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ng12 000 fatteners and 14 000 w€aners a sudden
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and in the group of 300 one to three-day-old piglets. Some sows were also infected. Three daYs after the

outbreak o"iu.ńd, 60-80% of the animali exłribii'ed symptoms of infection. A week later the clinical Picture
returned to normal.

During pathological examination of dead animals, changes in th
observed". ć.oss lung lesionś of swine influenza were found mainly in

l and sharply
e cases interlobular oedema was evident,
sera taken during the outbreak and 4 weeks later,
d. The titer of sera during the first examination was

and in some samples (35%) it reached >1:128,

in ten-day-old embrionated SPF chicken eggs, The
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Do zakażęnia wirusem influenzy dochodzi najczę-
ściej drogą aerogenną kropelkową. Po okresie inku-
bacji, trwającym 2-7 dni, choroba lozpoczyna się na-
gle. Pierwszymi symptomami infekcji są: nagły brak
apetytu, posmutnienie, niechęć do ruchu, wzrost we-
wnętrznej ciepłoty ciała do 4I-42"C,kaszel, dusznośc,
a także surowiczy wyciek z nosa i oczu (I2, I8,24).
W przebiegu łagodnym powrót do zdrowia następuje
zwykle w ciągu tygodnia. Smiertelność wynosi około
I-4%,

Ze względl na znacznązmienność wirusa grypy, a

zwłaszcza je go głównych glikoprotein p owi erzchnio -

!\rych, skuteczność immunoprof,rlaktyki j est ograniczo-
na. Straty związane z wystąpieniem infekcji w stadach
trzody chlewnej wynikają przede wszystkim zutraty
apetytu 1, zwlązanęgo z tym okresowego zahamowa-
nia przyrostów masy ciała. Wyniki oceny sytuacji epi-
zooĘcznej w zakresie grypy świń w Polsce pIzepro-
wadzonej w latach 1998-1999 wskazują że rozptze-
strzenienie zakażęń SIV w populacji krajowego stada
podstawowego jest znaczne (22).

Celem pracy było przedstawienie danych klinicz-
nych i eptzootycznych związanych z wybuchem gry-
py świń w fermie wielkotowarowe1.

Matetiał imetody

Opis gospodarstwa. Wielkotowarowa ferma trzody
chlewnej ,,L", usytuowana jest w województwie lubuskim.
Stado podstawowe gospodarstwa składa się z 1500 loch
oraz 300 loszek, ras wielka biała polska oraz polska biała
zwisłoucha. Roczna produkcja fermy wynosi 12 000 tucz-
ników oraz ],4 000 warchlaków. Prosięta odsadzane są w
wieku 30 dni, Srednio od jednej maciory odchowuje się w
miocie 9,64 prosięcia, a w ciągu roku uzyskuje się średnio
2,24 mtottt od jednej lochy. Gospodarstwo prowadzl zam-
knięty cykl produkcji. Na wszystkich etapach chowu świń
prze strze gana j est zasada,,całe pomie szczenle pełne, całe
pomieszczenie puste". Ferma składa się z 10 pomieszczeń
gospodarskich połączonych korytarzem. Pierwszych pięć
budynkow stanowi sektor rozrodu, w nich zlokalizowany
jest dział krycia. W każdym pomieszczeniu znajdują się
1 3 0 stanowiska dla prośnych loch i loszek oraz porodówki.
Dwa kolejne budynki to warchlakarnie, natomiast 3 ostat-
nie pawilony składają się na sektor tuczu, G*py technolo-
giczne, złożone ze l30 loch, tworzone są co 40-45 dni.
Pomieszczenia gospodarcze są odpowiednio wentylowa-
ne, Lochy prośne oraz kamiące zl,wione są indyłvidualnie,
zależnie od liczby odchowlłvanych prosiąt i okresu ciąży,
natomiast warchlaki i tuczniki karmione są ad libitum, pa-
szami pełnoporcjowymi dozowanymi automaĘcznie, Woda
do picia dostarczana jest z automaĘcznychpoideł.

W fermie stosuje się rutynowo szczepienia ochronne
przeciwko zakaźnemu zanikowemu zapaleniu nosa, pleu-
ropneumonii, rożycy olaz parwowirozie, dodatkowo tuty-
nowo stosuje się nieswoistą immunostymulację przy lży-
cit Propionibacterium acnes. W wyniku rutynowych ba-

dań serologicznychstwierdzono w chlewni obecność prze-
ciwciał dla wirusa PRRS. Rutynowymi badaniami bakte-
rioiogicznymi wykazano w analizowanym materiale bio-

logicznym obecność Streptococcus suistyp2 oraz Actino-
bacillus pleuropneumoniae, serotyp 2 i 6.

W sezonie zimowym |99912000 w sektorze tuczu wy-
stąpiły nagłe, szybko rozprzestrzeniaj ące się, zaburzenia
czynności układu oddechowe go zwterząt Jedenastego
stycznia u około 50%otlczników, w wieku 6 miesięcy, wy-
stąpił gwałtowny kaszel, surowiczy wyciek z nosa oraz brak
apetytu, Objawom tym towarzyszył wzrost wewnętrznej
ciepłoty ciała (w.c.c.) do 40,5-41'C. Następnego dnia ana-

logiczne symptomy chorobowe pojawiły się u pozostałych
zwterząt w sektorze tuczu. Łącznie zachorowania stwier-
dzono u około 5000 tuczników, w wieku 3,5 do 7 miesięcy.
Kolejnego dnia choroba rozptzestrzeniła się do sektora war-
chlakarni, gwałtowny kaszel zarejestrowano u około 5000
warchlaków w wieku od 4 do 12 tygodni. U około 30%

obsady zwterząt w tym sektorze produkcji obserwowano
dodatkowo surowiczy wyciek z nosa i oczu oraz posmut-
nienie. W tym czasie zaobserwowano równiez zablrzenia
czynności układu oddechoweg o, zwłaszczauporczyłvy ka-
szel, u około 2400, 3-4 tygodniowych prosiąt oraz u około
300 prosiąt jedno- trzydniowych, odchowywanych w po-
rodowkach, Objawy kaszlu i gorączki stwierdzano dodat-
kowo u pojedynczych loch prośnych i karmiących oraz u

około20ń loszek. Dnia 14.01,, w trzecim dnju trwania cho-
roby, 60-80% obsady zwierząt we wszystkich sektorach
fermy wykazywało brak apetytu, posmutnienie oraz inten-
sywny kaszel. W takiej sytuacji podjęto leczenie chorują-
cych świń podając wodę do picia wzbogaconą dodatkiem
witaminy C i kwasu acetylosalicylowego. W sektorze war-
chlakarni zwierzętom podano dodatkowo Paracillin (Inter-

wet), a zwierzętom w porodówkach przez 3 kolejne dni
apiikowano Alplucine (Virbac), w dawkach zalecanych
przez producentów wymienionych antybiotyków. W celu
poprawy warunków zoohigienicznych fermy włączono do-
datkowe ogrzewanie w porodówkach oraz warchlakarni.
W tym samym celu w sektorze tuczu zast4piono dotych-
czas stosowaną karmę mokrą na pasze suche. Po upływie
kolejnych 3 dni sytuacja zdrowotna w fermie uległa zdecy-
dowanej poprawie. Osiemnastego stycznia stwierdzono
wyraźne zdrowienie większości zw7erząt, kaszel utrzymy-
wał się nadal j edyni e tl 4-I0oń wiń, zwłaszczaw godzinach
wczesnorannych, u większości zw terząt zaobserwowano
takze powrót apetytu. Jedynie w warchlakarniach pojawiły
się padnięcia, a najsłabsze i najmłodsze (4-6 tygodniowe)
warchlaki wykazyw ały obj awy charłactwa,

B adaniem s ekcyj nym p adłych zw ier ząt wykazano zast-
nienie skóry podbrzlsza l Ll,szLl, zaczeTwienienie i obrzęk
błony śluzowej tchawicy i oskrzeli, obecność wysięku su-
rowiczego w jamie opłucnowej oraz dużej ilości śluzu w
małych oskrzelikach. Widoczne były również naloty włók-
nikowe na opłucnej i zrosty opłucnej ściennej z opłucną
płucną atakżę zapalenie wsierdzia (ryc. 1) Zmiany w po-
staci rozsianych ognisk zapa7nych, koloru jasno- do ciem-
noczerwone go, z\okalizowane były we wszystkich płatach
płuc, w tym głownie w przednich i środkowych (ryc. 2).

Węzły chłonne śródpiersiowe i oskrzelowe były wyraźnie
powięks zone. U ni ektór y ch zw ler ząt ob s ęrwowano obrz ęk
tkanki łączne1 międzypęcherzykowej oraz powiększenie
śledziony i obecność wysięku surowiczego w jamie otrzew-
noweJ.



*,

Ryc. 1. Przekrwienie powierzchni płuc u świni padłej z powo-
du grypy

Ryc. 2. Zgrubienie ściany worka osierdziowego wypełnione-
go wewnątrz złogami włóknika u świni, u której zakażenie
wiru s em grypy p owikłane zo stało zakażeniem S tł ep t o c o c c u s

szis

Badania serologiczne. Do badań pobrano losowo pró-
by krwi pochodzące od 20 świń zrożnych grup technolo-
gicznych, Po upływie 4 tygodni od wybuchu choroby po-
nownie pobrano krew od tych samych zwierząt,w celu okre-
ślenia dynamiki narastania poziomu przeciwciał po infek-
cjtorazporównania wysokości mian w parach surowic po-
branych odzwierzątzogniska chorobowego w czasie trwa-
nia infekcji i 4 tygodnie po jej wygaśnięciu.

Poziom przeciwciał swoistych dla podtypów antygeno-
wych HlN1 oraz H3N2 wirusa grypy świń określano te-

stem załramowania hemaglutynacji (HI - haemagglutina-
tion-inhibition assay) w odmianie mikro, wg zasad poda-
nych w Advanced laboratory techniques for influenza dia-
gnosis (23).

Pierwszym etapem postępowan ta była inaktywacj a su-
rowic w temp. 56oC przez30 min, Przygotowane wstępnie
surowice adsorbowano z 50oń zawiesiną erytrocytów ku-
rzych (RBC). Surowice testowane w kierunku obecności
przeciwciał przeciwko podtypowi H3N2 poddawano do-
datkowo reakcji eliminacji nieswoistych inhibitorów po-
przez inkllbację z RDE (receptor destroying enzyme) (Sig-

ma), w temp. 37oC, przeznoa. Zlwagi na odmienne spo-

soby przygotowania wstępnego surowic do badań w kie-
runku serokonwersji dla szczepów HlN1 i H3N2 wstępne
r ozcięńczenie surowic wyno siło odpowiednio I : 4 or az I :20 .

W teście HI stosowano 4 jednostki hemaglutynacyjne (4U
HA) wirusa. Jako graniczne miano dodatnie przyjmowano
miano antyhemaglutynin > 1:8 w przypadku badania se-

rokonwersji dla szczepów o wzorzę antygenowym NlN1
oTaz > 1:40 dla szczepów H3N2.

S erokonwersj ę określano wobec szczepów wzorcowych
HlNl /B3, o 1,015lml) oraz
H3N2 tlll&4 IDro106,5/ml),

które ie om 10-dniowych
zarodków kurzych SPF. Do kontroli odczynu wykorzysta-
no surowicę re ferencyj ną do datni ą zaw ier aj ącą przeciw-
ciała anty podtypowi HlN1, o mianie hemaglutynin 5I2
oraz surowicę dodatniąH3N2, o mianie 2560.

Badania wirusologiczne. W celu izolacji wirusa grypy
od 20 padĘch lub wybrakowanych, poddanych ubojowi
świń pobrano jałowo płuca. Wycinki płuc zawieszono w
PBS z dodatkiem 10% antybiotyków (penicyliny, strepto-

mycyny ot az kanamycyny). Przygotowan o żOoń homo gen-

nązawiesinę tkanki płucnej w PBS z dodatkiem antybio-
tyków. Homogenizat odwirowano (20 min., 4oC, 3000
obr./rnirr.;, ,"6rany supernatant służył jako źródłó wiru-
sa. Pr zalężone jaj em-
cy) z zarodkiem, l0 2

otaz l ci 0,1 ml ino nio-
wej. Na każde rozcjeńczenie wirusa uzywano po 5 jajek.
Zakażonęjaja inkubowaflo przez 7ż godz. w temp. 37oC,
przywilgotności 70 żeulprze-
świetlano je w celu do mecha-
nicznego uszkodzenia zarodków lub ich kontaminacji bak-
teryj nej . P o 3 dniach o d zakażeniaj aj a ponownie prze świ e -

tlano, a następni e schładz ano przez noc w temp eratur ze 4" C.
Kolejnego dnia dokonywano zbioru namnożonego witusa
poprzez zebranie pĘnu omoczniowego, indywidualnie z
każdego j aj k a. Zebrany płyn wi rowano ( 1 5 00 obr./min., 1 0

min., 4"C). W dalszym etapie określano właściwości he-

maglutynacyjne wirusa, indywidualnie zkażdej próby, te-

stem HA z 0,5%o zawiesiną erytrocytów kllrzych z PBS,
mikrometodą. Określano takze jałowość posiewając indy-
widualne próby na podłoże agarowe z dodatkiem krwi koń-
skiej oraz miano EID50 i HA.

Wyniki i omówienie

B adaniem serolo gicznym wykazano obecno ść sero -

reagentów dla podtypu HlN1 SIV we wszystkich pró-
bach surowic. W czasię pierwszego badania, przepro-
wadzonego naĘchmiast po wybuchu choroby w fermie,
miano surowic wobec szczepu HlNl ksztahowało się
w 1 9 spośród 2 0 badanych prób (9 5%) na poziomie I :32.

B adaniem s erolo gicznym przeprowad zonym po upły-

r ząt w chwili wykonyłvan ia b adai.



Liczba seroreagentów dla ludzkiego szczępu witu-
sa grypy o wzorzę antygenowym H3N2 w badanej
populacji świń kształtowała się w czasie pierwszego
badania na poziomie II (55%). Miano surowic było
zróżntcowane, średnio wynosiło ono 1:40, trzy suro-
wice (ż7%) charakteryzowały się mianem 1:20, kolej-
ne trzy surowice posiadały miano I :80 (27 %), a mta-
no 1:160 posiadała tylko jedna surowica (:9%). Bada-
niem serologicznym wykonanym po upływie 4 tygo-
dniwykazano mniejszy odsetek seroreagentów w od-
niesieniu do poprzedniego badania, przeprowadzonę-
go w czasie trwaniaklinicznych objawów infekcji oraz
wyraźny spadek miana przeciwciał w badanych pró-
bach surowic. Jedynie siedem spośród dwudziestu
pr zeb adanych surowi c w ykazy w ał o s erokonw ersj ę
wobec wzorcowego szczepuH3N2, na poziomie wy-
noszącym średnio 1:40. Ęlko jedrra świnia (I4%) cha-
rakteryzowała się wysokim poziomem swoisĘch prze-
ciwciał (1:160), pięć badanych surowic posiadało prze-
ciwciała na poziomię 1:20.

B adaniem wirusolo gi cznym w pobranych do anali-
zy wycinkach płuc od20 zwte
nologicznych l z różnym nas
jawów infekcji, wirusa grypy
dwóch warchlaków. Szczepy te scharakteryzowane
zostały jako HlN1. Miano wyizolowanych szczepów
określono w pierwszym pasażunapoziomie I:I28 oraz
I:256. Uzyskane wyniki są zgodne z wykonanymi
wcześniej przeglądowymi b adaniami serolo gicznymi,
w świetle których stwierdzono, że podtyp ten wystę-
puje w populacji trzody chlewnej w zachodniej Pol-
sce (22). Reasumując, na podstawie wyników badań
klinicznych, anatomopatolo gicznych, s erolog iczny ch,
i wirusologtcznych, atakże przebiegu choroby w sta-
dzie można stwierdzić, że przyczyną gwałtownych
zachorowań świń w fermie ,,L" był wirus grypy typu
A o wzorze antygenowym HlNl.

Na podstawie danych epizootycznych wiado,mo, że
świnie mogą stanowić zwrcrzęcy rezerwuar wirusów
grypy (27,31). Posiadają one receptory które mogą
wiązać zarówno ludzkie jak i ptasie antygeny, wirusy
influenzy ptasiej musząnatomiast posiadać gen grypy
ludzkiej, aby mogły efektywnie zakażac człowteka. Z
tego powoduuważa się, ze rola świń w międzygatun-
kowej transmisji zarazka jestbardzo istotna. Spełnia-
jąone rolę ogniwa pośredniego i stanowtątzw.,,mik-
ser", w którym powstaje nowy wariant wirusa, prze-
ważnię wysoce patogenny dla ludzi (I9,29-31). Krą-
żenie w populacji świń szczępów patogennych rów-
ntęż dla człowieka stanowi o potencjalnym zagroże-
niu epidemicznym, bowiem mogą one tworzyó bez-
pośrednie żródło zakażęntaludzi oraz źródło nowyoh
wariantów antygenowych potencjalnie niebezptęcz,
nych dla człowieka (I5, 28,3I). Zagrożenie to ma
swoj e potwierdzenie w faktach epidemiolo gtczny ch.
DlaptzykŁadu, w latach I97 5-7 6,w USA, miały miej-
sce masowe zachorowania ludzi na,,grypę świńską'.
W USA izolowano od ludzi i świń wirusy nie różnią-

ce się antygenowo i genetycznie (I1). Serologiczne
badania pracowników rzęźni potwierdzają że wirusy
influenzy świń są przenoszone na człowieka stosun-
kowo często (do 20% pracowników posiadało prze-
ciwciała przeciw wirusowi influenzy świń) (11). Fak-
ty te uzasadniającelowość monitorowania stad trzody
chlewnej w celu określenia wariantów antygenowych
witusa krążących aktualnie w populacj ttrzody chlew-
nej, W okresie trwania grypy w populacji świń w fer-
mie,,L" nie zaobserwowano wzrosfu zachorowań lu-
dzi z objawami grypy, co r,vskazuj e, że w gospodar-
stwie tym nie doszło do międzygatunkowej transmisji
witusa.

Wirusy grypy typu A sąznacznie rozprzestrzenione
w populacjach ludzi, zwierząti ptaków na caĘm świe-
cie. Zasięg geograflczny influenzy nie jest ściśle usta-
lony. Obecność seroreagentów dla wirusów grypy
stwierdzano w wielu krajach europejskich, w Azji,
Ameryce północnej, środkowej i południowej oraz
Australii, pr zy czym na p o dstawie b adań f,rlo genetyc z-
nych wykaz ano, że szczepy izolowane w Europie, Azj i
i Australii rożniąsię genetycznie od szczepow tzolo-
wanych w Ameryce Płn. (1I). Obraz kliniczny towa-
rzyszący przebiegowi g.ypy w fermie ,,L"byłtypowy
dla ostrej postaci influenzy świ. Jak wskazują na to
dane piśmiennictwa podobny przebtegchoroby obser-
wowano podczas enzootii grypy w krajach europej-
ski ch. DIa pr zyhadu w go spo darstwi e wielkotowaro -

wym we Francji doszło do wybuchu grypy w sektorze
reprodukcyjnym (21)" U prośnych loch stwierdzano
nagłe pojawienie się gorączki (około 4I"C), depresję i
brak ap etyfu, tow arzy szył im charakterysĘczny kaszel.
Na podstawie badań serologicznych oruz izolacji wi-
rus a stwierdzono, że czynntktem etiolo gi cznym infek-
cji był wirus grypy o wzorze antygenowym HlNl.
Konsekwencją wybuchu grypy w tym stadzie były
poważne zaburzenia w r ozr odzie.

Podobne obserwacje poczyniono w latach 8O-tych
w Belgii w czasie wybuchu grypy w 4 fermach produ-
kujących tuczniki oraz2 fermach zarodowych, w któ-

rych chorobaltrzymywała się 4-6 dni (13). Głowny-
mi objawami infekcji była dusznośc, gorączka oraz
brak apetytu. W jednym ze stad produkującychtucz-
niki chorob a rczprzestrzęniała się bardzo gwałtownie
i w ciągu krótkiego okresu czasu objęła l)l%popula-
cjt zw ier ząt W go spodarstwie tyrn padło 20ń chorują-
cych świń. W fermie reprodukcyjnej chorowało wów-
czas 2Ooń mac iof , u których p o za typowymi obj awami
ze strony układu oddechowego obserwowano dodat-
kowo wymioty. W gospodarstwie tym nie doszło do
transmisji wirusa do prosiąt, w związku z czym nie
ob s erwowano u ni ch żadny ch zabur zeń o dde c howy ch.

Szczepy wirusa grypytypu A wyizolowano zę wszyst-
kich 6 gospodarstw, miano wyosobnionych szczepów
było zrożnicowane i wynosiło 1:16-1 :64. Z kolei w
następnych latach z 22 ognisk chorobowych grypy u
świń izolowano w Belgii przede wszystkim szczępy o

w zorzę antygenorvym H3N2.



Analogiczny obraz kliniczny i anatomopatologicz-
ny towarzyszyłtakże enzootii grypy w północnej czę-
ści Wielkiej Brytanii (2). Wirus grypy jako czynnik
etiologiczny infekcji, odpowiedzialny za zmiany za-
palne w obrębie drzęwa oskrzelowego potwierdzony
zo stał izolacj ą b adani em immunohi sto chemicznym
oraz ęlektronomikroskopowym (3). W krwi pobranej
od chorujących świń stwierdzono obecność swoistych
dla tego patogenu przeciwciał. Z 83 ognisk chorobo-
wych wyizolowano 38 szczepow terenowych wirusa
grypy, wszystkie tzolaĘ zakwalif,rkowano do typu A,
podtypu HlNl (4).

Z ognisk chorobowych we Włoszech izolowano od
świń dwa zasadnicze typy wirusa grypy: klasyczny
HlNl oraz,,avian-like" HlNl, co sugeruje, ze w po-
pulacji trzody chlewnej w tym kraju doszło do mię-
dzy gafu nkowej reas orlacj i genów p omiędzy szczęp a-

mi pochodzącymi od ptaków oraz od świń (9, 10).

W Ameryce Północnej, w stanie Ontario, w latach
80-tych miały miejsce masowe zachorowania świń z
objawami dysfunkcji układu oddechowego w 11 fer-
mach trzody chlewnej, typowymi dla grypy świń. Ba-
dani em lab oratoryj nym ustalo no, że tch pr zy czyną był
wirus grypy A, podtypu HlNl (8,26). Podobnie w
czasie enzootii grypy w sezonie zimowym 1988 w
Taj landii, wyłvołanej szczepamigrypy świńskiej H 1 N 1

zanotowano objawy kliniczne typowe dla tej jednost-
ki chorobowej (20). Z ko|ęi w latach 1991-1992, w
Japonii, miały miejsce zachorowania świń z objawa,
mi pneumontl Ze zmlan chorobowych wyizolowano
wirusa grypy świń, który zostaŁ scharakteryzowany
j ako H 1 N2. B adani em fi lo genetyc zny m wykazano, że
powstał on w wyniku reasortacji ludzkiego genu N2 z
7 genami wirusa grypy świń krążącego w populacji
trzody chlewnej w tynr rejonie (16).

Podsumowując wykazano, że również w Polsce
wirus grypy świń może być częstą ptzyczynązabu-
rzeń o ddechowych u trzo dy chlewnej . B adania nauko -

we czy diagnostyczne w zakresie tej jednostki choro-
bowej prolvadzone sąw naszym kraju w bardzo ogra-
niczonym zakresie. W przypadku stwierdzęnla na-
głych, masowych zachorowań świń wśrod charakte-

rystycznych dla grypy objawów infekcji, należy pod-
jąć probę tzolacjti charakterystyki cąmnika etiologicz-
nego. Postępowanie takie jest ważnę między innymi z
uwagi na fakt, że grypa ma charakter zoonotyczny, a
świnie stanowią bardzoważne ogniwo w epidemiolo-
gii tej choroby.
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