
Med. Weter. 2019, 75 (8), 497-501 501

RECENZJE I BIBLIOGRAFIA
ANDREA FIEDLER, JOHANN MAIERL, KARL NUSS: Erkrankun-
gen der Klauen und Zehen des Rindes. (Choroby racic i palców bydła). 
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, Nowy York 2019. Wydanie 2.,  
280 stron, 650 zdjęć, twarda oprawa. Cena: Euro 149,99 (D), 154,20 (A).  
ISBN 978-3-13-242289-6

Choroby racic są powszechnym problemem krów mlecznych. Z powodu kulawizn 
wydajność mleczna spada, w skrajnych przypadkach nawet o 80%. W dużych stadach 
choroby racic są jedną z najczęstszych przyczyn brakowania krów mlecznych, po 
niepłodności i schorzeniach wymienia, i szacuje się, że ilość ta w ciągu roku może 
osiągać poziom 10-20%. Obok strat ekonomicznych choroby te powodują również 
ból, dyskomfort i cierpienie zwierząt.

Książka wydana w języku niemieckim została przygotowana pod redakcją An-
drei Fiedler, wieloletniego lekarza praktyka z Bawarii we współpracy z Johannem 
Maierlem, radiologiem z Monachium oraz profesorem Karlem Nussem z Uniwer-
sytetu w Zurychu i innymi specjalistami z zakresu bujatryki z różnych krajów. To 
drugie wydanie tej książki, po pierwszym z roku 2003. Druga edycja, po 15 latach, 
jest całkowicie zmieniona i przedstawia szeroką wiedzę o chorobach racic zdobytą 
i utrwaloną w ostatniej dekadzie.

Książka została zaprojektowana praktycznie, jako punkt odniesienia dla pracu-
jących z bydłem lekarzy weterynarii. Początkowe rozdziały wprowadzają do ana-

tomii funkcjonalnej, procedury badania, znieczulania i diagnozowania chorób racic. Dalej, jako warunek dobrego leczenia, 
podane są zasady właściwej pielęgnacji racic określone w pięciopunktowym programie. Następne rozdziały podają zasady 
terapii i zabiegów wykonywanych na racicach. Autorzy przywiązują dużą wagę do instrukcji operacyjnych, które dokładnie 
opisują, ukazując szczegółowy materiał zdjęciowy. Dostępne są też filmy na temat pielęgnacji racic i technik chirurgicznych 
– bezpośrednio poprzez kod QR.

Opisy stanów patologicznych racic podane są w kolejnych rozdziałach. Zawierają one aktualne odpowiedzi na pytania 
związane ze wzrastającą ilością kulawizn, m.in. zespołem Rusterholza, nowymi wariantami choroby Mortellaro, rosnącym 
znaczeniem leczenia bólu i kierowania się dobrem zwierząt. Stany te rozpatrywane są w połączeniu ze środowiskiem, genetyką, 
żywieniem i dobrą opieką nad stadem. Dzięki integracji różnych elementów ludzkiego działania osiągnięto połączenie, które 
uwzględnia ideę interdyscyplinarnej profilaktyki chorób racic i palców bydła w kontekście troski o jak najlepszą jakość ich życia.

Tak przygotowana książka winna stanowić ważny element aktualnie stosowanej wiedzy – dla wszystkich lekarzy weterynarii 
pracujących z bydłem i studentów, a także może okazać się niezbędna dla doradców rolniczych, instruktorów i profesjonalistów 
zajmujących się pielęgnacją racic. Autorzy mają nadzieję, o czym piszą we wstępie, że książka ta przyczyni się do poprawy 
i utrzymania zdrowia racic u bydła.

Bardzo solidna, nowoczesna i praktyczna wiedza. Miłej lektury!
dr hab. Jacek Madany


