Zaqroienie dla czlowieka: w stwierdzonych przypadkach gruilicy u dzikow na terenie
wojewodztwa podkarpackiego, chorob~ wywolal prqtek bydl~cy (Mycobacterium bovis),
ktory moie powodowac gruilice u ludzi. Majqc na uwadze fakt, ie dzik jest zwierz~ciem

GRuiLICA
UDZIKOW

lownym, istnieje duze prawdopodobienstwo nieswiadomego zakazenia ludzi poprzez
bezposredni kontakt z zarazkiem.

Wnioski

j

zalecenia: majqc na uwadze powyzsze, naleiy przyjqc nast~pujqcy sposob

post~powania

z upolowanymi dzikami w obszarze bezposredniego zagroienia gruilicq

oraz obszarach sqsiadujqcych (powiat bieszczadzki, a takie leski, sanocki i przemyski):
~

w przypadku stwierdzenia znacznego wychudzenia, nie patroszye tuszy, nalezy
zwrocie si~ 0 przeprowadzenie sekcji zwierz~cia do Powiatowego Lekarza

INFORMACJA PODKARPACKIEGO WOJEWODZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Weterynarii lub wskazanych przez

(informacja dla mysliwych)

niego urz~dowych lekarzy
weterynarii;
~

swiecie . Wywolujq jq pr'ltki gruzlicy, nalei<jce do rodzaju Mycobacterium . W etiologii
gruzlicy zwierz<jt znaczenie maj<j trzy typy pr<jtkow: bydl~cy (Mycobacterium bovis) , ludzki

mi~so

nie nadaje

(Mycobocterium tuberculosis) i ptasi (Mycobacterium avium).

do spoiycia;

w przypadku stwierdzenia

Najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia epizootycznego jest zakaienie pr'ltkiem

u wypatroszonego dzika 0 dobrej kondycji, zmian chorobowych w narzqdach

bydl~cym.

(guzki, guzy 0 charakterystycznej strukturze), naleiy nie pozostawiae wn~trznosci

w tym u zwierzqt dzikich lub przebywajqcych w ogrodach zoologicznych . Na

(patrochow) na lowisku, tylko wraz z tUSZq dostarczye do badania ww . lekarzom;

naraione Sq glownie dzikie przeiuwacze (jelenie, sarny, losie), jednak opisano takie

w przypadku pozyskania dzika bez widocznych zmian chorobowych przez

przypadki choroby u iubrow, bizonow oraz dzikow.

mysliwego una potrzeby wlasne" wszystkie jadalne cz~sci zwierz~cia powinny
bezwzgl~dnie
~

bye poddawane obrobce termicznej (np . gotowanie, pieczenie);

przy patroszeniu czy skorowaniu dzikow naleiy zachowae szczegolne srodki
ostroinosci  mycie i dezynfekcja rqk, noiy, pojemnikow do przewoienia tusz.

Gruilica dotychczas nie byla stwierdzana u dzikow na Podkarpaciu, jest to nowy problem,
dlatego prosz~ 0 zachowanie szczegolnej ostroinosci i scisla wspolprace z Inspekcja
Weterynaryjng .
Gruilica

na catym

przy znacznym wychudzeniu,

si~

~

wyst~pujqCq

bez wzgl~du na to, jaka choroba
je wywolala,
~

Przyczyna-zakainosc: gruilica jest chorobq zakainq ludzi i zwierzqt,

dzikow (wywolywana

Pr<jtek ten jest odpowiedzialny za wywolywanie choroby u ludzi i zwierz<jt,
gruzlic~

Rezerwuarem zarazka w przyrodzie mogq bye borsuki, oposy, wyjgtkowo zajgce. Choroba
moze rozwijae si~ takie u dzikich miesoiernych - wilki i lisy, glownie po spoiyciu
zwierzyny chorej na gruilic~.
Prqtki gruilicy Sq wrailiwe na swiatlo sloneczne, promienie UV. Wykazujq za to duz<j
opornose na
wilgotnych

gnicie i wysychanie. W wydalinach ludzkich i
i

zacienionych

wykazujq

zywotnose

nawet

zwierz~cych,

przez

kilka

miejscach
mlesl~cy.

W wodzie przeiywajq do trzech miesi~cy. Wykazujq znacznq opornose na konwencjonalne
przez prqtek

z urz~du, natomiast podlega obowiqzkowi

bydl~cy)

nie jest chorob q zwalczanq

urz~dowego moni
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Weterynarii

srodki dezynfekcyjne . Prgtk6w nie niszczg takie procesy technologiczne jak wedzenie,
peklowanie czy solenie. W kwasnym mleku przezywajq nawet do 2 tygodni, w masle
1 miesiqc, w serach mi~kkich do pol roku .

ir6dla ; drog; zakaienia; gl6wnym zr6dlem zakaienia Sq zwierzeta lub ludzie rozsiewajqcy
prqtki do srodowiska . Zakaienie moie bye spowodowane prqtkami znajdujqcymi si~

Na plucach tworz q si~ gruzelki

guzy gruilicze,

pluca Sq twarde.

w wodzie, paszy, srodowisku oraz drogq kontaktow q. Najcz~sciej do zakaienia dochodzi
drogq aerogennq - poprzez uklad oddechowy (wraz z kropelkami sluzu dostajq si~ do
srodowiska duie ilosci prqtk6w) i drogq pokarmowq. Do zakaienia moie dojse r6wniei
wewnqtrzmacicznie, poprzez p~powin~, a takie poprzez otarcia nask6rka, zranienia.

Prqtki
w

po

si~

dostaniu

miejscu

do

wnikni~cia,

organizmu

prowadzqc

rozwlJaJq
do

tzw. ogniska pierwotnego, w kt6rym tworzy
ziarninowa

0

si~

powstania
si~

tkanka

W zaawansowanych stadiach

choroby dochodzi r6wniei do zmian w narzqdach

wewn~trznych.

charakterystycznej strukturze.
Obserwuje si~ liczne guzki gruzlicze na blonach surowiczych oplucnej i otrzewnej - tzw.
"Perlica" .

Rozw6j choroby i objawy: okres inkubacji choroby jest

najcz~sciej

dlugi i uzaleiniony od

wielu czynnik6w, gl6wnie od typu prqtka, kt6ry zaatakowal zwierz~ oraz od
i stanu odpornosci zaatakowanego

zwierz~cia .

gatunku

Dlatego

choroba moie rozwijae sie latami i poczqtkowo przebiega
bezobjawowo. Pojawiajqce si~ w p6zniejszym okresie
objawy, zaleinie od stopnia zaawansowania choroby,
Sq r6ine i wyrazne dopiero w zaawansowanym stadium
gruzlicy.

Zwierz~ta

powi~kszone

w~zly

Sq

w6wczas
chlonne,

wychudzone,
czasami

majq

wyst~puje

zmatowienie i nastroszenie siersci. Zaznaczye naleiy,

Zmiany mogq tworzye si~ r6wniei

ie nie Sq to objawy swoiste i nie dajq moiliwosci rozpoznania choroby.

osierdziowym (tzw. serce pancerne), gruczolach mlecznych oraz w kosciach.

Natomiast

dose

charakterystyczne

sekcyjne, polegajqce na

wyst~powaniu

sa

zmiany

pojedynczych

lub licznych ognisk gruzliczych w w~zlach chlonnych
glowy i szyi.

m.in. na krezce, wqtrobie, sledzionie, worku

