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W ostatnich latach coraz większą uwagę zwlaca slę
na rolę wirusów przenoszonych przez zywnośc i wodę

rodzajl obj awów, włączajag neurologiczne.
Ceóhą charakterys ty czną infekcj i wirusowej pocho-

cami (14).
W przeciwieństwie do bakterii, wirusy nie mają zdol-

ności do namnażanta się w zywności i wodzie. Do za-
niec wirusami moze docho-
dzić ie procesu ich obróbki.
Zdo u człowieka za|eży od

całymświecie, szczegóInle w krajach o niskim standar-

ezCDC (US Cen-
n) w USA, wirusy



mi. Ponad połowę z nich zarejestrowano w szpitalach
i domach opieki społecznej. Badania przeprowadzone
wAnglii i Walii w latach l992-I994wykazŃy, ze noro-
wirusy były przyczynąZloń wszystkich ognisk gastro-
enteritis, w porównanit z 32%o ognisk wywołanych in-
fekcją Salmonella spp.(8). W styczniu 1997 r. w Danii
sprzedano ok. 35 000 skazonych norowirusami ostryg,
co wywołało zachorowanta356 osób. W grudniu 2002r.
we Francji zanotowano 14 ognisk (69 przypadków), zaś
we Włoszech ponad 200 przypadków zachorowań u lu-
dzi po spożyciu ostryg zakontaminowanych norowiru-
Saml.

Norowirusy należą do rodzaju Norovirus, rodziny
Caliciviridae. Są to wirusy bezotoczkowe, o wielkości
od27 do 35 nm. Nie namnazają się w warunkach in vit-
ro. Ich genom stanowi jednoniciowa cząsteczka RNA
(+) o długości od 7,5 kpz do 7,7 kpz. W obrębie genomu
wyróżnia się 3 otwarle ramki odczytu (ORF). W wyniku
translacji ORF1 zlokalizowanej na 5' końcu powstaje
poliproteina , z ktorcj w trakcie potranslacyjnej obrobki
proteolitycznej powstaj e szeregbiałek niestrukturalnych,
w tym RNA-zależna polimeraza RNA. ORF2 koduje
główne białko strukturalne kapsydu - VPl o masie czą-
steczkowej ok. 5 6 kDa-5 8 kDa. Otwart a ramka odczytl
3 koduje bogate w aminokwasy zasadowe białko kapsy-
du VP2 (8). W wyniku analizy sekwencyjnej norowiru-
sy ludzkie podzielono na2 głowne genogrupy - GI i GII,
w których obrębie wyróżnia się przynajmniej 15 geno-
typów. Dodatkowo badacze wyodrębnili genogrupę GIII
(szczepy izolowane odbydła), GIV (wirusy ludzkie) oraz
genogrupę GV opisanąw 2003 r. u myszy (7, 8).Napod-
stawie analizy antygenowej norowirusy podzielono na
4 serotypy. Prototypowymi szczepami poszcze gólnych
serotypów są: I Norwalk virus, II Hawaii virus, III -
Snow Mountain agent orazlY - Taunton virus (22). No-
rowirusy są niezwykle oporne na dziŃanie czynników
zewnętrznych, co wpływa na ich stabilność w środo-
wi sku. Przeprowad zone badania wykazaĘ, ze wirusy s ą
oporne nazwiązki chloru w stęzeniu < 10 ppm, zamra-
żanie i ogtzewanie do 60"C (8).

Norowirusy pTzenoszą się z człowieka na człow ieka
drogą pokarmową poprzęz skazoną wodę lub żywność,
ktorej nie poddaje się obróbce termicznej, np. mięczaki
(głównie ostrygi), owoce (np, maliny, truskawki), wa-
rzywa (np. sałata), sałatki (np. warzywne, z kurczakiem),
lody, mrozonki lub zyłvnośó ptzetworzoną. Wirus moze
być obecny równiez w wodzie pitnej, napojach lub wo-
dach rekreacyjnych (baseny, kąpieliska). Na zakazenie
narażone są osoby w kazdym wieku, szczególnie prze-
bywajape w zamkniętych środowiskach, np. na turnu-
sach wczasowych, koloniach, szpitalach, domach opie-
ki itp. Dawka zakażna wirusa jest niska i wynosi od 10
do 100 cząstek (11). Po wniknięciu do organizmu NoV
wnika do komórek nabłonka błony śluzowej jelita, uszka-
dza kosmki jelitowe i zaburza wchłanianie D-ksylozy,
laktozy itłlszczów. U osób zakażonych obserwuje się
r ów nie ż zńlr zenia c zynn o ś c i m otoryczny ch ż ołądka.
Objawy kliniczne choroby rozwljają się w ciągu 12-48
godz. i charakteryzują się nagłym wystapieniem nud-
ności, wymiotów, wodnistej biegunki i bólow brzlcha.

Często u chorych obserwuje się podwyzszoną wewnętrz-
ną temperaturę ciała, dreszczę i bóle mięśniowe. Wy-
mioty najczęściej obserwowane są u dzięci, natomiast
u osób dorosĘch objawem dominującym jest biegunka.
Choroba kończy się samoistnym wyleczeniem po ok,2-4
dniach, jednak wirus moze być siany zkałęm nawet do
2 tygodni po ustąpieniu objawów klinicznych. Po prze-
chorowaniu u pacjentów stwierdza się występowanie
swoistych przeciwciŃ. które jednak bardzo szybko za-
nikają i nie chroniąprzed reinfekcją. Sporadycznie
w wyniku infekcji norowirusami obserwuje sięprzypadki
śmiertelne, które dotyczągłównle osob starszych i nie-
mowląt. Smierć pacjenta jest najczęściej wynikiem
znacznego stopnia odwodnienia organizmu (8, 10).

Wirus zapaleniawątroby typu A (HAV) należy do ro-
dzajl Hepatovirus w obrębie rodziny Picornaviridae. Iest
to maĘ bęzotoczkowy wirus o wielkości od 21 do 32 nm,
Kapsyd zbudowany jest z białek strukturalnych ozna-
czonych jako VPl (32 kDa-33 kDa), YPZ (26 kDa-
-29 kDa), YP3 (żż kDa-27 kDa) oraz VP4 (10 kDa-
- 1 4 kD a). Genom wirus a stanowi j ednonic iow a cząstecz-
ka RNA (+) o długości ok, 7,5 kpz. Organizacja genornu
HAV rózni się w stosunku do genomu norowirusów tym,
że geny kodujące biaŁka strukturalne zlokalizowane są
na 5' końcu, natomiast geny białek niestrukturalnych -
na 3' końcu. W wyniku translacji powstaje jedna poli-
proteina, która w trakcie potranslacyjnej obróbki prote-
olity c znej pr zekształcana j e st w cztery b i ałka s truktural -

ne i siedem niestrukturalnych. Sekwencja aminokwaso-
wa białek kapsydu wirusa jest wysoce konserwatyrvna,
co powoduj e, że wyróżniamy tylko jeden serotyp HAV.
B adania molekularne izolatów p o cho dzapy ch z r óżny ch
regionów świata wykazaĘ znaczne zróżntcowanie szcze-
pów na poziomie sekwencji nukleotydowej. Doprowa-
dzlło to do wyróznienia7 genotypów wirusa, zktórych
4 wywołuje infekcje u ludzi (genotypy I, II, ilI i VD (5, 6).

Do zakażenia HAV najczęściej dochodzi na drodze
pokarmowej, rzadziej poprzezkontakt bezpośredni z oso-
b ą zakażoną (2) . S zc zeg ó lni e nieb ezp i e c zny j e s t w c z e s -

ny,bezobjawowy okres choroby, kiedy osoba zainfeko-
wana nie zdaje sobie sprawy z faktll, ze rozsiewa wiru-
sa. Wrota zakażenia stanowi przewód pokarmowy, skąd
wirus jest transporlowany do wątroby. Replikacja HAV
zachodzi w hepatocytach, a następnie, wraz z żółcią
wirus rozsiewany j est po caĘm organizmie. B adania pro-
wadzone na ssakach wykazały, że w tej fazie choroby
wirus obecny był w śledzionie, nerkach, migdałkach i śli-
nie (11).

Okres inkubacji choroby wynosi od 15 do 50 dni, naj-
częściej 28-30 dni. Objawy kliniczne zapaleniawaJroby
p opr ze dzone są wystąpi eniem I -2 ty go dni wcześniej nie-
specyficznych symptomów w postaci gorączki, bólów
głowy, osłabienia, nudności i bólów btzlcha. Nasilenie
objawów choroby związane jest z wiekiem i ogólnym
stanem zdrowia zainfekowanej osoby. U dzieci poniżej
6. roku życia zakażenie najczęściej przebiegabezobja-
wowo, natomiast u dzieci, u których stwierdzono symp-
to my c h o ro by, r zadko o b s erwuj e s ię żółtac zkę. Z akaż e -

nie dzieci starszych i osób dorosłych w większości przy-
p adków pr zebie ga z ob j aw am i żółtaczki. Wirus s i any j e s t



z kałem. Wydalanie }JAY zaczyna się na 6 dnl, przez
wystąpieniem żółtaczki i praktycznie przestaje się go
wykrywać w okresie żółtaczkovltm, co ma ogromne zna-
czenie epidemiologtczne. Choroba zwykle trwa kilka
miesięcy. Po przechorowaniu powstaje trwała odpomość,
która chront przed reinfekcją. Przectwciała klasy IgM
wykrywane są na 5-10 dni przed nasileniem objawów
klinicznych i utrzymują sięprzez ok. 6 miesięcy (8, 1l).

Przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A re-
jestrowane sąna całym świecie, szczegóInle w krajach
o niskim standardzie sanitarnym. Zachorcwania wystę-
pują głównie wśród dzięci trŃodzteży w wieku od 2 do
15-20lat. W USA rejestĄe sięrocznie ok. 84 000 przy-
padków wirusowego zapaleniawątroby typu A, zczego
50ń to infekcj e poprzez żywność kontaminowaną wiru-
sem (13). Najczęstszym żrodłęm wirusów są ,,owoce
moTza" spozyvane głównie w stanie surowym. Najwięk-
sze ognisko WZW typu A zarejestrowano w 1988 r.,
w Chinach gdzie potwierdzono 292 000 zachorowań lu-
dzi (w tym 9 zgonów) po spozyciu mięczaków skazo-
nych wirusem. W Hiszpanii, we wrześniu 1999 r. stwier-
dzono 183 przypadki witusowego zapaleniawątroby §pu
A po spozyciu mięczaków importowanych z Peru (8).
W Polsce najvuryższazapadalnośó dotyczy dzięciw wie-
ku 7-10 lat. Na podstawie danych epidemiologicznych
szacuje się, ze ok. 10% wszystkich przypadkow WZW
typu A jest zwięanych ze spożyciem zakontaminowa-
nej żyvności lub wody (3).

Adenowirusy ludzkie należące do rodziny Adenoviri-
d a e, r o dzajl M a s t a d e n ov iru s są wirus ami b ezoto czko -
wymi o wielkości ok. 60-90 nm. Materiałem genetycz-
nym jest dwuniciowa cza9teczka DNA o długości ok.
38 kpz. Replikacja, podobnie jakunorowirusów, zacho-
dzi w komórkach nabłonka jelitowego, prowadząc do
jego zaniku, uszkodzenia kosmków i upośledzenia wchła-
niania jelitowego (24). Kapsyd otaczający DNA składa
się z 25 2 kap s omerow, zaw ier aj ący ch 240 heks omerów
i 12 pentonów. Kazdy penton jest podstawą dla włókna
białkowego nadającego wirusom wygląd satelity (17).
Włokna białkowe o dpowiadaj ą za adsotp cję wirusów do
komórek gospodarza orazbtorąldział w procesie he-
maglutynacji. Adenowirusy ludzkie są wysoce oporne
na działanie promieni UV, natomiast inaktyłvacji ulega-
jąw temperatlrze 56'C. Cechy te sprzyjająprzettwaniu
i utrzymaniu właściwości zakażnych wirusów w środo-
wisku wodnym przez okres kilku miesięcy QĄ.

Głównymi czynnikami etiologicznymi osĘch biegu-
nek są wirusy serotypu 40 i 47, które określane są mia-
nem,jelitowych" izaliczane do grupy F adenowirusow
ludzkich (17), Wyniki badań wskazują ze równiez sero-
typy3I,12i 18 zgrupyA oraz|,2,5i6zglxpy Cmogą
wywoĘwać ostre biegunki u dzieci (24). Minimalna daw-
kazakażnawynosi 100 cząstek. Okres inkubacji choro-
by trwa od 8 do 10 dni. Na zakazenie adenowirusami
najbardziej wrazliwe są niemowlęta i dzieci ponizej
5. roku życia. Zakażenie przebiega w postaci ostrej bie-
gunki nio s ap ej ze s ob ą ni eb ezpieczeństwo o dwo dnienia,
której tow ar zy szy po dwyzsz enie wewnętrznej temp era-
tury ciała orazrzadziej wymioty i bóle brzucha, W przy-
padku niemowląt i osób starszych odwodnienie duzego

stopnia mo że by ć przy czy ną śmierc i, B adania wykona-
ne w Iranie wykazały, ze ponad 50oń ze I27 przebada-
nych dzieci posiadało przeciwciała przeciwko serotypo-
wi 40 i/lub 4I (ż0). Ana|tza 872 próbek kału pobranego
od ho spitalizowanych dzieci z objaw ami o strej bie gunki
v,rykazały obecność serotypów 40 i 4I w 8,7oń probek
(19). Badania przeprowadzonę we Wrocławiu w latach
1992-200I wśród 973 hospitalizowanych dziect w wie-
ku do 5 lat, u których stwierdzono objawy ostrej biegun-
kt wykazńy obecność adenowirusa ludzkiego w kale
w 7-9oń przypadkow, natomiast w surowlcy dzieci
stwierdzono swoiste przeciw ctała (I7 ).

Zakażęnię, j elitowymi" adenowirusami następuj e dro-
gą p okarmową krop elk ow ą or az pr zez kontakt b ezp o -
średni. Często notowane sązakażenia szpitalne (17).
Wirus wydalany jest z kałem i moczem, często jeszcze
pt zez kllka mie s ięcy p o ustap i eniu obj aw ow klinic znych.
W ostatnich latach corazczęściej podkreśla sięrolę ska-
zonej wody jako żródła zakażęnia adenowitusami wy-
wołującymi ostrę biegunki (4). Badania Enriquez i Ger-
ba przeprowadzone w 1995 r. vrykazŃy obecność ade-
nowirusów serotypu 40 i 4l w wodach rekreacyjnych
t przybrzeżnych. Podobne rezultaty uzyskali Genthe
i wsp., którzy wykryli DNA adenowirusa w próbce wody
pochodzapej z Afryki Południowej (25).

Rotawirusy s ą bezoto czkowymi wirus ami, zaklasy ft-
kowanymi do rodzinyReoviridae,wielkości 70 nm. Ge-
nom wirusa jest zbudowany z podwójnej nici RNA, zło-
żonej z 11 segmentóq kodującego 6 białek struktural-
nych (VP) kapsydu otaz 6 białek niestrukturalnych
(NSP). Spośród 7 grup rotawirusa (oznaczonych odA do
G) u ludzi notowano zakażenia wirusami z grup A, B
i C. Rotawirusy grupy A są najbardzie1 rozpowszech-
nione na świecie, grupy B występują w południowo-
-wschodniej Azji i Chinach,zaś grupy C równiez naca-
łym świecie (1, 10).

Rotawirusy naj częściej wywofuj ą ostty gas tro enteri-
/is u noworodków i małych dziect, w wieku do ż lat
(1, 10). Zakażeniaw tej grupie wiekowej charakteryzu-
ją się sezonowością występowania - częściej w okresie
zimowym. Okres inkubacji ttwa około 2 dni, a wśród
objawów klinicznych obserwowano gorączkę, wymio-
ty, wodnistą biegunkę i bóle btzucha. Zablrzęnia ęlęk-
trolitowe i odwodnienie mogą prowadzió do zgonów,
często notowanych u dzieci w krajach rozwijajapych się.
Na podstawie analizy publikacji z Iat 1986-2000 osza-
cowano, żekażdego roku na świecie zakażenia rotawi-
rusowe sąprzyczyną 111 milionów przypadkow gastro-
enteritis leczonych w domu, 25 milionów wtzytw klini-
kach, 2 milionów hospitalizacji i średnio 440 tysięcy
zgonów u dzieci < 5 lat (15). U osób dorosĘch obser-
wowano podobne objawy choroby jak u dziect, a także
nudności, bóle głowy, utratę apetytu i osłabienie, nato-
miast nie występowała wyrażna sezonowość zachoro-
wań (1), Bezobjawowe lub o słabo wyrazonych obja-
wach ponownę zakażęnia rotawirusami mogą występo-
wać przez całe życie, co moze stanowić zagrożenie dla
osób o obnizonej odporności (1, 10).

Rotawiru sy r ozpr zestrzeniaj ą się naj częś c iej p opr zez
kontakt bezpośredni lub przez zanieczy szczonążywność



i środowisko. Bezobj awowe wydalanie wirusa występuj e

l 50oń dzieci na dzteh przed biegunką t l 30oń Ędziei
po ustąpieniu objawów (10). Przezywalność wirusa na
rękach moze wynosić do 60 min., zaś na róznych po-
wierzchniach-przezco najmniej 60 dni (18). Obecność
wirusa notowano w ściekach komunalnych oraz zanie-
czyszczonej nimi wodzie (16). W krajach śródziemno-
morskich rotawirusy wykrywano w niemal 30%o mięcza,
kow (9, 12),

W pracy przeglądowej Cook i wsp. (4) udokumento-
waltprzypadki izolowania od ludzi szczepów występu-
jących u zwierza! lub posiadających geny występujące
w rotawirus ach zwierząt. ZwrócIli uwagę na drogt zaka-
żenia czŁowieka przez kontakt bezpośrednt ze zwierzę-
tami lub przez zanieczy szczonąlch odchodami zywność,
wodę i środowisko. Badania genetyczne rotawirusów
grupy A mogąpotwierdzać sugerowanąmozliwość trans-
misj i rotawirusów zwierząt na lldzt.

W przyp adku infekcj i p okarmowy ch analtzie naj c z ęś -

ciej poddawane sąpróbki kału pobranego od pacjentów
z obj awami klinicznym i g as tro ent er i t i s . P t ow adzone s ą
wówczas proby izolacji wirusów w hodowlach komó-
rek (o ile wirus ma zdolnośó do namnażaniaw komór-
kach in vitro) hlb badanie kału w mikroskopie elektro-
nowym. Mikroskopia elektronowa, umozliwiajapa wy-
krycie 105- 106 cza.stek wirusowych w 1 ml zawiesiny kału
uzflawalajest obecnie przez wielu badaczy za metodę
maŁo cztlłą. Szersze zastosowanie znalazły komercyjne
testy immunoenzymatyczne (ELISA), ktore rutynowo
uzywane są do wykrywania rotawirusów grupy A, ade-
nowirusów, a ostatnio takze astrowirusów i norowiru-
sów w próbkach klinicznych. NiesteĘ jak dotąd brak
jest tego typu testów do badania obecności wirusów
w żywności i wodzie (8). W zwięklztymt ogranicze-
niami stopień r ozpr zestrzenienia infekcj i p okarmowych
tła wirusowego nie jest jednoznacznie określony, a pub-
likowane dane mogąbyc zaniżone.

W ostatnich latach, w laboratoriach badawczych do
wykrywania wirusów w zywności i wodzie coraz po-
wszechniej stosowane są metody biologii molekularnej.
W USA, w oparciu o wytyczne CDC, stworzono sieó
pod nazwą Calicinet, majag,ą na celu gromadzenie in-
formacji o wystąpieniu infekcji pokarmowych u czło-
wieka jako następstwo zakażenia norowirusami. W Eu-
ropie utworzone zostało konsorcjum, w którego skład
weszło 10 krajow realizujących program badawczy pod
nazw ąF o o dborne virus e s in Europ e. Zadantęm pro gra-
mu jest harmonizacja metod umożliwiających zidenty-
fikowanie ognisk gastroenterilis, wykrycie i charakte-
rystykę molekularną wirus ów j e wywołuj ap y ch, a także
stworzenie bazy danych, która pozwoli na wymianę in-
formacji pomiędzy laboratoriami i instytucjami uczest-
niczącymi w programie (11).

W Polsce badania nad występowaniem wirusów
w zywności i wodzie, atakżebadania epidemiologiczne
dotyczape wirusowych infekcj i pokarmowych r ovpoczQto
w ż004 r. w ZakŁadzie Wirusol ogii Zywności i Srodowi-
ska Państwowego InstytutuWeterynaryjnego Panshvo-
wego Instytutu Badawczego w Puławach. Wyniki badań
wstępnych, z zastosowaniem metod biologii molekular-

nej, potwierdzaj ą obecność norowirusów zarówno geno-
grupy GI, jak i GII w próbkach kału pobranych od pa-
cjentów, u których wystąpiły objawy ostrego gastroen-
teritis. Ponadto, w badanych probkach wykazano obec-
nośó rotawirusów. Wyniki badah wstępnych wskazują
na istnienie problemu pokarmowych infekcji wirusowych
w Polsce oraz konieczność prowadzenlabadań żywnoś-
ci nie poddawanej obróbce termicznej, która moze sta-

nowić żródło infekcji dla człowieka. Nalezy także pod-
kreślió celowość prowadzeni a badafi nad możliwością
transmi sj i rotawirusów zw ier zęcy ch na człowi eka.
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