
Medyć$ńa Wćt. 2005, 6i (6)

Praca oryginalna

Występowanie wirusów grypy świń w Polsce
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The aim of the study was to determine the prevalence of the swine ińfluenzą virus (subĘpes HlNl, HlN2
and H3N2) in Poland, among pig and wild boar populations as we]l as among animal kęepers. Antibodies to
influenza viruses were detected by the heamagglutińation inhibition assay. The titer of hemagglutinins > 1:20
was estimated as a being a positive result. The monitoring study showed that the influenza virus is not widely
spread in Poland. Antibodies specific to subtype HlNl were detecte d in 8.2Yo of pig sera, 0.7oń of wild boar
sóra and in 9.4 7o of human sera. A serologlcal survey for the antigenic variant HlN2 demonstratsd 4.6P/o,

ż.9oń and l4,3oh of seropositives among pigs, wild boars and animal keepers. Thć percentage of positive
r.eactions with SIV human subtype attained a level of 9,49ń,14,3a/o and 46,9.,9ń among pigs, wild boars and
humans respectively. It should be stressed that the HlNlsubĘpe of SIV circulates at a higher frequency
among swine in the West of Poland while subtypes HlNl and H3N2 circulate in equal levels throughout the
country in both pig and wild boars populations.
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Grypa jestzakńnąizaraźliwąchorobączłowtękaoraz
wielu gatunków zwierza! i ptaków, wywoływanąpTzez
pneumotropowy wirus, należący do rodziny Orthomy-
xoviridae, rodzaju InJluenzavirus (7), W ostatnich la-
tach, kiedy potwierdzono jego wyjątkowązdolnośó adap-
tacji do różnych gospodarzy i przełamyrvania bariery
gatunkowej, grypa stała się obiektem zainteresowań
wielu zespołów badawczych na świecie (1, 10, lI,2I).

Materiałem genetycznym wirusa grypy jest jednoni-
ciowy negatyłvnie spolaryzowany, segmentowany RNA
(7). Wirus posiada otoczkę sldadającą się z 3 białek trans-
membranowych, Od we wnątr z znaj duj e się główne biał-
ko strukfuralne -białko matrycowe M, którego budowa
anĘgenowa determinuje podziałwirusow grypy na typy
A, B i C (5) W etiologii choroby największe praktycz-
17e znaczenie mają szczępy należag,e do typu A. Na ze-
wnalrz otoczki zlokalizowane sąwypustki o właściwoś-
ciach hemaglutyniny (H) oraz neuraminidazy (N) (2).
Są one powierzchniowymi antygenami indukującyrni
p owstawan te w zakażonym organizmie swo i st y ch pr ze -

ciwciał i stanowią podstawę podziŃu wirusów grypy
na podtypy. DoĘchczas określono 15 odrniennych an-
tygenowo hemaglutynin (Hl-15) oraz 9 neuraminidaz
(Nl-9) (7).

Przyczyną nagłego wybuchu i cięzkiego przebiegu
choroby u trzody chlewnej są szczepy wirusa grypy świń
typu A (swine influenza virus - SIV), należące najczęś-
ciej do podtypu antygenowego HlNl (4, 6).W ostat-
nich latach pojawił się w Europie, a następnie w USA
i Japonii no!\ry reasorlant SIV o wzoTze anĘgenowym
HlN2, który także jest odpowledzialny za ostry prze-
bieg infekcji u świń (16). W Anglii i Tajwanie izolowa-

no od świń szczepy podtypu H3N1 i HlN7, w Chinach
wirusa grypy ptasiej o wzoTzę antygenowym H9N2,
natomiast w Holandii oraz Wietnamie szczępy ptasie
podtypu H5N1, W Kanadzię orazUSA od 1999 r. u świń
występuje podtyp H4N6 (11). Uważa się, że szczepy
o wzoTzę antygenowym H3N2 nie mają obecnie więk-
szego znaczenia epizootycznego u trzody chlewnej, po-
mimo żęw 1984 r. spowodowały one liczne przypadkl
grypy niemal w całej Europie (5, 6), a w drugiej poło-
wie lat 90. ubiegłego wieku wyłvołały masowe zacho-
rowania świń w USA (20). Warto dodać, że kralenie
szczepów o danym typie antygenowym ma zw iązek z po -

łozeni em geograflcznym (5).
Celem opracowania było przedstawienie aktualnych

danych na ternat rozprzestrzenienia się zakazeń SIV
wśród krajowego pogłowia świń.

Materiał imetody
Surowice. Badaniom poddano]l94 surowice uzyskane od

świń odchowywanych w fetmach trzody chlewnej, w trakcie
ich uboju w zakładach nrięsnych połozonych na terenie całe-
go kraju. Zkażdego województwa pobierano materiał z 10-30
chlewni, zalężnię od wielkości populacji świń odchowywa-
nych na danym terenie. Ze względu na mozliwość bezpośred-
niego kontaktu świń domowych i dzikich badaniem objęto
równięż populację dzików. Ogołem przebadano 544 próby
klwi pobranej z serca dzików bezpośrednio po odstrzale, w ob-
wodach łowieckich zlokalizowanych na terenie 11 woje-
wództw. Do badań włączono ponadto 362 surowice pozyska-
ne od pracowników obsługujapych zwierzęta w wybranych
obiektach fermowych, zlokalizowanych na terenie 5 woje-
wództw. Krew od ludzi oraz świń była pobierana w Ęm sa-
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m).m czasie, celem ustalenia, czy wśród zwierząt i ludzi krą-
ząte same szczepy wirusowe. Ogołembadaniem objęto 8100
surowic.

Szczepy wirusowe. Posługiwano się szczepami wirusów
grypy typu A o wzorach antygenowych HlN1 (szczep AiSw/
BeUIl98, o mianie EIDro 107,5/ml), HlN2 (szczep A/Sw/
Engl96, o mianie EIDro 106,E/mI) oraz H3N2 (szczep A/Sw/
FllIlgB, o mianie EIDro 106,5/ml). Miano HA wynosiło l :64
w przypadku szczepu HlNl oraz I : 256 w odniesieniu do
pozostaĘch2wirusów. Celem uzyskania jednorodnej puli wi-
rusów do badań serologicznych namnazano je w pĄmie omocz-
niowlłn l0-dniowych zarodków kurzych SPF (Lohmann,
Niemcy), zgodnie zę standardową procedur ą (23).

Surowice referencyjne. Do kontroli odczylu zahamowa-
nia hemaglutynacji wykorzystywano surowicę referencyjne,
zawierające przeciwciała dla badanych antygenów, o mianie
antyhemaglu§min wynoszącym640 w odniesieniu do szcze-
pu HlNl oraz 1280 w odniesieniu do szczepów HlN2 i H3N2.

Odczynniki. W celu eliminacji nieswoisĘch inhibitorów
reakcji hemagluĘnacji stosowano RDE (receptor destroying
enzyme) (Sigma).

Postępowanie. Próbki surowic przechowyvano w temp.
)0"C. Pierwszym etapem postępowaniabyła ich inaktywa-
cja w temp. 56"C przez 30 min., po czym adsorbowano je
z 50oń zawięsiną erytroclów kurzych. Następnie eliminowano
nieswoiste inhibitory reakcji hemagluĘna cji poprzez l 8-go-
dzirrrrąinkubację z RDE, w temp. 37"C.Poziomprzeciwciał
swoisĘch dla SIV określano tęstęm zahamowania hemaglu-
Ęnacji (HI haemagglutination-inhibition assay) w odmia-
nie mikro, wg standardowej procedury badawczej pt. Euro-
pejska sieć nadzoru nad grypą świń (23). Stosowano 4 jed-
nostki hemaglutlmacyjne (4U HA) wirusa oruz),5ońtoztwót
erytrocytów kurzych. Jako graniczne miano dodatnie przyj-
mowano miano anĘhemagluĘnin > 1 : 20.

Wyniki i omówienie

Przeprowadzone badanta przeglądowe w kierunku
serokonwersji dla SIV wskazuj ą że akfialnie rozprze-
strzenienie Ęch zakażeń w populacji trzody chlewnej
w Polsce nie jest powszechne. Obecność seroreagentów
dla szczepu A/Sw/B ell 1 /9 8 (p o dtyp H 1 N 1 ) w populacj i
świń wykazano w 591 surowicach, co stanowiło 8,2%o

ogółu badanych prób. Odsetek surowic reagujących
swoiście z anĘgenem HlN2 wynosił w omawianej gru-
pte z:lvterząt 4,6yo, natomiast Iiczba Surowic reagują-
cych ze szczępęm A/Sw/F1/1/98 (o wzorze anĘgeno-
wym H3N2) kształtowała się na najntższym poziomie
i wynosiła I57, co stanowiło 2,2%o (tab, I).

Badania stopnia rozprzestrzenienia się zakażeh wi-
rusami grypy typu A w populacj i dzików wyk azały obec-
ność przeciwciał swoisĘch dla szczępu o wzotze anĘ-
genowymHlNl w 4na544badanę surowice, co stano-
wiŁo 0,7oń (tab. 1), Nieco większe było zapowietrzenie
populacji dzików nowym wariantem antygenowym
owzorzę HlN2 oruz podĘpem ludzkim H3N2. Sero-
konwersję stwierdzono odpowiednio w 16 badanych
próbach (2,9Yo), w odnięsienil do szczepu HlN2 oraz
17 surowicach(3,Ioń) wobec szczępu H3N2.

Stosunkowo wysoki odsetek seroreagentów w stosun-
ku do wszystkich 3 anĘgenow obserwowano w prób-
kach krwi pobranych od pracowników obsfugujapych

Tab. 1. Występowanie przeciwciał dla wirusów grypy świń
w Polsce

zwrcrzęta. Kształtował się on na poziomie 9,4oń wobec
szczępu świńskie go, I 4,3o/o wobec nowe go reasortanfu
wirusa i aż 46,90ń wobec ludzkiego szczepu tego wiru-
sa (tab. I). Otrzymany, zaskakująco wysoki, wskaźnik
z p ewno ś c ią nie j e st rezultatem re akcj t l<łzy żov,y ch z an-
tygenami zawaĘmi w szczepionkach przeciwko gry-
pie, bowiem, jak wynika z wywiadu, nie stosowano ich
u personelu objętego badaniem.

W ocenie sytuacji eptzootycznej w zakresię grypy
świń w kraju interesujący wydaje się fakt, ze w regionie
Polski zachodnej, w populacji trzody chlewnej, prze-
waża ffi świński SIV - HlNl, podczas gdy szczepy
podtypu HlN2 oraz H3N2 rozprzestrzenione sąna wy-
równanym poziomie na obszarze całego kraju, podob-
nie jak ma to miejsce w populacji dzików w odniesie-
niu do wszystkich badanych anĘgenów (ryc. 1).

Jak wskazują na to uzyskane wyniki, miano surowic
było relatywnie niskie, wobec wszystkich badanych
szczepów. Wahało się ono od 1 : 20 do 1 : 160, zĘm,że
zdecydowanie największy odsetek prób charakteryzo-
wał się mianem I :20. Uzyskane dane świadcząokon-
takcie świhz wirusami grypy, a nie o czynnej infekcji,
występuj ąc ej u zw ier ząt w chwili wykonywan ia b adah.

Swinie, obok ptakow, odgrywają niezwykle ważną
rolę w międzygatunkowej transmisji wirusów grypy.
Badania wielu autorów wykazńy, ze są one zwierzę-
cymnęzęrwuarempodtypów HlN1 i H3N2 SIV i mogą
stanowić bezpośrednte żródło zakażenia oraz żródło
nowych wańantów antygenowych potencj alnie patogen-
nych dla ludzi (1,5, 6, 10, 16,22). W organizmie świń
występują jednocześnie dwa rcdzaje receptorów: dla
ptasiego typu wirusa (NeuAca2,3GaI) oraz dla typu
ludzkiego §euAca2,6Ga1), dzięki częmv mogą one
wiązaó wymienione antygeny (II).Z tego powodu speł-
niają one rolę ogniwa pośredniego i stanowią,,mikser",
w którym powstają nowe warianty wirusa, niekiedy
wysoce patogenne dlahldzi (10, 21), Badania zzal<tesl
genetyki molekularnej, oparte na sekwencjonowaniu
genów kodujących nukleoproteinę wirusa typu A i okreś-
laniu pokrewieństwa filo genetyc znęgo szczępow, W -
karŃy obecność szczepów,,human-avian-like" u świń
na kontynencie europejskim, z póżniejszątch tzo|acją
w populacji ludzkiej (5).Z danych historycznych wia-
domo, ze pandemia grypy ludzkiej w 1918 roku wywo-
łanabyła wirusem świńskim typu A. Również w latach
1975-1976 w USA mtaĘ miejsce masowe zachorowa-
nia ludzi na,,grypę świńską' (5, 7, 20), B adania Olsena
i wsp. (18) wykazŃ,żę w 17 spośródprzebadanych74
gospodarstw odchowujących świnie, farmerzy, ich ro-
dziny lub pracownicy obsługi zwierząt posiadali prze-
ciwciała dla SIV. Wentworth i wsp. (22) stwierdzlli za-

7194 (świnie)

544 (dziki)

362 (ludzie)

157 n,2

17 13,1

170l46,9
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Ryc. 1. Rozprzestrzenienie przeciwciał dla wirusów grypy typu A (podĘpów HlNl, HlN2
oraz H3N2) w populacji świń i dzików w Polsce

Celowe wydaje się omówie-
nie aktualnej sytuacj i eptzo-
oĘcznej w zahesie grypy w Pol-
sce na tle sytuacji obserwowa-
nej w tym zakresie w innych kra-
jach europejskich. DIa przylda-
du, w Częchach na podstawie
analtz:1 wyników b adań s ero 1o -
gicznych prób krwi świń zgro-
madzonych w latach I99 5 -2000,
wykazano brak serokonwersj i
wobec szczeplJ świńskiego lub
ptasiego o w zotzę antygenowym
HlNl oraz niski poziom sero-
konwersji dla reasortantu anĘ-
genowego o podtypie HlN2
(19). Jedynie w odniesieniu do
szczepów ludzkich w 50Yo ba-
danych w 1996 r. chlewni z1o-
kalizowanych na obszarze Mo-
taw, zanotowano znaczny odse-
tekreakcji dodatnich o wysokim
mianie. Wykazano, ze u świń
obecne były przeciwciała dla
szczepu epidemicznego A/Pra-
grc625 l 9 5, ktory wyw ołaŁ |tcz-
ne zachorowania ludzi w 1995
r oLrli-. Z dany ch pr zedstawionych
przez Pospiśila t Lźnego (23)
wynika, żę aktlalnie odsetek
zwierząt seropozytywnych
w stadach podstawowych Czech
wynosi wobec szczepu HlNl

ż2oń, natomiast serokonwersja dla pozostaĘch Ępow
wirusa grypy jest nieznaczna i osiąga wartość 2,9%o dla
szczepu HlN2 oraz 0,7oń dla szczepu H3N2.

Monitoringowe badania serologiczrr ę, prueQrow adzo-
ne pomiędzy sĘczniem 2002r. apażdztemikiem 2003 r.

w 85 fermach trzody chlewnej w Austrii vullkazŃy, że
śrędnio28ońbadanychzwierzątposiadałoprzeciwciała
dla podtypu HlN1 SIV, natomiast serokonwersja wo-
bec szczepów HlN2 oraz H3N2 wynosiła odpowiednio
II%o oraz I 60ń. Langi wsp. ( 1 3) prowadzący wspomnia-
ne powyzej badania uważają ze dominującym szcze-
pem na terenie Austrii jest szczep HlN1. Podobne re-
n;JtaĘ uzyskali tnnibadacze, ktorzy, analizując sytu-
ację zdrowotnąw Austrii w zakresie grypy świń, okreś-
lili poziom serokonwersji dla tego patogenu na około
24,5% (I7).

W Niemczech odsetek surowic reagujących z anty-
genem HlNl wynosił w latach 200212003 64Yo, odse-
tek reakcji dodatnich z anĘgenem HlN2 kształtował
się na poziomie 29,3oń, natomiast serokonwersja dla
szczęp|] ludzkiego wynosiła 55,7% (23).

Spośród krajów europejskich największy odsetek se-
roreagentów dla SIV stwierdza się aktualnie na terenie
Belgii. Jak podają Labarque i wsp. (12) w 97oń chlewni
stwierdza się obecność rwierząt seropozyĘwnych wo-
bec szczepltypu HlN1, w 82oń gospodarstw dlaszczę-
pu HlN2 oTazw 88% dla podtypu H3N2.

każenia ludzi biorącychudział w pobieraniu wymazów
z nosa świń doświadczalnię zakńanych wirusem typu
HlN1. Campitelli i wsp. (6) na podstawie przęprowa-
dzonych badań lwńają że około 20%o osób mających
kontakt ze świniami posiada we kr.wi przeciwctała swo-
iste dla SIV. Fakty te uzasadniają celowość monitoro-
wania stad trzody chlewnej w cęlu określenia warian-
tów antygenowych wirusa WĘących aktualnie w tej
populacji.

Po raz pierwszy przeglądowe badania nad występo-
waniem SIV w Polsce przeprowadz7lt, w latach 1997-
-1998, Markowska-Daniel i Pejsak (15). Interesująca
wydaje się obserwacja, że na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat rozprzestrzenienie zakażęh SIV w kraju uległo
v,ryrńneml obniżeniu, Zjawisko to można thlmaczyc
faktem, że w latach 90. wirus grypy występował ende-
micznię w całej Europie, a serokonwersja ksźałtowała
się na poziomie około 20-25% (5) . Z v,rymtenionych po-
wodów prawdopodobnie także w Polsce obserwowano
wysoki poziom serokonwersji dla omawianego patoge-
nu. Podczas mvalczania infekcji w wielu krajach zasto-
sowano wówczas szczepienia ochronne szczepionką po-
liwalentną cowrażnlę ograniczyło zachorowania i stra-

Ę. Poprawę sytuacji zdrowotnej w zakresie grypy moż-
na w iązac także z vry r ażny m p o 1 ep s zeni em warunków
o dchowu świń i zar ządzania pro dukcj ą t r zo dy chl ewnej
w ostatnich latach.

Świnie (Hl N2)

Świnie (H3N2) Dziki (H1 N1, HlN2, H3N2)



kozprzestrzenienie sięinfekcji wirusem grypy w sta-

dach trzody chlewnej w Słowenii badano retrospektyłv-
nie w latach 1999-200ż (8). W okresie tym obserwowa-

się do wartości 33%. Serokonwersja wobec szczępu
ludzkiego wynosiła w tym Wajl2l%o,

Madęc i wsp. (23) analizując sytuację eplzootyczną

dza się serokonwersji w grupach tuczników.
Podobne badania przeprowadzone zostały pTzęz

Browna i wsp, (3) na terenie Wielkiej Brytanii. Zbanko-
wane surowice świń, reprezentujące populację trzody

obecność seroreagentów kształtowała się w tym przy-
padku na poziomie 39oń.

Zko\ęi w Irlandii sytuacja epizootyczna w zakresie
grypy jest zblizona
han (23) stwierdził,
SIV o wzorze antyg
to obecność około I7oń seroręagentów. Odsetek prze-
ciwciał dla Ępu HlN2 kształtował się u loch stad pod-

stawowych na poziomi e 0,60ń, a dla szczepu ludzkiego

nie odsetek surowic reagujących dodatnio zę szazepem

ropneumon:'L oraz $ypy. W stawce 198 badanych świń
ob ecno śó pt zeciw ciŃ dla wirus a grypy po sia dŃo 3 0,6oń

Podsumowuj ąc, można
kresie występowania SIV
zróżnicow ana. Dom i nuj ąc
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