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Summary

The purpose of the study was to determine the prevalence of avian influenza virus (AIV) infections in
poultry and free-living birds in Poland. Samples were collected for both serology (blood) or virology (feces or
cloacae swabs) examination. Between 2001-2004,20,I94 samples of sera from chickens, turkeys, geese, ducks,
ostriches, pigeonso pheasants and guinea-fowls (5-40 samples from each flock) were tested in: Agar
Immunodiffussion test (AGID) - 1,138 samples, ELISA test - 912 samples or Haemagglutination Inhibition
test (HI) with H5 and H7 antigens - l8,189 samples. 2,680 samples from poultry (mainly geese and ducks) and
approx. 1,515 samples from wild birds were tested for virology examination on SPF embryonated eggs. No
antibodies were found using the AGID test. The ELISA test for 7 sera from 7 flocks (5 chicken and 2 turkey
flocks) proved positive in 2001. These samples were negative in AGID and HI/HS and H7. Antibodies to
AIViHS were detected in the HI test in 8 samples from 3 geese flocks (4 sera in 2001 from 1 flock, 1 serum from
1 flock in 2003 and 3 sera from 1 flock tested twice) in 2004 and antibodies to AIV/H7 were found in 2 samples
of sera firom2 chicken flocks in 2003. No virus was isolated from poultry flocks, including seropositive flocks.
HoWOver, in 2002, two low pathogenic AI viruses of H5 subĘpe were isolated from pooled feces samples from
seagu|ls and robins. The results indicate that the Polish poultry population is free from AIV infections,
however AIV/HS strains isolated from wild birds indicate that there is a possible threat of the virus being
transmitted into poultry flocks.
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Influenza (g.ypa) ptakow (avian influenza, AI) jest
jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych drobiu,
którą wywofuj ą wirusy infl uenzy, należące do rodzaj u
InJluenz avirus Ęp A z r odziny O rthomyxovir id ae (7 ).
Wirusy influenzy typu A, rozprzestrzenione na całym
świecie, są przy czyną zakażen wielu gatunkow pta-
ków, zarówno domowych, jakteż ozdobnych i dzikich
utrzymyr,vanych w zamknięciu lub wolno zyjących (1).
Największe jednak straty powodują u kur i indyków.
Ptaki wolno żyjące,szczegolnle wędrujące ptaki wodne
są często bezobjawowymi nosicielami wirusa AI (AIV)
i stanowią ich głowny rezerwuar oraz częste źródŁo
zakażęil innych gatunkow ptakow (1).

Patogenność wirusów AI jest bardzo zróżntcowa-
na. Szczepy najbardziej zjadltwe wywołująpostać cho-
roby nazywanej obecnie w kraju wysoce iladliwągry-
pąptakow (highly pathogenic avian influenza, HPAI).
Postać HPAI znajduje się na liście A chorób zakaż-

nych zwierząt OIE (5) i podlega obowiązkowi zgła-
szania i zwalczania z urzędl (4, 15, 17). Dotychczas
wszystkie wysoce zjadltwe szazepy wirusów AI wy-
wołujące HPAI należądo podtypow H5 i H7 (spośród
16 znanych podtypow H), chociaż większośc izola-
tow obu podtypow wykazuje słabąpatogennośc (16).

W Polsce dotąd nie stwierdzono postaci HPAI, jed-
nak w połowie lat 90. notowano ltczne przypadki sła-
bo zjadliwej influenzy (grypv) ptaków (low pathoge-
nic avian influenza, LPAI) w stadach indykow rzeź-
nych i reprodukcyjnych (12, 13).

Coraz większego znaczenla nabieraj ą przeglądowe
b adanta p o zw alaj ąc e na bie żąco o c eni ac sytuacj ę ep i -

demi o 1o gi c zną w z akre s i e wy s tęp ow a nta zakażęh w i -

rusami AI,zwłaszczapodtypów H5 i H7, w populacji
drobiu, atakżę ptaków wolno żyjących. W krajach UE
zwrócono uwagę na potrzebę stałego monitoringu AIV
po skutkach epidemii HPAI we Włoszech w 2000 r.



AGID i dodatkowo wirusologicznie, Zkażdego
stada pobierano od 5-10 (drób grzebiący) i 10 Tab. 1. Wyniki badań monitoringowych w kierunku zakażeń wirusami
lub 40 (drób wodny) próbek krwt. influenzy ptaków u drobiu i ptaków dzikich

(6). Efektem było opracowanie zasad monitorowania
zakażeń AIY w ktorym uczestnictwo krajow azłon-
kowskich UE było początkowo dobrowolne (2), a od
2004 r.jest obligatoryjne (3).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki
b adafi nad r o zpr ze strz eni eni ęm zakażefi wiru s ami in-
fluenzy ptaków, podtypu H5 i H7, w krajowej popula-
cji drobiu i ptaków dzikich w latach 200I-2004.

Materiał imetody
Próbki do badań serologicznych. Badaniom poddano

łącznie 20 I94 próbki surowic zę l74 stad kur, indyków,
gęsi, kaczek, gołębi, bażantów i perlic (200l r.), 643 stad
kur, indyków, strusi, gęsi ikaczek (2003 r.) i 671 stad kur,
indyków, gęsi, kaczek i strusi (200a r.). W 2001 r, surowice
kur i indyków badano komercyjnym zestawem ELISA
AIV (FlockChek IDEXX). Surowice pozostĄch gatunkow
ptaków oraz surowice ze stad kur i indyków, w których
uzyskano wyniki dodatnie w teście ELISA, badano w teś-
cie immunodyfuzjiw zelu agarowym (AGID) z anĘgenem
AIV oraz w teście hamowania hemaglutynacji (HI) zanty-
genami H5 i H7 AIV. W latach2003 i 2004 surowice bada-
no testem HI z antygenami H5 i H7 AIY a w przypadku
wyników dodatnich stada seropozyĘwne badano w teście

Próbki do badań wirusologicznych. Bada-
niem objęto łącznie około 2680 próbek kału lub
wymazów kałowych z kloaki pobranych od dro-
biu w 2002 r. z25 stad ku1 indyków, gęsi i ka-
czek, w 2003 r. z 2I3 stad gęsi i kaczek i w
2004r. z24 stad gęsi i kaczekoraz około 1515
próbek kafu od ptaków dzikich (morskich, wod-
no-błotnych i innych), w 200ż 640 próbek,
w 2003 - 363 próbki i2004 512 próbek. Prób-
ki od tego samego gatunku ptaka łączono
(pulowano) w próbki zbiorcze Liczące do l0
(w 200ż r.) lub do 5 (w 2003 i 2004 r.) próbek
indywidualnych.

Test hamowania hemaglutynacji (HI). Test
HI wykonyłvano metodą mikro wg Instrukcji
GLW (10) zgodnej z załącznlkiem III Dyrekty-
wy Rady 92l40lEEC (4). Stosowano 4 jednost-
ki hemaglutynacyjne (HA) antygenów AIV pod-
typu H5 iH7. Za wynik dodatni przyjmowano
miano surowicy > 16.

Test immunodyfuzji w żelu agarowym
(AGID). Test AGID wykonano metodą mikro
wg Instrukcji GLV/ (10) zgodnej zzałączntkiem
III Dyrekty.wy Rady 9żl40lEEC (4). Jako anty-
genu uzyto rozcieru błon kosmówkowo-omocz-
niowych zarodków SPF zakażonych referencyj-
nymszczepem H7N1 AIV.

Test ELISA. Test ELISA (FlockChek
IDEXX) wykonano zgodnie z procedurąprodu-
centa dołapzoną do zestawu.

Izo|acja wiru s olo gic zna. B adanie wykona-
no wg Instrukcji GLV/ (10) zgodnej z załącznt-

kiem III Dyrektywy Rady 92l40lEEC (4) na zarodkach ku-
rzych SPF. Izolaty witusowe wykazujące aktyr,vność he-
maglutynacyjną (HA) poddawano identyfikacji.

Identyfikacja serologiczna izolatów HA. Izolaty HA
identyfikowano serologicznie w teście HI przy uzyciu su-
rowic referencyjnych dla AIV podtypu H5 i H7.

Identyfikacja molekularna izolatów HA. Identyfiko-
wano je w teście RT-PCR stosując pary starterów dla genu
koduj ącego nukleoproteinę (wykr-ywanie wirusów influenzy
typu A) oraz dla genów kodujących hemaglutyninę podty-
pów H5 i H7 (9). Produkty PCR poddano sekwencjonowa-
niu w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,
a na stępni e pr zepr ow adzono analizę s ekwencj i amino kwa -

sów miejsca cięcia hemaglutyniny, zktórymzwiązana jest
patogenność AIV.

Określenie p ato ge nno ś ci in v iv o. Indeks dożylnej zj ad-
liwości (IVPD izolatów wirusowych określano wg Instruk-
cji GLW (10) zgodnej z załącznlkiem III Dyrektywy Rady
9żl40lEEC (4).

Wyniki iomówienie
Zbiorczę wyniki badań przedstawiono w tab. 1.

Ogółem w latach 2001-2004 przebadano łącznie 20
299 próbek surowic od stad drobiu oruz2680 i blisko

Rok Liczba

Badanie selologiczne

AGID |,l-,ro l,rłłr,

Badanie

Dlób

u irusolog iczn e

ptaki dzikie

2001

Slad badanych

stad dodatnich

Próbek badanych

próbek dodatnich

70

0

1 028

0

104

7

g72

7

70

1

1 028

4

2002

Slad badanych

§tad dodalnich

Ptóbek badanych

plóbek dodatnich

25

0

250

0

ok. 640

2 ptóbki
zb iotcze

2003

Stad badanych

stad dodalnich

Próbek badanych

plóbek dodatnich

3

0

30

0

643

3

6430

3

213

0

2130

0

363

0

2004

stad badanych

stad dodalnich

Próbek badanych

ptóbek dodatnich

1

0

80

0

671

1

10 731

3

24

0

290

0

512

0

Bazem

Slad badanych

stad dodalnich

Próbek badanych

próbek dodatnich

81

0

1138

0

104

7

972

7

1 391

5

18 189

10

262

0

2680

0

ok,1515

2 ptóbki
zb iotcze

(wirusy H5)



1515 próbek kafu lub wymazów kałowych z kloaki,
odpowiednio od drobiu i ptaków dzikich.

W 2001 r. przebadano serologicznieŁącznte 1930
surowic ze I74 stad drobiu. Na 972 surowice od kur
i indyków badanych testem ELISA stwierdzono
7 (0,7 %) seroreagentów pochodzących z 7 stad, w tym
z3 stadreprodukcyjnych kur, 2 stad towarowych nio-
sek i po 1 stadzie indykow rzeżnych i reprodukcyj-
nych. Wszystkie surowice dodatnie w teście ELISA
byĘ ujemne w teście AGID orazHllHl i H7. Badane
stada gołębi, perlic, bażantów,kaczęk oraz gęsi byĘ
ujemne w testach AGID oraz HI1H5 i H7, z wyjąl
kiem jednego stada gęsi reprodukcyjnych, gdzie stwier-
dzono 4 seroreagentów dla podtypu H5 AIV (miana:
16-64).

W 2002 r. badaniom wirusologicznym poddano
próbki świezego kału lub wymazów kałowych zklo-
aki pobrane w 2001 r, od drobiu fermowego tw 2002 r.

od ptaków dzikich. Ogółem przebadano 890 próbek
zebranych w 93 próbki zbiorcze, w tym: 250 próbek
(25 próbek zbiorczych) od drobiu (kury, indyki, kacz-
ki, gęsi) i około 640 próbek (67 próbek zbiorczych)
od ptaków dzikich. Z próbekpobranych w stadach dro-
biu fermowego, w łm w stadach serododatnich w teś-
cie ELISA w 2001 r., nie stwierdzono występowania
wirus ów AI. W 2 pr óbkach zbiorczy ch pocho dzących
od 2 gatunków ptaków dzikich, mewy i rudzika, wy-
izolowano wirusy AI, które zostaĘ zidentyfikowane
przy lĘciu testów HI i RT-PCR jako szczepy AIV
podtypu H5 (9). Badania patogennoś ci in vivo oraz in
v itro wykazaĘ, że obydwa izolaty należą do szczep ów
LPAI (słabo pato gennych).

Od 2003 r. w ramach urzędowych badań kontrol-
nych drobiu i ptaków wolno żyjącychw kierunku AI
(1a) w oparciu o za|ęceniaKomisji UE (2) przebada-
no kury, indyki, strusie (serologicznie) orazgęsi, kaczki
i ptaki dzikie (wirusologicznie). Ogółem przebadano
826 stad fermowych drobiu, w tym 148 stad kurcząt
brojlerow, 324 stadakur niosek, 120 stad indykóq 21
stad strusi, I74 stada gęsi i 39 stad kaczek z 15 woje-
wództw i 363 próbki od ptaków dzikich z 13 woje-
wódźw. W teście HI/H5 i H7 ogołem przebadano 6 1 30
surowic z 613 stadkur, indyków i strusi i 300 surowic
z 30 stad drobiu wodnego (dodatkowe badanie), Prze-
ciwciała AIV typu HI wykazano w 3 surowicach
(0,05%) pochodzących z 3 ferm drobiu: kurcząt broj-
lerów, kur niosek towarowych i gęsi rzeżnych. Dwie
surowice (po jednej ze stadaklrczątbrojlerow i stada
kur nio sek) reagowĄ dodatnio z anĘ genemH7 (mia-
na odpowiednio: 64 i 16), a trzęcia surowica od gęsi
r zeźny ch re agow ał a do datni o z anty genem H 5 (mi ano
HI 64). W ponownie przeprowadzonych badaniach
serologicznych obydwu ferrn kurcząt broilerow i kur
niosek uzyskano wynik ujemny. Na około 2100 prze-
badanych wirusologicznie próbek z 2I3 stad drobiu
wodnego i 363 próbki od ptaków dzikich, w żadnej
zpróbek zbiorczych, w tym pochodzących z sero-

dodatniego stada gęsi nie stwierdzono wirusów influ-
enzy ptaków.

W roku 2004 r.badania monitoringowe realizowa-
no początkowo (pierwsze pókocze) na zasadach roku
poprzedniego. Natomiast w drugim półroczu przygo-
towano nowy, krajowy program zgodnie z Decyzją
Komisji (3), ktory po akceptacji GłównegoLekarza
Weterynarit t zalnvięrdzęniuprzęz Komisję UE został
wdrożony do realtzacji. Nowym programem badania-
mi objęto sześć wojeŃództw,przy czymbadanie dro-
biu prowadzono w 3 województwach (lubelskie, ma-
zowieckie, wielkopolskie), a badanie ptaków dzikich
w 6 wojew ództwach (poza wymienionymi, równięż
dolnośląskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie). Drób
fermowy, obejmujący stada reprodukcyjne i towaro-
we kur niosek, indykow, gęsi i kaczek oraz strusi ba-
dano serolo glcznlę. Z wyznaczonego do badań stada
drobiu pobierano probki krwi w ilości: 5 (strusie), 10

(kury i indyki) i 40 (gęsi i kaczki). Surowice badano
testem HI z antygenami podtypu H5 (H5N7) i H7
(H7N7) AIV. W przypadku wynikow dodatnich
wykonywano badania potwierdzaj ącę z antygenami
H5N2 i H7N1. Surowica reagfiąca dodatnio z oby-
dwoma antygenami danego podtypu H5 lub H7 wiru-
sa AI uznaw anabyła ostatecznie j ako dodatnia. Od pta-
ków dzikich pobierano świezy kał, który badano wi-
rusologicznie.

Ogółem w 2004 r. przebadano łącznte 10 73 1 suro-
wic pochodzącychz 671 fęrm: 400 probek od kurcząt
brojlerow, 3117 probek od kur niosek, 1445 próbek od
indyków, I22 próbkt od strusi, 4675 próbek od gęsi,
927 próbek od kaczek oraz dodatkowo 45 próbek od
kur chowu przyzagrodowego i 290 próbek kału od dro-
biu wodneg o z24 ferm gęsi ( 1 7 ferm) i kaczek (7 ferm).
Spośrod badanych probek surowic tylko w dwóch su-
rowicach (0,02%) pochodzących z jednego stada gęsi
reprodukcyjnych stwierdzono przeciwciała dla AIV
podtypu H5, Miana HI surowic byĘ naniskim pozto-
mie (16 i 32). Stado seropozytywne poddano badaniu
retrospektyłvnemu. W ponownie pobranych próbkach
(40 surowic ,40 wymazów kałowych z kloaki) stwier-
dzono 1 seroreagenta dla podtypu H5 AIV (miano HI
- 3ż), natomiast wynik badania wirusologicznego
wymazów kałowych z kloaki był ujemny, co wskazu-
je na brak czynnego zakażenia w stadztę. Ponadto,
pr zępr ow adzony wywiad epidemio 1o giczny stada s e -

rododatnie go wykazał, że w okre sie 3, 5 -letnie go cho -

wu u gęsi nie stwierdzano problemów zdrowotnych.
Wirusologi cznte przebadano łącznie 5 14 próbek kału
lub wymazów kałowych od dzikich ptakow, ktore po-
łączonow 108 próbek zbiorczych. Wżadnej zprobek
zbiorczychkału i wymazów kałowych z kloaki pocho-
dzących od ptaków dzikich nie stwięrdzono obecnoś-
ci wirusów influenzy ptaków.

Wyniki przeprowadzonych badań w latach 200I-
-2004 wskazują ze krajowa populacja drobiu fermo-
wego jest zasadniczo wolna od zakażęh wirusami in-



fluenzy ptakow podtypu H5 i H7. Stada kur i indyków
dodatnie w teście ELISA były ujemne w rekomendo-
wanych przez OIE testach AGID i HI/H5 iH].}LIożę
to wskaz}ryvaó na występowanie wyników fałszywie
dodatnich w teście ELISA, za azym przemawia rów-
niez niski odsetek seroreagentów w stadzię. W wyni-
ku zakażęil wirusami AI odsetek ptaków serododat-
nich w stadzie przekracza zwykle 50% (8). Innym
wyj aśni eni em mo gą b y ó zakażeni a AIV innych p o d§-
pów niz H5 i H7. W przypadku trzęch stad gęsi sero-
dodatnich z wirusem AI podtypu H5 mogło dojść do
wcześniejszego kontaktu z tym wirusem, a ujemny
wynik b adań wirus o 1o gic zny ch pr óbek kału z Ę ch stad
wskazuje na brak nosicielstwa i siewstwa. Nie można
i w tych przypadkach wykluczyć reakcji niespecy-
ftcznych,na co wskazuje niski odsetek seroreagentów
(5-10%).

W okresie 4-letnich badań drobiu w kierunku wy-
stęp owania zakażęń wirus ami AI wykazano obe cno ść
około 0,7oń seroteagentów dla AIV badanych testem
ELI SA, w Ęm zaledw ię 0,0 50ń seroreagentów dla pod-
typów H5 i H7.

Reasumując nalezy podkr eśIió, tż syhracja epidemio-
Io giczna w z akre s i e wy stęp owa nia zakażeh wirus ami
AI w krajowej populacji drobiu jest korzystna, jednak
izolacja wirusów od ptaków dzikich w 2002 roku wska-
zljena istniejące zagrożenie dla drobiu. Możliwość
transmisji wirusa AI, nawet o słabej patogenności, do
stad drobiu domowego jest realna i stanowi powazne
zagrożenie wybuchem epidemii wysoce zjadliwej gry-
py ptaków. Wykazano, ze epidemie HPAI we Włoszech
w 199912000 r., a niewykluczone żę takżę w krajach
Azji Południowo-Wschodniej w 2004 r., poprzedzone
byĘV,łĘeniem w populacji drobiu wirusa AI o niskiej
zjadliwości, który w wyniku mutacji uległ transforma-
cji do wirusa wysoce patogennego (6). W przypadku
HPAI w Holandii w 2003 r.niewykazano wprawdzie
podobnego zjawiska (8), jednak w latach poprzedza-
jących epidemię izolowano w tym kraju słabo pato-
genne wirusy AI HllN7 i H7N3 od dzikich kaczek
(11) i uważa się, iz w tym przypadku wirus H7N7,
który wywołał najvriększąw Europie epidemię HPAI
powstał w wyniku reasortacji materiału genetycznego
(wymiany segmentów genomu) pomiędzy tymi dwo-
ma wirus ami. Warto przypomni ec, że str aĘ bezpo śred-
nie i pośrednie wynikające z epidemii HPAI we Wło-
szech, gdzie zabito i zlikwidowano ponad 13 milio-
now ptaków, wyniosły łącznte 230 mln euro. W Ho-
landii padło lub wybito ok. 33 miliony ptaków, a stra-
ty bezpośrednie ocenia się na 270 mln euro (6, 11).
W Azji liczbaptaków padĘch i zlikwidowanych w wy-
niku choroby przekroczyła 100 milionów, a straĘ ma-
terialne są wciąz trudne do oszacowania (6). Powyz-
sze fakty potwierdzajązasadnośó podjęĘch badań mo-
nitoringowych i celowość ich kontynuowania dla bie-
żącej oceny zagtożehze stronywirusów influenzy dla
kraj owej populacj i drobiu.
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Celem badań było określenie początkowego stężenla formaliny w pĘnie sto-

sowanym do kąpieli racic i czas niezbędnego do 50% obniżenia tego 51c.żenia po
przejściu ptzez kapiel ostatniej krowy ze stada krów mlecznych Badania prze-
prowadzono w okresie od grudnia 2000 r do paździemika 2001 r w l8 fermach
liczapych każda od 40 do 140 krów. Stężenie fomaliny w 11 z 18 basenów
wypełnionych wodą rłyno siło powyżej 3 % Po 6 przej ściach zw ier ząt przez ba-
sen spadało ono do poniżej 29" Sredni czas ( tl : ) wynosił 349 minut i wahał się
w granicach 1086-6230 min (mediana 3435 min ). Wartośó t,., zależała od iloś-
ci wody w basenie do kapieli racic i zwiększała się o 3,74 min/t, Natomiast ilości
litrów wody przypadaja.ca na krowę (0,8-12 1) zwiększała t,,, o 357 min./krowę.


