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Pryszcryca- stałe zagrożenie epidemiologiczne



ku lub ślinie. Po wystąpieniu objawów klinicznych
.wydzielina.h i yv-
i, nasieniu - 10 dni,
- około 5 dni, rów-

l
1

wirusem. z czególne zagro-
żente,gdyż zbldzażadnych
podejńeń, tnne zwierzęta

długo zachowuj e zakaźnośc,
3) przez kontakt z obsługą
4)przezkarmę, zakńonę i nie dezynfekowane środ-

Ryc. 1. Objawy kliniczne pryszczycy u bydła - zmiany na bło-
nie śluzowej jamy gębowej i języku (źródło: Wellcome-Co-
oper, 1982)

Ryc. 2. Zmiany chorobowe u świń na racicach (źródło: Well-
come-Cooper, 1982)



znacznymzachmurzerliu, lekkim wietrze i staĘm kie-
runku przemieszczania się mas powietrza, szczegóI-
nie nad wodą wirus tozprzestrzenia się na odległośó
nawet do około 60 km (4).W szczegóInie korzystnych
dla wirusa warunkach stwierdzon o, że dro gąaerogen-
nąmoze przemieszczac sięna odległość do 200 km,

6) w wyniku zastosowania szczepionki, w której
użryĘ zarazek jako antygen posiadał resztkowązjadli-
wość.

Intensyłvny handel zlłlieruętami i produktami mvtę-
rzęcego pochodzenia oraz przemieszczanie się lldz|
powoduje ciągĘ wzrost zagrożenia t sprzyja szerzę-
nlu Slę Zarazy.

O graniczenie strat gospodarczych spowodowanych
pry szczy c ąlzależnione j e s t o d s zybki e go wprowadze -

nia skutecznych metod mvalczania, W niektórych kra-
jach Europy (Wielka Brytania, Irlandia, Danta oraz
Grecj a) do rw alczania epizooti i pry szcry cy od począt-
ku lat 60-Ęch stosowano wyłącznie metody radykal-
ne, tzt. ubój i likwidację rwierząt zakażonych i po-
dejrzanych. Inne kraje prowadzlĘ masowe prof,rlak-

rycznę, obowiązkowe i coroczne szczepieniabydła, a
tylko w przypadku wybuchu epizootii stosowaĘ ubój
nlvterząt chorych i podejrzanych oraz ewentualne do-
datkowe szczepienia pierścieniowe. W wyniku zasto-
sowania takich środków zwalczania w Europie |tczba
ognisk w okresie 1960-65 z 3000 Ęsięcy rocznie spa-
dła do zęraw 1990 r. Korzystna ocena syfuacji epizo-
oĘ cznej or az w z ględy ekonomi c zne sp owo do w Ńy, że
Komisja Weterynaryjna podjęła decyzję zakazującą
stosowania rutynowych szczepień profi lakĘcznych na
obszarzę WspólnoĘ Europejskiej od 1 stycznia I99ż r.

W Polsce ostatnie ognisko tej choroby odnotowano
we wrześniu I97I r. w byłym województwlę szczę-
cińskim (3).

W ubiegĘm t bieżącym roku choroba wywołana
przez różne serotypy wirusa pry szczy cy występowała
endemicznie w Afryce or az w większo ści kraj ów Azj i,
w Europie - w regionie Kaukazu oraz w Ameryce
Poh,rdniowej (ryc, 3). Szczególnie groźna eptzootta
spowodowanaprzez seroĘp A wirusa pryszczycy ma
obecnie miejsce w ArgenĘnie, gdzie stwierdzono po-
nad 220 ognisk choroby. Na obszarach objęĘch cho-
r obą przeprowadzono szczęplęnla profi lakĘc znę I I
mln sztuk bydŁa spośród 55 milionowego pogłowia.

Na poczatku lat 90-Ęch pojawił się szczególnie nie-
bezpieczny pandemiczny szczęp O, PanAsia, charak-
terymjący się dużą zakażnością oraz inwazyjnością.
W latach 1990-1992 spowodował on epizootię na Pół-
wyspie Indochińskim, w kolejnych trzech latach wy-
stępował głównie na Pohłyspie Arabskim, a w latach
1996-1998 epizootie spowodowanę przęz ten wirus
szerzyĘ się na Bliskim Wschodzie, w Azjt Mniej szej,
w republikach kaukaskich oraz w Turcji, Bułgarii i
Grecji. W latach 1999-2000 ogniska choroby wyń/o-
łane przez ten wirus odnotowano w Chinach, na Taj-
wanie, w Republice Południowej AĘki, w Iranie, Ira-
ku, Malezji, Korei, Japonii, Rosji (Ussyryjsk), Mon-
gollt oraz w 2001 r, w Wielkiej Brytanii, Francji, Ho-
landii i Irlandii (a) (ryc. a).

Ryc. 3. Sytuacja epizooĘczna w zakresie pryszczycy w 2000 r.

(źr ódło : FAO) Obj aśnienia: kolorem czerwonym zaznaczol7o
obszary, na których choroba wystąpiła

Ryc. 4. Rozprzestrzenienie wirusa pryszczycy - szczep O,
PanAsia (źródło: FAO)

nielegalnie sprowadzone z Dalekiego Wschodu. Mię-
so to wykorzystywano w restauracji chińskiej w Nor-
thumberland w północno wschodniej Anglii, a odpad-
kami z tej restauracji skarmiano świnie, które praw-
dopodoĘnie w ten sposób zostaĘ zakażonę około 10
lutego. Swinie te wprowadzono do obrotu handlowe-
go, między innymi zostaĘ sprzedane do rzeźniLittlę
Warley w hrabstwie Essex, gdzie dopiero 19 lutego
podczas ruĘnowego badania poubojowego stwierdzo-
no kilkudniowe zmiany chorobowe wskazujące na
pryszczycę. Chorobę potwierdzono oficjalnie 21 lute-
go. Według danych z 11 kwietnia 200I r. w Wielkiej
Brytanii ognisk pryszczycy
(ryc. 5), Szkocji jak i Pół-
nocnej I ieg epizoottt z lat
1961168 i aktualnej (ryc. 6), można zauwaĘć, że w 6
Ęgodni od wybuchu choroby w roku 1967 obserwo-
wano już spadek ilości ognisk, a obecnie utrzymuje
się nadal niewielka tendencja wzrostowa i wedŁagprze-



r potwieldzone 10.04.01
, pOlwierdzone09.04.01
e pozostałe

liczba ognisk

ry kości, rogi, nie Ęlko z Wielkiej Brytanii ale z cńej
Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Szwajcarii, Wę-
gier, Czech. Słowacji, Chorwacji, Estonii, Rumunii,
Bułgarii, Słowenii, a nawet Islandii. Wprowadzono
tabe zakaz transportu zwierzątprzez Polskę. Została
wzmocnionakontrolaprzejśógranicznych,azadaniem
słuzb celnych w portach lotniczych i morskich oraz
przej ś c i ach gr aniczny ch j e st ni edo puszczenie do wwo -

zu j akichkolwiek produktów spożyw czych,które mogą
stanowić zagrożenie. Zalęconoprowadzenie deąmfek-
cji osób i pojazdów przehaczających granicę. Stosuje
się obowiązkowo dezynfekcję rąk i obuwia w roztwo-
rach odpowiednich środków, natomiast pojazdy mu-
sząprzejechać przez maty nasączonę roztworem sody
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Ryc. 5. Sytuacja epizooĘczna w zakresie pryszczycy w Wiel-
kiej Brytanii w dniu 11.04.2001 r. (źródło: MAFF)

widy,,vań epidemiologów zwalc zanie choroby może
potrwać conajmniej do lipcabieżącego roku. WeFran-
cji chorobę stwierdzono 11 marca w miejscowości
Mayenne, w stadzie liczącym 113 krów, sąsiadującym
z gospodarstwem, do którego sprowadzono bryĘjskie
owce. Wykryte ognisko było pierw szym przypadkiem
choroby potwierdzonym na konĘnencie europej skim
od momentu pojawienia się jej w Wielkiej Brytanii.
Do 10 kwietnia we Francji odnotowano 2 ogniska cho-
roby, w Holandii 18 i jedno w Irlandii (5), W ramach
działar profilaktycznych kraje, które po 20 sĘcznta
importowaĘ z Wielkiej Brytanii rwierzęta (głównie
owce i świnie) w większości decydowaĘ się na ich
niezwłoczną l ikwidacj ę.

W nviązkuz szęrzenięm się choroby na kontynen-
cie europejskim, sh"rżby weterynaryjne krajów wolnych
od pryszczycy, w Ęm także Polski, podjęły naĘch-
miastowe i wielokierunkowę działania, których celem
jest ograniczenie ryzyka przeniesienia zarazka do kra-
jrr. W Polsce w dniu 27,02.200I r. Główny Lekarz
Weterynariiwprowadzlłzakazprz;ywozuzwterzątpa-
rzystokopytny ch oraz produktów pochodzen ta mvię-
rzęcęgo takich jak mięso, jego przetwory surowe skó-
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Ryc. 6. Porównanie ticzby ognisk pry§zczycy w Wielkiej Bry-
tanii w 1967 i 2001roku (źródło: MAFF)

kausĘcznej . Re spektowanie wprow adzony ch sp ecj al-
nych środków ostrożności ma na celu ograniczenie
ryzykaprzedostania się wirusa do kraju.

W przypadku, gdyby wystąpiło podejrzenie prysz-
człcy, Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera próbki
materiafu biologicznego (nabłonek, pĘn surowiczy,
mleko, krew, śIuz zjamy gardłowo-przełykowej) i
natychmias t przesyła do Zakładll P ry szczy cy PIWet.
w Zduńskiej Woli. W laboratorium antygen wirusa
pryszczycy wykrywa się metodą izolacji wirusa w ho-
dowli wrażliwych komórek lub na z;łvterzętachlabo-
ratoryjnych oraz testem ,,indirect" sandwich ELISA,
materiał geneĘczny wirusa metodą RT-PCR, a swo-
iste przeciwcińaw odczynie seroneutralizacji i meto-
dami immunoenzymaĘcznymi - ELISA.
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