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Jaki materiał pobieramy? 

Krew 

Tkanki 
miękkie np.: 
•wątroba,  
•nerki,  
•serce,  
•skóra 

Tkanka kostna  
i chrzęstna 
 

Włosy  
z cebulkami 

Fot.  Janusz Sochacki 



 Probówkę opisujemy wodoodpornym pisakiem 

 Krew należy pobierać do sterylnych probówek  
z antykoagulantem 

Nie należy napełniać probówki powyżej zaznaczonej 
kreski 

 Po zabezpieczeniu probówki korkiem, należy ją 
kilkukrotnie odwracać „góra-dół”, aby zmieszać krew z 
antykoagulantem rozpylonym na ściankach probówki. 
Probówki nie należy wstrząsać! 

 Tak pobraną krew można przechowywać w lodówce 
nie dłużej niż 2-3dni.  

 W przypadku konieczności dłuższego przechowywania, 
próbki należy zamrozić w temp. -20°C 

Krew obwodowa 

Fot. własna 



 Należy pobrać wycinki tkanek wielkości ok. 5cm2 

 Wycinki z wątroby, nerki i serca lub mięśni 

 Przy braku powyższych tkanek można pobrać  fragment skóry 

 Każdy wycinek tkanki należy włożyć do oddzielnej 
torebki strunowej. 

 Próbę opisujemy wodoodpornym pisakiem 

 Próby należy przechowywać w stanie zamrożonym 

 Gdy nie ma możliwości zamrożenia próby, tkanki 
można umieścić w słoiczku z 40% alkoholem 
etylowym 

 

Fot. własna 

Tkanki miękkie 



 Pobierać należy : 

 fragmenty kostne zawierające istotę gąbczastą  
np. nasady kości długich  

 zęby 

 możdżenie 

  Każdy fragment należy włożyć do oddzielnej  
torebki strunowej. 

 Próbę opisujemy wodoodpornym pisakiem 

 Tkanki twarde pobrane ze szczątków w stanie  
gnilnego rozkładu przechowywać należy w temp. -70°C 

 Fragmenty kostne ze szczątków suchych bądź archiwalnych  
przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu 

 

 

Pobieramy w przypadku znalezienia szczątków zwierzęcia, gdy nie ma 
możliwości pobrania krwi i tkanek miękkich 

 

Fot. własna 

Tkanki twarde 



Jeżeli przyżyciowo nie można pobrać krwi, należy wyrwać (nie obcinać!) 
garść włosów z cebulkami 

 Jeśli włosy są mokre, należy pozostawić je do wyschnięcia 

 Włosy umieścić w papierowej i opisanej kopercie  

 Przechowywać  w suchym i przewiewnym miejscu 

Włosy z cebulkami 

Fot. własna 



Zestaw zawiera 

 dart [1] ze stabilizatorem [2] 

 plastikową strzykawkę [3] z metalowym adaptorem [4] 

 plastikowe osłony dartów [8] 

 jałowy komplet: metalowa igła biopsyjna z otworem bocznym [5]; 
metalowy gwoździk [6]; metalowa szpilka do przepychania igły [7] 

 

Pobieranie tkanki przy pomocy igły 
biopsyjnej (dartu) 

Autor: dr Zuzanna Nowak 
   [1]    [2] 

   [3] 
   [4] 

   [5] 

   [6] 

   [7] 

[8] 



Pobieranie tkanki przy pomocy igły 
biopsyjnej (dartu) 

[A-1] 

[A-2] 

Sposób postępowania 

 Wyjąć dart z plastikowej osłony - opisać numerem/ 
imieniem/ symbolem żubra  

 Przy pomocy strzykawki z adaptorem napełnić dart 
wodą (3ml), poprzez przyłączenie do jego otworu (z 
przeciwnej strony niż różowy frędzelek) [A-1,2];  

PO NAPEŁNIENIU WODĄ NIE NACISKAĆ DARTU!  

 Po odłączeniu strzykawki, w to samo miejsce włożyć 
gwoździk, zatykając otwór [B] i założyć igłę biopsyjną.  

NALEŻY UPWENIĆ SIĘ PRZED ZAŁOŻENIEM IGŁY, CZY 
OTWÓR U JEJ NASADY JEST DROŻNY!!  

NIE PRZEDMUCHIWAĆ USTAMI!  

Otwór w igle służy do wypuszczania wody z dartu.  

[B] 

Przygotowany do strzału dart (z wodą i igłą) można 
przechowywać nie dłużej niż DWA DNI z założoną osłonką dartu  

Autor: dr Zuzanna Nowak 



Pobieranie tkanki przy pomocy igły 
biopsyjnej (dartu) 

[C] 
[D] 

 Umieścić dart w strzelbie, można zwiększyć ciśnienie o 1-2bary niż w przypadku 
strzałów standardowych. Wykonać strzał. 

 Po znalezieniu dartu, należy OSTROŻNIE zdjąć igłę; gwoździk włożyć do torebki 
strunowej opisanej „BRUDNE”, a igłę włożyć do czystej- jednorazowej torebki 
strunowej opisanej numerem/imieniem/symbolem żubra. Można też zabrać ze sobą 
cały dart  w osłonce. 

W TEJ POSTACI MOŻNA PRZETRANSPORTOWAĆ PRÓBKI DO POMIESZCZENIA 

W pomieszczeniu jałową szpilką przepchać  igłę [C] i całą jej zawartość 
umieścić na kawałku papieru pod lampką (40W) na 30min [D].  

 

Następnie wysuszony kawałek tkanki włożyć do probówki,  
którą należy opisać numerem/imieniem/ symbolem żubra.  

Po zużyciu wszystkich igieł 
należy je odesłać razem ze 
szpilkami, gwoździkami i 
wysuszonymi PRÓBKAMI 

Autor: dr Zuzanna Nowak 



Do każdej pobranej próbki 
dołączamy dokładny opis: 

 Numer i/lub opis próby (taki sam, jak ten zamieszczony na probówce lub 

opakowaniu pobranego materiału) 

 Okoliczności pobrania próby (przyżyciowo – transport, obrożowanie itp., 

post mortem – eliminacja, znalezione zwłoki) 

 Data pobrania 

 Miejsce pochodzenia zwierzęcia i/lub miejsce pobrania próby 

 Nr rodowodowy, nr ewidencyjny lub/oraz inne dane umożliwiające 

identyfikację zwierzęcia (nr obroży, nr chip itp.) 

 Płeć zwierzęcia 

 Wiek zwierzęcia 

 Masa ciała 

 Wszelkie dodatkowe informacje 
 
 
 



Zabezpieczenie materiału 
biologicznego na czas transportu 

lub wysyłki 

Fot. własna 

 Najlepszym sposobem zabezpieczenia wysyłanego materiału biologicznego 
(krew i tkanki miękkie) jest umieszczenie prób w styropianowym pudełku 
wyłożonym zamrożonymi wkładami chłodzącymi – wkłady te wypełnione 
są substancją długo utrzymującą niską temperaturę 

 W przypadku probówek szklanych 
można owinąć je np. folią bąbelkową 
aby zapobiec ich uszkodzeniu 

 Tkanki w alkoholu przesyłać należy 
w szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych  
przed uszkodzeniem pojemniczkach 
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