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Artyku³ przegl¹dowy Review

W 2011 r., w czasie trwania 79. Sesji Generalnej
�wiatowej Organizacji Zdrowia Zwierz¹t (OIE),
zosta³a przedstawiona sytuacja epizootiologiczna na
�wiecie w odniesieniu do chorób znajduj¹cych siê na
li�cie OIE, scharakteryzowanej w poprzednich publi-
kacjach (4, 5). Okres oceny obejmuje 2010 r. i pierw-
sze 3 miesi¹ce 2011 r. Przedstawione informacje opie-
raj¹ siê na opracowaniu dr. Karima Ben Jebary, kie-
rownika Departamentu Informacji o Zdrowiu Zwie-
rz¹t OIE (1, 2).

Dane o szczególnie wa¿nych epizootiach zwierz¹t
l¹dowych (terrestrial animals), o których s³u¿by wete-
rynaryjne pañstw cz³onkowskich OIE zobowi¹zane s¹
powiadamiaæ OIE natychmiast, sk¹d niezw³ocznie
informacje przekazywane s¹ do pozosta³ych pañstw
cz³onkowskich OIE, dotyczy³y: pryszczycy (FMD),
w�cieklizny, gor¹czki Zachodniego Nilu (WNF), cho-
roby niebieskiego jêzyka (BT), afrykañskiego pomo-
ru �wiñ (ASF), wysoce patogennej grypy ptaków wy-
wo³anej przez serotypy H5N1 (HPAI H5N1), pomoru
ma³ych prze¿uwaczy (PPR).

Referowane informacje uwzglêdnia³y te¿ dwie in-
fekcje wystêpuj¹ce u p³azów nale¿¹cych do zwierz¹t
wodnych (aquatic animals), wywo³ane przez Batra-
chochytrium dendrobatidis lub ranawirus.

Liczba zg³oszeñ miêdzy 1 stycznia 2010 r. i 31 mar-
ca 2011 r. wynosi³a 243. Pochodzi³y one z 86 pañstw,
w odniesieniu do 59 ró¿nych jednostek chorobowych
zwierz¹t l¹dowych. Spo�ród nich 52% zg³oszeñ doty-
czy³o: pryszczycy (14%), wysoce patogennej grypy
ptasiej (11%), rzekomego pomoru drobiu (9%), nisko
patogennej grypy ptasiej u drobiu (6%), zaka�nej nie-
dokrwisto�ci koni (5%), gor¹czki Zachodniego Nilu
(4%) i choroby niebieskiego jêzyka (3%) (1, 2).

W podanym przedziale czasowym stwierdzono po-
jawianie siê chorób na obszarach pañstw lub regio-
nów dotychczas od nich wolnych, jak te¿ ich ponow-
ne wystêpowanie po uprzednim uwolnieniu kraju lub
regionu od danej choroby. Obserwowane, równie¿
w poprzednich latach, zmiany by³y efektem globali-
zacji handlu oraz zwiêkszaj¹cego siê przemieszcza-
nia ludzi, zwierz¹t i towarów do nowych miejsc na
kuli ziemskiej; pewien wp³yw mia³y w tym wzglêdzie
zauwa¿ane zmiany klimatu.

Wirus influenzy A/H1N1, a w³a�ciwie wariant tego
podtypu, by³ najczê�ciej stwierdzany jako przyczyna
nowo pojawiaj¹cej siê (emerging disease) pandemicz-
nej choroby wystêpuj¹cej g³ównie u ludzi i szerz¹cej
siê w wyniku transmisji cz³owiek�cz³owiek, przy mo¿-
liwo�ci drugorzêdnej zaka¿eñ ludzi równie¿ od �wiñ,
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sk¹d wywodzi siê nieuzasadniona nazwa grypy �wiñ-
skiej, jako ¿e jest to g³ównie choroba cz³owieka.

Coraz czê�ciej rozpoznawan¹ chorob¹ by³a gor¹cz-
ka Zachodniego Nilu. Wystêpuj¹c¹ powtórnie, naj-
czê�ciej stwierdzan¹ chorob¹, w tym wywo³ywan¹
nowymi szczepami (subtypami) wirusa, by³a pryszczy-
ca. Gor¹czkê Q oraz zespó³ rozrodczy i oddechowy
�wiñ (PRRS) uznano za najczê�ciej rozpoznawane
i zg³aszane do OIE infekcje o nasilaj¹cej siê czêsto�ci
wystêpowania.

W Afryce pryszczycê wywo³ywa³y w omawianym
okresie serotypy: O, SAT1, SAT2 oraz O. Mia³o to
miejsce w Angoli i Botswanie, Zimbabwe, Mozambi-
ku (SAT2) oraz Republice Po³udniowej Afryki (SAT1).
Pierwotnym rezerwuarem i �ród³em zaka¿enia by³y
nieudomowione prze¿uwacze. Dodatkowo jedno lub
pojedyncze ogniska pryszczycy u byd³a rozpoznano
w Namibii (SAT1), w Zambii, Tanzanii oraz w Libii
(serotyp O).

W Republice Korei po 9-letniej przerwie, w Japonii
po przerwie 11-letniej, a w Demokratycznej Republi-
ce Korei po 4-letnim niewystêpowaniu izolowano na-
stêpuj¹ce serotypy wirusa pryszczycy: A, Asia 1 i O.
Po kilkunastu latach w Chinach � Taipei wyst¹pi³a
w 2010 r. i w 2011 r. pryszczyca u �wiñ. Mongolia
potwierdzi³a 6 ognisk pryszczycy u byd³a, owiec i kóz
oraz u gazeli. Na terenie Rosji w pobli¿u granicy chiñ-
skiej i mongolskiej stwierdzono pryszczycê wywo³a-
n¹ przez serotyp O. Po raz pierwszy pryszczyca zosta-
³a zidentyfikowana w Myanmar (serotyp A) w pobli-
¿u granicy z Bangladeszem. Z Izraela w 2011 r. zg³o-
szono o wystêpowaniu pryszczycy wywo³anej przez
serotyp O.

Pryszczyca pojawia³a siê w latach 2010-2011 rów-
nie¿ na terenie Europy, w tym w Bu³garii, Kazachsta-
nie, Rosji, Tad¿ykistanie i Turcji; wywo³ana by³a przez
serotyp A lub O.

W�cieklizna stale utrzymuje siê u zwierz¹t domo-
wych i dzikich prawie na ca³ym �wiecie. Dotyczy to
równie¿ Indonezji, przy nale¿¹cych do niej niektórych
wyspach wolnych od tej choroby. Po raz pierwszy zo-
sta³a wykazana na wyspie Bali u psów w 2008 r.; ma
tam do tej pory przebieg enzootyczny. Piêæ przypad-
ków po raz pierwszy rozpoznano te¿ na wyspie Nias
(w Sumatera Utara). W 2010 r. Szwecja zg³osi³a do
OIE identyfikacjê wirusa w�cieklizny u europejskiego
nietoperza w marcu 2010 r. Dodaæ nale¿y, ¿e � zgod-
nie z Kodeksem Zdrowia Zwierz¹t L¹dowych OIE (3)
� nie zmienia to obecnego statusu Szwecji, jako kraju
wolnego od tej choroby. Norwegia informowa³a o po-
nownym pojawieniu siê w�cieklizny od ostatniego
przypadku w 1999 r. Dotyczy³ on, podobnie jak po-
przednio, lisa polarnego (Vulpes lagopus).

W opracowaniu dr. Karima Ben Jebary, uwzglêd-
niaj¹cym w skali globalnej wystêpowanie w�cieklizny
u nastêpuj¹cych gatunków zwierz¹t, wykazano: u psów
� 3663 przypadków, u byd³a � 2774 przypadków,
u zwierz¹t nieudomowionych 3359 przypadków. Licz-

by rozpoznania choroby wynosi³y: u kotów � 642,
u owiec lub kóz � 433, u koniowatych � 301 i u wiel-
b³¹dowatych � 53. Na �wiecie ca³kowita liczba zacho-
rowañ ludzi na w�ciekliznê w latach 2006-2010 zo-
sta³a okre�lona na 24 890, w tym mia³o miejsce 14 938
zej�æ �miertelnych. Na podkre�lenie zas³uguje stwier-
dzenie w 2009 r. w�cieklizny u ludzi w Chiñskiej Re-
publice Ludowej w liczbie 2213, w Indiach w liczbie
260, a w Republice Wietnamu w liczbie 125 przypad-
ków. W porównaniu do zachorowañ na w�ciekliznê
ludzi w Chinach w tym samym roku u zwierz¹t wyka-
zano w�ciekliznê 192 razy, co mo¿e wskazywaæ, ¿e
nie wszystkie przypadki w�cieklizny zwierz¹t zosta³y
rozpoznane.

Gor¹czka Zachodniego Nilu (West Nile fever,
WNF), wirusowa choroba wywo³ana przez arbovirus
rodzaju Flavivirus, rodziny Flaviviridae, przenoszo-
ny przez komary, znajduje siê od 2006 r. na li�cie cho-
rób zg³aszanych do OIE. Wymieniony wirus wystêpu-
je w wielu miejscach na kuli ziemskiej u ptaków, koni
i ludzi.

W 2010 r. zg³oszono do OIE wyst¹pienie ognisk
WNF o znacznym zasiêgu na Madagaskarze i w Ma-
roku. W pierwszym przypadku zachorowa³o 418 sztuk
drobiu spo�ród 2003 ptaków eksponowanej popula-
cji. Nale¿y dodaæ, ¿e u ludzi WNF rozpoznawano od
1975 r. W sierpniu 2010 r. informacja z Maroka okre�-
la³a 24 ogniska u koni, w tym 25 przypadków zacho-
rowañ i 8 zej�æ �miertelnych. W grudniu oceniany
odsetek zachorowañ wynosi³ w populacji koni 14,86%,
a �miertelno�ci 5,71%. W Europie zachorowania mia-
³y g³ównie miejsce w krajach wokó³ basenu �ródziem-
nomorskiego. W Austrii w pa�dzierniku 2008 r. roz-
poznano WNF u dzikich ptaków. Z Grecji informo-
wano w 2010 r. o 30 zachorowaniach koni rozpozna-
nych jako WNF oraz o przypadkach o przebiegu bez-
objawowym, przy obecno�ci swoistych przeciwcia³.
We W³oszech choroba uznana zosta³a w 2008 r. jako
wystêpuj¹ca enzootycznie na pó³nocy W³och i na
po³udniu (Sycylia). W Hiszpanii (region Andaluzji)
pierwsze przypadki WNF notowano we wrze�niu
2010 r. u 39 koni oraz dodatkowo u dzikich ptaków
(w Castilla y Leon i Castilla-La Mancha) w drugiej
po³owie 2009 r. Na terenie Bu³garii wykazano serolo-
gicznie dodatnie os³y i 3 konie w listopadzie 2010 r.
W 2010 r. pierwsze przypadki WNF stwierdzono
w Portugalii. W Rumunii WNF wyst¹pi³a po przerwie
ponownie u 6 koni równie¿ w 2010 r. O omawianej
chorobie informowano z Costa Rica w 2009 r. i Belize
w 2010 r. W Argentynie po 4-letniej przerwie ponow-
nie rozpoznano WNF u koniowatych. Miêdzy innymi
w Republice Czech i Irlandii mimo nie stwierdzenia
w latach 2006-2010 WNF u zwierz¹t, chorobê tê roz-
poznano u cz³owieka.

Wirus choroby niebieskiego jêzyka (Bluetongue,
BT) przenosz¹ kleszcze rodzaju Culicoides. Infekcja
zale¿y w znacznym stopniu od czynników ekologicz-
nych, takich jak intensywne opady deszczu i wy¿sze
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temperatury (ocieplanie siê klimatu), dlatego pojawie-
nie siê choroby jest, do pewnego stopnia, sezonowe.
W okresie sprawozdawczym ponownie BT wykazano
w Algerii i Maroku w 2010 r. Pocz¹wszy od lipca
2010 r. z Maroka informowano o 258 ogniskach wy-
wo³anych przez serotyp BTV-4 i 23 ogniskach przez
serotyp BTV-1. W 2010 r. na Cyprze stwierdzono
6 ognisk z 34 przypadkami przy identyfikacji sero-
typu 16. We W³oszech w pierwszej po³owie 2010 r.
utrzymywa³a siê sytuacja z lat poprzednich, co mo¿na
okre�liæ jako enzootyczne wystêpowanie choroby, wy-
wo³ywanej przez ró¿ne serotypy wirusa: 1, 2, 4, 8, 9
i 16. Na teren Europy po³o¿onej na pó³nocy, w porów-
naniu do poprzednio wymienionych obszarów nast¹-
pi³a transmisja serotypu BTV-8 BT w sierpniu 2006 r.
Dotyczy³o to prowincji Limburg w Holandii, sk¹d na-
st¹pi³a transmisja wirusa do innych krajów Europy
zachodniej i pó³nocnej. Licz¹c od 2010 r. wstecz, nie
informowano o wyst¹pieniu BT od 2008 r. z Belgii,
Republiki Czech, Danii, a z Francji, Niemiec, Grecji
od 2009 r., Luksemburgu od 2007 r., Holandii od
2007 r., Norwegii i Szwecji od 2008 r. i Wielkiej Bry-
tanii od 2008 r. W 2010 r. we Francji wyst¹pi³o 1 ogni-
sko wywo³ane przez BTV-1.

Afrykañski pomór �wiñ (African Swine Fever, ASF)
wystêpuje od lat enzootycznie w kilkunastu krajach
Afryki i kilku krajach Europy. U dzikich �wiñ afrykañ-
skich (warthog, bush pigs, giant forest hogs) infekcja
ma przebieg subkliniczny. Stanowi¹ one rezerwuar
i �ród³o zaka¿enia �wiñ domowych. �winie domowe
(Sus domestica) i dziki s¹ gospodarzami wirusa, który
mo¿e wywo³ywaæ kliniczn¹ postaæ infekcji i zej�cia
�miertelne, przy znacznych stratach, wobec wybijania
te¿ �wiñ, które znalaz³y siê w pobli¿u z zaka¿onymi
i braku szczepionki przeciw tej chorobie.

W Kamerunie w 2010 r. wyst¹pi³ ponownie ASF.
To samo dotyczy³o Republiki Centralno-Afrykañskiej,
Czadu, Tanzanii, Beninu, Malawi, Nigerii, Ugandy
i Kenii.

Z terytorium Europy Armenia informowa³a o poja-
wieniu siê ASF w marcu 2010 r., po poprzednich ogni-
skach z lutego 2008 r. Miêdzy marcem a pa�dzierni-
kiem 2010 r. zanotowano 3 ogniska u �wiñ domowych
i 2 przypadki u dzików (Sus strofa, Linnaeus).

We wrze�niu 2009 r. w Rosji stwierdzono ponowne
pojawienie siê (licz¹c od czerwca 2009 r.) ASF. Do
marca 2011 r. informowano OIE o 125 ogniskach
u �wiñ i dzików, w wiêkszo�ci przypadków w po-
³udniowej czê�ci Rosji, w pobli¿u granicy z Ukrain¹,
Kazachstanem i Gruzj¹. Dwa ogniska wyst¹pi³y
w obwodzie leningradzkim (St. Petersburga) w pa�-
dzierniku 2009 r. i grudniu 2010 r. W 2010 r. Rosja
informowa³a o 75 ogniskach obejmuj¹cych 41 przy-
padków u dzików i 1634 przypadków u �wiñ domo-
wych. Dodatkowo zabito i unieszkodliwiono 67 563
�wiñ domowych. Do 31 marca 2011 r. informowano
o 13 ogniskach z 57 przypadkami u dzików i 141 przy-
padkami u �wiñ domowych.

Dodaæ nale¿y, ¿e ASF wystêpuje od lat, g³ównie
u dzików, na Sardynii. W 2010 r. stwierdzono tê cho-
robê u 80 dzików i 100 �wiñ domowych.

Historycznie rzecz ujmuj¹c, wysoce patogenna gry-
pa ptaków (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI),
wywo³ana przez serotyp H5N1 (HPAI H5N1), stano-
wi¹c w nastêpnych latach powa¿n¹ w wyniku rozprze-
strzenienia siê w skali globalnej panzootiê, zosta³a
zidentyfikowana w fermie drobiu w Hongkongu w 2003 r.
W latach 2003 i 2004 ogranicza³a siê do po³udniowo-
-wschodniej Azji, jednak w 2005 r. rozszerzy³a swój
zasiêg na teren Azji Centralnej, Rosji i Europy
Wschodniej. W 2006 r. dosz³a do kontynentu afrykañ-
skiego i �rodkowego Wschodu oraz Europy Za-
chodniej, gdzie zaka¿one by³y g³ównie ptaki dzikie.
W swym szczytowym zasiêgu, w 2006 r., 47 pañstw,
wzglêdnie terytoriów, informowa³o OIE o wyst¹pie-
niu HPAI H5N1. W 2008 r. 24 pañstwa lub terytoria
zg³osi³y wyst¹pienie lub ponowne pojawienie siê HPAI
H5N1. Krajami tymi by³y: Bangladesz, Kambod¿a,
Republika Ludowa Chin, Egipt, Republika Korei,
Niemcy (dzikie ptaki), Hongkong, Indie, Indonezja
(enzootycznie), Iran, Izrael, Japonia (ptaki dzikie),
Laos, Nigeria, Pakistan, Rosja, Arabia Saudyjska,
Szwajcaria (ptaki dzikie), Tajlandia, Togo, Turcja,
Wielka Brytania, Ukraina i Wietnam. W 2009 r.
chorobê zg³osi³y: Bangladesz, Ludowa Republika
Chin, Egipt, Indie, Indonezja i Wietnam. Dodatkowo
w 2009 r. notowano kolejne ogniska w: Afganistanie,
Bangladeszu, Kambod¿y, Egipcie, Indiach, Indonezji,
Japonii (ptaki dzikie), Niemczech (ptaki dzikie),
Hongkongu, Laosie, Mongolii (ptaki dzikie), Nepalu
i Rosji (ptaki dzikie).

HPAI H5N1 w 2010 r. i w pocz¹tku 2011 r. (okres
sprawozdawczy odno�nie do 79. Sesji Generalnej OIE)
wystêpowa³a w Bhutanie, Bangladeszu, Ludowej
Republice Chin, Hongkongu i Wietnamie, jak te¿
w Egipcie i Indonezji, gdzie choroba przebiega
enzoonotycznie. W 2010 r. dodatkowo nastêpuj¹ce
pañstwa informowa³y o stwierdzeniu grypy ptaków
(H5N1): Bu³garia (ptaki dzikie), Kambod¿a, Ludowa
Republika Chin (ptaki dzikie), Indie, Izrael, Japonia,
Republika Korei, Laos, Mongolia (ptaki dzikie),
Myanmar, Nepal, Rumunia i Rosja (ptaki dzikie).

Tab. 1. Ogniska choroby niebieskiego jêzyka miêdzy 2008-
-2010 r. zale¿nie od kontynentu wzglêdnie regionu (2)
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W pierwszych miesi¹cach 2011 r. Bangladesz, Egipt,
Indonezja i Wietnam powiadamia³y o nowych ogni-
skach grypy ptaków. To samo dotyczy³o Kambod¿y,
Hongkongu, Indii, Izraela, Japonii, Republiki Korei,
Myanmaru i Autonomicznych Terytoriów Palestyny.
W Egipcie grypa ptaków nadal stwierdzana jest enzoo-
notycznie. W 2010 r. notowano 428 ognisk z 62 861
przypadkami zachorowañ.

U ludzi stwierdzono, zgodnie z danymi WHO, licz¹c
od pocz¹tku panzootii do 25 marca 2011 r. 485 przy-
padków zachorowañ, w tym 280 zej�æ �miertelnych (2).

W kolejno�ci scharakteryzowana zosta³a w wyst¹-
pieniu dr. Karima Ben Jebary (2) sytuacja epizootiolo-
giczna pomoru ma³ych prze¿uwaczy (peste des petitis
ruminants, PPR), który wywo³uje Morbillivirus, zali-
czony do rodziny Paramyxoviridae. G³ównie powo-
duje infekcjê u owiec i kóz, niekiedy u nieudomowio-
nych prze¿uwaczy.

Maroko informowa³o o stwierdzeniu PPR po raz
pierwszy w rejonie Maghrebu w 2008 r. Kolejne wy-
st¹pienie choroby przypad³o na 27 stycznia 2009 r.
Pojawienie siê pierwszych serologicznie dodatnich
przypadków PPR na terenie Tunezji potwierdzono
laboratoryjnie w maju 2009 r. na podstawie badania
próbek pobranych w pa�dzierniku 2008 r. Algieria in-
formowa³a o wyst¹pieniu serologicznie pozytywnych
przypadków PPR u owiec i kóz w marcu 2011 r. Nie
obserwowano objawów klinicznych. W 2010 r. na ca-
³ym obszarze Afryki w 592 ogniskach wykazano
40 155 przypadków PPR. Istnia³y du¿e ró¿nice w licz-
bie zachorowañ, np. od 20 289 w Etiopii do 10 w Mau-
retanii.

Przedstawione w czasie 79. Sesji Generalnej w ko-
lejno�ci informacje o chorobach zaka�nych l¹dowych
zwierz¹t dzikich, pochodzi³y z 90 krajów nale¿¹cych
do OIE, w tym 22 z Afryki, 13 z Ameryk, 18 z Azji
i Oceanii oraz 37 z Europy (4).

Na tej podstawie w odniesieniu do 2010 r. i 3 pierw-
szych miesiêcy 2011 r. wirus w�cieklizny lub w�ciek-
lizna wystêpowa³a powszechnie na ca³ym �wiecie
w wymienionym rezerwuarze zwierzêcym. Najwiêcej
zg³oszeñ pochodzi³o z Europy (1842), w tym z Bo�ni
i Hercegowiny, Bu³garii, Chorwacji, Francji (wy³¹cz-
nie u nietoperzy), Gruzji, Niemiec (wy³¹cznie u nie-
toperzy), Wêgier, W³och, £otwy, Litwy, Mo³dawii,
Polski, Rumunii i S³owenii.

Pryszczyca u nieudomowionych bawo³ów wyst¹pi³a
w Republice Po³udniowej Afryki (w Parku Krugera),
w Bu³garii u dzika, dodatkowo u dzikich zwierz¹t
w Kenii, Izraelu, Mongolii, Nepalu i Arabii Saudyj-
skiej.

Zespó³ bia³ego nosa nietoperzy (white nose syndro-
me), choroba grzybicza wywo³ana przez Geomyces
destructans, by³a przyczyn¹ padniêæ ponad miliona
nietoperzy w pó³nocno-wschodnich stanach USA.
Z mniejszym nasileniem choroba by³a rozpoznawana
w 2010 r. w Kanadzie. Podejrzenie jej wystêpowania
dotyczy Francji i S³owacji.

U dzikich zwierz¹t miêso¿ernych nosówkê stwier-
dzono na obszarze obu Ameryk, Afryki, Azji i Oce-
anii oraz Europy.

Herpeswirus s³oni i wywo³ana przez ten patogen
powa¿na choroba zosta³a opisana w 1995 r. Jak in-
formowano OIE w 2010 r., wystêpuje ona u m³odych
azjatyckich s³oni. Jest przyczyn¹ wysokiego odsetka
padniêæ.

Szczegó³owe informacje o sytuacji zdrowotnej ryb
hodowlanych zreferowane zosta³y przez prezydenta
Komisji Specjalistycznej Standardów Zdrowia Zwie-
rz¹t Wodnych i przewodnicz¹cych Grup Roboczych
tego obszaru tematycznego (1).

Reasumuj¹c wyst¹pienie dr. Karima Ben Jebary,
w 2010 r. i do marca 2011 r. nie stwierdzono na �wie-
cie epizootii zwierz¹t o szczególnej dynamice szerze-
nia siê i powodowania du¿ych strat gospodarczych
wzglêdnie zagro¿enia zdrowia cz³owieka, jak to na
przyk³ad mia³o miejsce w 2006 r. w odniesieniu do
pandemii grypy ptaków. Za sukces nale¿y uznaæ likwi-
dacjê w skali �wiata ksiêgosuszu. Natomiast utrzymy-
wanie siê wzd³u¿ zachodniej granicy Rosji afrykañ-
skiego pomoru �wiñ stanowi zagro¿enie dla pog³owia
trzody chlewnej krajów europejskich po³o¿onych na
zachód od niej.
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