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inspection

ści zaspokojenia głodu czy pragnienia. Wszystko to
ma ostatecznie wpływ na końcową ocenę fuszy mię-
snej i jakość mięsa (8). Mając pov"ryższe na uwadze,
jak teZ stwierdzane od lat odchylenia jakościowe w
po staci wychudzenia, wodnicy czy niedo st ateczne go
wykrwawi eni a ubij any ch zw ier ząt mo gąc e być obj a-
wami niektórych chorób, czy nieodpowiedniego ich
traktowania w czasie chowu, bądźw drodzę odzagro-
dy do rzeźni, podjęto próbę oceny l analtzy wyników
b adania p oub oj owe go zw ier ząt r zeźny ch.

Mateilał i metody
Analizowano materiały i informacje otrzymane z po-

szczegolny ch woj ewódzkich inspektoratów weterynaryj -

nych, zebrane w 2000 r, w zakładach uboju i przetwórstwa
mięsa. Oceniano zestawienie i dane w sprawozdaniach z
wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa,
drobiu, dziczyzny i królików za2000 r. w części dotyczą-
cej zwierzątrzeźnych i mięsa (2,3).

Wykorzy stano własne ob s er-w acj e z w izy tacjt niektórych
miejsc uboju. Nie podejmowano oddzielnej analizy oceny
zwlerzątrzeźnychprzemieszczonych do uboju na teren in-
nych wojewodztw z miejsc ich pochodzenia, co w latach
ostatnich jest dość często praktykowane.

Wyniki iomówienie
W 2000 r. poddano ubojowi pod nadzorem wetery-

naryjnym na terenie Polski ponad 20 mln zwierząt(2).
W tym ponad 1,3 mln bydła, ponad 240 tys. cieląt,

Jednym z mierników oceny zdrowia zwierząt jest
ocena wyników ich badania sanitarno-weterynaryj ne-
go po uboju, Jednocześnie badanie przedubojowe
zw ier ząt rueżny ch - j ako skró c one b adanie klini czne
odgrywało zawsze ogromną rolę w podejrzeniu lub
stw i e rdz eniu cho rób zakaźny ch zw alczany ch z ur zę-
du. W ostatnich latach uwidoczniło się to szczególnie
przy stwierdzeniu klasycznego pomoru świń w Ho-
landii i wystąpienupryszczycy u świń, owiec i bydła
w Wielkiej Brytanii (I,4).

Poza chorobamt zakaźnymi, nie wolno zapomlnac
o niekorzystnym wpływie transporlu na stan zdrowia
zw ier ząt r ze żny ch. P o dc z a s tran sp o rtu pr zy pttszc zal -
nię zar azlła s i ę pry s z c z y c ą znac zna ltc zb a zw ier ząt na
Wyspach Brytyjskich w pierwszej fazie jej pojawienia
się. Po przebytym transporcie ujawniają się choroby
bądź objawy chorobowe mające ogromny wpływ na
jakośó fusz. Transportzwierząt odbywający się nawet
w najlepszych warunkach stanowi okazję do znacznej
utraty masy ciała,może prowadzić do wielu obrażeń,
a nawet śmierci zwierzęcta. Niedopuszcza|nęjest łą-
c zęnie w śr o dkach tran sp ortu zw ter ząt r ó żny ch g atun-
ków, różnej wielkości i wagi, zbytntego zagęszczęnta
li c zby pr zew o żony ch zw ier ząL braku wentyl acj i b ąd ź
nadmiernego ich oziębienia. Podobne zastrzeżenia od-
nosić można do magazynów żywca, gdzie zwierzęta
przebywają przed ubojem i zamiast odpoczywać pod-
dawane sądodatkowym stresom, nie mając możliwo-



ponad 18 mln świń, 23 tys. owiec i
ponad 37 tys, koni. Szczegóły zesta-
wiono w tab. 1. W 2000 r. stwierdzo-
no podczas badania przedi poubojo-
wego choroby bądź obj awy chorobo-
we u 9,5 mln (46,220ń) badanych
zwierząt. Najwięcej zwierząt z cho-
robami bądź objawami chorobowy-
mi występowało wśród owiec, świń,
bydła, a najmniej u cieląt oraz koni.
W wyniku badania uznano za nie-
zdatnę bądź o o graniczon ej przy dat-
ności do spożycia ponad 81 tys.
(0,39%) badanych tusz. Odsetek nie-
zdatnychwahał się od 0,23You świń,
0,37Yo u cieląt, 0,650ń u koni, 0,84o/o

Tab. 1. Występowanie objawów chorobowych urwierzątrzeźnych w Polsce w 2000 r.

u bydła do I,I4oń u owiec. wodnicę, niezupełne wykrwawienie, nienormalny za-
W tab. 2 podano rodzaj chorób bądź objawów cho- pach, włośntcę,wĘrzycę, bąblowicę i sarkosporydio-

robowych stwierdzonych podczas badania san.-wet. zę u świń, motylicę wątrobowąu bydła i owiec. ogni-
Rozpoznano gruźlicę u bydła i świń, posocznicę i rop- ska ropne, zanieczyszczeniabądź przekrwienia u by-
nicę - u bydła, cieląt, świń, owiec i koni. Btałaczkęi dła, cieląt, świń, owiec i koni. Częstotliwość wystę-
nowotwory u bydła, pojedyncze przypadkinowotwo- powania wymienionychprzyczyn dyskwalifikacji do
rów u cieląt, świń i koni, żołtaczkę, wychudzenie lub spożycia całych fuszbądż ich części lub określonych

Tab. 2. Wyniki badania sanitarno-weterynaryjnego zwierząt rzeźnych w Polsce w 2000 r. (liczbal"/o)

Liczba
bada nych
zwierząt

Zwierzęla z objawami
bądź zmianami
chorobowymi

iczba o/o

Zwierzęta uznane
za niezdalne lub

o ograniczonej przydatności

l czba fo

Bydło

Cielęta

Trzoda chlewna

0wce

Konie

Razem

1 346 675

241 420

18 672 315

23 096

37 729

20 321 235

338 646

g272

9 168 088

15 462

3946

9 535 414

25,14

3,84

49,09

66,94

1 0,45

46,22

11 445

911

43 147

264

249

81 016

0,84

0,37

0,23

1,14

0,65

0,39

Rodzaj zmian Bydło Cielęta Trzoda chlewna 0wce Konie

G tuźlica

Posocznica i topnica

Białaczka

Nowotwory

ż6łlaczka

Wychudzenie, wodnica

Niezupełne wykrwawienie,
śmietć naturalna

Nienormalny zapach

Włośnica

Wągrzyca

Bąblowce

Motylica wąttobowa

Satkosporydioza

Inne pasożyty

0gniska ropne, przekruienie
i zanieczyszczenie

lnne zmiany

Razem

86/0,006

1366/0,1

21210,01

1 40i001

33710,02

1 058/0 ,07

51 0/0 ,03

41710,03

2480/0,1 8

98/0,007

147 236ń0,93

593710,44

153 149/11 ,37

25 62011,g

338 646/25,14

160/0,06

2/0,0008

4410,01

201/0,08

33/0,01

1 1/0 ,004

2/0,0008

7468/3,09

1357/0,55

g172l3,84

15 695/0,08

6485/0,03

1 34/0 ,0007

1623i0,0008

4221l0,02

5843/0,03

22 38710,11

88/0,0004

30/0,0004

g24 75114,g5

82l8l0,04

228410,01

188 930/1 ,01

6 609 749/35,39

1 377 
'gqft,37

9 168 088i49,09

5l0,02

14/0,06

3i0,01

21l0,09

g710,41

2010,08

17l0,07

2391/1 0,35

2904l12,57

2710,11

6014/26,03

3949/17,00

15 462/66,94

2210,05

4210,11

10l0,02

1 6/0,03

1210,03

121l0,32

62/0,1 6

270l0,71

161114,26

178014,71

3946/1 0,45



nar ządów r ó żniła się znac znie na tereni e p o szcze gol-
nych wojewodztw (3, 6, 7). Nie stwierdzono prostej
zależności liczby tusz lznanych za niezdatne,bądź o
o grani c zon ej pr zy datno ś c i sp o żyw c zej a ltczb ą zw te -

tząt,u których występowaĘ objawy lub zmiany cho-
robowe. Podobne wyniki badania sanitarno-weteryna-
ryjnego rejestrowano w latach 1987-1997 (6,7).

Reasumując, naleĘ przypomnieć, że w Polsce cią-
gle zbyt duża liczba zlvierząt rzeźnych wykazuje od-
chylenia stanu zdrowiabądź określone objawy choro-
bowe. Choroby pasoĄtntcze, głównie motylica wątro-
bowa u bydła i owiec, bąblowica u świń wymagająwięk-
s z e go z aintere s ow ania i b ar dzi ej skuteczn e go działanta
dla ograniczenia ich występowania. Jest to realne do
wykonania , gdyż od lat nie występująu nas groźne cho-
roby zakaźne wymienlonę przęz Międzynarodowy
IJrząddo spraw Epizootii (OIE) na tak zsxlanej liście A,
które w wielu krajach pochłaniają ogronrne kwoty dla
tchrozpoznawania i likwidacji. Nie stwierdzono u by-
dła objawów ze strony centralnego układu nerwowego,
c o wyklucz ało p o dejr zenie gąb czastej enc e fal op atii,

Oc eniaj ąc urzędowe wyniki b adania zw terząt rzeź-
nych i mięsa nie mozna pomijać ich znaczenia dla
ochrony zdrowia ludzi, a takżę zdrowia zwierząt. O
tym ostatrrimpamiętać wlpada i przypominać koniecz-
ność wzajenrnego zalfanta hodowcy ilękarzawet, Z
r o żny ch pr zy c zyfl nle zaw szę i w s z ę dz i e pr ze str ze ga-
ne sąrygory badania przed i poubojowego zwlerząt.
Gdyby tak nie było, uniknięto by wielu groźnych sytu-
acji i ogromnych strat, jakie powstaĘ na początku
nowego tysiąclecia, związanych z występowaniem
pryszczycy na Wyspach Brytyjskich na skalę od lat
niespotykaną gdzie chorobę rozpoznawano u świń
dopiero po ich uboju. Działo się to wszystko w pań-
stwie mającym ogronrne osiągnięcia w nauce i prak-
Ęce weterynaryjnej, w państwie, gdzie stworzono i
rekomendowano innym właściwy system nadzoru nad
występowaniem chorób, który mtał gw arantować wy-
krycie choroby we wczesnym jej stadium.Zapomnia-
no chyba o niektórych chorobach o etiologii wiruso-

wej, gdyż system ten opracowano i sprawdzano na
pr zyŁJadzie zw alc zanta gruźlicy. Wy st ąp i e ni e pry s z -

czy cy obnażyło nie tylko pr akĘ czne mo ż liwo ś c i dzia-
łaniabryĘ jskiejweterynańi,aletakżebrakzniąwspół-
pracy ze strony samych hodowców. Brakzalfania spo-
łeczności lokalnych, atakże i innych dla poczynań me-
rytory c zny ch lekar zy weterynari i.

Przypomnijmy jeszcze, ze podobne wąĘliwości nie
tylko w Wielkiej Brytanii wygłaszano przy rozpozna-
waniu i zwalczaniu gąbczastej encefalopatii bydła
(BSE). W wielu stadach obserwowano pojedyncze
(do słowni e) przyp adki zachorow ań, nakazając likwi-
dację całych stad, a nawet zwierząt z sąsiednich ferm,
bez nalężnej rekompensaty. Rodziło to postawy i za-
chowani a ho dowców odbie gaj ąc e o d ży czenia władz.
Bowiem w przypadku, gdy w stadzię nie było już wię-
cej zachorowań, ich właściciele czy opiekunowie nie
zgłaszalttychsporadycznychprzypadkow,pozostając
pozawszelkimipodejrzeniami.Tymna\eżytłamaczyó
złożoność pewnych zjawisk i trudności w wyjaśnia-
niu ich przyczyn.
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AROCH I., PERL S., MARI(OVICS A.: Rozsiana
choroba eozynofilowa podobna do idiopatycznego
syndromu hypereozynofilowego u psa. (Dissemina-
ted eosinophilic disease re§embling idiopathic hy-
pereosinophilic syndrom€ in a dog). Vet. Rec. 149,
386-389,2001 (13)

Syndrom.idiopatycznej hypereozynofilii (HES) opisano u ludzi i u kotów.
Cecbuje go eozynofilia o nie ustalonej przyczynie, obecność nacieków eozyno-
filowych w lvielu narządach, które sąprzyczynąrożnych zaburzeń czynnościo-
wych prowadzących do śmierci U owczarka w wieku 6,5 roku wystąpiła utrzy-
mująca się przez 4 miesiące depresja, utrata łaknienia, niechęć do wysiłku, go-

rączka, powiększenie wątroby i śledziony We krwi występowała ostra leukocy-

toza(74,0 x 109,Ą-), eozynofilia (50,0 x 10'/L), bazofilia (2,79 x 10'/L) i mono-

cytoza (.1,62 x 10'/L) W obrazie eozynofilów 56,2% stanowiĘ dojrzałe seg-

mentowane komórki, 43,5% stanowiły postacie pałeczkowate. Nacieki eozyno-

filów występowaĘ w sercu, miąższu płuc, powiększonej wątrobie i śledzionie,
węzłach chłonnych i mięśniach szkieletowych Nieregulamego kształtu guzki
występowały w sęrcu i płucach Węzły chłonne były twarde i powigkszone 

a,

DAVIES R. H., EVANS S. J., PREECE B. E.,
CHAPPELL S., KIDD S., JONES Y. E.: Wzrost
zukażeń u owiec w)Ąvołany przez Salmonella ente-
rica subsp. diarizonae §erovar. 61:K:1,5(7). (Incre-

^se 
of Salmonella enterica subspecies diarizonae se-

rovar. 61:K:1,5(7) in sheep). Vet. Rec. I49,555-557,
2001 (18)

W okresie 1990-i998 zwiększyła się liczba izolacji od owiec Sa]lnone]]a

enterica subspecies diarizonaesetovar. 61:K:1,5(7). Serotyp ten izolowano naj-

częściej z przypadków ronień i przedwczesnych porodów Jednakże, ż9 (24,40/,)

na 1 19 szczepów izolowano od owiec i jagniąt z przypadkórł, pasożytniczego

zapalenia przewodu pokamowego oraz zablrzeń gastrycznych W 35 przypad-

kach rozpoznano infekcję wy-wołaTla przęz Sa]mone]]a enterica subspecies dia-

rjzonae serovar 6l:K:],5(7) W 1990 r. zdiagnozowano 29, w 1992 r 16 i w
1999 r. 84 przypadki zakażeń wywołanych przez ten zarazek.75oń szczepów

Sa]monel]a enterica subspecies djarizonae serovar 6]:K:],5(7) lerrnentowało
laktozę i dlatego nie byĘ one identyfikowane na podłożu Mac Conkeya. agarze

z zielenią brylantową i na podłożu Rambacha

G.


