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Case of sabin juniper intoxication in a cat and its clinical course
Summary
Sabin juniper (Juniperus sabina L.) is very toxic for humans and animals. The aim of this paper was to
present the clinical course of sabin juniper intoxication in a 3-year-old-queen. Clinical symptoms after the
ingestion of a juniper branch were general weakness, decreased body temperature, anorexia, bloody vomiting
and the nerological symptoms: corectasia, involuntary movements, paraplegia and loss of consciousness. In
the final stage symptoms of dyspnea, respiratory failure and total respiratory arrest were expressed in the
animal. The autopsy showed haemorrhagic inflammation of the small intestine. Feed content with clotted
blood was present in the small intestine. Local congestion and petechias were seen in the intestinal mucosa.
Keywords: sabin juniper (Juniperus sabina L.), cat, intoxication

Ja³owiec sawina (Juniperus sabina L.), znany tak¿e pod
nazw¹ ja³owiec sabiñski lub ja³owiec sabina, jest krzewem iglastym czêsto uprawianym jako rolina ozdobna
w ogródkach i parkach. W stanie dzikim ronie tylko
w Pieninach. Nale¿y do gromady nagonasiennych (Pinophyta), podgromady nagonasiennych drobnolistnych
(Pinophytina), klasy iglastych (Pinopsida), podklasy
Pinidae, rzêdu cyprysowców (Cupressales), rodziny
cyprysowatych (Cupressaceae), podrodziny ja³owcowatych Juniperoideae, plemienia Junipereae, podplemienia
Juniperinae, rodzaju ja³owiec (Juniperus L.) (17). Wiele
rolin z rodziny cyprysowatych, w szczególnoci ja³owce, jest toksycznych dla ludzi i zwierz¹t. Za najbardziej
niebezpieczny uwa¿any jest ja³owiec sawina (10, 18).
Czynnikami sprawiaj¹cymi, ¿e ca³a rolina i olejek
z niej otrzymywany mog¹ byæ toksyczne, s¹ sk³adniki olejku: alkohol terpenowy  sabinol i terpen  sabinen oraz
podofilotoksyna  zwi¹zek o budowie wielopiercieniowej. Podofilotoksyna jest sk³adnikiem ¿ywicy podofilowej (Podophyllum resin), zwanej tak¿e podofilin¹ (11).
Podofilotoksyna jest silnie toksycznym zwi¹zkiem i mo¿e
wywo³aæ u ludzi powa¿ne efekty uboczne zarówno po
spo¿yciu, jak i miejscowym zastosowaniu. Najczêciej
wymienia siê: nudnoci, wymioty, biegunkê, trombocytopeniê, leukopeniê, uszkodzenie szpiku kostnego i w¹troby, psychozy, halucynacje, neuropatie obwodowe, a nawet pi¹czkê spowodowan¹ uszkodzeniem centralnego
uk³adu nerwowego (6, 8, 9, 12, 13, 19). U szczurów,
którym podawano podofilotoksynê doustnie, w badaniu
histopatologicznym stwierdzano atrofiê i zmiany degeneracyjne w nab³onku jelit i kanalików nasiennych j¹der,
zwyrodnienie t³uszczowe w¹troby, zmniejszenie liczby
komórek groniastych trzustki oraz zmiany w neuronach
w postaci obrzêków, które mog¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ

czucia wystêpuj¹cych u ludzi po zatruciu podofilotoksyn¹ (3).
Zawartoæ olejku eterycznego w szpilkach, jagodach
i pêdach ja³owca sawina wynosi, wg ró¿nych autorów, od
1% do 5% (1, 18). Charakterystyczn¹ cech¹ tej roliny
jest nieprzyjemny zapach i gorzki smak, spowodowany
obecnoci¹ sabinolu. Wed³ug wiejkowskiego, 3,6 g olejku stanowi dawkê truj¹c¹ dla kota, a 7 g olejku zabija
królika w ci¹gu 7,5 godziny (20). Dawkê truj¹c¹ dla cz³owieka, wywo³uj¹c¹ drgawki i pora¿enie uk³adu nerwowego stanowi ok. 10 g pêdów rolinnych lub 0,2-1,0 g
olejku (18). Objawy kliniczne zatrucia sabinolem zwi¹zane s¹ przede wszystkim z uk³adem pokarmowym, nerwowym i moczowym. Po spo¿yciu sk³adniki olejku eterycznego wywo³uj¹ silne podra¿nienie b³ony luzowej
przewodu pokarmowego, szczególnie ¿o³¹dka i jelit, manifestuj¹ce siê krwawymi wymiotami i biegunkami oraz
bolesnymi skurczami jelit. Do najczêstszych objawów ze
strony uk³adu nerwowego nale¿¹ drgawki, bezw³ad i zaburzenia wiadomoci a¿ do ca³kowitej jej utraty. Sabinol powoduje tak¿e silne podra¿nienie nerek, bolesne
skurcze pêcherza moczowego, sk¹pomocz i krwawienia
z uk³adu moczowego. Poprzez dzia³anie dra¿ni¹ce na macicê, objawiaj¹ce siê jej krwawieniem i skurczami sabinol wywo³uje poronienie i w tym celu by³ bardzo czêsto
u¿ywany w medycynie ludowej (18, 20). Udowodniono,
¿e wywiera równie¿ dzia³anie embriotoksyczne oraz zapobiega implantacji zarodków u myszy (14, 15). Tak¿e
ja³owiec zwyczajny, uwa¿any za mniej toksyczny ni¿ ja³owiec sawina, zapobiega implantacji zarodków u szczurów (16). W eksperymentalnych badaniach u ciê¿arnych
krów, którym wprowadzano przez zg³êbnik do ¿o³¹dka
ig³y ja³owca w iloci 4,5-5,5 kg/dzieñ, rolina ta wywo³ywa³a ronienia w 3.-4. dniu od spo¿ycia (7). Olejek wy-
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Ryc. 4, 5. Obecnoæ treci pokarmowej z domieszk¹ skrzep³ej
krwi w jelicie cienkim

wylewy krwawe pod luzówk¹ prze³yku i ¿o³¹dka, zapalenie jelit, nerek, macicy, otrzewnej i pêcherza moczowego (5, 18, 20).
Celem artyku³u jest przedstawienie przebiegu klinicznego i zmian anatomopatologicznych po zatruciu ja³owcem sawina u kota.

Opis przypadku

Ryc. 1, 2, 3. Krwotoczne zapalenie jelita cienkiego

dzielany przez ja³owiec sawina ³atwo wch³ania siê przez
nieuszkodzon¹ skórê. Przy u¿yciu zewnêtrznym olejku
lub sproszkowanej roliny dochodzi do silnego uszkodzenia skóry, a nawet powstawania pêcherzy i ognisk martwicy. Sabinol dzia³a równie¿ toksycznie na uk³ad naczyniowy. Ciê¿kie objawy zatrucia pojawiaj¹ siê od 10 godzin do kilku dni od spo¿ycia. Zgon poprzedzany jest
zwykle drgawkami i utrat¹ przytomnoci, mieræ nastêpuje na skutek pora¿enia orodka oddechowego (18).
Podczas badania sekcyjnego stwierdza siê zapalenie lub

Dwuletnia kotka, rasy europejskiej, o masie 3 kg, zosta³a
przyniesiona do przychodni w godzinach rannych z objawami
os³abienia, braku apetytu i krwawych wymiotów. Ciep³ota cia³a wynosi³a 37°C, w trakcie omacywania stwierdzono wyran¹ bolesnoæ brzucha. Kotka by³a wysterylizowana, regularnie
poddawana szczepieniom przeciwko chorobom zakanym i wypuszczana na spacery. Zwierzê ¿ywiono karm¹ komercyjn¹.
Z wywiadu wynika³o, ¿e dzieñ wczeniej zwierzê jad³o ga³êzie
ja³owca. W³aciciele nie wiedzieli, ¿e rolina ta jest truj¹ca.
Zastosowano leczenie objawowe, polegaj¹ce na podaniu kotce
do¿ylnie p³ynu Ringera w dawce 2-10 ml/kg m.c., atropiny
w dawce 0,05 mg/kg m.c., cyklonaminy w dawce 5-10 mg/kg
m.c., dexametazonu w dawce 0,02-0,2 mg/kg m.c. oraz podskórnie vitaconu w dawce 2,5-5 mg/kg m.c. i potencilu w dawce 1 ml/kg m.c. Kotkê umieszczono w ogrzewanej klatce. Po
kilku godzinach ponownie zmierzono ciep³otê cia³a, która wynios³a 38°C. Zwierzêciu podano do¿ylnie 5% roztwór glukozy
w dawce 2-20 ml/kg m.c., witaminê C w dawce 0,1-0,2 ml/kg
m.c., atropinê w dawce 0,05 mg/kg m.c. oraz furosemid w daw-
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Ryc. 6. Przekrwienie b³ony luzowej jelita cienkiego

ce 2-4 mg/kg m.c. Pomimo leczenia w dniu tym u zwierzêcia
kilkakrotnie wyst¹pi³y obfite krwawe wymioty. Na drugi dzieñ
kotka zjad³a niewielk¹ iloæ karmy komercyjnej i zwymiotowa³a krwaw¹ treci¹, ponadto pojawi³y siê objawy neurologiczne. Stwierdzono pocz¹tkowo rozszerzenie renic i ruchy
mane¿owe, nastêpnie dosz³o do pora¿enia tylnych koñczyn
i ca³kowitej utraty wiadomoci. Pojawi³a siê silna dusznoæ,
po której doæ szybko dosz³o do zatrzymania oddechu przy zachowanej czynnoci serca. Akcja reanimacyjna nie da³a rezultatów. Wykonano zabieg eutanazji, podaj¹c do¿ylnie morbital
w dawce 0,6 ml/kg m.c. Podczas badania sekcyjnego stwierdzono krwotoczne zapalenie jelita cienkiego, które nasila³o siê
od dwunastnicy do pocz¹tkowych odcinków jelita grubego
(ryc. 1, 2, 3). Ponadto w jelicie cienkim obecna by³a treæ pokarmowa z domieszk¹ skrzep³ej krwi (ryc. 4, 5). W b³onie luzowej jelita cienkiego, po wyp³ukaniu go z treci pokarmowej
widoczne by³y ogniskowe przekrwienia oraz punkcikowate
i smugowate wybroczyny (ryc. 6, 7, 8).

Wnioski
Zatrucia psów i kotów s¹ wa¿nym problemem w praktyce weterynaryjnej. Ocenia siê, ¿e zatrucia psów i kotów
spowodowane rolinami stanowi¹ oko³o 25% wszystkich
przypadków zatruæ, z wy³¹czeniem tych spowodowanych
przez substancje pochodzenia leczniczego (2, 4). Do zatruæ czêsto dochodzi na skutek nieznajomoci przez
w³acicieli zwierz¹t toksycznych w³aciwoci popularnych
gatunków rolin. Dostêpnoæ i moda na dany gatunek roliny w po³¹czeniu z niewiedz¹ na temat jego ewentualnego dzia³ania toksycznego stwarzaj¹ realne zagro¿enie
dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Wynika z tego koniecznoæ
sta³ego pog³êbiania wiedzy na ten temat przez lekarzy
weterynarii.
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