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większym stopniu modyfikować wzajemne zachowania.
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P

astwisko ma bardzo duże znaczenie
w żywieniu koni. Generalnie wypas
pastwiskowy ma dobry wpływ na organizm. Konie wypasane na pastwisku pobierają świeże rośliny stanowiące wartościowe źródło składników odżywczych.
Mogą jednak być narażone na działanie
pewnych czynników szkodliwych. Są wśród
nich metale ciężkie. Niektóre metale ciężkie to pierwiastki niezbędne dla organizmu, choćby miedź i cynk. W odpowiednich stężeniach pełnią one ważne funkcje
biologiczne. Nadmiar jest jednak szkodliwy. Inne z kolei nie są uznawane za pierwiastki niezbędne. Są to między innymi
ołów i kadm. Źródłem metali ciężkich jest
głównie działalność przemysłowa. Konie

przebywające na pastwiskach i padokach są
narażone na zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, gleby, roślin i wody. Problem może dotyczyć zwłaszcza koni utrzymywanych w pobliżu zakładów przemysłowych i szlaków komunikacyjnych. To
właśnie w pobliżu zakładów przemysłowych emitujących metale ciężkie dochodziło do zatruć koni wypasanych na pastwisku (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Wydaje się, że problem narażenia na
metale ciężkie dotyczy głównie zwierząt żyjących w rejonach przemysłowych. Wskazują na to badania przeprowadzone na różnych gatunkach zwierząt. Można przytoczyć pracę wrocławskich autorów, którzy
porównali zawartość wybranych metali

25. Steur E.R.: Chemical and Surgical Castration of Male
Dogs: Behavioral Effects. Faculty of Veterinary Medicine Theses (Doctoral thesis). 2011.
26. Cordova-Izquierdo A., Cordova-Jimenez M.S., Pena Betancourt S.D., Cordova-Jimenez C.A., Cortes Suarez S.,
Saltijeral Oaxaca J.A., Ruiz Lang, G., Xolalpa Campos
V.M.: Effect of the Castration on Not Wanted Behaviours in Dogs. J. Anim. Vet. Advan. 2006, 5, 970–974.
27. Neilson J.C., Eckstein R.A., Hart B.L.: Effect of castration on problem behaviors in male dogs with reference
to age and duration of behavior. J. Am. Vet. Med. Assoc.
1997, 211, 180–182.
28. Maejima M., Inoue-Murayama M., Tonosaki K., Matsuura N., Kato S., Saito, Y., Weiss A., Murayama Y., Ito
S.: Traits and genotypes may predict the successful training of drug detection dogs. Appl. Anim. Behav. Sci.
2007, 107, 287–298.
29. Anderson G., Marinier S.: The effect of food and restricted exercise on behaviour problems in dogs. W: Mills,
D.S., Heath, S.E., Harrington, L.J. (eds). Proceedings of
the First International Conference on Veterinary Behavioural Medicine, April 1–2, 1997, Birmingham, UK. 2007.
30. De Napoli J.S., Dodman N.H., Shuster L., Rand W.M.,
Gross K.L.: Effect of dietary protein content and tryptophan supplementation on dominance aggression, territorial aggression, and hyperactivity in dogs. J. Am. Vet.
Med. Assoc. 2000, 217, 504–508.
31. Beata C., Beaumont-Graff E., Coll V., Cordel J., Marion
M., Massal N., Marlois N., Tauzin J.: Effect of alpha-casozepine (Zylkene) on anxiety in cats. J. Vet. Behav. 2007,
2, 40–46.
32. Palestrini C., Minero M., Cannas S., Berteselli G., Scaglia E., Barbieri S., Cavallone, E., Puricelli M., Servida
F., Dall’Ara P., 2010. Efficacy of a diet containing caseinate hydrolysate on signs of stress in dogs. J. Vet. Behav. 2010, 5, 309–317.
33. Lindsay R. S.: Handbook of Applied Dog Behavior and
Training, Vol. 3: Procedures and Protocols. Blackwell Publishing, Ames, Iowa, USA. 2005.

Dr hab. Jarosław Kamieniak,
e-mail: jaroslaw.kamieniak@up.lublin.pl

Heavy metal exposure of grazing horses
Mirowski A., Didkowska A., Department of
Morphological Sciences, Faculty of Veterinary
Medicine, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
The aim of this paper was to present the health problems associated with heavy metal exposure of grazing animals. Green fodder is a rich source of nutrients and pasture-feeding has generally positive effect
on horses, but grazing animals are to some potentially dangerous factors, inter alia, heavy metals. Industry is among the most important sources of environmental pollution. High exposure to heavy metals
can be expected near some factories and motorways.
Health risks and also exposure consequences were
described and discussed.
Keywords: veterinary nutrition, pasture, heavy metals,
horse.
ciężkich (ołowiu, kadmu, miedzi i niklu)
w mleku krów i kóz z terenu przemysłowego i uznawanego za czysty ekologicznie. Stężenia wszystkich pierwiastków były
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znacznie wyższe w mleku osobników utrzymywanych na terenie przemysłowym (7).
Polscy naukowcy zbadali zależność między
zawartością ołowiu, kadmu i cynku w glebie, trawie, zbożach i produktach pochodzenia zwierzęcego – mleku i jajach. Najwięcej metali ciężkich wykryto w próbkach
pobranych na terenach przemysłowych
i zlokalizowanych w pobliżu autostrad (8).
Zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi
może stanowić problem także na terenach
poprzemysłowych. Potwierdzają to badania
przeprowadzone w rejonie zachodniej Małopolski, gdzie po dawnych kopalniach rud
metali pozostały hałdy. Gleba w tych miejscach często jest bardzo zanieczyszczona
ołowiem, kadmem i cynkiem (9). Stwarza
to potencjalne zagrożenie dla zwierząt,
które pasą się w pobliżu.
Metale ciężkie zanieczyszczające glebę dostają się do łańcucha pokarmowego. Przenikają do roślin, które następnie
są zjadane przez zwierzęta roślinożerne.
Wiele lat musi upłynąć, zanim zanieczyszczona gleba ponownie stanie się w miarę
bezpieczna dla flory i fauny. Intensywny
rozwój przemysłu doprowadził w wielu
krajach do powstania miejsc, które musiały zostać wyłączone z użytkowania rolniczego, właśnie ze względu na zanieczyszczenie różnymi substancjami szkodliwymi.
Najlepszym przykładem jest Czarnobyl.
Awaria elektrowni w Czarnobylu sprawiła, że jej okolice nie nadawały się do życia. Z czasem zaczęto jednak podejmować wysiłki zmierzające do zasiedlenia
tych terenów przez zwierzęta, choćby po
to, żeby zapobiec nadmiernemu rozwojowi roślinności. W tym celu wykorzystano
konie Przewalskiego. Wypasanie koni na
takich terenach stwarza możliwość osiągnięcia bioróżnorodności i równowagi
ekosystemu (10).
W Hiszpanii zainteresowano się możliwością wypasania koni na terenie, który
kiedyś uległ dużemu skażeniu metalami
ciężkimi. Zbadano skład chemiczny runi
pastwiskowej i oszacowano pobranie składników odżywczych przez konie wypasane
na tamtejszych pastwiskach. Zanieczyszczenie gleby może mieć zły wpływ na rośliny. Wysoka zawartość metali ciężkich
w glebie może zaburzać pobieranie składników mineralnych przez rośliny, co stwarza ryzyko wystąpienia niedoborów pewnych pierwiastków w ich tkankach. Okazało się jednak, że trawa z zanieczyszczonych
miejsc ma podobny skład do rosnącej na
czystych pastwiskach, a czasami ma więcej niektórych składników odżywczych.
Konie wypasane w tych miejscach mogą
więc pobierać trawę bogatszą w te składniki. Generalnie pastwiska te zaspokajają zapotrzebowanie koni na podstawowe
składniki odżywcze. Od momentu skażenia minęło trochę czasu, dzięki czemu
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zawartość w roślinach pierwiastków, które zanieczyściły glebę, mogła ulec znacznemu obniżeniu (11). Pewne ryzyko związane jest jednak z możliwością pobierania
zanieczyszczonej gleby (12).
Metale ciężkie mogą dostawać się do
organizmu wraz z glebą. Konie mogą pobierać niewielkie ilości gleby z paszą, a niektóre wręcz jedzą ziemię. Można przytoczyć badania przeprowadzone w Danii, w których oceniono zawartość piasku
w kale ponad dwustu koni. Piasek wykryto w kale ponad połowy osobników. Ryzyko pobierania piasku zależy od jakości
pastwiska. Może ono maleć w miesiącach
letnich, kiedy jakość pastwiska jest lepsza
niż w pozostałych porach roku. Podawanie paszy koniom przebywającym na padoku bezpośrednio na ziemię zwiększa ryzyko pobierania piasku. U ponad 5% koni
było go tak dużo, że można podejrzewać,
iż jadły ziemię (13).
Konie utrzymywane w pobliżu dużych
zakładów przemysłowych lub na terenach
poprzemysłowych mogą być narażone
na działanie metali ciężkich. W znacznie mniejszym stopniu problem ten dotyczy koni z terenów ekologicznie czystych.
Można przytoczyć badania nad zawartością metali ciężkich u koników polskich
żyjących w Roztoczańskim Parku Narodowym. Określono zawartość ołowiu, miedzi
i cynku w glebie, paszach, krwi i włosach.
Badania przeprowadzono w pełni sezonu
wegetacyjnego, czyli wówczas, gdy konie
większą część dnia spędzają na pastwisku.
Stwierdzono, że zawartość tych pierwiastków w paszach na ogół odzwierciedla ich
zawartość w glebie. Stężenia we włosach są
niskie lub bardzo niskie. Konie te mają bardzo mało ołowiu w surowicy krwi. W niektórych przypadkach wcale go nie wykrywano (14).
Badania, które niedawno przeprowadzono w Brazylii, mogą sugerować, że zawartość metali ciężkich we włosach i krwi
koni nie jest dobrym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska. Oznaczono stężenia ołowiu, kadmu, niklu, miedzi i cynku
we włosach i krwi koni z terenów przemysłowych i wiejskich. W większości przypadków nie odnotowano istotnych różnic. Większe znaczenie miała pora roku
(15). Niemniej jednak szereg prac dowodzi, że włosy i krew mogą z powodzeniem
być wykorzystywane w badaniach nad narażeniem koni na metale ciężkie (4, 16, 17,
18). Dużą uwagę zwraca się na użyteczność
włosów. Stanowią one materiał biologiczny używany w celu oszacowania narażenia
organizmu na różne substancje toksyczne.
Próbki włosów łatwo pobrać, a czynność ta
nie jest stresująca dla zwierzęcia. Łatwiej
je transportować i przechowywać. Włosy
nie mogą być jednak jedynym materiałem
biologicznym.

Polscy badacze wykryli wyższe stężenia
kadmu i ołowiu w surowicy krwi i we włosach koni latem, w porównaniu z zimą.
Może to wynikać ze sposobu utrzymania
koni w poszczególnych porach roku. Konie
latem dużo czasu spędzają na pastwiskach
i padokach, a zimą przebywają głównie
w stajni. Metale ciężkie mogą dostawać się
do organizmu zarówno przez układ pokarmowy, jak i oddechowy. Konie przebywające latem na pastwiskach i padokach mogą
wdychać więcej tych pierwiastków, zwłaszcza gdy są w pobliżu źródeł emisji. Metale
ciężkie mogą osiadać na skórze i włosach
zwierząt, skąd mogą być zlizywane (19).

Podsumowanie
Problem narażenia koni na metale ciężkie jest poruszany w literaturze naukowej
w znacznie mniejszym stopniu niż ma to
miejsce w odniesieniu do przeżuwaczy.
Krowy, kozy i owce dają mleko, które stanowi jedno z najważniejszych źródeł białka w diecie człowieka. Metale ciężkie przenikają do mleka i stwarzają potencjalne
zagrożenie dla konsumentów, zwłaszcza
tych najmłodszych. Także pozostałe pokarmy pochodzenia zwierzęcego, przede
wszystkim narządy wewnętrzne, mogą
być źródłem metali ciężkich. Zagadnienia związane z zawartością metali ciężkich u koni koncentrują się na użyteczności włosów i krwi jako bioindykatorów
skażenia środowiska. Duża część potencjalnie szkodliwych metali ciężkich pobranych przez konie z paszą i glebą może
ulec wydaleniu z kałem, co ogranicza ryzyko niekorzystnego oddziaływania na
organizm. Niemniej jednak długotrwałe
wypasanie na zanieczyszczonych pastwiskach może nie pozostawać obojętne dla
zwierzęcia (20, 21).
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H

istiocyty to rodzaj komórek, które
wywodzą się z komórek prekursorowych szpiku kostnego (komórki te wykazują ekspresję antygenu CD34) i poprzez
system naczyń krwionośnych zasiedlają
tkanki obwodowe. Do histiocytów zalicza
się komórki pochodzące z linii makrofagów oraz z linii komórek dendrytycznych.
Makrofagi to duża grupa ruchliwych i aktywnie fagocytujących komórek, które są
zaangażowane z nieswoistą (fagocytoza,
produkcja enzymów litycznych i związków cytotoksycznych) oraz swoistą (produkcja cytokin i innych substancji chemicznych regulujących funkcję różnych
populacji limfocytów) odpowiedź immunologiczną. Komórki dendrytyczne
to bardziej heterogenna grupa komórek,
których podstawową rolą jest prezentowanie antygenów komórkom immunologicznie kompetentnym, głównie limfocytom T. Komórki dendrytyczne zasiedlające naskórek oraz nabłonki przewodu
pokarmowego, oddechowego i rozrodczego określa się mianem komórek Langerhansa. Komórki dendrytyczne, które zasiedlają inne tkanki, w tym tkankę
podskórną, określa się mianem komórek
dendrytycznych śródmiąższowych (interstitial dendritic cells). Jeszcze inną grupą
komórek dendrytycznych są komórki palczaste (interdigitating cells), które zasiedlają węzły chłonne.
Jeszcze do niedawna w piśmiennictwie oba wymienione typy histiocytozy
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obejmującej skórę traktowane były jako
tożsame, w 2014 r. Moore opublikował
pracę przeglądową, w której wyczerpująco zaprezentował najnowsze dane
dotyczące nienowotworowych i nowotworowych rozrostów wywodzących się
z histiocytów rozpoznawanych u psów
i kotów (1). Ten artykuł zawiera opis przypadku skórnej odczynowej histiocytozy
u suki rasy mastiff angielski oraz krótki
przegląd danych na temat tej jednostki
chorobowej. Zostanie też zaprezentowany opis klasyfikacji chorób wywodzących
się z histiocytów u psów w aspekcie nowych informacji.

Opis przypadku
Pies, samica, mastiff angielski, w wieku
4 lat i 6 miesięcy, o masie ciała 55 kg, została zgłoszona do lecznicy w związku
z pojawieniem się mnogich zmian na powierzchni skóry. Zmiany miały charakter pozbawionych włosów okrągłych nieco wypukłych ognisk, nie towarzyszył im
świąd. Według relacji właściciela, w przeszłości u psa stwierdzono zapalenie płuc
o nieokreślonej przyczynie (w obrazie
rentgenowskim opisano nacieki w polach
płucnych typowe dla zapalenia śródmiąższowego), które ustąpiło po leczeniu enkortonem.
Przeprowadzono badanie cytologiczne materiału pobranego z powierzchni
zmian (pobrano zeskrobinę i wykonano
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Cutaneous histiocytosis in English mastiff
Sapierzyński R.1, Wojtczak M.2, Filich M.2,
Department of Pathology and Veterinary
Diagnostics, Faculty of Veterinary Medicine,
Warsaw University of Life Sciences – SGGW1,
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In this article a case of cutaneous histiocytosis
(CH), recognized in male Old English mastiff was
presented. Several well-defined histiocytic proliferative diseases have been identified in dogs.
Among them, canine histiocytoma originating
from reactive Langerhans cells is the most prevalent. However, other disorders, including systemic or cutaneous reactive histiocytosis, can be also
recognized in canine patients. Reactive cutaneous
histiocytosis in dogs is an inflammatory lymphohistiocytic proliferative disorder that primarily involves skin and subcutaneous tissue. This article
describes a case of CH in male dog. Additionally,
current classification of canine histiocytic diseases was shortly presented.
Keywords: cutaneous histiocytosis, dog, histiocytoma,
Langerhans cells.
preparaty odciskowe z powierzchni zmiany) oraz z głębszych jej warstw (biopsja
aspiracyjna cienkoigłowa). Pobrano też
materiał do badania bakteriologicznego
w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych. W badaniu bezpośrednim materiału pobranego z powierzchni zmian nie
stwierdzono obecności dermatofitów ani
pasożytów zewnętrznych, badanie cytologiczne ujawniło nienasilony odczyn zapalny z obecnością nielicznych bakterii
– ziarniaków. W badaniu cytologicznym
materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowej stwierdzono nieliczne histiocyty, pojedyncze neutrofile i limfocyty,
nieliczne kropelki tłuszczu i uszkodzone
adipocyty; czynników etiologicznych nie
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