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Dotąd zidentyf,rkowano trzy przypadki wystąpienia BSE pojawiło się w Polsce w dobie kryzysu w ro1-

BSE w Polsce. NiewąĘliwie jest to katastrofa, zkto- nictwie i ogromnej zapaści w hodowli bydła. Dość
rej skali, jak się wydaje, nie zdajemy sobie sprawy. przypomnieć, że o ile w 1989 r. mieliśmy w kraju 10,7
Przestraszeni, a właściwte trzeba by powiedzięc na- mln sztuk bydła, w tym ponad 5 mln krów to obecnie
straszeni (głównie przez media) zostali konsumenci. w 200ż r. mamy 5,5 mln szhrk bydła, w tym ok. 3 mln
Jest to normalna reakcja społeczeństwa na możliwość krów. Alarmujące jest także to, że pogłowie bydła w
zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Nie można się kraju wykazuje wciĘ tendencję spadkową. W 2001 r.

temu dziwić łm bardztej, że możItvnry związek BSE pogłowie bydła było o 3,9oń mniejszę niż w roku po-
ze strasznąchorobą Creutzfeldta Jacoba opiera się cią- przednim i nic nie wskazuje na odwrócenie się tych ten-
gle jeszcze na niepewnych danych, a i samo BSE za- dencji. Jest wprost przeciwnie, czego dowodzi np. ubój
wiera wiele tajemnic (5). młodych cieląt. O ile np. w 1988 r. ubijano w Polsce

Nie będę zajmował się jednak tą stroną grożących 2Iońwodzonych cielątto w 2001 r. ń46%o. W rezulta-
nam niebezpieczeństw, bowiem nie tylko ze nie jestem cie spada produkcja mleka (w 1989 r. produkowaliśmy
w tej dziedzinie kompetentny, ale z racjt pełnionej go ponad 15,9 mld litrów, a obecnie niecałe 11 mld 1),

funkcji prezesa rwtązku hodowców mógłbym być ła- ale wręcz katastrofalna sytuacja powstała w dziedzinie
two posądzony o stronniczość.Zastanawiające jest jed- produkcji żywca wołowego. O ile w i990 r. produkcja
nak, że o ile prasa i irrrre media podkreślają niebezpie- ta wynosiła 1 ,43 mln ton, to w 2001 r. tylko 0,53 mln
czeństwo jakie może pr4mosić BSE w zal<ręsię zdro- ton,żn. w ciągu dekady zmntejszyła się o 63% (4).

wia ludzi, o Ęle zupełnie niedoceniane sąkonsekwen- Eksport ogółem rywca i mięsa wołowego rożnych
cje gospodarcze wystąpienia tego zachorowania w rodzajow wynosił w 2001 r. (w ekwiwalencie mięsa)
Polsce. Milcząna ten temat władzę oraz organizacje 51 tys. ton. Do tegona|eĘ dodać zwtązany zpsycho-
rolnicze, a głównie w tym zakresie winno się bić na zą BSE spadek cen na rynku światowym. O ile w
alarm, O ile bowiem co do związku BSE z chorobą 2000 r. ceny wołowiny mrożonej na rynkach między-
CreutzfeldtaJacoba(nowywariant) istrrieje ciągle dużo narodowych wynosiĘ 2,26USDlkg, to w 200I r. Ęl-
niewiadomych, o §le ogromne konsekwencje gospo- ko 1,53 USD/kg.
darczę obecności BSE w kraju sąbezdyskusyjne i nie
można o tym nie informować społeczeńsiva, a szczę-
gólnie rolników i hodowców.

*) Prof-. dr hab Henryk Jasiorowski jest znanym światowym eksperlem ho-
dowli zwierząt; w ]atach l963-1975 oraz l983-90 był dyrektorern dcpartamentu

produkcji zwicrzęcej i weterynarii FAO w Rzymie, a aktualnie jest prezesem
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W ostatnich latach głównym odbiorcąmięsa woło-
wego byĘ państwa Europy Srodkowo-Wschodniej. Ich
reakcja na pojawienie się w Polsce BSE odbija się
znacząco na naszym eksporcie wołowiny, Eksport zyw-
ca wołowego wynosił w 2001 r, 420 tys. sztuk o prze-
ciętnej masie 110 kg (w 2000 r. - 510 Ęs. sztuk). Tak-
żę i w.Ęm przypadku reakcja krajów importujących,
po pojawieniu się w Polsce BSE, nie będzie dla nas



korzystna, Dowodem jest wydany w maju br. przez
szereg krajów Europy Srodkowo-Wschodniej, w tym
przęz Rosję, okresowy zakaz importu tywca i woło-
winy z Polski.

Jeżelt do przedstawionego wyżej położenia sektora
produkcji bydlęcej dodać ogronmy spadek przecięt-
nego spożycia mięsa wołowego z I8,5 kg na osobę w
1980 r. do 5,5 kg w 2001 r. (spadek spożycia wołowi-
ny tylko między 2000 a 2001 rokiem wyniósł a:z2l,4oń)
orazfakt,żęw 2002 r. przewiduje się spoĄcie §lko 5

kg mięsa wołowego na osobę, to ogromny kryzys ho-
dowli bydła w kraju objawia nam się z całąwyrazisto-
ścią. Ten niekorzystny stan rzeczy jest niewąĘliwie
wynikiem czynników obiekĘwnych, jak np, sytuacja
na rynkach światowych, ale również określonej poli-
Ęki gospodarczej w kraju. Pojawienie się w Europie
BSE niewąĘliwie odegrało tęż ogromnąrolę.

Wystąpienie BSE w Polsce może katastrofalną sy-
tuację hodowców bydła tylko pogłębic. Piszę ogólnie
- hodowców, mając na myśli zarówno producentów
ż;ywca, hodowców bydła mięsnego, jak i producentów
mleka. Ci ostatni, choć wystąlienie prionów BSE w
mleku wyklucza się, zostają też dotknięci kryzysem,
ponieważ znaczna część ich dochodów oparta jest o
sprzedaż do rzęźnt zarówno krów jak i cieląt, zaś wy-
soka produkcja mleka mvtększa odsetek brakowanych
corocznie krów ze względu na znaczne skrócenie dłu-
gości ich mlecznego uĄtkowania (2).

Zatem, choć niebezpieczeństwo BSE dotyczy całe-
go społeczeństwa, a odpowiedzialność za kontrolę i
eliminację występowania tej choroby spoczywa na
organach państwowych, to jednak zainteresowani tym
problemem winni byc przede wszystkim hodowcy
bydła i producenci ffica wołowego.

Jest więc rzeczązrozumtałą że dla hodowców by-
dła informacj e o wykryciu pierwszy ch trzech przypad-
ków BSE w Polsce byĘ szczególnym wstrząsem i że
związane ztym opinie i poczynaniawładzbyĘ przez
nich śledzone z duż;ym napięciem (2).

Kontrola i eliminacja BSE należy oczywiście do
naszych służb weterynaryjnych, które maj ą dobrą opi-
nię w świecie i do których społeczeństwo może mieć
zaufanię. Aby jednak służby weterynaryjne w kraju
mogły odnieść sukces konieczna jest aktywna współ-
praca, tak przedstawicieli przemysłu mięsnego, jak i
szerokich rzesz hodowców bydła i producentów żryw-
c a wołowe go. Wyp adki tow ar zy s zące wykryc iu p i erw-
szych dwóch przypadków BSE w Polsce nie wskazu-
ją Zę taka wspóĘracama miejsce w zadawalającym
stopniu.

Jak wiadomo, wokół pierwszych dwóch wykryĘch
przypadków BSE w Polsce powstała atmosfera skan-
dalu ze względu na trudności z tdenĘftkacją zakażo-
nych krów. Wykrycie pierwszego przypadku BSE w
Polsce służby weterynaryjne staraĘ się przedstawić
jako sukces i dowód wiarygodności naszych laborato-
riów kontrolnych. Szybko okazało się jednak, że pró-
ba idenĘfikacji zakażonej sztuki nasuwa wiele wąt-
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pliwości. Musiał wkroczyć prokurator, gdyz świadec-
twa pochodzęnia zwierzęcia okazały się fałszywe.
Dochodzenie policyjne musiało trwac aż dwa Ęgodnie
zanim wykazano miejsce pochodzenta zarażonej Ł,ro-
wy, a Ins§rtutzootechnika do jej identyfikacji pocho-
dzeniowej włąc zył swój p otencj ał b adań DNA, D o dzi ś
szczegoły całego procesu identyfikacj i pozytywnie
reagującej pierwszej krowy nie zostĄ podane do wia-
domości publicznej, co daje pole plotkom.

Drugi przypadek BSE równteż doĘczył Wowy z
bardzo małego gospodarstwa i tu rodzą się najwięk-
sze wąĘliwości. To co wiemy dotąd o BSE dowodzi,
że pierwsze chore krołrry mogły się pojawić w Polsce
poprzez import bydła z Wajów, gdzie występuje to
schorzenie, lub poprzez skarmianie pasz pochodzenla
zwierzęcego importowanych z taktch krajów. O ile
wiem, wszystkie nowo wykryte przypadktBSE w róż-
nych krajach potwierdzlĘ tę drogę przenoszenia cho-
roby. Polskie dwa przypadki sąniepokojącym wyjąt-
kiem. Wystąpienia tej choroby mażna by się bowiem
spodziewać w dużych stadach o wysokiej wydajności
mleka, do których w przeszłości importowano mate-
riał hodowlany z Europy Zachodniel i gdzie intensyłv-
nie Ąrwi się krowy paszami treściwymi, do których
w przeszłości mogĘ być dodawane pasze pochodze-
nia zwierzęcego, Ęmczasęm dwie pierwsze krowy, u
których stwierdzono BSE, pochodziĘ z bardzo ma-
Ęch gospodarstw, czyli naleĘ wykluczyć pochodze-
nie Ęch z,łvierząt z imporhr oraz podawanie im pasz
pochodzen ia mv lerzęce go (mączki mięsno -ko stne). W
gospodarstwach tych zapewne nie stosowano też ta-
kich pasz w żywieniu drobiu.

Zatem albo mamy w Polsce do czynienta ze zjawi-
skami sprzecznymi z doĘchczasowymi ustaleniami
nauki na temat BSE, albo kroorry sąnie te? Społeczeń-
stwo, specj aliści z dziedziny hodowli i weterynarii. a

szczegolnie producenci żywca wołowego mają pełne
prawo domagać się podania do publicznej wiadomo-
ści wszystki ch szczegołow doĘ czących identyf,rkacj i
krów, które pozyĘwnte zareagowaĘ na obecność prio-
nów BSE oraz poznania diagnozy prawdopodobnego
źr ó dła zakażenia. D la ho dowc ów bydła i pro duc entów
mięsa wołowe go nie ul e ga żadnej wąĘliwo ś ci, że winę
za powstałą komplikację związaną z trudnościami
idenĘfikacji krów pozy.tyr,vnie reagujących na testy
BSE ponosi archaiczny system organizacji obrotu
materiałem mvierzęcym. a w tym wypadku żywcem
wołowym orazbrak wiarygodnego systemu oznako-
wania sztuk przeznaczonych na rzęź.

Jak wiadomo, w Polsce krowa zanimtrafi do ubojni
przecho dzi pr zęz ręce p o średników. S ą to naj czę ś ciej
dobr ze zor ganizowane grupy wykorzy stuj ąc e ro lników
nie mających innych możliwości zbytu. Pośrednicy
powiązani sąz zal<ładami mięsnymi, dla których ten
system wydaje się być wygodny, Pośrednicy znajdują
także drogę do dużych stad hodowlanych i krowy wy-
brakowane zĘch stad, które przewńntebazowŃy na
imporcie jałowic zZachodu,traftająteż często do rąk



pośredników. Przeważnie są to mvterzęta wyniszczo-
ne wysoką produkcją mleka i o niskiej wartości rzeź-
nej. Często nie sąto mvierzęta stare, ale sątanie, azrąk
pośredników nie muszą traftac do zaMadow przemy-
słu mięsnego. A kolczyk, nawet jeśli był w uchu, to
cóż prostszego jak go usunąć i sprzedać zwierzę chło-
pu do dalszego chowu. Czasami może to być droga do
pozbycia się szhrk z importu, które podle gŃyby w rzeźni
specjalnej kontroli (do niszczenia tusz włącznie).

Z zamięszania, jakie powstało wokół iden§fikacji
pochodzenia krów reagujących pozytywnie na obęc-
ność prionów BSE jasno wynika, że odpowiedzialny
za to jest właśnie archatczrly system obrotu opaĄ o
pośredników. Warto przry tym przypomnieć jak jest to
zoT ganlzowane w Unii Europej skiej . Zw terzęta, któr e
są powszechnie oznakowane wg jednolitego systemu,
są skupowan e bądź na aukcj ach, bądź są dostarczane
bezpośrednio przez hodowców do rzęźni, Jakość tusz
po uboju oznaczana jest przez ntezależnych rzeczo-
znawców według jednolitego dla całej UE systemu
EUROP i według tego ustalana jest zapłata. W ten
sposób ewidencja rolnik -zwierzę-tusza, a nawet do
części zasadniczych tusz w sklepie detalicznym jest
automaĘczna i wynika z samego systemu.

Rolnicy t ich mviązki wielokrotnie kryĘkowali po-
wszechny u nas system obrotu rwterzętami opaĘ o
pośredników. W ramach przygotowania naszego sys-
temu prawno-organizacyjnego do obowiązujących w
UE przepisow już kilka lat temu podjęto w Polsce
wysiłki w celu wprowadzenia obowiązującego tam
systemu obrotu zvvierzętamt rueźnymi i przyjęcia po-
ubojowego systemu oceny tusz EUROP. Łączyło by
się to automaĘcznie zpłacentemza jakość (1). W tvm
celu FAPA zorganizowała i finansowała kilka progra-
mów szkoleniowych z ldziałęm ekspertów zachodnio-
europej skich. Sprawa, mimo entuzj astyc znego popar-
cia zę strony producentów, rozpĘnęła się. Przemysł
mięsny, mimo ustnych deklaracji, ntę okazał zainterę-

sowania wprowadzeniem tej metody i pozostał przy
systemie pośredników. Gdyby zakady przemysh mięs-
nego przyjęĘ system skupu oparty o zapłatęza jakość
tusz po uboju, do czego są od dawna nal<łaniane przęz
rządi hodowców, nie byłoby problemu z wiarygodną
idenĘf,rkacj ąkażdej ubrj anej szfuki.

Jak wiadomo w Polsce podjęto już decyzję o rozpo-
częclu oznakowania całego pogłowia bydła wg syste-
mu AIAKS, obligatoryjnego dla wszystkich członków
UE. Oznakowanie będzie prowadzlła Agencja RestrŃ-
nlryzacji i Modemizacji Rolnictwapoprzez swoje po-
wiatowe agentury z wykorzy staniem miej scowych le-
karzy weterynarii. Jest to zapewne trudna i uciążliwa,
biorąc pod uwagę utrzymanie ciągłości znakowania,
aIę bardzo potrzebna akcja.

System powszechnego oznakowania bydła nlę za-
stąpi jednak konieczności racjonalnego obrotu zwlę-
rzętamt rzeźnymi. Jedynie obligatoryjne wprowadze-
nie koniecznościzapłaĘ po ubojuwg jakości tttsz,tzn.
wprowadzenie systemu oceny izapłaĘ EUROP może
wyeliminow ać archaiczny system pośredników i unik-
nąć w przyszłości takich kompromitujących sytuacji
jak w wypadku pierwszych przypadków wystąpienia
BSE w Polsce.

O decyzje w tym kierunku winni walczyc wspólnie
wszys cy zainteres ow ani, tj. ho dowcy, Iękarze wetery-
narii i producenci żywca.
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W Wielkiej Brytanii większość ronień u owiec wlłvołujątoksopJazmy, chla-
mydia i Canpy}obacter sp. W stadzie liczącym 63 owce rasy Suffolk, których
większośó była szczepiona przeciwko toksoplazmom i w którym nie występo-
waĘ ronienia wlrvołane przez drobnoustroje z rodzaju Ch.lamydia, przJczyną
ronień było zakażęnię Escherichia co,/r. Owce roniĘ na7-I1 dniprued terminem
wykotów Część noworodków padała w ctagl24 godzin, część poronionych pło-
dów była zautolizowana. U roniących owiec występowała gorączka, utrata ape-

tytu, biesuŃa, wyciek z dróg rodnych Potnimo stosowania oksytetracykliny w
dawce 20 mg,4<g owce roniły. Ogółem owce poroniły 24% jagnląt W błonach
płodowych poronionych płodów występowały zmiany zapalne. Z treści żołądka
l z rozmazów sporządzonych z łożryska wyizolowano szczep ,6. colr produkujący
verotoksynę
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JóTTNER C., RoDRicupz-sANcnnz łt.,
ROLLAN LANDERAS E., SLAPPENDEL R. J.,
FRAGiO ARNOLD C.: Ocena potencjalnych przy-
padków krwawienia z nosa u p§ów znabytąna dro-
dze naturalnej trzewną postacią laj szmaniozy. (Eva-
luation of the potential causes of epistaxis in dogs
with natural visceral leishmaniasis). Vet. Rec. 149,
176-I]9,2001 (6)

Hemostazę oceniono u 19 psów owczarków w wieku od 1 do l 1 lat zakażo-
nych na drodze naturalnej lajszmaniozą U 6 psów występowały krrł,otoki z nosa.

Oprócz rutplowych badań hematologicznych mierzono ciśnienje krwi i przeba-
dano histologicznie bioptaty pobrane z błony śluzowej jamy nosowej U psów
zanżonychprzez Leishmania czas krwawienia z jamy nosowej był statystycznie
znamiennie dhższy (104,7 +5,2 sek ) w porównaniu do zdrowych psów
(l64,3+12 sek ). U zarażonych psów nie występowała trombocytopenia, po-
ziom białek plazmy krwi i fibrynogenu był niski, czas protrombinowy był przed-
fużony U wszystkich psów zaraźonych występowaĘ owrzodzenia i zmiany za-
palne śluzówki jamy nosowej. Ciśnienie krwi było w normie i wynosiło średnio
1l0 mmHg.
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