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KRONIKA

Źródłem przedstawionych danych jest Zakład In-
formacji o Zdrowiu Zwierząt i Analizy Światowej 
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Przekazane 
zostały one na podstawie obowiązku zgłaszania do 
OIE przez państwa członkowskie występujących na 
ich terenie chorób listy OIE (2). Referującą w czasie 
odbytej w Paryżu 83. Sesji Generalnej OIE (24-29. 
05.2015) była kierownik wymienionego Zakładu 
dr Paula Cáceres (1, 3). Czas przeglądu obejmuje rok 
2014 i pierwsze miesiące 2015 r., z nawiązywaniem do 
lat poprzednich, łącznie z rokiem 2005. Omawianymi 
chorobami są: bruceloza wywołana przez Brucella 
(B.) abortus, gruźlica bydlęca przez Mycobacterium 
(M.) bovis, infekcja powodowana przez wirusy grypy 
ptasiej oraz pryszczyca.

Bruceloza
Zgodnie z danymi 83. Sesji Generalnej OIE, B. abor-

tus jest czynnikiem etiologicznym powodującym rocz-
nie około 500 000 infekcji u człowieka. Ograniczanie 
tej liczby zależy w głównej mierze od stopnia zwalcza-

nia infekcji u zwierząt. Oprócz problemu związanego 
ze zdrowiem publicznym bruceloza jest też przyczyną 
strat w produkcji zwierzęcej, związanych głównie 
z ronieniami krów. Jak wynika z ryc. 1, występowanie 
B. abortus na świecie w 2014 r. było częste, zwłaszcza 
na obszarze Ameryk, Afryki i Azji. Porównując dane 
z 2014 r. z wynikami z 2005 r. wykazano, że nastąpiła 
obecnie poprawa, wyrażająca się spadkiem z 54% do 
52% liczby państw członkowskich, które potwierdzały 
w OIE występowanie B. abortus u bydła. Dodatkowo 
wykazano, że sytuacja charakteryzowana częstością 
przypadków B. abortus u bydła w danym kraju/tery-
torium uległa poprawie, porównując z 2005 r., w 37% 
krajów/terytoriów przesyłających informacje do OIE, 
była stabilna (czyli bez zmian) w 39% krajów, pogor-
szyła się w 24% krajów.

Gruźlica bydlęca
Gruźlica bydlęca, z czynnikiem etiologicznym 

M. bovis, uznana została w 2015 r. przez OIE jako na-
dal poważny problem, ciągle na świecie występujący 

(ryc. 2), tak z powodu powodowa-
nia strat w produkcji zwierzęcej, 
jak również ze względu na zoono-
tyczny charakter infekcji.

Podobnie jak w przypadku 
brucelozy wykazana została przez 
OIE, na podstawie informacji ze 
strony państw członkowskich, 
poprawa globalnej sytuacji epi-
demiologicznej, przy porównaniu 
danych z 2005 r. z rokiem 2015. 
Tendencja redukcji zmniejszania 
się liczby zgłoszonych infekcji 
wyrażała się spadkiem odsetka 
krajów/terytoriów wykazujących 
gruźlicę bydła z 53% w 2005 r. do 
49% w 2014 r.
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Ryc. 1. Występowanie Brucella abortus u zwierząt domowych i nieudomowionych 
w 2014 r.
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Spośród państw członkowskich OIE 93% uznawało 
bydlęcą gruźlicę za chorobę podlegającą obowiązko-
wi zgłaszania do władz weterynaryjnych (notifiable 
disease), a 77% dodawało, że na ich terenie stosuje 
się przeglądy zmierzające do jej wykrywania (general 
surveillance) i wybijanie krów zakażonych („stamping 
out”), co jest najczęściej stosowaną metodą zwalczania 
gruźlicy bydła. Podkreślono, że zwalczanie gruźlicy 
bydlęcej przy wykorzystywaniu testów diagnostycz-
nych i programów wybijania jest kosztowne i wymaga 
długoterminowych zobowiązań rządowych, co nie 
zawsze może być realizowane, zwłaszcza w przypad-
ku państw rozwijających się lub o niskim potencjale 
ekonomicznym. Z uwagi na środki niezbędne w likwi-
dowaniu rezerwuarów gruźlicy bydła wśród zwierząt 
nieudomowionych jedynie 8% krajów/terytoriów re-
alizowało w 2014 r. tę działalność. W prezentowanym 
na 83. Sesji Generalnej OIE opracowaniu stwierdzono, 
że M. bovis wykazany został u 38 gatunków zwierząt 
nieudomowionych, zwłaszcza zwierząt kopytnych. Na 
wykazaną za 2014 r. liczbę 113 493 izolatów M. bovis 
0,2% szczepów pochodziło od zwierząt nieudomowio-
nych, co może dowodzić, że liczne mające miejsce in-
fekcje nie zostały przez służby weterynaryjne wykryte.

Z uwagi na wykazane rezerwuary M. bovis u zwie-
rząt nieudomowionych zalecono skierowanie większej 
uwagi na to zagrożenie zwierząt domowych oraz 
w miarę możności wykonanie w przyszłości dokład-
niejszych badań w tym kierunku.

W porównaniu do lat ubiegłych obecny spadek przy-
padków izolacji M. bovis od bydła wskazuje, że w tej 
dziedzinie, podobnie jak w przypadku B. abortus u by-
dła, osiągany jest w krajach członkowskich OIE pewien 
postęp. Mimo tego stwierdzenia podkreślono w cza-
sie 83. Sesji Generalnej OIE, że eradykacja gruźlicy 
bydlęcej ciągle pozostaje trudnym i nierozwiązanym 
problemem, wymagającym znacznych środków finan-
sowych i zwiększonego udziału państwowej służby 
weterynaryjnej. Krajom wolnym od gruźlicy bydlęcej 
zwrócono uwagę na potrzebę przeglądów w kierunku 

gruźlicy zwierząt nieudomowionych, 
gdyż nie wykrywane rezerwuary M. 
bovis u zwierząt nieudomowionych 
mogą stać się źródłem zakażeń zwie-
rząt domowych i przyczyną utraty 
statusu krajów wolnych od gruźlicy 
bydlęcej.

Podtypy wirusa grypy ptasiej
Podtypy wirusa grypy ptasiej 

z antygenami H5 lub H7 o niskiej 
patogenności (low pathogenic avian 
influenza, LPAI) wykazywane u dro-
biu podlegają, zgodnie z OIE, obo-
wiązkowi zgłaszania do OIE, tak 
samo jak te same podtypy o wysokiej 
patogenności; powodem jest ich 
zdolność mutowania w kierunku 

szczepów wysoce patogennych (high pathogenic avian 
influenza, HPAI), których izolacja tak od drobiu, jak 
też ptaków nieudomowionych takiemu obowiązkowi 
zgłaszania podlega. Podkreślono, że główny problem 
odnoszący się do wirusów grypy ptasiej w sensie za-
grożenia zdrowia polegał na wywoływaniu epidemii 
i poważnych strat w produkcji drobiu oraz zachorowań 
u ludzi, przy potencjalnych możliwościach pandemii.

Sprawozdanie odnośnie do wirusów grypy ptasiej 
przedstawione na 83. Sesji Generalnej OIE potwier-
dziło, że między styczniem 2005 r. i majem 2015 r. 
miało miejsce 379 zgłoszeń o ich stwierdzeniu ze 
strony państw członkowskich do OIE. Po znaczącym 
wzroście liczby zgłoszeń wysoce patogennej grypy pta-
siej (HPAI), nastąpił spadek liczby zgłoszeń w latach 
2009-2013. Nieznaczny wzrost, rzędu 30 zgłoszeń, no-
towano w 2014 r. i w 2015 r., kiedy liczba ich do maja 
wynosiła 33. Wzrosła też liczba podtypów odnośnie 
do szczepów wysoce patogennych, co potwierdzało 
wniosek o potrzebie kontynuowania monitoringu 
w tym zakresie zarówno u ptaków domowych, jak 
również nieudomowionych.

Informacja z 83. Sesji Generalnej OIE określała, 
że grypę ptaków (AI) w latach 2005-2014 zgłosiły 43 
państwa/terytoria, wśród których 34 razy wykryło H5 
z pięcioma następującymi podtypami neuraminidazy: 
H5N1, H5N2, H5N3, H5N6 i H5N8. Najczęściej wy-
kazanym podtypem (przez 23 państwa) był H5N1, po 
którym H5N8 zgłaszało 13 państw, H5N2 – 9 państw 
oraz H5N3 i H5N6 po 4 państwa. Wskazano rów-
nież, że szczepy grypy ptasiej (AI) z antygenem H7 
wykazano jako następujące podtypy: H7N1, H7N2, 
H7N3, H7N7 i H7N9, wszystkie mniej więcej w tej 
samej liczbie. Podkreślono, że szczepy o najwyższym 
zagrożeniu dla zdrowia człowieka, stanowiące podtyp 
H7N9, zgłaszane były wyłącznie z Ludowej Republiki 
Chin i Hongkongu.

Spośród wymienionych podtypów największe 
straty ekonomiczne w produkcji drobiu powodowały 
podtypy H5N8 i H5N2. Pierwsze przypadki zacho-

Ryc. 2. Mycobacterium bovis u zwierząt domowych i nieudomowionych, dane 
z kwietnia 2015 r.
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rowań drobiu, wywołane przez H5N8, miały miejsce 
w Republice Korei w styczniu 2014 r., skąd podtyp ten 
przeszedł do Ludowej Republiki Chin, Japonii, Rosji 
i USA, a w listopadzie 2014 r. pojawił się w Europie 
i w styczniu 2015 r. w Chinach – Tajwanie. Między 
styczniem 2014 r. a majem 2015 r. wymieniony pod-
typ był przyczyną śmierci ponad 15 milionów sztuk 
drobiu w państwach, które wyżej zostały wymienio-
ne. Podtyp H5N2 w powyższym okresie występował 
w Chińskiej Republice Ludowej, a w kwietniu 2014 r. 
w Chinach – Tajwanie i w listopadzie 2014 r. w Ka-
nadzie, a w grudniu w USA. Podtyp ten ponownie 
pojawił się w styczniu 2015 r. w Chinach – Tajwanie, 
a w kwietniu w Kanadzie.

Pryszczyca
Pryszczyca (FMD) w okresie między styczniem 

2005 r. a majem 2015 r. była, zgodnie z omawianym 
sprawozdaniem OIE, drugą, najczęściej po grypie 
ptasiej, chorobą zgłaszaną do OIE, spośród chorób 
listy OIE.

170 krajów/terytoriów dostarczyło informację na 
temat pryszczycy za rok 2014 i do maja 2015 r. Spo-
śród tych państw 28% informowało o obecności lub 
podejrzeniu FMD wyłącznie u zwierząt domowych, 
8% zgłaszało pryszczycę lub jej podejrzenie u zwierząt 
domowych i u zwierząt nieudomowionych, a 1% zgło-
szeń dotyczył wyłącznie zwierząt nieudomowionych. 
Zgodnie z prezentowanymi danymi OIE, w podanym 
okresie 37% państw członków OIE zgłosiło wystąpie-
nie na ich terenie pryszczycy.

Spośród krajów, które zgłosiły FMD w 63% wywołał 
ją serotyp O, w 26% serotyp A, 19% krajów stwier-
dzało SAT2, 18% – SAT1, 7% – Asia 1, 4% serotyp 
C i 2% – SAT3. Stwierdzono ponowne wystąpienie 
serotypu O w Algerii i Tunezji po okresie niewystę-
powania od 15 lat.

Podkreślono, że ryzyko transmisji FMD z państw 
sąsiadujących do krajów, w których nie występowała, 
stanowi jeden z głównych powodów zwalczania cho-
roby do eradykacji włącznie. Przeniesienie infekcji 
często związane jest z nielegalnym przekraczaniem 
granicy państw przez ludzi lub środki lokomocji 
z zakażonymi FMDV zwierzętami albo produktami 
zwierzęcymi. Nieudomowione zwierzęta też uznano 
za potencjalny wektor przekazywania przez granice 
wirusa FMD. Odnosiło się to zwłaszcza do południo-
wej i wschodniej Afryki, w czym główną rolę odgrywa 
bawół afrykański (Syncerus caffer).

W czasie 83. Sesji Generalnej zanotowano ponowne 
wystąpienie FMD w Botswanie, Mozambiku, Namibii 
i Zimbabwe. Podkreślono, że FMD w okresie 2014 r. 
i kilku miesięcy 2015 r. nie występowała w większo-
ści państw/terytoriów Ameryk, Europy i Oceanii oraz 
że  do maja 2015 r. 45% państw członkowskich OIE 
miało status obszarów wolnych od FMD lub dyspono-
wało strefą wolną od FMD. Około 2% krajów człon-
kowskich nie informowało, mimo obecności FMD, 

o występowaniu tej choroby u zwierząt domowych 
na ich terenie. Chodzi tu zwłaszcza o niektóre kraje 
rozwijające się. Odnośnie do zwierząt nieudomowio-
nych procent o nieinformowaniu z 26% obniżył się 
do 13%.

Liczba krajów, które zgłosiły wystąpienie FMD, 
a następnie na bieżąco zgłaszały do OIE o jej trwa-
niu, wahała się miedzy 45 i 63 w latach 2005-2015. 
Częstość informacji poprawiła się między 2009 r. 
i pierwszym półroczem 2014 r. Zwiększyła się też 
liczba państw regularnie informujących OIE o FMD.

W nawiązaniu do przedstawianych do OIE przez 
szereg państw członkowskich niepełnych danych 
o wystąpieniu ognisk FMD wystosowany został do 
delegatów do OIE apel o poprawę w zakresie infor-
mowania o przypadkach FMD u zwierząt domowych 
i nieudomowionych.

W podsumowaniu wystąpienia dr Paula Cáceres, 
kierownik Departamentu Informacji o Zdrowiu Zwie-
rząt i Analizie w OIE podkreśliła, że począwszy od 
powstania tej organizacji w 1924 r. jako swe główne 
zadanie gromadzi ona informacje o występowaniu 
określonej grupy chorób zakaźnych zwierząt (listed 
diseases), powodujących znaczące straty w produkcji 
zwierzęcej i/lub o znaczeniu zoonotycznym w od-
niesieniu do całej kuli ziemskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich OIE. Liczba 
krajów członkowskich OIE wzrosła obecnie do 180, 
co praktycznie obejmuje obszar całej kuli ziemskiej 
i świadczy o wzrastającym międzynarodowym uznaniu 
tej organizacji. W minionym od 1924 r. czasie, mimo 
przedstawionych uwag krytycznych, poprawiła się 
jakość raportów o sytuacji epidemiologicznej poszcze-
gólnych krajów członków OIE odnośnie do chorób 
listy OIE. Łączy się to z doskonaleniem kompetencji 
służb weterynaryjnych poszczególnych państw oraz 
postępem w dziedzinie dostępności środków przekazu, 
obejmujących coraz szerzej informację elektroniczną.

W określaniu sytuacji epidemiologicznej, niezależ-
nie od powyższego, istotna okazała się poprawa metod 
diagnostyki laboratoryjnej, coraz częściej opartych 
na osiągnięciach biologii molekularnej. Warunkiem 
wysokiej skuteczności zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt jest uczciwość w dostarczaniu informacji. 
Ważnym elementem jest szybkość informowania 
o wystąpieniu choroby zaliczonej do listy OIE cen-
trali Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) 
w Paryżu oraz krajów sąsiednich i importujących 
zwierzęta lub ich produkty z kraju, w którym wystąpiła  
choroba.
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