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Zagro¿enia biologiczne
zwi¹zane z produkcj¹ zwierzêc¹
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Praca w sektorze produkcji zwierzêcej zwi¹zana jest z codziennym nara¿eniem na ró¿no-
rodne szkodliwe czynniki biologiczne, w tym: bakterie, grzyby, ich fragmenty i metabolity, 
a tak¿e alergeny i toksyny pochodzenia ro linnego i zwierzêcego. Czynniki te mog¹ po-
wodowaæ u osób eksponowanych zoonozy (np. ptasia grypa, borelioza) oraz choroby 
o pod³o¿u alergizuj¹cym i immunotoksycznym (np. alergiczne zapalenie pêcherzyków 
p³ucnych i zespó³ toksyczny wywo³any py³em organicznym). W celu zmniejszenia ryzyka 
wyst¹pienia tych niekorzystnych efektów zdrowotnych, niezbêdne jest podjêcie przez 
pracodawców odpowiednich dzia³añ prewencyjnych i profilaktycznych. 
S³owa kluczowe: produkcja zwierzêca, nara¿enie zawodowe, zoonozy, choroby alergiczne

Biological hazards associated with livestock production
Working in the animal production sector is associated with daily exposure to a variety of harmful 
biological agents including bacteria, fungi, their fragments and metabolites, viruses, allergens and 
toxins of plant and animal origin. All these agents may cause zoonoses (e. g. avian influenza, borrelio-
sis) as well as allergic and immunotoxic diseases (e.g. allergic alveolitis, organic dust toxic syndrome) 
in exposed individuals. To decrease a risk of such adverse health outcomes, both a proper preven-
tion and control measures should be introduced by employers in each occupational environment. 
Keywords: animal production, occupational exposure, zoonosis, allergic diseases

Wstêp
Produkcja zwierzêca stanowi jedn¹ z wa¿-

niejszych ga³êzi rolnictwa w Polsce. Jak podaje 
GUS, produkcja ¿ywca rze nego wynosi³a 
w 2012 r. 5279 tys. ton, natomiast produkcja 
mleka i jaj kurzych kszta³towa³a siê na poziomie 
odpowiednio 12298,8 mln litrów i 9536,5 mln 
sztuk [1]. Do szeroko pojêtej grupy pracow-
ników sektora produkcji zwierzêcej nale¿¹ 
pracownicy: ferm, zak³adów produkcji ¿yw-
no ci pochodzenia zwierzêce  go (produkcja 
surowego mleka, jaj) oraz ubojni .

Istotnym zagro¿eniem dla zdrowia wy-
mienionych grup pracowników s¹ szkodliwe 
czynniki biologiczne (SCB) wywo³uj¹ce zoo-
nozy oraz czynniki niezaka ne o dzia³aniu aler-
gizuj¹cym i immunotoksycznym. Ich g³ównym 

ród³em w pomieszczeniach inwentarskich 
i produkcyjnych s¹ substancje pochodzenia 
zwierzêcego (tj. wydzieliny, wydaliny, frag-
menty pierza czy z³uszczonego naskórka) oraz   
surowce ro linne wykorzystywane jako pasza 
lub ció³ka. Najwiêksze zagro¿enie dla zdrowia 
cz³owieka stwarzaj¹ te czynniki biologiczne, 
które rozprzestrzeniaj¹ siê w rodowisku pracy 
drog¹ powietrzn¹, w postaci tzw. bioaerozoli. 
Cz¹stkami bioaerozolu mog¹ byæ wirusy, ko-
mórki mikroorganizmów, a tak¿e ich fragmen-
ty i metabolity, py³ki ro lin, alergeny ro linne 
i zwierzêce [2, 3]. Poziom mikrobiologicznego 
zanieczyszczenia powietrza w zak³adach 
produkcji zwierzêcej jest zmienny i zale¿y od 
wielu czynników, z których najwa¿niejsze to: 
gatunek i wiek zwierz¹t hodowanych, liczba 
zwierz¹t i ich zagêszczenie, typ prowadzonej 
hodowli/dzia³alno ci, aktywno æ zwierz¹t, 
a tak¿e czêsto æ czyszczenia i dezynfekcji 
pomieszczeñ inwentarskich. 

Zakresy stê¿eñ aerozolu bakteryjnego 
i grzybowego obserwowane w zak³adach 
produkcji zwierzêcej zamieszczono na rysunku 
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[4-11]. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e SCB wystêpuj¹ce 
w powietrzu mog¹ równie¿ oddzia³ywaæ 
na ods³oniête partie skóry i spojówki, powo-
duj¹c miejscowe podra¿nienia, alergie i stany 
zapalne. SCB w tym rodowisku pracy mog¹ te¿ 
rozprzestrzeniaæ siê drog¹ pokarmow¹ oraz 
poprzez uk³ucie krwiopijnych stawonogów 
[5-8, 10-12].

Czynniki niezaka ne 
wywo³uj¹ce choroby o pod³o¿u 
alergicznym i immunotoksycznym

Jak wykazuj¹ wieloletnie badania, py³ po-
wstaj¹cy przy produkcji zwierzêcej jest w du¿ej 
mierze no nikiem saprofitycznych mikroor-
ganizmów charakteryzuj¹cych siê w³a ciwo-
ciami alergizuj¹cymi i toksycznymi (tabela 

1.). Wysoka temperatura oraz wilgotno æ 
powietrza pomieszczeñ inwentarskich sprawia, 
¿e dogodne warunki do rozwoju z najduj¹ 
tu zarówno bakterie, jak i grzyby ple niowe 
oraz dro¿d¿opodobne.

W ród mikrobioty bakteryjnej najwiêksze 
znaczenie dla zdrowia osób nara¿onych maj¹ 
Gram-ujemne pa³eczki oraz promieniowce, 
choæ ich udzia³ w stosunku do ca³o ci mi-
krobioty powietrza jest nie wiêkszy ni¿ 8% 
[4, 5, 8]. Szczególnie silnymi w³a ciwo ciami 
alergizuj¹cymi i endotoksycznymi odznaczaj¹ 
siê pa³eczki Gram-ujemne nale¿¹ce rodzajów 
Escherichia (E. coli), Klebsiella (K. pneumonia), 
Pantoea (P. agglomerans), Acinetobacter (A. 
calcoaceticus), Pseudomonas (P. aeruginosa). 
Wdychanie endotoksyny, sk³adnika zewnêtrz-
nej warstwy ciany komórkowej tych bakterii, 
mo¿e byæ przyczyn¹ wyst¹pienia u nara¿o-
nych osób stanów zapalnych p³uc, gor¹czki, 
zaburzeñ w wymianie gazowej, skurczów 
oskrzeli, zespo³u toksycznego wywo³anego 
py³em organicznym (ang. organic dust toxic 
syndrome, ODTS) oraz wielu innych objawów 
o niespecyficznym charakterze [2, 4, 8, 13].

Promieniowce nale¿¹ce do gatunków 
Sac charopolyspora rectivirgula, Thermoacti-
nomyces vulgaris i Streptomyces albus mog¹ 
rozwijaæ siê w le przechowywanych i zawilgo-
conych surowcach ro linnych (np. pasza, siano, 
s³oma, trociny), w których nast¹pi³ proces tzw. 
zagrzania. Wdychanie py³u zawieraj¹cego 
alergeny i spory tych drobnoustrojów prowadzi 
do rozwoju choroby zwanej „p³ucem rolnika”, 
stanowi¹cej specyficzn¹ formê alergicznego 
zapalenia pêcherzyków p³ucnych (AZPP), [2, 
4, 9, 12].

Bakterie Gram-dodatnie, a w szczególno ci 
gronkowce i paciorkowce wystêpuj¹ bardzo 
licznie w rodowisku bytowania zwierz¹t, 
stanowi¹c niekiedy nawet 85% mikrobioty 
izolowanej z powietrza w pomieszczeniach 
hodowlanych i ubojni [4, 8, 11]. S¹ to przede 
wszystkim niepatogenne lub warunkowo nie-
chorobotwórcze gatunki bakterii z rodzajów 

Micrococcus, Enterococcus oraz Staphylo-
coccus. Nale¿y jednak podkre liæ, ¿e badania 
z ostatnich lat wskazuj¹ na rosn¹ce zagro¿enie 
ze strony tych bakterii, a w szczególno ci 
szczepów antybiotykoopornych pochodz¹-
cych z ferm, ubojni, zak³adów porcjuj¹cych 
i pakuj¹cych miêso. Mikroorganizmy te mog¹ 
przedostawaæ siê do rodowiska zewnêtrz-
nego (np. poprzez wywóz obornika i innych 
odpadów) i powodowaæ zaka¿enia oportuni-
styczne u ludzi i zwierz¹t. Transmisja antybio-
tykoopornych bakterii mo¿e równie¿ nast¹piæ 
poprzez bezpo redni kontakt pracowników 
ze zwierzêtami oraz produktami zwierzêcymi 
(np. miêsem czy jajami), [14].

W powietrzu zak³adów produkcji zwierzêcej 
wystêpuj¹ tak¿e Gram-dodatnie laseczki z ro-
dzaju Bacillus oraz niezarodnikuj¹ce pa³eczki 

z rodziny Corynebacteriaceae. Ich ilo ciow¹ 
przewagê w stosunku do ca³o ci mikrobioty 
powietrza zazwyczaj obserwuje siê w fermach 
byd³a, trzody chlewnej oraz w stajniach [4]. 
Pa³eczki z rodziny Corynebacteriaceae mog¹ 
wywo³ywaæ u osób nara¿onych AZPP i inne 
choroby alergiczne [4, 12].

Grzyby ple niowe (strzêpkowe), a tak-
¿e ich fragmenty i metabolity (alergeny, 
�-glukany i mikotoskyny) s¹ czêst¹ przyczyn¹ 
chorób zawodowych o pod³o¿u alergicznym 
i immunotoksycznym. Spo ród grzybów ple-
niowych najczê ciej izolowanymi gatunkami 

z powietrza pomieszczeñ hodowlanych drobiu, 
byd³a, trzody chlewnej i ubojni s¹ grzyby z ro-
dzajów Aspergillus (A. fumigatus, A. niger, A. 
flavus), Penicillium (P. citrinum, P. viridicatum), 
Cladosporium spp. i Scopulariopsis spp. oraz 

Tabela 1. Nieinfekcyjne choroby zwi¹zane z nara¿eniem na bioaerozol w zak³adach produkcji zwierzêcej [2, 3]
Table 1. Non-infectious diseases associated with exposure to bioaerozol in animals production plants [2, 3]

Choroba Objawy Czynnik

Niealergiczny nie¿yt nosa Niedro¿ny nos, ciekn¹cy katar, kicha-
nie, wi¹d Bakterie, grzyby, ich fragmenty i me-

tabolity wtórne (np. endotoksyna, 
-glukany, peptydoglikan, mikotok-

syny) oraz inne niezidenty  kowane 
jeszcze substancje pochodzenia mi-
krobiologicznego i ro linnego

Podra¿nienia b³on luzowych Opuchlizna, wi¹d, zaczerwienienie, 
³zawienie oczu, katar

  Przewlek³a obturacyjna choroba 
p³uc (POChP)

Kaszel z odkrztuszaniem przez co naj-
mniej 3 miesi¹ce w roku, przez okres 
2 lat

Zespó³ toksyczny wywo³any 
py³em organicznym (ODTS)

Gor¹czka, z³e samopoczucie i bóle 
miê niowe, ucisk w klatce piersiowej, 
bóle g³owy i nudno ci

Py³ zbo¿owy, py³y pochodzenia zwie-
rzêcego (sier æ, pióra, wydaliny, na-
skórek i inne substancje), enzymy 
mikroorganizmów

Astma
Zmienne i powtarzaj¹ce siê objawy 
typu: wiszcz¹cy oddech, kaszel, ci-
skanie, ucisk w klatce piersiowej, p³ytki 
oddech

Grzyby, enzymy mikroorganizmów, 
alergeny ro linne i zwierzêce, alergeny 
roztoczy i innych stawonogów

Alergiczny nie¿yt nosa

wi¹d, kichanie, wyciek wodnistej wy-
dzieliny z nosa, uczucie zatkania nosa, 
ból g³owy, zapalenie zatok przynoso-
wych, upo ledzenie wêchu, objawy 
spojówkowe

Bakterie i grzyby, ich fragmenty i me-
tabolity (np. endotoksyny pa³eczek 
Gram-ujemnych, -glukany, miko-
toksyny), alergeny promieniowców, 
alergeny pochodzenia zwierzêcego 
(bia³ka, polisacharydy)Alergiczne zapalenie 

pêcherzyków p³ucnych (AZPP)

Gor¹czka, bóle miê niowe, ucisk 
w klatce piersiowej, nudno ci, dusz-
no æ, suchy kaszel, k³ucie w klatce 
piersiowej, czasami krwioplucie
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Rys. Stê¿enia bakterii i grzybów w powietrzu w zak³adach produkcji zwierzêcej: 1 – fermy byd³a mlecznego [4, 5]; 
2 – fermy byd³a rze nego [6]; 3 – fermy kóz [7]; 4 – fermy wiñ [4]; 5 – hodowla koni [4]; 6 – fermy drobiu [8]; 
7 – wylêgarnie kurcz¹t [9]; 8 – zak³ady przetwórstwa jaj [9, 10]; 9 – ubojnia drobiu [11]
Fig. Bacterial and fungal concentrations in the air of various animals production settings: 1- dairy barns [4, 5]; 2 - cattle 
farms [6]; 3 - goat farms [7]; 4 - pig farms [4]; 5 - horse stables [4]; 6 - poultry farms [8]; 7 - hatcheries [9]; 8 - chicken 
egg production plants [9, 10]; 9 - poultry slaughterhouse [11].
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grzyby dro¿d¿opodobne (z rodzajów Candi-
da, Cryptococcus i Rhodotorula) [4-6, 8, 11]. 
Pracownicy ferm zwierzêcych maj¹cy kontakt 
z wilgotn¹ i sple nia³¹ pasz¹ lub pracuj¹cy 
przy czyszczeniu pomieszczeñ inwentarskich 
mog¹ byæ nara¿eni na wdychanie spor tych 
mikroorganizmów oraz ich fragmentów i me-
tabolitów, co stwarza ryzyko zachorowania 
na astmê oskrzelow¹, AZPP, alergiczny nie¿yt 
nosa i ODTS. U osób z os³abion¹ odporno ci¹ 
mog¹ rozwin¹æ siê grzybice skóry i narz¹dów 
wewnêtrznych [9, 12, 14].

Uwa¿a siê równie¿, ¿e d³ugotrwa³e nara¿e-
nie na -glukany (sk³adniki ciany komórkowej 
grzybów) mo¿e skutkowaæ wyst¹pieniem 
u osób nara¿onych takich objawów, jak po-
dra¿nienie b³on luzowych, oczu i gard³a, kaszel 
czy nie¿yt nosa [13]. W dogodnych warunkach 
do wzrostu grzyby ple niowe mog¹ wytwarzaæ 
równie¿ mikotoksyny, które s¹ nielotnymi 
metabolitami o budowie cyklicznej. Najwiêksze 
zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka stwarzaj¹ 
aflatoksyny, ochratoksyna A, fumonizyny, 
trichoteceny i zearalenon. Wdychanie frag-
mentów grzybni wraz z mikotoksynami, jak 
równie¿ spo¿ywanie ska¿onej mikotoksynami 
¿ywno ci mo¿e byæ przyczyn¹ wyst¹pienia 
ostrych zatruæ organów wewnêtrznych 
(g³ównie w¹troby, nerek i p³uc), prowadz¹cych 
nawet do rozwoju nowotworów. St¹d te¿ 
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿no æ przy 
pracy ze sple nia³ymi surowcami ro linnymi 
(g³ównie orzeszkami ziemnymi i ziarnami ku-
kurydzy), [4, 12].

Pracownicy ferm zwierzêcych i ubojni 
s¹ równie¿ w istotnym stopniu nara¿eni 
na kontakt z alergenami pochodzenia zwierzê-

cego i ro linnego. Do najbardziej uczulaj¹cych 
substancji zalicza siê alergeny ptaków, znaj-
duj¹ce siê w odchodach i wydzielinach zwie-
rz¹t, cz¹stkach pierza, naskórka oraz jajach. 
Alergeny te mog¹ wywo³ywaæ u nara¿onych 
osób specyficzn¹ formê AZPP zwan¹ „p³u-
cem hodowców ptaków”, astmê oskrzelow¹, 
a tak¿e podra¿nienia spojówek oraz skóry [2, 
12, 14, 15].

Bia³kowe alergeny ssaków znajduj¹ siê 
w cz¹stkach naskórka i jego wytworach, 
odchodach, a tak¿e w linie i mleku zwierz¹t. 
Nara¿enie na wysokie stê¿enia tych alergenów 
w powietrzu mo¿e byæ u pracowników ferm 
byd³a oraz trzody chlewnej przyczyn¹ astmy 
oskrzelowej, alergicznego nie¿ytu nosa i za-
palenia spojówek. Kontakt nieos³oniêtej skóry 
r¹k pracowników z produktami zwierzêcymi 
(np. miêsem, skór¹, serem i mlekiem) i p³ynami 
ustrojowymi zwierz¹t zwi¹zany jest z ryzykiem 
wyst¹pienia u osób nara¿onych pokrzywki 
i wyprysku kontaktowego [12, 15].

Niekorzystne oddzia³ywanie na zdrowie 
pracowników ferm zwierzêcych mog¹ mieæ 
równie¿ alergeny i wydzieliny stawonogów. 
Kontakt zawodowy z alergizuj¹cymi cz¹stkami 
cia³a, wydzielin i odchodów roztoczy przecho-
walnianych i domowych mo¿e powodowaæ 
alergiczne choroby dróg oddechowych oraz 
skóry. Ponadto rolnicy i hodowcy zwierz¹t 
mog¹ byæ nara¿eni na uk¹szenia m.in. wszy 
wiñskiej, ptaszyñca, wierzbowca wiñskiego 

i krowiego, które mog¹ powodowaæ miejscowe 
zapalenia skóry (rumieñ, grudki, owrzodzenia) 
oraz wi¹d. Uczulaæ pracowników ferm mog¹ 
równie¿ cz¹stki cia³a i wydzieliny karaluchów 
[12, 14, 15].

Istotne zagro¿enie dla pracowników ferm 
zwierzêcych stanowi¹ alergeny i toksyny po-
chodzenia ro linnego. Ro linne sk³adniki paszy 
dla zwierz¹t (m¹ka, ruta zbo¿owa, liczne 
warzywa i czê ci ro lin) oraz ció³ki (s³oma, 
trociny) mog¹ powodowaæ u pracowników 
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, po-
krzywkê oraz niealergiczn¹ postaæ astmy 
i nie¿yt nosa [2, 12, 14, 15].

Czynniki biologiczne
wywo³uj¹ce zoonozy

Choroby zaka ne przenoszone ze zwie-
rz¹t na ludzi nazywane s¹ zoonozami, czyli 
chorobami odzwierzêcymi. Mimo ¿e ogólna 
sytuacja epidemiologiczna dotycz¹ca chorób 
odzwierzêcych w Polsce jest stosunkowo 
dobra, to zoonozy ci¹gle stanowi¹ istotny 
problem zdrowotny dla rolników i hodowców 
zwierz¹t (tabela 2.), [12, 16, 17]. W latach 2007-
2012 zoonozy stanowi³y a¿ 82% orzeczonych 
w ród rolników chorób zawodowych [18].

Wektorami patogennych drobnoustrojów 
w rodowisku rolniczym mog¹ byæ kleszcze 
(Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus). Jak 
wynika z danych KRUS, to w³a nie kleszcze by³y 
odpowiedzialne za 696 zachorowañ na bore-
liozê i 53 zachorowania na kleszczowe zapa-
lenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych 
(KMZ) w ród rolników w latach 2007-2012 
[18]. Przenoszone wraz ze lin¹ kleszczy bak-
terie Borrelia burgdorferi wywo³uj¹ boreliozê 
z Lyme, chorobê wielonarz¹dow¹, która mo¿e 
objawiaæ siê zmianami patologicznymi w ob-
rêbie uk³adu nerwowego, uk³adu kr¹¿enia, 
stawów i skóry. Pierwszym objawem wiadcz¹-
cym o zaka¿eniu t¹ bakteri¹ jest wystêpowanie 
w miejscu uk¹szenia zmiany skórnej w postaci 
pier cieniowatego rumienia wêdruj¹cego. 
Kleszcze mog¹ równie¿ przenosiæ choroby 
odzwierzêce, takie jak anaplazmoza granu-
locytarna, babeszjoza, a nawet bartonelloza, 
gor¹czka Q i tularemia [12, 14].

Hodowcy drobiu i weterynarze mog¹ byæ 
nara¿eni na kontakt z wirusami ptasiej grypy 
A/H5N1, A/H7N7 i A/H7N3. Zoonotyczny 
potencja³ posiadaj¹ równie¿ wirusy wiñskiej 
grypy A/H1N1, A/H3N1 i A/H3N2, stanowi¹ce 
zagro¿enie dla pracowników ferm trzody 
chlewnej, weterynarzy i pracowników prze-
mys³u miêsnego. Do zaka¿enia tymi wirusami 
dochodzi najczê ciej w wyniku bezpo redniego 
kontaktu z zaka¿onymi zwierzêtami i ich wy-
dzielinami. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wirusy te 
nie stanowi¹ du¿ego zagro¿enia dla ludzi pod 
warunkiem rygorystycznego przestrzegania 
zasad higieny i dezynfekcji. Ponadto obróbka 
termiczna miêsa i jaj (sma¿enie, gotowanie 
w temperaturze >70 oC) skutecznie eliminuje 
wirusy z tych produktów [12, 14].

Do zagro¿eñ wci¹¿ pojawiaj¹cych siê w ród 
pracowników sektora produkcji zwierzêcej zali-

Tabela 2. Wystêpowanie wybranych zoonoz w Polsce w 2011 roku [17, 18]
Table 2.  The occurrence of selected zoonoses in Poland in 2011 [17, 18]

CHOROBA CZYNNIK LICZBA 
ZACHOROWAÑ

B¹blowica Tasiemce z gatunków Echinococcus granu-
losus i Echinococcus multilocularis 20

Borelioza z Lyme Bakterie Borrelia burgdorferi 9170
Bruceloza Bakterie Brucella abortus 0
Gor¹czka krwotoczna z zespo³em nerkowym Hantawirus 8
Gor¹czka Q Bakterie Coxiella burnetii 0
Jersinioza pozajelitowa Bakterie z rodzaju Yersinia 5
Kleszczowe zapalenie mózgu Wirus kleszczowego zapalenia mózgu 221

Leptospiroza Bakterie Leptospira hardjo, Leptospira icte-
rohaemorrhagiae 3

Listerioza – ogó³em Bakterie Listeria monocytogenes 56

Mikobakteriozy Niegru licze pr¹tki bakterii z rodzaju Myco-
bacterium 139

Ornitozy Bakterie Chlamydia psittaci 0
Toksoplazmoza Pierwotniak Toxoplasma gondi 4
Tularemia Bakterie Francisella tularensis 6
Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) Priony 5
W cieklizna Wirus w cieklizny 0
W¹glik Bakterie Bacillus anthracis 0
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czyæ nale¿y hantawirusy wywo³uj¹ce gor¹czkê 
krwotoczn¹ z zespo³em nerkowym. G³ównym 
rezerwuarem tych wirusów s¹ ma³e gryzonie. 
Do zaka¿enia mo¿e doj æ w przypadku wdy-
chania py³u zanieczyszczonego ka³em i mo-
czem zwierz¹t lub poprzez skaleczenie [14].

Rezerwuarem chorobotwórczej bakterii 
Listeria monocytogenes s¹ ró¿ne zwierzêta ho-
dowlane (owce, byd³o, winie, ptaki, gryzonie) 
oraz ich wydaliny i wydzieliny, wody p³odowe, 
³o¿ysko i mleko. Wywo³ywana przez te bakterie 
listerioza mo¿e przebiegaæ w postaci zapalenia 
mózgu i opon, posocznicy, zapalenia skóry 
czy zapalenia narz¹dów rodnych (powoduj¹c 
poronienia u ciê¿arnych kobiet), [12].

Bruceloza jest wywo³ywana przez bakterie 
z rodzaju Brucella (B. canis, B. melitensis i B. 
suis), których g³ównym rezerwuarem s¹ owce, 
kozy, psy i zaj¹ce. Zaka¿eni bruceloz¹ mog¹ 
cierpieæ na gor¹czkê, bóle kostne oraz stany 
zapalne narz¹dów wewnêtrznych. Do infekcji 
najczê ciej dochodzi w wyniku kontaktu z cho-
rym zwierzêciem (skaleczenie, zadrapanie, 
naruszone b³ony luzowe), a tak¿e drog¹ po-
wietrzno-kropelkow¹ i pokarmow¹ (poprzez 
mleko i jego przetwory czy miêso), [12, 14].

Istotnym zagro¿eniem dla pracowników 
sektora produkcji zwierzêcej s¹ niegru licze 
pr¹tki bakterii z rodzaju Mycobacterium 
(np. M. avium/intracellulare, M. kansasii, M. 
paratuberculosis). Bakterie te przenosz¹ siê 
wraz z py³em, drobinkami gleby, produktami 
spo¿ywczymi (mleko, jaja, miêso). Mog¹ 
powodowaæ u osób z obni¿on¹ odporno ci¹ 
zaka¿enia p³uc, zapalenia wêz³ów ch³onnych 
i skóry [12, 14, 17].

Potencjalne zagro¿enie dla pracowników 
sektora rolniczego stanowi¹ paso¿yty we-
wnêtrzne: larwy glist Toxocara i Toxascaris 
wywo³uj¹ce toksokarozê oraz tasiemiec b¹-
blowcowy psi i lisi (Echinococcus granulosus 
i E. multilocularis), wywo³uj¹cy b¹blowicê. 

ród³em zara¿enia s¹ jaja paso¿ytów wystê-
puj¹ce w odchodach zara¿onych zwierz¹t miê-
so¿ernych. Cz³owiek zara¿a siê g³ównie drog¹ 
pokarmow¹ poprzez spo¿ycie zanieczyszczo-
nych produktów (np. warzywa, owoce le ne) 
lub te¿ w wyniku braku prawid³owej higieny 
osobistej [12, 18].

W rzadkich przypadkach pracownicy 
ferm, ubojni i weterynarze mog¹ byæ nara¿eni 
na priony, czyli infekcyjne cz¹stki bia³ka. Priony 
mog¹ wywo³ywaæ g¹bczaste zwyrodnienie 
mózgu zarówno u ludzi (chorobê Creutzfeldta-
-Jakoba – CJD i jej nowy wariant – vCJD), jak 
i u zwierz¹t (g¹bczaste zwyrodnienie mózgu 
byd³a – BSE). Te ciê¿kie i miertelne choroby 
mog¹ rozwijaæ siê bezobjawowo nawet przez 
kilka lat od momentu zaka¿enia. Do infekcji 
vCJD mo¿e doj æ prawdopodobnie w wyni-
ku spo¿ywania miêsa lub jego przetworów 
(np. ¿elatyny) pochodz¹cych od byd³a chorego 
na BSE [19].

Podsumowanie
Pracownicy sektora produkcji zwierzêcej 

s¹ w istotnym stopniu nara¿eni na SCB. Specyfika 
wykonywanych przez nich czynno ci zawodo-
wych wi¹¿e siê z codziennym kontaktem ze ró-
d³ami potencjalnego zagro¿enia (np. chore zwie-
rzêta, ich wydzieliny i produkty, zanieczyszczone 
cieki i odpady, surowiec ro linny) oraz prac¹ 

w niekorzystnych warunkach mikroklimatycz-
nych (np. wysokiej temperaturze i wilgotno ci 
powietrza w fermach). Dzia³ania profilaktyczne 
dotycz¹ce wyeliminowania lub ograniczenia 
nara¿enia na SCB w zak³adach produkcji zwie-
rzêcej powinny obejmowaæ: likwidacjê zoonoz 
(np. przez monitoring serologiczny stad zwierz¹t, 
usuwanie zwierz¹t chorych); stosowanie odpo-
wiednich procedur mycia i dezynfekcji pomiesz-
czeñ hodowlanych; przeprowadzanie okresowo 
zabiegów deratyzacji i dezynsekcji; redukowanie 
zapylenia (poprzez np. usprawnianie wentylacji, 
stosowanie technik zamg³awiania, automatyza-
cjê czynno ci produkcyjnych); bezpieczne usuwa-
nie i utylizacjê odpadów oraz cieków; stosowanie 
rodków ochrony indywidualnej dostosowanych 

do warunków pracy, w tym: odzie¿y ochronnej, 
rodków ochrony uk³adu oddechowego, obuwia 

roboczego/ochronnego, okularów ochronnych, 
rêkawic; stosowanie repelentów, przestrzeganie 
zasad higieny i bhp na stanowiskach pracy; 
przeprowadzanie okresowych badañ lekarskich 
uwzglêdniaj¹cych nara¿enie na SCB, wykony-
wanie szczepieñ ochronnych oraz szkolenie 
pracowników.
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