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się zaburzeniami w ocenie odległości głów-
nie podczas skoków, zbyt wysokim unosze-
niem kończyn oraz niezbornościami kończyn 
miednicznych (GlińsKi i Kostro 2004). 

chowania. U chorych osobników obserwuje 
się nadmierną pielęgnację ciała, która może 
mieć związek z przeczulicą skóry. Postępu-
jące zaburzenia neurologiczne przejawiają 

ZAPALENIE MÓZGU

Poszczepienne zapalenie mózgu jest 
przykładem zaburzeń neurologicznych spo-
wodowanych substancją o charakterze an-
tygenów. Możemy je podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza związana jest ze zmianami 
zapalno–uczuleniowymi spowodowanymi 
obecnością tkanki mózgowej w szczepionce. 
Szczepionki te są rzadko stosowane, a zwią-
zane z nimi powikłania dotyczą jedynie ob-
wodowego układu nerwowego. 

Druga grupa to zapalenia mózgu, któ-
re są spowodowane przez wirusa szcze-

pionkowego. Obserwuje się je po szcze-
pieniach przeciw wściekliźnie i nosówce. 
Objawy występują najczęściej pomiędzy 
10–14 dniem po iniekcji i dotyczą powi-
kłań ze strony pnia mózgu i innych części 
ośrodkowego układu nerwowego. Nie za-
obserwowano objawów pozaneuronalnych. 
Ostry, postępujący proces zapalny kończy 
się śmiercią zwierzęcia, gdyż leczenie jest 
nieskuteczne (BaGley 2005, JaGGy 2005).

ZAKOŃCZENIE

Objawy kliniczne wymienionych jedno-
stek chorobowych, przedstawionych w for-
mie przykładów, związane są z zaburzeniami 
w ośrodkowym układzie nerwowym. Konse-
kwencją patologicznego wpływu biologicz-
nych czynników chorobotwórczych na orga-
nizmy zwierząt są zmiany zachowania. Mani-
festują się one niefizjologicznymi postawami, 
zaburzeniami w poruszaniu, nadmierną agre-
sywnością i pobudliwością bądź stanami de-
presyjnymi. Często są przyczyną zachowań 
autoagresywnych, doprowadzających do sa-
mookaleczeń. 

Przebieg procesu chorobowego zależy 
od zjadliwości czynnika chorobotwórczego, 
warunków środowiskowych oraz uwarunko-
wań genetycznych wrażliwych osobników. 
Ten sam czynnik etiologiczny może powo-
dować różne objawy kliniczne u poszczegól-
nych gatunków. I tak np. w przebiegu cho-

roby Aujeszkiego, jedynie u świń obserwuje 
się zakażenia bezobjawowe, a u pozostałych 
zwierząt ostre zapalenie mózgu doprowadza 
zawsze do śmierci. Objawy kliniczne ze stro-
ny układu nerwowego mogą pojawiać się u 
osobników młodych, tuż po urodzeniu jak w 
przypadku kociąt zarażonych śródmacicznie 
wirusem panleukopenii. Bardzo długi okres 
inkubacji, do kilku lat charakteryzuje gąbcza-
ste encefalopatie zwierząt i ludzi.

Przedstawione jednostki chorobowe naj-
częściej kończą się śmiercią zakażonego 
osobnika. W przypadku zwierząt, po rozpo-
znaniu choroby, w większości przypadków 
są wskazaniem do eutanazji. Biorąc pod 
uwagę bliski kontakt niektórych gatunków z 
człowiekiem oraz niespecyficzne objawy w 
przebiegu omówionych chorób zakaźnych 
zwierząt stanowią one dla ludzi bezpośred-
nie zagrożenie.

IMPACT OF CHOSEN BIOLOGICAL PATHOGENS ON SOME NERVOUS SYSTEM STRUCTURES 
AND ON ANIMAL BEHAVIOUR.

Summary

The aim of this work was to present the impact of 
external pathogens, which, through a disorder of intra–
organic homeostasis, lead to permanent and irreversible 
changes in highly organized integration processes of 
the central nervous system. In result, changes in behav-
iour of various animal species are observed. Decrease 
in psychophysical activity is the main symptom of the 
strategy allowing to overcome the healing crisis and to 

survive. In specialist literature this condition is called 
the “sickness behaviour”. In case of presented disease 
entities, etilogic factors exceed compensation abilities 
of the system and lead to decease or are an indication 
for euthanasia. Very frequently, non–specific symptoms 
in the course of the above mentioned contagious dis-
eases in animals and close contacts of some animal spe-
cies with humans present a direct threat to people.


