę odgrywa ona w bezpieczeń-
stwie zdrowotnym żywności. Odzwiercie-
dleniem tego są deklaracje międzynarodo-
wych organizacji, które zajmują się zdro-
wiem publicznym, żywnością oraz zdrowiem 
zwierząt, takie jak FAO, WHO, OIE oraz 
Światowa Organizacja Handlu (WTO) wska-
zujące, że lekarze weterynarii potrafią prak-
tycznie rozwiązywać problemy o zasięgu 
międzynarodowym i mają kluczową pozy-
cję w szerokim podejściu do zagrożeń zdro-
wia publicznego, natomiast narodowe służby 
weterynaryjne powinny być wykorzystane 

do nadzoru w tym zakresie. Stanowisko to 
wynika nie tylko z charakteru wykształcenia 
i wykonywania zawodu dotyczącego bezpie-
czeństwa zdrowotnego żywności i zdrowia 
zwierząt, ale przede wszystkim z umiejęt-
ności przeciwdziałania globalnym zagroże-
niom. Należy podkreślić, że Światowa Or-
ganizacja Zdrowia Zwierząt uznała służby 
weterynaryjne światowym dobrem publicz-
nym, czego potwierdzeniem są rezolucje 
nr 34 z 2011 r. oraz nr 32 z 2012 r., wskazu-
jące, że inwestycje w służby weterynaryjne 
to najlepsza forma inwestycji publicznych. 
Dodatkowo warto zaznaczyć, że wspomnia-
ne organizacje definiują zdrowie publiczne 
jednym hasłem „Jeden świat, jedno zdro-
wie” (One World, One Health). Ochrona 
zdrowia publicznego jest obecnie interdy-
scyplinarną dziedziną łączącą aspekty me-
dycyny ludzi i medycyny weterynaryjnej, 
uwzględniającą również wpływ środowi-
ska. Z tych oczywistych przyczyn nadzór 
nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywno-
ści sprawują naszym kraju Państwowa In-
spekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna.

Inspekcja Weterynaryjna jest służbą do-
skonale wykształconą, pracuje w niej 6 tys. 

osób. Pracownicy administracyjni i pracow-
nicy zakładów higieny weterynaryjnej sta-
nowią blisko połowę jej pracowników, nato-
miast zdecydowaną większość inspektorów 
w ilości 3 tys. stanowią lekarze weteryna-
rii. Dyrektywa 2005/36/WE włączyła le-
karzy weterynarii do grupy zawodów od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo zdro-
wia publicznego, ustalając jednocześnie 
zakres kształcenia pozwalający na uzyska-
nie wiedzy nie tyko z dziedziny praktyki le-
karsko-weterynaryjnej, ale również odno-
szącej się do bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności. Postęp naukowy, rozwój techno-
logii produkcji i zagrożenie epizootyczne 
sprawiają, że szczególnego znaczenia na-
biera kształcenie ustawiczne, które okre-
ślono w dyrektywie 2005/35/WE. Lekarze 
weterynarii kształcą się w 17 kierunkach 
specjalizacyjnych, wśród których do bez-
pieczeństwa zdrowotnego żywności od-
noszą się: epizootiologia i administracja 
weterynaryjna, higiena zwierząt rzeźnych 
i żywności pochodzenia zwierzęcego, pre-
wencja weterynaryjna i higiena pasz oraz 
weterynaryjna diagnostyka laboratoryj-
na. Ponieważ ochrona zdrowia publiczne-
go wymaga od lekarzy weterynarii wolnej 
praktyki ciągłego kształcenia, poszerzają 
oni wiedzę, specjalizując się w chorobach 
zwierząt gospodarskich, czyli świń, bydła 
i drobiu. Czynnie uczestniczą w kreowa-
niu bezpieczeństwa zdrowotnego żywno-
ści przez przekazywanie wyników określa-
nia antybiotykooporności drobnoustrojów, 

kosztownych i trudnych obowiązków pań-
stwa. Nie tworzy się również klimatu do 
dyskusji merytorycznej na temat kreowa-
nia nowych aktów prawnych, w tym usta-
wy o utworzeniu Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności. Prace nad tą ustawą prowadzone 
są w tajemnicy przed opinią publiczną i sa-
morządem zawodowym. Dyskutowano nad 

tym, jak bronić się przed likwidacją samo-
rządów, co dotknęło samorząd urbanistów, 
a także jakie zastosować działania, prowa-
dzące do wzajemnego wsparcia zawodów 
zaufania publicznego. Zdaniem prawników 
pojawiają się pomysły opodatkowania sa-
morządów na cele kontrolne wobec nich. 
Niepokoi również fakt braku debaty nad 

procesem deregulacji i to mimo braku ar-
gumentów przemawiających za tym pro-
cesem. Samorządy medyczne widzą swo-
ją ważną rolę w ochronie interesów całego 
społeczeństwa z punktu widzenia bezpie-
czeństwa żywności.

Deklarację współpracy z samorząda-
mi zawodowymi wyraził wojewoda łódz-
ki prof. dr hab. Zbigniew Rau, który pod-
kreślił, że istnienie samorządów zawodo-
wych zawodów zaufania publicznego jest 
wyrazem działania społeczeństwa obywa-
telskiego w demokratycznym państwie. 
Zwrócił również uwagę na fenomen istnie-
nia i działalności Łódzkiego Porozumienia 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego – inicjatywa ta powinna znaleźć na-
śladowców także w innych województwach.

Zebrani jednoznacznie ocenili, że sa-
morządy zawodowe zawodów zaufania pu-
blicznego dostrzegają potrzebę podjęcia 
działań zmierzających do przezwycięże-
nia kryzysu zaufania do zawodów zaufa-
nia publicznego.

Mirosław Kacprzyk, Łódź

Nowoczesna weterynaria 
a bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Marek Wisła

Sala obrad, przedstawiciele samorządu lekarsko-weterynaryjnego (w trzecim rzędzie, od prawej): 
Krzysztof Matras, Mirosław Kacprzyk, Andrzej Cecotka, Artur Krakowiak, Tadeusz Płyk i Alicja Raczkowska

Sprawy społeczno-zawodowe
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Zoetis buduje z sercem

Za górami, za lasami
W pewnym miejscu nad stawami
Cel był szczytny - nie ma mowy!
Wybudować nowe domy!
Dla zwierzaków zostawionych
Niekochanych, osamotnionych.

To Zoetis z Partnerami 
Budowali wspólnymi siłami
Zrobić chcieli coś dobrego
Pomocnego i miłego
Frajda była - ale jaka!
Widzieć radosnego psiaka!

Pod koniec maja odbyło się spotkanie firmy Zoetis Polska z partnerami biznesowymi w miejscowości Żelechów, na którym to  
zbudowano budy dla podopiecznych schroniska w Celestynowie. Zoetis Polska ukierunkowana jest nie tylko na owocną współpracę  

ze swoimi partnerami biznesowymi, ale również na pomaganie zwierzętom. 

DLA ZWIERZĄT, DLA ZDROWIA, DLA CIEBIE.



zgłaszanie ronień bydła, chorób podlegają-
cych rejestracji, czy wykrywanie czynników 
zakaźnych podlegających monitorowaniu.

Nadzór nad żywnością pochodzenia 
zwierzęcego jest bardzo szeroki i jedynie le-
karz weterynarii, przez nabytą wiedzę i do-
świadczenie, jest uprawniony do wykonywa-
nia czynności urzędowych w pełnym zakre-
sie. Na bezpieczeństwo zdrowotne żywności 
wpływa wiele czynników. Zaliczyć do nich 
można: środowisko, paszę dla zwierząt, do-
brostan i zdrowie zwierząt, z których pozy-
skuje się produkty żywnościowe, jak i wie-
dzę dotyczącą wymienionych zagadnień. Te 
czynniki należy traktować kompleksowo, bo 
zdrowa i bezpieczna żywność, to odpowied-
nio uprawiane i nawożone, bezpieczne pole, 
zdrowa woda i pasza dla zwierząt, zdrowe 
zwierzęta oraz bezpieczne przetwórstwo, 
mądry hodowca i lekarz weterynarii, w koń-
cu – nowoczesna nauka. Określa to zasada 
łańcucha żywnościowego „od pola do sto-
łu” wprowadzona przez EUFIC (European 
Food Information Council). Zgodnie z tą 
zasadą każdy element łańcucha jest ważny 
i każdy jest kontrolowany.

Inspekcja Weterynaryjna swoimi siłami, 
korzystając z pomocy lekarzy weterynarii 
wolnej praktyki wyznaczonych do czynno-
ści urzędowych, sprawuje nadzór nad bez-
pieczeństwem żywności na wszystkich eta-
pach. W zakresie kontroli pasz prowadzi 
rejestr wytwórców materiałów paszowych 
i producentów pasz, podejmuje działania 
dotyczące bezpieczeństwa na każdym eta-
pie produkcji, przetwarzania i dystrybucji 
oraz stosowania pasz, w tym z przepisami 
mającymi na celu zagwarantowanie uczci-
wych praktyk handlowych oraz ochronę 
interesów konsumentów i informacji. Mo-
nitoring pasz obejmuje kilkadziesiąt para-
metrów, od wykrywania zanieczyszczeń 
środkami ochrony roślin, przez badanie 
na obecność patogennych drobnoustro-
jów, do wykrywania roślin GMO w paszy.

Prawidłowe żywienie zwierząt jest jed-
nym z podstawowych założeń łańcucha 
żywnościowego, niemiej pozostałe czyn-
niki, jak dobrostan i zdrowie zwierząt, są 
równie ważne. Pojęcie dobrostanu zwie-
rząt, czyli stanu, w którym nie odczuwają 
lęku, głodu, pragnienia, mając zapewnione 
warunki pełnej harmonii ustroju, zostało 
określone dla różnych gatunków zwierząt 
gospodarskich i grup towarowych. Kon-
trole chowu mają na celu sprawdzenie, czy 
te zasady są wdrożone. Ten aspekt chowu 
zwierząt jest kontrolowany w programie 
wzajemnej zgodności (cross compliance), 
Dopiero od dwudziestu lat kładzie się od-
powiedni nacisk na warunki chowu zwie-
rząt dotyczące właściwego zagęszczenia 
i parametrów zoohigienicznych – będą-
cych przedmiotem kontroli Inspekcji Wete-
rynaryjnej. Warto podkreślić, że UE przo-
duje w określaniu korzystnych dla zwierząt 

gospodarskich warunków utrzymania – 
kraje trzeciego świata, USA i Ameryki Po-
łudniowej dopiero teraz kopiują normy, któ-
re już dawno zostały ustalone w Europie. 
Najlepsze żywienie i profilaktyka nie przy-
niosą efektu, gdy zwierzę będzie hodowa-
ne w niehumanitarnych warunkach, po-
wodujących cierpienie i lęk – tym samym 
produkt żywnościowy nie będzie spełniał 
oczekiwanych kryteriów jakościowych. 
Należy jednak zaznaczyć, że przekonanie 
o bezpieczeństwie jakościowym produk-
tu, jako najistotniejszym czynniku w jego 
końcowej ocenie – ostatnio eksponowane 
przez różne środowiska – jest wysoce nie-
uzasadnione. To bezpieczeństwo zdrowot-
ne żywności odgrywa zasadniczą rolę dla 
zdrowia konsumenta, w tym aspekcie le-
czenie, monitorowanie i zwalczanie cho-
rób zwierząt jest filarem zdrowej żywności.

Zdrowie zwierząt ma bezpośredni wpływ 
na zdrowotność produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego. Obecnie Inspek-
cja Weterynaryjna prowadzi monitoring 
chorób ryb, drobiu, pszczół, owiec, kóz, 
bydła i świń. Monitoring obejmuje łącznie 
26 chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoo-
noz niebezpiecznych dla człowieka. Prowa-
dzenie monitoringu jest możliwe dzięki no-
woczesnej diagnostyce laboratoryjnej stoso-
wanej przez zakłady higieny weterynaryjnej, 
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Puławach i sieć 
akredytowanych laboratoriów weterynaryj-
nych. Tak szeroki monitoring nie byłby moż-
liwy, gdyby nie włączenie w pracę tysięcy le-
karzy weterynarii wolnej praktyki, wykonu-
jących urzędowe czynności pobierania prób 
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
zdrowotne żywności ma kontrola surow-
ców i produktu pochodzenia zwierzęcego. 
Monitoring w tym zakresie obejmuje ba-
dania w kierunku pozostałości chemicz-
nych i biologicznych w tkankach zwierząt 
żywych, produktach spożywczych pocho-
dzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie 
przeznaczonej do pojenia zwierząt. Łącz-
nie kontroli podlegają 33 parametry – od 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
w mleku surowym, przez badanie barw-
ników zieleni malachitowej i  leukomala-
chitowej w tuszkach ryb, do wykrywania 
substancji przeciwbakteryjnych w wodzie 
w stadach brojlerów kurzych. Badany jest 
pełny asortyment żywności pochodzenia 
zwierzęcego, od miodu do mięsa czerwo-
nego. Kontroli podlegają również produk-
ty w nadzorowanych zakładach przetwór-
stwa mięsnego i mlecznego. Ta kontrola 
jest wpisana w zadania urzędowych leka-
rzy weterynarii i ma charakter rutynowy. 
Wysoka jakość zdrowego produktu osiąga-
na jest przez system HACCP, którego we-
ryfikację prowadzi Inspekcja Weterynaryj-
na, uzupełniając tym bezpośrednie kontrole 

zakładów. W zależności od skali produkcji 
i rodzaju działalności kontrole tych zakła-
dów odbywają się w systemie ciągłym lub 
okresowym. Inspekcja Weterynaryjna pro-
wadzi program badań kontrolnych substan-
cji niedozwolonych, pozostałości chemicz-
nych, biologicznych, produktów leczniczych 
i skażeń promieniotwórczych w produktach 
pochodzenia zwierzęcego – łącznie 21 grup 
skażeń żywności. Jest to szeroki program, 
obejmujący kontrolę obecności niebezpiecz-
nych dla zdrowia konsumenta substancji 
w tkankach zwierząt poddanych ubojowi 
lub produktach pochodzenia zwierzęcego, 
jak mleko, jaja i miód. Weterynaryjna kon-
trola graniczna oraz weterynaryjna kontro-
la w handlu pomiędzy państwami UE jest 
ważnym elementem wpływającym na bez-
pieczeństwo zdrowotne żywności. Należy 
podkreślić, że jedynie lekarze weteryna-
rii posiadają wykształcenie umożliwiające 
certyfikację przesyłek zwierząt i produktów 
pochodzenia zwierzęcego eksportowanych 
lub przeznaczonych do handlu. Zarówno 
surowce sprowadzane z krajów trzecich, 
jak i dostarczane z krajów UE, przechodzą 
kontrole mikrobiologiczne, kontrole GMO 
czy pozostałości substancji niedozwolo-
nych. Ma to szczególne znaczenie przy pro-
dukcji pasz – sprowadzanie soi z zagranicy, 
czy w przemyśle mięsnym – sprowadzanie 
osłonek jelit z Chin. Wiele innych kontroli, 
które prowadzi Inspekcja Weterynaryjna, 
ma pośredni wpływ na zdrową żywność. 
W tym zakresie należy wymienić: nadzór 
nad: utylizacją zwierząt, identyfikacją i re-
jestracją zwierząt, transportem zwierząt 
rzeźnych oraz przemieszczeniami zwie-
rząt, zdrowiem zwierząt przeznaczonych 
do rozrodu, jakością zdrowotną materia-
łu biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 
wprowadzaniem na rynek zwierząt, pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwierzęce-
go, obrotem i ilością stosowanych produk-
tów leczniczych weterynaryjnych, wytwa-
rzaniem i stosowaniem pasz leczniczych.

Lekarze weterynarii i pracownicy In-
spekcji Weterynaryjnej są świadomi mi-
sji, którą wykonują dla dobra konsumenta. 
Zostało to dostrzeżone przez byłego amba-
sadora USA w Polsce Victora Hendersona 
Ashe’a w jego depeszy skierowanej do rzą-
du USA. Niech jego słowa będą puentą mo-
jego opracowania dotyczącego wpływu no-
woczesnej weterynarii na bezpieczeństwo 
zdrowotne żywności: Polska, jako najwięk-
szy kraj w regionie z najbardziej rozwinięty-
mi służbami weterynaryjnymi, jest natural-
nym liderem w tworzeniu platformy wymia-
ny informacji dotyczącej zdrowia zwierząt. 
Polska ma jedną z najlepszych służb we-
terynaryjnych w UE, jeśli nie na świecie.

lek. wet. Marek Wisła 
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
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Nabłonek pęcherza moczowego (uro-
telium) może być miejscem wyjścia 

różnorodnych zmian rozrostowych, po-
czynając od nienowotworowych płaskich 
rozrostów, poprzez brodawkowate zmiany 
niezłośliwe i złośliwe, aż do dużych guzo-
watych i często wieloogniskowych zmian 
inwazyjnych złośliwych o wysokim po-
tencjale przerzutowania, z możliwością 
rozsiewu ogólnoustrojowego (1; ryc. 1). 
Wśród zmian rozrostowych pęcherza mo-
czowego u psów zdecydowanie przewa-
żają raki (stanowią około 75% do wszyst-
kich rozrostów nabłonka przejściowego 
w tej lokalizacji, z czego około 90% to raki 
o umiarkowanej lub wysokiej złośliwości/
inwazyjności), następnie nienowotworo-
we zmiany rozrostowe (polipy pęcherza 
moczowego lub polipowatość w przebie-
gu zapalenia przewlekłego pęcherza mo-
czowego), z kolei najrzadziej rozpoznaje 
się brodawczaki oraz raki in situ (1, 2, 3). 
Raki pęcherza moczowego u  psów sta-
nowią około 2% wszystkich spontanicz-
nych złośliwych nowotworów rozpozna-
wanych u psów, szacuje się, że w samych 
Stanach Zjednoczonych rocznie na ten 
typ nowotworu może chorować nawet 
20 tys. psów (4).

Wśród możliwych przyczyn rozwoju 
raków przejściowokomórkowych (trans-
itional cell carcinomas – TCC) pęcherza 
moczowego u psów wymienia się karcy-
nogeny chemiczne, w tym pestycydy, her-
bicydy, substancje wytwarzane podczas 
spalania, wykazano też możliwy udział 
czynników genetycznych w rozwoju ra-
ków przejściowonabłonkowych u psów 
takich ras, jak teriery szkockie (dwudzie-
stokrotnie wyższe ryzyko rozwoju TCC 
w porównaniu do mieszańców), owczar-
ki szetlandzkie, owczarki szkockie col-
lie, keeshound, samojed oraz west high-
land white teriery (4). Psy są doskonałym 
modelem badawczym w  onkologii po-
równawczej raków pęcherza moczowego 
u ludzi, bowiem raki przejściowonabłon-
kowe pęcherza moczowego u psów wyka-
zują wiele klinicznych, patomorfologicz-
nych, genetycznych i molekularnych cech 
wspólnych (4).

W dalszym ciągu podstawą rozpozna-
wania TCC zarówno u  ludzi, jak i psów 

są badania mikroskopowe materiału po-
branego od pacjenta z rozpoznanym gu-
zem nowotworowym pęcherza moczowe-
go, jednak takie postępowanie często wią-
że się z koniecznością sedacji pacjenta lub 
wykonania zabiegu w znieczuleniu ogól-
nym. Co więcej, pobieranie materiału od 
pacjenta (przezskórna biopsja cienkoigło-
wa i gruboigłowa), a także niektóre proce-
dury terapeutyczne związane z leczeniem 
TCC (cystotomia, kateteryzacja) niosą ze 
sobą potencjalne ryzyko rozsiewu procesu 
nowotworowego do otaczających tkanek. 
Niektórzy autorzy sugerują, aby w ogóle 
unikać wykonywania przezskórnej biop-
sji zmian zlokalizowanych w pęcherzu 
moczowym (5). W trakcie procedury dia-
gnostycznej nieodzowne są także badania 
obrazowe, z  jednej strony ukierunkowa-
ne na uwidocznienie masy w samym pę-
cherzu moczowym, z uwzględnieniem jej 
struktury, zasięgu oraz relacji z otaczający-
mi tkankami (badanie ultrasonograficzne 

Rozpoznawanie i klasyfikacja 
raków przejściowokomórkowych 
pęcherza moczowego u psów

Rafał Sapierzyński

z Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
w Warszawie

Diagnosis and classification of transitional 
cell tumors of urinary bladder in dogs

Sapierzyński R., Department of Pathology 
and Veterinary Diagnostics, Faculty of Veterinary 
Medicine, Warsaw University of Life Sciences – 
SGGW

This article presents histopathological classification 
of urinary bladder tumors in dogs and its use in 
veterinary practice. Urinary bladder tumors comprise 
approximately 2% of all naturally occurring cancers in 
dogs. The female sex, obesity and exposure to older 
generation of flea control products and lawn chemicals 
are proven risk factors. Scottish terriers, Shetland 
sheepdogs, West Highland White terriers, Beagles and 
Dalmatians are genetically predisposed to transitional 
cell carcinomas (TCC). Diagnostic procedures in dogs 
with TCC include urinalysis, cytology, visualization 
techniques with ultrasonography as obligatory and 
finally histopathological examination for the type 
of tumor confirmation. Tumors are highly locally 
invasive, moreover multi-systemic dissemination is 
common and difficult to control. Numerous prognostic 
factors in dogs with TCC were identified. Among them 
the TNM staging, the depth of the urinary bladder 
wall invasion and vascular invasion are the most 
important. Few classification systems of transitional 
cell non-neoplastic and neoplastic proliferations were 
established. Currently, at least three of them are used 
in veterinary uropathology.

Keywords: transitional cell carcinoma, classification, 
histopathology, cytology, dog.

Ryc. 1. Obraz morfolo-
giczny rozsianego raka 
przejściowokomórko-
wego u psa. 
Na górnej rycinie 
widoczne ognisko 
przerzutowe w obrębie 
kości spojenia żuchwy 
– był to pierwszy 
stwierdzony klinicznie 
guz u tego pacjenta.  
Na rycinie dolnej – 
pomiędzy palcami 
badającego 
zlokalizowane 
w tkance podskórnej 
wtórne ognisko 
raka przejściowo-
komórkowego 
pęcherza moczowego
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pęcherza moczowego i cewki moczowej; 
ryc. 2), ale także te, których celem jest wy-
krycie ewentualnych ognisk przerzutowych 
w narządach lokalnych (badanie ultraso-
nograficzne – jama brzuszna i jama mied-
nicy) oraz miejscach odległych (badanie 
rentgenowskie – głównie płuca; ryc. 3 i 4).

Nieinwazyjne metody diagnostyczne

W związku z  faktem, że raki pęcherza 
moczowego u psów często rozpoznaje się 
w zaawansowanych stadiach i nie ma do-
brych małoinwazyjnych testów wykrywa-
nia niezaawansowanych zmian poszukuje 
się nowych metod diagnostycznych, któ-
re pozwoliłyby na rozpoznanie choroby 
na wczesnym etapie. Jednym z takich po-
tencjalnych testów jest test V-BTA, który 
pozwala na wykrycie substratów powsta-
jących w  trakcie metabolizmu komórek 
nowotworowych lub w  trakcie degrada-
cji błony podstawnej nabłonka pęcherza 
moczowego katalizowanej przez enzymy 
uwalniane przez komórki nowotworowe. 

Test ten cechuje się dobrą czułością, jed-
nak nie jest to metoda w pełni wiarygod-
na, bowiem zdarzają się wyniki zarówno 
fałszywie ujemne, jak i  fałszywie dodat-
nie (6). W pilotażowych badaniach oce-
niających przydatność testu V-BTA jego 
czułość oceniono na 90%, a swoistość na 
78%, a takie parametry, jak sposób pobra-
nia próbki moczu, pH moczu, ciężar wła-
ściwy, obecność kryształów, bakterii i wa-
łeczków, bilirubinemia, nie wpływały na 
skuteczność testu (7). Jednakże uzyskane 
w tym badaniu wyniki fałszywie dodatnie 
stwierdzano szczególnie często w przypad-
ku znacznej glikozurii, proteinurii, pyurii 
i hematurii (7). Autorzy pracy konkludują, 
że ten test może być z powodzeniem sto-
sowany jako przeglądowy test wyklucza-
jący obecność raka przejściowonabłonko-
wego u psów starszych lub wykazujących 
objawy, które mogą sugerować obecność 
takiego rozrostu (7). Z kolei badania Bille-
ta i wsp. (8) wykazały wysoką przydatność 
testu V-BTA (90% czułość i 94,4% swo-
istość) w odróżnianiu pacjentów z rakiem 

dróg moczowych od psów zdrowych, jed-
nak swoistość testu w odróżnianiu pacjen-
tów z rakiem dróg moczowych od pacjen-
tów z nienowotworową chorobą dróg mo-
czowych wyniosła jedynie 35%. Dlatego też 
autorzy tej pracy nie rekomendowali testu 
V-BTA jako wykrywającego nowotworze-
nie w obrębie dróg moczowych (8).

W innym badaniu, które przeprowadził 
Henry i wsp. (9), dokonano oceny przydat-
ności testu V-BTA na populacji 229 psów 
z różnymi stanami patologicznymi doty-
czącymi dróg moczowych: psy z  rakiem 
przejściowokomórkowym, psy z nieno-
wotworowymi chorobami obejmującymi 
drogi moczowe, psy chore ze „zdrowym” 
układem moczowym oraz zdrowymi psa-
mi kontrolnymi. Czułość testu okazała się 
wysoka (w granicach 85–88%), jednak swo-
istość była zmienna, zależna od stanu fi-
zjologicznego/patologicznego dróg moczo-
wych, wahała się w granicach 41% do 86% 
i była najniższa w przypadku nienowotwo-
rowych chorób układu moczowego (9). Jed-
nak, podobnie jak autorzy wcześniej cyto-
wanych badań pilotażowych, także Henry 
i wsp. (9) sugerują użycie V-BTA jako te-
stu przesiewowego do wstępnego identyfi-
kowania psów z podejrzeniem raka przej-
ściowokomórkowego.

W  ostatnio opublikowanych bada-
niach dokonano analizy przydatności oce-
ny obecności biomarkerów białkowych 
w moczu pochodzącym od psów z  ra-
kiem przejściowokomórkowym i bez nie-
go w rozpoznawaniu TCC (10). Na pod-
stawie tych badań zaproponowano złożony 
test diagnostyczny, który wykrywa pewne 
produkty białkowe obecne w moczu psów 
chorych na TCC. Analizę przeprowadzo-
no na próbkach moczu pobranych od psów 
zdrowych, psów z zakażeniem dróg moczo-
wych i psów z rakiem przejściowokomór-
kowym za pomocą spektrometrii maso-
wej. Analiza wykazała, że w moczu psów, 
u których doszło do rozwoju TCC, wykryto 
93 specyficzne produkty białkowe, których 
nie stwierdzono w moczu psów zdrowych 

Ryc. 2. Obraz ultrasonograficzny raka przejściowokomórkowego u suki (rycina dzięki uprzejmości 
lek. wet. Macieja Wojtczaka)

Ryc. 3. Obraz rentgenowski klatki piersiowej psa z rozsianym rakiem 
przejściowokomórkowym – widoczne guzowate zmiany przerzutowe 
w płucach (rycina dzięki uprzejmości lek. wet. Macieja Wojtczaka) Ryc. 4. Obraz sekcyjny płuc psa z ryciny 3
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ani u osobników z zakażeniem dróg mo-
czowych (10). Dzięki analizie statystycznej 
wykazano, że obecność tych biomarkerów 
białkowych jest w stanie wykryć TCC z 90% 
skutecznością, jednak niezbędne są dalsze 
badania przeprowadzone na większej gru-
pie pacjentów, które pozwoliłyby na oce-
nę praktycznego zastosowania tej metody 
diagnostycznej u psów (10).

Badanie ultrasonograficzne

W medycynie człowieka badanie ultraso-
nograficzne służy nie tylko do wykrywa-
nia obecność zmian rozrostowych w pę-
cherzu moczowym, ale także do zdoby-
wania informacji, które pomagają określić 
rokowanie (wielkość i lokalizacja guza, jego 
struktura oraz stopień naciekania ściany 
pęcherza moczowego). Obserwacje prze-
prowadzone przez Hanazono i wsp. (3) 
wykazały, że badanie ultrasonograficzne, 
o ile zostanie przeprowadzone przez oso-
bę z dużym doświadczeniem, także może 
dostarczyć informacji cennych rokowni-
czo u pacjentów weterynaryjnych. Bada-
nie przeprowadzono na grupie psów, któ-
re układano w pozycji grzbietowej, a pę-
cherz moczowy wypełniano roztworem 
fizjologicznym w ilości 2 ml/kg masy cia-
ła. W trakcie badania oceniano następujące 
parametry: wielkość i kształt (polipowaty 
lub nie) guza, struktura (homogenna lub 
heterogenna), lokalizacja (okolica trójkąta 
pęcherza lub inna) oraz naciekanie ściany 
pęcherza moczowego. Jak wykazały prze-
prowadzone badania potwierdzone histo-
logiczne naciekanie warstwy mięśniowej 
ściany pęcherza moczowego można wy-
kryć badaniem ultrasonograficznym z 93% 

czułością i 92% swoistością. Stwierdzenie 
tego objawu, w połączeniu z heterogenną 
strukturą zmiany (wynikającą jak się wyda-
je z obecności obszarów martwicy w obrę-
bie nowotworu), szczególnie w przypadku 
zmian wywodzących się z okolicy trójkąta 
pęcherza moczowego, są rokowniczo nie-
korzystne, bowiem wiążą się z krótszymi 
okresami przeżycia po zabiegu chirurgicz-
nej resekcji zmiany (3). Przykładowo, okres 
przeżycia dla psów z TCC, u których wy-
kryto naciekanie ściany pęcherza moczo-
wego, wyniósł 14,6 miesiąca, a dla psów 
bez cech inwazji 38,3 miesiąca. Z kolei pa-
cjenci z guzem zlokalizowanym w okolicy 
trójkąta pęcherza moczowego przeżywa-
li średnio 15 miesięcy od zabiegu resek-
cji, a psy, u których guz był zlokalizowany 
w innych obszarach narządu, przeżywali 
średnio 24 miesiące (3).

Badanie cytologiczne

Jedną z  nieinwazyjnych/małoinwazyj-
nych metod rozpoznawania raków przej-
ściowokomórkowych pęcherza moczo-
wego u psów jest badanie cytologiczne, 
ukierunkowane na poszukiwanie w nim 
komórek, których cechy morfologiczne 
(pleomorfizm, anizocytoza, anizokario-
za, tworzenie dużych skupisk) pozwalają 
zakwalifikować je jako komórki nowotwo-
rowe (ryc. 5). Jednak uważa się, że rozpo-
znanie raka przejściowokomórkowego pę-
cherza moczowego, któremu towarzyszy 
stan zapalny i zakażenie bakteryjne, jest 
jednym z największych wyzwań cytologii 
weterynaryjnej (11). Materiał komórko-
wy można pobrać z próbki moczu (najle-
piej do badania wykorzystać osad moczu; 

ryc. 6), drogą traumatycznej kateteryza-
cji wykonanej na ślepo albo w trakcie cy-
stoskopii lub też dokonując przezskórnej 
biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej masy 
guzowatej, najlepiej pod kontrolą ultra-
sonografu. Trzeba jednak pamiętać, że 
jedynie u 30% psów z TCC komórki no-
wotworowe stwierdza się w  moczu, co 
sprawia, że skuteczność badania cytolo-
gicznego osadu moczu w rozpoznawaniu 
raka pęcherza moczowego została oce-
niona na niską (11). Niestety, z powodu 
właściwości moczu (wysoka osmolalność, 
zmiany pH) pojawiają się znaczne uszko-
dzenie komórek (ryc. 7) uniemożliwiające 
ich ocenę, co więcej: nie w każdym takim 
przypadku możliwe jest określenie, czy 
te komórki są w  rzeczywistości komór-
kami nowotworowymi (6, 11). Z drugiej 
strony atypię komórkową obserwuje się 
też w komórkach nabłonka przejściowe-
go pobudzonego cytokinami w przebiegu 
zapalenia pęcherza moczowego, dlatego 
też rozpoznanie jest szczególnie trudne 
w przypadku, gdy oprócz atypowych ko-
mórek nabłonkowych w rozmazach ob-
serwuje się też komórki zapalne oraz bak-
terie. Zwiększenie skuteczności badania 
cytologicznego można uzyskać, wykonu-
jąc biopsję cienkoigłową masy guzowatej 
pęcherza moczowego – w  takich przy-
padkach rozpoznanie cytologiczne moż-
na uzyskać w 90% przypadków (ryc. 8; 11). 
Niestety, raki przejściowokomórkowe pę-
cherza moczowego należą do tych zmian, 
które charakteryzuje istotne z praktycz-
nego punktu widzenia ryzyko rozsiewu 
w trakcie przezskórnych metod pobiera-
nia próbek do badań i według niektórych 
autorów powinno się w ogóle unikać tej 

Ryc. 5. Obraz cytologiczny raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego u psa – widoczne skrajnie 
pleomorficzne komórki nowotworowe – w takich przypadkach rozpoznanie nie budzi wątpliwości. Materiał 
wykonany z osadu moczu, barwienie barwnikiem Giemsy, powiększenie 400×

Ryc. 6. W probówce z EDTA widoczny mocz pobrany 
od pacjenta z rakiem przejściowokomórkowym – mocz 
odstawiono na godzinę do lodówki, co spowodowało 
osadzenie się materiału komórkowego przy dnie 
probówki
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metody uzyskiwania materiału do badań 
diagnostycznych (5).

W onkologii człowieka badanie cyto-
logiczne charakteryzuje się raczej niską 
czułością, średnia czułość badania to oko-
ło 48% (w zależności od badań oceniono 
ją na 28–76,5%), z kolei swoistość ocenia 
się na wysoką, rzędu 95% (w zależności 
od badań 81–100%; 12). Skuteczność cy-
tologii jest szczególnie niska w przypadku 
nowotworów o małej złośliwości, co wię-
cej: ocena jest dość subiektywna i zależna 
bardziej od interpretacji oceniającego niż 
specyficznych cech komórek obserwowa-
nych w rozmazach cytologicznych (12).

Klasyfikacja histologiczna 
zmian rozrostowych  
nabłonka pęcherza moczowego

W patologii weterynaryjnej przez wiele 
lat w badaniu histopatologicznym zmian 
nowotworowych pęcherza moczowego 
u psów oceniano takie cechy mikroskopo-
we, jak charakter wzrostu, obecność atypii 
komórkowej oraz stopień naciekania ścia-
ny pęcherza moczowego, które uważano za 
czynniki rokowniczo istotne, skorelowane 
z takimi parametrami klinicznymi, jak ry-
zyko powstania przerzutów oraz czas prze-
życia. Jednak istnieją doniesienia wskazu-
jące na konieczność opracowania nowych 
systemów klasyfikacji, które w większym 
stopniu korelowałyby z zachowaniem bio-
logicznym guzów oraz reakcją na zastoso-
wane leczenie (1, 13). W medycznej onko-
logii urologicznej podstawą klasyfikacji 
rozrostowych zmian obejmujących urote-
lium jest badanie histopatologiczne, które 
pozwala na podjęcie decyzji odnośnie do 
sposobu postępowania z chorym pacjen-
tem oraz pomaga określić rokowanie (13).

Na przestrzeni ostatnich lat klasyfika-
cja nowotworów z nabłonka przejściowego 

(nowotworów przejściowokomórkowych) 
u ludzi uległa znacznej ewolucji, obecnie 
bazuje ona głównie na klasyfikacji Świa-
towej Organizacji Zdrowia i Międzyna-
rodowego Towarzystwa Patologii Urolo-
gicznej – (WHO/ISUP) z 1998 r., która 
została uaktualniona w 2004 r. (14). Obec-
nie prowadzone są badania, które ocenia-
ją zastosowanie tej klasyfikacji także u pa-
cjentów weterynaryjnych, głównie psów, 
ponieważ powszechnie akceptowana jest 
hipoteza, że zmiany nowotworu pęcherza 
moczowego u ludzi i psów wykazują licz-
ne podobieństwa do morfologii, zachowa-
nia biologicznego czy odpowiedzi na che-
mioterapię (4, 15). Przeprowadzone bada-
nia wykazują pełną korelację odnośnie do 
aspektów morfologicznych pomiędzy roz-
rostami urotelium u ludzi i psów, jednak 
brak jest danych dotyczących rokownicze-
go zastosowania tej klasyfikacji histologicz-
nej (Patrick 2006). Według tej klasyfikacji 
zmiany rozrostowe dzieli się na zmiany 
płaskie, zmiany brodawczakowate i nie-
brodawczakowate raki inwazyjne (14, 16)

Zmiany płaskie

Do zmian płaskich zalicza się rozrost na-
błonka przejściowego pęcherza moczo-
wego, atypowe zmiany reaktywne, atypo-
we zmiany nieznanego tła, zmiany dyspla-
styczne oraz raka śródnabłonkowego in 
situ). Jako rozrost nabłonka przejściowe-
go określa się te przypadki, w których do-
chodzi do znacznego zgrubienia nabłon-
ka, przy jednoczesnym braku atypii ko-
mórkowej, bez względu na liczbę warstw 
nabłonka (w przeszłości za graniczną war-
tość uważano 7 warstw komórek; ryc. 9). 
Zmiany o charakterze rozrostowym są 
częstą konsekwencją przewlekłego zapa-
lenia lub drażnienia nabłonka np. przez 
kamienie moczowe. Atypię odczynową 

rozpoznaje się w przypadkach, gdy zmia-
nom strukturalnym komórek nabłonka 
(jednolite powiększenie jąder komórko-
wych, z wyraźnymi centralnie położony-
mi jąderkami) towarzyszy obecność figur 
mitotycznych w niższych warstwach na-
błonka oraz komórkowy naciek zapalny 
w warstwie podnabłonkowej. Ten typ re-
akcji jest najczęściej konsekwencją ostrego 
lub przewlekłego stanu zapalnego, cewni-
kowania lub dopęcherzowego stosowania 
leków (14). W obrazie mikroskopowym 
dysplazji nabłonka przejściowego (zmia-
ny śródnabłonkowe o niskiej złośliwości) 
obserwuje się oprócz zmian dotyczących 
struktury samych komórek (nieregularne 
powiększenie jąder komórkowych, z hi-
perchromazją ich chaotycznym układem 
oraz pleomorfizmem komórkowym) tak-
że zaburzenie ich układu oraz obecność fi-
gur mitotycznych w wyższych warstwach 
nabłonka. Niestety, nie istnieją precyzyjne 
kryteria, które pozwalają na jednoznacz-
ne odróżnianie dysplazji nabłonka o nie-
specyficznych zmian atypowych bez no-
wotworzenia, jak i od nowotworów (w tym 
raka in situ o niskiej złośliwości). Co wię-
cej, u ludzi kilkanaście procent przypadków 
dysplazji nabłonka pęcherza moczowego 
oraz powyżej 30% przypadków niespecy-
ficznych zmian atypowych ulega progre-
sji w kierunku raka nabłonka przejścio-
wego. Rak in situ nabłonka przejściowe-
go (zmiany śródnabłonkowe o wysokiej 
złośliwości) w aktualnej klasyfikacji obej-
muje też przypadki, które w poprzednich 
systemach zaliczano do dysplazji o umiar-
kowanym i ciężkim nasileniu, jest uznawa-
ny za zmianę na podłożu, w której docho-
dzi do progresji w kierunku raka pełnoin-
wazyjnego (14). Histologicznie stwierdza 
się w tych przypadkach chaotyczny układ 
pleomorficznych jąder komórkowych z hi-
perchromazją, które piętrzą się na siebie, 

Ryc.7. Komórki nabłonka przejściowego z moczu psa – widoczne są łagodne 
zmiany uszkodzeniowe wynikające z właściwości moczu. Materiał wykonany 
z osadu moczu, barwienie barwnikiem Giemsy, powiększenie 400×

Ryc. 8. Obraz cytologiczny raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego u psa – w tym 
przypadku materiał pobrano drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z guzów tkanki podskórnej, 
które pojawiły się w obrębie rany chirurgicznej po resekcji raka przejściowokomórkowego 
wykonanej kilka tygodni wcześniej; barwienie barwnikiem Giemsy, powiększenie 400×
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wręcz tworzą skupiska. W jądrach komórek 
nowotworu obserwuje się wyraźne, poje-
dyncze lub mnogie jąderka. Zmiany obej-
mują całą grubość nabłonka, jednak nie 
naciekają błony podstawnej, niekiedy ob-
serwuje się jedynie jedną warstwę komó-
rek przylegających do nieuszkodzonej bło-
ny podstawnej. Atypia komórkowa może 
być różnie wyrażona, jednak wysoki sto-
sunek jądrowo-cytoplazmatyczny nie za-
wsze jest obecny.

Zmiany brodawczakowate

Zmiany brodawczakowate (tworzą wy-
stające ponad powierzchnię błony śluzo-
wej wyrośla, które posiadają unaczynio-
ny, łącznotkankowy zrąb) wywodzące się 
z nabłonka przejściowego pęcherza mo-
czowego mogą mieć zarówno charakter 
nienowotworowych (rozrost brodawkowa-
ty nabłonka), jak i nowotworowy (włącza-
jąc w to zmiany niezłośliwe – brodawcza-
ki, zmiany złośliwe – raki o niskim poten-
cjale złośliwości, raki o niskiej złośliwości 
i raki o wysokiej złośliwości). Brodawcza-
ki nabłonka przejściowego mają charakter 
zmian egzofitycznych, w których bogato-
unaczyniony łącznotkankowy zrąb (two-
rzący coś na kształt łodyżki lub trzonu) jest 
pokryty nabłonkiem o morfologii identycz-
nej z prawidłowym nabłonkiem przejścio-
wym pęcherza moczowego (bez cech atypii 
komórkowej), bez względu na liczbę jego 
warstw (ryc. 10; 14), chociaż niektóre źródła 
podają, że warstw w nabłonku brodawcza-
ka powinno być mniej niż 6 (1). Brodaw-
czaki odwrócone nabłonka przejściowego 
pęcherza moczowego makroskopowo tak-
że charakteryzują się obecnością zmiany 
egzofitycznej, jednak nabłonek nie pokry-
wa wyrośli łącznotkankowych, ale rozra-
sta się w obrębie błony śluzowej, tworząc 
łączące się ze sobą beleczki lub struktury 
przypominające cewki (ryc. 11).

W związku z  faktem, że część zmian 
rozrostowych nabłonka pęcherza moczo-
wego nie wykazuje jednoznacznych cech, 
które pozwalają na ich zakwalifikowanie 
jako zmiany niezłośliwe (brodawczaki) lub 
złośliwe (raki), utworzono grupę rozrostów 
określanych mianem nowotworów z na-
błonka przejściowego o niskim potencjale 
złośliwości. Rozrost ten charakteryzuje się 
miernie wyrażonymi zmianami cytoarchi-
tektonicznymi (monotonne jądra komór-
kowe, bez cech atypii komórkowej, hiper-
chromazji), niskim indeksem mitotycz-
nym (o ile mitozy są widoczne, to obecne 
są jedynie w dolnych warstwach nabłon-
ka), jednak widoczne jest wyraźne zgru-
bienie nabłonka. Brodawczakowate raki 
nabłonka przejściowego o niskim stop-
niu złośliwości są utworzone z nabłonka, 
w którym układ komórek jest stosunkowo 
uporządkowany, jednak jądra komórkowe 

Ryc. 9. Obraz histologiczny wskazujący na rozrost nabłonka przejściowego pęcherza moczowego – widoczne 
poszerzenie nabłonka, przy zachowaniu zarówno prawidłowego układu, jak i budowy samych komórek – 
strzałką oznaczono figurę mitotyczną. Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 100×

Ryc. 11. Obraz histologiczny brodawczaka odwróconego nabłonka przejściowego pęcherza moczowego. 
Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 100×

Ryc. 10. Obraz histologiczny brodawczaka nabłonka przejściowego pęcherza moczowego. Na rycinie A (powiększenie 
10×) widoczny brodawkowaty/grzybiasty twór utworzony z bogato unaczynionego zrębu łącznotkankowego, który pokryty 
jest nabłonkiem przejściowym. Na rycinie B (powiększenie 200×) widoczny nabłonek pokrywający łącznotkankowy zrąb 
bogaty w naczynia krwionośne, a w samym nabłonku nie widać cech atypii komórkowej. Barwienie hematoksylina-eozyna
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są często powiększone, chociaż nie wyka-
zują znacznego pleomorfizmu ani anizo-
kariozy. Dodatkowo, jąderka nie są wyraź-
ne, a figury mitotyczne są zazwyczaj obec-
ne jedynie w niższych warstwach nabłonka 
(14), według Sledge i wsp. (1) liczba warstw 
nabłonka w takich przypadkach powinna 
być większa niż 6.

Inwazyjne raki niebrodawczakowate

Inwazyjne raki z nabłonka przejściowe-
go makroskopowo mają charakter zmian 
polipowatych, grzybiastych, uszypułowa-
nych, a także zmian naciekowych i zmian 
o charakterze „owrzodzenia” (16). Nabło-
nek wykazuje cechy znacznej dezorga-
nizacji architektonicznej, z  tendencją do 
złuszczania się, dlatego możliwe jest jego 
zgrubienie, ale także znaczne ścieńczenie. 
Zarówno komórki, jak i jądra komórkowe 
wykazują umiarkowaną lub znaczną aty-
pię, jądra są pleomorficzne, hiperchroma-
tyczne, chromatyna jądrowa często zbita 
w grudki, jąderka są wyraźne i mogą być 
mnogie (ryc. 12 i 13). Figury mitotyczne 

mogą być liczne oraz, co typowe, są obec-
ne we wszystkich warstwach nabłonka 
nowotworowego. Chociaż w niektórych 
przypadkach miąższ nowotworu może nie 
wykazywać wyraźnych cech atypii komór-
kowej, częściej jednak jego komórki są wy-
raźnie atypowe, duże, z umiarkowanie ob-
fitą lub obfitą kwasochłonną cytoplazmą. 
Komórki nowotworowe najczęściej two-
rzą gniazda, sznury, wyspy, które wrasta-
ją we wszystkie warstwy ściany pęcherza 
moczowego (ryc. 14), a w wielu przypad-
kach rozrostowi nowotworowemu komó-
rek towarzyszy reakcja desmoplastyczna 
zrębu (znacznego stopnia rozrost tkan-
ki łącznej włóknistej), naciek komórek 
zapalnych, który w niektórych przypad-
kach może całkowicie przesłaniać komór-
ki miąższu guza (16). Typową cechą raków 
inwazyjnych jest naciekanie (inwazja) na-
czyń chłonnych i krwionośnych (ryc. 15), 
które niekiedy ma bardzo duże nasilenie. 
W obrębie inwazyjnych raków nabłonka 
przejściowego (tak jak w przypadku wie-
lu innych typów nowotworów) wyróżnia 
się wiele wariantów – czyli specyficznych 

form histomorfologicznych, w których ko-
mórki nowotworowe tworzą specyficzne 
twory przestrzenne (16). W uropatologii 
medycznej istnieje kilkanaście takich wa-
riantów, wśród których najpowszechniej 
rozpoznaje się: raki z różnicowaniem pła-
skonabłonkowym, raki z  różnicowaniem 
gruczołowym, raki mikrobrodawkowate, 
raki z komórek jasnych, a także raki nie-
zróżnicowane. W patologii weterynaryj-
nej takiej dodatkowej klasyfikacji jak do-
tąd nie opracowano.

W modyfikacji klasyfikacji WHO/ISUP 
raki przejściowokomórkowe objęte są 
w  jedną grupę raków brodawkowatych 
(papillary carcinoma) i subklasyfikowane 
na podstawie stopnia naciekania ściany pę-
cherza moczowego oraz liczby i umiejsco-
wienia figur mitotycznych (1). W I stop-
niu złośliwości figury mitotyczne są rzad-
kie i ograniczone do warstwy podstawnej 
urotelium, a sam guz rozrasta się w obrę-
bie błony śluzowej właściwej. W stopniu II 
obserwuje się naciekanie błony podśluzo-
wej (ten stopień rozpoznaje się najczęściej 
– 94% raków przejściowokomórkowych 

Ryc. 14. Obraz histologiczny raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego 
– widoczne komórki nowotworowe naciekające błonę podśluzową. Barwienie 
hematoksylina-eozyna, powiększenie 400×

Ryc. 12. Obraz histologiczny raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego. 
W tym przypadku nowotwór utworzony jest z cienkiego kilkuwarstwowego 
nowotworowego nabłonka, którego komórki wykazują cechy umiarkowanej 
złośliwości, uwagę zwraca jednak duża liczba figur mitotycznych (strzałki). 
Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 200×

Ryc. 15. Obraz histologiczny raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego 
– widoczne skupisko komórek nowotworowych w świetle naczynia krwionośnego. 
Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 200×

Ryc. 13. Obraz histologiczny raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego. 
W tym przypadku komórki nowotworowe wykazują znaczny pleomorfizm i cechy 
złośliwości. Barwienie hematoksylina-eozyna, powiększenie 100×
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u psów), komórki wykazują umiarkowa-
ną atypię, a figury mitotyczne są nielicz-
ne lub dość liczne i obecne we wszystkich 
warstwach nabłonka nowotworowego. 
Stopień III (około 40% raków przejścio-
wokomórkowych u psów) charakteryzuje 
się naciekaniem blaszki mięśniowej bło-
ny śluzowej, znaczną atypia komórkową 
oraz obecnością licznych figur mitotycz-
nych obecnych we wszystkich warstwach 
nowotworowego urotelium (1).

Kluczowa dla uzyskania pełnego opisu 
w badaniu histopatologicznym jest jakość 
przesłanej próbki. Z reguły próbki pobra-
ne w trakcie zabiegu chirurgicznego mają 
wystarczającą wielkość i umożliwiają oce-
nę wszystkich wymienionych wyżej cech. 
W wielu przypadkach materiał do badania 
histopatologicznego pobierany jest w trak-
cie badania cystoskopowego, a próbka uzy-
skana tą drogą jest niewielka i zawiera tylko 
warstwy powierzchowne guza, w których 
widoczny jest jedynie miąższ nowotworu. 
Problem ten jest szczególnie istotny przy 
pobieraniu materiału tkankowego dro-
gą cystoskopii u psów samców, co wyni-
ka z faktu, że stosuje się u nich cystoskopy 
o mniejszej średnicy niż u samic. W jed-
nym z badań, w których pobierano wyci-
nek guza drogą cystoskopii, udało się uzy-
skać rozpoznanie TCC u odpowiednio, 
96% oraz 65% badanych samic i samców 
(17). Szansę na uzyskanie bardziej repre-
zentatywnej próbki (a  tym samym więk-
szą szansę uzyskania rozpoznania) można 
zwiększyć, wykorzystując do jej pobrania 
druciane koszyczki stosowane do usuwa-
nia kamieni moczowych, a także poprzez 
umieszczenie pobranych wycinków bezpo-
średnio w kasetce histologicznej (co zapo-
biega zagubieniu się małego obkurczonego 
wycinka w pojemniku z utrwalaczem; 17).

Jednocześnie sugerowano też, że w ta-
kich przypadkach nowotwory o niskim 
potencjale złośliwości u psów należy zali-
czać do grupy raków przejściowokomór-
kowych I stopnia złośliwości (4). Co wię-
cej, z uwagi na fakt, że u psów większość 
rozpoznawanych TCC należy do grupy gu-
zów o wysokiej złośliwości, a ponadto ist-
nieją pewne rozbieżności w ocenie stopnia 
złośliwości tych guzów pomiędzy różnymi 
patologami, zaproponowano uproszczony 
system klasyfikacji raków przejściowoko-
mórkowych u psów. Mianowicie, na pod-
stawie nasilenia atypii komórkowej oraz 
organizacji komórek nowotworowych raki 
przejściowokomórkowe u psów dzieli się 
na dwa stopnie złośliwości: o niskiej zło-
śliwości i o wysokiej złośliwości (4). Raki 
przejściowokomórkowe o niskiej złośliwo-
ści charakteryzują się jedynie minimalną 
atypią komórkową/jądrową lub ognisko-
wym jej występowaniem w obrębie ko-
mórek miąższu guza. Figury mitotycz-
ne są rzadkie i mogą być obecne na całej 

grubości nowotworowego nabłonka. Raki 
przejściowokomórkowe o wysokiej zło-
śliwości cechuje znaczna dezorganizacja 
układu komórek nowotworowych, atypia 
komórkowa/jądrowa jest wyraźna, a figu-
ry mitotyczne są liczne (4).

Podsumowanie metod histologicznej 
klasyfikacji zmian rozrostowych pęche-
rza moczowego u psów zebrano w tabeli 1.

Badanie histopatologiczne może być 
pomocne w określeniu ryzyka powstania 
przerzutów, bowiem naciekowy wzrost no-
wotworu bez struktury brodawczakowa-
tej, głębokie naciekanie ściany pęcherza 
moczowego, naciekanie naczyń krwiono-
śnych i chłonnych, a także obecność włók-
nienia na obrzeżach nowotworu obser-
wuje się często w tych przypadkach TCC, 
w których stwierdzono przerzuty. Z kolei 
w przypadkach, gdy nowotwór wykazu-
je wzrost brodawczakowaty, histologicz-
nie jest rakiem in situ lub o niskiej złośli-
wości, a na obrzeżach zmiany obserwu-
je się odczynową reakcję zapalną; proces 
jest najczęściej zlokalizowany – przerzu-
tów się nie stwierdza.

Wysoka wartość indeksów mitotycz-
nych (IM) była w jednym z badań uznana 
za czynnik rokowniczo niekorzystny w ra-
kach przejściowokomórkowych u  ludzi, 

jednak badanie przeprowadzone na grupie 
psów z TCC nie wykazało takiej zależno-
ści (3). W badaniu tym wykazano wpraw-
dzie, że wartość indeksów mitotycznych 
była zdecydowanie wyższa w przypadku 
raków zlokalizowanych w okolicy trójką-
ta pęcherza moczowego (czyli tych roku-
jących najgorzej), w porównaniu do zmian 
o innej lokalizacji, jednak nie było związku 
pomiędzy wartością indeksu mitotyczne-
go a okresem przeżycia psów po zabiegu 
resekcji TCC (3).

Barwienie immunohistochemiczne

Markerami, które mogą być stosowane 
w ocenie zróżnicowania nowotworów pę-
cherza moczowego u psów, mogą być uro-
plakina III (występująca w warstwach po-
wierzchownych nabłonka przejściowego) 
oraz cytokeratyna 7 (występująca w wie-
lu narządowo specyficznych nabłonkach, 
w  tym nabłonku przejściowym pęche-
rza moczowego; 1). Dodatkowo ekspresja 
tych markerów miała różne rozmieszcze-
nie w zależności od typu zmian, przykła-
dowo w zmianach nienowotworowych była 
ograniczona do warstw powierzchownych, 
w nowotworach niezłośliwych lub o ni-
skim potencjale złośliwości stwierdzana 

Klasyfikacja WHO/ISUP (Grignon 2009)

Zmiany płaskie nabłonka przejściowokomórkowego
– rozrost nabłonka
– atypia odczynowa
– dysplazja nabłonka
– raki in situ
Zmiany brodawczakowate nabłonka przejściowokomórkowego
– brodawczaki
– brodawczaki odwrócone
– nowotwory przejściowokomórkowe o niskim potencjale przerzutowania
– brodawczakowate raki o niskiej złośliwości
Inwazyjne raki niebrodawczakowate
– raki I stopnia złośliwości
– raki II stopnia złośliwości
– raki III stopnia złośliwości

Zmodyfikowana klasyfikacja WHO/ISUP (Sludge i wsp. 2014)

Zmiany nienowotworowe nabłonka przejściowokomórkowego
– polipy i zapalenie polipowate
Nowotwory nabłonka przejściowokomórkowego
– brodawczaki
– nowotwory przejściowokomórkowe o niskim potencjale przerzutowania
Raki brodawkowate nabłonka przejściowokomórkowego
– raki I stopnia złośliwości
– raki II stopnia złośliwości
– raki III stopnia złośliwości

Klasyfikacja uproszczona raków przejściowonabłonkowych  
określona na podstawie badania małych próbek biopsyjnych (Knapp i wsp. 2014)

Raki o niskiej złośliwości –  atypia komórkowa/jądrowa minimalnie wyrażona lub widoczna jedynie 
ogniskowo

– mitozy rzadkie i obecne we wszystkich warstwach nabłonka nowotworowego

Raki o wysokiej złośliwości – wyraźne zaburzenie architektoniki nabłonka
– wyraźna atypia komórkowa/jądrowa
– liczne figury mitotyczne obecne we wszystkich warstwach nabłonka nowotworowego

Tabela 1. Podsumowanie systemów  klasyfikacji raków przejściowokomórkowych u psów
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była w obrębie całego nabłonka nowotwo-
rowego, zaś w rakach przejściowokomór-
kowych brodawczakowatych komórki wy-
kazujące immunoekspresję uroplakiny III 
i cytokeratyny była rozmieszczona niere-
gularnie lub też immunoekspresja była nie-
obecna w rakach o najwyższej złośliwości 
(1). Autorzy tych badań sugerują także, że 
utrata ekspresji uroplakiny III i cytokera-
tyny 7 może się wiązać ze zmianą fenoty-
pu komórek, brakiem zróżnicowania oraz 
bardziej inwazyjnym charakterem wzrostu 
guza. Fakt ten może być pomocny w pro-
gnozowaniu przebiegu procesu nowotwo-
rowego, jednak może utrudniać rozpozna-
nie nowotworu, w przypadku gdy do ba-
dania pobrano niewielki wycinek tkanek 
guza (1). Obecność uroplakiny III jest też 
wykrywana w obrębie ognisk przerzuto-
wych raka przejściowokomórkowego, tak-
że tych, które powstają w czasie rozsiewu 
w trakcie terapeutycznych i diagnostycz-
nych zabiegów wykonywanych u psów (5).
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Mycobacterium marinum, M.  fortu-
itum i M. chelonae zalicza się do gru-

py prątków niegruźliczych (nontuberculo-
us mycobacteria – NTM). Mycobacterium 
marinum jest wolno rosnącym prątkiem 
chromogennym, natomiast M. fortuitum 
i M. chelonae należą do szybko rosnących 
prątków niechromogennych (1, 2, 3). Prąt-
ki niegruźlicze drobnoustrojami najczę-
ściej o wysmukłym kształcie (do 5 µm dłu-
gości), nieruchliwymi i kwasoopornymi, 
oporne są na odbarwianie kwaśnym alko-
holem w barwieniu metodą Ziehl-Neelse-
na. Są szeroko rozpowszechnione w róż-
nych środowiskach naturalnych (4). W Eu-
ropie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
jednym z najbardziej rozpowszechnionych 
prątków niegruźliczych jest M. marinum 
(ryc. 1, 2). Bakteria ta występuje szczegól-
nie często na obszarach znajdujących się 

w pobliżu akwenów i w wodzie. Można ją 
wyizolować z wody morskiej i śródlądowej, 
a nawet z głębinowych wód kopalnianych 
(5) oraz od ryb morskich i słodkowodnych. 
Według Gang i wsp. (3) M. marinum może 
przez dłuższy czas utrzymywać się w śro-
dowisku wodnym, a w określonych, nie-
korzystnych dla gospodarzy warunkach 
wywołuje u niego zakażenie. Na myko-
bakteriozę chorują ryby i płazy, a niekie-
dy również człowiek (1, 6, 7). Najnowsze 
badania wykazały, że bakterie te występują 
w postaci różnych odmian genotypowych, 
wywołujących niekiedy różne objawy kli-
niczne. Badania przeprowadzone w USA 
(8) wykazały, że u izolatów M. marinum 
pochodzących z różnych rejonów kraju wy-
stępować mogą istotne różnice genotypo-
we. Nie udało się wówczas wykazać związ-
ku przyczynowego między określonym 

Mykobakteriozy ryb i ludzi
wywoływane przez Mycobacterium marinum 
i inne prątki niegruźlicze
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Fish and human mycobacterioses caused 
by Mycobacterium marinum and other 
nontuberculous mycobacteria
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The aim of this paper is to present the current 
information concerning mycobacterioses in fish 
and man. Also the results of authors’ studies 
are introduced and discussed. Nontuberculous 
mycobacteria (NTM), especially M. marinum, are 
often the causative agents of warm water aquarium 
fish infections and sporadically could also affect 
the man. Typically, the infections may most often 
appear in aquarists and in swimming pool users. 
The knowledge about NTM infections in humans 
is rather scant, diagnostic procedures overdue and 
therapy long and difficult. The authors suggest that 
aquarium fish infected with M. marinum should be 
medicated with the combination of rifampin and 
isoniazid to prevent spreading the disease to the 
whole fish population and to the humans. It was 
also concluded that marketed tropical aquarium 
fishes should be eventually certified as free from 
mycobacteriosis.
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genotypem mykobakterii a ich patogenno-
ścią. Obecnie uważa się, że różne genoty-
py M. marinum zawierają swoiste zestawy 
czynników wirulencji warunkujących za-
każenia u różnych gospodarzy, czyli gatun-
ków zwierząt wrażliwych na zakażenie (9).

Mykobakterioza ryb

Mycobacterium marinum, rzadziej M. for-
tuitum i M. abscessus mogą być czynnikami 
etiologicznymi mykobakterioz ryb. Prątki 
M. marinum występują u ryb należących 
do ponad 150 gatunków. Mykobakterioza 
wywoływana przez te bakterie występu-
je najczęściej u tropikalnych ryb akwario-
wych należących do następujących rodzin: 
karpiowate, żyworodne, labiryntowe, pie-
lęgnicowate i kąsaczowate. Z naszej wielo-
letniej praktyki wynika, że mykobakterioza 
jest najgroźniejszą i najczęściej występującą 
chorobą zakaźną ryb akwariowych. Badając 
ryby przeznaczone do konsumpcji, stwier-
dzaliśmy kilkakrotnie mykobakteriozę jedy-
nie u suma afrykańskiego (Clarias gariepi-
nus; ryc. 3, 4). Ryby te pochodziły z polskich 
„superintensywnych hodowli basenowych” 
(10). W Izraelu, jak podają Ucko i Colorni 
(7), zakażenia M. marinum stwierdzano 
u różnych gatunków ryb słodkowodnych 

i morskich wolno żyjących, jak i hodowa-
nych, w tym m.in. u karpi koi (Cyprinus car-
pio), wężogłowów (Channa striata), okoni 
morskich (Dicentrarchus labrax), a także 
żółwi szylkretowych (Eretmochelys imbrica-
ta). W dostępnym piśmiennictwie brak jest 
danych odnośnie do mykobakteriozy u ryb 
dzikich i hodowlanych w Polsce, aczkol-
wiek panuje pogląd, że łosoś, karp, sandacz, 
węgorz i sum europejski wykazują pewną 
wrażliwość na zakażenie mykobakteriami.

Objawy kliniczne  
i zmiany anatomopatologiczne

U chorych ryb stwierdza się zazwyczaj 
postępujące wychudzenie, otwarte wrzo-
dy na powłokach zewnętrznych, a w po-
włokach wewnętrznych i narządach we-
wnętrznych guzki bardzo różnej wiel-
kości (makroskopowe i mikroskopowe) 
oraz różnego kształtu guzki (ryc. 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11). Stwierdza się je najczęściej 

Ryc. 1. Skupisko Mycobacterium marinum w tkankach ryby akwariowej, barwienie 
metodą Ziehl-Neelsena

Ryc. 3. Ubytki skóry i znaczne wychudzenie u sumów afrykańskich (Clarias 
gariepinus) chorych na mykobakteriozę – fotografia przyżyciowa

Ryc. 2. Rozsiane M. marinum w rozmazie ze śledziony ryby akwariowej, barwienie 
metodą Ziehl-Neelsena

Ryc. 4. Guzki na otrzewnej i w mięśniach u suma afrykańskiego (Clarias 
gariepinus) chorego na mykobakteriozę

Ryc. 5. Guzki na resztkach zniszczonej przez M. marinum płetwy ogonowej ryby akwariowej gurami – fotografia przyżyciowa
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w nerkach, śledzionie i wątrobie, niekie-
dy również w płetwach, skórze, gonadach, 
sercu, mięśniach i  skrzelach. U niektó-
rych ryb może wystąpić wytrzeszcz gałek 
ocznych, ubytki skóry, nastroszenie łusek, 
wzdęcie jamy ciała, ubytki płetw i defor-
macja kręgosłupa. W niektórych przypad-
kach ryby sną, nie wykazując wyraźnych 
objawów klinicznych. W związku z  tym 
przy każdym trudnym do wytłumacze-
nią śnięciu ryb w akwarium należy podej-
rzewać mykobakteriozę i przeprowadzić 

badanie w tym kierunku. Warto również 
przeprowadzić analizę roli pasożytów to-
warzyszących mykobakteriozie. W bada-
niach własnych stwierdzaliśmy kilkakrot-
nie, że w sąsiedztwie guzków występu-
jących w ścianie jelit występują znaczne 
ilości nicieni  Capilaria spp.

Źródła i drogi zakażenia u ryb

Zwykle do zakażenia hodowli docho-
dzi wskutek zakupu ryb chorych, ale 

niewykazujących objawów. Zakażenie 
akwariów, w tym podłoża roślin, innych 
zwierząt i  sprzętów jest permanentne 
i długotrwałe. Źródłami zakażeń myko-
bakteriami dla ryb zdrowych są przede 
wszystkim: ryby chore, osady denne i zale-
gające, między innymi w filtrze, odchody, 
szczątki pokarmu oraz zakażony pokarm. 
Ryby zakażają się przez kontakt bezpo-
średni, za pośrednictwem wody, trans-
owaryjnie oraz po spożyciu ryb chorych 
na mykobakteriozę.

Ryc. 6. Guzki na resztkach zniszczonej przez M. marinum płetwy ogonowej ryby 
akwariowej gurami – fotografia przyżyciowa

Ryc. 8. Guzki M. marinum w nerce ryby akwariowej – preparat niebarwiony

Ryc. 10. Komórki jajowe ryby akwariowej zarażonej M. marinum – barwienie 
metodą Ziehl-Neelsena

Ryc. 7. Guzki M. marinum w obwodowej części płetwy ogonowej ryby akwariowej – 
fotografia przyżyciowa

Ryc. 9. Mikroskopowe guzki M. marinum w jajniku ryby akwariowej; w lewej 
i dolnej części fotografii trzy niezniszczone komórki jajowe

Ryc. 11. Mikroskopowe guzki M. marinum w tłuszczu otrzewnowym ryby 
akwariowej – preparat niebarwiony
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Czynniki usposabiające do wystąpienia 
mykobakteriozy u ryb akwariowych

Duże zagęszczenie ryb w akwarium, zły 
stan higieny i nieodpowiednie żywienie są 
warunkami sprzyjającymi do powstawania 
mykobakterioz u ryb, ale choroby te mogą 
występować również w dobrze prowadzo-
nych hodowlach ryb, szczególnie jeżeli za-
każenie nastąpiło wcześniej – u poprzed-
niego właściciela, a infekcja utrzymywała 
się u ryb w postaci bezobjawowego nosi-
cielstwa. Nawrót mykobakteriozy może 
również być związany z nieskuteczną de-
zynfekcją zbiornika po likwidacji chorych 
ryb, a przed wprowadzeniem nowej obsa-
dy. Należy pamiętać, że bakterie są nie tyl-
ko w rybach, ale i w osadach dennych oraz 
złożach filtru, na roślinach i na różnych wy-
stępujących w akwarium zwierzętach wod-
nych. Dezynfekcja jest szczególnie uciąż-
liwa w dużych akwariach morskich o bo-
gatym wyposażeniu i obsadzie różnych 
organizmów, nie tylko ryb.

Rozpoznawanie

Guzki gruźlicze, będące reakcją organi-
zmu na mykobakterie, jakie wniknęły do 
ciała ryby, często nie są widoczne gołym 
okiem. Stwierdzenie różnej wielkości guz-
ków za pomocą mikroskopu w „prepara-
tach gniecionych” sporządzonych z wycin-
ków nerek, śledziony czy też innych narzą-
dów ryby, nawet bez barwienia, jest dobrą 
metodą stosowaną we wstępnym rozpo-
znawaniu mykobakteriozy. Stwierdzenie 
obecności drobnych, kwasoopornych pa-
łeczek w patologicznych zmianach, m.in. 
w guzkach, barwionych metodą Ziehl-
-Neelsena potwierdza, że zachodzi duże 
prawdopodobieństwo zakażenia prątka-
mi, najczęściej M. marinum. Ostatecz-
nym potwierdzeniem obecności które-
goś z prątków u  ryb jest jednak dopie-
ro izolacja mykobakterii na specjalnych 
podłożach (np. Lowensteina-Jensena lub 

Petragnianiego) i określenie gatunku wy-
odrębnionego szczepu. Do rozpoznania 
mykobakterii używa się obecnie najczę-
ściej testów genotypowych, np. GenoTy-
pe AS, CM.

Leczenie ryb i dezynfekcja 
zakażonych akwariów i sprzętu

Powszechnie uważa się, że mykobakte-
rioza ryb jest chorobą nieuleczalną, a za-
każoną populację ryb powinno się elimi-
nować z  dalszej hodowli. Nosicielstwo 
Mycobacterium marinum jest u ryb akwa-
riowych bardzo rozpowszechnione, za-
chodzi więc duże prawdopodobieństwo, 
że po wprowadzeniu nowych ryb i  po 
upływie pewnego czasu choroba poja-
wi się u ryb-nosicieli w postaci klinicz-
nej, stwarzając zagrożenie dla pozosta-
łych ryb i dla ludzi obsługujących akwa-
rium. Biorąc te wszystkie czynniki pod 
uwagę, uważamy, że nie należy rezygno-
wać z prób „leczenia populacji ryb” w za-
każonym przez mykobakterie akwarium, 
a  szczególnie z  prób zapobiegania roz-
przestrzeniania się tej bakterii w całej po-
pulacji zasiedlających go ryb. Przed tera-
pią należy przeprowadzić dokładne mycie 
i czyszczenie akwarium oraz montaż no-
wego silnego filtru. Warunki fizykoche-
miczne wody akwariowej powinny być 
cały czas optymalne dla ryb określonego 
gatunku, a karma dla nich odpowiednia. 
Wiadomo, że rezultaty leczenia czy też 
profilaktyki zależą w dużym stopniu nie 
tylko od wyboru preparatu, ale od spo-
sobu jego podania i  czasu stosowania. 
 Terapeutyk powinien działać na bakterie 
znajdujące się w rybach oraz występują-
ce w środowisku wodnym akwarium. Je-
żeli wyleczenie wszystkich znajdujących 
się w akwarium ryb jest niemożliwe, to 
terapia może w znacznym stopniu ogra-
niczyć śmiertelność występującą w skali 
populacji i zmniejszyć prawdopodobień-
stwo zakażania się ludzi obsługujących 

akwarium. Stosowanie leków antybakte-
ryjnych do wody eliminuje mykobakterie 
ze środowiska oraz zapobiega przenikaniu 
ich z wody przez skrzela, skórę i przewód 
pokarmowy do organizmu zdrowych ryb.

Do prób leczenia mykobakteriozy uży-
wano najczęściej terapeutyków, takich jak: 
oksytetracyklina, kanamycyna, strepto-
mycyna, izoniazyd i  rimfapicyna. Wyni-
ki leczenia nie były zawsze jednoznaczne, 
co wskazuje na to, że bakterie znajdujące 
się w głębi tkanek ryby są trudno dostęp-
ne dla terapeutyków, a oprócz tego są one 
zabezpieczone przed działaniem czynni-
ków zewnętrznych w związku z unikalną 
budową ściany komórkowej, o zawartości 
nawet do 25% wosków.

Próby zahamowania rozwoju myko-
bakteriozy w populacji gupików za pomo-
cą równoczesnego stosowania rifampicy-
ny i izoniazydu w karmie i do wody dały 
bardzo zachęcające rezultaty. Oddana do 
naszej dyspozycji populacja ryb od prze-
szło 15 lat była zakażona Mycobacterium 
marinum i groziło jej całkowite wymar-
cie z powodu tego zakażenia. W pewnym 
okresie, pomimo zachowanej u pewnego 
procentu gupików wysokiej rozrodczości, 
więcej ryb ginęło z powodu mykobakterio-
zy niż się rodziło. Po trzykrotnym w cią-
gu miesiąca zastosowaniu rifampicyny 
i izoniazydu w karmie i do wody śnięcia 
niemal ustały, a populacja zaczęła się po-
większać, osiągając liczbę z 25 do ponad 
200 ryb. Ryciny 12 i 13 przedstawiają po-
bieranie przez gupiki karmy zawierającej 
leki. Celem zabiegu było głównie zahamo-
wanie rozprzestrzeniania się mykobakte-
rii na całą populację ryb znajdujących się 
w akwarium. W przypadku gdy poszcze-
gólne ryby wykazują nasilone objawy kli-
niczne i wyraźne zmiany anatomopatolo-
giczne należy wybiórczo przeprowadzić 
ich likwidację. Do dezynfekcji akwarium, 
po usunięciu całej obsady, najczęściej sto-
suje się: nadmanganian potasu, chlorami-
nę i 2% aldehyd glutarowy.

Ryc. 12. Gupiki z populacji intensywnie, spontanicznie zakażonej M. marinum 
spożywające specjalnie przygotowaną i przyklejoną do szyby karmę zawierającą 
leki przeciwgruźlicze

Ryc. 13. Sytuacja z ryc. 12 po 10 minutach spożywania karmy przez ryby – 
widoczne znikające resztki karmy leczniczej
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Mykobakterioza u ludzi

Niegruźlicze prątki, w tym M. marinum, 
stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi 
o osłabionym układzie odpornościowym, 
powodując u nich, uogólnione, a nawet 
śmiertelne zakażenie (11). Niektóre szcze-
py mykobakterii mogą niekiedy wywołać 
chorobę również u  ludzi posiadających 
sprawny układ immunologiczny.

Objawy kliniczne i zmiany patologiczne 
u ludzi

U ludzi mykobakterioza na tle zakażenia 
M. marinum i innymi prątkami występu-
jącymi u ryb najczęściej objawia się w po-
staci trudno gojących się zmian zapalnych 
i ubytków skóry zwykle nieustępujących 
po zastosowaniu konwencjonalnych pre-
paratów leczniczych (ryc. 14). W  więk-
szości przypadków proces chorobowy 
jest bardzo powolny, ale niekiedy choro-
ba rozwija się szybko. Według Lee i wsp. 
(12) prątki niegruźlicze wywołują nie tyl-
ko zmiany skórne, ale również chorobę 
płuc, zapalenie węzłów chłonnych, rza-
dziej zakażenie układu kostnego. Slany 
i wsp. (13) opisali przypadek źle leczo-
nej mykobakteriozy stawów, która prze-
kształciła się w uogólnioną mykobakte-
riozę kości i jąder. Według Aubury i wsp. 
(14) około 1/3 zbyt późno rozpoznanych 
przypadków prowadzi do zakażenia głę-
biej położonych tkanek, kaletek i kości. 
Johnson i Stout (15) podkreślają długi, bo 
ponad 3,5 miesiąca, średni czas upływa-
jący pomiędzy pojawieniem się objawów 
zakażenia a prawidłowym rozpoznaniem. 
Zwracają oni również uwagę na długi – po-
nad 5 miesięcy – czas leczenia zakażenia. 
Proces chorobowy może rozprzestrzenić 
się w całym organizmie, powodując teno-
synovitis, arthritis i osteomyelitis. Uważa 
się, że tylko niektóre genotypy M. mari-
num wywołują u ludzi zakażenia w głęb-
szych tkankach. Układ immunologiczny 
człowieka nie jest bowiem w stanie pora-
dzić sobie z niektórymi genotypami my-
kobakterii.

Źródła i drogi zakażenia

Uogólnione zakażenia tymi bakteriami 
notuje się najczęściej u  ludzi o znacznie 
osłabionym układzie odpornościowym 
występującym niekiedy po operacji lub 
w przebiegu AIDS. Niewłaściwie leczona 
mykobakterioza skóry może po kilku ty-
godniach doprowadzić do rozwoju gruź-
liczych ziarniniaków. W jednym z opisa-
nych przypadków mykobakteriozy o mało 
nie doszło do amputacji palca (12).

Ludzie zakażają się stosunkowo często 
Mycobacterium marinum podczas czysz-
czenia akwarium, w którym przebywają 
ryby będące nosicielami tej bakterii lub 
ryby chore na mykobakteriozę. Potwier-
dzeniem tego były badania Slany i wsp. 
(13), które wykazały, że profile VNTR 
( variable numer of tandem repeats), czy-
li zmiennej liczby powtórzeń miejsc tan-
demowych w genomach zawierających 
powtarzające się motywy nukleotydów 
 ACTACTACTACT… izolatów tej bakte-
rii pochodzących od ryb akwariowych i od 
chorujących na mykobakteriozę ich wła-
ścicieli, były identyczne.

Mykobakteriozę skóry u ludzi należy po-
dejrzewać szczególnie, jeżeli pacjent miał 
często do czynienia z akwarium lub z pu-
blicznym basenem kąpielowym. Szczegól-
ne niebezpieczeństwo zakażenia się Myco-
bacterium marinum występuje, jeżeli skóra 
rąk lub nóg jest uszkodzona. Początkowo 
zakażenie ma charakter miejscowy. Po za-
każeniu się w basenie kąpielowym zmia-
ny pojawiają się na kolanach i łokciach, na-
tomiast gdy do zakażenia doszło w trakcie 
czyszczenia akwarium – na palcach i rę-
kach (ryc. 14). Po ukłuciu ręki kolcem ryby 
lub ostrym promieniem jej płetwy czy też 
po ukąszeniu przez rybę, gdy bakteria do-
stanie się do krwiobiegu człowieka, mogą 
wystąpić objawy zapalenia stawów. Myko-
bakteriozą można zakazić się również za 
pośrednictwem przedmiotów używanych 
do czyszczenia zbiorników, w których ho-
dowane są ryby tropikalne.

Jeden z hodowców ryb akwariowych 
dopiero po przypadkowym kontakcie 

z nami dowiedział się, że od wielu mie-
sięcy ma źle leczoną mykobakteriozę skó-
ry. W przypadku braku natychmiastowe-
go leczenia miejscowego i uogólnienia 
się zakażenia jedynym sposobem tera-
pii jest stosowanie iniekcji odpowiednich 
antybiotyków. Kuracja może trwać ponad 
trzy miesiące.

Rozpoznanie

Van Ingen (16) podkreśla, że prawidłowa 
i szybka diagnostyka zakażeń wywołanych 
przez prątki niegruźlicze u ludzi wymaga 
zazwyczaj ścisłej współpracy lekarzy róż-
nych specjalności, głównie klinicystów, ra-
diologów i mikrobiologów. Izolacja i ho-
dowla M. marinum jest standardową me-
todą identyfikacji mykobakterii u  ludzi. 
Należy jednak liczyć się z tym, że tą me-
todą wykrywa się tylko 70–80% przypad-
ków choroby. W temperaturze 25–32°C 
bakterie te rosną 7–21 dni. Jeżeli hodow-
la nie powiedzie się, ale okoliczności i ob-
jawy kliniczne wskazują na mykobakterio-
zę, wówczas należy rozważyć stosowanie 
terapii, szczególnie jeżeli biopsja wykaże 
obecność kwasoodpornych bakterii w po-
branym wycinku tkanki. Metoda PCR jest 
stosowana szeroko w rozpoznawaniu cho-
roby, jednak zwykle w połączeniu z inny-
mi, tradycyjnymi metodami diagnostycz-
nymi (17). Warto wiedzieć, że podczas 
przeprowadzania manipulacji w akwa-
rium można się również zakazić bakteria-
mi rodzaju Vibrio.

Podsumowanie

Wiele lat światowych badań diagnostycz-
nych wskazuje, że częstotliwość występo-
wania mykobakteriozy u ryb akwariowych 
i ludzi na świecie nie maleje, a mykobakte-
rioza stanowi stałe zagrożenie szczególnie 
dla dzieci i osób dorosłych zajmujących się 
akwarystyką bez stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń odsłoniętych części rąk. Le-
czenie zakażeń mykobakteriami jest trud-
ne i długotrwałe zarówno u ludzi, jak i ryb. 
Na szczęście mykobakterioza ludzi mająca 

Ryc. 14. Podejrzenie zakażenia M. marinum u akwarysty, u którego stwierdzono zmiany ziarniniakowe typowe dla mykobakteriozy i którego ryby od dłuższego czasu 
chorowały na zakażenie M. marinum
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źródło u chorych na tę chorobę ryb czy 
też w wodzie i osadach dennych w akwa-
rium występuje stosunkowo rzadko i moż-
na się jej ustrzec, stosując odpowiednie 
środki ochronne. Coraz częściej wyraża-
ny jest pogląd, że osoby zajmujące się han-
dlem rybami ozdobnymi powinny każdo-
razowo ostrzegać klientów o zagrożeniach 
związanych z mykobakteriozą, a nawet 
prowadzić sprzedaż odpowiednich, dłu-
gich, szczelnych i nieprzemakalnych, gu-
mowych rękawic chroniących przed kon-
taktem skóry rąk z mykobakteriami pod-
czas czyszczenia akwarium. Celowe wydaje 
się również wprowadzenie certyfikacji du-
żych komercyjnych hodowli ryb akwario-
wych jako wolnych od zakażeń prątkami 
kwasoopornymi.
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U kawii domowej (Cavia porcellus), 
do 2015 r. nazywanej świnką mor-

ską*, podobnie jak u  innych gatunków 
zwierząt, w praktyce weterynaryjnej czę-
sto spotyka się zaburzenia endokrynolo-
giczne. Najczęściej diagnozowanymi pro-
blemami są zaburzenia ze strony jajników. 
Na drugim miejscu są choroby tarczycy, 
w tym głównie jej nadczynność. Dane pi-
śmiennictwa wskazują, że prewalencja 
chorób tarczycy u kawii domowych wy-
nosi 4,6%, co powoduje, że zajmują one 
drugie miejsce na liście chorób tych gry-
zoni po chłoniaku (1). Wielu badaczy su-
geruje, że problem nadczynności tarczycy 
pozostaje nierozpoznany z powodu bra-
ku praktycznych informacji i niedostęp-
ności procedur diagnostycznych (1, 2, 3, 
4). Niedoczynność gruczołu tarczowe-
go jest marginalnym problemem u kawii 

domowej i przeważnie wynika z wcze-
śniejszej tyroidektomii.

Tarczyca i jej hormony u kawii domowej

Hipertyreoza jest chorobą charakteryzu-
jącą się podniesieniem we krwi poziomu 
tyroksyny (tetrajodotyroniny, T4) i/lub 
trijodotyroniny (T3) przy równoczesnym 
spadku poziomu TSH, czyli tyreotropiny. 
Biorąc pod uwagę wielopoziomowość re-
gulacji czynności tarczycy (mechanizm 
sprzężenia zwrotnego), można mówić 
o  jej nadczynności pierwotnej, wynika-
jącej z zaburzeń czynnościowych same-
go gruczołu, bądź wtórnej, wynikającej 
z nieprawidłowej pracy osi podwzgórze 
– przysadka.

Poziom tyroksyny i  trijodotyroni-
ny uwalnianych przez tarczycę jest 

regulowany u osobników zdrowych przez 
hormon tyreotropowy (TSH), którego 
wydzielanie z  przysadki jest uzależnio-
ne od tyreoliberyny (TRH) powstającej 
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w  podwzgórzu. Zasada współdziałania 
hormonów wszystkich pięter jest taka 
sama jak u  pozostałych zwierząt, czyli 
wysoki poziom hormonów tarczycy ha-
muje wydzielanie hormonów wyższe-
go piętra (ujemne sprzężenie zwrotne). 
Hormony tarczycy są odpowiedzialne za 
metabolizm organizmu i jego rozwój, ka-
tabolicznie wpływają na mięśnie i tłuszcz, 
w tym na tłuszcz brunatny, który u gry-
zoni odpowiada za termoregulację (5). 
Biorą udział w syntezie cholesterolu i re-
gulują jego poziom w surowicy. Hormo-
ny te odgrywają rolę w erytropoezie, jak 
również odpowiadają za powinowactwo 
receptorów β-adrenergicznych, co ma 
znaczenie w regulacji pracy mięśnia ser-
cowego (działanie chrono- i inotropowo 
dodatnie). Tyroksyna jest niezbędna do 
prawidłowego rozwoju układu nerwowe-
go i szkieletowego.

W surowicy przeważa tyroksyna zwią-
zana z białkami, co stanowi aż 99% puli 
hormonów tarczycowych (6). Jest to pula 
nieaktywna. Aktywnymi hormonami są 
fT4, czyli wolna tyroksyna, T3 – trijodo-
tyronina i fT3, czyli wolna trijodotyroni-
na. Tylko one mają zdolność oddziały-
wania na osi zwrotnej z przysadką, przy 
czym fT4 wymaga dejodynacji, aby stać 
się ostateczną formą bioaktywną. Sinadi-
nović i wsp. (7) udowodnili, że u kawii do-
mowej regulacja wydzielania tyreoglobuli-
ny przez tarczycę nie jest zależna jedynie 
od TSH. Proces ten jest bardziej złożony 
i dotychczas nie został dokładnie opisany. 
Wiadomo, że u kawii domowej po długo-
trwałej stymulacji tarczycy przez TSH wy-
dzielanie tyreoglobuliny się nie zmienia, 
a poziom T3 i T4 w surowicy po chwilo-
wym wzroście, na dalszym etapie ulega 
obniżeniu (7).

Tarczyca zawiera także komórki C, któ-
re są odpowiedzialne za produkcję kalcy-
toniny – hormonu regulującego poziom 
wapnia i fosforu w organizmie. Kalcyto-
nina wykazuje odwrotne działanie w sto-
sunku do parathormonu produkowanego 
przez przytarczyce.

Specyfika topografii gruczołu tarczowego 
u kawii domowej

Tarczyca u kawii domowej znajduje się 
w okolicy dogłowowo-brzusznej tchawicy, 
lecz bardziej dogłowowo niż u innych ga-
tunków zwierząt (8). Jest ona dwupłatowa, 
połączona cieśnią. Bezpośrednio przy gru-
czole znajdują się przytarczyce. U niektó-
rych zdrowych osobników kawii domowej 
stwierdzono możliwość istnienia ektopo-
wej tkanki gruczołu tarczowego, tj. aktyw-
nej hormonalnie tkanki gruczołowej pod-
ległej osi podwzgórzowo-przysadkowej na 
odcinku od krtani aż do przepony, co do-
datkowo utrudnia rozpoznanie i leczenie 
dysfunkcji tego gruczołu (9).  Wykazanie 
obecności tkanki ektopowej wymaga spe-
cyficznych metod diagnostycznych, głów-
nie scyntygrafii.

Histologicznie tarczyca zbudowana jest 
z dwóch typów komórek: komórek C (przy-
pęcherzykowych), produkujących kalcyto-
ninę, i przeważających liczbowo komórek 
nabłonkowych (pęcherzykowych), które 
produkują i przechowują jodowaną tyreo-
globulinę, z której powstaje tyroksyna i tri-
jodotyronina. U kawii domowej wykazano 
bezpośrednią zależność masy tarczycy od 
ilości tyreoglobuliny w gruczole, natomiast 
nie stwierdzono jej między tyreo globuliną 
a strukturą tarczycy (7).

Wartości referencyjne stężenia 
hormonów tarczycy w surowicy  
u kawii domowej

Według danych literaturowych (10, 11, 12), 
wartości referencyjne dla hormonów tar-
czycy u kawii domowej różnią się zależ-
nie od stosowanej metodyki badań (tab. 1). 
Stwierdzono, że wyniki pomiarów meto-
dami radioimmunologicznymi w porów-
naniu z metodami chemiluminescencji są 
o 30–40% niższe (11, 13). Niektórzy auto-
rzy są zdania, że wyniki oznaczania pozio-
mu hormonów tarczycy uzyskane metodą 
radioimmunologiczną są wątpliwe i niewa-
lidowane (14). Według Friedholma (12), 

który u kawii domowej wykonywał pomia-
ry hormonów tarczycy metodą immunoen-
zymatyczną, wartości referencyjne dla cał-
kowitej tyroksyny wynoszą 2,26–5,83 µl/dl 
u zwierząt laboratoryjnych, a według Ca-
stro (15), który wykorzystał metodę ra-
dioimmunologiczną, 2,5–3,2 µl/dl. Müller 
i wsp. (16) przy użyciu chemiluminescencji 
uzyskali znacznie szerszy zakres wartości, 
tj.  1,1–5,2 µl/dl, ze średnią 2,1 µl/dl (śred-
nia dla Friedholma to 4,04 µl/dl). Badania 
oceny poziomu fT4 w surowicy wskazu-
ją, że najlepszą metodą oznaczania wol-
nej tyroksyny jest metoda chromatogra-
ficzna połączona z techniką spektrofoto-
metryczną (14).

Poza tym wartości referencyjne hormo-
nów tarczycy u kawii domowej są zależne 
od linii hodowlanych tych gryzoni, a tym 
samym od ich zróżnicowania genetyczne-
go. Friedholm i wsp. (12) prowadzili bada-
nia na grupie 123 osobników, przy czym 
jedną grupę stanowiły zwierzęta labora-
toryjne, a drugą zwierzęta utrzymywane 
w domach jako towarzyszące, o większym 
zróżnicowaniu genetycznym.

Wyniki badań Friedholma i wsp. (12) 
nie wykazały różnic w stężeniu tyroksy-
ny w zależności od płci, wieku czy spo-
sobu utrzymania. Podobnie Müller i wsp. 
(16) potwierdzili brak wpływu wieku na 
poziom T4 w surowicy. Masa ciała kawii 
również nie ma wpływu na poziom hor-
monów tarczycy, ale stres znacznie ob-
niża poziom hormonów tarczycy (17). 
Wykazano istotne różnice w  poziomie 
tyroksyny pomiędzy samicami a kastro-
wanymi samcami (u samic poziom T4 był 
niższy), ale nie wykazano różnic pomię-
dzy kastrowanymi i niekastrowanymi sa-
micami, czy samicami i niekastrowany-
mi samcami (16). U  samic w  ciąży nie 
stwierdzono istotnych zmian w  pozio-
mie hormonów tarczycy w porównaniu 
do samic nieciężarnych (15). Wykazano 
natomiast, że szkorbut, który często wy-
stępuje u kawii domowej ze względu na 
genetycznie uwarunkowany brak możli-
wości syntetyzowania witamin C, może 

Typ użytkowania
TT4

(μl/dl)
TT3

(ng/dl)
fT4

(ng/dl)
fT3

(ng/dl)
Metoda oznaczenia 

Zwierzęta laboratoryjne
4,04

(2,26–5,83)
– – – immunoenzymatyczna (10)

Zwierzęta domowe
4,17

(3,01–5,33)
– – – immunoenzymatyczna (10)

Zwierzęta laboratoryjne – – 1,17+/–0,09 – –

Zwierzęta domowe
2,1

(1,1–5,2)
– – – chemiluminescencja (11)

Zwierzęta laboratoryjne 2,5–3,2 39–44 1,26–2,03 0,221–0,260 radioimmunologiczna (13)

Brak danych 4,54+/-0,443 31,7+/-1,4 0,67+/-0,57 0,224+/-0,108 radioimmunologiczna (9)

Tabela 1. Wartości referencyjne stężenia hormonów tarczycy u kawii domowej (9, 10, 11, 13)
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powodować wzrost stężenia hormonów 
tarczycowych (18).

Stan określany jako eutyreoza chorobo-
wa, kiedy prawidłowy poziom hormonów 
w surowicy krwi wywołany inną chorobą 
maskuje faktyczną nadczynność czy niedo-
czynność tarczycy, nie został jednoznacz-
nie potwierdzony u kawii. Należy jednak 
brać pod uwagę, że na początku choroby, 
kiedy zmiany w gruczole tarczowym nie 
są zaawansowane, poziom tyroksyny może 
znajdować się w granicach wartości refe-
rencyjnych, a nawet wskazywać na hipo-
tyreozę, co na pewno utrudnia diagnosty-
kę (14, 16, 17).

U kawii domowej nie ustalono jeszcze 
norm referencyjnych dla hormonu tyreo-
tropowego (TSH), jest on wykorzystywany 
w diagnostyce chorób tarczycy tylko w te-
stach czynnościowych gruczołu.

Zmiany nowotworowe gruczołu 
tarczowego w hipertyreozie

Prewalencja występowania chorób tarczy-
cy u świnek sięga 4,6%. W badaniach Gib-
bonsa (19), który w latach 1998–2008 prze-
badał 526 świnek morskich, 3,6% miało 
zmiany nowotworowe tarczycy, z czego 
u aż 36,8–55,5% stwierdzono obecność 
gruczolakoraka. Wśród rozrostów no-
wotworowych tarczycy u kawii domowej 
morfologicznie wyodrębniono gruczolaki 
wielkopęcherzykowe, torbielakogruczo-
laki, gruczolaki brodawkowate, raki pę-
cherzykowe oraz raki drobnokomórko-
we (19). W czasie autopsji świnek z chorą 
tarczycą aż u 10 z 19 odnotowano tak-
że obecność powiększonych nadnerczy, 

a u 3 występowanie torbieli w wątrobie. 
U 8 zwierząt stwierdzono także zmiany 
w mięśniu sercowym i cechy niewydol-
ności kardiologicznej, zaś u 7 uszkodze-
nie nerek (19). Inne doniesienia wskazują, 
że w przypadku zmian tarczycy możemy 
mieć do czynienia także z włókniakomięsa-
kiem, kostniejącym rakiem tarczycy i mię-
sakiem fibroblastycznym (12).

Diagnostyka nadczynności tarczycy 
u kawii domowej

Wywiad

Problemy wynikające z chorób tarczycy 
najczęściej pojawiają się u kawii domowej 
powyżej trzeciego roku życia. Objawy kli-
niczne, choć mało charakterystyczne, są 
łatwe do zaobserwowania. Przede wszyst-
kim zwierzęta tracą na wadze pomimo za-
chowanego lub wręcz nasilonego apety-
tu. Stwierdza się również polidypsję i po-
liurię oraz pogorszenie okrywy włosowej 
czy wręcz wyłysienia. Właściciele mogą 
też zaobserwować zmianę zachowania 
zwierzęcia, które staje się nadpobudliwe, 
a niekiedy wręcz agresywne. Część zwie-
rząt z nadczynnością tarczycy jest ospała 
i apatyczna, co częściej występuje w okre-
sie zaawansowania choroby. U niektórych 
pojawia się biegunka.

Badanie kliniczne

W badaniu klinicznym można stwierdzić 
pogorszenie się kondycji zwierzęcia i jako-
ści okrywy włosowej, tachypnoe (wartości  
prawidłowe 60–100  oddechów/min)  

i  tachykardię (wartości prawidłowe 
230–380/min; 14), czasem przeczulicę 
skóry. Badając okolicę tarczycy, można 
stwierdzić metodą palpacji powiększo-
ny, czasem niesymetryczny gruczoł, przy 
czym przerost występuje częściej u samic 
niż samców (1). Brak powiększenia tarczy-
cy nie wyklucza jej nadczynności, a u tych 
gryzoni może także występować tarczyca 
ektopowa nieosiągalna w badaniu klinicz-
nym (9). Bardzo częstym powikłaniem nad-
czynności tarczycy u kawii domowej jest 
zator tętnicy płucnej wywołany zanikiem 
tkanki tłuszczowej u chorych zwierząt (19). 
Problem nadciśnienia krwi obwodowej po-
zostaje nierozstrzygnięty z powodu trud-
ności przy tego typu pomiarach u tak ma-
łych zwierząt (20).

Diagnostyka różnicowa

Diagnostyka różnicowa powinna przede 
wszystkim obejmować ropnie i stany za-
palne węzłów chłonnych wywołane przez 
Streptococcus zooepidemicus, ponieważ 
u  kawii domowej najczęściej diagnozo-
waną przyczyną asymetrycznych zmian 
w obrębie żuchwy jest zapalenie węzłów 
chłonnych (5, 21). Utrata masy ciała wy-
stępuje w  wielu jednostkach chorobo-
wych, najczęściej w  przypadku proble-
mów stomatologicznych. W diagnostyce 
różnicowej hipertyreozy u kawii domo-
wej należy również uwzględnić białacz-
kę, choroby metaboliczne, zapalenie jelit, 
dysbiozę i kamicę pęcherza moczowego. 
W większości tych chorób dochodzi do 
spadku apetytu, czego nie obserwuje się 
przy hipertyreozie. Jednak z  anoreksją 

Objaw Jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę Diagnostyczne metody różnicujące 

Zmiana rozrostowa w okolicy szyi – hiperplazia/nowotwór tarczycy
– ropnie
– zapalenie węzłów chłonnych
– zmiany chłoniakowe
– nowotwór ślinianki żuchwowej
– ziarniniak

– T4, cytologia, biopsja
– biopsja cienkoigłowa
– biopsja cienkoigłowa
– biopsja cienkoigłowa
– biopsja cienkoigłowa
– biopsja cienkoigłowa

Spadek masy ciała – problemy stomatologiczne
– robaczyca
– choroby nerek
– torbiele jajnikowe
– późne stadium hypotyroidyzmu
– błędy dietetyczne

– rtg
– badanie kału
– badania krwi
– badanie kliniczne, USG
– T4
– wywiad

Wyłysienia – torbiele jajnikowe
– samouszkodzenia lub wygryzanie przez inne osobniki
– późne stadium hipotyroidyzmu
– ektopasożyty, grzybica
– nowotwór nadnerczy

– badanie kliniczne, USG
– trichogram
– T4
– zeskrobina, testy dermatologiczne
– USG

PD/PU – choroby nerek
– cukrzyca

– badania krwi, badanie moczu

Rozluźnienie stolca, biegunka – robaczyca
– po antybiotykoterapii
– zakażenie bakteryjne

– badanie kału
– wywiad
– badanie kliniczne 

Zaburzenia kardiologiczne – pierwotna choroba serca – echokardiogram, EKG, RTG 

Tabela 2. Różnicowanie objawów towarzyszących nadczynności tarczycy u kawii domowej (5)
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w przypadku nadczynności tarczycy mo-
żemy mieć do czynienia w  stadium za-
awansowanym (10). Najczęściej w  celu 
postawienia rozpoznania konieczne są 
badania krwi połączone z  diagnostyką 
obrazową. Spadek masy ciała, polidyp-
sja i  poliuria, zaburzenia behawioralne 
czy nawet zmiany rozrostowe w  okoli-
cy szyi, mogą również wystąpić przy in-
nych jednostkach chorobowych. W  ta-
beli 2 przedstawiono podstawowe cho-
roby, które należy brać pod uwagę przy 
poszczególnych objawach w trakcie pro-
wadzenia rozpoznania.

Badania dodatkowe

Diagnostyka laboratoryjna

Zaleca się wykonanie badania krwi 
z uwzględnieniem następujących para-
metrów biochemicznych: mocznika, glu-
kozy, kreatyniny, transaminazy alanino-
wej, fosfatazy zasadowej i  stężenia cał-
kowitej tyroksyny. U kawii domowej jest 
uzasadnione badanie poziomu tyroksyny 
całkowitej. Dotychczas pojawiła się tyl-
ko jedna praca wykorzystująca poziom 
wolnych hormonów tarczycy do oceny 
pracy tarczycy u kawii ciężarnych i nie-
ciężarnych (15). Konieczne są dalsze ba-
dania, które pozwoliłyby ocenić wartość 
oznaczania tego najbardziej specyficzne-
go dla kawii domowej parametru, ponie-
waż wykonywanie szerokich paneli labo-
ratoryjnych, oceniających T4, fT4, T3, 
fT3 i TSH, nie jest praktykowane u tych 
gryzoni ze względu na wielkość pacjenta 
i bardzo ograniczone możliwości pobra-
nia odpowiedniej krwi.

Wpływ tyreotoksykozy na pracę in-
nych narządów znajduje odzwierciedle-
nie w wynikach oceny parametrów bio-
chemicznych. Aktywność fosfatazy zasa-
dowej u kawii z nadczynnością tarczycy 
wzrasta podobnie jak u  kotów, zaś po 
wprowadzeniu leczenia spada do war-
tości referencyjnych (2). Obciążenie 

nerek może podnosić parametry ner-
kowe, w  tym stężenia kreatyniny (19). 
Podejrzewa się, że podobnie jak u  ko-
tów, na skutek podniesionego ciśnienia 
krwi, dochodzi do obciążenia wstęp-
nego nerek i  wzrostu wskaźnika prze-
sączania kłębuszkowego (GFR), co na 
dalszym etapie wywołuje niewydolność 
tego narządu i objawy z niej wynikające.  
W badaniach Gibbonsa i wsp. (19), zaj-
mujących się nowotworami tarczycy u ka-
wii, u siedmiu z dziewiętnastu zwierząt 
poddanych badaniom anatomopatolo-
gicznym z powodu nowotworów gruczołu 
tarczowego, stwierdzono współistniejącą 
niewydolność nerek (19). Stąd też zaleca 
się, aby u zwierząt, u których stwierdza 
się lub leczy nadczynność tarczycy, kon-
trolować wydolność nerek.

Obecnie laboratoria weterynaryjne na 
terenie Polski mają w swojej ofercie ba-
danie poziomu całkowitej tyroksyny me-
todą immunoenzymatyczną. Należy jed-
nak pamiętać, że otrzymany wynik nie 
jest jednoznaczny z powodu możliwości 
występowania fałszywie niskiego pozio-
mu hormonów u zwierząt z hipertyrozą, 
szczególnie na początku choroby (10, 17, 
22). Stres, jaki zwierzę odczuwa w trak-
cie pobrania krwi, również może obniżyć 
stężenie tyroksyny w momencie pobrania 
(17). W przypadkach wątpliwych zaleca 
się powtarzanie badania poziomu całko-
witej T4 co 2–4 tygodnie. Mayer i wsp. 
(3) opublikowali w 2013 r. wyniki badań 
nad użyciem rekombinowanego ludzkiego 
TSH w teście stymulacji u kawii domowej. 
W badaniu wzięło udział 10 zdrowych kli-
nicznie osobników (6 samic i 4  samce), 
które podzielona na grupy pod względem 
płci i warunków utrzymania. Test polegał 
na pomiarze stężenia wyjściowego T4 me-
todą radioimmunologiczną i podaniu do-
mięśniowym 100 μg rhTSH. Po 3–4 go-
dzinach po podaniu hormonu stymulują-
cego ponownie pobrano krew i zbadano 
stężenie tyroksyny całkowitej tą samą 
metodą. W doświadczeniu stwierdzono 

podwojenie poziomu T4 w surowicy w te-
ście stymulacji rhTSH. Uzyskany w  te-
ście czynnościowym średni wyjściowy 
poziom całkowitej tyroksyny wynosił 
9,05  nmol/l, zaś po stymulacji rhTSH 
poziom T4  = 23,95  ± 4,2  nmol/l, czyli 
wzrósł ponad 100%. Znaczącym ograni-
czeniem wykorzystania tej metody są jej 
wysokie koszty, konieczność przynnajm-
niej dwukrotnego pobrania krwi oraz brak 
wielu informacji o  metabolizmie tyre-
otropiny u  tego gatunku zwierząt. Pró-
ba na 10 osobnikach jest zbyt mała, aby 
móc określić skutki uboczne stosowania 
ludzkiej tyreotropiny, choć optymistyczny 
jest fakt, że u żadnej kawii nie rozwinęły 
się objawy anafilaktyczne. Jak na razie nie 
opracowano pełnego protokołu dla tego 
testu czynnościowego (3, 23, 24).

Diagnostyka obrazowa

Badanie rentgenowskie ma zastosowanie 
głównie w celu przeprowadzenia diagno-
styki różnicowej lub stwierdzenia współ-
istniejących chorób. Zaleca się wykonywa-
nie tego badania pod kątem zmian w płu-
cach o charakterze przerzutu nowotworu 
tarczycy, choć dotychczasowe obserwa-
cje wskazują, że jest to niezwykle rzadkie. 
Udokumentowano dwa przypadki zmian 
przerzutowych u kawii (19). Na podsta-
wie radiogramu można ocenić wielkość 
tarczycy i  ewentualny obszar zwapnień 
na terenie gruczołu.

Diagnostyka obrazowa przy użyciu ul-
trasonografu pozwala na ocenę struktury 
gruczołu. Do tego celu zalecane jest uży-
cie głowicy o częstotliwości 10 mHz (1, 
5, 10). Tym badaniem można próbować 
oceniać budowę gruczołu, symetrycz-
ność płatów, obecność kawern lub zmian 
w echogeniczności. Nie daje to jednak od-
powiedzi, czy powiększony gruczoł ma 
również podniesioną czynność endokry-
nologiczną. Niekiedy hipertrofii tarczy-
cy nie towarzyszy hipertyreoza. Badanie 
utrudnia gaz znajdujący się w tchawicy. 

Metoda leczenia Zalety Wady

Terapia 
farmakologiczna

– niedroga
– szybka odpowiedź
– może być wykorzystana do stabilizacji pacjenta przed zabiegiem
– jako postępowanie diagnostyczne
– brak informacji o skutkach ubocznych

– brak zarejestrowanych leków dla kawii
– terapia musi być prowadzona całe życie
– przerwanie podawania leków powoduje szybki powrót objawów

131I – działa także na tkankę ektopową
– mniej inwazyjna niż zabieg chirurgiczny
– nie ma ryzyka uszkodzenia przytarczyc

– droga
– mało dostępna
– nie jest to metoda szczegółowo opisana
– możliwe nawroty

Tyroidektomia – jeśli nowotwór jest złośliwy, zabezpiecza przed możliwymi przerzutami – zabieg trudny
– możliwe nawroty
– nie da efektu przy tkance ektopowej
– duże ryzyko komplikacji, w tym uszkodzenia przytarczyc i krwotoku

Tabela 3. Zestawienie zalet i wad głównych metod leczenia nadczynności tarczycy u kawii domowej (1, 5, 10)
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Ultrasonografia jest wykorzystywana tak-
że w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. To 
kolejna z metod oceny czynności zmie-
nionego gruczołu. Dowiedziono, że wy-
dzielina nadczynnego gruczołu tarczowe-
go ma istotnie wyższy poziom tyroksyny, 
co koreluje z  wyższym poziomem tego 
hormonu w surowicy (5). Biopsja cienko-
igłowa i badanie cytologiczne materiału 
mogą dostarczyć informacji o charakterze 
zmiany, a nawet pozwolić na sklasyfiko-
wanie nowotworu. W przypadkach wąt-
pliwych, kiedy technika ta nie daje jed-
noznacznej odpowiedzi, powinny zostać 
pobrane wycinki zmienionej tarczycy ce-
lem przeprowadzenia badania histopato-
logicznego, dzięki czemu można określić 
typ nowotworu (10).

Użycie tomografii komputerowej i re-
zonansu u kawii domowej z chorą tarczycą 
pozwoliło dokładniej ocenić budowę gru-
czołu, a w przypadku zmian nowotworo-
wych – obecność zmian przerzutowych 
(1, 5, 10).

Złotym standardem jeśli chodzi o dia-
gnostykę chorób tarczycy, także u kawii, 
jest scyntygrafia (1, 2, 5, 22). Badanie to 
nie tylko obrazuje samą tarczycę, ale jed-
noznacznie określa jej czynność, pozwa-
la znaleźć tkankę ektopową. Technika ta 
umożliwia stwierdzenie czynnych zmian 
na terenie gruczołu jeszcze przed zmianą 
poziomu hormonów w surowicy krwi (22). 
Scyntygrafia jest najbardziej przydatnym 
narzędziem umożliwiającym obrazowa-
nie gruczołu z równoczesnym stwierdze-
niem jego aktywności, w tym także obec-
nej tkanki ektopowej. Umożliwia różnico-
wanie stanu, kiedy dochodzi do zmiany 
w wielkości tarczycy, ale pozostaje ona 
nieaktywna hormonalnie, a  podniesie-
nie poziomu tyroksyny jest wynikiem in-
nych chorób.

Scyntygrafia polega na podaniu ra-
dioaktywnego jodu (¹²³I, ¹³¹I) albo tech-
netu (99mT), który jest wychwytywany 
przez komórki gruczołu tarczowego. Po 
 20–60 minutach (według Mayera i wsp. po 
60–80 min) od podania radioznaczników 
drogą dożylną lub podskórną wykonuje 
się skan, który określa nie tylko morfolo-
gię (wielkość, kształt, strukturę) gruczo-
łu tarczowego, ale także jego aktywność 
(klirens, zdolność gromadzenia jodu; 1, 
3, 25). Badanie to musi być wykonywane 
u zwierzęcia w narkozie, ponieważ każ-
dy ruch może zaburzyć pracę gammaka-
mery. Dawki promieniowania, jakie zwie-
rzęta pochłaniają w trakcie badania, nie 
stanowią zagrożenia ani dla nich, ani dla 
personelu badającego. W badaniach wyko-
rzystuje się promieniowanie gamma, a nie 
beta służące terapiom radioaktywnym.  
Próby standaryzacji badania scyntygra-
ficznego tarczycy u kawii domowej trwa-
ją, ponieważ ich koszt jest niższy niż 

w  przypadku tomografii czy rezonansu 
i jest szansa, że w przyszłości będzie ru-
tynowo wykorzystywane w  diagnosty-
ce chorób tarczycy zwierząt towarzyszą-
cych, w tym kawii domowych.

Rozpoznanie  
poprzez skuteczność leczenia

Jedną z metod diagnozowania nadczyn-
ności tarczycy, którą przyjęto u kawii, jest 
próbna terapia z wykorzystaniem metima-
zolu. W przypadku nadczynności tarczy-
cy już w ciągu 48 godzin ustępują objawy 
tyreotoksykozy, zwiększa się masa ciała 
i ustępują zaburzenia behawioralne (14). 
Kiedy nie ma możliwości wykorzystania 
bardziej zaawansowanej metody diagno-
stycznej (scyntygrafia), połączenie bada-
nia klinicznego, badań laboratoryjnych 
i rentgenowskich z tą metodą jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem.

Leczenie nadczynności tarczycy  
u kawii domowej

Leczenie farmakologiczne

Algorytm leczenia nadczynności tarczy-
cy u kawii zaadaptowano z medycyny ko-
tów (tab. 3). Lekami, które wykorzystuje 
się w terapii, są metimazol i karbimazol, 
które bezpośrednio hamują wydzielanie 
tyroksyny (2, 5, 10, 14). Dawka metima-
zolu dla kawii domowej została określo-
na na poziomie 0,5–2,0 mg/kg m.c., p.o., 
raz lub dwa razy dziennie. Metimazol 
wprowadza się w dawce 0,5 mg/kg m.c., 
co  12–24 godz. (1, 5). Przy niepowodze-
niu terapii można zwiększyć dawkę do 
2,0 mg/kg m.c., co 12–24 godziny. Daw-
kę ustala się osobniczo, obserwując reak-
cję na podany lek, jego efekty i co 1–2 ty-
godnie wykonując pomiar stężenia tyrok-
syny w surowicy. Zastosowanie tego leku 
jest rekomendowane dla zwierząt wyma-
gających ustabilizowania przed podjęciem 
działań chirurgicznych lub podaniu radio-
aktywnego jodu. Dla karbimazolu (nie-
dostępny w  Polsce) oszacowano dawkę 
1–2 mg/kg m.c. raz dziennie. Ponieważ 
tabletki zawierają zbyt wysoką dawkę sub-
stancji czynnej, zaleca się sporządzanie 
roztworów wodnych pozwalających na 
wygodniejsze i dokładniejsze ich dawko-
wanie. W niektórych krajach dostępny jest 
żel transdermalny zawierający metimazol. 
Potwierdzono jego skuteczność u świnek 
morskich, choć w miejscu aplikacji u zwie-
rząt pigmentowanych może prowadzić do 
odbarwienia skóry. U  kawii nie odnoto-
wano skutków ubocznych podawania me-
timazolu czy karbimazolu.

Po rozpoczęciu leczenia farmakolo-
gicznego należy monitorować poziom 
tyroksyny co kilka tygodni, dzięki czemu 

można ustalić minimalną dawkę sku-
teczną leku dla danego osobnika (1, 2). 
Poziom tyroksyny w  czasie terapii po-
winien być sprawdzany co tydzień lub 
dwa tygodnie w okresie stabilizacji pa-
cjenta i  dobierania odpowiedniej daw-
ki leków, a potem co 4–6 miesięcy (14).  
Obecnie  nie ma ustalonych algoryt-
mów modyfikacji dawek w  zależności 
od uzyskiwanych wyników. W czasie le-
czenia farmakologicznego należy kon-
trolować wielkość tarczycy u  pacjenta.  
Niestety,   pomimo terapii i  utrzymania 
poziomu hormonów tarczycy na prawi-
dłowym poziomie, sam gruczoł czy jego 
zmiany guzkowate mogą ulegać powięk-
szeniu (26).

Niewątpliwą zaletą terapii doustnej jest 
fakt, że wykorzystywane w niej leki nie są 
drogie. Podawanie ich u świnek morskich 
także nie nastręcza problemów. Wadą te-
rapii doustnej jest fakt, że wymaga ona sys-
tematyczności, i to przez całe życie zwie-
rzęcia. Zaprzestanie podawania leku po-
woduje nawrót objawów choroby. Nie 
stwierdzono do tej pory objawów ubocz-
nych stosowania tych leków, takich jak: 
wymioty, anoreksja czy depresja, które 
można zaobserwować u innych gatunków 
(2). Kwestia wpływu na morfologię zosta-
je otwarta, ponieważ nie prowadzono ba-
dań pod tym kątem.

Wykorzystanie  
terapii izotopowej

Pignon i wsp. (14) zastosowali w terapii 
u trzech kawii ze stwierdzoną nadczyn-
nością tarczycy radioaktywny jod (¹³¹I) 
w dawce 1 mCi na osobnika w podaniu 
podskórnym (14). Jod radioaktywny emi-
tujący promieniowanie beta powodował 
niszczenie czynnej tkanki gruczołu. Pro-
mieniowanie to powoduje martwicę na-
błonków pęcherzyków tarczycy, obrzęk 
tkanki gruczołowej i naciek leukocytów, 
a w dalszej kolejności zwłóknienie (10). 
Niewątpliwym problemem przy takiej for-
mie terapii jest fakt, że zwierzęta, jak rów-
nież ich wydzieliny czy wydaliny, podda-
ne takim zabiegom stają się radioaktyw-
ne i wymagają specjalnego postępowania. 
Pacjenci poddani tej terapii powinni być 
hospitalizowani przez minimum 48 go-
dzin, a  wszelkie ich wydaliny i  wydzie-
liny zebrane do szczelnych pojemników 
(1, 14). Część badaczy uważa, że do tera-
pii radioaktywnym jodem mogą być za-
kwalifikowane zwierzęta, które zostały 
wcześniej ustabilizowane farmakologicz-
nie. Badania Broome’a (22) wskazują jed-
nak na niebezpieczeństwo hipotyreozy po 
terapii radioaktywnym jodem u zwierząt, 
u których zastosowano wcześniej meti-
mazol. Nie przeprowadzono podobnych 
badań u kawii.
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Leczenie chirurgiczne

Jedną z metod leczenia nadczynności tar-
czycy jest zabieg chirurgiczny usunięcia 
zmienionego gruczołu. Technika ta zosta-
ła opracowana już w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku (27). Konieczne jest 
określenie, czy należy odjąć jeden płat, czy 
wykonać całkowitą tyroidektomię. Nie-
kiedy z powodu unaczynienia czy nacie-
kania okolicznych tkanek zabieg taki jest 
niewykonalny. Przed operacją pacjent po-
winien być ustabilizowany, a więc zabieg 
musi być poprzedzony leczeniem mają-
cym na celu obniżenie poziomu hormo-
nów we krwi, choć, o czym wspominano 
wcześniej, nie powstał algorytm postępo-
wania przygotowawczego. Brak obniżenia 
stężenia tyroksyny całkowitej w surowicy 
może skutkować przełomem tarczycowym 
po zabiegu, zaś podawanie metimazolu – 
niebezpieczną hipotyreozą. U  zwierząt 
nie stwierdzono ryzyka hipertensji i  ta-
chykardii śródzabiegowej wywołanej ke-
taminą (10, 28). W  przypadku radykal-
nego wycięcia gruczołu istnieje wysokie 
ryzyko uszkodzenia lub usunięcia przy-
tarczyc. Dlatego zaleca się, aby w okre-
sie pooperacyjnym stosować suplemen-
tację wapnia przez 7–10  dni (1, 5, 14).  
Oczywiście elementem, który może zade-
cydować o niepowodzeniu takiej terapii, 
jest istnienie ektopowej, czynnej hormo-
nalnie tkanki gruczołowej, która nie zo-
stanie usunięta w trakcie zabiegu chirur-
gicznego. Stąd też kwalifikacji do zabiegu 
należy dokonywać po wcześniejszej to-
mografii, rezonansie czy scyntygrafii (5). 
Odnotowano dość wysoki odsetek poja-
wienia się wznowy przy niepełnej tyro-
idektomii (8, 10).

Rokowanie i profilaktyka w nadczynności 
tarczycy u kawii domowej

Rokowanie jest pomyślne w  przypad-
ku, gdy udało się zdiagnozować hiperty-
reozę w jej wczesnym stadium. Osobni-
ki, u których zmiany są zaawansowane, 
mają mniejszą szansę na powrót do do-
brej kondycji. Czasem problemem stają 
się powikłania w postaci zapalenia płuc 
lub zachłyśnięcia, któremu sprzyja nad-
mierny apetyt. Obserwacje wskazują rów-
nież na większe ryzyko niewydolności ne-
rek. Nie ma ustalonych zasad profilakty-
ki w  przypadku nadczynności tarczycy 
u kawii domowej.

Podsumowanie

Problemy hormonalne zwierząt towarzy-
szących to coraz częstsze wyzwanie dla 
lekarzy praktyków. Wynika to między in-
nymi z faktu, że wydłużył się czas przeży-
cia pacjentów, oraz z większej świadomo-
ści właścicieli. Na szczęście prowadzi się 
bardzo dużo badań w poszukiwaniu coraz 
lepszych i szybszych testów diagnostycz-
nych, starając się także poznać mechani-
zmy fizjologiczne. Co roku powstają nowe 
algorytmy leczenia chorób endokrynolo-
gicznych, z zastosowaniem nowych tech-
nologii i nowoczesnej farmakologii. Ka-
wia domowa jest pod tym względem czę-
stym modelem badawczym, podobnie jak 
szczury czy myszy. Z faktu, że te gryzonie 
wykorzystywane są jako model dla me-
dycyny korzystają też inne zwierzęta to-
warzyszące człowiekowi. Przedstawione 
opracowanie miało na celu podsumowanie 
ostatnich osiągnięć w diagnostyce i lecze-
niu nadczynności tarczycy u kawii domo-
wej. Część opisanych technik, w tym wy-
korzystanie scyntygrafii i leczenie radioak-
tywnym jodem, jest dla lekarzy w Polsce na 
razie nieosiągalna, ale w przyszłości pew-
nie i one staną się standardem postępowa-
nia przy hipertyreozie u tych sympatycz-
nych gryzoni.
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Zakaźne zapalenie otrzewnej (feline in-
fectious peritonitis – FIP) jest choro-

bą kotów domowych, występującą rów-
nież u dzikich gatunków kotowatych, m.in. 
u lwów, pum, lampartów, gepardów oraz 
serwali (1, 2, 3, 4, 5). FIP wywoływany jest 
przez wirulentny biotyp (feline infectious 
peritonitis virus – FIPV) koronawirusa jeli-
towego (feline enteric coronavirus – FECV) 
powszechnie stwierdzanego u kotów (6). 
Obecnie FECV jest najczęściej izolowanym 
patogenem z kału tych zwierząt (7). Istnie-
ją dwa serotypy koronawirusa jelitowego, 
przy czym każdy z nich potencjalnie może 
mutować, stając się wirusem zakaźnego za-
palenia otrzewnej. Zakażenia FECV/FIPV 
najczęściej są wywoływane przez serotyp I, 
który ma charakterystyczną budowę biał-
ka otoczkowego S, z kolei serotyp II jest 
przyczyną 2–30% zakażeń koronawiru-
sowych, częściej jest opisywany na kon-
tynencie azjatyckim (8, 9) i jego białko S 
wykazuje budowę rekombinowaną mię-
dzy serotypem I a koronawirusem psów 
(canine enteric coronavirus – CCEV; 6).

Patogeneza

Szacuje się, że ok. 5% kotów zakażonych 
FECV zachoruje w przyszłości na zakaź-
ne zapalenie otrzewnej (10). Koronawirus 
jelitowy po wniknięciu do światła przewo-
du pokarmowego namnaża się w entero-
cytach, co może przebiegać bezobjawowo 
lub prowadzić do krótkotrwałej biegunki 
(11). U niektórych zwierząt, w wyniku in-
tensywnej replikacji, dochodzi do muta-
cji genomu wirusowego oraz powstania 
nowego, wirulentnego biotypu koronawi-
rusa (FIPV), który ma możliwość wnika-
nia do makrofagów i dalszego namnaża-
nia się (12). Jeżeli na tym etapie zakażenia 
nie dojdzie do szybkiej eliminacji zakażo-
nych makrofagów, wirus rozprzestrzeni się 
po organizmie, inicjując reakcję nadwraż-
liwości typu  III z odkładaniem się kom-
pleksów immunologicznych w tkankach 
i rozwój FIP (13).

Mutacja FECV w  kierunku FIPV 
jest bardziej prawdopodobna w  trakcie 

pierwotnego zakażenia ze względu na pre-
dyspozycję do szybkiej replikacji wiru-
sa (14, 15). Jednak intensywna replikacja 
FECV może również zachodzić u wcze-
śniej zakażonych zwierząt (16), a czynni-
kami zwiększającymi jej ryzyko są: młody 
wiek, stres, predyspozycje rasowe, status 
immunologiczny, zabiegi operacyjne i le-
czenie kortykosteroidami. Uważa się, że 
duże znaczenie w powstawaniu mutacji 
ma osobnicza odpowiedź organizmu na za-
każenie FECV oraz uwarunkowania gene-
tyczne (14, 17, 18, 19). FIP częściej rozwija 
się u kocurów oraz kotów rasowych. Pre-
dysponowanymi rasami są koty bengalskie, 
birmańskie, ragdoll, abisyńskie i rex (20). 
Obserwuje się sezonowość zachorowań 
z intensyfikacją w okresie jesieni i zimy.

Rodzaj i  jakość odpowiedzi immuno-
logicznej ma kluczowe znaczenie w pato-
genezie choroby (21). Uważa się, że odpo-
wiedź humoralna nie ma istotnego wpływu 
na zwalczanie zakażenia, natomiast czę-
ściowo może przyczyniać się do ostrzej-
szego przebiegu choroby i rozwoju formy 
wysiękowej FIP. Jest to związane z akty-
wacją przez kompleksy immunologiczne 
nadwrażliwości typu III i rozwojem stanu 
zapalnego w obrębie małych naczyń żyl-
nych. Ponadto przeciwciała wzmacniają 
wychwyt wirusów przez makrofagi i  ich 
replikację. Z kolei koty z  silną odpowie-
dzią komórkową szybko neutralizują wi-
rusa, a zwierzęta z pośrednią kompeten-
cją odpowiedzi immunologicznej chorują 
na bezwysiękową postać FIP (22).

Wirus po kilku tygodniach od wniknię-
cia do makrofagów jest obecny w węzłach 
chłonnych krezkowych, śledzionie, wątro-
bie, jelicie ślepym, okrężnicy i ośrodkowym 
układzie nerwowym. Charakterystyczny-
mi zmianami patologicznymi pojawiają-
cymi się u kotów z bezwysiękową formą 
FIP są przede wszystkim ziarniniaki zapal-
ne (granuloma), natomiast u kotów z wy-
siękową formą częściej występują ziarni-
niaki ropne (pyogranuloma; 23). Ziarni-
niaki zapalne składają się z małych ognisk 
makrofagów, które sporadycznie zawiera-
ją niewielkie ilości antygenu wirusowego, 

otoczonych szerokimi pasmami limfocy-
tów i komórek plazmatycznych. Z kolei 
ziarniniaki ropne powstałe na skutek sta-
nu zapalnego drobnych żyłek składają się 
z dużej ilości zakażonych makrofagów, 
w obrębie których dochodzi do replikacji 
wirusa i jego uwolnienia z rozpadających 
się komórek. Wytwarzane cytokiny zapal-
ne przyczyniają się do nasilonej rekruta-
cji kolejnych makrofagów, mniejszej ilo-
ści neutrofili, limfocytów i komórek pla-
zmatycznych, a  także do pojawienia się 
wysięku bogatego w białko (22). Powsta-
łe zmiany są mikroskopijnej wielkości lub 
sięgają kilku milimetrów i  rozciągają się 
przede wszystkim w obrębie sieci większej 
oraz otrzewnej trzewnej, rzadziej dotyczą 
opłucnej czy osierdzia. Ziarniniaki zwią-
zane z formą bezwysiękową FIP występu-
ją w mniejszej ilości niż ziarniniaki ropne 
i zlokalizowane są na powierzchni narzą-
dów z tendencją do penetracji w głąb ich 
miąższu (22).

Obecny stan wiedzy na temat zakaźnego 
zapalenia otrzewnej kotów.  
Część I. Etiopatogeneza, epizootiologia, 
objawy kliniczne
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Current knowledge on the feline infectious 
peritonitis (FIP). Part I. Etiopathogenesis, 
epizootiology and clinical symptoms. 
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The purpose of this paper was to recall the most 
important issues related to the feline infectious 
peritonitis with addition of current data. Feline 
infectious peritonitis (FIP), is a progressive disease 
of the domestic cats and other Felidae, caused by 
a coronavirus. It is a fatal disease, affecting mostly 
young cats of 4 to 16 months of age. The disease 
is characterized by an insidious onset, fever, weight 
loss and a  variety of clinical signs. Coronavirus 
infections are likewise found in other species, like 
ferrets, where disease resemble the non-effusive 
form of FIP. The cause of FIP is an ubiquitous feline 
enteric coronavirus (FCoV), which mutates within the 
host into a feline infectious peritonitis virus (FIPV). 
The mutated virus has the ability to replicate in 
macrophages and thus rapidly spreads throughout 
the body. The disease develops in one of three 
forms: effusive (wet), non-effusive (dry) or mixed. 
The effusive form is associated with strong humoral 
and weak cellular immunity, the non-effusive form in 
related to moderate cellular immunity, and mixed one 
represents an intermediate state. Immune complexes 
play an important role in pathogenesis of FIP. In recent 
years the knowledge of virus mutation, pathogenicity 
and spread of the disease greatly increased.

Keywords: feline infectious peritonitis, clinical signs, 
pathogenesis.
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Teoria mutacji

Na podstawie przeprowadzonych badań 
wiadomo, że FECV może ulec mutacji 
w kierunku FIPV, co ma miejsce w organi-
zmie kota (22). Przypuszczalnie do muta-
cji dochodzi po wniknięciu FECV do mo-
nocytów/makrofagów znajdujących się 
w krwiobiegu, przez krótki czas FECV jest 
stwierdzany poza światłem przewodu po-
karmowego (11). Jej efektem jest uzyskanie 
zdolności do intensywnej replikacji w ma-
krofagach, rozprzestrzenienie FIPV w or-
ganizmie i utrata jego powinowactwa do 
enterocytów.

Obecnie uznaje się, że największe zna-
czenie w patogenezie FIP mają mutacje za-
chodzące w obrębie genu dodatkowego 3c 
(kodującego białka wpływające na replika-
cję genomu wirusowego w jelitach) i genu 
strukturalnego S (kodującego białka odpo-
wiedzialne za interakcję z receptorem na 
powierzchni komórek; 31, 32, 33). Tylko 
część kotów z FIP posiada mutacje w ob-
rębie genu 3c, podczas gdy mutacje w ob-
rębie genu S zachodzą zdecydowanie czę-
ściej, bo w ok. 96% przypadków (32, 34, 
35). Z badań Bank-Wolfa i wsp. (31) wy-
nika, że mutacje w obu genach często ob-
serwuje się jednocześnie.

Rola poszczególnych mutacji nie jest 
jasno ustalona, wiadomo jednak, że koro-
nawirusy z prawidłowym genem 3c repli-
kują się w jelitach kota, natomiast w wy-
niku zmian w  jego obrębie dochodzi do 
uzyskania zdolności do wzmożonej repli-
kacji w makrofagach (30, 36). W 2012 r., 
u kotów z wysiękową i bezwysiękową po-
stacią FIP, Chang i wsp. (32) opisali obec-
ność dwóch mutacji w obrębie genu S wi-
rusa wyizolowanego z płynu wysiękowego 
i fragmentów tkanek. Mutacje te związa-
ne były z drobnymi zmianami w obrębie 
kwasu nukleinowego, zostały oznaczone 
jako M1058L i S1060A i najprawdopodob-
niej są odpowiedzialne za zwiększenie po-
winowactwa wirusa do makrofagów. Poza 
nielicznymi wyjątkami, nie obserwowa-
no zmian w obrębie genu S i 3c wirusów 
obecnych w kale.

U kotów z FIP opisano ponadto obec-
ność mutacji w obrębie miejsca cięcia do-
men S1/S2 (33). Modyfikacje w obrębie 
S1/S2 mogą wpłynąć na fuzję wirusa z bło-
ną komórkową i doprowadzić do łatwego 
rozprzestrzenienia się infekcji. Blisko dwie 
trzecie kotów cierpiących na FIP ma zmia-
ny w obrębie miejsca cięcia domen S1/S2, 
jednak zmiany te różnią się osobniczo.

W pojedynczych przypadkach u ko-
tów z FIP obserwowano również muta-
cje w obrębie innych genów, jak np. genu 
dodatkowego 7b (kodującego glikopro-
teinę – gp7b), uważa się jednak, że nie 
mają one istotnego znaczenia w patoge-
nezie FIP (31).

Rozprzestrzenianie się choroby

Ponad połowa zwierząt chorujących na za-
kaźne zapalenie otrzewnej ma mniej niż 
12 miesięcy, jednak w grupie podwyższo-
nego ryzyka znajdują się również koty do 
3 roku życia (24). Zdecydowanie rzadziej 
choroba może dotyczyć zwierząt w śred-
nim i starszym wieku.

Okres inkubacji jest zróżnicowany i za-
leży od statusu immunologicznego orga-
nizmu. W warunkach eksperymentalnych 
wynosi 2–14 dni, jednak w większości przy-
padków objawy pojawiają się od 3  tygo-
dni do 18 miesięcy po zaistnieniu muta-
cji w obrębie genomu koronawirusa, rza-
dziej po kilku latach (25).

Zarówno koty chore na FIP, jak i te, któ-
re są nosicielami FECV, wydalają z kałem 
jedynie koronawirusa jelitowego, choć na 
wczesnym etapie zakażenia może on znaj-
dować się w ślinie, wydzielinach dróg odde-
chowych czy w moczu. Zakażenie następu-
je drogą pokarmową, rzadziej inhalacyjną, 
a istotnym czynnikiem predysponującym 
jest korzystanie przez wiele zwierząt z tych 
samych kuwet. W związku z tym wirus jest 
szeroko rozpowszechniony w schroniskach 
czy domach adopcyjnych (22). Zdecydowa-
nie rzadziej nosicielami FECV są koty wol-
no żyjące, co wiąże się z brakiem stałych 
miejsc oddawania kału. Zakażenie śródma-
ciczne jest możliwe, ale mało prawdopo-
dobne (26). Kocięta zakażają się wirusem 
ok. 9 tygodnia życia w wyniku wygaśnię-
cia odporności matczynej i kontaktu z od-
chodami nosicieli (27, 28). FECV w środo-
wisku zewnętrznym zachowuje zdolności 
zakaźne do 7  tygodni i  jest wrażliwy na 
większość środków dezynfekcyjnych (28).

Siewstwo koronawirusa może być przej-
ściowe, nawracające lub przewlekłe (29), 
jednak z czasem w większości wypadków 
zanika (23). Koty chorujące na zakaźne 
zapalenie otrzewnej sieją niezmutowane-
go koronawirusa jelitowego – FECV z ka-
łem, przy czym ilość wydalanego wirusa 
spada po rozwinięciu procesu chorobowe-
go. Jest to związane z faktem, że FIPV wy-
stępuje w makrofagach obecnych w tkan-
kach i płynie wysiękowym, natomiast nie 
stwierdza się go w enterocytach. W związ-
ku z tym transmisja wirusa FIPV z kota na 
kota jest praktycznie niespotykana. Jedy-
nie u doświadczalnie zakażonych zwie-
rząt obserwowano nieznaczne ilości FIPV 
w kale, przy czym ilość ta była zbyt mała, 
aby mogła stanowić zagrożenie dla innych 
kotów (30). Jednak serotyp II FECV wyda-
je się być bardziej wirulentny, na co wska-
zują wyniki badań naukowców z Tajwanu, 
którzy w jednym ze schronisk zaobserwo-
wali krótkotrwałą zdolność transmisji FIPV 
(wywodzącego się z  serotypu  II FECV) 
z jednego osobnika na drugiego (8). Jed-
nak przypadki tego typu wydają się mieć 

charakter incydentalny i nie stanowią więk-
szego znaczenia w szerzeniu się choroby.

Objawy kliniczne

W zależności od objawów chorobowych 
i zmian patologicznych, zakaźne zapalenie 
otrzewnej może przebiegać w trzech posta-
ciach: wysiękowej, bezwysiękowej i przej-
ściowej (22). Pierwsze symptomy choroby 
to pogorszenie samopoczucia, nawracają-
ca gorączka i osłabienie apetytu. Następ-
nie pojawiają się inne objawy zależne od 
lokalizacji procesu zapalnego.

Forma wysiękowa jest najczęściej spoty-
kana i z reguły dotyczy zwierząt młodych, 
poniżej 2 roku życia. Towarzyszy jej włók-
nikowe zapalenie błon surowiczych (opłuc-
na, otrzewna, osierdzie) z gromadzeniem 
dużych ilości płynu w  jamach ciała, naj-
częściej w jamie brzusznej. Płyn wysięko-
wy ma żółte zabarwienie, jest gęsty, cią-
gliwy i może zawierać strąty włóknikowe. 
U niektórych zwierząt obserwuje się dusz-
ność na skutek obecności wysięku w jamie 
opłucnej, rzadziej dochodzi do manifesta-
cji objawów niewydolności mięśnia serco-
wego związanych z nagromadzeniem pły-
nu w worku osierdziowym. Zmiany w obrę-
bie gałek ocznych występują sporadycznie 
(22). Do mniej typowych objawów moż-
na zaliczyć powiększenie moszny u nie-
kastrowanych samców; w  jednym przy-
padku obserwowano stłuszczenie wątro-
by i kruchość skóry (37).

Żółtaczka, hiperbilirubinemia, obec-
ność mas w obrębie nerek i/lub węzłach 
chłonnych krezkowych oraz objawy ze 
strony ośrodkowego układu nerwowego 
mogą występować zarówno w przypad-
ku formy wysiękowej, jak i bezwysięko-
wej (25), jednak te ostatnie zdecydowanie 
częściej związane są z formą bezwysięko-
wą („suchą”). Objawy nerwowe występują 
w min. 10% przypadków FIP i są wynikiem 
ogniskowych lub rozsianych zmian w ob-
rębie mózgu i rdzenia kręgowego (40, 41). 
Wśród zaburzeń neurologicznych wyróżnia 
się ataksję, oczopląs, przeczulicę, drgawki, 
dysfunkcję nerwów czaszkowych, niedo-
wład czterokończynowy i zmiany zacho-
wania (42, 43).

Forma bezwysiękowa charakteryzuje się 
powstawaniem ziarniniaków w narządach 
miąższowych bez obecności lub z niewiel-
ką ilością wysięku w  jamach ciała. Ziar-
niniaki najczęściej spotyka się w nerkach 
i węzłach chłonnych krezkowych, rzadziej 
w śledzionie, wątrobie czy węzłach chłon-
nych wątrobowych, prowadząc do ich po-
większenia. Często procesem chorobowym 
objęta jest ściana jelita ślepego i okrężni-
cy, prowadząc do biegunki, wymiotów lub 
zaparcia (22). W niektórych przypadkach 
obserwuje się rozsiane, ropno-ziarninia-
kowe zapalenie płuc, które daje objawy 
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duszności (38). Zmiany w obrębie gałek 
ocznych w bezwysiękowej formie FIP wy-
stępują często i są wynikiem zapalenia bło-
ny naczyniowej i tęczówki ze zmianą za-
barwienia, dyskorią i anizokorią (39). Do-
datkowo może dochodzić do wylewu krwi 
do przedniej komory oka, utraty wzro-
ku, pojawienia się osadów na wewnętrz-
nej stronie rogówki czy obrzęku tęczówki 
z pobrużdżeniem jej powierzchni. Bada-
jąc dno oka, można stwierdzić zapalenie 
naczyniówki i siatkówki wraz z jej odwar-
stwieniem oraz okołonaczyniowe wylewy 
krwawe (28).

W niektórych przypadkach koty z FIP 
wykazują objawy towarzyszące zarówno 
formie wysiękowej, jak i bezwysiękowej 
(forma przejściowa). Przypuszcza się, że 
jest to spowodowane zmianą kompeten-
cji układu immunologicznego, co prowadzi 
do przejścia jednej formy choroby w dru-
gą. W warunkach eksperymentalnych koty 
z bezwysiękową postacią FIP początkowo 
miały niewielkie ilości wysięku w jamach 
ciała, podczas gdy u innych wysięk pojawiał 
się w stadium terminalnym choroby (22).

Zakażenia koronawirusowe u ludzi 
oraz innych gatunków zwierząt

Koronawirusy są patogenne nie tylko dla 
zwierząt, ale i dla ludzi. W 2002 r. w Chi-
nach odnotowano pierwszy przypadek za-
chorowania na zespół ostrej ciężkiej nie-
wydolności oddechowej – SARS (severe 
acute respiratory syndrome). Badania wy-
kazały, że czynnikiem etiologicznym jest 
nieznany dotąd koronawirus (44). Z ko-
lei w 2013 r. u pacjenta z Arabii Saudyj-
skiej opisano jednostkę chorobową na-
zwaną później MERS (Middle East respi-
ratory syndrome) objawiającą się gorączką, 
kaszlem, biegunką i skróceniem oddechu 
(45). Podobnie jak w poprzednim przy-
padku przyczyną zakażenia był nieopisa-
ny do tej pory koronawirus. Obie choro-
by często przyjmują ostry przebieg i mogą 
prowadzić do śmierci, przez co są obiek-
tem licznych badań naukowych (46, 47).

Oprócz wspomnianych wcześniej dzi-
kich kotowatych, zakażenia koronawiru-
sowe występują również u bydła, świń, 
psów, ptaków i  fretek. U  tych ostatnich 
w 1993 r. po raz pierwszy stwierdzono nie-
żytowe zapalenie jelit na tle koronawiru-
sa (48). Z kolei w Stanach Zjednoczonych 
opisano układowe zakażenie, które bar-
dzo przypominało formę bezwysiękową 
FIP, a czynnik etiologiczny nazwano ukła-
dowym koronawirusem fretek – FRSCV 
(ferret systemic coronavirus; 49). Podob-
nie jak w przypadku FIP u kotów, choro-
ba miała przebieg postępujący z obecno-
ścią charakterystycznych zmian ziarninia-
kowych w narządach wewnętrznych. Do 
dziś podobne przypadki odnotowano na 

kontynencie azjatyckim, w Europie i Ame-
ryce Południowej (50, 51, 52).

Podsumowując, koronawirusy są sze-
roko rozpowszechnione w środowisku, 
wykazują zdolność do zmiany tropizmu 
tkankowego i patogenności. Te unikatowe 
cechy wpływają na pojawianie się niezna-
nych dotąd chorób, często charakteryzu-
jących się ostrym przebiegiem. Wiedza na 
temat patogenezy i rozprzestrzeniania in-
fekcji jest kluczowa w zapobieganiu choro-
bom i może w przyszłości przyczynić się 
do efektywniejszego zwalczania zakażeń 
koronawirusowych.
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Stosowana w rozpoznawaniu zakaźnych 
chorób świń diagnostyka laboratoryj-

na poprzedzona jest ogólnym przeglądem 
problemowego stada oraz wizualną oceną 
stanu zdrowia świń w grupach cyklu pro-
dukcyjnego. Kolejny etap tej oceny obej-
muje badanie kliniczne świń i anatomopa-
tologiczne padłych zwierząt. Na tej pod-
stawie lekarz formułuje pytania dlaczego: 
nastąpiły zejścia śmiertelne świń; zmniej-
szyły się średnie dobowe przyrosty masy 

ciała, zwiększył się wskaźnik konwersji pa-
szy i wystąpiły biegunki; zależnie od wieku: 
prosiąt, warchlaków, tuczników formuło-
wane są pytania dlaczego pojawiły się obja-
wy chorobowe ze strony układu oddecho-
wego z uwzględnieniem grup wiekowych 
lub dlaczego zaobserwowano ronienia?

Kolejne pytania lekarza klinicysty pod 
adresem właściciela fermy dotyczą czasu, 
kiedy świnie z chlewni, gdzie formułowa-
ny jest plan diagnozy laboratoryjnej, były 
narażone na zakażenia, które były lub mo-
gły być przyczyną analizowanych zaburzeń 
w zdrowiu oraz czy i skąd wprowadzano 
przed zachorowaniami w ramach remon-
tu stada świnie i jaki jest poziom bioase-
kuracji. Ważna w opracowaniu planu dia-
gnostyki laboratoryjnej dla problemowego 
stada jest wiedza o sytuacji epizootiologicz-
nej w fermach świń znajdujących się w są-
siedztwie oraz w odniesieniu do ewentual-
nej współpracy z fermami, w których wy-
stępują lub występowały choroby zakaźne. 
Wymienione pytania dotyczą w szczegól-
ności chorób wysoce zaraźliwych, wywo-
łanych przez jeden patogen, jak klasycz-
ny pomór świń, grypa, pryszczyca, róży-
ca i wiele innych.

Ze względu na występowanie, zwłasz-
cza w  fermach średnio- i wielkotowaro-
wych, chorób świń o etiologii wieloczynni-
kowej, określanych jako zespoły chorobo-
we, w ich rozpoznaniu powinny być brane 

pod uwagę między innymi: warunki środo-
wiskowe, sposób zarządzania oraz jakość 
pasz jako ewentualne przyczyny niskiego 
poziomu dobrostanu i odporności wrodzo-
nej. Jeżeli ma to miejsce, wtedy szereg ga-
tunków bakterii (np. Escherichia coli, Pa-
steurella multocida, Haemophilus spp.) lub 
wirusów (niektóre szczepy PRRSV, PCV2), 
które w warunkach odpowiedniego środo-
wiska, występując w organizmie świni, są 
niechorobotwórcze, mogą ujawnić właści-
wości patogenne; w związku z tym określa-
ne są jako drobnoustroje warunkowo cho-
robotwórcze. W takiej sytuacji dla sfor-
mułowania przyczyny zachorowań, obok 
badań laboratoryjnych identyfikujących 
gatunki lub serowary względnie warianty 
bakterii lub wirusów, niezbędna jest oce-
na warunków środowiskowych, w których 
odbywa się chów świń.

Nie należy wykonywać lub propono-
wać wykonania żadnych badań laborato-
ryjnych, dopóki nie zostanie po przeglądzie 
epizootiologiczno-klinicznym sporządzo-
ny plan określający rodzaj i liczbę próbek 
pobranych od padłych (możliwie niedaw-
no) lub od żywych świń, które mają być 
w danym przypadku przesłane do labora-
torium diagnostycznego. Zależnie od de-
cyzji wizytującego fermę lekarza będzie to 
laboratorium obsługujące teren danej fer-
my lub laboratorium krajowe, a w sytu-
acjach szczególnych: Państwowy Instytut 

Laboratoryjna identyfikacja 
czynników etiologicznych 
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This article aims at the presentation of principles 
for the laboratory identification of the causative 
agents of swine infectious diseases in a herd. Prior 
to the collecting samples for laboratory diagnosis, 
epidemiological and clinical evaluation of the herd 
with health problems should be performed. This 
analysis should lead to the complex decision on the 
procedures that should be implemented. Samples 
are chosen in relation to the results of previous 
evaluation of the health status of the herd. The 
most valuable laboratory approach is the isolation of 
infectious agents, bacterial or viral, and establishing 
their taxonomic classification with appropriate tests. 
As mentioned in this paper, the following diagnostic 
methods are briefly characterized: pig necropsy; 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for 
antigen identification; fluorescent tests for antigen 
detection; immunohistochemistry tests; polymerase 
chain reaction (PCR); sequencing of nucleic acids. In 
conclusion, the need of high professional level and 
competences of diagnostic laboratories in the effective 
control of infectious swine diseases was underlined.

Keywords: laboratory diagnostic tests, infectious 
diseases, bacteria, viruses, swine. 
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Weterynaryjny – PIB w Puławach lub wy-
działy medycyny weterynaryjnej na uczel-
niach. Pewne znaczenie w tworzeniu pla-
nu badań laboratoryjnych ma koszt prze-
widzianej w tym zakresie usługi.

Plan i realizacja procedury rozpoznania 
występujących w fermie zaburzeń zdrowia 
świń jest zatem w dużym stopniu wysił-
kiem zespołowym: producenta względnie 
właściciela fermy świń, terenowego leka-
rza weterynarii i diagnosty laboratoryjne-
go, a w szczególnych przypadkach czoło-
wych krajowych specjalistów chorób świń.

Wybór próbek  
do diagnostyki laboratoryjnej

Określenie rodzaju próbek pobieranych 
od świń żywych (krew, kał, ślina) lub pa-
dłych (narządy wewnętrzne, węzły chłon-
ne, skrzepy krwi) zależne jest od rodzaju 
testów diagnostycznych, jakimi dysponuje 
laboratorium diagnostyczne, oraz od decy-
zji lekarza wizytującego fermę w celu roz-
wiązania problemu zdrowotnego.

Odpowiedni czas pobierania próbek 
istotnie wpływa na szanse wykrycia przy-
czyny choroby, gdyż towarzyszące jej zja-
wiska mają punkty rozpoczęcia, szczytu 
i końca występowania w trakcie procesu 
chorobowego. Dotyczy to objawów klinicz-
nych, np. utrzymywania się podwyższonej 
temperatury ciała; początku, szczytu i koń-
ca namnażania się etiologicznie istotnego 
patogenu oraz jego siewstwa z kałem, mo-
czem, śluzem, śliną lub wydychanym po-
wietrzem. To samo odnosi się do przeciw-
ciał swoistych dla patogenu wywołującego 
chorobę, co dotyczy wcześniej omówio-
nych badań serologicznych (1).

Stan, w którym znajduje się chory osob-
nik lub grupa względnie stado świń, od po-
czątku do końca zakażenia ma fazy, które 
są szczególnie przydatne i wskazane do 
pobierania próbek do badań laboratoryj-
nych, wtedy kiedy bakterie lub patogen-
ne wirusy, wywołujące stany chorobowe, 
są we krwi lub narządach wewnętrznych 
w dużych ilościach.

Ustalenie testami laboratoryjnymi za-
istnienia infekcji i czasu jej trwania zależy 
od rodzaju choroby, cech fizjologicznych 
gospodarza, jak m.in. wiek, aktualny stan 
fizjologiczny i  status immunologiczny, 
oraz od właściwości patogenu. Przykłado-
wo, przebieg kliniczny pryszczycy u świń 
(dotyczy to również innych chorób zakaź-
nych) różni się zależnie od drogi zakaże-
nia lub przeniesienia drobnoustroju: przez 
kontakt osobnika niezakażonego z zainfe-
kowanym albo wprowadzenia wirusa do 
pomieszczenia, w którym przebywają świ-
nie, przez człowieka lub inne wektory (2).

Na ogół istnieje korelacja podwyższo-
nej temperatury ciała i obecności patogenu 
we krwi, a jego zanikaniem z krwi, kiedy 

wysoka temperatura ustępuje. Podwyż-
szona temperatura ciała może być zatem 
uznana jako wskaźnik do pobrania prób-
ki służącej do wykrycia czynnika chorobo-
wego – bakterii lub wirusa, ich antygenów 
lub DNA i genów, zależnie od stosowanego 
testu diagnostycznego. W przypadku bak-
terii nie należy tego czynić w odniesieniu 
do osobników, którym podawano antybio-
tyki. Na szanse wykrycia czynnika choro-
bowego mają wpływ jego właściwości bio-
logiczne. Niektóre gatunki bakterii, jak na 
przykład Haemophilus parasuis, nie prze-
żywają w wysokich temperaturach otocze-
nia. Należy zatem próbki do badań labo-
ratoryjnych pobierać możliwie wcześnie 
po zejściu śmiertelnym świni oraz prze-
chowywać w  lodówce lub stanie zamro-
żenia, do momentu posiewu na podłoża 
bakteriologiczne.

Znaczenie w wykrywaniu czynnika etio-
logicznego choroby ma wiedza o jego lo-
kalizacji. Przykładem jest wywołująca dy-
zenterię świń Brachyspira hyodysenteriae, 
która nie jest wykrywalna w materiale z na-
rządów wewnętrznych lub z krwi, przeciw-
nie niż większość bakterii i wirusów choro-
botwórczych dla świń, ani z jelit cienkich, 
ale wyłącznie z błony śluzowej jelit grubych 
– okrężnicy i jelita ślepego (3). Natomiast 
w przypadku badań ukierunkowanych na 
wykrycie wirusa grypy najlepszym (moż-
na twierdzić, że w zasadzie jedynym) ma-
teriałem jest wymaz z nosa świń chorują-
cych z objawami gorączki.

Reasumując, próbki do badań laborato-
ryjnych mających na celu wykrycie bakte-
ryjnego lub wirusowego czynnika choro-
bowego należy pobierać od zwierząt naj-
lepiej w szczycie choroby oraz możliwie 
najwcześniej po śmierci, a unikać pobie-
rania materiału biologicznego od świń pa-
dłych kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin 
wcześniej, szczególnie jeżeli zwłoki prze-
bywają w miejscach o wysokiej tempera-
turze otoczenia.

Drobnoustroje warunkowo 
chorobotwórcze

Pewne trudności w określaniu czynnika 
etiologicznego choroby stwarzają drobno-
ustroje warunkowo chorobotwórcze, któ-
re niezależnie od udziału w wywoływaniu 
choroby występują u zwierząt, nie wyka-
zujących zaburzeń w zdrowiu. Mogą one 
jednak ujawnić swoje właściwości choro-
botwórcze w obecności czynnika streso-
wego, niekorzystnie oddziałującego np. 
na poziom wrodzonej odporności świń. 
Czynnikami stresotwórczymi mogą być: 
zmiana sposobu żywienia, wadliwa wen-
tylacja, nadmierne zagęszczenie, przepę-
dzanie świń do innych pomieszczeń, mie-
szanie zwierząt z  różnych źródeł, trans-
port, szczepienia profilaktyczne, zabiegi 

chirurgiczne i inne. Pomocne jest we wnio-
skowaniu o ich chorobotwórczości wyka-
zywanie ich obecności w narządach predy-
lekcyjnych dla określonych patogenów, np. 
Actinobacillus pleuropneumoniae w płu-
cach, Streptococcus suis w stawach, móz-
gu lub sercu czy Haemophilus parasuis 
w stawach, a nie w błonie śluzowej nosa. 
Analogicznie ma to miejsce w przypadku 
wzrostu prawie jednolitej hodowli posiewu 
z jelit cienkich na podłożu stałym Escheri-
chia coli, przy dodatkowo stwierdzonych 
tzw. serowarach chorobotwórczych, dzięki 
identyfikacji określonych antygenów O i K, 
toksyn ciepłochwiejnych i ciepłostałych 
oraz rodzaju fimbrii.

W inicjowaniu i wspomaganiu ujawnia-
nia przez drobnoustroje warunkowo cho-
robotwórcze właściwości patogennych bio-
rą udział, obok wymienionych czynników 
stresogennych, niektóre wirusy, na przy-
kład PCV2  lub PRRSV. Wtedy przyczy-
ną zachorowań, np. ze strony układu od-
dechowego, jest, obok inicjującego proces 
chorobowy drobnoustroju, jedna lub kil-
ka innych warunkowo chorobotwórczych 
bakterii, jak: Streptococcus spp., Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica, My-
coplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hy-
orhinis. Odmianę tego typu etiopatogene-
zy reprezentują biegunki prosiąt osesków 
i prosiąt w okresie odsadzania od lochy. 
W biegunkach jako czynnik etiologicz-
ny, ale warunkowo chorobotwórczy bie-
rze udział, obok Escherichia coli, Clostri-
dium perfringens i Lawsonia intracellularis.

Odróżnienie szczepów chorobotwór-
czych od niechorobotwórczych, zaliczo-
nych do tych samych gatunków lub sero-
warów, mimo osiąganego postępu, dzięki 
możliwościom stwarzanym przez metody 
biologii molekularnej, jest nadal trudne.

Sekcja zwłok świni  
w aspekcie diagnozy, z uwzględnieniem 
czynnika etiologicznego

Badanie zmian anatomo- i histopatologicz-
nych stanowi kolejną możliwość groma-
dzenia danych, pomocnych w rozpoznaniu 
choroby zakaźnej świni, czyli w określeniu 
również właściwego dla niej czynnika etio-
logicznego. Wskazuje ono na przebieg po-
socznicowy, czyli układowy choroby, która 
jest przyczyną zejścia śmiertelnego zwie-
rzęcia, lub na przebieg miejscowy. Daje 
możliwość określenia stopnia zmian zapal-
nych w błonie śluzowej w układzie pokar-
mowym, oddechowym i rozrodczym oraz 
uwidacznia wybroczyny, których obecność 
może łączyć się z klasycznym (CSF) lub 
afrykańskim pomorem świń (ASF). Sek-
cja umożliwia ocenę nasilenia zmian w na-
rządach wewnętrznych, co w sumie daje 
podstawę do określenia postaci choroby: 
 nadostrej, ostrej, podostrej lub przewlekłej. 
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Dodatkowo wykazanie zawałów śledzio-
ny, butonów w jelicie ślepym i okrężnicy 
oraz wybroczyn w migdałkach i pęche-
rzu moczowym ma dużą wartość diagno-
styczną wskazującą na CSF. Podobne zna-
czenie ma w wielu chorobach zakaźnych 
świń wykazanie mikroskopowe tzw. cia-
łek wtrętowych.

Testy stosowane do izolacji 
i identyfikacji bakterii i wirusów 
chorobotwórczych dla świń

Warunkiem rozpoznawania choroby za-
kaźnej świń jest identyfikacja w przesła-
nych do laboratorium próbkach czynnika 
wywołującego zachorowania.

Ze względu na to, że żaden test uży-
ty do izolacji i identyfikacji czynnika etio-
logicznego pojedynczo nie identyfikuje 
w 100% przyczyny zachorowań, koniecz-
ne jest w używanie kilku testów do osta-
tecznego ustalenia przyczyny zachorowań. 
Wskazane jest też przesłanie do laborato-
rium próbek od kilku do kilkunastu świń, 
zależnie od liczebności stada, w którym 
wystąpiła choroba.

W miarę możliwości używane testy po-
winny być standaryzowane i zalecane przez 
organizacje międzynarodowe (4).

Oprócz metod izolacji bakterii z prze-
słanych do badań próbek na podłoża bak-
teriologiczne, w tym wybiórcze oraz szere-
gu testów identyfikujących przynależność 
gatunkową patogenu, jak również metod 
izolacji wirusów w hodowli komórkowej – 
przedstawionych w podręcznikach bakte-
riologii i wirusologii – wspomniane zosta-
ną bez omówienia szczegółów technicz-
nych tylko niektóre testy służące wykryciu 
i identyfikacji bakterii i wirusów chorobo-
twórczych dla świń.

Próba biologiczna

Grupom świń podawany jest rozcier na-
rządów wewnętrznych padłej świni. Jedna 
grupa zabezpieczana jest swoistą surowicą 
odpornościową przeciw zakażeniu określo-
nym drobnoustrojem (najczęściej wirusem 
CSF), a druga nie otrzymuje swoistej suro-
wicy odpornościowej, a wyłącznie rozcier 
narządów badanej świni. Jeżeli zachorują 
i padną świnie, które nie otrzymały suro-
wicy odpornościowej, a nie zachorują świ-
nie, które były zabezpieczone znaną suro-
wicą odpornościową, to wynik taki wska-
zuje na występowanie w próbce przesłanej 
do badań określonego tym sposobem czyn-
nika chorobowego. Próba biologiczna słu-
ży do identyfikacji oprócz wirusa CSF rów-
nież wirusów ASF, PCV2 i PRRSV. Obecnie 
próbę biologiczną zwykle zastępują inne 
metody, zwłaszcza ELISA i PCR. Techniki 
ich wykonania przedstawili Christopher-
-Hennings i wsp. (5).

ELISA do wykrywania 
antygenów patogenu

Test immunoenzymatyczny ELISA zna-
lazł, obok wcześniej przedstawionych da-
nych dotyczących identyfikacji swoistych 
przeciwciał (1), zastosowanie również do 
wykrywania drobnoustrojów, a zwłaszcza 
identyfikacji ich antygenów. Tego typu te-
sty służą między innymi do określenia wi-
rusa CSF, rotawirusów grupy A, cirkowi-
rusa PCV2 i podtypów wirusa grypy świń 
(SIV; 5).

Test immunofluorescencyjny 
do wykrywania antygenów 
patogenów wirusowych

Test ten polega na identyfikacji zakażonych 
wirusem komórek w tkankach przesłanych 
do badań próbek zwierząt badanych. Wy-
niki uzyskuje się po kilku godzinach. Wy-
mieniona procedura wykrywa też wirusy 
niedające efektu cytopatycznego, a namna-
żające się w hodowli komórkowej. Istnieją 
dwie podstawowe techniki testu immuno-
fluorescencyjnego – bezpośrednia (direct) 
i pośrednia (indirect). W obu odmianach 
stosowane są znane swoiście reagujące 
przeciwciała, poliklonalne lub monoklo-
nalne. Testy pośrednie są bardziej czułe 
niż testy bezpośrednie.

Badanie immunohistochemiczne

Testy tego typu (IHC) służą do wykrywania 
antygenów drobnoustrojów chorobotwór-
czych w tkankach, utrwalonych formaliną, 
przy zastosowaniu swoistych przeciwciał. 
Stosowane są np. do wykrywania cirkowi-
rusa poodsadzeniowego wielonarządowego 
zespołu wyniszczającego (PWMS), czy też 
zakażeń enterowirusowych – choroba cie-
szyńska. Testy IHC pozwalają na wykaza-
nie związku ze zmianami histopatologicz-
nymi, wywołanymi przez wykryty patogen. 
Jest to szczególnie przydatne do wyjaśnie-
nia współzależności danego drobnoustro-
ju z możliwością wywoływania przez nie-
go zmian chorobowych.

Reakcja łańcuchowa polimerazy  
(PCR)

Reakcja łańcuchowa polimerazy jest tech-
niką, która wykorzystuje konieczne od-
czynniki i warunki do amplifikacji DNA 
lub RNA patogenu bakteryjnego lub wi-
rusowego in vitro. Technika ta stosowana 
jest obecnie szeroko do wykrywania mate-
riału genetycznego bakterii i wirusów, wy-
wołujących choroby ludzi i zwierząt. Po 
amplifikacji kwasu nukleinowego z pato-
genów można zastosować sekwencjono-
wanie segmentów charakterystycznych 
dla danego patogenu, co daje podstawę 

do identyfikacji etiologicznie istotnego 
patogenu.

PCR pozwala określić czynnik chorobo-
wy przed pojawieniem się przeciwciał swo-
istych. Umożliwia wykrycie w badanych 
próbkach charakterystycznego materiału 
genetycznego nawet wtedy, gdy próbka jest 
bardzo mała lub znajduje się w stanie roz-
kładu. Czułość testu jest bardzo wysoka.

Odmianą tej metody jest PCR w cza-
sie rzeczywistym (real-time PCR). W sto-
sunku do klasycznej metody PCR charak-
teryzuje się jeszcze wyższą czułością oraz 
nie wymaga rozdziału elektroforetycznego, 
w związku z czym wynik badania uzysku-
je się znacznie szybciej (po około dwóch 
godzinach). Wynik wskazujący na obec-
ność identyfikowanego patogenu, czyli 
jego DNA, odczytuje się jako krzywą przy-
rostu fluorescencji w czasie rzeczywistym.

Najszersze zastosowanie w  identyfi-
kacji chorobotwórczych dla świń wiru-
sów i bakterii znajduje rt-PCR do identy-
fikacji: PRRSV, SIV, PCV2, rotawirusów 
i M.  hyopneumoniae (5).

Sekwencjonowanie genomu wirusów 
lub bakterii

Polega ono na swoistej identyfikacji pato-
genów na podstawie ustalenia znanej już, 
specyficznej dla drobnoustroju, sekwencji 
nukleotydowej.

Celem sekwencjonowania jest m.in. 
określenie pochodzenia geograficznego 
izolatów, ewolucji szczepów (filogeneza) 
lub też ustalenie obecności genów determi-
nujących np. zjadliwość czy też porówna-
nie właściwości molekularnych szczepów/
izolatów danego gatunku drobnoustrojów, 
w tym określenie np. ich zdolności do efek-
tywnej replikacji.

Do sekwencjonowania wykorzystuje 
się automatyczne sekwenatory oraz pro-
gramy komputerowe umożliwiające usta-
lenie sekwencji i porównanie ich z ogól-
nie dostępnymi danymi, znajdującymi się 
w określonej bazie danych dotyczących se-
kwencji wszystkich dotychczas zsekwen-
cjonowanych szczepów danego gatunku 
bakterii lub wirusów.

Podsumowanie

Wysokie kompetencje weterynaryjnych 
laboratoriów diagnostycznych są pod-
stawą efektywnego zwalczania chorób 
zakaźnych świń jako niezbędny element 
trafnego rozpoznania przyczyny zachoro-
wań. Konsekwencją jest obniżanie lub li-
kwidacja strat w produkcji świń. W przy-
padku chorób zwalczanych z urzędu uzy-
skiwane z laboratoriów diagnostycznych 
wyniki ujemne świadczą o  uwolnieniu 
rejonów, krajów lub regionów geogra-
ficznych od chorób zakaźnych, których 
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występowanie uniemożliwia eksport świń 
i ich produktów.

W celu uzyskania maksymalnych korzy-
ści ze współpracy z laboratorium diagno-
stycznym, wyspecjalizowanym w diagno-
styce chorób zakaźnych zwierząt, lekarz 
weterynarii powinien w piśmie przewod-
nim jasno definiować charakterystykę da-
nego ogniska chorobowego, z którego wy-
syłane są próbki, oraz właściwie pobrać 
i przekazać do pracowni diagnostycznej 
odpowiedni materiał biologiczny.
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Epidemie gorączki krwotocznej Ebo-
la, które cechują się śmiertelnością 

od 25 do 90%, ponownie zwróciły uwagę 
na dwa gatunki wirusa Ebola: Ebola Re-
ston (RESTV) i Ebola Taï Forest. Choro-
ba Ebola najczęściej występuje w krajach 
tropikalnych, ale odnotowano również 
przypadki zachorowań w  Europie, Azji 
i Ameryce Północnej. Pomimo że ryzy-
ko zakażenia wirusem Ebola jest bardzo 
małe, chyba że miał miejsce bezpośred-
ni kontakt z płynami ustrojowymi żywej 
lub martwej osoby zakażonej bądź ży-
wego lub martwego zakażonego zwie-
rzęcia, to przy braku skutecznego lecze-
nia tylko rygorystyczne przestrzeganie 
zaleceń sanitarnych pozwala ograniczyć 
zasięg epidemii (1). Na terenach epide-
micznych choroby można się też zakazić 
przez bezpośredni kontakt z krwią i pły-
nami ustrojowymi żywych lub martwych 
małp, antylop i nietoperzy (2).  RESTV to 
jedyny z 5 gatunków wirusa Ebola, któ-
ry jest chorobotwórczy dla makaków ja-
wajskich (Macaca fascicularis) i  świń, 
zaś u ludzi wywołuje jedynie, jak dotych-
czas, w ogromnej liczbie przypadków, za-
każenia bezobjawowe (3, 4). Jednak nie 
wiadomo, jaki będzie przebieg zakaże-
nia u dzieci i osób starszych oraz u pa-
cjentów z  niedoborami immunologicz-
nymi. Koczkodany zielone (Cercopithecus 
aethiops) zakażone dootrzewnowo choru-
ją, a część ginie. Istnieje też duże prawdo-
podobieństwo transmisji RESTV ze świni 
na człowieka, a także możliwość uzjadli-
wiania wirusa przez pasaże na świniach.  
Nie można też wykluczyć wystąpienia ta-
kich zmian w genomie RESTV, że w ich 

następstwie wirus przekroczy barierę mię-
dzygatunkową pomiędzy małpami, świ-
niami lub nietoperzami a innymi gatun-
kami zwierząt i  nabędzie zdolności do 
szerzenia się w tych nowych populacjach.

Epidemiologia

Wirus Reston wyizolowano po raz pierw-
szy w  1990  r. w  miejscowości Reston 
w USA od makaków jako nowy szczep 
wirusa Ebola i  zaliczono do rzędu Mo-
nonegovirales, rodziny Filoviridae. Mał-
py sprowadzono z Filipin w 1989 r., przy 
czym u 4 osób z personelu opiekujące-
go się małpami stwierdzono obecność 
przeciwciał dla szczepu Zair wirusa Ebo-
la. Nikt jednak nie zachorował (5). Póź-
niejsze badania ustaliły, że przyczyną za-
każenia nie był szczep Zair, ale RESTV. 
W grudniu 2008 r. stwierdzono, że zacho-
rowania na farmie świń w Manili wywo-
łał RESTV, w 2009 r. okazało się, że jed-
na z osób personelu obsługi farmy zosta-
ła zakażona. Potwierdzono więc po raz 
pierwszy możliwość transmisji  RESTV ze 
świni na człowieka obsługującego fermę 
świń. U 6 osób z obsługi wystąpiła sero-
konwersja przy braku jakichkolwiek ob-
jawów choroby. W 2008 r. wyosobniono 
RESTV w Chinach od świń chorych na 
zespół rozrodczo-oddechowy (PRRS; 6).  
Przeciwciała dla RESTV oraz innych fi-
lowirusów występują ponadto u  róż-
nych gatunków nietoperzy roślino-
żernych w  Chinach i  Bangladeszu (7).  
Dotychczas znane są szczepy wirusa: 
 Reston 08-A, Reston 08-C, Reston 08-E, 
Reston-89 i Reston-96.

Charakterystyka RESTV

Wirus Ebola Reston, podobnie jak pozo-
stałe cztery wirusy z  rodzaju Ebola (Fi-
loviridae): Bundibugyo (BDBV), Sudan 
(SUDV), Taï Forest (TAFV) i Zaire ebo-
lavirus (EBOV) ma genom o  długości 
~ 19 kb. Materiałem genetycznym wiru-
sa jest jednoniciowy RNA o polaryzacji 
ujemnej (ssRNA -) zwinięty wokół białek 
NP, VP30, VP35 i L otoczony zewnętrzną 
otoczką wyposażoną w 10 nm glikopro-
teinowe wypustki (GP). Pomiędzy kapsy-
dem a otoczką są zlokalizowane białka wi-
rusa VP40 i VP24 (8). Siedem genów kodu-
je struktury wirusa Ebola. Gen NP koduje 
nukleoproteinę, VP35 – kompleks prote-
inowy polimerazy, VP40 – białko matrix, 
sGP – małą niestrukturalną wydzielniczą 
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glikoproteinę, GP – strukturalną glikopro-
teinę, VP3 – czynnik aktywacji transkryp-
cji, VP24 – białko związane z błoną, nato-
miast L koduje polimerazę RNA zależną 
(9). Wirus replikuje się w hodowli makro-
fagów i komórek Vero E6 (10). W środo-
wisku naturalnym w 18oC, w zależności od 
wielkości stężenia początkowego, w mate-
riale wysuszonym lub wilgotnym nie traci 
żywotności przez kilka dni. Ulega degra-
dacji po kilku godzinach pod wpływem 
UV, promieni gamma, 1% formaldehydu 
lub rozpuszczalników organicznych (11).

Chorobotwórczość dla zwierząt

Część małp Macaca fascicularis i małp zie-
lonych zakażonych dootrzewnowo przez 
RESTV pada w ciągu miesiąca, część prze-
żywa zakażenie i cechuje się wysokim mia-
nem przeciwciał, które utrzymują się przez 
2  lata. W tym okresie nie stwierdzono 
obecności kopii RESTV w organizmie sero-
pozytywnych małp. Chorobotwórczość dla 
zwierząt laboratoryjnych zbadano na my-
szach (BALB/c i STATI -/-), świnkach mor-
skich i chomikach syryjskich zakażonych 
dootrzewnowo dawką 105 cząsteczek wi-
rusa, szczepu Pensylwania i Reston 08-A. 
Chociaż wirus replikował się w organi-
zmie chomików, świnek morskich i my-
szy STATI -/-, to chorowały jedynie myszy, 
przy czym szczep Pensylwania cechował 
się większą chorobotwórczością od pozo-
stałych szczepów (12). Efektem zakażenia 
M. fascicularis i C. aethiops była ostra wi-
remia, zaś metodą izolacji oraz testem PCR 
stwierdzono obecność wirusa w surowi-
cach i w tkankach w pierwszych 15 dniach 
po zakażeniu. Większość małp przeżyła za-
każenie i wyzdrowiała po miesiącu. Pomi-
mo że nie wykazano w ich organizmie ko-
pii RESTV, to stwierdzono wysokie miano 
przeciwciał w okresie 2 lat po zakażeniu. 
Znane są przypadki, w których śmiertel-
ność u małp dochodziła do 80%. Chorobę 
cechowała utrata łaknienia, obrzęk powiek, 
łzotok, wyciek z nozdrzy, kaszel i obrzęk 
śledziony. Rzadziej występowała gorączka, 
wybroczyny podskórne, krwawienie z nosa 
lub krwawa biegunka. U niektórych zwie-
rząt, które padły, po zakażeniu nie wystę-
powały żadne objawy chorobowe.

Wirus intensywnie replikuje się w ma-
krofagach tkankowych, fibroblastach, ma-
krofagach i monocytach krwi obwodowej, 
rzadziej w śródbłonku naczyń krwiono-
śnych, hepatocytach, komórkach kory nad-
nerczy i nabłonku kanalików nerkowych. 
Rzadko replikuje się w nabłonku błon ślu-
zowych, nabłonku jelit, eozynofilach i ko-
mórkach plazmatycznych, natomiast nie 
stwierdzono replikacji RESTV w  limfo-
cytach, w przeciwieństwie do wirusa Zair 
Ebola. Wirus był obecny w pęcherzykach 
płucnych i błonie podstawnej kanalików 

nerkowych. Następstwem zakażenia wi-
rusowego fibroblastów śródmiąższowych 
i makrofagów są uszkodzenia tkanki łącz-
nej. Ogniskowa martwica narządowa jest 
skutkiem niedokrwienia spowodowanego 
przez złogi włóknika i zakrzepy spowodo-
wane przez płytki krwi (13).

Stosując technikę qPCR i metody dia-
gnostyki serologicznej (ELISA, Western 
blot), zidentyfikowano zakażenie przez 
RESTV u 21 gatunków nietoperzy na Fi-
lipinach. RNA wirusa występował w wy-
mazach z gardła, odbytu, dróg rodnych 
i w moczu nietoperzy roślinożernych z ro-
dzaju podkasaniec (Miniopterus). Kopie 
RNA wirusa występowały w wątrobie i śle-
dzionie, czasem we krwi. W surowicach 
występowały przeciwciała dla wirusa. Izo-
laty wirusa od nietoperzy różniły się jed-
nym nukleotydem w RNA od izolatów po-
chodzących od świń (14, 15). Podobnie jak 
nietoperze roślinożerne w Afryce, które są 
naturalnym rezerwuarem wirusów Ebola 
i Marburg (16). Istnieje też pogląd, że nie-
toperze roślinożerne z gatunku rudawiec 
sundajski (Rousettus amplexicaudatus) na 
Filipinach stanowią rezerwuar RESTV (17).

Świnie są wrażliwe na zakażenie ekspe-
rymentalne oraz na zakażenie naturalne 
RESTV. Izolaty RESTV pochodzące z płuc 
i węzłów chłonnych świń z trzech hodowli 
wykazywały około 4% różnic w nukleoty-
dach w porównaniu do izolatów pochodzą-
cych od małp, co może świadczyć o możli-
wości zakażenia świń i małp z tego same-
go źródła (18). Prosięta w wieku 5 tygodni 
zakażone dawką 106 TCID50 wirusa pod-
skórnie lub drogą doustno-donosową nie 
chorowały pomimo replikacji wirusa w na-
rządach wewnętrznych oraz wysiewu z wy-
dzieliną z jamy nosowo-gardłowej. W za-
każeniach naturalnych chorowały zwie-
rzęta w różnym wieku. Obraz chorobowy 
był różny. Występowała gorączka, kaszel, 
zmiany skórne.

Zakażone bezobjawowo oraz chore 
zwierzęta mogą stanowić istotne źródło 
zakażenia (19). Jednak w zakażeniach na-
turalnych świń zarówno na Filipinach, jak 
i w Chinach izolowano RESTV z przypad-
ków zespołu rozrodczo-oddechowego. 
Można przypuszczać, że zakażenie przez 
RESTV jest czynnikiem usposabiającym 
oraz czynnikiem zaostrzającym przebieg 
zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS; 
6, 20). Około 80% świń na farmach, na 
których występował PRRS, było seropozy-
tywnych w stosunku do RESTV, natomiast 
świnie z farm wolnych od PRRS były se-
ronegatywne w stosunku do RESTV. An-
tygen RESTV stwierdzano w tkance lim-
fatycznej i węzłach chłonnych przy nie-
znacznych zmianach nekrotycznych oraz 
w komórkach zapalnych i  złogach mar-
twych komórek w przestrzeniach mię-
dzypęcherzykowych płuc. W teście ELISA 

IgG i teście immunofluorescencji 70% su-
rowic świń była seropozytywna w kierun-
ku RESTV (21).

Chorobotwórczość RESTV dla człowieka

Istnieją przekonywujące dowody na za-
kaźność RESTV dla człowieka. Najważ-
niejsze pochodzą z lat 1989–1990 z USA 
i dotyczą serokonwersji u człowieka, któ-
ry zakaził się przez ranę podczas sekcji pa-
dłej małpy. Wiremia występowała od 9 do 
11 dnia po zakażeniu, a serokonwersja po-
jawiła się 14 dnia (22). Kolejne dane pocho-
dzą z 2009 r. z Filipin od personelu dwóch 
farm świń zakażonych przez RESTV i per-
sonelu rzeźni, w których ubijano zakażo-
ne świnie (23). U 6 z 147 osób występowa-
ły przeciwiciała dla RESTV w klasie IgM 
lub IgG. Dwa procent handlarzy małpa-
mi z Włoch, Filipin i USA były seropozy-
tywne w stosunku do RESTV, przeciwcia-
ła występowały w klasie IgG.

Uwzględniając dużą plastyczność filo-
wirusów, przekroczenie przez RESTV ba-
riery miedzygatunkowej małpa → człowiek, 
świnia → człowiek oraz istnienie możli-
wości wielokrotnych pasaży wirusa przez 
wrażliwe zwierzęta lub ludzi, można ocze-
kiwać w przyszłości realizacji kilku groż-
nych scenariuszy. Nawet niewielkie zmiany 
w genomie RESTV, których następstwem 
jest zmiana składu jednego białka wirusa, 
VP24, mogą pociągać za sobą zmianę zja-
dliwości wirusa dla człowieka. Eksperci 
WHO uznali w 2009 r. RESTV za poten-
cjalnie patogenny dla człowieka. Podob-
nie jak cztery znane gatunki wirusa Ebola, 
RESTV może powodować gorączkę krwo-
toczną (22). Pasaże oraz możliwość ściślej-
szej adaptacji i selekcji wirusa w kierun-
ku zwiększonej zjadliwości dla świń może 
przyczynić się do masowych zachorowań 
i upadków świń. Chociaż nie stwierdzono 
transmisji wirusa z nietoperzy na człowie-
ka, tej możliwości nie można jednak obec-
nie wykluczyć, a  tym samym nietoperz 
może stać się jednym z ważnych źródeł za-
każenia człowieka (24). W innym scenariu-
szu RESTV może przekroczyć barierę mał-
pa – zwierzęta domowe, czego skutkiem 
mogą być zarówno zakażenia bezobjawo-
we, jak i jawna choroba. Zakażenie ludzi 
oraz wrażliwych zwierząt w stanie immu-
nosupresji może wpływać na zmianę wie-
lu cech RESTV, takich jak tropizm, zjadli-
wość i rozsiewalność.

Rozpoznanie zakażeń wirusem RESTV

Najlepsze wyniki w diagnostyce RESTV 
uzyskuje się w teście cELISA, immunoblo-
ting oraz w RT-PCR. Do izolacji wirusa za-
leca się najczęściej linię komórkową Vero, 
ale izolaty od świń dają zmiany cytopa-
tyczne dopiero po 2–3 pasażu. W badaniu 
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w mikroskopie elektronowym charaktery-
styczne wiriony wirusów Ebola występu-
ją w dużych ilościach w wątrobie, śledzio-
nie, płucach, węzłach chłonnych i skórze. 
Wirus traci zakaźność w martwej tkance 
po 2–4 dniach.

Uwzględniając fakt, że nadal istnie-
je wiele niejasności odnośnie do gatun-
ków zwierząt nosicieli wirusów gorączek 
krwotocznych oraz sposobów transmi-
sji tych wirusów ze zwierząt na ludzi, co 
odnosi się też do gatunków wirusa Ebola, 
służby medyczne i weterynaryjne opra-
cowały różne rygory i metody chroniące 
przed biohazardem. RESTV zalicza się do 
4 grupy zagrożenia biologicznego, a więc 
do czynników powodujących śmiertelne 
choroby człowieka, dla których nie zdo-
łano opracować szczepionki. Nadal zwra-
ca się uwagę na możliwość zakażenia tym 
wirusem większej ilości gatunków zwie-
rząt oraz na możliwość szerzenia się zaka-
żenia w populacji zwierząt i transmisji wi-
rusa ze zwierząt na człowieka, a także na 
szerzenie się zakażenia w populacji ludz-
kiej, gdzie ważną rolę odegra transmisja 
człowiek → człowiek.
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Niektóre arktyczne gatunki owadów 
i ciem znane są z tego, że ich larwy 

zamrożone w  lodzie w  temperaturze od 
-5 do nawet -40°C i niższych, przeżywa-
ją zimę, aby na wiosnę kontynuować roz-
wój i przeobrazić się w postać dorosłą (1, 
2). Inne zwierzęta, takie jak amerykańska 
żaba leśna (Rana sylvatica), przeżywają 
parokrotne zamrożenie w temperaturach 
nawet poniżej -16°C bez uszkodzenia ko-
mórek pomimo że 1/3 całkowitej masy ich 
ciała stanowi wtedy lód (3).

Dzieje się to dzięki obecności w ich pły-
nach ustrojowych krioprotektantów, prze-
ważnie glicerolu, cukrów, białek, ale także 

mocznika. Obniżają one punkt zamarzania 
i nie dopuszczają do tworzenia się krysz-
tałów lodu w komórkach i obkurczania 
błon komórkowych. Wszystko to zapo-
biega trwałym uszkodzeniom komórek, 
a co za tym idzie tkanek, które doprowa-
dziłyby do śmierci zwierzęcia. Dokładnie 
ten sam mechanizm nauka wykorzystuje 
do własnych celów.

Historia naukowej kriokonserwacji za-
częła się w 1949 r. w Cambridge, kiedy 
doktorant Christopher Polge opubliko-
wał w brytyjskim czasopiśmie „Nature” 
artykuł o wpływie glicerolu na przeży-
walność zamrożonych plemników drobiu 

(4). Polge dowiódł, że raptownie zamrożo-
ne w -79°C (w zestalonym dwutlenku wę-
gla) lub w -192 °C (w ciekłym powietrzu) 
utrzymane w 15% glicerolu plemniki po 
rozmrożeniu uzyskują pełną ruchliwość 
i zdolność do zapłodnienia komórki jajo-
wej. Dalsze badania Polgego i wsp. (5) do-
wiodły skuteczności metody także dla na-
sienia innych kręgowców, takich jak królik, 
kawia domowa, koń, bydło czy człowiek. 
Ruchliwość plemników po rozmrożeniu 
jako marker ich kondycji została uzna-
na za właściwy sposób oceny zachowania 
funkcji nasienia. Umożliwiło to usystema-
tyzowanie dalszych badań, a te doprowa-
dziły już w 1954 r. do narodzin pierwszej 
trójki dzieci powstałych z zapłodnienia ko-
mórek jajowych plemnikami, które wcze-
śniej przeszły pełną kriokonserwację (6).

Nowe możliwości szybko zostały za-
adaptowane do potrzeb rozwoju hodow-
li zwierząt. Zachowanie genów cennych 
osobników bydła i koni w postaci zamro-
żonego nasienia zmieniło politykę hodow-
laną i ułatwiło utrwalanie pożądanych cech 

Przegląd metod kriokonserwacji 
pod kątem techniki witryfikacyjnej
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u potomstwa. Dzisiaj praktycznie wszystkie 
hodowane przemysłowo krowy zapładnia-
ne są metodą inseminacji nasieniem, które 
było kriokonserwowane. Medycyna także 
wykorzystała postęp nauki, rozwijając me-
tody wspomaganego rozrodu i zakładając 
banki ludzkiej spermy. Odkrycie przecho-
wywania męskich komórek gametycznych 
to dopiero połowa sukcesu. Zaraz po nie-
banalnym odkryciu  Christophera Polgego 
naukowcy badali i rozwijali także metody 
przechowywania innych komórek rozrod-
czych, takich jak oocyty i komórki embrio-
nalne, a także możliwość zakonserwowa-
nia całych tkanek zwierzęcych i ludzkich. 
To właśnie w tym kierunku rozwija się na-
uka o zamrażaniu życia, którą w 1964 r. ofi-
cjalnie nazwano kriobiologią (8).

Zamarzanie

W  przeciwieństwie do wspomnianych 
wcześniej komórek owadów czy płazów, 
komórki ssaków przystosowane są do pra-
widłowego funkcjonowania w wąskim za-
kresie temperatur. W zależności od gatun-
ku zwierzęcia i umiejscowienia komórki 
spektrum tolerancji obejmuje zakres mię-
dzy 34 a 42°C. Mimo że krótka ekspozycja 
na niższe temperatury może być niegroźna, 

to przetrzymywanie komórek przez dłuższy 
czas w temperaturach bliskich zera i poni-
żej bezwzględnie je zabija.

Pierwszym krytycznym momentem są 
temperatury od +15°C do -5°C. Dłuższe 
przebywanie komórki w takiej temperatu-
rze bądź powolne jej schładzanie powodu-
je szereg uszkodzeń znanych jako uszko-
dzenia wywołane schłodzeniem (chilling 
injury). Uszkodzenia te są niejednorodne 
i głównie są wynikiem zmian właściwości 
błon białkowo-lipidowych. Lipidy w zależ-
ności od zawartości nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych tężeją szybciej lub wol-
niej, w związku z czym błona komórkowa 
traci integralność i zmienia przepuszczal-
ność. Dowiedziono także negatywnego 
wpływu niskich temperatur na struktu-
rę wrzeciona kariokinetycznego, co jest 
szczególnie ważne w przypadku kriokon-
serwacji oocytów. Nie wszystkie komórki 
jednak są wrażliwe na efekty uszkodzenia 
wywołanego schłodzeniem, za to wszyst-
kie podatne są na uszkodzenia w wyniku 
mrożenia (9).

Kiedy komórka ulega zamrażaniu, za-
warta w  niej woda krystalizuje w  lód. 
W efekcie, z powodu dążenia do wyrów-
nania ciśnienia osmotycznego, substan-
cje rozpuszczone w cytozolu ulegają co-
raz to większemu stężeniu, doprowadza-
jąc do odwodnienia organelli. Zmienia się 
także przepuszczalność błon lipidowych, 
co ma kluczowe znaczenie dla integral-
ności komórki. Uszkodzenia spowodowa-
ne stresem osmotycznym, przepuszczal-
nością błon i  zniekształceniami cytosz-
kieletu destabilizują komórkę, a fizyczne 
uszkodzenia powstałe przy tworzeniu się 
kryształków lodu wewnątrz ostatecznie 
doprowadzają komórkę do śmierci. Żeby 
uchronić komórkę przed uszkodzeniami 
naturalnymi dla procesu zamrażania, po-
trzebna jest zmiana dwóch kluczowych 
elementów – właściwości płynu komórko-
wego i czasu na zmianę, a co za tym idzie 
na uszkodzenia.

Krioprotektanty – zmiana właściwości 
płynu komórkowego

Najważniejszym elementem komórki, nie-
zbędnym do jej funkcjonowania, a  tak-
że przenikającym każdy jej element, jest 
woda. Ona też pierwsza ulega zmianom 
pod wpływem temperatury, a zmiana jej 
stosunku w  różnych kompartmentach 
komórki powoduje stres osmotyczny. 
 Dlatego też rola krioprotektantów jest 
kluczowa.

Krioprotektanty dzielą się na przenika-
jące przez błony komórkowe oraz pozo-
stające poza obrębem komórki. Pierwsze 
z nich to substancje penetrujące, takie jak 
glicerol, glikol etylenowy czy dimetylosul-
fotlenek (DMSO), są to niskocząsteczkowe 

substancje organiczne o niskim punkcie 
zamarzania i dużej lepkości. Ich obec-
ność w komórce podczas zamarzania po-
woduje przekształcenie się płynu komór-
kowego z formy płynnej w postać szklistą 
bez wytworzenia kryształów. Ten mecha-
nizm nazwany został nitryfikacją. Zapo-
biega on destrukcji struktur komórko-
wych na tle powstawania dużych kryszta-
łów lodu. Drugi rodzaj krioprotektantów 
to substancje nieprzenikające błon komór-
kowych. Duże cząsteczki cukrów, takich 
jak glukoza, sacharoza, sorbitol czy disa-
charydy, zwiększają ciśnienie osmotycz-
ne płynu komórkowego, co prowadzi do 
wypływania wody z komórki na zewnątrz. 
Prowadzi to do kontrolowanej dehydrata-
cji, a zatem zmniejszenia się ilości wody 
mogącej skrystalizować w lód w obrębie 
błon komórki. Obecność krioprotektan-
tów niepenetrujących pozwala także na 
zmniejszenie stężenia krioprotektantu 
penetrującego.

Mieszanina krioprotekcyjna w zależ-
ności od typu protokołu zawiera zwykle 
mieszaninę obu rodzajów krioprotektan-
tów oraz buforów pH stanowiących właści-
we środowisko dla danego typu komórek, 
a także makromolekuły białkowe o pozy-
tywnym wpływie na zwiększanie lepkości 
cieczy i zachowanie równowagi zamrożo-
nej komórki. Warianty mieszanin i stężenia 
substancji zależą od typu komórek i etapu 
ich rozwoju, ale przede wszystkim od typu 
procedury krioprezerwacyjnej: powolnego 
zamrażania lub kriokonserwacji.

Niska temperatura – zatrzymanie czasu

Innymi zagrożeniami dla komórki zaraz 
po krystalizacji lodu wewnątrz jej struktur 
jest stres osmotyczny i wspomniane uszko-
dzenie wywołane schłodzeniem. Pierwsze, 
czyli zbyt duża koncentracja substancji 
osmotycznie czynnych, prowadzi do che-
micznego braku równowagi niezbędne-
go do prawidłowego funkcjonowania ko-
mórki. Drugie to dezintegracja i zmiana 
właściwości błon komórkowych spowo-
dowana zastyganiem ich części lipidowej 
w niskich temperaturach (+15°C do -5°C). 
Przenikanie substancji przez błony komór-
kowe jest spowodowane ruchem cząste-
czek, a ten możliwy jest tylko przy odpo-
wiedniej temperaturze. Równanie Arrhe-
niusa opisuje proporcjonalność zwalniania 
tempa reakcji chemicznych do zmniejsza-
nia się temperatury, w której zachodzą te 
reakcje. Zatrzymanie czasu polega więc na 
obniżeniu temperatury do -130°C, momen-
tu, w którym wszystkie molekuły zamiast 
poruszać się tkwią w miejscu, wibrując za-
wieszone w szklistej formacji. Temperatu-
ra ta nie pozwala im się poruszać, a jedy-
ne połączenia między nimi stanowią słabe, 
ale zrównoważone wiązania wodorowe (9).

An overview of cryopreservation methods 
in the context of vitrification technique

Niwińska A., Department of Physiological 
Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw 
University of Life Sciences – SGGW

This article aims at the presentation of vitrification 
– a  modern method of cryopreservation. 
Cryopreservation is widely used for maintaining 
the viability of cells, tissues, organs or any 
biological material and is applied in many fields 
of biological, veterinary and medical sciences. 
There are two main methods of cryopreservation: 
slow programmable freezing and vitrification. 
Vitrification uses high cryoprotectant concentration 
to prevent the crystallisation of ice and the material 
solidifies as an amorphous glass, so the need 
to find a  compromise between solution effects 
injury and intracellular ice formation is eliminated. 
However, the concentrations of cryoprotectant 
required are very high so are potentially, and often 
actually, harmful to cells. Vitrification is becoming 
increasingly appreciated form of cryopreservation 
due to its ease and speed however, there are many 
uncertainties as to its use in human medicine. 
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technological obstacles, which main issues are: 
the speed of freezing, the thawing speed and 
appropriate concentrations of cryoprotectants.
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Woda jest płynem o małej lepkości i wy-
sokim punkcie zamarzania. Aby osiągnęła 
stan zwitryfikowania, czyli formy szklistej, 
potrzebuje bardzo specyficznych warun-
ków ciśnienia i temperatury. Problemem 
jest prędkość zamarzania. Zastosowanie 
krioprotektantów obniża punkt zamarza-
nia cieczy wewnątrzkomórkowej i zwiększa 
jej lepkość, co ułatwia stworzenie szklistej, 
lepkiej formacji bez wytwarzania kryszta-
łów lodu. Jednak duże stężenie krioprotek-
tantów wiąże się z toksycznym wpływem 
na komórkę, więc niezbędne jest zwięk-
szenie prędkości zamarzania, aby pozo-
stawić cząsteczkom jak najmniej czasu na 
ruch, zanim zostaną uwięzione w zeszklo-
nej materii.

Powszechnie stosowaną substancją, 
która umożliwia prędkie zamrażanie ko-
mórek, jest ciekły azot LN2. Substancja 
ta przechowywana w  termostatycznych 
naczyniach w stanie ciekłym zachowuje 
temperaturę poniżej -196°C. Temperatu-
ra zachowana w stanie ciekłym (LN2) jest 
odpowiednia do przeprowadzenia proce-
su witryfikacji, niemniej do uzyskania po-
żądanych efektów niezbędne jest spełnie-
nie właściwych warunków, które umożli-
wią jak najszybszą penetrację zamrażania 
w głąb komórki.

Pamiętać trzeba o tym, że w momen-
cie kontaktu komórki zwierzęcej z ciekłym 
azotem różnica temperatur wynosi oko-
ło 232°C. Powoduje to gwałtowne zwięk-
szanie się temperatury cieczy, a w wyniku 
tego wrzenie, podczas którego wydzielany 
jest azot w formie gazowej. Na powierzch-
ni komórki powstaje warstwa gazu oddzie-
lająca ją od zimnej cieczy, co ogranicza 
transfer temperatury i w efekcie zmniej-
sza prędkość zamrażania. Mechanizm ten 
zależy głównie od objętości komórki i me-
dium, w którym jest zawieszona. Natural-
ne więc jest zmniejszanie tej objętości, aby 
przyspieszyć proces witryfikacji. Pożąda-
ną objętością kropli zawiesiny z komórką 
jest objętość mniejsza od 1 µl.

Drugim elementem mogącym ograni-
czać przenikanie temperatury jest nośnik 
użyty w protokole. Nośniki witryfikacyjne 
różnią się między sobą konstrukcją i mate-
riałem. Ważne jest przewodnictwo cieplne 
nośnika, które powinno być jak najlepsze. 
Producenci prześcigają się w tworzeniu no-
wych konstrukcji nośników: łopatek, sło-
mek, cewek i siateczek. Zostało przepro-
wadzone wiele badań porównujących efek-
tywność każdego nośnika w stosunku do 
różnych typów zamrażanych komórek (10).

Ważnym i krytycznym momentem dla 
zamrażanej komórki jest jej proces roz-
mrażania. Badania pokazują, że jest on 
nawet bardziej znaczący od samego pro-
cesu mrożenia.

W czasie rozmrażania komórka musi 
przejść proces rehydratacji, nabrać 

odpowiedniego dla niej kształtu i  skła-
du płynu komórkowego, pozbywając się 
ze swojego wnętrza krioprotektantu. Sło-
wem – wrócić do stanu sprzed zatrzyma-
nia czasu. Tak jak w przypadku witryfi-
kacji, proces musi odbyć się wystarczają-
co szybko, aby struktury komórkowe nie 
zdążyły zostać zdewastowane przez tem-
peratury najbardziej krytyczne, powodu-
jące uszkodzenia wywołane schłodzeniem, 
jednocześnie musi trwać na tyle długo, 
aby komórka w pełni mogła nabrać stanu 
osmotycznej równowagi niezbędnego do 
dalszego rozwoju (8).

Przy spełnieniu wszystkich powyższych 
warunków przeżywalność zamrożonych 
komórek przekracza 90%.

Toksyczność krioprotektantów

Kluczem do sukcesu witryfikacji jest szyb-
kość i intensywność, w przeciwieństwie do 
protokołów powolnego zamrażania, które 
polegają na stopniowym obniżaniu tempe-
ratury i małym stężeniu krioprotektantów. 
Protokół powolnego zamrażania polega na 
obniżaniu temperatury stopniowo, średnio 
z prędkością 1°C/min, aż do temperatury 
-80°C. Dopiero po osiągnięciu tej tempe-
ratury próbka ulega zanurzeniu w roztwo-
rze ciekłego azotu. Istnieje także protokół 
tak zwanego „przerwanego powolnego za-
mrażania” (interrupted slow cooling), któ-
re polega na powolnym obniżaniu tempe-
ratury tylko do -35°C, a następnie także 
przyspieszenie reakcji poprzez włożenie 
do ciekłego azotu -196°C (7).

Medium krioprotekcyjne, w którym za-
nurzona jest komórka poddana stopnio-
wemu ochładzaniu, nie przekracza zwykle 
5–7% stężenia krioprotektantów. Nieduże 
stężenie tych substancji oznacza mniejszą 
ingerencję w naturalny skład chemiczny 
komórki, a co za tym idzie: mniejszą moż-
liwość uszkodzeń chemicznych. Za tok-
syczny wpływ krioprotektantów na ko-
mórki odpowiada głównie szok osmotycz-
ny. Każdy krioprotektant został uznany za 
potencjalnie szkodliwy, jednak za najmniej 
szkodliwy uznaje się glicerol, jako substan-
cję naturalnie krioprotekcyjną sprawdzo-
ną w naturze. Niektóre substancje używa-
ne w mieszankach jako dodatek kriopro-
tekcyjny (crioprotective additive – CPA) 
są uważane za łagodzące przebieg wymia-
ny substancji z medium do komórki, a co 
za tym idzie za zmniejszające toksyczność 
krioprotektantów.

Standardowe mieszanki krioprotekcyj-
ne używane do protokołu powolnego za-
mrażania zawierają więc w sobie kombi-
nację różnych substancji krioprotekcyj-
nych o niskim stężeniu wraz z dodatkami 
utrzymującymi stabilne pH i poprawiają-
cymi dehydratację, a  także łagodzącymi 
przebieg mrożenia.

W witryfikacji, czyli metodzie raptow-
nego zamrażania, zasada metody jest inna 
i potrzebuje bardziej specyficznych roz-
wiązań.

Komórka poddawana witryfikacji prze-
bywa nie w jednym medium krioprotekcyj-
nym, a wielu, o zwiększającym się stężeniu 
krioprotektantów od kilku (5–8%) do kil-
kudziesięciu (50%) procent. Zasada ta nosi 
nazwę ekwilibryzacji komórki. Mimo, że 
badania in vitro wskazują na znacznie więk-
szą przeżywalność komórek po 4-, 8- lub 
16-stopniowej ekwilibryzacji, zwykle sto-
suje się ekwilibryzację 3-stopniową. Argu-
mentem za skróconym protokołem może 
być dążenie do uproszczenia metody, a tak-
że zmniejszenie czasu narażenia preparatu 
na krioprotektanty we wrażliwym dla nie-
go przedziale temperatur (11).

W witryfikacji także nie ma optymal-
nej mieszaniny witryfikacyjnej. Dla każ-
dego rodzaju komórki mieszaniny się róż-
nią, jednak zastosowanie wielokrotnych 
badań pozwoliło na wyselekcjonowanie 
roztworów najbardziej odpowiednich dla 
różnych typów komórek. Na przykład dla 
zarodków bydlęcych najwyższy odsetek, 
blisko 90% zarodków rozwijających się in 
vitro, stwierdzono po witryfikacji w mie-
szaninie glikolu etylenowego, fikolu i sa-
charozy (EFS).

Niemniej metoda witryfikacji budzi 
obiekcje co do jej bezpieczeństwa wła-
śnie ze względu na niezbędne wysokie 
stężenia toksycznych krioprotektantów. 
Przeprowadzono wiele badań na temat 
szkodliwego działania krioprotektantów, 
jednak głównie polegały one na przedłu-
żonej ekspozycji komórki na te substancje 
w temperaturze pokojowej. Uszkodzenia 
komórek zwykle były natury osmotycznej. 
Badania z lat 90. wykazały także niejasną 
zależność między narażeniem wysokimi 
stężeniami DMSO w medium witryfika-
cyjnym a wysokimi stratami prawidłowo 
rozwijających się zarodków w fazie poim-
plantacyjnej. W innych badaniach z nara-
żeniem na krioprotektanty wiązano tak-
że rozpad chromosomów, zwiększone 
występowanie aneuploidii i inne chromo-
somalne nieprawidłowości, a  także roz-
wój zniekształconych płodów z komórki 
wcześniej uznanej za rozwijającą się pra-
widłowo (7). Te oraz inne badania o nie-
jasnych wynikach zmniejszyły zaintereso-
wanie witryfikacją jako metodą kriokon-
serwacji i nadal pozostawiają wiele pytań 
i niepokoju związanego z tym typem za-
mrażania komórek.

Typy i stadia witryfikowanych komórek

Mimo wątpliwości podniesionych w  la-
tach 90., które na jakiś czas zahamowały 
rozwój witryfikacji jako metody efektyw-
nego zamrażania komórek rozrodczych 
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obecnie dyskutuje się o możliwości wy-
parcia technik powolnego zamrażania po-
przez techniki witryfikacyjne. Witryfika-
cja staje się powszechną metodą konser-
wacji zygot, a także dalszych faz rozwoju 
embrionu, takich jak blastocysta. Co cie-
kawe, jeśli chodzi o zamrażanie męskich 
komórek rozrodczych i plemników zwie-
rząt witryfikacja nie została uznana za bar-
dziej efektywną niż metody powolnego za-
mrażania. Pomimo braku uniwersalności 
witryfikacja jest obiecującą metodą do za-
mrażania najdelikatniejszych i najtrudniej-
szych w przechowywaniu komórek rozrod-
czych – oocytów.

Oocyty wykazują większą wrażliwość na 
zjawisko uszkodzenia wywołanego schło-
dzeniem oraz formowanie się kryształków 
lodu wewnątrz komórki niż komórki em-
brionalne. Uznaje się, że specyficzna bu-
dowa błon komórkowych oocytu wykazuje 
większą przepuszczalność dla krioprotek-
tantów, a zarazem większą podatność na 
dezintegrację w trakcie powolnego ochła-
dzania. Wykazano także u nich zjawisko 
obrzęku osmotycznego, czyli obrzmie-
wanie komórek w wyniku nieprawidło-
wej wymiany osmotycznej po rozmroże-
niu. Obrzęk ten może doprowadzić do pę-
kania zewnętrznych błon komórkowych 
oocytu i w efekcie śmierć rozmrożonej ko-
mórki (11). Specyfika techniki witryfikacyj-
nej: omijanie krytycznych wartości tempe-
ratury i raptowne zamrażanie, okazała się 
mieć pozytywne efekty na kriokonserwację 
oocytów i w rezultacie metoda ta została 
uznana za odpowiednią dla komórek tego 
typu. Nie znaleziono jednak uniwersalnej 

metody konserwacji oocytów, gdyż wyka-
zano różnicę w przeżywalności zależną od 
gatunku, rasy czy nawet kariotypu. Przy-
szłe badania być może pozwolą na stwo-
rzenie najbardziej odpowiednich rozwią-
zań, które mogłyby zostać wykorzystane 
przez współczesną medycynę (12).

Podsumowanie

Rozwój kriobiologii przeszedł długą drogę 
od przełomowego 1949 r. do dzisiaj. Me-
tody kriokonserwacji pozwalają naukow-
com na „zatrzymanie czasu” dla różnych 
typów komórek w celu zachowania mate-
riału genetycznego lub szeroko rozumia-
nych badań embriologicznych. Długotrwa-
łe badania nad specyfiką uszkodzeń powo-
dowanych mrożeniem oraz zrozumienie 
mechanizmów zachodzących w komórce 
poddawanej tego typu stresorom pozwa-
la na ulepszanie protokołów powolnego 
zamrażania i witryfikacji. Każda z metod 
ma swoje zastosowanie, jednakże specyfi-
ka witryfikacji pozwala na skrócenie cza-
su potrzebnego do procesu zamrażania, 
a także na uproszczenie techniki mroże-
nia komórek poprzez zastąpienie drogich 
chłodziarek kriokonserwacyjnych zesta-
wem nośników i kontenerem ciekłego azo-
tu. Mimo braku uniwersalnego protoko-
łu kriokonserwacyjnego witryfikacja jest 
techniką bardzo obiecującą, szybko roz-
wijającą się i efektywną.

Być może dalsze badania pozwolą na 
stworzenie właściwych protokołów mo-
gących mieć zastosowanie w konserwa-
cji komórek rozrodczych na wszystkich 

etapach rozwoju bez szkody dla ich kon-
dycji, co byłoby bardzo pożądane ze wzglę-
du na rozwój medycyny rodzinnej i tech-
nik hodowlanych.
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Polskie piśmiennictwo jest ubogie w pu-
blikacje dotyczące znaczenia tłusz-

czu w żywieniu koni. Do najważniejszych 
składników tłuszczu należą wieloniena-
sycone kwasy tłuszczowe rodziny n-3, 
zwłaszcza kwas α-linolenowy. W ostat-
nich latach coraz większą wagę przywią-
zuje się do długołańcuchowych pochod-
nych kwasu α-linolenowego – kwasów 
dokozaheksaenowego (DHA) i  eikoza-
pentaenowego (EPA).

Tłuszcz zgromadzony w  organizmie 
koni charakteryzuje się wysoką zawar-
tością kwasu α-linolenowego. Tkanka 
mięśniowa koni ma mniej tłuszczu niż 

tkanka mięśniowa bydła i trzody chlewnej. 
Tłuszcz ten jest jednak bogatszy w kwas 
α-linolenowy. W  jednych badaniach 
w  mięśniu najdłuższym grzbietu koni 
było 6,0% tłuszczu. Dla porównania mię-
śnie pobrane od bydła i trzody chlewnej 
zawierały odpowiednio 14,1 i 16,1% tłusz-
czu. Zawartość kwasu α-linolenowego 
w lipidach mięśnia najdłuższego grzbietu 
koni wynosiła 1,4% sumy kwasów tłusz-
czowych. W  przypadku bydła i  trzody 
chlewnej wartość ta wynosiła odpowied-
nio 0,1  i  0,6% sumy kwasów tłuszczo-
wych. Mięśnie pobrane od koni i  trzo-
dy chlewnej mają znacznie więcej kwasu 

linolowego, który należy do wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych rodzi-
ny n-6 – ponad 10% sumy kwasów tłusz-
czowych. W przypadku bydła wartość ta 
wynosiła tylko 1,6%. Stwierdzono, że sto-
sunek stężenia kwasów tłuszczowych ro-
dziny n-6 do stężenia kwasów tłuszczo-
wych rodziny n-3 w mięśniu najdłuższym 
grzbietu koni nieznacznie przekracza 10:1 
(1). Kwas linolowy jest jednym z trzech 
kwasów tłuszczowych, które występu-
ją w największych ilościach w mięśniach 
szkieletowych źrebiąt. Tylko dwa kwasy 
tłuszczowe występują w wyższych stęże-
niach: oleinowy i  palmitooleinowy. Po-
szczególne mięśnie różnią się między 
sobą pod względem zawartości kwasów 
tłuszczowych rodziny n-3. W jednych ba-
daniach najwięcej tych kwasów wykryto 
w  mięśniach lędźwiowych (prawie 15% 
sumy kwasów tłuszczowych; 2).

Profil kwasów tłuszczowych tkanki 
mięśniowej ulega pewnym zmianom wraz 

Kwasy tłuszczowe rodziny n-3  
w żywieniu koni
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z wiekiem. Potwierdzają to badania, w któ-
rych porównano profil kwasów tłuszczo-
wych mięsa źrebiąt w wieku ośmiu i jede-
nastu miesięcy. Młodsze osobniki miały 
więcej kwasów tłuszczowych rodziny n-3 
(kwasu α-linolenowego) i mniej kwasów 
tłuszczowych rodziny n-6 (kwasu lino-
lowego; 3). Pewien wpływ na zawartość 
kwasu α-linolenowego w tłuszczu śród-
mięśniowym ma także rasa (4). Wyso-
ka zawartość wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych rodziny n-3 w lipidach 
mięsa końskiego jest jednym z czynników 
przemawiających za tym, że może ono sta-
nowić dobry zamiennik mięsa innych ga-
tunków zwierząt i może mieć korzystny 
wpływ na zdrowie konsumentów. Jedze-
nie mięsa końskiego jest praktykowane 
w niektórych krajach, dlatego przeprowa-
dza się badania nad jego wpływem na or-
ganizm człowieka. Włoscy naukowcy zba-
dali wpływ mięsa końskiego (dwie porcje 
tygodniowo przez trzy miesiące) na pro-
fil kwasów tłuszczowych krwinek czer-
wonych. Efektem spożywania tego mięsa 
była wyższa zawartość kwasów tłuszczo-
wych rodziny n-3 (o niecałe 8%), między 
innymi DHA (o 11%; 5).

Wysoka zawartość kwasu α-lino-
lenowego w  lipidach tkanki mięśniowej 
i  tłuszczowej koni ma odzwierciedlenie 
w  zmianach profilu kwasów tłuszczo-
wych we krwi w  przypadku braku po-
żywienia. W  badaniach przeprowadzo-
nych na kucach stwierdzono, że docho-
dzi wówczas do wzrostu zawartości kwasu 
α-linolenowego i jednoczesnego obniże-
nia się zawartości kwasu stearynowego 
we frakcji wolnych kwasów tłuszczowych 
oraz we frakcji triglicerydów w surowicy 
krwi. Zmiany te mogą wynikać z mobili-
zowania rezerw kwasu α-linolenowego za-
wartych w organizmie (6). W innych ba-
daniach u koni, u których niedobór po-
żywienia spowodował wzrost zawartości 
niezestryfikowanych kwasów tłuszczo-
wych we krwi, dominowały kwasy oleino-
wy (35%), palmitynowy (24%), linolowy 
(19%) i α-linolenowy (10%). Podobnych 
obserwacji dokonano na koniach poko-
nujących długie dystanse (7).

Dużo kwasu α-linolenowego jest nie 
tylko w lipidach tkanki mięśniowej i tłusz-
czowej koni, ale również w tłuszczu ich 
mleka. Profil kwasów tłuszczowych tłusz-
czu mlecznego w dużym stopniu zależy 
od składu dawki pokarmowej. Im więcej 
pasz objętościowych i mniej pasz treści-
wych w diecie klaczy, tym więcej kwasu 
α-linolenowego i mniej kwasu linolowe-
go w tłuszczu mleka (8, 9). Wzbogacanie 
dawki pokarmowej w  siemię lniane lub 
olej rybny stwarza możliwość zwiększe-
nia zawartości wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych rodziny n-3 w mleku 
klaczy (10).

Przeprowadzono szereg badań nad 
wpływem suplementacji kwasów tłuszczo-
wych rodziny n-3 na organizm koni. Kon-
centrowano się między innymi na zmia-
nach profilu kwasów tłuszczowych krwi. 
Pierwsze badania wykonywano z użyciem 
oleju lnianego, który jest bogatym źródłem 
kwasu α-linolenowego. U koni żywionych 
dawką pokarmową zawierającą olej lnia-
ny stwierdzono wyższe stężenia kwasu 
α-linolenowego, EPA i kwasu linolowego 
w osoczu krwi. Dodatkowo konie te mia-
ły więcej dialdehydu malonowego, który 
jest wskaźnikiem peroksydacji lipidów. Nie 
odnotowano istotnych zmian zawartości 
DHA i kwasu arachidonowego. Suplemen-
tacja oleju lnianego nie miała wpływu na 
agregację płytek krwi (11). Później więk-
szą wagę zaczęto przywiązywać do oleju 
rybnego. Porównano efekty suplementacji 
oleju rybnego lub oleju kukurydzianego, 
które zastosowano w ilości 3% dawki po-
karmowej. Olej rybny charakteryzował się 
bardzo niskim stosunkiem stężenia kwa-
sów tłuszczowych rodziny n-6 do stężenia 
kwasów tłuszczowych rodziny n-3 (0,12:1). 
W przypadku oleju kukurydzianego stosu-
nek ten był bardzo wysoki (68,1:1). Efek-
tem zastosowania oleju rybnego, zamiast 
oleju kukurydzianego, były znacznie wyż-
sze stężenia EPA, DHA i kwasu arachido-
nowego w osoczu krwi (odpowiednio 27, 
34 i 8 razy wyższe; 12).

W  nowszych badaniach porównano 
wpływ tych dwóch olejów na profil kwa-
sów tłuszczowych surowicy krwi koni 
poddawanych wysiłkowi fizycznemu. Po 
dwóch miesiącach konie otrzymujące 
olej rybny miały więcej EPA i DHA. Su-
plementacja oleju kukurydzianego nie 
spowodowała wzrostu zawartości tych 
kwasów. Efektem suplementacji oleju 
rybnego była wyższa zawartość kwasów 
tłuszczowych rodziny n-3  i  niższa za-
wartość kwasów tłuszczowych rodziny 
n-6. Konie otrzymujące olej rybny cha-
rakteryzowały się niższą zawartością tri-
glicerydów. Zastosowanie oleju kuku-
rydzianego spowodowało wzrost stęże-
nia cholesterolu. Nie odnotowano tego 
u  koni otrzymujących olej rybny (13). 
Można sądzić, że tłuszcz rybny ma więk-
szy wpływ na zawartość kwasów tłuszczo-
wych rodziny n-3 we krwi koni, w porów-
naniu z tłuszczem lnianym. Wskazują na 
to badania przeprowadzone na młodych 
koniach, których dieta została wzboga-
cona w olej rybny lub nasiona lnu. Olej 
rybny zawierał 15 g EPA i 12,5 g DHA, 
w  przeliczeniu na 100  g kwasów tłusz-
czowych. Z kolei nasiona lnu zawierały 
61 g kwasu α-linolenowego, w przelicze-
niu na 100 g kwasów tłuszczowych. Do-
datki te podawano w  ilościach dostar-
czających 6 g kwasów tłuszczowych ro-
dziny n-3/100  kg masy ciała. Efektem 

zastosowania oleju rybnego był większy 
udział kwasów tłuszczowych rodziny n-3 
(EPA i DHA), w sumie kwasów tłuszczo-
wych w osoczu krwi i krwinkach czerwo-
nych. Ponadto stwierdzono mniej kwasu 
α-linolenowego i kwasu linolowego w lipi-
dach osocza krwi (14).

Duże zmiany w profilu kwasów tłusz-
czowych krwi koni obserwuje się już 
w pierwszych dniach suplementacji długo-
łańcuchowych wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych rodziny n-3. Można 
przytoczyć badania, w  których klacze 
otrzymywały dodatek paszowy dostar-
czający EPA i DHA w dawce dziennej wy-
noszącej 0, 10, 20  lub 40 g. Największe 
zmiany stężeń EPA i DHA w osoczu krwi 
zaobserwowano w ciągu pierwszego tygo-
dnia suplementacji, odnotowano wówczas 
najwyższe wartości. Stężenia EPA i DHA 
u koni otrzymujących największy dodatek 
były mniej więcej trzynaście i dziesięć razy 
wyższe od stężeń zmierzonych u koni gru-
py kontrolnej. Po zakończeniu czterotygo-
dniowej suplementacji stężenia tych kwa-
sów zaczęły szybko spadać. W ciągu sze-
ściu tygodni osiągnęły wartości zbliżone 
do notowanych przed rozpoczęciem su-
plementacji (15). Wykazano, że skład do-
datku tłuszczowego ma wpływ na profil 
kwasów tłuszczowych nie tylko krwi, ale 
również tkanki mięśniowej. Klacze przez 
trzy miesiące były żywione paszą z dodat-
kiem śruty lnianej lub alg i oleju rybnego, 

N-3 polyunsaturated fatty acids in equine 
nutrition

Mirowski A.
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bądź bez dodatku tłuszczu. Dodatki tłusz-
czowe dostarczały niecałe 40 g kwasów 
tłuszczowych rodziny n-3 dziennie. EPA 
i DHA wykryto tylko w krwinkach czer-
wonych i  osoczu krwi koni otrzymują-
cych dodatek alg i oleju rybnego. Konie 
te miały więcej EPA i DHA w mięśniach 
szkieletowych, w porównaniu z pozosta-
łymi końmi. Stężenia tych kwasów były 
wyższe co najmniej 25 i 57%. Konie otrzy-
mujące dodatek alg i oleju rybnego miały 
mniej kwasów α-linolenowego i linolowe-
go w osoczu krwi i mięśniach. Nie stwier-
dzono istotnych różnic w zawartości tych 
kwasów w krwinkach czerwonych (16).

Suplementacja wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych zmienia profil kwa-
sów tłuszczowych komórek układu im-
munologicznego i moduluje wytwarzanie 
mediatorów stanu zapalnego. Oleje boga-
te w kwasy tłuszczowe rodziny n-3 mają 
lepszy wpływ na funkcjonowanie ukła-
du immunologicznego i przebieg proce-
sów zapalnych, w porównaniu z olejami 
obfitującymi w kwasy tłuszczowe rodzi-
ny n-6 (17, 18). Z tego względu zaintere-
sowano się ich użytecznością w leczeniu 
różnych chorób, między innymi chorób 
układu oddechowego (19). Przeprowa-
dzono badania nad użytecznością kwasu 
α-linolenowego jako substancji przeciw-
zapalnej w leczeniu zapalenia błony ma-
ziowej. Wykazano, że może on hamować 
wytwarzanie prostaglandyny E2 przez ko-
mórki błony maziowej poddane działa-
niu lipopolisacharydu. Towarzyszy temu 
wyższa zawartość tego kwasu w  błonie 
komórkowej (20). Niedawno opubliko-
wano pracę dotyczącą wpływu suple-
mentacji EPA i  DHA na doświadczal-
nie wywołane zapalenie błony maziowej 
u koni (21). Konieczne jest przeprowa-
dzanie dalszych badań nad możliwością 
zastosowania tych związków w dietote-
rapii chorób stawów. Wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe rodziny n-3 należą do 
składników odżywczych, które stwarzają 
możliwość poprawy stanu skóry i okry-
wy włosowej u różnych gatunków zwie-
rząt. Kilka badań przeprowadzono tak-
że na koniach (22, 23, 24). Można stwier-
dzić, że również te zagadnienia wymagają 
dalszych badań.

Suplementacja kwasów tłuszczo-
wych rodziny n-3 może mieć korzystny 
wpływ na jakość nasienia ogierów (25, 
26). Wskazano na zasadność stosowania 
EPA i  DHA, w  połączeniu z  antyoksy-
dantami, w żywieniu koni poddawanych 
wysiłkowi fizycznemu (27). Suplementa-
cja tłuszczu może przynieść dobre efek-
ty w żywieniu koni sportowych. Rodzaj 
dodatku tłuszczowego może wpływać na 
reakcję organizmu na wykonywany wysi-
łek. Potwierdzają to badania, w których 
porównano wpływ oleju rybnego i oleju 

kukurydzianego na wytrenowane konie 
poddane intensywnemu wysiłkowi fizycz-
nemu. Konie otrzymywały dodatek oleju 
w dawce dziennej wynoszącej 324 mg/kg 
masy ciała. Po mniej więcej dwóch mie-
siącach suplementacji osobniki otrzymu-
jące olej rybny miały niższe tętno w trak-
cie ćwiczeń. Ponadto stwierdzono pewne 
różnice w metabolizmie związków lipido-
wych i węglowodanów (28).

Podsumowanie

Można podsumować, że suplementacja 
kwasów tłuszczowych rodziny n-3 przede 
wszystkim stwarza możliwość poprawy 
funkcjonowania układu immunologicz-
nego i ograniczenia procesów zapalnych. 
Dodatkowo kwasy te mogą mieć korzyst-
ny wpływ na rozród. W ostatnich latach 
przeprowadzono dużo badań nad zna-
czeniem kwasów tłuszczowych rodziny 
n-3 w żywieniu różnych gatunków zwie-
rząt. Wiedza na temat użyteczności tych 
związków w  żywieniu koni jest jednak 
stosunkowo niewielka. Potrzebne są za-
tem dalsze badania dotyczące tego za-
gadnienia.
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Artykuł ma na celu przedstawienie za-
kończonego sukcesem leczenia za-

każonego złamania otwartego kości pod-
udzia u psa metodą stabilizacji zewnętrznej 
przy użyciu łącznika akrylowo-metalowe-
go, umożliwiającego stopniowe zmniejsza-
nie sztywności zespolenia.

Opis przypadku

Do kliniki został przywieziony pięcioletni 
pies, mieszaniec, ważący 42 kg, z otwar-
tym złamaniem kości piszczelowej. Wła-
ściciel nie wiedział dokładnie, jak doszło 
do złamania, podał, że dwa dni wcześniej 
i udał się do miejscowego lekarza wete-
rynarii, który zaszył skórę oraz wykonał 
zdjęcie rentgenowskie. Podczas pierwszej 
wizyty w klinice pobrano krew i przepro-
wadzono badania ogólne pacjenta. Stwier-
dzono występowanie pcheł, tasiemca psie-
go (Dipylidium caninum), a  pomiędzy 
opuszkami palcowymi i opuszką central-
ną kończyn miednicznych larwy much. 
Larwy much usunięto. W trakcie tej wi-
zyty zaobserwowano krwisto-ropny wy-
pływ z rany, pobrano wymaz i skierowa-
no na posiew. Ranę otworzono, wykonano 
jej toaletę oraz obficie wypłukano, wyko-
rzystując do tego celu 1 l roztworu Rin-
gera (Injectio Solutionis Ringeri Wet Ba-
xter, Biowet Drwalew), założono sączek 
i opatrunek sztywny z okienkiem (opaska 
3M Schotchcast Plus, ARmedical). W ba-
daniu krwi stwierdzono znaczną leuko-
cytozę – 29,47 tys./mm3, pies miał rów-
nież wyraźnie podwyższoną temperaturę 
ciała – 39,8°C, co w połączeniu z historią 
choroby oraz wyglądem rany wskazywało 
na jej zakażenie. Zastosowano linkomy-
cynę i spektynomycynę w postaci prepa-
ratu Linco-Spectin (Pfizer Trading Pol-
ska Sp. z o.o.) oraz przeciwbólowo kar-
profen (100 mg w postaci tabletek Rycarfa 
KRKA d.d. – jedna tabletka dziennie). Po-
dano także 200 mg prazykwantelu oraz 
200  mg fenbendazolu (w  postaci czte-
rech tabletek leku Aniprazol aniMedica 
Polska Sp. z o.o.), z zaleceniem powtórze-
nia odrobaczenia po 10 dniach. Przeciw-
ko pasożytom zewnętrznym zastosowano 

natomiast 1400 mg fluralaneru w postaci 
preparatu do rozgryzania i żucia Bravec-
to (Intervet International B.V.). Właści-
ciel został poinformowany o konieczności 
tymczasowego leczenia zachowawczego.

Trzy dni później pies przyszedł na wi-
zytę kontrolną. Pies wyraźnie kulał (kula-
wizna IV stopnia), ale według właścicieli 
czuł się znacznie lepiej. Stwierdzono ską-
pe sączenie z rany o nieprzyjemnym zapa-
chu. Wynik posiewu mikrobiologicznego 
wskazywał, że rana zakażona była bakte-
riami Staphylococcus pseudintermedius, 
Corynebacterium i Micrococcus. Zgodnie 
z antybiogramem zmieniono antybiotyk 
na amoksycylinę potencjalizowaną kwa-
sem klawulanowym (2,5 ml zawiesiny do 
wstrzykiwań Synulox i kontynuacja anty-
biotykoterapii w domu w postaci tabletek 
Synulox Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. 
500 mg dwa razy dziennie). Zaplanowa-
no operację stabilizacji złamania.

Tydzień po pierwszej wizycie pies po-
nownie trafił do kliniki na umówioną ope-
rację. Ponownie wykonano zdjęcie rent-
genowskie, w którym potwierdzono wie-
loodłamowe złamanie kości podudzia 
lewego z przemieszczeniami przy nasa-
dzie bliższej (ryc. 1, 2). Nie stwierdzo-
no wtórnych przemieszczeń odłamów 
kostnych, porównując zdjęcie z obrazem 
rentgenowskim wykonanym bezpośred-
nio po złamaniu. Pies został znieczulo-
ny wziewnie oraz wykonano znieczule-
nie zewnątrzoponowe (w  dawkowaniu: 
morfina 0,1 mg/kg w postaci 4 ml Mor-
phini Sulftas WZF 0,1% Spinal Polfa S.A.; 
bupiwakaina 0,25 mg/kg w postaci 2 ml 
Bupivacainum hydroch. WZF 0,5% Polfa 
S.A.; lignokaina 1 mg/kg w postaci 2 ml 
Lignocainum Hydrochloricum WZF 2% 
Polfa S.A.). Przeprowadzono stabilizację 
zewnętrzną przy użyciu siedmiu śrubow-
krętów. Trzy śrubowkręty umieszczono 
w  odłamie dalszym metodą zamkniętą 
i cztery śrubo wkręty w odłamie bliższym 
metodą otwartą. Zastosowano śrubowkrę-
ty korowe o średnicy 4,5 mm i śrubow-
kręty gąbczaste o średnicy 6,5 mm. Gru-
pę bliższą śrubowkrętów oraz dalszą po-
łączono ze sobą trzema odcinkami pręta 

gwintowanego o  średnicy 6  cm. Masą 
akrylową Duracryl Plus (Spofa Dental a.s.) 
sklejono śrubo wkręty i pręty gwintowa-
ne. W trakcie operacji usunięto trzy wolne 
odłamy kostne o ostrych brzegach. Stwier-
dzono także, że niemożliwe jest przycią-
gnięcie odłamu pośredniego do odłamów 
głównych. Założono dren w dolnym ką-
cie rany (z zaleceniem usunięcia go w na-
stępnym dniu) oraz opatrunek miękki. 
Właściciel został poinformowany o za-
leceniach pooperacyjnych, konieczno-
ści codziennej toalety ran Octeniseptem 
(Schulke) i zmiany opatrunku oraz ogra-
niczeniu ruchu zwierzęcia przez trzy ty-
godnie. Zalecono także dalszą terapię an-
tybiotykową i przeciwbólową.

W trakcie wizyty kontrolnej, która mia-
ła miejsce 4 dni po zabiegu, zaobserwowa-
no, że pies zaczyna stawiać kończynę na 
ziemi. Jednakże wydawała się ona wiotka, 

Stabilizator zewnętrzny w leczeniu 
otwartego zakażonego złamania kości 
piszczelowej u psa – opis przypadku

Agata Migdalska1, Joanna Bonecka2, Jan Frymus1, Piotr Trębacz1, Beata Degórska1, 
Piotr Kowalczyk1, Marek Galanty1, Jacek Sterna1
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A case report of an open contaminated tibia 
fracture treatment with external fixator 
in dog

Migdalska A.1, Bonecka J.2, Frymus J.1, 
Trębacz P.1, Degórska B.1, Kowalczyk P.1, 
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The aim of this report was to present successful 
treatment of the contaminated open tibia fracture 
stabilized by using the external fixator. Open 
fractures of the tibia are among the most difficult 
to treat, because of the poor soft-tissue cover and 
blood supply. Soft-tissue damage is an important 
predictor of the wound infection and poor outcome. 
External stabilization is indicated for the open 
fractures since the fixation pins can be inserted 
in some distance from an open wound, which is 
readily accessible for dressing. In the presented 
case, the wound was at first profusely lavaged and 
bandaged. After four days of conservative antibiotic 
treatment guided by antimicrobial sensitivity test, 
the surgery was performed. During operation the 
unilateral-multiplanar external fixator was applied 
to the medial surface of the bone. Platform screws 
from the Zespol fixator, instead of typical pins, 
was used since fully threaded implants fixed the 
skin better and limit exudation. These screws were 
connected with three fully threaded rods and acrylic 
resin. It was a guarantee for a good stiffness in the 
first phase of healing and for the fixator elasticity 
as the healing proceeds. Acrylic resin offers good 
mechanical characteristics and freedom of fixation 
screw placement.

Keywords: open fracture, tibia, external fixator 
Zespol.
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mimo zachowanego czucia bólu, pojawi-
ło się podejrzenie uszkodzenia nerwu ob-
wodowego. Zanotowano zejście obrzęku 
i wykonano toaletę rany.

Dziesięć dni po zabiegu usunięto szwy 
i założono opatrunek. Ponieważ stan koń-
czyny nie uległ zmianie, zalecono doustne 
podawanie witamin z grupy B.

Po trzech tygodniach od zabiegu prze-
prowadzono kontrolne badania radiolo-
giczne (ryc. 3, 4), w którym stwierdzono 
początek tworzenia się blizny kostnej. 
Zdjęcia powtórzono po sześciu (ryc. 5) 
i dziewięciu (ryc. 6, 7) tygodniach od za-
biegu. Potwierdzały one powstawanie bli-
zny kostnej. W trakcie ostatniej z tych wi-
zyt zanotowano, że pies chodzi i obarcza 
kończynę. W związku z tym zdecydowa-
no o przecięciu jednego z gwintowanych 
prętów stanowiących łącznik konstruk-
cji (ryc. 8).

Ryc. 1. Przedoperacyjne zdjęcie rentgenowskie w projekcji profilowej

Ryc. 5. Zdjęcie rentgenowskie 6 tygodni po operacji w projekcji skośnej

Ryc. 4. Zdjęcie rentgenowskie 3 tygodnie po operacji w projekcji skośnej

Ryc. 2. Przedoperacyjne zdjęcie rentgenowskie 
w projekcji tylno-przedniej

Ryc. 3. Zdjęcie rentgenowskie 3 tygodnie po operacji w projekcji tylno-przedniej
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Po dwunastu tygodniach od zabie-
gu pacjent ponownie pojawił się w kli-
nice. Pies swobodnie chodził i prawidło-
wo obarczał operowaną kończynę. Wy-
konano ponowne zdjęcie rentgenowskie, 
które potwierdziło zrost kości (ryc. 9, 10), 
w związku z czym przeprowadzono de-
montaż zespolenia. W trakcie demonta-
żu zespolenia zaobserwowano, że wszcze-
py dystalne były bardzo stabilne, podczas 
gdy dwa z czterech wszczepów umiesz-
czonych w odłamie bliższym były polu-
zowane (ryc. 11, 12, 13). Założono opatru-
nek miękki i zalecono stopniową norma-
lizację ruchu.

Dwa tygodnie później pacjent ponow-
nie pojawił się w klinice na standardowy 
zabieg kastracji.

Omówienie przypadku

Złamania kości piszczelowej stanowią oko-
ło 20% złamań u psów i kotów. W prze-
ważającej części są one spowodowane 

wypadkami komunikacyjnymi (1). Otwar-
te złamania kości piszczelowej należą do 
jednych z trudniej leczących się złamań. 
Wynika to z niewielkiej ilości tkanek mięk-
kich pokrywających kość i co za tym idzie 
gorszego ukrwienia tej okolicy. W przy-
padku złamań otwartych dodatkowo do-
chodzi do zanieczyszczenia oraz często 

Ryc. 7. Zdjęcie rentgenowskie 9 tygodni po operacji w projekcji skośnej

Ryc. 9. Zdjęcie rentgenowskie w projekcji skośnej przed demontażem stabilizatora

Ryc. 8. Przecięcie jednego z prętów stabilizatora

Ryc. 6. Zdjęcie rentgenowskie 9 tygodni po operacji 
w projekcji tylno-przedniej

Ryc. 10. Zdjęcie rentgenowskie w projekcji 
tylno-przedniej przed demontażem stabilizatora
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zakażenia rany, co utrudnia i wydłuża zrost 
kostny (2).

Wybór techniki leczenia takiego złama-
nia zależy od rodzaju złamania, obecności 
zakażenia, wieku i wielkości zwierzęcia, 
możliwości finansowych właściciela, moż-
liwości opieki nad zwierzęciem w trakcie 
leczenia oraz preferencji i doświadczenia 
chirurga. W przypadku otwartego wielo-
odłamowego i zakażonego złamania do-
brym rozwiązaniem jest usztywnienie go 
za pomocą stabilizacji zewnętrznej.

Stabilizatory zewnętrzne są znane i sto-
sowane w ortopedii od dawna. W połowie 
XIX w. pionierami tworzenia takich kon-
strukcji był Malgaigne czy Parkhill, którzy 
wprowadzali do kości gwoździe i zabez-
pieczali je zewnętrznie śrubami i klamra-
mi, czy Lambotte, który już na początku 
XX w. stabilizował złamania stabilizatorem 
zewnętrznym jednopłaszczyznowym (3).

Stabilizatory zewnętrzne stanowią uni-
wersalny i niedrogi element leczenia zła-
mań kości długich oraz żuchwy. Wskaza-
ne są także w przypadkach zabiegów ko-
rekcyjnych osteotomii, artrodezie stawów 
oraz do tymczasowego unieruchomienia 
stawów. Ponieważ wszczepy stabilizatora 

zewnętrznego powinny zostać umiesz-
czone w pewnej odległości od rany, po-
zostawiając możliwość oczyszczania jej 
i  systematycznej zmiany opatrunku, są 
one szczególnie przydatne w  przypad-
ku leczenia złamań otwartych. Dodatko-
wą ich zaletą jest możliwość mechanicz-
nego unieruchomienia złamania, które 
następnie można korygować na różnych 
etapach zrastania się kości. Stabilizato-
ry można podzielić na jednostronne jed-
nopłaszczyznowe (typ 1a), jednostronne 
dwupłaszczyznowe (1b), dwustronne jed-
nopłaszczyznowe (typ 2) lub dwustron-
ne dwupłaszczyznowe (typ 3). Chociaż 
typy 2 i 3 zapewniają większą sztywność 
złamania, są one trudniejsze do założe-
nia i wiążą się z większą ilością powikłań, 
a w przypadku złamań zakażonych utrud-
niają toaletę rany. Zastosowany w opisy-
wanym przypadku stabilizator nie mieści 
się w tej klasyfikacji. Prawdopodobnie naj-
lepszym określeniem byłoby jednostron-
ny wielopłaszczyznowy, ponieważ śru-
bowkręty w grupie bliższej biegły w róż-
nych płaszczyznach (ryc. 14).

Na sztywność całego stabilizato-
ra wpływ ma liczba i  rodzaj użytych 

wszczepów oraz materiał łączący całe 
rusztowanie. Stosowane są gwoździe 
gwintowane: półgwoździe (gwintowane 
na końcu), gwoździe pełne (gwintowane 
w środkowej części). Wybór rodzaju oraz 
wielkości zastosowanego gwoździa zale-
ży od rodzaju stabilizacji oraz wielkości 
zwierzęcia. W tym przypadku użyto śru-
bowkrętów stosowanych w stabilizatorze 
kości typu ZESPOL, wykonywanych z jed-
nego kawałka metalu. Zbudowane są one 
z wkrętu kostnego, talerzyka oporowego 
oraz śruby (4). Liczba użytych wszcze-
pów zwiększa wytrzymałość i  trwałość 
stabilizacji, przy czym zaleca się użycie 
od dwóch do czterech na każdy odłam 
główny. Im większa jest średnica używa-
nych wszczepów, tym większa jest stabil-
ność konstrukcji, jednak gdy przekracza 
ona 20–25% średnicy samej kości, może to 
prowadzić do jej osłabienia lub nawet ja-
trogennego złamania. (5) Miejsce umiesz-
czenia poszczególnych wszczepów jest 
kluczowym elementem operacji i powinno 
być starannie zaplanowane. Przed umiesz-
czeniem wszczepów metodą otwartą na-
leży wykonać podłużne nacięcia w skórze 
i odpreparować tkanki miękkie, tworząc 

Ryc. 11. Stabilizator przed demontażem

Ryc. 13. Części składowe opisywanego stabilizatora

Ryc. 12. Stabilizator w trakcie demontowania

Ryc. 14. Umiejscowienie wszczepów w odłamie bliższym kości
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tunel w mięśniach, aby ochronić pacjenta 
przed dyskomfortem wynikającym z ocie-
rania się ich o wszczepy. Następnie wierci 
się otwory i wkręca wszczepy do momen-
tu, gdy koniec wszczepu wyjdzie 2–3 mm 
ponad przeciwległą powierzchnię kości 
(6). W przypadku metody ZESPOL ka-
nały w kości wierci się przez skórę bez 
jej wstępnego nacinania, przykładając 
prowadnicę ponad szczeliną złamania, 
tak aby śrubowkręty przechodziły przez 
środek jamy szpikowej (4). Tę zamkniętą 
metodę zastosowano do wkręcania śru-
bowkrętów w odłamie dalszym.

Łączniki zewnętrzne mogą być wy-
konane ze stali nierdzewnej, włókna wę-
glowego, stopu tytanowego lub akrylu. 
Istotne jest umieszczenie łącznika moż-
liwie blisko skóry, aby zmniejszyć dłu-
gość pracującego gwoździa i zminimalizo-
wać ruchy pomiędzy gwoździem a kością. 
Wielkim atutem łączników akrylowych 
jest swoboda w  umieszczeniu gwoździ 
w dowolnie wybranym miejscu kości, bez 
konieczności dopasowywania ich roz-
mieszczenia w sposób umożliwiający ich 
późniejsze połączenie z łącznikiem oraz 
przystępna cena materiału (5). Ponad-
to cechują się one dobrymi właściwo-
ściami mechanicznymi i niewielką wagą. 
Oceniono, że akrylowy łącznik o średni-
cy 9,53 mm ma lepsze właściwości me-
chaniczne i sztywność niż 3,2-mm łącz-
nik wykonany ze stali, a  akrylowy łącz-
nik o średnicy 15,9 mm wykazuje większą 
sztywność niż łącznik stalowy o średnicy 
4,8 mm. W przypadku konieczności uży-
cia łącznika akrylowego o średnicy powy-
żej 40 mm ich skuteczność spada, co jest 
związane ze spadkiem homogeniczności 
akrylowej szyny. Dodatkowym utrudnie-
niem w tym przypadku jest większa siła 
reakcji egzotermicznej akrylu o  takiej 
średnicy (7).

Łącznik zewnętrzny akrylowy może 
być dodatkowo wzmocniony przy uży-
ciu prętów metalowych. Połączenie takie 
zapewnia dobrą sztywność stabilizatora 
i niewielkie komplikacje, daje więc bardzo 
dobre rezultaty. Użycie prętów pozwala 
zmniejszyć średnicę akrylowej szyny (1).

Szyny akrylowe utwardzają się w cią-
gu 5–10 minut. Ponieważ według badań 
nieodwracalne zmiany martwicze w ko-
ściach pojawią się już podczas ekspozycji 
kości na temperaturę 50°C w czasie mi-
nuty, konieczne jest ochładzanie akrylu 
zwilżoną gazą podczas jego utwardza-
nia, aby ochronić kość przed wzrostem jej 
temperatury i powstaniem nieodwracal-
nych zmian w tkance (8). Szyny akrylowe 
mogą być zakładane techniką jedno- albo 
dwustopniową. Technika jednostopnio-
wa polega na bezpośrednim umieszcze-
niu łącznika akrylowego po nastawieniu 
złamania, natomiast podczas techniki 

dwustopniowej na gwoździe nakłada się 
ramę stabilizującą i wykonuje zdjęcie rent-
genowskie w celu potwierdzenia prawi-
dłowego umieszczenia stabilizatora. Do-
piero gdy efekt jest zadowalający, nakłada 
się na gwoździe akrylowy łącznik. Możli-
wa jest także późniejsza korekta stabili-
zatora lub, jak w omawianym przypadku, 
jego dynamizacja zwiększająca ruchomość 
odłamów będącym dobrym fizjologicz-
nym bodźcem do tworzenia blizny kostnej 
i jej przebudowy w kość układową. Jest to 
możliwe do osiągnięcia poprzez nacięcie 
łącznika lub, gdy jest on zbudowany je-
dynie z akrylu, częściowe przecięcie przy 
użyciu lutownicy (9). W tym przypadku 
przecięto jeden z prętów gwintowanych.

Kontrolne zdjęcia rentgenowskie 
w przypadku stabilizacji zewnętrznej zła-
mania potwierdzające zrost kości wyko-
nuje się głównie w projekcji AP oraz pro-
jekcjach skośnych, ponieważ na stan-
dardowym zdjęciu w  projekcji bocznej 
konstrukcja stabilizatora uniemożliwia 
przyjrzenie się złamaniu. Zdjęcie w pro-
jekcji AP jest wymagane w celu zaobser-
wowania ewentualnej osteolizy wokół 
wszczepów. Kiedy zdjęcia rentgenow-
skie oraz badanie kliniczne potwierdza-
ją zrośnięcie się kości, stabilizator moż-
na usunąć. Można to wykonać dwojako:  
przecinając gwoździe pomiędzy skórą 
a akrylem albo przecinając sam akryl i na-
stępnie wyjmując gwoździe, co jest naj-
częściej stosowaną techniką (5). Przecię-
cie najpierw belki stabilizatora (ryc. 13), 
w  tym przypadku drugiego i  trzeciego 
pręta gwintowanego, pozwala na osta-
teczne sprawdzenie jakości zrostu przez 
poruszenie bliższej i dalszej części stabi-
lizatora. W przypadku kiedy wbrew oce-
nie radiologicznej stwierdza się brak zro-
stu, istnieje możliwość natychmiastowej 
naprawy stabilizatora i obmyślenia dal-
szej strategii postępowania. Zazwyczaj 
wyjęcie gwoździ z  kości nie nastręcza 
trudności, ponieważ na skutek długiego 
okresu leczenia i aktywności zwierzęcia 
w tym czasie są one poluzowane. Po wy-
jęciu stabilizatora zakłada się lekki opa-
trunek na dwa lub trzy dni, by ochronić 
ranę przed zabrudzeniem.

Najczęstszą komplikacją jest pojawie-
nie się wysięku z rany wokół wszczepu, co 
spowodowane jest ocieraniem się gwoź-
dzi o tkanki miękkie podczas poruszania 
się zwierzęcia. Unieruchomienie skóry 
przez gwint na wszczepie ogranicza wy-
żej wymieniony proces. Bakterie ze skó-
ry i środowiska mogą stale przedostawać 
się do rany, dlatego zalecana jest anty-
biotykoterapia antybiotykiem o szerokim 
spektrum działania. Zaobserwowano, że 
mikroorganizmami występującymi w ta-
kich przypadkach są gronkowce, co war-
to mieć na uwadze, wybierając antybiotyk 

(5). W takim przypadku zalecana jest tak-
że codzienna toaleta rany środkami anty-
septycznymi. Inną możliwą komplikacją 
jest resorpcja kości prowadząca do po-
luzowania gwoździa. W takim przypad-
ku należy go usunąć. Rzadko jednak do-
chodzi do utraty stabilności wielu gwoź-
dzi, a co za tym idzie całego stabilizatora.

Kolejne wizyty kontrolne w klinice oraz 
zdjęcia rentgenowskie potwierdziły prawi-
dłowy zrost kostny, a co za tym idzie traf-
ność zarówno metody stabilizacji wielo-
odłamowego zakażonego otwartego zła-
mania, z  jakim pacjent trafił do kliniki, 
jak i postępowania z raną.
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Rośliny kapustne (Brassicaceae) ce-
chuje duża różnorodność związków 

fitochemicznych. Brane są tu pod uwagę 
głównie metabolity wtórne roślin, które 
nie są bezpośrednio niezbędne do wzro-
stu i rozwoju rośliny, a odgrywają rolę np. 
w jej obronie przed patogenami czy w in-
terakcjach z organizmami symbiotyczny-
mi. W skład związków bioaktywnych wy-
stępujących w roślinach kapustnych wcho-
dzą m.in. związki fenolowe, fitosterole, 
karotenoidy oraz najbardziej charaktery-
styczne dla tej rodziny roślin – glukozy-
nolany (1, 2, 3, 4).

Charakterystyka i występowanie 
glukozynolanów

Glukozynolany (GLs) to anionowe związ-
ki organiczne zaliczane do drugorzędo-
wych metabolitów roślinnych, które po-
siadają cząsteczkę β-D-glukozy, sulfono-
wany oksym i łańcuch boczny pochodzący 
od aminokwasów indolowych (tryptofan), 
alifatycznych (alanina, walina, leucyna 
i metionina) lub aromatycznych (fenylo-
alanina, tyrozyna; 5, 6, 7). Na proces bio-
syntezy glukozynolanu składają się takie 
etapy, jak wydłużanie łańcucha amino-
kwasowego, konwersja do tiohydroksy-
mu i ewentualne dalsze modyfikacje po-
wstałej cząsteczki. Różnorodność wystę-
pujących kombinacji łańcucha bocznego 

sprawia, że do chwili obecnej zidentyfi-
kowano około 120  różnych glukozyno-
lanów (8).

Glukozynolany występują w gatunkach 
roślin należących do rodzaju kapustow-
ców (Brassicales), m.in. z rodziny roślin 
kapustnych (Brassicaceae), kaparowatych 
(Capparaceae) oraz melonowatych (Ca-
ricaceae; 9). W roślinach glukozynolany 
występują w postaci glikozydowej, dzię-
ki czemu nie wykazują one toksyczności 
w stosunku do zwierząt, roślin, jak i pato-
genów (10). Skład ilościowy i jakościowy 
glukozynolanów zależy od gatunku rośli-
ny, organu i fazy rozwojowej. Obecne są 
w różnych stężeniach, zarówno w korze-
niach, liściach, pędach, nasionach, kwia-
tostanach i młodych siewkach (11). W fa-
zie kwitnienia w organach wegetatywnych 
obserwuje się spadek zawartości gluko-
zynolanów, a w miarę starzenia się roślin 
ich dominującą formą są glukozynolany 
indolowe (6). Zawartość glukozynolanów 
mogą także modyfikować czynniki środo-
wiska oraz cząsteczki sygnałowe związa-
ne z reakcjami na stres biotyczny i abio-
tyczny (12, 13). Na ich zawartość mają 
wpływ warunki uprawy, takie jak klimat, 
dostępność składników odżywczych oraz 
termin zbioru. Ponadto na zawartość tej 
grupy związków wpływają również czyn-
niki abiotyczne, takie jak: niedobór wody 
(prowadzi do obniżenia zawartości gluko-
zynolanów, ponieważ ograniczeniu ule-
ga pobieranie siarki przez roślinę, pier-
wiastka biorącego udział w syntezie tych 
związków), nadmiar wody (prowadzi do 
bujnego wzrostu roślin, w wyniku czego 
następuje efekt rozcieńczenia glukozyno-
lanów w roślinie oraz może występować 
wymywanie siarki z korzeni), nawożenie 
siarką (największy wpływ tego pierwiast-
ka obserwowany jest po 6 tygodniach od 
zastosowania nawozu, prawdopodobnie 
jest to okres potrzebny, aby siarka stała 
się dostępna dla rośliny; 10).

W  roślinach kapustnych najczęściej 
występuje kilkanaście glukozynolanów. 
Ilość i  skład tych związków w poszcze-
gólnych roślinach różni się w zależności 
od gatunku, odmiany, fazy rozwojowej 
oraz warunków klimatycznych uprawy. 
Największą różnorodnością pod wzglę-
dem składu glukozynolanów charakte-
ryzuje się kapusta biała, która zawiera 

osiem różnych glukozynolanów. Bogaty 
skład posiada również rzepak i  gorczy-
ca. Natomiast w najmniejszej ilości glu-
kozynolany występują w kalafiorze, w któ-
rym całkowita zawartość tych związków 
wynosi ok. 13 µmol/100 g świeżej masy. 
W ta beli 1 zestawiono informacje litera-
turowe odnośnie do ilościowego i  jako-
ściowego składu glukozynolanów w wy-
branych roślinach kapustnych.

Glukozynolany są związkami o dużej 
stabilności chemicznej, są stosunkowo 
trwałe i odporne na działanie wysokiej 
temperatury, natomiast łatwo ulegają hy-
drolizie enzymatycznej pod wpływem en-
zymu mirozynazy (β-tioglukozydazy), któ-
ry jest odpowiedzialny za pierwszy etap 
hydrolizy glukozynolanów (21). W tkan-
kach roślin kapustnych mirozynaza naj-
prawdopodobniej zlokalizowana jest w ko-
mórkach mirozynowych. Ich obecność 
zaobserwowano już w 1884 r. na podsta-
wie różnic w morfologii oraz rozmiarze 
w porównaniu z komórkami sąsiednimi 
(22). Rozmieszczenie komórek mirozy-
nowych różni się w poszczególnych czę-
ściach roślin, zależy również od stadium 
rozwojowego i gatunku rośliny. Na przy-
kład w okresie kwitnienia wysoką aktyw-
ność mirozynazy stwierdzono w górnej 
części korzeni, a najmniejszą w łodydze 
i kwiatostanach (23). W pobliżu komó-
rek mirozynowych, w wakuolach znajdu-
ją się glukozynolany. Do kontaktu enzy-
mu i glukozynolanów dochodzi dopiero 
podczas uszkodzenia komórek roślin-
nych w  wyniku miażdżenia lub innych 
procesów technologicznych oraz w trak-
cie żucia pokarmów i może być kataliza-
torem procesu hydrolizy wiązania gliko-
zydowego (24).

Mirozynaza katalizuje proces hydroli-
zy wiązań tioglukozydowych glukozyno-
lanów, w wyniku czego powstaje niesta-
bilny produkt przejściowy – tiohydrok-
san-o-sulfonowy, który w zależności od 
środowiska reakcji oraz dodatkowych 
czynników białkowych może zostać prze-
kształcony do izotiocyjanianów, tiocyja-
nianów, nitryli lub epinitryli. Następnie 
niestabilne izotiocyjaniany zawierające 
grupę beta-hydroksylową lub pierścień in-
dolowy, ulegają samorzutnemu przekształ-
ceniu do związków indolowych i oksazo-
lidyno-2-tionów (ryc. 1; 25, 26). Wszystkie 
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produkty degradacji glukozynolanów cha-
rakteryzują się wysoką aktywnością bio-
logiczną. Na zawartość poszczególnych 
produktów hydrolizy glukozynolanów 
wpływa wiele czynników, m.in.: gatunek 
rośliny i  jej odmiana, miejsce hydrolizy, 
występowanie kofaktorów, takich jak np. 
witamina C, pH środowiska, temperatu-
ra czy wilgotność (27).

Rośliny z  rodziny kapustnych w Pol-
sce są chętnie stosowane w gastronomii, 
a obecnie znajdują coraz szersze zastoso-
wanie nie tylko w tej dziedzinie.  Kapusta 
biała i czerwona, brukselka czy kalafior są 
składnikami wielu potraw, a ich charakte-
rystyczny smak i zapach pochodzi od za-
wartych w nich glukozynolanów. Rośliny 
z rodziny Brassicaceae wykorzystywane są 
również w żywieniu zwierząt. Powstają-
ca po produkcji oleju śruta lub makuch 
rzepakowy wydają się dobrymi kompo-
nentami pasz, szczególnie gdy pod uwa-
gę weźmie się ograniczenia w stosowaniu 
niektórych pasz pochodzenia zwierzęce-
go (mączki mięsno-kostne) w mieszan-
kach ze względu na możliwość transmi-
sji czynnika chorobotwórczego, jakim jest 
np. BSF (29). Jednak ze względu na obec-
ność w śrucie czy makuchu rzepakowym 
glukozynolanów zastosowanie ich w pa-
szach ma pewne ograniczenie.

Od lat sześćdziesiątych XX wieku pro-
wadzone są badania nad zmniejszeniem 
zawartości glukozynolanów i kwasu eru-
kowego w nasionach rzepaku. W wyniku 
prowadzonych badań uzyskano rzepak 
bezerukowy, zerowy („0”), o lepszych pa-
rametrach jakościowych i obniżonej za-
wartości kwasu erukowego. Dalsze pra-
ce doprowadziły do powstania odmian 
podwójnie ulepszonych – dwuzerowych 
(„00”) o  niskiej zawartości kwasu eru-
kowego oraz glukozynolanów. Na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu lat zabiegi 
technologiczne umożliwiły wytworze-
nie odmian rzepaku potrójnie ulepszo-
nego „000” o  zmniejszonej zawartości 
włókna surowego, jednak jego wrażli-
wość na choroby i  szkodniki sprawiła, 
że nie jest on powszechnie uprawiany 
(30). Do Krajowego Rejestru Odmian Ro-
ślin Uprawnych ( COBORU) wpisywane 
są tylko te odmiany rzepaku, w których 
zawartość glukozynolanów nie przekra-
cza 15  µM/g suchej masy beztłuszczo-
wej (s.m.b.), np. rzepak ozimy odmiana 
– Acapulco, Amazon, Bojan, Kuga; rze-
pak jary odmiany – Delight, Dodger, Me-
dicus czy Tamarin. Z kolei do Katalogu 
Odmian Europejskich odmiany, w  któ-
rych zawartość glukozynolanów wynosi 
nie więcej niż 25 µM/g suchej masy bez-
tłuszczowej. Natomiast za dopuszczalną 
normę glukozynolanów w  paszach rze-
pakowych dla zwierząt rzeźnych przy-
jęto zawartość 15–20 µM/g s.m.b. (30).

Źródła glukozynolanów  
w żywieniu zwierząt gospodarskich

Jak już wspomniano śruta i makuch rze-
pakowy stosowane są jako komponenty 
białkowe w mieszankach paszowych dla 
zwierząt gospodarskich. Niestety, obec-
ność progoitryny i produktu jej degrada-
cji, goitryny, stanowi problem w wykorzy-
staniu ubocznych produktów powstają-
cych w procesie uzyskiwania oleju z nasion 
rzepaku. Goitryna, czyli 5-winylooksazo-
lidyno-2-tion, może zaburzać gospodar-
kę jodem w organizmie oraz utrudniać 

prawidłowe funkcjonowanie enzymu pe-
roksydazy tarczycowej, przez co przy-
czynia się do efektu wolotwórczego (26). 
U zwierząt otrzymujących pasze zawiera-
jące dodatek rzepaku stwierdzono m.in. 
powiększenie wątroby i nerek, obserwo-
wano również brak apetytu i spowolnie-
nie wzrostu (32).

W zależności od gatunku zwierząt go-
spodarskich, którym podawane są pasze 
zawierające makuch lub śrutę rzepako-
wą, obserwuje się zróżnicowaną toleran-
cję na ich obecność. W przypadku trzo-
dy chlewnej młode osobniki są bardziej 

Warzywo Glukozynolan
Zawartość μmol/ 

100 g świeżej masy
Piśmiennictwo

Brukselka sinigrina
glukonapina
progoitryna
glukoiberyna
glukonasturcyna
glukorafanina

8,6
2,7
2,4
1,5
1,1
0,5

14

Brokuły glukorafanina
glukoiberyna
glukonasturcyna
grogoitryna
glukonapina
sinigryna

29,4
17,1

4,4
3,3
2,8
1,4

14

Kalafior sinigryna
glukonapina
glukoerucyna
glukoiberyna
progoitryna
glukorafanina

5,3
3,4
2,8
1,3
0,4
0,3

14

Kapusta biała glukoiberyna
glukobrassycyna
progoitryna
sinigryna
glukorafanina
metoksyglukobrassycyna
hydroksyglukobrassycyna
neoglukobrassycyna

1,7–90,6
17,2–76,9

1,3–61,0
15,6–55,8

1,4–27,1
2,9–21,5
0,3–4,0
0,6–3,4

15, 16

Kapusta czerwona sinigryna
glukorafanina
metoksyglukobrassycyna
glukobrassycyna
hydroksyglukobrassycyna

33,0
20,8

8,8
8,6
5,4

17

Rzepa glukonapina
glukobrassycyna
glukobrassykonopina
geoglukobrassycyna
glukonasturcyna
progoitryna
hydroksyglukobrassycyna

62,7
15,0
14,4
12,4
12,3

8,3
4,7

18

Rzepak progoitryna
hydroksyglukobrassycyna
glukonapina
glukobrassykonopina
glukonapoleiferyna
glukonasturcyna
glukobrassycyna

125,6
39,6
38,9
13,7

5,3
5,1
2,0

19

Gorczyca biała sinalbina
progoitryna
glukoerucyna
glukonapina

90,0
18,9
13,6

5,4

20
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narażone niż dorosłe na negatywne dzia-
łanie tej grupy związków (5). W żywieniu 
loszek obserwowano opóźnienie rui, ob-
niżenie wagi miotów i mniejszą przeży-
walność prosiąt (33). Mieszanki paszowe 
dla loch karmiących nie powinny zawie-
rać pasz rzepakowych, ponieważ gluko-
zynalany w nich zawarte mogą przeni-
kać do mleka i zakłócać metabolizm jo-
dowy prosiąt, przez co obniżać tempo ich 
wzrostu i doprowadzać do przerostu gru-
czołu tarczycy (34). Z badań przeprowa-
dzonych przez Shöne i wsp. (35) wynika, 
że dodatek makuchu rzepakowego może 
doprowadzić do wydalania jodu z  mo-
czem oraz zmniejszać jego stężenie w mle-
ku. Tuczniki, w zależności od okresu tu-
czu, mogą dostawać mieszanki paszowe 
zawierające znaczne ilości makuchu lub 
śruty rzepakowej. Jednakże w pierwszym 
okresie żywienia warchlaków (30–60 kg 
m.c.) powinno się te materiały stosować 
w ograniczonym zakresie, ze względu na 
możliwość negatywnego oddziaływania, 
głównie na tarczycę, wątrobę i nerki oraz 
obniżenia poziomu hormonów tarczycy 
we krwi. Śruta rzepakowa zawierająca do 
5 µM/g glukozynalanów może być stoso-
wana w żywieniu trzody o dużym poten-
cjale wzrostu jako jedyne białko uzupeł-
niające zboże, pod warunkiem prawidło-
wego zbilansowania dawki pokarmowej, 
głównie w lizynę (36).

Glukozynolany zawarte w diecie drobiu 
są bardziej szkodliwe dla kur niosek i in-
dyków niż brojlerów. Wynika to z krótkie-
go okresu hodowli brojlerów wynoszące-
go od 6 do 8 tygodni, który nie jest wystar-
czająco długi, aby glukozynolany zawarte 
w mieszance paszowej wpłynęły negatyw-
nie na organizm ptaków (37). U kur nio-
sek i indyków, dla których okres hodowli 

jest znacznie dłuższy, glukozynolany za-
warte w paszach mogą doprowadzić do 
obniżenia ich spożycia, zaburzenia wzro-
stu i wzrostu śmiertelności. Z badań prze-
prowadzonych przez Karunajeewą i wsp. 
(38) wynika, że dodatek śruty rzepakowej 
w ilości 149 g/dzień w istotny sposób przy-
czyniał się do wzrostu śmiertelności kur-
cząt brojlerów. Przyczyną zgonów były za-
burzenia w funkcjonowaniu wątroby, ser-
ca oraz układu ruchu. Palander i wsp. (39) 
obserwowali podobne przypadki, ponadto 
w przeprowadzonych badaniach zaobser-
wowali pękanie tętnic brzusznych u drobiu. 
W obu przypadkach za przyczynę zmian 
patologicznych uznano toksyczny wpływ 
produktów hydrolizy glukozynolanów. Dla-
tego w mieszankach paszowych dla drobiu 
udział makuchu lub śruty rzepakowej na-
leży ograniczyć do około 10% (31).

Największą tolerancję na szkodliwe 
działanie glukozynalanów wykazują prze-
żuwacze. Wynika to z  faktu posiadania 
przez te zwierzęta żołądka wielokomoro-
wego, w którym część glukozynolanów ule-
ga hydrolizie i rozkładowi w procesie bak-
teryjnego trawienia i fermentacji żwaczo-
wej, tracąc swoje szkodliwe właściwości 
(34). Pomimo dużej tolerancji przeżuwa-
czy na obecność w paszy ich długotrwa-
łe podawanie może być przyczyną wzro-
stu stężenia tiocyjanianów oraz obniżenia 
poziomu tyroksyny w osoczu (40). W ży-
wieniu krów mlecznych wysoka zawar-
tość glukozynolanów w dawce pokarmo-
wej może doprowadzić do zaburzenia płod-
ności oraz indukować zaburzenia tarczycy 
(41). Wykazano, że m.in. goitryna może 
przechodzić do mleka zwierząt karmio-
nych paszą z dodatkiem rzepaku, co z ko-
lei wiąże się z zagrożeniem dla dzieci pi-
jących takie mleko (23). U jagniąt i cieląt 

nie obserwuje się zahamowania wzro-
stu i zmniejszonej konwersji paszy nawet 
w przypadku zawartości glukozynolanów 
w paszy na poziomie 7,7 µM/g s.m.b. dla 
cieląt oraz 4,2 µM/g s.m.b. w przypadku ja-
gniąt. Stąd w mieszankach paszowych dla 
bydła i owiec możliwy jest większy udział 
śruty czy makuchu rzepakowego (40, 42).

Działania prozdrowotne glukozynolanów 
na człowieka

Glukozynolany występujące w roślinach 
kapustnych mają istotne znaczenie w przy-
padku chemoprewencji nowotworów (21). 
Liczne badania epidemiologiczne, a także 
doświadczenia przeprowadzone na zwie-
rzętach wykazały, że duże spożycie warzyw 
z rodziny krzyżowych, takich jak brokuły, 
brukselka, kapusta (biała, czerwona, pe-
kińska) czy kalafior, może chronić orga-
nizm ludzki przed rozwojem nowotwo-
rów. W związku z tym warzywa z rodzi-
ny krzyżowych wzbudziły zainteresowanie 
badaczy jako potencjalne składniki profi-
laktycznych diet antynowotworowych (43, 
44). Za najważniejsze pochodne glukozy-
nolanów w profilaktyce nowotworowej, 
a także w przypadku innych dietozależnych 
chorób przewlekłych, uważane są izotio-
cyjaniany. Chemoprewencyjne działanie 
warzyw kapustnych wiązane jest przede 
wszystkim z obecnością izotiocyjanianów, 
natomiast w mniejszym stopniu z obecno-
ścią pochodnych indolowych. Przeprowa-
dzone badania in vitro i in vivo wykaza-
ły, że najsilniejsze właściwości antykance-
rogenne posiadają izotiocyjaniany (ITC): 
sulforafan (SF) i izotiocyjanian fenyloetylu 
oraz indole: indolo-3-karbinol (I3C) i pro-
dukty jego kondensacji 3,3’-diindolilome-
tan (DIM; 5, 45). Wiadomo, że produkty 

Tiohydroksym-O-sulfonowy

neutralne PH

glukoza

ESP/NSP/TFP
niskie pH

Fe2+

ESP/TFP
niskie pH

Fe2+

TFP

MIROZYNAZA

Produkt pośredni

Glukozynolany

Nitryle Epitionitryle Tiocyjaniany 1,3-Oksazolidyno-2-tiony Indole
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Niestabilne ITC

Ryc. 1. Rozkład glukozynolanów katalizowany przez mirozynazę i produkty hydrolizy (28)
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rozpadu glukozynolanów wpływają na 
wiele procesów zachodzących w komór-
ce poprzez regulację poziomu czynników 
transkrypcyjnych, szlaków sygnalizacyj-
nych, a  także regulację cyklu komórko-
wego i apoptozy, zahamowanie proliferacji 
komórek czy zatrzymanie cyklu komórko-
wego, a ponadto biorą udział w metaboli-
zmie estrogenów (46).

Opracowano wiele hipotez, które tłu-
maczą antykancerogenne właściwości izo-
tiocyjanianów. Najlepiej poznany z nich 
jest mechanizm oparty o zahamowanie 
metabolicznej aktywacji związków rako-
twórczych przez cytochrom P450 (I faza), 
w połączeniu z indukcją enzymów II fazy 
odpowiedzialnych za detoksykację kseno-
biotyków. Izotiocyjaniany aktywują enzy-
my fazy II, zwłaszcza takie jak S-transfe-
razy glutationowe (GST), które katalizu-
ją reakcję sprzęgania glutationu z różnymi 
typami ksenobiotyków, ułatwiając w ten 
sposób eliminację szkodliwych związków 
z organizmu, a  także UDP-glukuronylo-
transferazy (UGT) oraz oksydoredukta-
zy chinonowe (25, 47). Oksydoreduktaza 
chinonowa katalizuje redukcję chinonów, 
m.in. chinonów oraz tlenków azotu, chro-
niąc w ten sposób komórki przed kance-
rogenezą (48, 49). Ponadto istotne znacze-
nie ma fakt, że indukcja enzymów II fazy 
trwa pewien czas i  efekt ochronny spo-
wodowany obecnością izotiocyjanianów 
jest przedłużony w przeciwieństwie do 
przeciwutleniaczy, których działanie jest 
„jednorazowe” (21). Przez to odgrywa-
ją ważną rolę w ochronie komórek przed 
uszkodzeniami DNA wywołanymi przez 
czynniki rakotwórcze i reaktywne formy 
tlenu (50). W przeciwieństwie do izotiocy-
janianów, związki indolowe indukują en-
zymy I i II fazy detoksykacji (51). Kance-
rogen, aby zostać unieszkodliwiony przez 
enzymy II fazy detoksykacji, musi ulec ak-
tywacji w I fazie, czym tłumaczy się wyka-
zywane przez indole właściwości antyno-
wotworowe (46).

W przeprowadzonych badaniach wyka-
zano, że izotiocyjaniany zawarte w sokach 
z kapusty świeżej i kiszonej wykazują sil-
ną zdolność indukcji enzymów II fazy de-
toksykacji w liniach komórek raka okręż-
nicy HT-29 i raka wątroby HepG2 oraz in-
dukcji enzymów naprawczych DNA w linii 
komórek HT-29 (52). W przeciwieństwie 
do ITC, które są modulatorami o działaniu 
różnicującym dla enzymów I i II fazy de-
toksykacji, związki indolowe są traktowa-
ne jako stymulatory dwufunkcyjne, ponie-
waż mogą wpływać zarówno na indukcję 
enzymów I, jak i II fazy detoksykacji (51).

Pomimo faktu, że warzywa z  rodzi-
ny kapustnych zawierają wiele związ-
ków antykancerogennych, indol-3-kar-
binol (I3C) wykazuje najwyższą skutecz-
ność w zapobieganiu nowotworom piersi, 

endometrium i szyjki macicy (53). Należą 
one do nowotworów, które są estrogeno-
zależne – estrogen jest czynnikiem pro-
mującym wzrost i przeżywalność komó-
rek nowotworowych. Estrogeny wykazu-
ją działanie estrogenne poprzez wiązanie 
się z receptorem estrogenów (ER). W ją-
drze, kompleks estrogen – ER może przy-
łączyć się do sekwencji DNA znanych jako 
element odpowiedzi na estrogeny (ERE), 
zwiększając transkrypcję genów zależ-
nych od estrogenów (54). Niektóre dzia-
łania, w których pośredniczy receptor es-
trogenów, mogą prowadzić do zwiększe-
nia ryzyka nowotworów. W badaniach 
przeprowadzonych prze Jin i wsp. (27) 
stwierdzono, że indolo-3-karbinol doda-
ny do komórek raka piersi wykazuje zdol-
ność hamowania transkrypcji genów ko-
dujących receptor estrogenów. Wykaza-
no również, że powstałe w środowisku 
kwaśnym żołądka produkty kondensacji 
indolo-3-karbinolu (głównie DIM) mogą 
zahamować transkrypcję genów recepto-
rów estrogenowych, a także przyczyniać 
się do zwiększenia metabolizmu estroge-
nów (52, 55). Ponadto wykazano, że I3C 
i DIM indukują apoptozę po dodaniu ich 
do kultur nowotworowych komórek szyj-
ki macicy, piersi oraz stercza. Stwierdzo-
no również, że w przypadku uszkodzenia 
DNA liczna grupa izotiocyjanianów oraz 
indoli, np. I3C, powoduje zatrzymanie cy-
klu rozwojowego w hodowli różnych li-
nii komórek nowotworowych (56, 57, 58).

Ponadto stwierdza się, że oprócz dzia-
łania przeciwnowotworowego glukozy-
nolany biorą udział w ochronie organi-
zmu przed reaktywnymi formami tlenu, 
ochraniają komórki przed stresem oksyda-
cyjnym, a także wykazują działanie prze-
ciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciw-
wirusowe (21).

Zaznaczyć jednak należy, że nadmierne 
spożywanie znacznych ilości glukozynola-
nów może doprowadzić do upośledzenia 
funkcji wydzielniczej tarczycy, a następ-
nie do wzrostu aktywności tyreotropowej 
i przerostu tarczycy. Z tego względu istot-
ne jest, aby spożycie warzyw kapustnych 
związane było z obecnością jodu w poży-
wieniu (5). W badaniach przeprowadzo-
nych w kilku laboratoriach stwierdzono ne-
gatywne działanie indolo-3-karbinolu, któ-
ry przyczynił się albo stymulował rozwój 
nowotworu, kiedy podawano go w sposób 
ciągły po czynniku rakotwórczym. Pierw-
sze negatywne skutki I3C ujawniające jego 
wpływ na rozwój nowotworu dostrzeżono 
w przypadku nowotworu wątroby w ba-
daniach przeprowadzonych na pstrągach 
oraz na szczurach, gdzie zaobserwowano 
wpływ I3C na rozwój nowotworu wątroby, 
tarczycy i macicy (15, 21). Wpływ długo-
trwałej suplementacji I3C na ryzyko wystą-
pienia raka u ludzi nie jest jeszcze poznany.

Podsumowanie

Glukozynolany zawarte w roślinach krzy-
żowych stanowią pewne ograniczenie 
w skarmianiu zwierząt gospodarskich mie-
szankami paszowymi zawierającymi śru-
tę lub makuch rzepakowy ze względu na 
właściwości antyżywieniowe, jakie wyka-
zują – zmniejszenie przyrostów masy ciała 
czy zaburzenia gospodarki jodem (działa-
nie wolotwórcze). Najlepszym przeznacze-
niem żywieniowym dla śrut i makuchów 
rzepakowych są mieszanki paszowe dla by-
dła i owiec, ponieważ ta grupa zwierząt wy-
kazuje największą tolerancję na obecność 
glukozynolanów oraz produktów ich de-
gradacji. W przypadku żywienia człowie-
ka glukozynolany, a  szczególnie produk-
ty ich degradacji, takie jak izotiocyjania-
ny oraz indole, wykazują szereg działań 
ochronnych na organizm ludzki, głównie 
w profilaktyce nowotworowej. Dzięki in-
formacjom o antykancerogennych właści-
wościach glukozynolanów, warzywa ka-
pustne są przedmiotem zainteresowania 
licznych badaczy.
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Wolne Miasto Gdańsk powstało z woli 
mocarstw zachodnich po wygranej 

przez nie I wojnie światowej. Było wyni-
kiem kompromisu pomiędzy dążeniami 
Polski i Niemiec. Po części zaspokajało 

również interesy Wielkiej Brytanii i Fran-
cji na Bałtyku. Oficjalnie zostało powoła-
ne do życia 15 listopada 1920 r. Podstawą 
prawną jego powstania był traktat wersal-
ski. Administracyjnie zostało podzielone 

na dwa powiaty miejskie: gdański i Sopot 
oraz trzy powiaty ziemskie: Gdańsk Wy-
żyny, Gdańsk Niziny oraz Wielkie Żuławy. 
Siedziba ostatniego mieściła się w Nowym 
Dworze Gdańskim. Łączna powierzch-
nia wynosiła 1893 km². Terytorium jego 
zamieszkiwało w 1920 r. 350  tys. miesz-
kańców (1).

Jak wynika z opisu terytorium, w skład 
Wolnego Miasta Gdańska wchodziły dość 
duże obszary o dobrze rozwiniętym rolnic-
twie i dużej hodowli zwierząt gospodar-
skich. Stosunki Polski i Gdańska zostały 
uregulowane prawnie w zawartej 9 listo-
pada 1920 r. w Paryżu konwencji między 
Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem (2). 
Konwencja ta praktycznie pomijała spra-
wy związane z hodowlą zwierząt i obro-
tem zwierzętami.

Ta kwestia pośrednio poruszona jest 
tylko w art. 37 tej konwencji, który mówi: 
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Rząd Polski zobowiązuje się rozpocząć ro-
kowania z Wolnym Miastem Gdańskiem 
w celu ułatwienia mu wszelkimi środkami 
zaopatrywanie go w artykuły żywnościowe, 
paliwo i surowce. Szczegółowe rozwiąza-
nia wielu problemów międzysąsiedzkich 
konwencja odkładała na później w art. 38, 
stwierdzając: Układy późniejsze zostaną za-
warte między Polską a Wolnym Miastem, 
co do wszystkich spraw, którymi niniejszy 
traktat się nie zajmuje (3).

Konwencja ta została uszczegółowio-
na 24 października 1921  r. w podpisa-
nej umowie pomiędzy Wolnym Miastem 
Gdańskiem a Polską. Została ona nazwana 
Umową warszawską. W umowie tej jednak 
obrót zwierzętami i ich częściami potrak-
towano ogólnikowo i traktowano jak inne 
towary będące zaopatrzeniem w żywność. 
Niektóre jednak aspekty spraw weteryna-
ryjnych ustalała.

Umowa zezwalała na przekraczanie 
granicy właścicielom gospodarstw rol-
nych położonych po obu stronach grani-
cy na podstawie legitymacji. Regulował 
tę kwestię art. 25 umowy. Nie regulowa-
ła jednak ruchu zwierząt gospodarskich. 
Dawała też możliwość wykonywania za-
wodu lekarzom weterynarii po obu stro-
nach granicy bez żadnych ograniczeń, ale 
w pasie tylko pięciokilometrowym. Mó-
wił o tym art. 21 umowy. Mały ruch gra-
niczny był jednak wstrzymywany zarzą-
dzeniami władz wydanymi w celu zapo-
bieżenia przenoszeniu chorób zakaźnych 
i zaraz bydlęcych. Zapisano ten szczegół 
w art. 25 umowy (4).

Jak widać z powyższego opisu, kwe-
stia obrotu zwierzętami i  ich częściami, 
jak również sprawa nadzoru weterynaryj-
nego nad tym obrotem wymagały szcze-
gółowego uregulowania. Jednak odkła-
dane były ciągle ze względu na złe relacje 
polsko-gdańskie i ciągłe spory gospodar-
cze, i polityczne, jakie miały miejsce w la-
tach 20. i na początku lat 30.

Paradoksalnie sytuacja radykalnie się 
zmieniła po wygranych 28 maja 1933  r. 
przez NSDAP wyborach do Senatu. Par-
tia ta uzyskała 51% poparcia (5). Hitle-
rowcy w Gdańsku jeszcze przed wybora-
mi deklarowali wolę pokojowego współ-
istnienia z Polską. Mianowicie 11 maja 
1933 r. ich przywódca Albert Forster zło-
żył oświadczenie Komisarzowi Ligi Naro-
dów w Gdańsku, że chciałby spotkać się 
z Komisarzem Generalnym RP oraz że za-
pewnią bezpieczeństwo polskim obywate-
lom, będą się ściśle trzymać obowiązują-
cych traktatów i chcą żyć z Polską w po-
koju (6). W krótkim czasie po wyborach, 
już 3 lipca 1933 r., nowo wybrany prezy-
dent Senatu Herman Rauschning oraz jego 
zastępca Arthur Greiser złożyli oficjal-
ną wizytę w Warszawie, w trakcie której 
prezydent Senatu oświadczył, że pragnie 

zlikwidować napięcia w stosunkach pol-
sko-gdańskich. Efektem tej wizyty był 
powrót do negocjacji w  sprawie wyko-
rzystania portu gdańskiego i podpisanie 
porozumienia w  formie umowy w dniu 
5 sierpnia 1933 r.

Umowę dotyczącą traktowania oby-
wateli polskich i innych osób pochodze-
nia polskiego podpisano 18 września (7). 
W tej puli znalazła się również podpisana 
6 sierpnia 1933 r. w Gdańsku umowa po-
między Rządem Polskim a Senatem Wol-
nego Miasta Gdańska w sprawie obrotu 
zwierzętami, częściami zwierząt, produk-
tami zwierzęcymi, surowicami i szczepion-
kami. Umowa została podpisana za Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisa-
rza Generalnego RP w Wolnym Mieście 
Gdańsku – Kazimierza Papée.

Kazimierz Papée urodził się 10 stycznia 
1889 r. we Lwowie. Ukończył studia praw-
nicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam 
też uzyskał stopień doktora prawa. W cza-
sie I wojny światowej służył w Legionach. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści rozpoczął pracę w służbie dyploma-
tycznej. Pracował w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych w Danii, Turcji i Esto-
nii. 25 lutego 1932 r. został powołany na 
stanowisko Komisarza Generalnego RP 
w Wolnym Mieście Gdańsku z tytułem po-
sła nadzwyczajnego i ministra pełnomoc-
nego. Swoją służbę dyplomatyczną zakoń-
czył w Gdańsku 15 grudnia 1936 r. Następ-
nie został posłem w Czechosłowacji, a po 
jej upadku od 15 lipca 1939 r. ambasado-
rem RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzy-
mie. Po zakończeniu II wojny światowej 
reprezentował tam Rząd RP na Uchodź-
stwie. Misję swoją zakończył w 1958  r. 
Zmarł w Rzymie 19 stycznia 1972 r. (8).

Za Senat Wolnego Miasta Gdańska 
umowę podpisał prezydent Senatu Her-
mann Rauschning.

Hermann Rauschning urodził się 
7 sierpnia 1887 r. w Toruniu. Po zakoń-
czeniu Wielkiej Wojny był jednym z przy-
wódców niemieckiej mniejszości w Pol-
sce. Doktoryzował się z  zakresu muzy-
kologii. Na początku lat 30. przeniósł się 
do Wolnego Miasta Gdańska. W Warno-
wie na Żuławach zakupił majątek ziem-
ski. Wstąpił do NSDAP i  rozpoczął ak-
tywną działalność polityczną. W znacz-
nym stopniu przyczynił się do wygrania 
w Gdańsku wyborów przez tę partię. Zo-
stał z jej ramienia wybrany na prezyden-
ta Senatu. Był zwolennikiem normalizacji 
stosunków z Polską. Przyczynił się w de-
cydujący sposób do podpisania umów 
polsko-gdańskich, które normalizowa-
ły wzajemne stosunki. Między innymi 
z jego inicjatywy zostało powołane do ży-
cia w 1934 r. Towarzystwo Badania Polski 
w Gdańsku. Jednak z gauleiterem Alber-
tem Forsterem wszedł w konflikt, który 

przegrał i w listopadzie 1934 r. podał się 
do dymisji. Wyemigrował do Polski, na-
stępnie do Szwajcarii, później do Fran-
cji. Ostatecznie osiadł w Stanach Zjedno-
czonych. Napisał kilka książek krytykują-
cych hitleryzm w Niemczech. Przyniosły 
mu one znaczny rozgłos. Zmarł 8 lutego 
1982 r. w Portland w USA (9).

Umowa między Rządem Polskim a Se-
natem Wolnego Miasta Gdańska podpi-
sana 6 sierpnia 1933 r. w Gdańsku okre-
śliła szczegółowe warunki, na jakich miał 
się odbywać obrót zwierzętami, częścia-
mi zwierząt, produktami zwierzęcymi, su-
rowicami i szczepionkami pomiędzy Wol-
nym Miastem Gdańsk a Rzecząpospoli-
tą Polską. W pierwszym artykule umowy 
znajduje się wyjaśnienie, jakich zwierząt 
ona dotyczy, mianowicie: zwierzęta jedno-
kopytne (umowa nie wyszczególnia szcze-
gółowo gatunków), przeżuwacze (umo-
wa również nie wyszczególnia gatunków), 
świnie, drób, psy, koty, ryby, raki, pszczo-
ły i ślimaki. Znajduje się w nim wyjaśnie-
nie, że umawiające się strony pod nazwą 
„mięso” uznają wszystkie części zwierząt 
ciepłokrwistych, które mogą być użyte do 
spożycia przez ludzi. Artykuł drugi wyja-
śnia, że ze względów epizootycznych może 
być ograniczona ilość punktów przekro-
czenia granicy, jak również wyznaczone 
i ograniczone terminy, w których będzie 
można przekraczać granice. Dodano tak-
że sformułowanie, że dotyczy to również 
przedmiotów mogących być rozsadnika-
mi zarazy. W myśl tej umowy zwierzęta 
jednokopytne, przeżuwacze, świnie i drób 
mogły przekraczać granicę bez urzędowe-
go zezwolenia weterynaryjnego. Jednak 
na ich przywóz powinny być wystawione 
świadectwa pochodzenia i zdrowia według 
uzgodnionych wzorów przez urzędowego 
lekarza weterynarii. Jedne dla celów ho-
dowlanych i użytkowych, a inne dla zwie-
rząt przeznaczonych do uboju.

W świadectwie wydawanym dla zwie-
rząt rzeźnych lekarz weterynarii musiał 
potwierdzić, że zbadał pojedynczo po-
szczególne zwierzęta i uznał za zdrowe 
oraz  niepodejrzane o  choroby zaraźli-
we. Poświadczał również, że miejsce po-
chodzenia od 40 dni jest wolne od cho-
rób zaraźliwych, udzielających się rodza-
jom zwierząt wpisanych w zaświadczeniu. 
Wyjątek tu stanowiła gruźlica i pojedyn-
cze przypadki różycy świń. Miejsce po-
chodzenia i okolica w promieniu 50 kilo-
metrów jest od roku wolna od księgosu-
szu. W promieniu 30 kilometrów wolna 
od zarazy płucnej. Musiała również być 
wolna od pryszczycy i ospy owczej w pro-
mieniu 30 kilometrów i w okresie ostat-
nich 40 dni.

Dla zwierząt hodowlanych, poza koń-
mi, obowiązywało poszerzone świa-
dectwo, w  którym dodano informację 
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dotyczącą tuberkulinizacji bydła oraz jej 
ujemnym wyniku. Badaniu krwi w kie-
runku brucelozy bydła i ujemnym wyni-
ku badania. Poświadczenie, że zwierzę jest 
wolne od zakaźnego zapalenia wymienia. 
Lekarz weterynarii poświadczał również, 
że zwierzę urodziło się albo przebywało 
co najmniej 6 miesięcy w kraju, z które-
go pochodzi.

Dla koni obowiązywały oddzielne dru-
ki świadectw, w którym, poza szczegóło-
wym opisem konia, podając: płeć, wiek, 
maść, oraz opis oznak, lekarz weteryna-
rii poświadczał, że miejsce pochodzenia 
konia jest od 6 miesięcy wolne od zarazy 
stadniczej i zakaźnej niedokrwistości koni. 
Powinny być również wolne od 40 dni od 

innych chorób zaraźliwych udzielających 
się jednokopytnym.

W  specjalny sposób potraktowano 
przewóz koni sportowych. Mianowicie 
konie wyścigowe przeznaczone na konkur-
sy i zawody sportowe mogły być przewo-
żone, jeżeli były zaopatrzone w zaświad-
czenie wystawione przez właściwe towa-
rzystwa hipiczne. Świadectwo takie winno 
być ostemplowane pieczęcią klubu i  za-
wierać informację o miejscu zamieszkania 
właściciela konia. Konieczny był szczegó-
łowy opis konia oraz oświadczenie urzędo-
wego lekarza weterynarii, który poświad-
czał stan zdrowia zwierzęcia i informację, 
że stajnia, z której pochodzi koń, jest wol-
na od chorób zaraźliwych.

Dla pomoru świń obowiązywał promień 
15 kilometrów i okres czterdziestodniowy. 
Strona przyjmująca zwierzęta na swoje te-
rytorium mogła zarządzić szczepienie by-
dła wysoko uodporniającą surowicą prze-
ciw pryszczycową. Żywe ryby i raki (ślima-
ki pominięto) mogły być przewożone bez 
urzędowych zezwoleń i innych dokumen-
tów. Żywa dziczyzna również mogła być 
przewożona bez zezwoleń i dokumentów. 
Przy przewozie pszczół wymagano nato-
miast urzędowego zaświadczenia wete-
rynaryjnego, że pszczoły są wolne od na-
stępujących chorób zaraźliwych: zgnilca, 
mykozy, nosemy.

Psy i  koty musiały być zaopatrzone 
w świadectwa wystawiane przez urzędo-
wego lekarza weterynarii, właściwego dla 
miejsca ich pochodzenia. Zwierzęta te po-
winny być wolne od chorób zaraźliwych. 
Powinny pochodzić z miejscowości, w któ-
rej nie stwierdzono wścieklizny w przecią-
gu ostatnich 3 miesięcy. Wszystkie wysta-
wiane przez lekarzy weterynarii świadec-
twa były ważne tylko przez 6 dni.

Umowa uregulowała również mały ruch 
graniczny. Konie mogły przekraczać grani-
cę, o ile właściciel posiadał specjalną prze-
pustkę, w której urzędowy lekarz wetery-
narii poświadczał, że dane zwierzę jest 
wolne od objawów wzbudzających po-
dejrzenie o wystąpienie choroby zaraź-
liwej. Zagroda winna być wolna od cho-
rób zaraźliwych udzielających się jedno-
kopytnym. Przejście takiego zwierzęcia 
przez granicę powinno być kontrolowa-
ne przez urzędnika granicznego i oznako-
wane przez niego specjalną plombą. Umo-
wa rozwiązywała również kwestię ruchu 
zwierząt w obrębie jednego gospodarstwa 
w sytuacji, kiedy jego pola były przecięte 
granicą. Zezwalała ona na przeprowadza-
nie zwierząt jednokopytnych, racicowych 
i drobiu poza granicę, o ile gospodarstwo 
stanowiło jedną całość, pomimo dzielącej 
jej granicy i o ile do tego celu nie służyły 
drogi publiczne.

Spis zwierząt właściciel powinien zło-
żyć w urzędowym punkcie granicznym. 
Konie powinny być oznakowane specjalną 
plombą, a zwierzęta racicowe kolczykiem 
z wybitym numerem i literką „p” lub „dz”. 
Drób też należało zakolczykować. Przed 
wypędzeniem na pastwiska zwierzęta te 
powinny zostać zbadane przez urzędo-
wych lekarzy weterynarii. Wyniki badań 
zaś powinny być przechowywane w punk-
cie granicznym. Zwierzęta znajdujące się 
już na pastwiskach powinny być palowa-
ne lub specjalnie dozorowane. Mogły być 
poddane obowiązkowym badaniom okre-
sowym przez urzędowych lekarzy wete-
rynarii z obu stron. Lekarze ci uzyskiwali 
prawo przekraczania granicy celem doko-
nania badań, o ile mieli przy sobie legity-
mację służbową lub paszport.

Ryc. 1. Wzory odcisków pieczęci używanych do znakowania mięsa na obszarze Wolnego Miasta Gdańska
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Jeżeli osobie w małym ruch granicz-
nym towarzyszył pies lub kot, to właści-
ciel powinien posiadać świadectwo zdro-
wia wydane przez urzędowego lekarza 
weterynarii, że zwierzę pochodzi z  ob-
szaru, w którym w promieniu 10 kilome-
trów w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie wy-
stąpił przypadek wścieklizny. W myśl tej 
umowy właściciele gospodarstw rolnych 
i  leśnych mieli prawo przewozić przez 
granicę paszę objętościową i nawóz, o ile 
ich gospodarstwo było wolne od chorób 
zaraźliwych.

Umowa ta zezwalała na praktykę wete-
rynaryjną lekarzom, którzy mieszkali w pa-
sie granicznym po drugiej stronie grani-
cy – nie dalej jednak jak 10 kilometrów 
od granicy. Lekarze ci mogli przewozić ze 
sobą narzędzia weterynaryjne, leki i środ-
ki opatrunkowe, pod warunkiem że pozo-
stałości po lekach i środkach opatrunko-
wych oraz narzędzia przewiozą z powro-
tem przez granicę.

Umowa normowała przewóz mięsa, 
produktów mięsnych, ryb i konserw ryb-
nych. Towary te mogły być przewożone 
przez granicę bez urzędowego zezwole-
nia weterynaryjnego, ale pod pewnymi 
warunkami. Mięso powinno być przewo-
żone w całych tuszach, z tym że świńskie 

mogły być podzielone na połówki, a by-
dlęce na ćwierci. Tusze cielęce powinny 
być w całości. Do tuszy winny być dołą-
czone: serce, wątroba, płuca i śledziona. 
Do transportu musiało być dołączone za-
świadczenie lekarza weterynarii urzędowo 
upoważnionego do badania mięsa. W za-
świadczeniu powinna być zawarta infor-
macja, że mięso pochodzi od zwierząt, 
które zostały zbadane przed ubojem i po 
nim, łącznie z badaniem tusz wieprzo-
wych na włośnie. Wówczas mięso uzna-
wano za zdatne do spożycia bez żadnych 
zastrzeżeń. Tusze powinny być wyraźnie 
oznakowane odpowiednimi pieczęcia-
mi (ryc. 1). Mięso pokawałkowane mogło 
być przewożone w nieprzesiąkalnych na-
czyniach, zaplombowanych przez lekarza 
weterynarii. W dołączanym zaświadcze-
niu powinna znajdować się informacja, 
że zwierzęta, z których pochodzi, zosta-
ły ubite w rzeźni publicznej, będącej pod 
kierownictwem lekarza weterynarii. Kon-
troli policyjno-weterynaryjnej na granicy 
nie przeprowadzano. Była ona przeprowa-
dzana na terenie rzeźni.

Ubite ptactwo domowe powinno 
być przewożone w  stanie oskubanym. 
Pióra mogły pozostać tylko na głowie, 
szyi, skrzydłach i ogonie. Przez granice 

dozwolone było przewożenie ryb świe-
żych, śniętych, solonych, wędzonych oraz 
konserw mięsnych. Towary te można było 
przewozić bez urzędowego zezwolenia 
i badania weterynaryjnego. Powinny być 
tylko zaopatrzone w świadectwo pocho-
dzenia.

Te same przepisy dotyczyły przewozu 
tusz dzikich świń i niedźwiedzi. Powinny 
być do nich tylko dołączone zaświadcze-
nia o badaniu na włośnie. Jeśli jednak ta-
kiego zaświadczenia nie posiadały, podda-
wano je badaniu w miejscu przeznaczenia. 
Natomiast konserwy mięsne można było 
przewieźć, o ile były zaopatrzone w świa-
dectwo, w którym podano informację, że 
zwierzęta, z których zostały zrobione, zo-
stały ubite w rzeźni będącej pod stałym 
nadzorem lekarza weterynarii. Zwierzę-
ta zostały poddane badaniu przed ubo-
jem i po nim przez lekarza weterynarii 
i zostały uznane za zdatne do spożycia. 
Konserwy powinny mieć roczną gwaran-
cję przydatności do spożycia. Umawiają-
ce się strony zobowiązały się również do 
wzajemnego informowania się o środkach 
chemicznych (środki konserwujące, barw-
niki itd.) używanych przy produkcji kon-
serw, których stosowanie na terytorium 
któregoś z krajów jest zabronione.
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Przewóz części zwierząt, które nie były 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, ure-
gulowano w sposób następujący:
1)  Wełnę surową, włosie, szczecinę, pierze, 

jelita, skóry, kości pozbawione części 
miękkich, kopyta, racice i rogi powin-
ny być całkowicie wysuszone i powin-
no być do nich dołączone zaświadcze-
nie, że przedmioty wysyła się bezpo-
średnio do zakładu przetwórczego lub 
hurtowni.

2)  Do przesyłanych skór i  jelit powinno 
być dołączone zaświadczenie lekar-
sko-weterynaryjne. W nim powinna 
być zawarta informacja, że zwierzęta, 
z których pochodzą te produkty, zo-
stały ubite w rzeźni publicznej, będą-
cej pod stałym nadzorem lekarza we-
terynarii i uznane za wolne od zaraźli-
wych chorób zwierzęcych.
Umowa dopuszczała również przewóz 

przez granicę jaj i masła bez żadnych ogra-
niczeń i zezwoleń. Do przewożonego mle-
ka chudego i maślanki powinno być dołą-
czone zaświadczenie, że są pasteryzowa-
ne lub gotowane. Natomiast przewożone 
mleko pełne i śmietana powinny być za-
opatrzone w zaświadczenie lekarsko-we-
terynaryjne stwierdzające, że produkty te 
pochodzą od krów, których stan zdrowia 
wyklucza przenoszenie zaraźliwych cho-
rób zwierzęcych i ludzkich.

Przywóz szczepionek i surowic wyma-
gał natomiast zezwoleń strony drugiej i był 
limitowany. Zezwolenia i limity były wy-
stawiane do 1 maja danego roku i obowią-
zywały tylko na dany rok. Partia prepara-
tów powinna być zaopatrzona w zaświad-
czenie, że przewożone preparaty zostały 
przed wysyłką poddane kontroli w kraju 
pochodzenia według zasad obowiązują-
cych w kraju przeznaczenia.

Oto jak przedstawiały się limity prze-
wożonych surowic i  szczepionek w roku 
podpisania umowy:

 – surowica przeciw różycy świń – 
3000 lit rów;

 – hodowla włoskowca różycy świń – 
300 litrów;

 – szczepionka przeciw zakaźnemu ronie-
niu (zabita) – 600 litrów;

 – szczepionka przeciw zapaleniu płuc 
owiec – 50 litrów;

 – limfa przeciw zołzom, pod warunkiem 
że nie zawiera żadnych organicznych 
składników z koni – 20 litrów;

 – różne szczepionki nieżywe, nieuzyska-
ne z koni i nieprzeznaczone dla koni – 
800 litrów.
Zgodnie z  tą umową przesyłki zwie-

rząt, części zwierząt i produktów pocho-
dzenia zwierzęcego z terytorium jednego 
kraju na terytorium drugiego przez zie-
mie sąsiada nie podlegały żadnym ogra-
niczeniom weterynaryjnym. Żywe zwie-
rzęta lub ich części mogły być przewożone 

koleją w zaplombowanych wagonach bez 
możliwości doładowania, przeładowania 
i wyładowania. Te same zasady dotyczy-
ły transportu wodnego. Do transportu 
żywych zwierząt powinno być dołączo-
ne zaświadczenie, że zwierzęta są wolne 
od objawów zaraźliwych chorób zwierzę-
cych. Wagony kolejowe, w których trans-
portowano zwierzęta, jak również sprzęt 
używany w trakcie transportu, po każdym 
użyciu powinny być oczyszczone i wyde-
zynfekowane zgodnie z przepisami kra-
ju, na którego terytorium się znajdowały.

Natomiast obrót zwierzętami i ich pro-
duktami z zagranicą celną dokonywany 
przez obie strony wymagał zezwoleń. Ze-
zwolenia były wydawane przez Senat Wol-
nego Miasta Gdańska zgodnie z zarządze-
niem weterynaryjno-policyjnym z 24 maja 
1932 r. (Staatsanzeiger Teil I. str. 185) oraz 
polskie Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych, zgodnie z art. 11 rozporządzenia 
Prezydenta RP z 23 sierpnia 1927 r. o zwal-
czaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych 
(Dz.U. RP No. 77, poz. 673).

W umowie zamieszczono również za-
pis o  ścisłym współdziałaniu służb we-
terynaryjnych obu stron. Zobowiązywa-
no się wzajemnie do najstaranniejszego 
stosowania przepisów o zwalczaniu za-
raźliwych chorób zwierzęcych i o bada-
niu zwierząt rzeźnych, użytkowych oraz 
mięsa w celu zapobieżenia przeniesieniu 
na terytorium sąsiada zaraźliwych cho-
rób zwierzęcych oraz niedopuszczenia 
do obrotu mięsa niezdatnego do spoży-
cia. Centralne władze weterynaryjne zo-
bowiązywały się wzajemnie, że poza wy-
syłaniem dwutygodniowych sprawozdań 
o stanie chorób zakaźnych w danym kra-
ju, będą się wzajemnie zawiadamiały tele-
graficznie o każdym pierwszym przypad-
ku wystąpienia księgosuszu, zarazy płuc-
nej, pryszczycy i ospy owczej z podaniem 
– miejscowości, powiatu, zagród i zarzą-
dzeń wydanych w celu stłumienia tych cho-
rób. Przekaz informacji dotyczył również 
wygaśnięcia tych chorób.

W przypadku wystąpienia tych cho-
rób strony zarezerwowały sobie prawa 
zakazu przewozu zwierząt i ich części aż 
do wygaśnięcia zarazy. Pograniczne wła-
dze powiatowe na szczeblu starosta, lan-
drat – zostały również zobligowane do 
współpracy przy zwalczaniu chorób za-
kaźnych poprzez wzajemne informowanie 
się o wystąpieniu na ich terenie następu-
jących jednostek chorobowych: wściekli-
zna, nosacizna zwierząt jednokopytnych, 
zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaź-
na koni, pryszczyca, zaraza płucna bydła 
rogatego, zaraza dziczyzny i bydła roga-
tego, ospa owcza, świerzb koni i świerzb 
owiec, pomór świń i  zaraza świń, cho-
lera drobiu, pomór kur i  księgosuszu. 
W udzielanej informacji poza jednostką 

chorobową należało podać nazwę miejsco-
wości, nazwisko właściciela, liczbę sztuk 
chorych oraz opis zarządzeń zaradczych, 
jakie wydano w celu zapobieżenia się roz-
szerzaniu choroby. Informację należa-
ło sobie składać o wygaśnięciu choroby.  
Wyżej opisana umowa weszła w  życie 
1 wrześ nia 1934 r.

Miała obowiązywać przez dwa lata. Na-
stępnie miała być przedłużana z roku na 
rok, o ile wcześniej któraś ze stron by jej 
nie wypowiedziała (10). Umowa ta wygas-
ła ostatecznie jesienią 1939 r. wraz z wcie-
leniem Wolnego Miasta Gdańska do Rze-
szy Niemieckiej. Po zakończeniu II wojny 
światowej nie było potrzeby jej reaktywa-
cji, bo Gdańsk znalazł się w granicach Rze-
czypospolitej Polskiej.

Piśmiennictwo

 1. Wolne Miasto Gdańsk, https/pl.wikipedia.org.
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wykonania i uzupełnienia polsko-gdańskiej konwencji 
z dnia 9  listopada 1920 r. Tow. Akc. „Gazeta Gdańska” 
1921. www.rzygacz.webd.pl.

 5. Wójcicki J.: Wolne Miasto Gdańsk 1920–1939. Wydaw-
nictwo MON 1976, 203.

 6. Mikos S.: Wolne Miasto Gdańsk a  Liga Narodów 
 1920–1939, Wydawnictwo Morskie Gdańsk 1979, 278.

 7. Tamże, 283, 284.
 8. Papée K., https/plwikipedia.org.
 9. Andrzejewski M.: Ludzie Wolnego Miasta Gdańska 

(1920–1939), Wydawnictwo „Marpress” Gdańsk 1997, 89.
 10. Pismo z 4 marca 1935 r. Wojewódzkiego Inspektora We-

terynarii we Lwowie do Starostów Prezydentów Miast 
wraz z tekstem Umowy weterynaryjnej między Polską 
a Gdańskiem. W zbiorach Muzeum Weterynarii w Prza-
snyszu.

Dr Waldemar Krzyżewski,  
e-mail: wkrzyzewski@wp.pl
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Fiprex® S, 75 mg/1 ml
roztwór do nakrapiania dla psów

Fiprex® M, 150 mg/2 ml
roztwór do nakrapiania dla psów

Fiprex® L, 300 mg/4 ml
roztwór do nakrapiania dla psów

Fiprex® XL, 412,5 mg/5,5 ml
roztwór do nakrapiania dla psów

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej · Fiprex® S 
– Fipronil 75 mg/1 ml; Fiprex® M – Fipronil 150 mg/2 ml; Fiprex® L – 
 Fipronil 300 mg/4 ml; Fiprex® XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml
Wskazania lecznicze · Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides 
spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów.
Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymu-
je się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez 
okres 4 tygodni.
Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS).
Przeciwwskazania · Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia 
życia i/lub ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku nad-
wrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt cho-
rych lub w okresie rekonwalescencji.
Nie stosować u królików.
Działania niepożądane · W przypadku polizania przez zwierzę 
miejsca zastosowania preparatu może wystąpić ślinotok, wymioty 
oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, oso-
wiałość). Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.
W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miej-
scowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub 
zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienio-
nych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontak-
tu z lekiem) należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, pod-
miot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy 
należy pobrać ze strony internetowej http://www.urlp.gov.pl (Wydział 
Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
Docelowe gatunki zwierząt · Pies.
Dawkowanie i droga podania · Preparat podawać zewnętrz-
nie, bezpośrednio na skórę.
1 tubka 1 ml (S) zawierająca 75 mg fipronilu – na psa o masie do 
10 kg; 1 tubka 2 ml (M) zawierająca 150 mg fipronilu – na psa o ma-
sie od 10 kg do 20 kg; 1 tubka 4 ml (L) zawierająca 300 mg fipronilu – 
na psa o masie od 20 kg do 40 kg; 2 tubki 4 ml (L) na psa o masie po-
wyżej 55 kg; 1 tubka 5,5 ml (XL) zawierająca 412,5 mg fipronilu – na 
psa o masie od 40 kg do 55 kg
Zalecenia dla prawidłowego podania · Sposób podania: Nie 
kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu.
Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić 
sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki – bezpośred-
nio na skórę – wzdłuż linii kręgosłupa aż do nasady ogona.
W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy poda-
wać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy 
kolejnymi aplikacjami. Należy zawsze mieć na uwadze aktualny sto-
pień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie 
zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. 
Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści psa, natomiast te, któ-
re pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W nie-
korzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać 
na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można 
całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych.
Pchły występują również w miejscach, w których przebywają zwie-
rzęta (legowiska, dywany). Miejsca te również powinny być podda-
ne działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych i re-
gularnie odkurzane.
Okres karencji · Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i trans-
porcie · Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocz-
nym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Nie zamrażać. Nie prze-
chowywać w lodówce.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności · Zapobiegać liza-
niu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na 
uszkodzoną skórę psa. Wszystkie koty i psy przebywające w gospo-
darstwie domowym powinny również podlegać leczeniu. Zwierzęta 
o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu 
nie powinny być poddawane zabiegowi. Zaleca się podawać preparat 
w gumowych rękawiczkach ochronnych. Podczas zabiegu nie pić, nie 
jeść i nie palić. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokład-
nie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia 
preparatu. W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy 
przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwier-
dzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny 
zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.  W badaniach pro-
wadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano nega-
tywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania terato-
gennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze wzglę-
du na brak danych bezpieczeństwa.
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy 
przedawkowaniu preparatu.
W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolo-
wanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obser-
wowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i świa-
tło. Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinie-
nie się oraz nudności i wymioty.
W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwie-
nienia lub podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują  zwykle 
po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich intensywności można 
zastosować leczenie objawowe.
Zastosowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum poja-
wienie się działań ubocznych.
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania 
niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub od-
padów pochodzących z tego produktu · Leków nie należy usu-
wać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weteryna-
rii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.
Data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu ulot-
ki · 17.02.2010
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu · Pozwolenie 
Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr: 1965/10(S), 1966/10 
(M), 1967/10 (L), 1968/10 (XL)
Inne informacje · W celu uzyskania informacji na temat niniej-
szego produktu leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować się 
z podmiotem odpowiedzialnym.
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
Dostępne opakowania · Tuba o pojemności 1 ml, 2 ml, 4 ml, 
5,5 ml, wykonana z LDPE/HDPE, z kaniulą HDPE, pakowane po 1, 3 lub 
12 sztuk w pudełko tekturowe.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego · Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „VET – AGRO” Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lu-
blin, tel. +48 81 445 23 00.

Fiprex® Spray 0,5 g/100 ml
roztwór na skórę dla psów i kotów

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej · Fipro-
nil 0, 5 g/100 ml
Wskazania lecznicze · Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides 
spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów.
Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymu-
je się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez 
okres 4 tygodni.
Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS).

Przeciwwskazania · Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 ty-
godnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku 
nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt 
chorych lub w okresie rekonwalescencji. 
Nie stosować u królików.
Działania niepożądane · W przypadku polizania przez zwierzę 
miejsca zastosowania preparatu może wystąpić ślinotok, wymioty 
oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, oso-
wiałość). Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.
W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie fu-
tra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłusz-
czony wygląd.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub 
zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymie-
nionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kon-
taktu z lekiem) należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, 
podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłosze-
niowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urlp.gov.pl 
(Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
Dawkowanie i droga podania · Preparat podawać zewnętrz-
nie, bezpośrednio na skórę. Nie kąpać zwierząt 2 dni przed i 2 dni po 
zastosowaniu produktu.
Zalecenia dla prawidłowego podania · Butelka 100 ml: Pre-
parat stosuje się zewnętrznie na skórę w dawce: od 1,5 do 3,0 ml na 
1 kg m.c. – tj. 7,5–15 mg fipronilu/kg m.c,, co odpowiada 3–6 na-
ciśnięcią pompki dozownika butelki na 1 kg m.c. Zdjąć osłonkę spry-
skiwacza. Preparat rozpylać równomiernie z odległości około 20 cm, 
odgarniając sierść, bezpośrednio na całą powierzchnię skóry zwie-
rzęcia. Unikać przedostania się preparatu do oczu i nosa (w tym celu 
na okolice głowy u zwierząt nerwowych lub szczeniąt można nanieść 
produkt za pomocą zwilżonej gąbki). Po zabiegu ponownie zabezpie-
czyć spryskiwacz osłonką.
Butelka 250 ml: Preparat stosuje się zewnętrznie na skórę w daw-
ce: od 1,5 do 3,0 ml na 1 kg m.c. – tj. 7,5–15 mg fipronilu/kg m.c., co 
odpowiada 1–2 naciśnięcią pompki dozownika butelki na 1 kg m.c. 
Przekręcić nakrętkę rozpylacza do pozycji ON. Preparat rozpylać rów-
nomiernie z odległości około 20 cm, odgarniając sierść, bezpośrednio 
na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Unikać przedostania się pre-
paratu do oczu i nosa (w tym celu na okolice głowy u zwierząt ner-
wowych lub szczeniąt można nanieść produkt za pomocą zwilżonej 
gąbki). Po zabiegu ustawić zakrętkę w pozycji OFF.
W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy po-
dawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomię-
dzy kolejnymi aplikacjami. Należy zawsze mieć na uwadze aktualny 
stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat 
nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzę-
cia. Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z kota lub psa, natomiast 
te, które pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. 
W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą po-
zostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym 
nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób za-
kaźnych. Pchły występują również w miejscach, w których przebywa-
ją zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te także powinny być pod-
dane działaniu preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odku-
rzane. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym 
powinny również podlegać leczeniu.
Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i trans-
porcie · Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamra-
żać. Nie przechowywać w lodówce.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności · Zapobiegać liza-
niu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na 
uszkodzoną skórę psa lub kota. Zwierzęta o stwierdzonej nadwraż-
liwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być pod-
dawane zabiegowi.
Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochron-
nych. Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Unikać kontak-
tu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Nie dotykać 
zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W przypadku 
kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczo-
ne miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości 
na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną 
ostrożność przy jego aplikacji. W badaniach prowadzonych na zwie-
rzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu 
na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie nale-
ży stosować u ciężarnych i karmiących suk lub kotek ze względu na 
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brak danych bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia działań niepożą-
danych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyni-
ku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych 
skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowa-
no pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło. 
Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie 
się oraz nudności i wymioty. W miejscu podania produktu może dojść 
do przejściowego zaczerwienienia lub podrażnienia skóry. Wszystkie 
te objawy ustępują zwykle po upływie 24 godzin. W celu zmniejsze-
nia ich intensywności można zastosować leczenie objawowe. Zasto-
sowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawie-
nie się działań ubocznych.
Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania 
niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub od-
padów pochodzących z tego produktu · Niewykorzystany pro-
dukt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Fipronil działa toksycz-
nie na organizmy wodnie i pszczoły, może powodować długo utrzy-
mujące się zmiany w środowisku – należy unikać zanieczyszczenia sa-
dzawek, dróg wodnych, kanałów melioracyjnych itp.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 
dla dzieci.
Data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu ulot-
ki · 17.02.2010
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu · Pozwolenie 
Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr: 1963/10
Inne informacje · W celu uzyskania informacji na temat niniej-
szego produktu leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować się 
z podmiotem odpowiedzialnym.
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC
Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
Rodzaj i wielkość opakowania · Butelka HDPE po 100 ml roz-
tworu z pompką rozpylającą po 0,5 ml. Butelka HDPE po 250 ml roz-
tworu z pompką rozpylającą po 1,5 ml.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego · Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe VET – AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lu-
blin, tel. +48 81 445 23 00.

Fiprex® KOT; 52, 5 mg/0,7 ml
roztwór do nakrapiania dla kotów

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej · Fipro-
nil 52,5 mg / 0,7 ml
Wskazania lecznicze · Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocepha-
lides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów.
Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymu-
je się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez 
okres 4 tygodni.
Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS).
Przeciwwskazania · Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia ży-
cia i/lub ważących mniej niż 1 kg. Nie stosować w przypadku nadwraż-
liwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych 
lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików.
Działania niepożądane · W przypadku polizania przez zwierzę 
miejsca zastosowania preparatu może wystąpić ślinotok, wymioty oraz 
inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowia-
łość). Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.W miej-
scu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejsco-
we wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub 
zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienio-
nych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kon-
taktu z lekiem) należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, 
podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłosze-
niowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urlp.gov.pl 
(Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
Docelowe gatunki zwierząt · Kot.
Dawkowanie i droga podania · Preparat podawać zewnętrz-
nie, bezpośrednio na skórę.
1 tubka 0,7 ml (KOT) zawierająca 52,5 mg fipronilu – na kota.

Zalecenia dla prawidłowego podania · Sposób podania: Nie 
kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu. Otwo-
rzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść 
między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki. W celu uzyska-
nia optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zacho-
waniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi 
aplikacjami. Należy zawsze mieć na uwadze aktualny stopień nasi-
lenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie zabez-
piecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po 
zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z futra kota, natomiast te, które 
pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W nie-
korzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozosta-
wać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie 
można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób za-
kaźnych. Pchły występują również w miejscach, w których przeby-
wają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te także powinny być 
poddane działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytni-
czych i regularnie odkurzane.

Okres karencji · Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i trans-
porcie · Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym 
dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamra-
żać. Nie przechowywać w lodówce.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności · Zapobiegać liza-
niu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na 
uszkodzoną skórę kota. Wszystkie koty i psy przebywające w gospo-
darstwie domowym powinny również podlegać leczeniu. Zwierzęta 
o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu 
nie powinny być poddawane zabiegowi. Zaleca się podawać preparat 
w gumowych rękawiczkach ochronnych. Podczas zabiegu nie pić, nie 
jeść i nie palić. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokład-
nie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia 
preparatu. W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy 
przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwier-
dzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny 
zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaob-
serwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego 
działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmią-
cych kotek ze względu na brak danych bezpieczeństwa. Ryzyko wystą-
pienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.6.) może wzrosnąć przy 
przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść 
do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W nie-
których przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nad-
wrażliwość na hałas i światło. Stwierdzano także przejściowe zawro-
ty głowy, nadmierne ślinienie się oraz nudności i wymioty. W miejscu 
podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwienienia lub 
podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują zwykle po upływie 
24 godzin. W celu zmniejszenia ich intensywności można zastosować 
leczenie objawowe. Zastosowanie się do zaleceń producenta ograni-
cza do minimum pojawienie się działań ubocznych.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania 
niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub od-
padów pochodzących z tego produktu · Leków nie należy usu-
wać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bez-
użytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lep-
szą ochronę środowiska.

Data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu ulot-
ki · 17.02.2010 

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu · Pozwole-
nie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr: 1964/10(KOT)

Inne informacje · W celu uzyskania informacji na temat niniej-
szego produktu leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować 
się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.

Dostępne opakowania · Tuba o pojemności 0,7 ml, wykona-
na z LDPE/HDPE z kaniulą HDPE. Tuby pakowane po 1, 3 lub 12 sztuk 
w pudełko tekturowe.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego · Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe VET – AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lu-
blin, tel. +48 81 445 23 00.

InPar®
tabletki dla psów 
prazykwantel, embonian pyrantelu, fenbendazol

Zawartość substancji czynnej i innych substancji · Jedna ta-
bletka zawiera substancje czynne: prazykwantel: 50 mg, embonian 
pyrantelu: 144 mg, fenbendazol: 200 mg, żółta lub żółtoszara, okrą-
gła tabletka z linią podziału.
Wskazania lecznicze · Leczenie u psów mieszanych inwazji do-
rosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków: gli-
sty: toxocara canis, toxascaris leonina (postacie dorosłe i niedoj-
rzałe); tęgoryjce: ancylostoma caninum, uncinaria stenocepha-
la (dorosłe); włosogłówki: trichuris vulpis (dorosłe); tasiemce: 
dipylidium caninum, taenia hydatigena, taenia pisiformis (postacie 
dorosłe i niedojrzałe).
Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób poda-
nia · Dawkowanie: podanie wyłącznie doustne. Zalecane dawki 
wynoszą 5 mg/kg prazykwantelu, 14,4 mg/kg embonianu pyrantelu 
i 20 mg/kg fenbendazolu (co odpowiada 1 tabletce/10 kg masy ciała). 
Podczas rutynowego leczenia pojedyncza dawka jest wystarczająca. 
W przypadku rozpoznanej robaczycy, leczenie należy powtórzyć po 
14 dniach. Celem zapewnienia podania właściwej dawki, masa ciała 
powinna być określona najdokładniej jak to tylko możliwe. Dawkowa-
nie powinno być ustalone przez lekarza weterynarii.

MASA CIAŁA PSA (KG) ILOŚĆ TABLETEK (SZT.)

szczenięta i małe psy

2–5 1/2

5–10 1

psy średniej wielkości

10–20 2

20–30 3

psy duże

31–40 4

Przeciwwskazania · Nie stosować w przypadku nadwrażliwo-
ści na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie 
stosować jednocześnie z produktami zawierającymi pochodne pipe-
razyny i / lub organiczny ester fosforanowy.
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania · Spe-
cjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwie-
rząt: W ciągu 24 godzin po podaniu leku zaleca się przetrzymywa-
nie psów w zamknięciu i utylizację wydalanych odchodów, pasoży-
tów, ich segmentów i jaj. 
Zaleca się częste czyszczenie i dezynfekcję środowiska zwierząt. U osła-
bionych lub silnie zarobaczonych zwierząt produkt powinien być sto-
sowany wyłącznie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bi-
lansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu. Le-
czenie zwierząt poniżej 6 tygodnia życia może nie być konieczne. 
W przypadku inwazji ancylostoma caninum lub toxocara canis mogą 
być potrzebne badania kontrolne kału lub ponowne leczenie prepa-
ratem nicieniobójczym. 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt 
leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Po przypadkowym po-
łknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przed-
stawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby o znanej 
nadwrażliwości na prazykwantel, embonian pyrantelu lub fenbenda-
zol powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryj-
nym. Po podaniu tabletek należy umyć ręce. 
W trakcie leczenia zwierząt należy zachować szczególną ostrożność – 
dzieci nie powinny bawić się z leczonymi zwierzętami, zwierzętom nie 
wolno spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.
Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasile-
nia) · Rzadko może wystąpić brak apetytu, biegunka, wymioty, 
posmutnienie lub przejściowy wzrost poziomu AST (aminotransfe-
razy asparaginianowej).
Podmiot odpowiedzialny · Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Vet-Agro sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin, tel. 81 445 23 00, 
fax 81 445 23 20, e-mail: vet-agro@vet-agro.pl
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu · 2467/15.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do 
opakowania.
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APOQUEL 3,6 mg
tabletki powlekane dla psów

APOQUEL 5,4 mg
tabletki powlekane dla psów

APOQUEL 16 mg
tabletki powlekane dla psów 
 
Oklacitinib

Zawartość substancji czynnej i innych substancji · Każda ta-
bletka powlekana zawiera 3,6 mg, 5,4 mg lub 16 mg oklacitinibu (jako 
maleinian oklacitinibu). Białe lub białawe, podłużne tabletki powleka-
ne z linią podziału po obu stronach oraz oznakowane literami „AQ” i „S”, 
„M” lub „L” po obu stronach. Litery „S”, „M” i „L” odnoszą się do róż-
nych mocy tabletek: „S” jest umieszczona na 3,6 mg tabletkach, „M” 
na 5,4 mg tabletkach i „L”na 16 mg tabletkach. Tabletki mogą być dzie-
lone na dwie równe części. 
Wskazania lecznicze · Leczenie świądu związanego z alergicz-
nym zapaleniem skóry u psów. Leczenie objawów klinicznych atopo-
wego zapalenia skóry u psów. 
Przeciwwskazania · Nie stosować w przypadku nadwrażliwo-
ści na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie 
stosować u psów poniżej 12 miesięcy życia lub o masie ciała mniejszej 
niż 3 kg. Nie stosować u psów z immunosupresją, np. przy wzmożo-
nym wydzielaniu hormonów kory nadnerczy lub postępującym wzro-
ście nowotworów złośliwych, ponieważ działanie substancji czynnej 
nie zostało zbadane w takich przypadkach. 
Działania niepożądane · Częste działania niepożądane ob-
serwowane do 16 dni w badaniach terenowych zostały wymie-
nione w poniższej tabeli i porównane z reakcjami zwierząt otrzy-
mujących placebo: 

Działania niepożą-
dane obserwowane 
do 16 dni w badaniu 
atopowego zapale-

nia skóry 

Działania niepożą-
dane obserwowane 
do 7 dni w badaniu 

świądu

APOQUEL 
(n=152)

Placebo 
(n=147)

APOQUEL 
(n=216)

Placebo 
(n=220)

Biegunka 4,6% 3,4% 2,3% 0,9%

Wymioty 3,9% 4,1% 2,3% 1,8%

Anoreksja 2,6% 0% 1,4% 0%

Nowe skórne 
lub podskórne 
guzki

2,6% 2,7% 1,0% 0%

Osłabienie 2,0% 1,4% 1,8% 1,4%

Polidypsja 0,7% 1,4% 1,4% 0%

Po 16 dniach inne reakcje kliniczne, w połączeniu z wymienionymi powy-
żej i pojawiającej się u większej niż 1% liczby psów otrzymujących okla-
citinib, obejmowały ropne zapalenia skóry, niespecyficzne guzki skórne, 
zapalenie ucha, histiocytomę, zapalenie pęcherza moczowego, drożdża-
kowe zakażenie skóry, pododermatitis, tłuszczaki, uogólnione powięk-
szenie węzłów chłonnych, nudności, wzmożony apetyt i agresję. Lecze-
nie zmian patologicznych było ograniczone do podwyższonych średnich 
wartości cholesterolu w surowicy i obniżonej średniej liczby leukocytów, 
jednak wszystkie inne średnie wartości pozostawały w zakresie wartości 
referencyjnych laboratorium. Obniżenie średniej liczby leukocytów obser-
wowane u psów leczonych oklacitinibem nie miało postępującego charak-
teru i dotyczyło wszystkich białych ciałek krwi (neutrofili, eozynofili i mo-
nocytów) z wyjątkiem liczby limfocytów. Żadne inne zmiany patologiczne 
nie były istotne z klinicznego punktu widzenia. W badaniach laborato-
ryjnych w przypadku wielu psów obserwowano rozwój brodawczaków. 

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się 
zgodnie z regułą: bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazu-
jących  działanie(a) niepożądane w jednym cyklu leczenia); często (wię-
cej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 zwierząt); niezbyt często (więcej niż 1, 
ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt); rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 

10 na 10 000 zwierząt); bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 zwierząt, 
włączając pojedyncze raporty). 
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub 
innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj 
o nich lekarza weterynarii. 
Docelowe gatunki zwierząt · Psy. 
Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób poda-
nia · Podanie doustne. Dawkowanie i schemat leczenia: Zalecana 
dawka początkowa tabletek APOQUEL dla psów wynosi 0,4–0,6 mg 
oklacitinibu/kg masy ciała, podawana doustnie, dwa razy dziennie 
przez 14 dni. W terapii podtrzymującej (po początkowych 14 dniach 
leczenia), takie same dawki (0,4–0,6 mg oklacitinibu/kg masy ciała) 
powinny być podawane raz dziennie. Zalecana terapia podtrzymująca 
w przypadku długotrwałego leczenia powinna być rozważona w opar-
ciu o indywidualny bilans korzyści-ryzyka. Tabletki mogą być podawa-
ne z lub bez jedzenia. Poniższa tabela dawkowania przedstawia liczbę 
wymaganych tabletek podawanych w celu uzyskania zalecanej daw-
ki. Tabletki mogą być łamane wzdłuż linii podziału. 

Masa ciała 
psa (kg)

Moc i liczba podawanych tabletek 

APOQUEL 
3,6 mg 

tabletki

APOQUEL 
5,4 mg 

tabletki 

APOQUEL 
16 mg 

tabletki 

3,0–4,4 ½
4,5–5,9 ½
6,0–8,9 1
9,0–13,4 1

13,5–19,9 ½
20,0–26,9 2
27,0–39,9 1
40,0–54,9 1½
55,0–80,0 2

Zalecenia dla prawidłowego podania · Po podaniu produktu 
należy obserwować psy, by upewnić się, że połknęły tabletki. 
Okres karencji · Nie dotyczy. 
Szczególne środki ostrożności podczas przechowywa-
nia · Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym 
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DOKSYCYKLINA 100  

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji: 100 g produktu zawiera: 
Substancja czynna: Doksycykliny hyklan 100 g (co odpowiada 87 g doksycykliny). 

Wskazania lecznicze: Kury: Leczenie chorób bakteryjnych przewodu pokarmowe-
go wywoływanych przez Escherichia coli, Salmonella enteritidis wrażliwych na dzia-
łanie doksycykliny. Świnie: Leczenie chorób bakteryjnych układu oddechowego 
wywoływanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Myco-
plasma hyopneumoniae oraz chorób bakteryjnych przewodu pokarmowego wywo-
ływanych przez Escherichia coli wrażliwych na działanie doksycykliny. 

Przeciwwskazania: Nie  stosować w  przypadku nadwrażliwości na  tetracykliny. 
Nie stosować w przypadku niewydolności nerek i wątroby. 

Działania niepożądane: Mogą wystąpić reakcje alergiczne i nadwrażliwość 
na światło. W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego na-
leży przerwać podawanie leku. O wystąpieniu działań niepożądanych po poda-
niu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów 
nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek 
kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii. 

Docelowe gatunki zwierząt: Świnia, kura. 

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania: Do po-
dania w wodzie do picia.

Okres karencji: Kura, świnia: Tkanki jadalne – 7 dni. 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy “VETOS-FARMA” Sp. z o.o.  

Producent:
ul. Dzierżoniowska 21, 58-260 Bielawa
tel. +48 (074) 833-45-65, fax +48 (074) 833-56-69
biuro@vetos-farma.com.pl

Przedstawiciel:
ul. Zachodnia 6, 63-322 Gołuchów
tel. +48 (062) 761-50-55, fax +48 (062) 761-77-15
biuro2@vetos-farma.com.pl

www.vetos-farma.com.pl

Jedyna na polskim rynku 

stężona Doksycyklina. 

Nie powoduje działań 

ubocznych związanych  

z obecnością wypełniaczy.
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„Upływa szybko życie, jak potok płynie 
w dal…” śpiewaliśmy wielokrotnie 

podczas różnych koleżeńskich spotkań, nie 
zawsze zdając sobie sprawę z prawdy tych 
słów. 9 maja 2015 r. na dziedzińcu przed ko-
ściołem św. Katarzyny na Ursynowie nastała 
historyczna chwila koleżeńskiego spotkania 
po pięćdziesięciu latach. Przyjechali absol-
wenci z kraju, z Francji, Niemiec i ze Sta-
nów Zjednoczonych.

Problemów z identyfikacją osobową nie 
zanotowano, bo wielu z nas spotykało się 
sześciokrotnie w Ostródzie. 

Po serdecznych powitaniach wyelimino-
waliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu, 
udając się na okolicznościową mszę świętą. 
Ksiądz celebrans, wygłaszając jubileuszową 
homilię, wykazał się dogłębną znajomością 
zawiłości naszego zawodu, uwzględniając 
sumienną, fachową dbałość o zdrowie zwie-
rząt i jej ścisły wpływ na zdrowie ludzkie. 

Następnie przenieśliśmy się do Auli 
Kryształowej na Kampusie SGGW, gdzie 
odbyło się uroczyste wręczenie Zło-
tych  Dyplomów z okazji 50-lecia ukoń-
czenia studiów. Aktu wręczenia dokonali: 

prorektor SGGW prof. Bogdan  Klepacki, 
dziekan prof. Marian Binek i prodziekan 
prof. Marcin Bańbura. Wręczający w ser-
decznych słowach pogratulowali osią-
gnięć, życząc Jubilatom dużo, dużo zdro-
wia. W imieniu uhonorowanych Jubilatów 
przemówił Michał Śróbka, nakreślając rys hi-
storyczny naszego rocznika, z uwzględnie-
niem wspomnień o Profesorach, wśród któ-
rych prym wiedzie Profesor Piwowarczyk! 

Równoległą, bardzo podniosłą uroczysto-
ścią było wręczenie przeszło dwustu dyplo-
mów tegorocznym absolwentom, wśród któ-
rych absolutną przewagę ma płeć piękna. Na 
tę wspaniałą uroczystość przybyli również: 
prof. Jerzy Kita – główny inicjator wręcze-
nia nam Złotych Dyplomów, prof. Henryk 
Kobryń, prof. Jan Tropiło – bardzo przez nas 
lubiany długoletni opiekun naszego roczni-
ka, oraz prof. Paweł Sysa, którego wykład pt. 
„Wszystko jest zapisane w genach” wzbudził 
zachwyt i zainteresowanie wśród młodych 
i ciut starszych absolwentów.

Po oficjalnych uroczystościach udaliśmy 
się do sali bankietowej w domu akademickim 
„Limba”, gdzie zaczęliśmy biesiadowanie oraz 

wielogodzinne wspominki ze wspaniałego, 
studenckiego okresu naszego życia. Chwi-
lą milczenia oddaliśmy cześć naszym Kole-
żankom i Kolegom, którzy od nas odeszli.

Atrakcją spotkania okazał się wspaniały 
prezent dla nas wszystkich od Edka Makow-
skiego z Paryża. Był to oryginalny francu-
ski szampan w butelkach z niecodziennymi 
etykietkami, będącymi kopią naszego table-
au z 1965 r.! Brawo, Edziu, za tak wspaniałe, 
oryginalne przedsięwzięcie. 

Rocznik nasz cechuje nieodparta chęć ko-
leżeńskiego, wspólnego przebywania. Spoty-
kaliśmy się w sumie dziewięciokrotnie. Trzy 
razy w Warszawie i sześć razy w Ostródzie. 
Ostatnie, ostródzkie spotkanie 6 czerw-
ca 2015 r. było przedłużeniem Jubileuszo-
wych, Złotych uroczystości. Część uczest-
ników spotkania skorzystała z atrakcyjności 
kanału ostródzkiego. Po powrocie z prze-
jażdżki zaczęła świętować w staropolskim 
stylu w lokalu „U  Wokulskiego”. 

Rozjechaliśmy się z mocnym postano-
wieniem corocznych, serdecznych, koleżeń-
skich spotkań. Oby było ich jak najwięcej!

Michał Śróbka, Grudziądz

Dnia 3  marca 2016  r. w  Düsseldorfie 
w wieku 79 lat zmarł dr Leopold Płażewski. 
Szczere wyrazy współczucia żonie Ewie 
Landowskiej-Płażewskiej i  pozostałej 
Rodzinie składają koleżanki i koledzy z roku.

Złoty jubileusz absolwentów 
rocznika 1959–1965  
Wydziału Weterynaryjnego w Warszawie

dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Każdą, nie-
wykorzystaną połówkę tabletki ponownie umieścić butelce HDPE lub 
w blistrze i przechowywać w oryginalnym pudełku (nie dłużej niż 3 dni). 
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie 
terminu ważności podanym na blistrze lub butelce po skrócie EXP. 
Specjalne ostrzeżenia · Specjalne środki ostrożności doty-
czące stosowania u zwierząt: Oklacitinib moduluje układ immuno-
logiczny i może zwiększać podatność na zakażenie i zaostrzać choroby 
nowotworowe. Dlatego psy otrzymujące APOQUEL powinny być moni-
torowane pod kątem rozwoju stanów zapalnych i chorób nowotworo-
wych. Podczas leczenia świądu związanego z alergicznym zapaleniem 
skóry za pomocą oklacitinibu, należy zbadać i leczyć przyczyny podsta-
wowe (np. alergiczne pchle zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skó-
ry, alergię pokarmową). Ponadto, w przypadku alergicznego zapalenia 
skóry i atopowego zapalenia skóry, zaleca się by zbadać i leczyć czynniki 
wikłające, takie jak zakażenie bakteryjne, grzybicze, czy infestacji paso-
żytnicze (np. pchły, świerzb). Ze względu na możliwość wpływu terapii 
na niektóre parametry kliniczno-patologiczne, zaleca się okresowe mo-
nitorowanie zdrowia pacjenta i wykonywanie pełnych badań ilościowych 
i biochemicznych krwi u psów, u których stosuje się długotrwałą terapię. 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt 
leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Umyć ręce po podaniu 
produktu. Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwró-
cić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informa-
cyjną lub opakowanie. 
Stosowanie w czasie ciąży i laktacji · Bezpieczeństwo produk-
tu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i lakta-
cji oraz u samców psów hodowlanych nie zostało określone, dlate-
go nie zaleca się stosowania w czasie ciąży, laktacji i u psów przezna-
czonych do rozrodu. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje 
interakcji · W badaniach terenowych nie stwierdzono interakcji 

podczas podawania oklacitinibu jednocześnie z produktami lecz-
niczymi weterynaryjnymi, takimi jak leki przeciw pasożytom ze-
wnętrznym i wewnętrznym, leki przeciwbakteryjne i przeciwzapal-
ne. Wpływ oklacitinibu podawanego podczas szczepień żywymi mo-
dyfikowanymi szczepionkami z parwowirusem psów (CPV), wirusem 
nosówki psów (CDV) i wirusem parainfluenzy psów (CPI) oraz inakty-
wowanym wirusem wścieklizny (RV), został zbadany u 16-tygodnio-
wych nieszczepionych szczeniąt. Osiągnięto prawidłową odpowiedź 
immunologiczną na szczepienie przeciw CDV i CPV, jeżeli szczenię-
tom podawano oklacitinib w dawce 1,8 mg/kg masy ciała (m.c.) dwa 
razy dziennie przez 84 dni. Jednakże, w badaniach tych stwierdzono 
ograniczoną odpowiedź serologiczną na szczepienie przeciw CPI i RV 
u szczeniąt leczonych oklacitinibem w porównaniu do nieleczonej gru-
py kontrolnej. Jednak znaczenie kliniczne tych wyników dla szczepio-
nych zwierząt podczas podawania oklacitinibu (zgodnie z zalecanym 
dawkowaniem) nie jest jasne. 
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzie-
laniu natychmiastowej pomocy, odtrutki) · Tabletki z oklaciti-
nibem były podawane zdrowym, jednorocznym psom rasy Beagle dwa 
razy dziennie przez 6 tygodni, a następnie raz dziennie przez 20 tygo-
dni, w sumie przez 26 tygodni w dawce 0,6 mg/kg masy ciała, 1,8 mg/
kg masy ciała i 3,0 mg/kg masy ciała. 
Objawy kliniczne, które były uznane za mające związek z leczeniem 
oklacitinibem, obejmowały: alopecję (miejscową), brodawczaki, za-
palenie skóry, rumień, otarcia i rany pokryte strupem, „torbiele” mię-
dzypalcowe oraz obrzęk łap. Podczas badań stwierdzono, że zmiany 
zapalne skóry były w większości wtórne do rozwoju czyraków mię-
dzypalcowych na jednej lub kilku kończynach, a liczba i częstotliwość 
występowania tych zmian wzrastała wraz ze zwiększeniem daw-
ki. We wszystkich grupach odnotowano powiększenie obwodowych 
węzłów chłonnych, a częstotliwość występowania zmian wzrastała 
wraz ze zwiększeniem dawki i zmiany te związane były z czyrakami 

międzypalcowymi. Uznano, że rozwój brodawczaków jest związany 
z leczeniem, jednak nie zależy od dawki. 
Brak specjalnego antidotum, w przypadku wystąpienia objawów 
przedawkowania psy należy leczyć objawowo. 
Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezuży-
tego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzą-
cych z niego odpadów · Leków nie należy usuwać do kanalizacji 
ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków za-
pytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. 
Data zatwierdzenia lub ostatniej zmiany tekstu ulot-
ki · Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu lecz-
niczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Euro-
pejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu/). 
Inne informacje · Produkt APOQUEL tabletki jest dostarczany w bli-
strach lub butelkach i pakowany po 20, 50 lub 100 tabletek. Niektóre 
wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 
Oklacitinib jest selektywnym inhibitorem kinaz Janusowych (JAK). Ma 
możliwość hamowania funkcji różnych cytokin zależnych od aktywności 
enzymów JAK. Dla oklacitinibu cytokinami docelowymi są takie, które 
wykazują działanie prozapalne lub mające udział w odpowiedzi aler-
gicznej/świądzie. Jednakże oklacitinib może także wykazywać wpływ 
na inne cytokiny (np. takie uczestniczące w obronie organizmu i hemo-
poezie) co może stanowić niepożądane działanie. 
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu lecz-
niczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi 
przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego: Polska, 
Zoetis Polska Sp. z o.o., tel. 48 22 223 48 00.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego oraz wytwórcy od-
powiedzialnego za zwolnienie serii · Podmiot odpowiedzial-
ny: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348  Louvain-la-Neuve,  BELGIA. 
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii · Pfizer Italia 
S.R.L., Via del Commercio 25/27, 63100 Marino Del Tronto (AP), WŁOCHY.
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ZŁOTY JUBILEUSZ
ABSOLWENTÓW 

ROCZNIKA 1959–1965
WYDZIAŁU WETERYNARYJNEGO

W WARSZAWIE
9 maja 2015 r.
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W tym roku mija 500 lat od powsta-
nia pierwszego polskiego ekslibri-

su i jednego z pierwszych w Europie. Jest 
nim ekslibris drzeworytowy z 1516 r. hu-
manisty i mecenasa kultury, wychowanka 
Akademii Krakowskiej – Macieja Drze-
wickiego (1467–1535; ryc. 1). Piastując wy-
sokie urzędy (był sekretarzem dyploma-
ty Filipa Kallimacha, doradcą króla Jana 
Olbrachta, biskupem przemyskim, kanc-
lerzem wielkim koronnym, a później ar-
cybiskupem gnieźnieńskim i prymasem 
Polski), utrzymywał on szerokie kontakty 
z humanistami europejskimi. Swój księ-
gozbiór wzbogacał dziełami autorów sta-
rożytnych. Książki ochraniał i zdobił su-
perekslibrisem oraz dwoma ekslibrisami 
drzeworytowymi. 

Ekslibris z datą 1516  jest artystyczną 
ryciną, przedstawiającą herbowy kartusz 
z rodowym Ciołkiem, ujęty w renesansową 
arkadę (ryc. 2). Wytłoczony został w oficy-
nie wiedeńskiej Hieronima Wietora (1, 2).

Przez pojęcie ekslibris (ex libris – z ksią-
żek) rozumiemy znak własnościowy dane-
go egzemplarza książki, najczęściej ozdob-
ny, wykonany w technice graficznej z imie-
niem i nazwiskiem właściciela księgozbioru 
lub np. inicjałami albo nazwą instytucji. 
Typowy ekslibris jest małą zadrukowa-
ną kartką przyklejoną górnym brzegiem 
do wewnętrznej strony przedniej okładki. 

W najprostszej formie może to być odbi-
cie ozdobnej pieczątki.

Wiele korporacji zawodowych, np. le-
karze medycyny (3, 4), farmaceuci (5), 
ma opracowane w  formie książek swo-
je kolekcje ekslibrisów. My, niestety, ta-
kich opracowań zbiorczych mamy nie-
wiele (6, 7). Informacje o  ekslibrisach 
polskich lekarzy weterynarii znajdują 
się w wielu publikacjach, np. takich au-
torów jak doc.  Stefana Jakubowskiego 
(8), wybitnego twórcy znaków książko-
wych prof. Bohdana Rutkowiaka (9, 10, 
11) i prof. Jana Tropiły (12).

Nie wiemy, czy wśród naszych kolegów 
wielu zajmuje się tą piękną sztuką ozdabia-
nia książek. Warto więc opracować kata-
log ekslibrisów i przedstawić najciekaw-
sze, te, których twórcami lub właściciela-
mi są polscy lekarze weterynarii.

W  związku z  tym proszę PT leka-
rzy weterynarii o przesyłanie na adres 
(jatrop@wp.pl) ekslibrisów z następują-
cymi danymi:
1.  Rozmiar ekslibrisu w mm.
2.  Jaką techniką został wykonany (ozna-

czenie technik poniżej)?
3.  Rok powstania ekslibrisu.
4.  Krótka informacja o twórcy i właścicie-

lu ekslibrisu.
Jeśli te dane nie są wszystkie znane, pro-

szę odpowiedzieć na punkt 1 i 4.

Można również wysłać kserokopie eks-
librisów lub ich oryginały z wyżej podany-
mi informacjami pod adresem: 

Jan Tropiło  
ul. Podchorążych 25 A, m. 17 
00-721 Warszawa

Międzynarodowy system 
oznaczania technik graficznych 
ekslibrisów  
(najczęściej spotykane)

 – Wklęsłodruki: C 1 – staloryt, C 2 – 
miedzioryt, C 3 – akwaforta, C 4 – su-
choryt (sucha igła), C 5 – akwatinta, 
C 6 – miękki werniks, C 7 – mezzotin-
ta, C 8 – plastikoryt.

 – Wypukłodruki: X  1– drzeworyt 
wzdłużny, X 2– drzeworyt poprzecz-
ny – sztorcowy, X 3 – linoryt, X 4 – 
ołowioryt, X 5 – cynkoryt, X 6 – pla-
stikoryt z tłoczeniem.

 – Płaskodruki: L – litografia, T – typo-
grafia, druk.

 – Techniki fotomechaniczne, repro-
dukcje: P 1– cynkotypia kreskowa, P 2 
– cynkotypia siatkowa, P 3 – heliogra-
wiura, P 4 – rotograwiura, P 5 – foto-
typia, P 6 – fotolitografia, P 7 – offset.
Oprócz wymienionych stosowane 

są inne techniki, jak np. F – fotografia, 
K – kserotypia, niektórzy autorzy stosują 
również techniki własne TW (1, 3).

Mam nadzieję, że moja prośba odniesie 
skutek i właściciele ekslibrisów pochwalą 
się nimi, wzbogacając naszą wiedzę o eksli-
brisach lekarzy weterynarii i instytucji we-
terynaryjnych w Polsce.

Piśmiennictwo
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 3. Polski ekslibris medyczny II, Wrocław, Katalog wystawy, 

1990. Wydawnictwo Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 4. Ekslibris medyczny III, Wrocław, Katalog wystawy 1995. 
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Prof. Jan Tropiło, e-mail: jatrop@wp.pl

Ekslibrisy lekarzy weterynarii  
i instytucji weterynaryjnych  
w Polsce

Jan Tropiło

Ryc. 1. Maciej Drzewicki (2) Ryc. 2. Pierwszy polski ekslibris (2)
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Szanowny Panie Redaktorze

Z dużym zainteresowaniem przeczyta-
łem Pana komentarz odnoszący się, ogól-
nie ujmując, do kondycji uczelni wetery-
naryjnych w Polsce (Życie Wet. 5/2016). 
Wniosek, który Pan wysuwa, można stre-
ścić stwierdzeniem: jest dobrze. Potwier-
dzeniem tego ma być choćby wzrastają-
ca z każdym rokiem liczba zagranicznych 
studentów oraz zakodowana dzięki stu-
diom konieczność kształcenia przez całe 
życie, sprawiająca, że absolwenci niemal 
natychmiast uczestniczą w studiach po-
dyplomowych.

Trudno zgodzić się z taką jednoznacz-
ną interpretacją argumentów przytoczo-
nych w komentarzu. Motywacje podejmu-
jących u nas studia kandydatów z zagra-
nicy są zapewne wielorakie, w tym, m.in. 
kryteria ekonomiczne i łagodniejsze wa-
runki przyjęcia na studia. To, że ogrom-
na większość absolwentów podejmuje 
niezwłocznie za własne (duże) pieniądze 
kształcenie podyplomowe, nie jest na ogół 

podnoszeniem kwalifikacji, a koniecznym 
uzupełnieniem wiedzy, którą student po-
winien zdobyć jeszcze w trakcie studiów, 
aby odpowiedzialnie wykonywać swój za-
wód. Najlepiej ilustruje to program nie-
których specjalizacji, np. chirurgii, gdzie 
mitręży się czas na naukę węzłów lub na 
zajęciach z chorób psów i kotów roztrzą-
sa podstawowe, niezmienne od lat, kano-
ny diagnostyki klinicznej. Można czasami 
odnieść wrażenie, że ciężar przygotowa-
nia zawodowego (płatnego) przesuwa się 
na okres po studiach. Może jest to wyzwa-
nie naszych czasów, tylko proszę nie my-
lić tego zjawiska z koniecznością kształ-
cenia ustawicznego.

Autor komentarza odrzuca zdecydo-
wanie pogląd o słabszym przygotowaniu 
absolwentów. Zapewne trzeba zobiek-
tywizowanych badań, aby dość rozpo-
wszechniony pogląd lekarzy tzw. śred-
niego pokolenia uprawdopodobnić. Rzecz 
nie sprowadza się jednak do alternatywy: 

źle ich uczą czy zbyt mało wymagają 
(trzeba myć ręce i nogi). Nie wydaje się 
też słuszne przypisywanie winy za pogar-
szające się efekty kształcenia zwiększo-
nej liczebności studiujących. Wydziały 
zapewne postępują racjonalnie – przyj-
mują zgodnie z możliwościami. Definio-
wanie potrzeb chyba nie jest rolą uczelni.

Przywołane w  komentarzu oceny 
Europejskiego Stowarzyszenia Uczelni 
Weterynaryjnych nie wyglądają dobrze 
i choć nie wprost, dają do myślenia o ja-
kości kształcenia. To, niestety, w Polsce 
nie jest odosobnionym przypadkiem. 
Inne uczelnie również nie uzyskują do-
brych ocen. W najnowszym prestiżowym 
rankingu brytyjskim (The World Univer-
sity Ranking) dwa czołowe polskie uni-
wersytety (Uniwersytet Jagielloński i Uni-
wersytet Warszawski) spadły poniżej pią-
tej setki. Zasmucające są nie tylko oceny, 
ale również brak rzetelnego ustalenia fak-
tów i ewentualnej gotowości do naprawy.

Listy do redakcji
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Albumina
ALP
Amoniak
Amylaza
ALT
AST
Bilirubina
Cholesterol
CK
CKMB
Fruktozamina
Glukoza
GGT
Kreatynina
Kwas moczowy
Kwasy żółciowe
Mikroproteina
Mocznik
Trójglicerydy
Cynk
Miedź
Magnez
Fosfor
Potas
Sód
Chlorki
Żelazo
Wapń
Lipaza
Wodorowęglany

0,7 PLN / test

8 gatunkówwraz z normami

Wynik 
po 120 sekundach

Polskie 
oprogramowanie 

weterynaryjne

Dedykowany 
system 

jednorazowych 
testów

3 lata 
gwarancjiNa rynku 

od 2005 roku

Tel.: 601 845 055 (Marek) • 601 932 909 (Stanisław)

www.AnalizatoryWeterynaryjne.pl

WETERYNARYJNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY

PROMOCJA
odbierzemy w rozliczeniu 
Twój sprzęt laboratoryjny



Izba Lekarsko-Weterynaryjna na pod-
stawie art.  10 w  pkt  2 ustawy o  zawo-
dzie lekarza weterynarii i  izbach lekar-
sko-weterynaryjnych ma prawo opi-
niowania i  wnioskowania w  sprawach 
kształcenia lekarzy weterynarii. Dotych-
czas nie spotkałem się z oficjalnym sta-
nowiskiem samorządu w  tej sprawie.  
A  może warto takie stanowisko profe-
sjonalnie przygotować i  skonfrontować 
z  obiegowymi opiniami czy nawet po-
równać z wnioskami EAEVE? To oczy-
wiście kosztuje, ale warto.

Czy wszyscy członkowie Izby są za-
interesowani podjęciem tej tematyki? 
Obawiam się, że nie. Sprzeczność inte-
resów grupowych sprawia, że jesteśmy 
bardziej „samorządem absolwentów wy-
działów weterynaryjnych” niż samorzą-
dem zawodowym. Naukowiec, lekarz 
wolnej praktyki czy pracownik Inspek-
cji Weterynaryjnej to co najmniej trzy 
bardzo różne zawody, z  zupełnie od-
rębnym zakresem kompetencji, wiedzy, 
formami realizowania, a przede wszyst-
kim oczekiwaniami do i od samorządu.  

Jestem przekonany, że jeszcze raz warto 
zbilansować korzyści i ułomności wspól-
nego „bycia razem”. Jaką wartość ma mi-
tyczna jedność? Chętnie wezmę udział 
w takiej dyskusji.

Dziękując za omawiany artykuł, ocze-
kuję na podobne.

Dr Zbigniew Jarocki 
Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze

W numerze 5 „Życia Weterynaryjnego” 
z 2016 r. ukazał się artykuł Pana dr hab. 
Andrzeja Rudego poświęcony bieżącym 
kwestiom funkcjonowania Inspekcji We-
terynaryjnej oraz problemom związanym 
z planowanym łączeniem inspekcji odpo-
wiedzialnych za nadzór nad bezpieczeń-
stwem żywności. Nie będę odnosił się 
do kwestii łączenia inspekcji, ponieważ 
praca nad ostatecznym kształtem usta-
wy są w  toku i  trudno dziś przesadzać 
o jej ostatecznej wersji. Powołany przez  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół 
składający się z przedstawicieli wszyst-
kich inspekcji nadal pracuje nad projek-
tem ustawy.

Pragnę jednak odnieść się do czę-
ści wystąpienia Pana Andrzeja Rudego, 
w którym odnosi się on do zmian na sta-
nowiskach Wojewódzkich Lekarzy We-
terynarii i ich zastępców. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem, powoływanie na te 
stanowiska odbywa się w porozumieniu 
z właściwym wojewodą i w  ten sposób 
odbyło się i tym razem. Prawdą jest, że 
zmiany nastąpiły w 11 województwach, 
przy czym w 3 województwach do zmian 
doszło w związku z przejściem dotych-
czasowych Wojewódzkich Lekarzy We-
terynarii na emerytury. W 4 przypadkach 
dotychczasowi Wojewódzcy Lekarze We-
terynarii lub ich zastępcy zmienili sta-
nowisko pracy, obejmując stanowisko 

zastępców lub awansując ze stanowiska 
zastępcy na Wojewódzkiego Lekarza We-
terynarii. Tak więc tylko w 5 wojewódz-
twach nastąpiła całkowita zmiana w kie-
rownictwie Wojewódzkich Inspektorów 
Weterynarii.

Nieprawdą jest, że nie skierowałem 
do odchodzących koleżanek i  kolegów 
lis tów z  podziękowaniem (w  załącze-
niu kopie tych listów). Nie ponoszę od-
powiedzialności za formę, w jakiej wo-
jewodowie dokonywali przekazywania 
świadectw pracy odchodzącym Woje-
wódzkim Lekarzom Weterynarii. Nie-
prawdą jest również, że nie zapropono-
wano koleżankom i  kolegom możliwo-
ści pracy w zawodzie. W dniu 24 lutego 
2016  r. skierowałem do nowych Woje-
wódzkich Lekarzy Weterynarii pismo 
o przekazanie informacji dotyczącej za-
trudnienia byłych Wojewódzkich Leka-
rzy Weterynarii i ich zastępców (w załą-
czeniu kopia pisma).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
w  kilku przypadkach obecni Woje-
wódzcy Lekarze Weterynarii otrzyma-
li odmowę przyjęcia proponowanych 
stanowisk, np. wojewódzkich inspek-
torów. Koledzy ci wybrali pracę jako  
wyznaczeni lekarze weterynarii, choć 
część z nich pozostała w Wojewódzkich 
Inspektoratach Weterynarii na różnych 
stanowiskach.

Jak wynika z  posiadanych przeze 
mnie informacji i  stałego monitorowa-
nia problemu, na dzień dzisiejszy tylko 
jedna osoba pozostaje bez zatrudnie-
nia w  związku z  długotrwałą niezdol-
nością do pracy, ale i w tym przypadku 
Wojewódzki  Lekarz Weterynarii dołożył 
wszelkich starań, aby zaproponować ko-
ledze stanowisko stosowne do jego wie-
dzy i doświadczenia zawodowego.

Tak więc stwierdzenie autora o bra-
ku elementarnej przyzwoitości i upadku 
dobrych obyczajów jest nieuprawnione 
i wprowadza złe emocje w środowisku. 
Mam nadzieję, że rozpowszechnianie 
tego typu nieprawdziwych i  niespraw-
dzonych u  źródła informacji nie miało 
na celu dyskredytowania Głównego Le-
karza Weterynarii i osobiście mnie jako 
Głównego  Lekarza Weterynarii.

Jestem głęboko przekonany, że w tak 
przełomowym dla naszego zawodu czasu 
konieczna jest konsolidacja naszej korpo-
racji oraz budowanie dobrych, partner-
skich i  przyjaznych stosunków między 
wszystkimi grupami zawodowymi two-
rzonymi przez lekarzy medycyny wete-
rynaryjnej.

Z poważaniem
Główny Lekarz Weterynarii

Włodzimierz Skorupski
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Studia podyplomowe

Państwowy Instytut Weterynaryjny– Państwo-
wy Instytut Badawczy w Puławach na wnio-
sek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Wete-
rynarii ogłasza nabór na pięciosemestralne 
studia specjalizacyjne z dziedziny

ROZRÓD ZWIERZĄT
Osoby zainteresowane prosimy o pi-
semne zgłaszanie uczestnictwa na ad-
res: Państwowy Instytut Weterynaryjny 
– Państwowy Instytut Badawczy, Weteryna-
ryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego,  
Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy,  
tel. 81 889 32 34, fax 81 886 40 04,  
e-mail: wckp@piwet.pulawy.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u kie-
rownika studium: prof. dr. hab. Władysła-
wa Wawrona (kierownika Katedry Rozrodu 
Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryj-
nej w Lublinie) pod nr tel.691 853 753 lub 
81 445 61 15 lub w sekretariacie katedry 
81 445 60 99.
Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty 
przewidziane w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. 
z 28.11.1994. nr 131 poz.667).

W myśl tego rozporządzenia warunkiem przy-
jęcia jest zgłoszenia przez zainteresowane-
go wniosku zawierającego imię i nazwisko 
wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodze-
nia, informację o przebiegu pracy zawodo-
wej, o ukończonych kursach specjalizacyj-
nych i ewentualnych publikacjach. 
Do wniosku należy dołączyć odpis zaświad-
czenia okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej 
o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, 
deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji 
oraz dokument potwierdzający co najmniej 
dwuletni staż pracy. 
O kolejności przyjęcia na studia decydu-
je staż pracy i uprzednio ukończone kursy 
specjalizacyjne
Termin składania dokumentów upływa 
30 września 2016 r.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego prze-
widuje możliwość przesunięcia terminu roz-
poczęcia I semestru.
Ogłoszenie umieszczone jest również na stro-
nie piwet.pulawy.pl/kslw
Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 11: prof. 
dr hab. Tomasz Janowski
Dyrektor PIWet-PIB: dr hab. Krzysztof 
 Niemczuk prof. nadzw.

Konferencje i szkolenia

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki wraz z Pol-
skim Stowarzyszeniem Bujatrycznym oraz 
 Północno-Wschodnią Izbą Lekarsko Wetery-
naryjną mają zaszczyt zaprosić lekarzy we-
terynarii oraz hodowców bydła do udziału  
w VII Krajowej Konferencji Bujatrycznej

ROZWÓJ NOWOCZESNYCH METOD 
BIOTECHNOLOGII  

I ICH PRZYDATNOŚĆ W HODOWLI BYDŁA
W programie między innymi:

 – Wykład inauguracyjny nt. Niekonwen-
cjonalne zastosowanie storczyków wy-
głosi Grzegorz Tabasz, przyrodnik, Dzien-
nik Polski

 – Jaśkowski J. (UP, Poznań): Programy hor-
monalne wykorzystywane w embriotrans-
ferze u bydła i ocena ich skuteczności – 
choroby zakaźne mające wpływ na obrót 
zarodkami bydła

 – Więsak T. (Zakład Biologii Gamet i Zarod-
ka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań 
Żywności PAN w Olsztynie): Zastosowa-
nie nowoczesnych metod biotechnologii 
w hodowli bydła
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 – Jaśkowski J. (UP, Poznań): Dobór dawczyń 
i biorczyń oraz techniczne aspekty wypłu-
kiwania zarodków

 – Kowalski Z.M (UR, Kraków): Dodatki w ży-
wieniu krów mlecznych

 – Twardoń J. (UP, Wrocław): Jak stres obni-
ża płodność i wydajność krów mlecznych

 – Lukas Hlubek (Czechy): Kulawizny u by-
dła mlecznego – nowoczesna diagnosty-
ka, terapia i zapobieganie

 – Latos S. – firma Dr. BATA ZRT Ocsa  
(Węgry): Interakcja egzo-, i endogennych 
bodźców oraz sytuacji awersyjnych doty-
czących krów mlecznych w krytycznym 
okresie przejściowym – od zasuszenia 
do zapłodnienia

 – Sobiech P. (UWM, Olsztyn): Diagnostyka 
biochemiczna chorób okresu przejścio-
wego u bydła

 – Lukas Hlubek (Czechy) pokaz zabiegu ko-
rekcji racic

Rozpoczęcie konferencji – 7 października 
2016 r. o godz. 9.00 w Auli Wyższej Szko-
ły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
– dr nauk wet. Marian Jan Czerski
Koszt uczestnictwa: 200 PLN + 23% VAT 
(opłata obejmuje udział w konferencji, wstęp 
na targi weterynaryjne, serwis kawowy w cza-
sie przerw, obiad, bankiet, materiały konfe-
rencyjne, certyfikat uczestnictwa).Organi-
zatorzy nie pokrywają kosztów delegacji, 
dojazdu i noclegów.
Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 września 2016 r.
Nazwa klienta: Polskie Towarzystwo Nauk 
Weterynaryjnych, Oddział Łomżyńsko-Ostro-
łęcki, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża.
Numer rachunku bankowego: 

Alior Bank SA O/Łomża
45 2490 0005 0000 4500 7200 9070

Przelew bankowy powinien zawierać: nazwi-
sko i imię lub nazwę firmy oraz informację: 
„VII Krajowa Konferencja Bujatryczna 7 paź-
dziernika 2016 r.”
Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko 
uczestnika, nazwę firmy i NIP, adres, tele-
fon, e-mail, numer dyplomu, prawa wykony-
wania zawodu należy przesłać faksem, pocz-
tą lub elektronicznie do 20 września 2016 r. 
na adres: PTNW Oddział Łomżyńsko-Ostro-
łęcki, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża,  
tel./fax: 86 216 34 54, e-mail: biuro@ptnw.eu. 
Kontakt: Alicja Kowalewska, Agnieszka Ber-
lińska. Informacje na stronie www.ptnw.eu 
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokona-
nie wpłaty w wyznaczonym terminie.
Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edu-
kacyjne w ramach programu ustawicznego 
kształcenia lekarzy weterynarii.

Dodatkowe informacje:
W przeddzień konferencji (6 października 
2016 r.) w godz. 9.00–15.00 zostaną zor-
ganizowane warsztaty poświęcone zabie-
gom embriotransferu. Ćwiczenia praktyczne 
przeprowadzą lekarze weterynarii z zespo-
łu pozyskiwania i produkcji zarodków  bydła 
przy SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o. Oddział 
w  Piątnicy k. Łomży.
Warsztaty odbędą się na terenie Ośrodka 
Embriotransferu Stacji Hodowli i Unasienia-
nia Zwierząt w Bydgoszczy Sp z o.o. Oddział 
w Piątnicy, ul. Czarnocka 56, 18-421 Piątni-
ca, tel. 86 216 49 75.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 
200 PLN + 23% VAT i obejmuje również 
koszt obiadu, po warsztatach udział w I We-
terynaryjnych Zawodach Strzeleckich (Ka-
rabinek AK. Klub Strzelecki „Sagittarius”, 
Piątnica, ul. Stawiskowska 57) Fort III oraz 
kolację. Podczas kolacji w Forcie nr III Twier-
dzy Łomża zostaną ogłoszone wyniki zawo-
dów i wręczone dyplomy.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy 
się kolejność zgłoszeń. 
O kolejności uczestników na liście decydu-
je wpłata na konto: numer rachunku ban-
kowego: 

Alior Bank SA O/Łomża  
45 2490 0005 0000 4500 7200 9070 

z dopiskiem „Warsztaty – Embriotransfer 
6 października 2016”.

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Pań-
stwowego Instytutu Weterynaryjnego – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Puławach 
oraz Polskie Towarzystwo Parazytologiczne  
organizują w dniach 7–8 września 2016 r. 
VI Międzynarodową Konferencję Naukową

WŁOŚNICA W NAUCE I PRAKTYCE
Szczegółowe informacje znajdują się na stro-
nie: www.piwet.pulawy.pl, gdzie znajduje się 
również formularz zgłoszeniowy.

Praca

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE 
„ZBYSZKO”

zatrudni na pełen etat lekarza weterynarii, 
posiadającego wiedzę i doświadczenie w le-
czeniu i profilaktyce koni.
Stado liczy 180 szt.
Kontakt – dr Krzysztof Lik
Adres: Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Zbysz-
ko”, Wiączyń Dolny 58 a, 92-701 Nowosolna

www.centrumzbyszko.com.pl
biuro@centrumzbyszko.com.pl

ANIMAL PHARMA 
LIDER W WETERYNARII DROBIU  

ZATRUDNI  
TERENOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Prowadzimy rekrutację do naszych 11 lecznic.
Wymagania: chęć poszerzania wiedzy, zaan-
gażowanie, dyspozycyjność, odporność na 
stres, komunikatywność i umiejętność pra-
cy w zespole, prawo jazdy kat. B. 
Nie wymagamy doświadczenia w weteryna-
rii drobiu.
Oferujemy: ciekawą i rozwojową pracę, opie-
kę merytoryczną doświadczonych lekarzy we-
terynarii, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę 
w młodym zespole specjalistów.

Osoby zainteresowane 
prosimy o przesyłanie CV na adres  

kariera@akademiaap.com
Więcej o Akademii: www.akademiaap.com
Zapraszamy do współpracy.

KUJAWSKO-POMORSKI 
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

poszukuje lekarza weterynarii 
na stanowisko:  

młodszy asystent  
w zakładzie higieny weterynaryjnej

Miejsce pracy: Zakład Higieny Wetery-
naryjnej. Oddział Terenowy w Toruniu,  
ul. Antczaka 39/41, 87-100 Toruń

Różne

ZJAZD ABSOLWENTÓW 
ROCZNIKA 1976–1981

WYDZIAŁU WETERYNARYJNEGO 
W LUBLINIE

Informujemy, że z okazji 35. rocznicy ukończe-
nia studiów, w dniach 2–3 września 2016 r. 
zorganizowane będzie w Lublinie kolejne 
spotkanie absolwentów naszego rocznika. 
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie 
uczestnictwa do końca lipca br. oraz dokona-
nie wpłaty 230 zł od osoby na konto: 
Zbigniew Grądzki

nr 23124023821111000038936584  
(z dopiskiem „zjazd absolwentów”). 

Mile widziane osoby towarzyszące.
Bliższe informacje dostępne u organizatorów:

 – Zbigniew Grądzki, tel.: 81 445 62 00, 
607 926 337,  
e-mail: gradzki@up.lublin.pl

 – Jacek Chmielowiec, tel.: 508 176 655
 – Marek Świetlicki, tel.: 509 775 801
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