
transmisji w Smardzewicach. Mimo tego, 
że gatunek Bison bonasus, według czerwo-
nej listy zagrożonych gatunków Między-
narodowej Unii Ochrony Przyrody (10) 
jest gatunkiem zagrożonym, o stosunko-
wo wysokim prawdopodobieństwie wy-
marcia (VU), eliminacja całej smardze-
wickiej hodowli byłaby w tym przypadku 
słuszną decyzją. Do tej pory ukazało się 
niewiele publikacji dotyczących osobni-
ków ze Smardzewic. Hodowla ta cieszy-
ła się dobrą kondycją, poza incydental-
nym stwierdzeniem martwiczego zapale-
nia napletka (balanoposthitis necroticans) 
u dwóch młodych byków (11). Żubr w pol-
skiej czerwonej księdze ma również sta-
tus gatunku zagrożonego i podlega ścisłej 
ochronie gatunkowej. W tym przypad-
ku ochrona populacji wiąże się, nieste-
ty, z eliminacją osobników przebywają-
cych w miejscu, gdzie została stwierdzo-
na gruźlica bydlęca. Dezynfekcja miejsc 

przebywania zwierząt, jak i odpowiednia 
kwarantanna obiektu pozwoliłyby w przy-
szłości na wprowadzenie nowych zdro-
wych żubrów i na restytucję tego gatun-
ku w Kampinoskim Parku Narodowym.
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Chłoniak jest nowotworem, który po-
wstaje w wyników transformacji no-

wotworowej limfocytów. Chłoniaki są za-
wsze zmianami złośliwymi, chociaż sto-
pień złośliwości może być różny, od form 
o niskiej złośliwości i  form o powolnym 
przebiegu (chłoniaki indolentne), poprzez 
postacie o umiarkowanej złośliwości, aż 
do przypadków, które charakteryzują się 
agresywnym zachowaniem biologicznym 
– chłoniaki o wysokiej złośliwości. Brak 
jest danych odnośnie do częstości wystę-
powania chłoniaków u szczurów towarzy-
szących, z kolei w badaniach obejmujących 
szczury laboratoryjne (używane w różnych 
doświadczeniach) chłoniaki spontanicz-
ne rozpoznano u 0,4% samców i 0,3% sa-
mic, co w świetle danych na temat innych 
gatunków zwierząt wydaje się być warto-
ścią stosunkowo niską (1). Z drugiej stro-
ny nowsze badania wskazują, że chłonia-
ki to najczęściej występujące nowotwory 
u młodych (do 1 roku życia) szczurów la-
boratoryjnych (2, 3).

Opis przypadku

Do lecznicy przyniesiono szczura labora-
toryjnego, samicę w wieku 1 roku i 9 mie-
sięcy, w związku z „nagłym pogorszeniem 

stanu zdrowia”. Wedle słów właściciela, od 
dwóch dni szczur wykazywał zmiany za-
chowania, gorzej jadł i był bardziej apatycz-
ny, a rankiem w dniu prezentacji jego stan 
znacznie się pogorszył. Po powrocie wła-
ściciela z pracy zwierzę praktycznie się nie 
poruszało. W badaniu klinicznym stwier-
dzono zły stan ogólny pacjenta, który nie-
mal nie reagował na bodźce zewnętrzne. 
W badaniu palpacyjnym jamy brzusznej 
wykryto guzowatą, nieregularnego kształ-
tu masę o najdłuższej średnicy około 5 cm 
i twardej konsystencji. Badanie rentgenow-
skie potwierdziło obecność zmiany gu-
zowatej w środkowej części jamy brzusz-
nej (ryc. 1). W celu oceny natury procesu 
rozrostowego zdecydowano o wykonaniu 
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 Ryc. 1. Obraz 
rentgenowski szczura 

z guzem zlokalizowanym 
w śródbrzuszu – widoczne 

cieniujące masy, które 
przemieszczają jelito 

dogrzbietowo i doogonowo
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badania cytologicznego, a materiał do ba-
dania pobrano drogą biopsji aspiracyjnej 
cienkoigłowej. Do wykonania biopsji uży-
to igieł o grubości 0,5 mm oraz strzykawek 
o pojemności 5 ml. W związku z tym, że 
materiał pobrany w czasie biopsji aspira-
cyjnej zawierał znaczną domieszkę krwi, 
pobrano też materiał przy zastosowaniu 
biopsji bez aspiracji. Wykonane rozmazy 
utrwalono w 70-proc. alkoholu metyleno-
wym i zabarwiono odczynnikiem Giemsy. 
Badanie cytologiczne preparatów wykaza-
ło obecność obfitej populacji komórek, le-
żących luźno i nietworzących skupisk ko-
mórkowych (ryc. 2). Komórki oraz ich jądra 
komórkowe były różnej wielkości i różne-
go kształtu, chociaż przeważały komórki 
duże (powyżej 2–3 średnic erytrocytu), cy-
toplazma była umiarkowanie obfita, zasa-
dochłonna, nie posiadała ziarnistości. Nie-
które komórki posiadały podwójne jądra 
komórkowe lub jądra nieregularne. Jąder-
ka były obecne i duże, chociaż nie były wy-
raźnie widoczne, a aktywność mitotyczna 

komórek była wysoka (ryc. 3). Na podsta-
wie opisanego obrazu postawiono rozpo-
znanie chłoniaka immunoblastycznego lub 
chłoniaka anaplastycznego o wysokiej zło-
śliwości (high grade lymphoma).

W związku z ciężkim stanem ogólnym 
pacjenta i niekorzystnym rokowaniem wła-
ściciel zdecydował o eutanazji i wyraził 
zgodę na przeprowadzenie sekcji zwłok. 
Badanie makroskopowe zwłok potwier-
dziło obecność guzowatego tworu, któ-
rym okazały się być powiększone węzły 
chłonne krezkowe (ryc. 4). Opisane zmia-
ny guzowate oraz zmiany o charakterze 
masywnego zastoju krwi w obrębie jeli-
ta były jedynymi nieprawidłowościami 
makroskopowymi stwierdzonymi w cza-
sie sekcji zwłok. W trakcie sekcji pobrano 
wycinki guza do badania histopatologicz-
nego i umieszczono je w 10-proc. zbufo-
rowanej formalinie. Badanie histopatolo-
giczne wykazało obecność monotonnej 
populacji dużych blastycznych i  atypo-
wych komórek limfoidalnych, z których 

niektóre wykazywały cechy typowe dla im-
munoblastów (największe komórki szere-
gu limfoidalnego, charakteryzujące się ob-
fitą cytoplazmą, obecnością dużego jądra 
komórkowego z pojedynczym, najczęściej 
centralnie położonym jąderkiem; ryc. 5). Na 
podstawie takiego obrazu określono roz-
poznanie ostateczne – chłoniaka immu-
noblastycznego.

Omówienie

Chłoniak immunoblastyczny należy do 
chłoniaków z dużych komórek i charak-
teryzuje się umiarkowanie agresywnym 
lub agresywnym przebiegiem klinicznym. 
W każdym przypadku kontrolowanie cho-
roby wymaga specyficznej terapii farmako-
logicznej (chemioterapii), która u małych 
zwierząt może być trudna do przeprowa-
dzenia lub też właściciele nie widzą sen-
su w jej wprowadzeniu. W związku z po-
wyższym, w wielu przypadkach precy-
zyjne rozpoznanie choroby nie zmienia 

Ryc. 4. Obraz makroskopowy przewodu pokarmowego, krezki jelita i chłoniaka 
w obrębie węzłów chłonnych krezkowych szczura. Widoczny duży, nieregularnego 
kształtu twór guzowaty, wywodzący się z korzenia krezki (tkanki limfatycznej krezki) 
oraz odcinek jelita cienkiego objęty zastojem krwi

Ryc. 2. Obraz cytologiczny chłoniaka immunoblastycznego u szczura – widoczna 
jest populacja pleomorficznych komórek limfoidalnych, strzałkami oznaczono 
figury mitotyczne. Materiał pobrano drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, 
barwienie barwnikiem Giemsy, powiększenie 400×

Ryc. 5. Obraz histologiczny chłoniaka immunoblastycznego węzłów chłonnych 
krezkowych u szczura – widoczna jest populacja dużych komórek, o dość obfitej 
cytoplazmie, dużym jądrze komórkowym i wyraźnych, zazwyczaj pojedynczych 
jąderkach. Strzałką oznaczono komórkę o wyglądzie typowym dla immunoblasta. 
Barwienie hematoksylina-eozyna; powiększenie 400×

Ryc. 3. Obraz cytologiczny chłoniaka immunoblastycznego u szczura – wielkość 
i kształt zarówno komórek, jak i jąder komórkowych jest urozmaicona, jąderka 
chociaż obecne – są słabo widoczne. Materiał pobrano drogą biopsji aspiracyjnej 
cienkoigłowej, barwienie barwnikiem Giemsy, powiększenie 1000×

Prace kliniczne i kazuistyczne

54 Życie Weterynaryjne • 2016 • 91(1)



sposobu postępowania z pacjentem, bo-
wiem lekarz weterynarii poprzestaje na 
wprowadzeniu terapii paliatywnej, z za-
stosowaniem niesteroidowych lub stero-
idowych leków przeciwzapalnych i anty-
biotyków, w celu zapobieżenia powikła-
niom w postaci zakażenia bakteryjnego. 
Jednakże precyzyjne rozpoznanie toczące-
go się procesu umożliwia określenie roko-
wania dla pacjenta, co pozwala uświado-
mić właścicielowi istotę problemu, a tak-
że podjąć uzasadnioną decyzję o poddaniu 
pacjenta eutanazji w stosownym momen-
cie. W omawianym przypadku precyzyj-
ne rozpoznanie uzyskano w toku małoin-
wazyjnej metody diagnostycznej, jaką jest 
badanie cytologiczne materiału pobranego 
drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. 
Badanie cytologiczne można wykonać nie 
tylko u psów i kotów, ale także u drobnych 
zwierząt towarzyszących, w  tym gryzo-
ni i zajęczaków (3). Według własnych ob-
serwacji materiał można pobrać od zwie-
rząt niepoddanych sedacji, wystarczające 
jest unieruchomienie pacjenta za pomocą 
jednej ze stosownych powszechnie technik 
immobilizacji gryzoni. W korzystnych wa-
runkach wynik biopsji można uzyskać już 
kilkadziesiąt minut od momentu pobrania 
materiału (w prezentowanym przypadku 
czas, jaki upłynął od początku wizyty do 

rozpoznania, wyniósł 45 minut, włączając 
w to czas konieczny na wykonanie zdjęcia 
rentgenowskiego). Należy pamiętać, że jed-
nym z czynników warunkujących precy-
zyjne rozpoznanie jest znajomość zasad 
dotyczących pobierania materiału i ob-
chodzenia się z prawidłowo wykonywa-
nym rozmazem (4).

Objawy kliniczne chłoniaka u szczu-
rów zależą od lokalizacji zmiany lub za-
sięgu procesu (chłoniak jest bardzo często 
procesem wieloogniskowym), przykłado-
wo, w przypadku zajęcia rdzenia kręgo-
wego obserwowano porażenia (2). Opi-
sano też przypadek chłoniaka immuno-
blastycznego, u 18-miesięcznego szczura 
laboratoryjnego (pochodzącego z  linii z de-
fektem układu immunologicznego), który 
rozwinął się w obrębie węzłów chłonnych 
podstawy głowy (prawdopodobnie wę-
zły żuchwowe); guz powiększał się szyb-
ko i doprowadził do zaburzeń oddycha-
nia oraz połykania. W prezentowanym 
przypadku dominowały objawy niespecy-
ficzne, a sam przebieg choroby był bardzo 
drastyczny. Powiększający się guz w obrę-
bie krezki doprowadził do poważnych za-
burzeń w krążeniu krwi (silny zastój krwi 
w obrębie jelita cienkiego) i prawdopodob-
nie przyczynił się do niedokrwienia jelit, 
co mogło skutkować uszkodzeniem błony 

śluzowej i przedostawaniem się drobno-
ustrojów ze światła jelita do krwi. W opi-
sywanym przypadku zmiana była ograni-
czona do węzłów chłonnych krezkowych, 
jednak w wielu przypadkach stwierdza się 
obecność ognisk nowotworowych w wielu 
narządach (postać wieloogniskowa), a tak-
że obecność nowotworowych limfocytów 
we krwi obwodowej (postać białaczkowa 
chłoniaka; 2, 6).
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Skuteczne wykrycie larw włośni w mię-
sie zarażonej świni lub dzika ma podsta-

wowe znaczenie z punktu widzenia bezpie-
czeństwa i zdrowia konsumenta. Stosowa-
nie metody trychinoskopowej obwarowane 
jest istotnymi ograniczeniami zawartymi 
w przepisach dotyczących urzędowego ba-
dania mięsa. Zgodnie z rozporządzeniem 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 paź-
dziernika 2010 r. metoda trychinoskopo-
wa dopuszczona jest przy produkcji mię-
sa przeznaczonego na użytek własny, co 
dotyczy też upolowanych dzików. Warun-
kiem jest stosowanie się do zaleceń odno-
śnie do obróbki mięsa, które określają, że 
„Mięso zbadane na obecność włośni me-
todą badania trychinoskopowego 
1)  przed spożyciem powinno zostać pod-

dane obróbce cieplnej zapewniającej 

podgrzanie mięsa do temperatury 
wewnętrznej wynoszącej co najmniej 
71°C; 

2)  nie powinno być wykorzystywane do 
przygotowania potraw na grillu lub 
w kuchence mikrofalowej”.
Zasadność tych zastrzeżeń jest oczy-

wista z  racji znacznie ograniczonej czu-
łości wspomnianej metody, za pomocą 
której nie można wykryć larw nieotor-
bionych (T. pseudospiralis), a przy nisko 
intensywnych inwazjach larw innych ga-
tunków włośni (poniżej 5 larw/g mięśni) 
skuteczność nie przekracza 50%. Wobec 
stałego zagrożenia ludzi włośnicą i poja-
wiających się corocznie przypadków tej 
parazytozy, co spowodowane jest spoży-
ciem wyrobów z mięsa dzików zarażonych 
Trichinella spp., jak najbardziej zasadne 

są zarządzenia Powiatowych Inspektora-
tów Weterynarii dopuszczające do bada-
nia mięsa w podległych laboratoriach wy-
łącznie metodę wytrawiania.

Włośnie u świń i dzików

Przypadki włośnicy u świń już od kilku-
nastu lat występują w Polsce sporadycz-
nie. W 2013 i 2014 r. włośnie stwierdzo-
no u odpowiednio 78 oraz 3 sztuk wśród 
20,9 mln i 21,5 mln ubitych świń (0,0004 
oraz 0,00001% zarażonych). Potencjal-
ne źródło zarażenia dla ludzi stanowi 
praktycznie wyłącznie mięso upolowa-
nych dzików. W ostatnich latach, zależ-
nie od regionu Polski, włośnie stwierdza-
no u 0,1 do ponad 2% dzików, co ozna-
cza 500–600 sztuk zarażonych corocznie 
przy pozyskiwaniu rzędu 120–140  tys. 
sztuk (ryc. 1, 2).

W ciągu dwóch lat (2013 i 2014) włośnie 
zostały stwierdzone u 0,54 i 0,43% dzików. 
Skalę potencjalnego zagrożenia konsumen-
tów unaocznia proste przeliczenie licz-
by zwierząt przebadanych do zarażonych 
(118 380/645  i 141 617/611). Jeden dzik 
z włośnicą przypadał na 184 i 232 sztuki 
poddane badaniu, odpowiednio w 2013 
i 2014 r.
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