
W wygłoszonym przez Sánchez-Viz-
caíno w czasie 82. Sesji Generalnej 

Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 
(OIE) wykładzie (1) na temat afrykańskie-
go pomoru świń (ASF) przedstawione zo-
stały, obok znanych informacji, nowe dane. 
Uwzględniały one zagrożenie tą chorobą, 
czyli ocenę ryzyka ze strony krajów Euro-
py, począwszy od 2007 r., w odniesieniu 
do krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej, Centralnej, Zachodniej i Południo-
wej, z jednej strony, oraz krajów azjatyc-
kich, z drugiej. Wtedy bowiem nastąpiło 
zawleczenie z Gruzji wirusa afrykańskie-
go pomoru świń (ASFV) na obszar Kauka-
zu i Federacji Rosyjskiej, włącznie z azja-
tycką częścią Rosji (2, 3, 4).

Po wystąpieniu afrykańskiego pomo-
ru świń na terenie Gruzji w 2007 r. roz-
przestrzenił się on w  kolejnych latach 
w Armenii, Azerbejdżanie i wielu regio-
nach Federacji Rosyjskiej, skąd szerzył się 
w kierunku zachodnim (5), z pierwszym 
pojawieniem się na Ukrainie w 2012  r. 
i kolejnym na Białorusi w 2013 r. 24 stycz-
nia 2014 r. Światowa Organizacja Zdro-
wia Zwierząt (OIE) została powiadomio-
na, że dwa dziki padłe z powodu zakaże-
nia wirusem afrykańskiego pomoru świń 
zostały znalezione na Litwie w odległości 
15 km od granicy z Białorusią. Dziewięć 
kolejnych przypadków ASF stwierdzono 
w Polsce u padłych dzików w: lutym, maju, 
czerwcu oraz w  lipcu 2014 r. Wszystkie 
przypadki zlokalizowane były w powia-
tach sokólskim i białostockim, w odległo-
ści od kilku metrów do kilku kilometrów 
od granicy z Białorusią (6). 26 czerwca 
2014 r. OIE została powiadomiona o wy-
stąpieniu przypadku i ogniska ASF na Ło-
twie. Powstała zatem nowa sytuacja, wy-
magająca ingerencji w celu jej likwidacji, 
możliwie jak najszybciej.

Jak wynika z ogólnej charakterysty-
ki (7), wirus afrykańskiego pomoru świń 
jest chorobotwórczy dla świń domowych, 
wszystkich ras i grup wiekowych, oraz dla 
dzików, jak też dzikich świń afrykańskich. 
Nie jest chorobotwórczy dla pozostałych 
gatunków ssaków, w  tym dla człowieka 
(1). Może replikować się w komórkach 

kleszczy rodzaju Ornithodoros i utrzy-
mywać tam zakaźność przez wiele tygo-
dni (8, 9).

Zakażenie przez ASFV u świń nastę-
puje zazwyczaj drogą doustno-nosową, 
głównie poprzez bezpośredni kontakt 
ze zwierzętami chorymi lub nosicielami 
albo po spożyciu zanieczyszczonej wiru-
sem paszy zawierającej odpadki poubo-
jowe. Wiremia zazwyczaj rozpoczyna się 
po 2–3 dniach po zakażeniu, a w związ-
ku z brakiem przeciwciał neutralizują-
cych może utrzymywać się przez wiele 
dni, a nawet tygodni (7).

Objawy kliniczne ASF mogą u poszcze-
gólnych zwierząt różnić się w znacznym 
stopniu, zależnie od właściwości izola-
tu wywołującego zakażenie, jego dawki 
i drogi zakażenia. Większość krążących 
w ognisku ASF szczepów wywołuje po-
stać nadostrą lub ostrą ASF, ze zmiana-
mi krwotocznymi na skórze i  w  narzą-
dach wewnętrznych zakażonych zwierząt. 
Objawy kliniczne i  zmiany patologicz-
ne mogą być podobne do występujących 
w  innych chorobach zakaźnych świń, 
zwłaszcza w klasycznym pomorze świń 
(CSF) i różycy (7). Niezbędne jest zatem 
wykonanie laboratoryjnej diagnozy róż-
nicowej (10).

W diagnostyce laboratoryjnej ASF naj-
częściej stosowany jest test polimerazo-
wej reakcji łańcuchowej (PCR), identy-
fikujący materiał genetyczny ASFV (1). 
Do stwierdzenia obecności przeciwciał 
wykorzystuje się test immunoenzyma-
tyczny (ELISA; 1). Znajduje on zastoso-
wanie do badań przeglądowych w zapo-
wietrzonych obszarach i terenach z nimi 
sąsiadujących. Izolacja wirusa i sekwen-
cjonowanie produktu PCR zalecane są 
dla potwierdzenia każdego nowego wy-
stąpienia ASF (5).

Ryzyko wystąpienia ASF 
w krajach wolnych od zakażenia

W celu analizowania bieżącego, poten-
cjalnego, czyli wykalkulowanego, ryzy-
ka szerzenia się ASFV do krajów (teryto-
riów) wolnych od tego zakażenia, autorzy 

wystąpienia przedstawionego na 82. Se-
sji Generalnej OIE (1) rozważali aktualną 
obecność choroby w Europie Wschodniej 
i w Afryce. Przy pierwszej z wymienionych 
lokalizacji ASF dotyczyło to oceny ryzyka 
dla krajów Unii Europejskiej, a przy drugiej 
dla krajów azjatyckich, głównie Chińskiej 
Republiki Ludowej. Analiza ta uwzględ-
niła stopień zagęszczenia świń w krajach 
wolnych od ASF, jak również ich geogra-
ficzne rozmieszczenie i stosunki handlo-
we z obszarami (państwami), w których 
ASF występuje.

Kraje europejskie

W odniesieniu do krajów Unii Europejskiej 
analizowano trzy drogi szerzenia się ASFV:
1)  legalny import świń i produktów wie-

przowiny w okresie wysokiego ryzyka 
epidemicznego; 

2)  nielegalny import świń i produktów wie-
przowiny; 

3)  wprowadzenie ASFV za pośrednictwem 
zanieczyszczonych nim przedmiotów 
oraz przy udziale dzików nosicieli wi-
rusa, przemieszczających się na tereny 
wolne od zakażenia. 
Badania te nie uwzględniały analizy 

ryzyka wprowadzania ASFV za pośred-
nictwem kleszczy, ponieważ w związku 
z ich ekologią ten sposób szerzenia się ASF 
uznano za mało istotny (11).
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Na podstawie oceny ryzyka przeniesie-
nia ASFV z Europy Wschodniej do kraju 
wolnego od ASF, w następstwie nielegalne-
go importu świń lub produktów wieprzo-
wych w celu handlowych za potencjalnie 
najbardziej zagrożone uznano: Francję, 
Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię (12).

W ocenie zagrożenia transmisją ASFV 
kraju wolnego od ASF przez emigran-
tów z Europy Wschodniej mieszkających 
w Unii Europejskiej, zaopatrujących się 
od czasu do czasu dla własnych potrzeb 
w produkty spożywcze, zawierające wie-
przowinę z kraju pochodzenia, zapowie-
trzonego ASFV, najbardziej istotna oka-
zała się ich liczba. Obecnie dotyczyło to 
głównie Rosjan i Ukraińców przebywają-
cych w państwach UE. W grę wchodzi-
ło też nielegalne nabywanie wieprzowi-
ny z Europy wschodniej w celach handlo-
wych w krajach UE.

Na podstawie analizy potencjalnego ry-
zyka transmisji ASF za pośrednictwem za-
nieczyszczonych wirusem środków trans-
portu: samochodów ciężarowych, okrętów, 
samolotów – przewożących zanieczyszczo-
ne przez ASFV odpadki wieprzowiny, kra-
jami najbardziej zagrożonymi okazały się 
Polska i Litwa, a następnie Finlandia, Es-
tonia i Niemcy (13).

Spośród analizowanych szlaków trans-
misji ASFV największe potencjalne ryzy-
ko pojawiło się ze strony zanieczyszczo-
nych samochodów transportowych i było 
przypisywane Polsce i Litwie (1). Kolejne 
źródło najwyższego, również ocenianego 
ryzyka, stanowiły okręty, w tym statki pa-
sażerskie lub statki transportujące. Finlan-
dia stwarza najwyższe potencjalne ryzyko 
wprowadzenia wirusa za pośrednictwem 
zanieczyszczonych wirusem przedmio-
tów. Najniższe ryzyko wiązano z samolo-
tami. Dotyczyło ono krajów o najwyższych 
obrotach handlowych (Niemcy, Francja, 
Wielka Brytania; 1).

Zastosowana w odniesieniu do prze-
mieszczania się dzików ocena potencjal-
nego ryzyka wprowadzenia do Unii Eu-
ropejskiej wirusa afrykańskiego pomoru 
świń, oparta na danych z grudnia 2013 r., 
wykazała, że Polska i Finlandia przedsta-
wiają najwyższe zagrożenie wprowadzenia 
ASFV za pośrednictwem dzików, po czym 
w kolejności następuje Litwa i Łotwa (14). 
Nie oznacza to, że we wszystkich tych kra-
jach obecnie występuje ASFV, lecz że sta-
nowią one, w oparciu o analizę ryzyka, po-
tencjalne zagrożenie (1).

W odniesieniu do dzików jako najwyż-
sze czynniki ryzyka szerzenia się ASF oce-
niono: 
1)  istnienie sprzyjających warunków ich 

bytowania oraz 
2)  wybuchy ASF wśród świń domowych 

w rejonach dużego zagęszczenia chowu 
świń i bliskiej obecności dzików, które 

wtedy mają dużą możliwość zakażania 
się od świń domowych, tworząc w kon-
sekwencji trwały endemiczny rezerwu-
ar ASFV.

Kraje azjatyckie

W kolejności Sánchez-Vizcaíno i wsp. (1) 
rozważyli, również w oparciu o ocenę ry-
zyka, możliwość rozprzestrzeniania się 
ASF w Azji, przy transmisji z Afryki lub 
wschodniej Europy, zwłaszcza z Federacji 
Rosyjskiej, rozwijającej ostatnio z Chinami 
coraz żywsze stosunki handlowe.

Azja jest największym na świecie ob-
szarem produkcji świń, przy czołowej po-
zycji Chin, gdzie w 2012 r. poddano ubo-
jowi więcej niż 679 mln świń (15). Region 
ten jest też największym na świecie impor-
terem wieprzowiny.

Chińska Republika Ludowa podpisała 
w 2010 r. porozumienie o współpracy go-
spodarczej z większością krajów Afryki. 
W niektórych spośród tych państw ASF 
ma charakter endemiczny, czyli stałego 
wieloletniego rezerwuaru ASFV. Do tej 
grupy krajów należą: Angola, Kongo, Ke-
nia, Nigeria i Republika Południowej Afryki 
(16). W efekcie wymienionej umowy nastą-
pił rozwój handlu świniami i wieprzowiną, 
w tym licznych powiązań drogą powietrz-
ną i morską oraz odpowiedniego z tą sytu-
acją przemieszczania się ludzi (16). Licz-
ba obywateli Chin mieszkających w Afry-
ce znacznie wzrosła, do liczby wyższej 
niż 50 tys. rezydentów chińskich, zwłasz-
cza w takich krajach, jak: Republika Połu-
dniowej Afryki i Nigeria.

W związku z podaną sytuacją autorzy 
opracowania, prezentowanego w czasie 
82. Sesji Generalnej OIE (1), przeprowa-
dzili wstępną analizę oceny ryzyka trans-
misji ASFV do Chin. W tym celu wzię-
li oni pod uwagę główne czynniki ryzy-
ka, określone w poprzednich publikacjach 
(11, 12, 13, 14).

Zgodnie z tą oceną jedną z dróg, któ-
ra ciągle generuje największe ryzyko prze-
niesienia ASF do Chin, jest transport mor-
ski i handel odnoszący się do produktów 
od świń, w tym w szczególności przezna-
czonych na pasze odpadów poubojowych 
z  licznych krajów. Stanowi to więcej niż 
840 mln kg odpadów z 14 różnych krajów 
afrykańskich rocznie (15).

Omawiana ocena zagrożenia transmi-
sją ASFV wskazuje również na potencjalne 
ryzyko z powodu nielegalnego przewoże-
nia z Afryki do Chin produktów wieprzo-
wych, w tym przez pracowników chińskich 
zatrudnionych w Afryce, a odwiedzających 
okresowo kraj macierzysty. Ryzyko stano-
wi też rosnąca turystyka między China-
mi a Afryką.

Mimo braku szczegółowych danych, 
dotyczących transportu morskiego, 

dostępna informacja dowodzi znaczące-
go ryzyka transmisji ASFV, który bywa 
wprowadzany za pośrednictwem ładun-
ków statków, co łączy się z szeroko pro-
wadzonym handlem.

Zanieczyszczone ASFV samoloty wy-
dają się stanowić mniejsze ryzyko, cho-
ciaż, aby to określić bardziej jednoznacz-
nie konieczne jest uzyskanie szerszej in-
formacji na ten temat.

Ryzyko wystąpienia ASF u świń 
z rodzimego rezerwuaru wirusa

Przedstawiona dotychczas ocena zagro-
żenia (1) uwzględniała wyłącznie ryzy-
ko wprowadzania ASFV z innych krajów, 
bez brania pod uwagę rodzimych ognisk, 
w tym endemicznych trwałych rezerwu-
arów ASFV, stanowiących krajowe źródła 
szerzenia się zakażenia, które na przykład 
występują w Chinach.

W nawiązaniu do powyższego obser-
wuje się tendencję do ochrony świń przed 
krajowymi ogniskami ASF. Wyraża się ona 
w Chinach m.in. redukcją przyzagrodowe-
go chowu świń i zastępowaniem tego cią-
gle przeważającego obszaru produkcji fer-
mami średnio i wielkotowarowymi, w któ-
rych skuteczna bioasekuracja jest bardziej 
możliwa. Mimo tych tendencji w Chinach 
nadal istnieje dużo chlewni przyzagrodo-
wych bez bioasekuracji lub z bioasekura-
cją ograniczoną w swej skuteczności. Sta-
nowi to 30–40% produkcji świń, a ponad-
to stosuje się tam jako paszę zlewki (17), 
co sprzyja dodatkowo rozprzestrzenia-
niu się ASFV.

Liczne chińskie fermy nie dysponu-
ją kwarantanną dla włączanych do sta-
da z zewnątrz świń. Brakuje też efektyw-
nego oddzielania świń między grupami 
wiekowymi.

W przedstawionej sytuacji nie wyklu-
cza się, że skutki ASFV, zakażającego po-
głowie ferm, mogłoby spowodować ka-
tastrofę, analogiczną jaka miała miej-
sce wcześniej w  Chinach, kiedy więcej 
niż 50 mln świń zakaziło się wirusami: 
PRRS, CSF lub PCV2 (18). Patogeny te, 
jak też utrzymujące się ryzyko pojawienia 
się pryszczycy, umiejscawiają Chiny wy-
soko w ryzyku ekspozycji pogłowia świń 
tego kraju na różnego rodzaju zakażenia, 
w tym ASFV.

W  świetle przedstawionych danych 
niebezpieczeństwo pandemii ASF można 
uznać za wysoce możliwe, zwłaszcza że 
jego zwalczanie w Afryce, Europie Wschod-
niej i Chinach nie jest wystarczająco sku-
tecznie prowadzone. Tworzą się zatem re-
giony z endemicznymi obszarami, gdzie 
świnie domowe, jak również dziki ulegają 
zakażeniu z utrzymujących się stale źró-
deł ASFV. Dodatkowo, kolejne sąsiadują-
ce obszary również podlegają wysokiemu 
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ryzyku stania się endemicznymi rezerwu-
arami zakażenia.

Nowe możliwości zwalczania ASF 
i przyszła tematyka badawcza

W nawiązaniu do przedstawionej sytuacji 
Sánchez-Vizcaíno i wsp. (1) uważają, że po 
latach badań i obserwacji istnieje względ-
nie obszerna wiedza o chorobie i  towa-
rzyszących jej mechanizmach zakaźności 
oraz szerzenia się do innych, dotychczas 
wolnych od zakażenia terenów. Wiedza 
ta, łączona z ocenami ryzyka i doskona-
lonymi technikami diagnostyki laborato-
ryjnej, stanowią główne atuty w zwalcza-
niu afrykańskiego pomoru świń. Te proce-
dury powinny być używane do wczesnej 
diagnostyki ASF i szybkich ingerencji oraz 
realizacji programów zwalczania i erady-
kacji choroby. Prewencja i wczesne wy-
krycie choroby stanowi obecnie najważ-
niejszy element sukcesu. Pozytywny wy-
nik wymaga jednak współpracy wielu 
sektorów, związanych ze sprawną i kom-
petentną państwową służbą weterynaryj-
ną, jak też producentami świń, prywatny-
mi lekarzami weterynarii oraz leśnikami 
i myśliwymi. Myśliwi odgrywają kluczo-
wą rolę w wykrywaniu padłych zwierząt 
(z dużym prawdopodobieństwem zaka-
żonych) i zbieraniu próbek do celów dia-
gnostycznych.

Do przyszłych zadań badawczych nale-
ży lepsze poznanie roli dzików w szerze-
niu ASF oraz jego utrzymywaniu się na 
danym obszarze, jak również opracowy-
wanie skuteczniejszych metod zwalcza-
nia choroby u dzików.

Dotychczasowe badania wykazały, że 
dziki nie odgrywają szczególnie ważnej 
roli w  szerzeniu się ASF, dopóki nie są 
ponownie zakażane ze strony świń do-
mowych (19, 20). Choroba u dzików wy-
gasa, zwłaszcza w obszarach ich niskiej 
koncentracji. Przyjmuje się, że przy śred-
niej koncentracji <1 dzik/km² dochodzi 
do wygaszenia szerzenia się zakażenia, 
a przy koncentracji >2 dziki/km² ryzyko 
rozprzestrzenienia się ASFV istotnie ro-
śnie. Sytuacja jest mniej korzystna w ob-
szarach z dużym zagęszczeniem dzików 
i  przy wysokim prawdopodobieństwie 
wzajemnego kontaktowania się, włącza-
jąc w to wspólne paśniki i zbiorniki wody 
pitnej. Utrzymywanie dużej koncentracji 
dzików utrudnia likwidację ASF u świń 
domowych. Tam, gdzie choroba wystę-
puje u świń domowych, ich potencjalny 
kontakt z  zakażonymi dzikami ułatwia 
utrzymanie się choroby w  danym bio-
typie, a utrudnia eradykację ASF u dzi-
ków (19, 20).

Ważnym problemem do rozwiązania 
w aspekcie zwalczania ASF u dzików jest 
uzyskanie jednolitych i  wiarygodnych 

danych liczbowych co do populacji dzi-
ków w  Europie i  w  Azji. W  obszarach 
o wysokim zagęszczeniu należy wprowa-
dzać programy redukujące liczbę dzików 
i punkty ich koncentracji (paśniki, źródła 
wody pitnej). Polowanie może być uznane 
za użyteczny sposób zmniejszania liczby 
dzików na danym obszarze, ale przyczy-
nia się równocześnie do rozszerzania się 
terenów zakażonych w następstwie prze-
mieszczania się dzików nosicieli wirusa.

Ważnym zadaniem jest rozwijanie nie-
inwazyjnych metod pobierania próbek od 
dzików, mimo rozwiązań już istniejących. 
Przykładowo wykazana została użytecz-
ność śliny, jako próbki biologicznej do 
diagnostyki ASFV (21).

Istnieje potrzeba dalszych badań do-
tyczących rozmieszczenia kleszczy z ro-
dzaju Ornithodoros w  Europie. Wiado-
mo, że np. O. erraticus może ulegać za-
każeniu przez wschodnioeuropejski izolat 
ASFV, który replikuje się w kleszczu (22). 
Jednak rola szeregu innych gatunków Or-
nithodoros w transmisji ASFV i ich roz-
mieszczenie w Europie ciągle nie są wy-
starczająco poznane.

Mimo braku sukcesu, należy konty-
nuować badania dotyczące opracowania 
skutecznej szczepionki przeciw ASF, jak 
też środków antywirusowych.

Podsumowując wystąpienie Sánchez-
-Vizcaíno (1) na 82 Sesji Generalnej Świa-
towej Organizacji Zdrowia Zwierząt, OIE 
(1) wolno stwierdzić, że ASF staje się 
w skali globalnej jedną z najważniejszych 
chorób zakaźnych świń, a OIE przewod-
nim w  tym zakresie centrum kształto-
wania strategii zwalczania i  eradykacji, 
podobnie jak to ma miejsce w odniesie-
niu do innych ważnych chorób zaraźli-
wych zwierząt.
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