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Artykuł przeglądowy

Badania serologicztle przeprowadzanę na szeroką
skalę w populacji świli domowych stanowiąpodstawo-
u,e zrodło inlbrmacji na temat ich statusu zdrowotne-
go. Stoso,uvnie do uzyskanych wyników mozna okreś-
lić niezbędne w.epizootiologii dane na temat występo-
u,ania I szerzen7a się chorób, a także podjąc właścirve
\\, tylll zakresie działania profi laktyczrre.

Odrniennie przedstawia się sytuacja odnośnie do dzi-
ków. Zwierzętate, nalezące do rodzirry Suidae, ulegają
lub mogą ulegac infekcjom tymi sarnyni patogenarni
co świnie domowe. Wskazują na to rrieliczne. doty-
czące tego ten]atu, prace opublikowane w Er.rropie
i USA. Badania te rniały na celu wykrycie występowa-
nia wśród dzikow zakażęń m.in.: rł,irusami pomoru kla-
sycznego świń (classical swine fever virus - CSFV),
choroby Aujeszky'ego (Aujeszky's disease virus - ADV),
grypy śrł,iń (swine influenza virus - SIV) olaz rozrod-
czo-oddechowego zespołu chorobowego świń (porci-
ne reproductive and respiratory syndrome virus
PRRSV). Przeprowadzono równięż badania w kierun-
ku infekcji bakteryjnych. Przedstawione w tych pLrbli-
kacjach wyniki wskazują rra dość znaczne rozprzestrze-
nienie wielu cholob wirusowych i bakteryjnych w ba-
danych populacjach dzików oraz tch znaczenie w sze-
rzeniu się zakażeń u świń.

Odnośnie do pomoru klasycznego świn uwaza się
obecnie, że dziki stanorvią niezwykle grożny dla trzo-
d_v chlewnej rezer\vLlar wirusa tej choroby (18). Bada-
nia w kierunku obecności slłloistych przeciwciał dla
CSFV u dzików rł,ykonano rv Niemczeclr j we Francji.
W Niernczech, w latach 1968-1975 (3), 1990-199l (6)
oraz 799I-1992 (20). rvykazano obecność przeciwciał
dla C]SF\,' u duzego odsetka zwterzaJ. Brórnel i Zęttl
(3) stwieldzlli, że w 25.I4%o, spośrod l75 probek po-
chodzących od dzlkow przyczyną iclr padnięcia były

witttsowe i bakteryjne choroby zakaźnę. W tej liczbie
54,5oń stanorł,iły dzlkl zakażone CSFV co w odniesie-
r-riu do wszystkich 175 probek wynosiło 13,7%. W ba-
daniach przeprowadzonych w Dolrrej Saksonii, wyka-
zano obecność przeciwciał dla wirusa pomoru zaled-
wie w 0,7% spośród 84l nadesłanych próbek krwi (6).
Z kolei Oslage i wsp, (20) ocenili, na podstawie wni-
kliwej oceny statystycznej uzyskanych wyników, że
ldział seroreagentów dla CSFV w populacji dzikow
rł,dwtl sąsiadujących landach byłej l§RD wynosił od
2,0oń do 9,0% (średnio 5,3oń),

W przeciwieństwie do wyrrrienionych, badania auto.
rów francuskich (2) rozpoczęte u, 79]9 r., nie wyl<aza-
ły wśrod i87 badanych dzików obecności przeciwciał
dla wirusa ponronr. Natomiast w badaniach wykona-
nych w latach l 991- 1 998 stwierdzono, że odsetek do-
datnich seroreagentórł, dla CSFV wahał się od 0,Ioń do
4,9oń (średnio I,2oń) (l). Pomor dzików, poza Niem-
cami i Francją, występowaŁ także we Włoszech, Au-
strii, Szwajcarii. a ostatnio w Luksemburgu (15). Wśród
krajów Europy Srodkowej i Wschodniej chorobę tę
u dzikow stwierdzano w Chorwacji, Czechach i Rosji
oraz I1a Słowacji i Ukrainie (I5, żI),

Odnośnie do choroby Aujeszky'ego (chA), sytuacja
jest bardziej skomplikowana niż w przypadku pomoru
klasycznego świń. Większośc państw Unii Europejskiej
(UE) oraz Stany Zjednoczone prowadzą od około 10
|at akcję zwalczanta tej choroby rr świń i sąjuz bardzo
blisko jej całkowitej likwidacji. W zwią?ku z tym po-
jawiają się opinie, zwłaszcza rł,USA (l3, ż2). ze suk-
ces uwolnienia stad trzody chlewnej od ADV jest za-
lezny od stopnia zakażenia i rozprzestrzenienia się tej
choroby wśrod dzikow i/lub świń wolno zyjących
(feral pigs). W USA badania serologiczne wykonane
tł, połrrdniowcl-wsclrodnich stanach wykazały, ze od-
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Sumnraty

Data concerning the occurr€nce of different pig diseases w,ithin wild boar populations are presented in the
paper. This review focuses on diseases that are important from the epidemiologica| and economical point
of l,iełr, as rvell as on diseases infectious for people. The summarized results of different studies including
Polish ones are presented from the perspective oflvhether wild boar should be seen as a reservoir and a source
of significant, infectious diseases of swine. Tn this regard special emphasis was placed on classicaI swine fever
and Aujeszky's disease since both endemicallv occur rvithin rvild boar populations.
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setek zwierzat zakażonych ADV wynosi 19,0% (16).
Na podstawie wyników róznych badań przeprowadzo-
nych na terenię tego kraju wiadomo, ze specyfic zne d7a
wymienionego wirusa przeciwciała wykryto u dzikich
świń w co najmniej l1 stanach (22). W USA odsetek
dzikow zakażonych ADV może nawet przekroczyć
60,0% (l3).

W Europie badania w kierunku chA u dzików pro-
wadzono w Niemczech, we Francji i Włoszech. Bada-
cze niemieccy podjęli ten temat jużnapoczątku lat 90.
Badania próbek krui pochodzących od dzików odstrze-
lonych w Dolnej Saksonii wykazały obecność 1,7olo

serologicznie dodatnich zwierzal (6). Podobny odsetek
seroreagentow dla ADV, wynoszący ż,Ooń, stwierdzono
na terenie dwoch landów wschodnich Nierniec w sezo-
nie łowieckim 199ll1992 (20).Inne badania, wykona-
ne w tej części Niemiec w latach 199I-|994,wykazały
obecność 8,9oń dzlkow zakażonych wirusem chA (l9).
Autorzy cl uw ażaj ą, ż e o ds etek s ero do d atni ch zw ier ząt
moze nawetprzekraczać ż2,0o/o. Najbardziej jednak ob-
szerne dane epizootiologiczne dotyczące stopnia zaka-
żenia i rozprzestrzenienia się chA wśród dzików we
wschodnich Niemczech przedstawili Selhorst i wsp.
(24). Wymienieni autorzy prowadzili swe badania przez
okres 10 lat od 1985 do 1994 roku. W tym czasie
stwierdzono wzrost odsetka seropozytywnych dzików
od 0,98% (w 1985 r.) do 6,020ń (w 1994 r.). Wyniki
prowadzonych w kolejnych latach badań serologicznych
wykazały w sezonie łowieckim l989/1990 16,0-
-18,0% zakażonych zwierzą1 a w sezonie 199lll992
aż 30,0oń serologicznie dodatnich dzikow (24).

We Francji badania rrad występowanietn chA u dzi-
kow podjęto w 1979 r.. przy czym nie wykryto jednak
żadny ch seropozytywnych zwi erząt. Podobny prze g1 ąd
serologiczny próbek krwi pochodzących od dzikow
odstrzelonych w latach l991-1998 na terenie Francji
wykazał, ze odsetek zakażonych ADV zwierzal wahał
się od ż,|oń do I3,6n^ (średnio 5,5oń), przy czym naj-
większą liczbę seroreagentow stwierdzono w sezonie
łowieckim l994l1995 (l ). We Włoszech dane zebrane
na podstarvie rezultatów rożnych badań prowadzonych
w populacji dzików wskazują, ze odsetek dodatnich se-
ro l o gi cznie zw terząt wyn os ił 20,0 -3 0,0o^ ( 4) .

Zko\ei badania przeprowadzone w latach 80. na te-
renie ówczesnej Jugosławii wykazały, że stopień zaka-
żenia dzlkow wirusem chA wynosił na ogrodzonych,
zamkniętych obszarach leśnych 74,4oń, a na otwarlych
terenach -ż6,80ń (9) W Holandii, gdzie od roku 1994
prowadzony j est o golnon arodowy pro graln zw a1 czania
omawianej choroby, stwierdzono w początkowym okre-
sie jego trwania obecność serologicznie dodatnich dzi-
kow (5). Badaniami objęto jeden z regionów tego kraju
i wśród 115 próbek krwi 3 z nich (2,6%) zawierały
swoiste przeciwciała, Opublikowane ostatnio w Holan-
dii dane dotyczące m.in. serologicznych badań prze-
glądowych dzików w kierunku chA, prowadzonych
w latach 1996-1999, wskazują jednoznacznie na brak
zakażeń wirusem wymienionej choroby w populacji
tych zwierząt (1).

W Polsce rezlltaty wstępnych prac, przeprowadzo-
nych tylko w jednym obwodzie łowieckim wojewódz-
twa olsztyńskiego w latach 1994-1997, wskazują na
występowante zakażeń wirusem chA u dzików. W se-
zonie łowieckim 1994l1995 odsetek serologicznie do-
datnich zwierząt wyniósł 17,4oń, w sezonie 1995l1996
- nie stwierdzono obecności seroreagentów, a w sezo-
nie 1996l1997 - 7,4oń badanych próbek klwi zawiera-
ło swoiste przeciwciała. Sredni stopień zakażenia dzl-
kow za cały okres badań w tym obwodzie łowieckim
wyniósł 9,8% (26).

Badania autorów amerykańskich i europejskich
w wielu przypadkach dotyczyły również występowa-
nia wśrod dzikow innych czynników zakażnych dla
świń. Jednym z istotniejszych w tej chwili wydaje się
wirus PRRS, dla którego przeciwciała wykryto w Nien-
czech tt 7,020ń zwierzal (20), we Francji - u I,3oń
dzików (l) i w stanie Oklahorna w USA u 2,0% świri
wolno żyjapych (ż3).

Część cytowanych powyzej prac zawlęra równiez
dane dotyczące wynikow badań serologicznych dzików
w kierunku, m.in.: palwowirozy (porcine parvovilus -
PPV), grypy świń, choroby pęcherzykowej i koronawi-
nrsowego zapalenia żołalka i jelit świń (transmissible
gastroenteritis - TGE). Przeciwciała dla parwowirusa
wykryto w USA w stanie Kansas (I2) oraz Oklahoma
- u I] ,0oń badanych zwierząt (23). W Europie badania
dotyczące rvystępowania seroreagentów dla PPV w po-
pulacji dzikow przeprowadzono tylko we Francji (2).
Uzyskane wyniki wskazują, ze stopień zakazenia PPV
wynosi 53,)Yo. Wykryto równiez wśrod próbek krwi
pochodzapych od dzików z rożnych części Francji -
obecno ś ć l 9,5 oń zw ler ząt zakażony ch rota,uv i ru s em świń
(2). Ponadto 2,5ońbadanych próbek zawjerało przeciw-
ciała dla szczepu Bangkok wirusa grypy ludzi, nato-
miast badania w kierunkuzakażeń wirusem grypy śrł,iri
dały wynik Lrjelnny (2). Przeciwciała dla tego wirusa
strvierdzono takze w USA - w stanie Kansas (I2) oraz
w stanie Oklalroma, u 11,0% badanych dzikow (23).
Wykonane w Polsce badania (17) również wykazały
obecność przeciwciał dla wirusa grypy świń rr dzików.
Stwierdzono je u 38,1% badanych zwierząt,pfzy czym
2],sońpróbek zawierało przeciwciała dla podtypu H,N,,
7,0% dla podtypu H.NT,, a w 3,60ń przypadków wy-
layto przeciwciała dla obu podtypów wirusa grypy świń
(17). Odnotowano równiez interesujapy, pod względern
występowa nia zakażeń j ednym lub drugim podtypem.
podział Polski na dwie części. Okazało się, ze podtyp
H,N, kra;y w znacznyln nasileniu w populacji dzików
nazachod od Wisły, natomiast podtyp H.N, - na wschód
od tej liIrii 1 l7.1.

Badania w kierunku zakażeń wywoływanych wiru-
sem choroby pęcherzykowej u dzików wykonane we
Francji i Holandii (2, 5, 8) nie wykazały obecności slł,o-
istych przeciwciał u tych zwterząt. Z kolei próby wy-
krycia infekcji wirusem TGE, które przeprowadzono
we Francji (2), wskazująna niski stopień rozprzestrze-
nienia tego zarazka wśród dzikow. Spośrod badanych
próbek w zaledwie 0,4'7o/o przypadków stwierdzono
swoiste przeciwciała (2). Podobne badania wykonane
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w USA nie wykazały natomiast obecności seroreagen-
tów dla wirusa TGE (23).

Wśród chorób występujących u dzikow, na które na-
leży zwracać szczególną uwagę ze względu na istotne
zagrozenie dla zdrowia ludzi, wymienia się brucelozę
i włośnicę (10). Badania w kierunku zakażeh brucela-
mi wykonane we Francji rrrnozliwiły wykrycie obec-
ności 3,7oń seloleagentów (2). Znacznle wyzszy odse-
tek zakazonych dzików, wynoszapy 20,0oń badanych
zwietzaJ, stwierdzono we Włoszech (1l). Przeprowa-
dzone w Polsce badania wykazały obecność swoistych
plzeciwciał w 12,3oń analizowanych próbek krwi (25).
Potwierdzeniem występowania zakażeń brucelami
u dzikóW oprócz badań serologicznych,jest izolacja od
tych zwierzal Bntcella słls biotyp 2. ktorej dokonano
w Niemczech (14).

włośnica dzików stanowi istotne, ale niedoceniane
zagrożenl,e dla zdrow,ia 7udzi. Przykładani sąwystępu-
ja.ce od czasu do czasu, równiez w Polsce, przypadki
zachorowań na włośnicę po spozyciu nie badanego
mięsa, We Francji, wykorzystuja.c testy serologiczne,
stwierdzono , że 9,9oń badanych próbek krwi zawierało
przeciwciała swoiste dlaTl"ichinelltt spiralis (2). W Ho-
landii, gdzie prowadzono intensywny monitoling w 1a-
tach l996-1999. serologicznie dodatnie dziki wykryto
tylko w sezonie łowieckim l998/1999 (8). Wykonane
rł, Polsce badania pozwoliły na wykrycie wśrod 460
testowanych próbek krwi 3,0% serologicznie dodatnich
dzików (27).

Wyllri enion e zw terzęIa były rownie ż b adane s ero lo-
gicznie w kierunku zakażei^l chlamydiami (2, 11'), Co-
xiella l:ttrnetii. (2, l1), pasterelami (ż,3), paciorkowca-
ni (3), listeriarni (11), toksoplazmą(2) i leptospiratni
(2, 23). Obecnośc seroleagcntów dla Leprospilzt ,spp.
,,vykryto w 44.00ń przypadków, z czego 29,0% próbek
zawierało przeciwciała dla Leptospira interrogans se-
fowar bratislava, a2] ,0oń - dla serowaru pontona (23).

Przedstawione dane jednoznacznie wskazują, jak da-
lece istotne jest badanie dzikow, o których statusie zdro-
wotnym tak nierviele wiadomo. Cytowane wyniki
świadcząo ty1l, ze zwietzęta te mogąbyc i sąz pewno-
ścią rezerw,uarel-n oraz wektorenr wielu ważnych, z ept-
zooti ol ogic znego punktu widzenia, chorób zakażny ch
świti. O wadze tego problemu świadczy chociazby fakt
zorganizow ania przez Stały Komitet Weterynaryjny UE,
w 1998 r. w Perugii (Włocliy), konferencji poświęco-
nej występowaniu pomoru klasycznego świń u dzikow.
W ostatnich bowiern latach w Europie zagadnienie to
nabrało szczegóInego znaczenia ze względu na fakt, iz
dzlki lważa się za główny rezerwuar i żródło zakażeń
CSFV dla trzody chlewnej. Rowniez w odniesieniu do
choroby Aujeszky'ego dziki mogą stanowić grożny 1ej
rezer\^/uar, co wskazuje na pilną potrzebę podjęcia ba-
dań rnonitoringowych dzikow w kierrrnku chA. Opinie
takie wytażają autorzy anerykańscy, niemieccy, wło-
scy i francuscy. Dla ochrony zdrowia świń domowych
niezbędne jest prowadzenie wielokierunkowych plze-
gla.dów serologicznych dzikow. Zadanie to staje tyrn
pilniejsze, im blizsze jest członkostwo Polski w Unii
Europejskiej.
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