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Reproduction disotdels connected with swine influenza outbteak in a lalge fam
Summary

A sudden and massive respiratory tract infection occurred in a farm producing 44000 fatteners. Clinical
symptoms, like coughing, sneezing, lack of appetite and fever, first appeared among fatteners, and then within
few days in weaners and in piglets. Beyond the respiratory disorders in pregnant and lactating sows, a signifi-
cant number of early and late abortions, between 23 and 92 da1,5 of pregnancy, occurred in the reproduction
sector. During the first 10 days of the acute form of the disease 76 females aborted. In the decade before the
outbreak only 8 multiparous and primiparous slvine aborted. On ayerage during a l0 day period 3-4 abortions
rvere observed. Additionally, the mortality index increased by 5.57o, 23o/o and 50'%, respectively in piglets,
weaners and fatteners. The percentage of still born piglets increased by about 2.7o/r.It was observed that the
farrowing rate lvas about 3.67o lower and return to estrus increase by about 3%. Within 8-10 days the clinical
picture returned to normal but an increased number of dead animals was still observed, especially among
fatteners. Additionally, within 10 weeks after the onset of the disease, the farrorving rate decreased from 817o
(before the outbreak) to 58% and the number of live born piglets in most litters was significantly smaller.

During anatomo- and histopathological examinations of the dead animals, changes in Iungs typical for swine
influenza were observed. Through serological examination seroconversion to I{1N1 reference strain lvas found
in samples of sera taken from animals from all technological groups. Swine influenza virus was isolated from
the lungs of 1 piglet, 2 weaners, 1 fattener and 2 aborted fetuses. Using PCR influenza virus, RNA was detected
in the lungs of 6 pig|ets,9lveaners,4 fatteners and 2 aborted fetuses. Based on these results it might be stated
that the reason for the acute outbreak and economical losses evidenced in farm *I(' was the infection of swine
with influenza virus.
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Grypa j e st chorob ą zakaźną występuj ącą u człow te -
ka oraz wielu gatunków zwierzą| w tym ptakow. Wy-
wołuje ją pneumotropowy witus należący do rodziny
O r t h o my x o v i r i d a e, r o dzaju I nJl arcn z av irlłs ( 8 ). łp o -
wymi cechami infekcji są: charakter epidemiczny (za-
chorowalno ś ć wyno s i zwykle I 00%), dlża zakażno śó
t zarażIiwość (choroba obejmuje w ciągu I-2 dnt całe
stado), stała mutacja wirusa otaz poważne, pomimo
niskiej śmiertelności, skutki ekonomiczne (8).

W związku ztym, że infekcje wirusem grypy świń
(swine influenza virus - SIV) mają charakter ende-
mlc zny, 

. 
pr zeb ie gaj ą onę zazw y czaj b e zobjawow o,

ujawniając się w sposób ostry gdy zaistnieją ku temu
sprzyjające warunki (I). Działanie patogenne SIV
wzmagane j est niej ednokrotnie przez mikrofl orę to-
w arzy sząc ą(np. b akter te z r o dzaju My c o p l a s m a, A c t i -
no b cłc i llus, P as t eurel l a, B o rde t e l l a) or az warunki śro-
dowiskowe (zimno, wilgoć, dużą dobową amplitudę

temp eratury c zy te ż nadmi erne za gęs zc zęnie zw ier ząt)
(I7 , 26). Uważa się, ze wystąpieniu klinicznej formy
grypy u świń sprzyla krążenie w populacji zwierząt
wirusa zespołu r ozro dczo -oddechowe go świń (porci-
ne reproductive and respiratory syndrom PRRSV)
(17).

Do zakażęnia SIV dochodzi najczęściej drogąaero-
genną kropelkową. Po okresie inkubacji, trwającym
2-] dni, choroba rozpoczyna się nagle. Pierwszymi
symptomami infekcji są: nagły - dotyczący znaczne-
go odsetka zwl,erząt - brak apetytu, osowiałośó, nie-
chęć do ruchu, wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała
(wc.c.) da 41-42'C,kaszel, duszność, atakże surowi-
czy wysięk z nosa i oczu (8). W przebiegu łagodnym
porvrót do zdrowia następuje zwykle w ciągu tygod-
nia. Smiertelnośó wynosi około I-4%. Straty związa-
ne z wystąpieniem infekcji w stadach trzody chlewnej
wynikaj ą p r zędę wszystkim z utr aty ap etytu i zw ląza-



nego z tym okresowego zahamowania przyrostów
masy ciała (m.c.),

Celem opracowania było przedstawienie danych
eptzooĘcznychzwiązanych z wybuchem grypy świń
w fermię wielkotowarowej, ze szczegóInymuwzględ-
nieniem zaburzęh w rozrodzię otaz wynikających
z ntch strat ekonomic znych,

Materiał imetody
Go sp o d arstwo. Wielkotowarowa ferna trzo dy chlew-

nej K, usytuowana jest w województwie kujawsko-pomor-
skim, Stado podstawowe gospodarstwa składa się z 1930
loch oraz 200 loszek. Dominującą rasą jest Camborough
(Pig Improvement Company), pozatymw chlewni odcho-
wywane są świnie ras wielka biała polska i polska biała
zwisłoucha. Roczna produkcja fermy wynosi około 44 000
tuczników. Prosięta odsadzane sąw wieku 2I dni. Średnio
od jednej maciory odchowuje się w miocie 9,7 prosięcia,
a w ciągu roku uzyskuje się średnio ż,4 miotullochę. Gos-
podarstwo prowadzi zamknięty cykl produkcji. Na wszyst-
kich etapach chowu świń przestrzegana jest zasada ,,całe
pomieszczenie pełne, całe pomieszczęnię puste".

Ferma składa sięzż2 pomieszczeń gospodarskich. Dzie-
więć budynków stanowi sektorrozrodu, w którym przeby-
wają samice llźne i prośne. W nich zlokalizowany jest tak-
że dział pozyskiwania nasienia orazk;lycia. Ogółem gos-
podarstwo posiada 563 stanowiska dla prośnych loch i lo-
szek.Trzy kolejne budynki to warchlakarnie, natomiast 10
pawilonów tworzy sektor fuczu. Grupy technologiczne zło-
żone z 30 skutecznie zainseminowanych samic tworzone
są w odstępach 2-dniowych. Pomieszczęnia gospodarcze
sąodpowiednio wentylowane, w sektorze warchlakarni i tu-
czu stosowana jest wentylacja podciśnieniowa, natomiast
w pomieszczęniach dla stada podstawowego wentylacja
nadciśnieniowa.

Lochy prośne orazkarmiące zywione są indl.widualnie,
zalężnię od liczby odchowywanych prosial i okresu ciązy,
natomiast warchlaki i tuczniki karmione sąad libitum,pa-
szami pełnoporcjowymi produkcji Provimi Polska, dozo-
wan}.rni automatycznie. woda do picia dostarczana jest
z p oideł automatycznych.

W fermie stosuje się rutynowo szczepienia ochronne
przeciwko r óży cy, par,wowirozie, kolibakteriozie oraz strep-
tokokozie. Rutynowo podaje się zelazo (Suibiofer Se,
Biowet Drwalew) w 4. dniu życia prosiąt oraz prowadzi
się odrobaczanie. ProfiIaktycznie w grupie warchlaków
6-tygodniowychprzez 11 dni stosuje się Aurofac, w dawce
3 kg/tonę paszy i Ęlan w dawce 1 kg/tonę paszy. Antybio-
tyki te podawane sątakże w paszy przeznaczonej dla tucz-
ników, ztym, ze dawka Aurofacu wynosi 4 kg/tonę paszy,
Podaje się je dwukrotnie - tuż po przerzlcie zwierza! do
sektora ilczuptzez okres 7 dni oraz po upłyr,vie 50 dni tu-
czuprzez 14 dni.

Przebieg kliniczny i dynamika szerzenia się choroby.
Jedenastego września 2004 r. w sektorze tuczu wystąpiły
nagłe, szybko r ozprzestrzeniaj ące się zab, zenia czynnoś-
ci układu oddechowego zwierząL U chorych świń obser-
wowano napadowy kaszel, surowiczy wyciek z l1osa oraz
brak apetyfu. Objawom tymtowarzyszyłwzrost wc.c. do
41"C. Następnego dnia analogiczne symptomy chorobowe

wystąpiĘ u kolejnych zwierząt w sektorze tacza,Łącznie
zachorowania stwierdzono u większości tuczników, w wie-
ku od 3,5 do 7 miesięcy. W ciągtl czterech kolejnych dni
choroba pojawiła się w warchlakarni, gdzie równiez obser-
wowano ostry jej przebieg. Napadowy kaszel zarejestro-
wano u wszystkich warchlaków, bez względu na ich wiek.
IJ znacznego odsetka zwierząt w tym sektorze produkcji
obserwowano dodatkowo wyrażne przyspieszenie akcji od-
dechowej, nieznaczny obrzęk powiek oraz obftĘ wysięk
surowiczy z nosa i ocztl, powodujący sklejenie powiek,
atakże osowienie i całkowity brak apetyfu. W tym czasie
wystąpiĘ równiez zablrzenia czynności układu oddecho-
wego, zwłaszczalpoTczywy kaszel, u młodych prosiąt od-
chowyw anyc h w p oro dówkac h. W zw iązku z szybkim r o z-
przesttzenianiem się infekcji lękarz opiekujący się fermą
zaaplikował wszystkim chorym tucznikom Cobactan, awar-
chlakom amoksycylinę. Leki te podawano w formie iniek-
cjiprzez 5 dni, w dawkach zgodnychzzalęcetiami produ-
centów. Piętnastego września objawy osowienia, zahamo-
wania apetytu, kaszlu i gorączki stwierdzono u loch proś-
nych i karmiących. W sektorze rozrodu, obok zńlsrzeń
oddechowych, zanotowano występowanie ronień, na skalę
doĘchczas w fermie nie stwierdzaną. Ronienia doĘczyły
macior zarówno we wczesn}.rn, jakizaawansowanym okre-
sie ciajy (pomiędzy 23. a 92, dniem prośności). W czasie
pierwszych 10 dni trwania infekcji ogółem poroniło 71
macior i 4 pierwiastki, podczas gdy w okresie 10 dni po-
przedzĄących wybuch choroby ronienia wystąpiĘ jedy-
nie u 8 samic w stadzię. Straty ekonomiczne poniesione
pr zez go sp odarstwo spowodowan e byŁy do datkowo wzros -

tem współczynnika śmiertelności w grupie prosiąt o 5,5oń,
w stawce warchlaków o około 23%o oraz niemalze dwu-
krotnym wzrostem padnięć w grupie tuczników. Odsetek
prosiąt marlwo urodzonych w miotach rwiększyłsięoż,1%o.
Nawroty rui u krytych loch zwiększyĘ się w omawianym
okresie czasll o 3Yo.

Po upĘ.wie kolejnych 2-3 dni sytuacja zdrowotna w fer-
mie zaczQa się w poszczególnych sektorach produkcji po-
wo li normal izow ać. Z de cy dow aną poprawę kondycj i pro -

siąt i warchlaków, wyrażającąsię powrotem apetytu oraz
wy r ażny m zdrowieniem więks zo śc i z nich zaob serwowa-
no po upłyrvie 2 tygodni od czasu wystąpienia pierwszych
zachorowań. Jedynie u nielicznych świń ltrzymywał
sięnieznacznie nasilony kaszel, szczególnie w godzinach
wczesnoralrnych. W grupach prosiąt, warchlaków oraztucz-
nlków przez okres następnych kilku Ęgodni notowano wy-
rażnle zwiększone padnięcia, najsilniej wyrażone w grupie
tucznikow, w której obserwowano także wzrost odsetka
osobników z objawami wyniszczenia organizmu . Zablrze-
nia w rozrodzie, ewidencjonowane przez okres kolejnych
10 tygodni, wskazywały na obniżenie skuteczności wypro-
szeń, z poziomu 8I%o przed wybuchem choroby do 58%
w l0. tygodniu po wystapieniu zachorowań. Stwierdzono
taWe zmniejszenie się liczby żywo rodzących się prosiąt
w miotach przez 6 tygodni po zakażeniu stada.

B adani a l ab o ratoryj ne. Lekarz weterynarii opiekuj ą-
cy się fermą przósłał do badań diagnostycznych krew
pobraną od 20 chorujących zwierząt ze wszystkich grup
technologicznych, wymazy znosa od 17 świń chorych oraz
płuca, pobrane od 18 padĘch fuczników, warchlaków i pro-



siąt, a także 2 nowo narodzone prosięta o bardzo słabej ży-
wotności i 2 poronione płody. Materiał poddano badaniom
anatomopatologicznym, histopatolo g 7czny m ) wiruso1o gicz-
nym, bakterio lo gicznym, s ero lo gic z ny m or az molekular-
nym, ukierunkowanym La rozpoznanle zakażeń: PRRSV
wirusem choroby Aujeszky'ego (chA), grypy świń oraz
streptokokozy, leptospirozy, zakńeń Mycop las ma hy opneu-
moniae (Mhp), Actinobacillus pleuropneumoniae (App),
Arcanobacterium pyogenes i Haemophilus parasuis (Hps).

Badania serologiczne. Krew do badań serologicznych
pobrano dwukrotnie - tuż po wybuchu choroby oraz po
upłyrvie 4 tygodni, w celu określenia dynamiki narastania
poziomu przeciwciał po infekcji oraz porównania wyso-
kości mian dla SIV w parach surowic pobranych od zwie-
rza! z ogniska chorobowego w czasie zakażęnia i 4 tygod-
nie po wygaśnięciu choroby. Poziom przeciwciał swoisĘch
dlapodtypów antygenowych HlN1, HlN2 oraz H3N2 wi-
rusa grypy świń określano testem zahamowania hemaglu-
tynacji (HI - haemagglutination-inhibition assay), w od-
mianie mikro, wg standardowej procedury pt. Europejska
sieć nadzoru nad grypą świń. Stosowano 4 jednostki hema-
gluĘnacyjne (4 U HA) wirusa. Jako graniczne miano do-
datnie przyjmowano miano anĘhemaglutynin > 1 : 20. Se-
rokonwersję określano wobec szczepów wzorcowych HlN1
(szczep A/Sw/Bel/ll9B, o mianie EID50 107,5/ml), HlN2
(szczep A/Sw/Eng/96, o mianie EID,' 106,8/ml) orazH3N2
(A/Sw/F1/1/98, o mianie EIDro 106,5/ml), które namnażano
w pĘnie omoczniowym l0-dniowych zarodków kurzych
SPF. Do kontroli odczynu wykorzystano surowice referen-
cyjne dodatnie zawierające przeciwciała dla podtypu HlN1,
o mianie hemaglutynin 640 oraz d|a antygenów HlN2
i H3N2, o mianie 1280.

Poziom przeciwciał swoistych dla PRRSV chAY, Lep-
tospira spp., App oraz Mhp badano metodą ELISA.

Badania wirusologiczne w kierunku obecności SIV.
Do izolacji wirusa wykorzystano płuca padłych lub wybra-
kowanych, poddanych ubojowi diagnosĘcznemu świń oraz
wymazy z nosa, pobierane przyży ciow o od zwierzątwyka-
zujących kliniczne objawy infekcji, w szczycie choroby.
Przygotowano żOoń homogenną zawiesinę tkanki płucnej
w PBS z dodatkiem antybiotyków lub zawiesinę z wyma-
zów z nosa. Homogentzat wykorzystywano do inolulacji
zalężonychjaj SPF (Lohmann, Niemcy) z lO-dniowym
zarodkiem, którezakażano dawką I0: otaz l0 3 w objętoś-
ci 0,1 ml inokulum, do jamy omoczniowej. Na każde roz-
cieńczenie wirusa uzywano po 5 jajek. Sposób zakażania
był zgodny ze standardową procedurąbadaw cząEuropej -

ska sieć nadzoru nad grypą świń. Wirusa pozyskiwano po-
przez zebranie pĘnu omoczniowego, indywidu alnie z kń-
dego jajka. Określano jego właściwości hemaglutynacyj-
ne, indywidualnię zkażdej próby, testem HA w odmianie
mikro oraz miano EID50 i HA.

Do amplifikacji materiału genetycznego wirusa grypy
zastosowano PCR, bazujący na sekwencji genu kodujące-
go konserwatywne białko M1 SIY opracowany w ramach
badań własnych.

Badania bakteriologiczne wykonywano posiewając
materiał na siandardowe i wybiórcze podłoża wzrostowe.
Oceniano morfologię kolonii oraz ichwłaściwości bioche-
mlczne.

Wyniki i omówienie

Badaniem sekcyjnym padĘch zwterząt wykazano
zasinienie skóry podbrzusza i uszu. Stwierdzono tak-
że zaczęrwienienie i obrzęk błony śluzowej tchawicy
i oskrzeli oraz obecność wysięku surowiczego w ja-
mie opłucnowej i duzej ilości śluzu w tchawicy. W płu-
cach widocznebyĘ rozsiane ogniska zapalne, koloru
c i emno cz erwonego, zlokalizow ane s zcze gólni e w pła-
tachprzednich i środkowych (ryc. 1). WvĘ chłonne
śródpiersiowe i oskrzelowe byĘ wyraźnie powiększo-
ne. Stwierdzono równiez powiększenie śledziony
i obecność wysięku surowiczego wjamie otrzewnowej.

Ryc. 1. Liczne ogniska zapalne w płucach świni padłej z po-
wodu grypy

B adaniem histopatolo gicznym płuc stwierdzono
poszerzenie przegrody międzypęcherzykowej wskutek
przepełnienia włośniczek erytrocytami, obecność wy-
sięku oraz nacieki komórek jednojądrzastych. W płu-
cach pochodzących od niektorych zwierząt konsoli-
dacja tkanki na dużych obszarach prowadzlŁa do cał-
kowitego zatarcia struktury pęcherzykowej płuc
(ryc. 2). Swiatło pęcherzyków płucnych wypełnione
było bladoróżowym wysiękiem surowiczym, z do-
mieszką erytrocytów i leukocytów) z pIzęwagą neu-
trofili oraz pojedlmczych pasemek lub siateczki włók-
nika (ryc. 3). W niektórych przypadkach światło
oskrzeli i oskrzelików wl,pełnione było surowiczo-
-komórkowym wysiękiem, z fragmentami zŁaszczo -

nego, nekrotycznego nabłonk a lub zło gami hemosy-
deryny. Na opłucnej ściennej widoczne byĘ wyrażne
złogi włoknika. Obserwowano równiez obrzęk tkanki
łąc znej mi ędzyp ęcherzykowej .

B adaniami serolo gicznymi wykluczono zakażęnie
świńwirusami PRRS i chA oraz leptospirozę. Stwier-



Ryc. 2. Konsolidacj a tkanki i zatar cie struktury pęch erzyko-
wej płuc

dzono natomiast serokonwersję dla wirusa grypy typu
A, podtypów HlNl (we wszystkich próbkach suro-
wic) oraz podĘpu HlN2, atakże dla Mhp i App.

W czasie pierwszego badania serologiczn ęgo, przę-
prowadzonego natychmiast po wybuchu choroby
w fermie, miano surowic wobec szczeplu HlNl w 19
spośród 20 badanych probek (95%) kształtowało się
na poziomie 1 : 40. Badaniem serologicznym prze-
prowadzonympo upĘwie 4 tygodni odwybuch,r gry-
py miano badanych surowic było vłyższe i kształto-
wało się średnio na poziomie do 1 : 80; jedna spośród
20 przebadanych surowic (5%) wykazywaŁa miano
I :40, a 7 surowic (35%) miano 1 : 160. Uzyskane
wyniki świadcząo czynnej infekcji SIV występującej
u.zwierząt w chwili wykonywania badań.

Odsetek seroreagentów dla szazępu wirusa grwy
o wzotzę antygenowym HlN2 w czasie pierwszego
badania ksztahował się na poziomie 35%. Miano su-
rowic było niskie, średnio wynosiło I :40, cztery su-
rowice (57%) charakteryzowaĘ sięmianem 1 : 20, ko-
lejne dwie surowice posiadĄ miano I : 40 (28%).
Miano 1 : 160 posiadała jedna surowica(I4%). Bada-
niem s erolo glcznym wykonanym po upływie 4 ty go d-
niwykazano spadek odsetka seroreagentów oraz mia-
naprzeciwciał w badanych próbach surowic.

Nie stwierdzono serokonwersj i dla podtypu antyge-
nowego H3N2 SIV.

Badaniem wirusologicznym w wycinkach płuc po-
branych od 20 zwtetząt z r ożny ch grup technolo gicz-
nych i zróżnymnasileniem klinicznych objawów in-
fekcji orazpłlrc 2 poronionych płodów, SIV wyizolo-
wano odprosięcia, dwoch warchlaków, tucznika i pło-
dów. Izolacja wirusa zvłymazów znosanie powiodła
się. Izolaty zostały scharakteryzowanę jako szczepy
Ępu Hl.Nl. Miano wyizolowanych szczepów określo-
no w pierwszym pasazl na poziomie od 1 : 128 do
I : 256. Uzyskane wyniki są zgodne z reztlltatami
wcze śniej s zy ch b adań sero 1o gi czny ch, w których
stwierdzono, ze podtyp ten występuje w populacj itrzo-
dy chlewnej w zachodniej Polsce (14).

neutro-

Testem PCR obecność materiału geneĘcznego SIV
wykryto w pŁucach 6 prosiąt, 9 warchlaków,4 tucznt-
kow orazobydwu płodów (ryc. 4). Amplifikacja RNA
z peŁnej krwi oraz vłymazów z nosa badanych zwlę-
tzątnte powiodła się.

Badaniami bakteriolog icznymi vłykazano w anali-
zowanym materiale obecność Streptococcus suis Ęp 2
oraz Arc anob ac terium py o gene s .

Re asumuj ąc, na p o dstawi e wyników b adań klinicz-
nych, anatomopatologicznych, histopatologicznych,
serologicznych, wirusologicznych, molekularnych,
a takżę przebiegu choroby w stadzie można stwierdzić,
że prryl cryną gwahownych zachorowań, poronie i oraz
padnięć świń w fermie K był wirus grypy typu A o wzo-
rze antygenowym HlNl,

Obraz kliniczny i przebieg grypy w fermie K był
typowy dla ostrej postaci tej choroby. Jakwskazująna
to dane piśmiennictwa, podobnyprzebieg choroby oraz
zbliżony obraz kliniczny i anatomopatologiczny ob-
serwowano podczas enzootii grwy świń w północnej
części Wielkiej Brytanii (2, 3).W krwi pobranej od
chorujących świń stwierdzono wówczas obecność
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Ryc. 4. Obraz elektroforetyczny produktów amplifikacji ze
starterami flankującymi gen Ml SIV.
Poszczególne ścieżki: M - 100 pz, standard masy molekularnej;
K(+) szczep referencyjny podtypu H lN 1 SIV; 1 -6 izolaĘ tereno-
we SIV; K(-) kontrola reakcji PCR (H,O)



swoistych dla tego patogenu przeciwciał. Z 83 ognisk
chorobowych wyizolowano 38 szczepów terenowych
wirusa grwy, wszystkie izolaty zakwalifikowano do
typu A, podtypu HlN1 (4).

Z ognisk chorobowych we Włoszech izolowano od
świń dwa zasadniczę typy wirusa grypy: klasyczny
(classical) HlNl orazptasi (avian-like) HlNl, co su-
geruje, ze w populacji trzody chlewnej w tym kraju
doszło do międzygafunkowej reasortacj i genów pomię-
dzy szczepami pochodzącymlodptakow oraz od świń
(6,1).

W Ameryce Połnocnej, w stanie Ontario, w latach
80. ubiegłego wieku miały miejsce Iicznę zachorowa-
nia świń z objawami zablrzęn układu oddechowego,
Ępowymi dla grypy, w 11 fermachttzody chlewnej.
B adaniem lab oratoryj nym ustalo no, że tch przy czy ną
był wirus grypy A, podtypu HlNl (I8). Z kolei pod
koniec lat 90. masowe zachorowania wlrvołał wirus
podtypu H3N2. W przebiegu tej enzootii udało się
dokonać izolacjtwirusa od nowo narodzonych prosiąt
(5)

JakpodająMadec i wsp. (13), w gospodarstwie wiel-
kotowarowym we Francji doszło do wybuchu grypy
w sektorze reprodukcyjnym. U nieuodpomiany ch prze-
ciwko grypie loszek stwierdzono nagłe pojawienie się
gorączki (około 41"C), która utrzymywała się od2-5
dni, depresję i brak apetytu oraz charakterystyczny
kaszel. Konsekwencjąwybuchu grypy w §Tn stadzie
byĘ ronienia samic, zwłaszczawe wczesnym okresie
aązy.Spośrod 13 loch inseminowanych na Ędzteh
przedwybuchem choroby oprosiĘ się j edynie 3, przy
czymw dwoch miotach urodziło się jedynie po 5 pro-
siąt, a u kolejnych 7 samic zaobserwowano nawroty
rui. Spośród 8 samic będących powyżej 1, miesiąca
ciĘy w chwili wybuchu choroby 6 oprosiło się w ter-
minie, liczebność tych miotów była w granicach nor-
my, natomiast u 2 pozostałych samic stwierdzono
embriolizę i całkowitą resorpcję zarodków. Spośrod
1 8 samic będących w zaawansowanej ciĘy (powyżej
45. dnia) poroniła tylko jedna. Na podstawie badań
serologiczny ch oraz izolacjiwirusa z wymazów z nosa
oraz poronionych płodów stwierdzono, że przyczyną
zaburzehw rozrodzie w Ęm stadzie była infekcja wi-
rusem grypy o wzorze antygenowym HlN1.

Podobne obserwacje poczyniono w latach 80. ubieg-
łego wieku w Belgii, w czasie wybuchu grypy w 4 fer-
mach pro dukuj ących tucznik I or az 2 fęrmach zar o do -

wych, w których choroba utrzymywaŁa się 4-6 dni (9).

Głownymi objawami infekcji była dusznośc, gorącz-
ka oraz brak apetytu. W jednym zę stad produkują-
cych tuczniki choroba rozprzestrzeniała się bardzo
gwałtownie i w ciągu krotkiego czasu objęła I00%
populacji zwterząt. W gospodarstwie tym padło 20ń

chorujących świń. W fermie reprodukcyjnej chorowa-
Ło wowczas 20oń macior, u których poza typowymi
objawami ze stronyukładu od erwowa-
no dodatkowo wymioty. W tym nie
doszło jednak do transmisji wirusa do prosiąt, w zwląz-

ku z czymnie obserwowano u nich żadnych zaburzęń
oddechowych,

Możliwo ś ć śró dmacic z ne go zakażenia pło dów SIV
loch wykazalipo raz
Menśik i wsp. (16).
olacji wirusaorazpo-

pr zęz wykrycie ob ecno ś ci j e go materiah,r geneĘ czne -

go potwierdzono mozliwość transplacentarnej infek-
cji płodow wirusem grypy.

Badania nad patogennością SIV u prośnych loch
prowadził Wesley (24), wykorzystując do tego c_elu

klinicznie zdrowe loszki z zaklpu, pochodząc ę z fer-
Zwierzętavłyka-
c podtypu H3N2
rupy, połowa lo-

s z ek p o dda na zo stała eksp erymentaln emu zakażeniu
wirusem grypy pomiędzy 80. a 82. dniem ctĘy,nato-
miast samice z grupy II stanowiĘ kontrolę. Zakńonę
samice nie wykazynv aĘ żadny chklinicznych sympto-
mow infekcji, a miano HI przeciwctałoznaczone 4 §-

żę zakażone s ami c e r o dzlĘ znacznąIiczb ę (2 -3 w mi o -

cie) martwych prosiąt, co stanowiło różnicę sta§sĘcz-
nie istotnąw odniesieniu do kontroli. Warto podkreś-
Itć, że zarówno surowice pochodzące od martwych,
jak i od żywo urodzonych prosiąt zbadanychmiotow
nie wykazyłvaĘ obecności przeciwciał swoistych dla
badanego podtypu SIY co wskazuje, że wirus nteprzę-
niknął przez barierę łozyskową.

Wiedza na temat mozliwości środmacicznej infek-
cji płodów wirusem grypy jest ograniczona.Istnieją
udokumentowane dane wskazujące, że infekcja cię-

kajak i tkanek poronionego płodu (10, 15, 25). Po-
dobne wyniki uzyskali Kornyushenko i wsp. (I2) oraz
Sweet i wsp. (20) wykonuj ąc badania na modelach
zw ieruęcy ch (mys zach, szc zur ach, fretkach, świnkach
morskich i królikach). Sweet i wsp. (19) prowadzili
tabe b adania nad mozliwo ścią śró dmac icznej infek-
cji wirusem grypy, wykorzystując do tego celu tkanki
płodów świnek morskich w badaniach in vitro oraz
ciężarle świnki, w badaniach in vivo. Wykazali oni
wrażliwość tkanek układu oddechowego, pokarmowe-
go oraz moczowego na zakażenie oraz brak wrażli-
wości na infekcję ze strony tkanki nerwowej i limfo-

§'"T§Ętlf,:fllr:
irusabyło niskie i nie

posiadał on zdolności do replikacji.
Zko\ei Wallace i wsp. (2i) udowodnili mozliwośó

infekcji SI donosowo
I0,24lub porodem.

po porodzie do 88 dni)



poddano eutanazjt po jednym prosięciu z każdego
miotu. Wirusa grypy udało się wyizolować jedynie
z popŁtlczyny ztchawicv prosięcia poddanego eutana-
zji bezpośrednio po porodzie.

Pomimo ze w okresie trwania grypy w populacji
świń w fermie K nie zaobserwowano wystąpięniaza-
chorowań lldzi z objawami grypy, co wskazuje, ze
w gospodarstwie tym nie doszło do międzygatunko-
wej transmisji wirusa, warto mieć na uwadzę fakt, że
grypa ma charakter zoonotyczny, a świnie stanowią
bardzowńne ogniwo w epidemiologii tej choroby (11,
22, 23). Z tego powodu diagnostyka zablxzeń odde-
chowych u świń powinna koncentrować się nie tylko
na standardowych badaniach bakteriolo g iczny ch, ale
równiez, w przypadku nagłego wystąpienia i gwahow-
nego przebiegu choroby, na szybkim laboratoryjnym
p otwi erdze niu rc zp o znanla.

Omówiony prnlpadekj est pierwszym, udokumen-
towanym wynikami badah laboratoryjnych, opisem
ogniska grypy w krajowej populacji świń, w którym
najb ar d.z iej charakterys tv 

9 
znym obj awem były mas o -

we ronienia w populacji loch prośnych. Kolejne, co-
raz powszęchniej obserwowane ogniska tej choroby
rejestrowano w okresie póżnejjesieni 2004 r.,przede
ws zystkim na ob szar ze woj ewództw : wielkopolskie-
go, zachodniopomorskiego, kuj awsko-pomorskiego
i małopolskiego.
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VAN POUCKE S., REST J. R.: Powierzchowne
zm artwiaj ąco-rozpływowe zap alenie skó ry rwiąza,
ne ze §tłu§zczeniem wątroby u rudego |isa (Vulpes
vulpes). (Superficial necrolytic dermatitis associa-
ted with hepatic lipidosis in a red fox (Vulpes vul-
pes)). Vet. Rec. 156,54-55,2005 (2\.

Powierzchowne zmarlwiajapo-rozpĘwowe zapalenie skóry określane jako

marlwica naskórka, zespół wątrobowo-skómy należy do grupy syndromów cho-

robowych, w którychpojawienie się zmian skómych jest związane z nadproduk-

cją glukagonu Choroba wystąpiła u rudego 1isa w wieku 4 1at, masie 5,3 kg

żyłvionego karmąprzeznaczonądla kotów. U lisa przez 3 tygodnie występowała

biegunka, utrata łaknienia, zwiększone pragnienie, niechęć do poruszania się,

zażółcenie błon śluzowych, nadmierne rogowacenie skóry opuszek łap połapzo-

ne z owrzodzeniami, przekwienie skóry pomiędzy palcami, nadżerki, strupy

i wyłysienia skóry okolic nadgarstka i kolana, Woczai łokci Badania laborato-

ryjne wykazĄ istnienie miemego stopnia regeneracyjnej niedokwistości i neu-

trofilii, wzrost poziomu kwasów tłuszczowych i bilirubiny we krwi, silnie

zaznaczonąhypoalbuminemię, niski poziom mocznika, rniernego stopnia zwięk-

szenie akt}rł.ności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy alaniny. Badanie bio-
ptatów skóry wykazało silną parakeratozę, hiperkeratozę i zgrubienie warstwy

kolczystej naskórka, owrzodzenia, strupy i nacieki zapalne skóry. Diagnostycz-

na laparotomia wrykazała bladość i 1ipidozę silnie powiększonej wątroby. 
G.


