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[eve! of indicators of parenchymatous o]gan functions and enelgy in clinica! hypocalcemia in dairy cows

Summary

The object've of,,the studies was to determine the efficiency of parenchymatous organs and energetic
metabolism in the course of c|inical hypocalcaemia in dairy cows during the perinatal period. The studies
were carried out in 1999-2002 on farms raising from a few head of cattle to several dozen dairy cows of black
and white (BW) and Holstein-Friesian (HF) race and the crossbreeds of these races in the Lublin region.
Clinical symptoms of hypocalcaemia in 47 cows appeared from some hours after parturition to about a week
later. The control group consisted of 12 clinica|ly healthy cows. The leve|s of total Ca, WKT, total bilirubin,
urea as well as AST, ALT, AP in blood were determined.

At the initial time of the studies significantly higher levels of WKT were registered in all diseased groups;
they differed statistically compared with the cows of the control group. The cows with clinical symptoms
demonstrated increased ALT and AST activity, yet this was greatly differentiated for individual specimens.
The activity of AST exceeded top levels in the group of cows with symptoms of coma and lying cows (gr. II and
lIIb). The ALT activity showed great differentiation and high values, often oyer the standards, especially in
the III'd group of cows. The disorders of ASP and ALT levels were also accompanied by hi§h mean values of
bi|irubin, which was especially seen in the group of cows with symptoms of acute hypocalcaemia. Both in this
group and in some of the cows with hypocalcaemia yet without reduced consciousness, high values of urea
were observable. The activity of AP did not change in the studied groups of cows.
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Wieloletnie badania nad etiologią i rozwoj em roż-
nych zmian klinicznych w hipokalcemii krów mlecz-
nych, według licznych autorów (I, 4,9), nie przynio-
sły całkowitego i dokładnego poznaniatych procesów.
Straty spowodowane hipokalcemią tak jej formąuta-
joną jak i postaciami klinicznyml rozpoznawanymi
najczęściej jako porażenie poporodowe (gorączka
mleczna) t zale ganie poporodowe, nadal s ą bardzo duze
(I,3,4,6, 8-10). Przyjmuje się, że porazenie porodo-
we w rożnych krajach dotyka w ciągu roku od kilku
do kilkunastu procent pogłowia bydła mlecznego, co
warunkowane j e st szeroką gam ąpr zy czyn, głównie tła

Ąrvieniowego, środowiskowego i geneĘ cznego (2, 1 0,
22,23,25,27). W Polsce brak dokładnych danych, co
do liczby przypadków klinicznych porażenia porodo-
wego. Kondracki i Grzęda (22) orazMadej (25) poda-
ją ogólnie, żę ltczba przypadków ma tendencj ęwzra-
stającą mimo coraz lepszych warunków utrzymania
zwierząt i systemów ich żywienia. Z kolęi zachoro-
walnośc na syndrom zalegantapoporodowego w wie-
lu stadach bydła mlecznego moze dochodzió do war-
tości2,Ioń (8, 9). Często notowane, trudne do uzasad-

nienia nawroty objawów klinicznych hipokalcemii (3,
5, 22), a nawet występujące nagłe zejścia śmiertelne
(3, 6), potęgują wyliczone straty ekonomiczne.

Naj częstszymi, potwierdzonymi uwatunkowaniami
występ owani a h ipokalc emii mo gą by ć : b ezw zględny
niedobór wapnia, niedobór lub nadmiar innych ma-
kroelementów w podawanych paszach, błędy w iloś-
ciowym i jakościowym systemie żywtenia,jak row-
niez, co podkreśla się coraz częściej, niewystarczają-
ca wydolność organizmu do korzystania z własnych
rezęrw mineralnych w stanach l<rytycznych (3, 12,13,
15, 16, 19,22,25,30). Powstające zmiany kliniczne
są często wynikiem braku prawidłowej odpowiedzi
układu kostnego i przewodu pokarmowego na deficyt
wapnia w pĘnach ustrojowych. Proces ten warunko-
wany jest głównie zmianamj w poziomach odpowied-
nich hormonów. Pod wpływem obnizenia poziomu
wapnia w pĘnach zewnątrzkomórkowych gruczoły
przytarczowe wydzielają parathormon. W wyniku
wzrostu jego poziomu we krwi dochodzi do pobudze-
nia metabolrizacji witaminy D i wytworzenia w efek-
cie końcowym przez komorki narządów miąższowych



(wątroby i nerek) jej akĘwnych metabolitów Mozli-
we jest, ze upośledzenie funkcji wątroby i nerek, głów-
nych miejsc produkcji czynnych metabolitów witami-
ny D, możęprzyczyniać się aktywnie do nasilenia się
p atolo giczny ch zmtan klinicznych w przebie gu hip o -
kalcemii (4, I2-I5, 25, 27, 35).

Według Waage (35), nie można wykluczyć powią-
zania pomiędzy zmianami w funkcjonowaniu wątro-
by, nerek i mięśni szkieletowych a hipokalcemiąi roz-
wojem różnego Ępu zmtan klinicznych. Jednym ze
wskaźników biochemicznych, służącym do określenia
stanu wydolności wątroby, jest poziom bilirubiny cał-
kowitej. Jej zawartość w surowicy jest uważana za
czuĘ t specyficzny wskaźnik chorób drógżóŁciowych,
chorób i dysfunkcji wątroby oraz uszkodzenia komó-
rek układu czerwonokrwinkowego (28, 3 1 ). Do oceny
wydolności wymienionych struktur uwzględnia się
równiez poziomy aminotrans fer azy alaninowej (ALT)
i aminotran sferuzy asparaginianowej (AST), Enzym7l
te u dużych zwterząt nie są specyficzne dla całkowitej
oceny wydolności wątroby, ale są dobrym wskaźni-
kiemdiagnostycznymprzyuszkodzeniachdoĘczących
układu ruchu czy l<rĘenia. Dodatkowo poziom AST
rel atywnie długo mo że utr zymywać s i ę w krąząc ej krwi
i w skazywa ć na zatstntaŁe zmtany ch orob o we (28, 29,
3 1 ). Aktualną wydo lno ść nerek, nar ządu re guluj ące go
wiele podstawowych przemian ustrojowych, w tym
przęmlany białkowe i hormonalne, wskazyr;vaó może
poziom mocznika. Prawidłowa wydolność nerek wa-
runkuje odpowiedni proces metabolizacji witaminy D,
Fakt ten skłonił do badania jego poziomu w stanach
podejrzanych o mozliwość rozwoju klinicznej postaci
hipokalcemii. W określaniu wydolności czy tężzmtan
w układzie ruchu, atakże w identyfikacji chorób wąt-
roby przydatnejest oznaczanie poziomu fosfatazy za-
sadowej (AP) (28, 29). Natomiast Smith (3i) poda-
je, że ęnzym ten występuje w zwiększonej ilości pod-
czas pozawątrobowych niedrozności dróg zółciowych
i w chorobach wątroby.

Ostatnio wskazuje się równiez na istotne znaczęnię
o ddziŃyw ani a ni ę dob orów energ etycznych w p ow sta-
waniu zmlarI klinic znych warunkowanych hipokalc e -
mią jak również hipomagnezemią (II, 26, 32, 33).
U bydła mlecznego w okresie okołoporodowym,
a szczegolnie w poc.zątkowym okresie laktacji, kiedy
naj częściej występrij e hipokalcemia, równocześnie
gwahownie wzrasta zapotrzebowanie na energię (11,
14,34). Te dwa stan}, w opinii wielu autorów, mogą
p opT zez wsp ó lne o ddziaływ ani e warunkować nas ila-
nie się zmian patologicznych, w tym ostrej klinicznej
postaci hipokalcemii, do czego możę aktywnie przy-
czyniaó się nadmierna mobilizacja tłuszczu ustrojo-
wego (] ,II,14,26). Jednym z istotnych wskaźników,
co do kształtowania się zmian w gospodarce energe-
tycznej ustroju przeżllwaczy, jest poziorn wolnych
kwasów tŁaszczowych (WKT). Ujemny bilans energii
p owo duj e w zmo żoną lip o lizę tłuszczu zap as owe go
i uwalnianie WKT z adipocytów do krwi (7, 11).

Wzmożony metabolizm WKT w organizmie bydła
mlecznego w okresie rozpoczynającej się produkcji,
jak i niepobierania pokarmu przezprzeżuwacze w sta-
nach chorobowych powoduj e zwiększone zapotrzebo-
wanie szczegóInie na magnez, wapń oraz pozostałe
makroelemenĘ poprze zkonieczność ich udziału w ak-
tywacji wielu enzymów i negatywne oddziaĘwanie
ścian adipocytów, które mogą wiązac i blokować ko-
nieczne do przemian makroelementy (32).

C e lem b adah własnych było okre ślenie wydolno ś ci
narządów miąższowych i kształtowania się gospodar-
ki energetycznej w przebiegu rożnych postaci hipo-
kalcemii klinicznej u krów w okresie okołoporodo-
Wym.

Matefiał imetody
Badanl,aprzeprowadzone w latach 1999-200ż na 59 kro-

wach w wieku odż,5 do 15 lat, rasy ncb, hf oraz ncb z do-
lewem krui hl z których l47 zwięrzal stwierdzono hipo-
kalcemię, a u 12 nie wykazano zmianklinicznych hipokal-
cernii (grupa kontrolna). Zwlerzęta zy.wione były koncen-
tratami paszowymi lub paszami pełnoporcjowymi z dodat-
kiem własnych zbóż oraz ktszonkami z kukurydzy, traw,
liści buraczanych, wysłodków i sianem (dawkę z},wienio-
wą ustalano w oparciu o wielkość produkcji i okres fizjo-
logiczny). Badaniami objęto przypadki kliniczne, które
wystąpiły w okresie okołoporodowym, tj. od kilku godzin
do około tygodnia po porodzie. Krowy chore charaktery-
zowały się objawami ze strony układu pokarmowego, ner-
wowego i ruchu, typowymi dla hipokaicemii klinicznej.
Zwierzęta ze stwierdzonymi zmianami klinicznymi pocho-
dziły z gospodarstw liczapych od kilku do kilkudziesięciu
sztuk bydła mlecznego i charakteryzowaĘ się średnim lub
dobrym stanem odzyłvienia oraz dobrą lub bardzo dobrą
wydajnością mleczną (25-50 1 mleka dziennie).

W oparciu o charakter objawów klinicznych i szybkość
ich występowania oraz wyniki badń biochemicznych po-
ziomu Ca całkowitego (tab. 1) wyodrębniono trzy grupy
zw ter ząt, char aktery zuj ąc e s i ę o dmi ennyrn obr az em zmian
klinicznych. G-pę pierwszą (I) stanowiło 12 krów u któ-
rych obok niskiego poziomu Ca surowicy krwi stwierdzo-
no badaniem klinicznym zabllrzenia nerwowe w postaci
pobudzenia i zwiększonej wrazliwości, z notowanymi nie-
kiedy drgawkami i skurczami pojedynczych parlii mięśni
szkieletowych, U tych zwierząt stwierdzano zmniejszony
lub całkowity brak apetytu i pragnienia oraz różnego stop-
nia spadek wydajności mlecznej, co sygnalizowali w wy-
wiadzie właściciele chorujących krów. Zwierzętaz te1 gru-
py w trakcie badań znajdowały się tak w pozycji stojącej,
jak i lezącej, jednak w czasie wykonywania czynności le-
karskich zawsze przyjmowały nieskoordynowaną po-
zycję stojącą. G*pę drugą (lI) utworzono z l B króW u któ-
rych stwierdzono szybko rozwijające się objawy nerwowe
w postaci obniżonej świadomości od senności do śpiączki.
Objawy te poprzedzone były zawszę całkowitym
brakiem apetytu i pragnienia oraz całkowityrn spadkiem
produkcji mlecznej. Chore zwierzętatej grupy w czasie in-
ter-wencji lekarskiej zawsze znajdowały się w pozycj ileżą-
cej, bez możliwości przyjęciapozycji stojącej. Do grupy
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Tab. 1. Srednie wartości wapnia całkowitego w osoczu krwi oraz cha-
rakterystyczne objawy kliniczne u krów chorych i krów grupy kontrol-
nej w momencie diagnozowania różnych postaci hipokalcemii

Obj aśnienia : i stotn ość róznic porn i ę dzy poszczegól nymi grupami ozl7aczo-
noróznymi litęrami:przyp < 0,05 a,b,c;przy p < 0,01 -A, B, C

trzeciej (III), liczącej l7 krów zakwalifikowano zwierzę-
ta, które w tnomencie pobierania materiału do badań znaj-
dowały się w pozycji lezącej, lecz nie wykazywały zabu-
rzeń świadomości, a u których podstawowym objawem była
trudnośc lub niemozność przyjęcia postawy stojącej Zwte-
rzęta od momentu zachorowania do podjęcia badań nie
wykazywały zaburzeh w apetycie i pragnieniu orazwyraż-
nego spadku produkcji mlecznej. W tej grupie badanych
krów, na podstawie osiągniętych wyników leczenie t zej-
ścia procesu chorobowego, w celach porownawc zych wy-
odrębniono dwie podgrupy. Pierwszą podgrupę (III a) sta-
nowiło 9 krów, które w trakcie procesu leczenia i prowa-
dzonych obserwacji przyjęły pozycję stojącą i w później-
szym okresie nie wykazywały zaburzęń w układzie ruchu.
D-gą podgrupę (III b) utworzono z 8 krów, które mimo
podjętego leczenia nie przyjęły postawy stojącej i z tego
powodu zostały skierowane do uboju z konieczności. Gru-
paczwarta- kontrolna (IV) liczyła l2 krów klinicznie zdro-
wych z gospodarstw, w których wystąpiĘ przypadki kli-
niczne hipokalcemii. Krowy tej grupy były w podobnym
okresie po porodzie, wieku i warunkach produkcyjnych
w stosunku do krów, które uległy chorobie.

Badanie kliniczne i pobranie krwi wykonywano w mo-
menc le r ozp o częca rnterwen cj i lekarskiej . Obs erwacj e kl i-
niczne prowadzono do zakończęnia procesu leczenia. Ma-
teriał do badań pobierano zawsze bezpośrednio po diagno-
zie oraz przed podaniem leków. W momencie kazdego po-
brania materiału analizowano i określano stan kliniczny ba-
danych zwierząt, sposób i jakośc kannienia, wydajność
mleczną i warunki ltrzymania oraz pielęgn acli zwierzęcia,
ze szczególnym uwzględnientem zmtan w przyJmowaneJ
pozycji przez zwierzę.

Krew od wszystkich krów pobierano z żyły szyjnej ze-
wnętrzn ej . B adani a bio chern i czne klwi obj ęły oznaczante :

poziomu C a całkowitego rnetodą spektrofotometrii absorp-
cji atomowej przylĘciuaparatu Perkin Elmer-4l00, WKT
w osoczu krwi metodą Fronta i Dole w modyfikacji Filara,
aktywności AST i ALT w surowicy przy użyciu zestawu
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diagnostycznego firmy Alpha Diagnostics i fo-
tometru Epol1-20, poziomu AP w surowlcy przy
uzyciu zestawu diagnostycznego firmy Alpha
Diagnostics i fotometru Epol1-20, poziomu bili-
rubiny całkowitej w surowicy met. Jędrassika
i Cleghorna przy użyciu aparatu Spekol, pozlo-
mu mocznika w surowicy przy uzyciu enzyma-
tycznego testu kolorymetrycznego firmy Human
Gmbh i spektrofotometru UV/VIS Marcel330,

Wyniki badań biochemicznych poddano ana-
lizie statystycznej posługuj ąc się programem Sta-
tistica 5,0 PL. Istotność różnic pomiędzy wartoś-
ciami średnimi określano przy pomocy testu
t-Studenta, przy poziomie istotności p . 0,05
i p , 0,01.

Wyniki i omówienie

Sam akt porodu, jak również genetycznie
uwarunkowana zdolnoŚĆ do szybkiego pod-
jęcia dużej produkcji mleka, zmusza do uru-
chamiania ręzęrw energetycznych, co, jak
twierdzi wielu autorów może być jednym

z czyruikow sprryjających rozwojowi hipokalcemii (3,
14,26,33).Uważa się, ze uruchamianie rezerw ener-
gętycznych. które u krów mlecznych występujągłów-
nie pod postacią tkanki tłwzczowej, może powodo-
wać zwiększone zapotrzebowanie na składniki mine-
ralne (20,24,26,32,33). We wszystkich grupach krow
z objawami klinicznej hipokalcemii średnie poziomy
wolnych kwasów tłuszczowych przekrac zały przyjętą
wartoŚć norrnatywną wynoszącą 500 pmol/l (tab.2).
Wartości te byĘ statystycznie istotnie wyższe w sto-
sunku do krow grupy kontrolnej. Wyjątkiem była pod-
grupa krów z zaleganiem (III a), w ktorej l<rov,ry za-
reagowały na leczenie, jednakże i tu wartości WKT
byĘ podwyższone. Uzyskane wyniki badań własnych
w s kazuj ą na mo z l iw o ś c o ddziały w ania w zmo żo nej li -
polizy na rozwój i zaawansowanie objawow klinicz-
nych hipokalcemii. Podwyzszony poziom WKT kore-
lował ujemnie zpoziomem Ca całkowitego surowicy
krwi. Na mozliwośó wzajemnego oddziaływania nad-
mi emej mob i l iz acj i tŁaszczu l zmlan w pozi omach C a
we krwi wskazywali wcześniej Goff i Horst (I4) oraz
Madej i wsp. (26).Ta sugestia wydaje się słuszna, lecz
wymaga dalszych, szeroko pojęĘch badań w tym kie-
runku.

Oceniaj ąc dynamikę wybranych wskaźników funk-
cjonowania narządów miąższowych u krów chorych
stwierdzono, że aktywność ALT i AST z reguĘ była
podwyzszona, ale dość znacznie zróżntcowana w po-
szczego|nych grupach krow. W momencie pobrania
materiahl do badań aktywność AST we wszystkich gru-
pach krów chorych, ataWę w grupie kontrolnej (gr. IV)
była wysoka (tab. 2), ale góme granice przyjęĘch norm
przekloczyła tylko u krów z grupy II (130,8 iu/l) i pod-
grupy III b (88 iu/l), U krów z obniżoną świadomością
( gr. II) zanotow ana warto ś ć i stotni e statystyc mi e r óżniła
się od aktywności w pozostałych grupach zwierząt.



Tab.2. Średnie wartości badanych parametrów we krwi u krów chorych i krów grupy kontrol-
nej w momencie diagnozowania różnych postaci hipokalcemii

Objaśnienia jak w tab, l ,

Aktywność ALT wykazywńa takżę znacznę zróżni-
cowanie. U większości krow chorych z grupy III war-
tości tego enzymlprzekaczaĘ przyjęte granice nofin,
szczegolnie doĘczyło to krów podgrupy III a, w ktÓ-
rej zanotowano średniąaktywność AW 46,4 irr/l. Na-
lezy stwierdzic,żę wszystkie grupy krów z wyjątkiem
grupy I, krowy z objawami pobudzenia, posiadaĘ sta-

ĘsĘcznie istotnie wyższę poziomy ALT w stosunku
do grupy kontrolnej, gdzie odnotowano wartość 16 iu/l.
Własne wyniki badań pozostają w częściowej zgod-
ności z wynikami Waage (35), ktory stwierdził wyso-
kie poziomy ALI i ASl jak rowniężCK i GGT u krów
z objawami porażenia poporodowego, a pozostają
w sprzecznośctzwynikami pracy Hejłasza (17), który
powyższych zmian nie notował. Podobnie jak w ba-
daniach własnych, Waage (35) odnotował istotne róz-
nice w badanych enzymachmiędzy krowami chorymi
a zdrowymi, stwierdzając,że wysokie poziomy ęnzy-
mów mogą świadczyc o uszkodzeniu wątroby oraz
mięśni szkieletowych i serca. Potwierdzająto efekty
kliniczne stwierdzane w grupie Wów z wysokimi po-
ziomamiAĘ 

ry 
postaci 1rylmil tonów _sery? i zmniej-

szonego napięcia mięśni szkieletowych. Wysoką ak-
tyłvność AST w grupach l<row z ostrą hipokalcemią
jaką odnotowano w badaniach własnych w momencie
wystąpienia silnego obniżęnia świadomości, stwier-
dzili równięż inni alltorzy (4, 25,35). Podają oni, ze
w przypadkach porażenia poporodowego i zalegania
okołoporodowego wysokie poziomy AST, AIjf, CK
i GGT świadczą o uszkodzeniu mięśni i wątroby, co
często prowadzi do komplikacji w procesie lęczenia.

Zmianom w poziomach ASP i ALT w badaniach
własnych towarzyszyły wysokie średnie wartości bili-
rubiny. Najwyzsze zanotowano w grupie krów cho-
rych,zobjawami ostrej hipokalcemii i obniżonej świa-
domości (gr. II) - 8,1 pmol/l. Wartośó tabyŁa statys-
tycznie istotnie wyższa w stosunku do krów grupy
kontrolnej (gr. IV), gdzie wynoslŁał,4 pmol/l, W gru-
pie krów z ostrą hipokalcemią i zwiększonąwrażIi-
wością (gr. I) poziom bilirubiny wyniósł 7,2 pmolll,
Ięczntę była to rożnica statystycznie istotna w stosun-
ku do krów grupy kontrolnej. Nalezy dodać, że wyso-

kie ponadnormatywne
poziomy bilirubiny
u krów z obnizonąświa-
domością występowaĘ
wraz ze wzrastającymi
poziomami AST. Po-
Wższry obrazzmianbio-
chemicznych wskazuje
na zablrzenia funkcji
wątroby. Wgrupiekrów
z obniżonąświadomoś-
cią jak i u części krów
z hipokalcemią, bęz
ograniczenia świado-
mościwystąpiĘrównież
wysokie wartości mocz-

nika, W grupie II średnia wartość tego parametru !\y-
niosła 6,6 mmolll i była statystycmie istotnie wyższa
od poziomu mocznika w grupie kontrolnej krow, gdzie
wyniosła 3,6 mmoVl (tab.2). Takie zmianymogąwska-
zywać na zabutzenia w funkcjonowaniu układu mo-
czowego, szczegolnie nerek (I4,25,35). Należy row-
nież dodac, że aktywność fosfatazy zasadowej u krów
z rożnymi postaciami hipokalcemii nie ulegała istot-
nymzmianom, co jest zgodne z opiniami i wynikami
innych autorów (I7, 25).

Zaburzęniaw funkcjonowaniu wątroby i nerek mogą
być podstawowymi ogniwami decydującymi o nasila-
niu się i przebiegu hipokalcemii. W narządach tych
przebiegająkolej ne etapy hydroksylacj i witaminy D.
W wątrobie pod wp§rłrem niskiego poziomu Ca i P
we krwi orazkształtującego się na tej podstawięwzra-
stającego poziomu PTH dochodzi do aktywacji pierw-
szego poziomu hydroksylacji witaminy pierwszego
i powstania 25-hydroksycholekalcyferolu. Końcowym
ogniwem kształtowania się aktywnego metabolitu wi-
taminy D sąnerki, gdzie pod wpływem odpowiednie-
go poziomu PTH p owst aj e I,2 5 - dihydroksycho lekal-
cyferol (I8,2I,24). Jest to postać hormonalna wpły-
wająca bezpośrednio na absorpcję i mobilizacjęwap-
nia, tak z układu pokarmowego, jak i kostnego, Dlate-
go zmiany w wątrobie i nerkach, prowadząc do zabu-
rzęh w metabolizmie witaminy D, mogą pośrednio
wpĘrvac na rozwój i przebieg hipokalcemii, szczegóI-
nle przy mało precyzyjnym leczeniu, nieuwzględ-
niającym zaburzęn w narządach miĘszowych (18,
2I,24),

Wnioski
1. W badanych grupach Wów zróżnymipostaciami

hipokalcemii klinicznej stwierdzono występowanie
istotnych rożnic wpoziomach WK! AST' ALf i bili-
rubiny w osoczu krwi.

2. Występuj ące zablrzenia funkcjonowania narzą-
dow mtĘs zowych oraz stwi erdz o ne zabur zenia pr ze -
miany energetycznej mogą wedfug własnych obser-
wacji, wpływaó na charakter obrazuklinicznego hipo-
kalcemii.
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3, W celu ustalenia prawidłowego postępowania
Iecznicze go konie czne wydaj e s ię uwzględnienie wiel -
kości i charakteru zaburzeńw funkcjonowaniu narzą-
dów miĘszowych i gospodarce energetycznej.
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,t,t{c,l. RECENZJ E l B IB LIOGRAFIA +{.,l.,l.
SINELL HANS-JURGEN: Einftihrung in die
Lebensmittelhygiene (Wprowadzenie do higieny
żywności). Wydanie IV przeredagowane. Parey
Verlag, Stuttgart 2004, str. 280, ryc.25, cena 44,95 €.
ISBN 3-8304-4095-2

W l980 r. ukazało się pierwsze wydanie wym, ksia2ki
o objętości 201 stron. Recenzję jej opublikowaliśmy
w ,,M'W", wystawiając treści, jak i autorowi jak najlepszą
opinię. W następnych latach prof. H.-J. Sinell unowocześniał
swą książkę, poszeruając jej objętość, Trzecie z kolei wy-
danie o objętości 2l0 stron ukazało się w l 992 r. Ostatnio
wyszładrukiem 4. edyclatego opracowania, o poszerzonej
i wyraźnie zmienionej treści. Układ treści pozostał ten sam
i składa się z cztefech głównych części o następującej te-
matyce: 1) podstawy higieny zywności, z omówieniem po-
szczególnych głównych grup drobnoustrojÓw i innych czyn-
n ików wywofuj ących zatruc ia pokannowe, ż) r ozĘad ży w -

ności, 3) utl,walanie żywności, w tym i opakowania oraz

podstawy m ikro biolo gi i pro gnosty cznej, 4) zasady ochro-
ny konsumenta.

Ksiaźka została poszerzona o nowe rozdziały, zwłasz-
cza o dodatkowe czynniki zagrożei i etiologię zatrLlc
pokamowych. Stan wiedzy w obecnym wydaniu został
doprowadzony do aktualnego jej poziomu. Po raz pierw-
szy włączył prof. H.-J. Sinell, jako współautorów niektó-
rychrozdziałów, siedmiu innych profesorow higieny żyw-
ności z Wydziałow Weterynaryjnych rvNiemczech. Książ-
ka nabrała tym samym większej przejrzystości i wyzszego
poziomu wiedzy nt. weterynaryjnej higieny zywności.

W sumie jest to doskonałe opracor,l,anie o duzej wartoś-
ci merytorycznej, Na podkreślenie zasfuguje dobry sposób
przedstawiania tekstu, w bardzo przy tym syntetycznej for-
mie. Treść ksiązki jest o duzej wartości dla weterynaryj-
nych higienistów zywności, w tym takze studentów. Moz-
na ją w pełni polecić polskim lekarzom wet.

Edmtmd K. Prost


