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Profilaktyka chorób odzwierzęcych 
innych niż odkleszczowe 
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W Polsce występuje co najmniej 31 ważnych patogenów (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, 
robaki), wywołujących zawodowe choroby odzwierzęce inne niż odkleszczowe. 
Spośród tych patogenów 9 przekazywanych jest głównie drogą powietrzną, 9 – drogą pokar-
mową i 13 – drogą kontaktu bezpośredniego przez skórę i/lub błony śluzowe. Najważniejsze 
kierunki profilaktyki chorób odzwierzęcych obejmują: utrzymywanie czystości w pomiesz-
czeniach dla zwierząt i dokonywanie okresowych dezynfekcji, stosowanie odzieży ochronnej 
i sprzętu ochrony osobistej, profilaktykę medyczną, wybijanie zagrożonych stad, tępienie gryzoni, 
szczepienia ochronne ludzi i zwierząt, zachowanie szczególnej ostrożności przy odbieraniu 
porodów u przeżuwaczy, przestrzeganie zasad higieny przy spożywaniu pokarmów i wody 
i edukację zdrowotną.
Słowa kluczowe: choroby odzwierzęce, zawodowe, patogeny, drogi przenoszenia, profilaktyka

Prevention of zoonotic diseases other than tick-borne
In Poland, there are at least 31 important pathogens (viruses, bacteria, fungi, protozoa, helminths) 
causing occupational zoonotic diseases other than tick-borne. Of that number, 9 are transmitted 
mainly by airborne route, 9 by alimentary route and 13 by direct contact through the skin and/or 
mucous membranes. The main directions in preventing zoonoses include keeping animal rooms clean 
and conducting periodic disinfections, using protective clothing and equipment, medical prophylaxis, 
eradicating endangered flocks, combating rodents, vaccinating humans and animals, taking precautions 
at parturitions of ruminants, maintaining hygiene at food and water consumption, and health education.
Keywords: zoonoses, occupational, pathogens, transmission routes, prevention 

Wstęp
Do najważniejszych czynników chorobo-

twórczych, które wywołują, lub mogą w Polsce 
wywoływać choroby odzwierzęce pochodzenia 

zawodowego (inne niż odkleszczowe, o tych 
pisaliśmy już w artykule opublikowanym w BP 
4/2014) należą: wysoce wirulentny wirus grypy 
ptasiej A (H5N1), (fot. 1.), wirulentny wirus grypy 

świń A(H1N1), (Lyssavirus canis); hantawirusy, 
zwłaszcza z serotypów Dobrava, Puumala, 
Hantaan; wirus limfocytarnego zapalenia opon 
mózgowych i splotów naczyniowych (wirus 
LCM); wirus choroby Newcastle (Paramyxovirus 
multiformae, wirus rzekomego pomoru drobiu); 
wirus guzków dojarek; wirus pryszczycy.

Poza tym wymienić należy również: drobne 
bakterie (riketsje) wywołujące gorączkę Q 
(Coxiella burnetii), drobne bakterie wywołujące 
ornitozę (Chlamydophila psittaci), pałeczki 
Gram-ujemne z rodzaju Bartonella wywołujące 
bartonelozy (choroby o zróżnicowanym obrazie 
klinicznym), pałeczki Gram-ujemne wywołujące 
tularemię (Francisella tularensis), brucelozę 
(Brucella abortus, B. suis, B. melitensis), kam-
pylobakteriozę (Campylobacter jejuni, C. fetus), 
salmonelozy (Salmonella enterica i in.), jersiniozę 
(Yersinia enterocolitica) oraz pasterelozę (Pa-
steurella multocida).

W dalszej kolejności mamy krętki wywo-
łujące leptospirozy (Leptospira interrogans,  
L. borgpetersenii, L. kirschneri); włoskowce 
Gram-dodatnie wywołujące różycę (Erysipelo-
thrix rhusiopathiae); pałeczki Gram-dodatnie 
wywołujące listeriozę (Listeria monocytogenes); 
laseczki Gram-dodatnie wywołujące wąglika 
(Bacillus anthracis); paciorkowiec świński 
(Streptococcus suis); prątek gruźlicy bydlęcej 
(Mycobacterium bovis); grzyby-dermatofity 
wywołujące trychofitozę skóry (Trichophyton 
verrucosum, T. mentagrophytes); grzyby-der-
matofity z rodzaju Microsporidium wywołujące 
mikrosporidiozę skóry; pierwotniaki wywołujące 
toksoplazmozę (Toxoplasma gondii), (fot. 2.); 
pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium wywo-
łujące kryptosporidiozę (fot. 3.); tasiemce wy-
wołujące bąblowicę (Echinococcus multilocularis,  
E. granulosus); tasiemce uzbrojony (Taenia 
solium) i nieuzbrojony (Taenia saginata) oraz 
włosień kręty (Trichinella spiralis), (fot. 4.), [1-4]. 
Wymienione czynniki chorobotwórcze stanowią 
zagrożenie dla zdrowia rolników indywidualnych, 
pracowników państwowych gospodarstw rol-
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nych, pracowników przemysłu mięsnego oraz 
pracowników służby weterynaryjnej.

Drogi zakażenia 
chorobami odzwierzęcymi

Znajomość dróg zakażenia chorobami od-
zwierzęcymi jest bardzo ważna w odniesieniu 
do wyboru odpowiednich środków profilaktycz-
nych. Wiele czynników prowadzących do choroby 
może przenosić się różnymi drogami, ale zwykle 
najważniejsza jest tylko jedna i to ta właśnie 
powinna być głównym przedmiotem prewencji. 
Wobec wymienionych wcześniej 31 czynników 
wywołujących choroby odzwierzęce, w 9 przy-
padkach najważniejsza jest droga powietrzno-

-pyłowa lub powietrzno-kropelkowa (wirusy 
grypy ptasiej i świń, hantawirusy, wirusy choroby 
Newcastle i pryszczycy, Coxiella burnetii, Chla-
mydophila psittaci, Streptococcus suis, Myco-
bacterium bovis). Również w 9 przypadkach jest 
to droga pokarmowa lub wodno-pokarmowa 
(Campylobacter spp., Salmonella spp., Yersinia 
enterocolitica, Toxoplasma gondii, Cryptospo-
ridium spp., Echinococcus spp, Taenia solium, 
Taenia saginata, Trichinella spiralis), a w pozo-
stałych 13 przypadkach – droga bezpośredniego 
zakażenia przez skórę lub błony śluzowe (wirusy 
wścieklizny, LCM i guzków dojarek, Bartonella 
spp., Francisella tularensis, Brucella spp., Pasteu-
rella multocida, Leptospira spp., Erysipelothrix 
rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Bacillus 

anthracis, Trichophyton spp., Microsporidium 
spp.), [1-5].

Niektóre z wymienionych czynników cho-
robotwórczych mogą być także okazjonalnie 
przenoszone przez kleszcze. Należą do nich: 
Bartonella spp., Leptospira spp., Coxiella burnetii, 
Francisella tularensis, Toxoplasma gondii.

Działania profilaktyczne
Do najważniejszych działań profilaktycznych, 

zapobiegających zawodowym chorobom od-
zwierzęcym, należą:

• Utrzymywanie czystości w pomieszcze-
niach inwentarskich, dokonywanie okresowych 
dezynfekcji i deratyzacji. W przypadku padnięcia 

Fot. 1. Wirusy grypy ptasiej A(H5N1) w przekroju hodowli komórkowej, wybarwione na 
brązowo. Wg Centers for Disease Control and Prevention, USA
Photo 1. Viruses of avian influenza A(H5N1) in the section of cell culture, stained brown. 
Centers for Disease Control and Prevention, USA

Fot. 3. Oocysty Cryptosporidium spp. w rozmazie z kału, wybarwione na czerwono. Wg 
Centers for Disease Control and Prevention, USA
Photo 3. Oocysts of Cryptosporidium spp. in smear of feces, stained red. Centers for 
Disease Control and Prevention, USA

Fot. 4. Larwy włośnia krętego (Trichinella spiralis) w tkance mięśniowej. Wg Centers for 
Disease Control and Prevention, USA
Photo 4. Larvae of Trichinella spiralis in muscle tissue. Centers for Disease Control and 
Prevention, USA

Fot. 2. Pierwotniaki Toxoplasma gondii wywołujące toksoplazmozę. Wg Centers for Disease 
Control and Prevention, USA
Photo 2. Protozoans Toxoplasma gondii causing toxoplasmosis. Centers for Disease 
Control and Prevention, USA
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zwierząt lub innych okoliczności nasuwających 
podejrzenie choroby zakaźnej, należy powia-
domić właściwego lekarza weterynarii, zgodnie 
z ustawą weterynaryjną [6]. W zależności 
od wskazań lekarza, trzeba przeprowadzić de-
zynfekcję budynku, a zwłoki zwierząt pogrzebać 
na wydzielonym do tego celu terenie i zalać wap-
nem. Postępowanie takie winno unieszkodliwić 
nie tylko formy wegetatywne drobnoustrojów, 
ale również formy przetrwalnikowe, wytwarza-
ne m.in. przez laseczkę wąglika [7]. W bezpo-
średnim sąsiedztwie pomieszczeń dla zwierząt 
lub pomieszczeń produkcyjnych w rzeźniach lub 
innych zakładach przetwórstwa zwierzęcego, 
powinno znajdować się pomieszczenie socjalne, 
w którym pracownicy mogą spożywać posiłki 
bez groźby zakażenia, a także zmieniać odzież 
codzienną na odzież roboczą. Taki pokój musi być 
wyposażony w umywalkę z ciepłą wodą i zbiornik 
z płynem odkażającym.

• Stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu 
ochrony osobistej. Odzież powinna być dobierana 
w zależności od gatunku hodowanych zwierząt 
lub rodzaju przetwarzanych produktów zwie-
rzęcych, a także w zależności od podejrzenia 
występowania określonej choroby odzwierzęcej. 
W celu ochrony dróg oddechowych należy stoso-
wać półmaski, maski lub respiratory. W przypadku 
zagrożenia patogenami wywołującymi poważne 
choroby układu oddechowego (np. wirusy grypy 
ptasiej i świń, Coxiella burnetii, Chlamydophila 
psittaci), należy stosować ochrony dróg od-
dechowych o najdoskonalszych parametrach 
technicznych, wychwytujące drobne cząstki 
bioaerozolu o średnicy aerodynamicznej poniżej 
1 µm. W celu ochrony oczu konieczne jest stoso-
wanie masek lub gogli, a w celu ochrony skóry 
rąk i/lub nóg – rękawic i/lub butów z gumy lub 
tworzywa sztucznego, które stanowią dobre za-
bezpieczenie m.in. przed zakażeniem Leptospira 
spp. przy kontakcie ze zwierzętami hodowlanymi 
lub w czasie wykonywania prac polowych.

W warunkach dużego zagrożenia patogenami 
odzwierzęcymi należy stosować nowoczesne 
kombinezony z włókna sztucznego, charaktery-
zujące się odpowiednimi parametrami, zarówno 
ochronnymi (zatrzymują przeważającą większość 
cząstek zakaźnych), jak i fizjologicznymi (umoż-
liwiają oddychanie przez skórę i zapobiegają 
nadmiernej potliwości).

• Profilaktyka medyczna. Pracownicy za-
kładów przemysłu mięsnego i państwowych 
gospodarstw rolnych powinni być poddawani 
wstępnym i okresowym badaniom lekarskim 
z uwzględnieniem chorób odzwierzęcych. 
Badania te przeprowadzają lekarze medycyny 
pracy. W uzasadnionych przypadkach lekarze 
przemysłowi kierują pracowników na badania 
serologiczne w celu wykrycia przeciwciał skiero-
wanych przeciw określonym patogenom.

W przypadku rolników indywidualnych, 
lekarze rodzinni przy badaniu powinni brać pod 
uwagę możliwość wystąpienia chorób odzwie-
rzęcych i w razie potrzeby kierować pacjenta 
na badania serologiczne.

• Wybijanie zagrożonych stad. Jest to rady-
kalna metoda prewencji, którą stosuje się w przy-
padku pojawienia się zakażeń szczególnie niebez-
piecznymi patogenami, takimi jak wirus ptasiej 
grypy A(H5N1). Metoda ta dała w Polsce dobre 
wyniki w zwalczaniu groźnych zoonoz bakteryj-
nych, takich jak bruceloza wywoływana przez 
Brucella abortus i gruźlica bydła wywoływana 
przez Mycobacterium bovis. Jest godna zare-
komendowania przy ponownym pojawieniu się 
tych patogenów.

• Tępienie gryzoni. Tępienie gryzoni, zwłaszcza 
w obrębie gospodarstw wiejskich, ma znaczenie 
dla przerwania łańcucha epidemiologicznego 
niektórych chorób odzwierzęcych (gorączki 
hantawirusowe i LCM, leptospirozy), w których 
gryzonie spełniają funkcję rezerwuaru [8, 9].

• Szczepienia ochronne ludzi i zwierząt prze-
ciwko patogenom odzwierzęcym. Jest to sku-
teczna i godna polecenia metoda profilaktyki, 
ale niestety w przypadku większości chorób 
odzwierzęcych nie dysponujemy szczepionkami 
o odpowiednio wysokiej jakości, zwłaszcza 
do zastosowania u ludzi. Szczepionki takie są do-
stępne w przypadku wścieklizny i gruźlicy bydła 
(szczepionka BCG).

• Zachowanie szczególnej ostrożności przy 
odbieraniu porodów i innych zabiegach po-
łożniczych u przeżuwaczy. Ponieważ podczas 
porodów mogą być wydalane do środowiska 
niebezpieczne patogeny wywołujące gorączkę 
Q, brucelozę, listeriozę, toksoplazmozę i inne 
choroby, porody u bydła powinien odbierać 
lekarz weterynarii. Lekarz powinien również po-
instruować rolnika na temat odbierania porodów 
u małych przeżuwaczy (owce, kozy).

Odbieranie porodów powinno się odbywać 
w czystym pomieszczeniu zapobiegającym 
rozprzestrzenianiu się zakaźnych cząstek przez 
powietrze. Zarówno po porodzie, jak i w przy-
padku poronień należy spalić łożysko i inny 
potencjalnie zakaźny materiał, a także zdezynfe-
kować pomieszczenie hodowlane. W przeciwnym 
przypadku może dojść do epidemii o szerokim 
zasięgu, jak to miało miejsce ostatnio w Holandii, 
kiedy to poronienia u kóz i owiec były źródłem 
masowych zachorowań na gorączkę Q [10].

• Przestrzeganie zasad higieny przy spożywa-
niu pokarmów i wody. Należy unikać spożywania 
surowego mięsa, niemytych warzyw lub owoców, 
nieprzegotowanej wody. Znaczenie profilak-
tyczne ma badanie mięsa na obecność larw 
włośni (trychinoskopia). Ze względu na częstą 
obecność w wodzie pitnej oocyst Toxopla-
sma gondii i Cryptosporidium spp., znaczenie 
ma wydanie odpowiedniej regulacji prawnej 
na temat dopuszczalnego stężenia w wodzie 
pitnej form przetrwalnikowych pierwotniaków 
pasożytniczych [11]. Dotychczas obowiązujące 
przepisy zalecają jedynie wykonanie dodatko-
wych badań wody na obecność pierwotniaków 
pasożytniczych w przypadkach, gdy wcześniejsze 
badania wykazały obecność bakterii Clostridium 
perfringens [12].

Podsumowanie
Edukacja zdrowotna jest najtańszym i zara-

zem bardzo skutecznym środkiem profilaktycz-
nym. Powinna być prowadzona przez lekarzy 
medycyny pracy, lekarzy rodzinnych, instrukto-
rów bhp, pracowników Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego i inne osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. Podstawowa wiedza na temat cho-
rób odzwierzęcych i wywołujących je patogenów, 
a także na temat omówionych w artykule działań 
profilaktycznych powinna być przekazywana 
zagrożonym pracownikom rolnictwa i przemysłu 
spożywczego w indywidualnych rozmowach, 
a także poprzez prelekcje, pogadanki, artykuły 
w prasie codziennej i specjalistycznej. Skuteczną 
drogą dotarcia z wiedzą na temat profilaktyki 
chorób odzwierzęcych są także broszury, plakaty, 
ulotki, książki, filmy, audycje radiowe i telewizyjne.
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