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Recenzowana książka jest szóstą pozycją 

wydawanej od 2002 r. serii  poświęconej zapew-

nianiu bezpieczeństwa żywności i weterynaryj-

nemu zdrowiu publicznemu („Food safety assu-

rance and veterinary public health” ).  Tym razem 

zespół 36 uznanych ekspertów podjął ciągle nie-

docenianą problematykę odżywnościowych zaka-

żeń wirusowych i prionowych. Problem ten doty-

czy nie tylko wprowadzanych w zakładach prze-

mysłu spożywczego planów zarządzania ryzy-

kiem, ale również programów nauczania higieny 

żywności w ramach studiów weterynaryjnych. W 

obu przypadkach ich twórcy skupiają się głównie 

na odzwierzęcych czynnikach bakteryjnych 

transmitowanych na ludzi poprzez mięso i mleko 

oraz przez wytwarzane z nich produkty. Ponadto 

w aspekcie bezpieczeństwa rzadko podkreśla się 

znaczenie  innych, nie związanych ze zwierzęta-

mi, zanieczyszczeń żywności, jak np. w przypad-

ku żywności gotowej do spożycia.  Wydaje się 

więc, że eksperci w zakresie bezpieczeństwa 

żywności, tacy jak technolodzy w zakładach 

przemysłu spożywczego, czy państwowi inspekto-

rzy nadzorujący i audytujący wym. zakłady po-

winni korzystać z aktualnych źródeł wiedzy doty-

czących zagrożeń zdrowia publicznego związa-

nych z wirusami i prionami. Omawiana książka 

jest takim właśnie źródłem. Z tego powodu jest 

także godna polecenia naukowcom zajmującym 

się badaniem żywności, studentom weterynarii, 

urzędnikom odpowiedzialnym za zdrowie pu-

bliczne oraz dyrektorom ds. jakości w zakładach 

wytwarzających żywność. Ogromna zaletą książki 

jest jej przemyślany i przejrzysty układ. Całość 

podzielono na 2 części. W pierwszej, w 10 rozdziałach zawarto najważniejsze informacje dotyczące m.in. systematy-

ki, budowy, replikacji, dróg transmisji oraz izolacji i  diagnostyki laboratoryjnej wirusów, a także szczegółowo scha-

rakteryzowano norowirusy (NoV), wirusy zakaźnego zapalenia wątroby typu A i E (HAV i HEV), grypy, rotawirusy i 

sapowirusy. W drugiej, w 5 rozdziałach dokonano charakterystyki prionów i zakażeń prionowych, opisano zasady 

zarządzania ryzykiem w przypadku odżywnościowych zakażeń prionowych oraz scharakteryzowano  3 jednostki cho-

robowe – trzęsawkę (scrapie), zakaźną encefalopatię bydła (BSE) i wyniszczającą chorobę jeleniowatych (CWD). 

Obszerne wykazy piśmiennictwa zamykające poszczególne rozdziały podkreślają staranność i skrupulatność pracy 

autorów, a jednocześnie ułatwiają czytelnikowi pogłębienie wiedzy nt. interesującego ich zagadnienia.  
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