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Grypa świń (swine influenza SI) jest ostrązakażną
i zar aźliw ąchorob ą przeb ie gaj ącą z wy s oką gorąc zką
posmutnieniem, kaszlem, dusznoś cią or az wyciekiem
z oczu i nosa. Występuje ona jako enzootia, obejmu-
jąc w ciryuI-2 dni całe stado. Zacllorowalność wyno-
si 100%, a śmieńelność jest niska i wynosi około 7-4oń
(10, 14,15).

Chorobę wywołuj e pn eutnotropowy wirus infl uen-
zy świń (słvine influenza virus - SIV), należący do
rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus
(12). Jego działanie patogenne wzmaganejest często
ptzęz jnne zarazki (Actino b acil lus pleuropn e t t m on i a e,

Pasteurella mttltocida) oraz złe warunki środowisko-
we (zimno, wilgoó, duża dobowa amplituda tempera-
tury) (21). Wirion SIV ma kształt kulisty lub wydłu-
zony, nukleokapsyd posiada otoczkę zŁożonąod we-
wnątrz zbiaŁka matrycowego M, które jest głównym
białkiem strukturalnym, od zewnątrz zaś z warstwy
lipidowej olaz wypustekbiałkowych o dwu odrębnych
właściwościach: hemaglutyniny (H) oraz neuramini-
dazy §) ( 1 0, 1 3 ). Odmienna budowa antygenow abiał-
ka M oraz nukleoproteidów zawartych w genomie są
podstawąpodziałuwirusów grypy na typy A, B, C (6).
Hemaglutynina warunkuj e właściwości hemaglutyna-
cyj ne wi ru s a, zaś neur aminidaza p owo duj e e lucj ę wi -
rusa z zakażonych komórek (I9,22), Białka H i N są
powierzchniowymi antygenami powodującymi po-
wstawanie w zakażonym organizmie swoistych prze-
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ciwciał i stanowiąpodstawę podziału wirusów grypy
na podtypy (2). W obrębie wirusów influenzy typu A
stwierdzono dotychczas 15 odmiennych antygenowo
hemaglutynin (H1-15) oraz9 neuraminidaz (N1-9) (6).
W etiologii choroby największe praktyczne znaczenię
maląszczepy należące do typu A, które wywołująza-
każęnialudzi, koni, świń, ssaków wodnych i ptakow
oraz podtypu HlNl, będące przyczynąostrej postaci
influenzy u świń (l, 5, 1i). Szczepy o wzorze antyge-
nowym H3N2 prawdopodobnie nie mają większego
znaczenia epizootycznego u trzody chlewnej.

Sytuacja epizootyczna krajowego stada świń w za-
kresie występowanla zakażeń SIV nie była w Polsce
dotychczas badana. Celem pracy była ocena tozprzę-
strzenienia sięzakażenwirusem grypy typu A (podty-
pami HlNl oraz H3N2) w populacji świń w Polsce.

Biorąc pod uwagę możliwość naturalnego, bezpo-
średniego kontaktu świń domowych i dzikich za celo-
we uznano także rozpoznanię sytuacji epizootycznej
w populacji dzików.

Matefiał imetody
Surowice. Badaniom poddano 3945 surowic uzyskanych

w trakcie uboju świń w zakładach mięsnych połozonych
na terenie 48 województw. Ubijane zwterzęta odchowy-
wane były w gospodarstwach specjalistycznych, głównie
wielkotowarowych fermach trzody chlewnej. Badaniem
objęto równiez populację dzlków, ogółem przebadano 440



prób krwi pobranej z serca dztkow bez-
pośrednio po odstrzale, w obwodach
łowieckich zlokalizowanych na terenie
42 województw.

Szczepy wirusowe. Posługiwano się
szczepami o wzorach antygenowych
HlNl (szczep A/Sw/Bel/1/83, o mia-
nie EIDro l07,5/m1) oraz H3N2 (szczep
A/SdGÓnVl/84, o mianie EID,. 1065/m1),

które namnażano w płynie omocznio-
wym l0-dniowych zarodków kurzych
SPF. Szczepy otrzymano z Uniwersyte-
tu w Gandawie, Belgia.

Surowice referencyjne. Do kontroli
odczynu wykorzystywano surowicę re-
ferencyjną dodatnią zawierającą prze,
ciwciała anĘ podtypowi HlN1, o mia-
nie hemaglutynin 5l2 oraz surowicę
dodatnią H3N2, o mianię 2560.

Odczynniki. W celu eliminacji nie-
swoistych inhibitorów reakcji stosowa-
no RDE (receptor destroying enzyme)
(Sigma).

Postępowanie
Przesłane do badań próby surowic

przechowywano w temp. -20oC.
Pierwsąłrn etapem postępowania była

inaktywacja surowic w temp. 56" C przez
30 min. Przygotowane wstępnie surowi-
ce adsorbowano z 50oń zawiesiną ery-
trocytów kurzych. Surowice testowane
w kierunku obecności przeciw ciał prze-
ciwko podĘpowi H3N2 poddawano do-
datkowo reakcji eliminacji nieswoistych
inhibitorów p oprzez inkubację z RDE w
temp.37oC, przeznoc.

Poziom przeciwciał swoistych dla
obydwu podłpów antygenowych okre-
ślano testem zahamowania hemagluty-
nacji (HI haemagglutination-inhibition
assay) w odmianie mikro, wg zasad po-
danych w Advanced laboratory techni-
ques for influenza diagnosis (20). Z
uwagi na odmienne sposoby przygoto-
wania wstępnego surowic do badań w
kierunku serokonwersji dla szczepów
HlNl i H3N2 wstępne rozctęńczenie
surowic wynosiło odpowiednio I,.4 oraz
1:20. W teście HI stosowano 4 jednost-
ki hemaglutynacyjne (4U HA) witusa.
Jako graniczne miano dodatnie przyjmo-
wano miano antyhemaglutynin > l:8 w
przypadku badania serokonwersji dla
szczepów o wzorzę anĘgenowym HlN 1

oTaz > 1:40 dla szczepów H3N2.

Wyniki iomówienie
Przeprowadzone badania pr ze gIą-

dowe w kierunku obecności sefofe-
agentów dla SIV wskazują żę roz-
pr zestr zenienle zakażęń tym p ato ge -

miano Hl
Ryc. 1. Występowanie przeciwciał dla wirusa grlpy A podĘpu HlNl w populacji
świń oraz dzików w polsce

Tab. 1. występowanie przeciwciał dla wirusa grypy A w krajowej populacji świń

miano Hl

Ryc.2. Występowanie przeciwciał dla wirusa grlpy A podĘpu H3N2 w populacji
świń oraz dzików w polsce

Tab. 2. Występowanie przeciwciał dla wirusa grypy A w krajowej populacji dzików
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Ryc. 3. Rozprzestrzenienie wirusa grypy podtypu HlNl w populacji świń i dzi-
ków w l998 r.

Ryc. 4. Rozprzestrzenienie wirusa grypy podtypu H3N2 w populacji świń i dzi-
ków w 1998 r.

nem w populacji krajowego stada podstawowego jest
duze. Badając świnie z gospodarstw średnio- i wiel-
kotowarowych wykazano obecność około 35% sero-
reagentów dla podtypu HlN1 SIV (tab. 1). W zdecy-
dowanej większości (ryc. 1) miano badanych surowic
było niskie, kształtowało się ono na poziomie do 1:8;
395 spośród 3945 p{zebadanych surowic (10%) po-
siadało miano > 1:16, a 258 surowic (6,5%) miano
> 

.I:32. Uzyskane wyniki świadcząo kontakcie świńz
wirusem grypy, a nie o czynnej infekcji występującej
u zwl,erząt w chwili wykonywaniabadań. Liczba se-
roreagentów dla ludzkiego szczępu wirusa grypy o
wzorze antygenowym H3N2 w populacji świń kształ-
towała się na poziomie II58 (29,3%). Jak wskazują
na to wyniki przedstawione na ryc.2, podobnie jak w
przypadku serokonwersji dla szczęp:u HlN1, miano
surowic było relatywnie niskie, 675 surowic (I7,Ioń)
charakteryzowało się mianem > I:40, a miano > 1:160
posiadało jedynie 158 surowic (a%). Szczegółowa
analtzawyników wykazała ponadto, żę 484 surowice
(I2,3%) reagowały swoiście z obydwoma użytymi w
badaniach antygenami, co wskazuje na możliwość
występowania mieszanych infekcj i wywoływanych
przezrożnę typy antygenowe SIV.

B adania stopni a r ozpr zestr zeni enia się zakażeń w i -

nrsem grypy typu A w populacji dzików wykazały

obecność przeciw ctał swoistych dla
wlrusa o wzorze antygenowym
HlNl w 106 na440 badane surowi-
ce, co stanowi 24,Ioń (tab. 2). Znacz-
nie mniejsze jest zapowietrzenie po-
pulacji dzików podtypem H3N2. Se-
rokonwersję stwierdzono w tym
przypadku w 30 badanych próbach,
a więc kształtowała się ona na pozio-
mie 6,8oń. Ltczba surowic reagują-
cych swoiście z obydwoma użytymi
w badaniach antygenami wynosiła 17
(3,9%).

W ocenie sytuacjiepizootycznej w
zakresie grypy świń w kraju intere-
sującym wydaje się fakt, ze w regio-
nie Polski zachodniej zarówno w
populacji świń jak i dzików ptzewa-
ża typ świński HlNl, podczas gdy
w regionach wschodnich typ ludzki
H3N2 (ryc. 3,4).

Krążenie w populacji świń szczę-
pow wirusa grypy typu A o wzorach
antygenowych HlN1 czy H3N2
może stano w ić zagr ożenie epidemio-
logiczne dla człowieka QĄ. Bada-
nia wielu autorów wykazały, że świ-
nie są zwierzęcym rezerwuareln wi-
nrsa grypy, mogą one stanowl,cbez-
po średnie źr odło zakażęnia or az żr o -

dło nowych wariantów antygeno-
wych potencjalnie patogennych dla

ludzi (ż5). Z danych historycznych wiadomo, że pan-
demia grypy ludzkiej w 1918 r. wywołanabyła wiru-
sem świńskim typu A (23). Również w latach 19]5-76
w USA miały miejsce masowe zachorowania ludzi na

,,grypę świńską' (|9).Z drugiej strony wiadorno, ze
żródłemzakażeniaświń typem H3N2 wirusa grypy jest
człowiek. Fakty te uzasadniają celowość monitorowa-
nia stad trzody chlewnej w celu określenia wariantów
antygenowych wirusa krĘących aktualnie w popula-
cji świń. W Polsce fragmentarycznę badania z tego
zakresu wykonał Karpiński i wsp. ( 1 6). Obj ęły one świ-
nie ubijane w Zakładach Mięsnych w Warszawie. In-
teresujące wydaje się porównanie prezentowanych
wyników do rezultatów badań serologicznych przepro-
wadzanych w krajach europejskich, azlatycktch oraz
USA, W latach 1986-88 Zhang i wsp. podjęli próbę
oceny sytuacji epizootiologicznej w zakresie grypy
świń na terenie Niemiec (26, ż1). Przeprowadzona
pr ze z w y mi eni onych autorów analiza w y kazŃa znac z -
ne zapowietrzenię kraju SIV. Wspomniani autorzy wy-
kazali, ze odsetek seroreagentów dla rożnych szcze-
pów wirusa grypy o wzorzę antygenowym HlNl waha
się w granicach24-320ń,wyjątek w tym zakresie sta-
nowi szczep A/Singaporel6186, który powodował se-
rokonwersję jedynie u 30ń zwierząt, Nieco mniejsze
było rozprzestrzenienie ludzkich szczepow SIV o wzo-
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rze H3N2, serokonwersję wobec rożnych użytych w
b adani ach szczepów wymienieni autor zy ocenili na po-
ziomie I 0 -23%. Stwierdzili oni ponadto, że okoŁo I 0oń
b adanych zw ter ząt p os i adało prze ciwc iała dla obydwu
typów antygenowych wirusa grypy, Dane te wskazują
że sytuacj a epizooty czna w zakręsie rozprzestrzenia-
nia się zakażeńwitusem gypy w stadach świń w Niem-
czech i w naszym kraju jest zbliżona. Podobne bada-
nia przeprowadzone zostały przez Browna i wsp. na
terenie Wielkiej Brytanii (3, 4).Surowice z banku su-
rowic, zgromadzone w latach I99I-92, reprzentujące
populację świń w Anglii zostaŁy scharakteryzowanę
s ero l o gi czn ie z uży ctem s zere gu szczep ow wirus a gry -
py A, wyizolowanych od świń, ludzi, ptaków i koni.
Okazało się, ze wirus klasycznej grypy świń krąży w
populacji trzody chlewnej w Anglii. Pozytywne ręzul-
taty badań serologicznych w odniesieniu do szczepów
HlN1 uzyskano w około 26Yo badanych surowic.
Wyka z an o takżę znac zne r o zpr z e strz eni eni e s i ę in fek -
cji podtypem H3N2, obecność seroreagentów kształ-
towała się w tym przypadku na poziomie 39oń, Testy
serologiczne z zastosowaniem antygenów wyizolowa-
nych od innych, wymienionych powyżej gatunków
zwierząt oraz człowieka daĘ wynik negatywny.

Podobne badania przeprowadzone były równiez we
Francji. Madec i wŚ . zasięgiem analizy objęli stada
hodowlane świń w północnej części Francji (Breta-
nia), gdzie znajdująsię główne ośrodki hodowli trzo-
dy chlewnej (18). Wymienieni autorzy stwierdzili, ze
do 1981 r. populacja świń była zapowiętrzona wirrr-
sem grypy w minimalnym stopniu. W kolejnym roku,
w związku z importem dużej Iiczby zwierząt z zagra-
nicy SIV został zawleczony do stad świń, co spowo-
dowało gwałtowny wzrost odsetka zwierząt seropo-
zytywnych . Liczba zapowietrzonych stad wzrosła
wówczas do około 50% i od tej epizootii stan zapo-
wietrzenia kraju utrzymuje się na podobnym pozio-
mie. Inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie po-
zioml pr zeciwciał swoi sĘch wobec wirusa grypy fudz-
kiej. Analiza prowadzona na przestrzeni lat 1982- 1988
wykazaŁa, że poziom serokonwersji wobec antygenu
H3N2 jest znacznie niższy; w 1988 r. wynosił on oko-
ło 60ń.

Przeglądowe badania serologicznę plzeplow adzo-
ne przez Chambersa i wsp., w USA, w latach 1988-89
uwidoczniły, że zakażenia podtypem HlN1 SIV noto-
wane są głównie w rejonach o dużej gęstości popula-
cji świń (stany środkowo-północne), a odsetek serore-
agentów kształtuje się na poziomie 5I% (1). Przeciw-
ciała swoiste wobec podtypu H3N2 stwierdzono śred-
nio u 1,1oń, głównie w południowo-wschodniej czę-
ści USA. Goto i wsp., napodstawie badaiprzeprowa-
dzonych w latach 1985-90 w Japonii wykazali zależ-
ność wyników badań serologicznych od warunków kli-
matycznychzwtązanych z sezonem, w którym pobie-
rali materiał do badań serologicznych (8). Srednio re-
jestrowano w Japonii około 10-20% seroreagentów dla
szczępow o wzorach antygenowych HlN1, w sezo-

nach j e s ienno - zimowych Itczb a ta w zr astŃa do 20 - 40%.
Badania serologiczne z użycl,em ludzkich izolatów
wirusa grypy H3N2 wyizolowanych podczas epide-
mii grypy w Japonii w latach 1983-88 wykazały zni-
kome rozprzestrzenienie się infekcji tym podtypem
wirusa w populacj i trzody chlewnej ( 17). W póżniej-
szym okresie, w latach 1989-90 odsetek seroreagen-
tów zę wspomnianym antygenem wahał się w grani-
cach3-350ń.

Podsumowljąc, należy stwierdz;s, że sytuacja w
zakresie występowania SIV w krajowej populacji świń
zbliżona jest do obserwowanej w krajach Europy Za-
chodniej.

Oryginalnym osiągnięciem jest wykazanie obecno-
ści SIV w populacji dzików. Jak dotychczas nie przed-
stawiono w piśmiennictwie światowym żadnych da-
nych na ten temat.
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