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Grypa jest chorobą zakaźną wywoływaną przez 
należące do rodziny Orthomyxoviridae RNA-wirusy 
grypy (IVs - Influenza Viruses), podzielonej na 4 
typy: A, B, C i D. Przyczyną sezonowych epidemii 
występujących u ludzi są wirusy należące do typu 
A i B. Wszystkie wirusy grypy ptaków należą do 
typu A. Poza ptakami i ludźmi wirusy typu A wy-
stępują także u świń, koni, norek i fok. Otoczka 
wirusa typu A zawiera 2 glikoproteiny będące an-
tygenami powierzchniowymi: hemaglutyninę (zapi-
sywana skrótowo jako H lub HA, jest ona główną 
determinantą wysokiej zjadliwości) i neuraminida-
zę (N lub NA). Na podstawie reakcji serologicznych 
między nimi wyodrębniono u ptaków 16 podtypów  
HA i 9 NA, które mogą występować w większości 
możliwych kombinacji.

Ze względów administracyjnego zwalczania oraz 
na podstawie zdolności do wywoływania choroby 
wyróżniamy:
● grypę ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) – 

ostra choroba systemowa, śmiertelność u pta-
ków grzebiących sięga 100%, wywoływana przez 
podtypy H5 i H7 (nie wszystkie wirusy tych pod-
typów są zjadliwe),

● grypę ptaków o niskiej zjadliwości (Low Pathoge-
nic Avian Influenza - LPAI) – objawy ze strony 
układu oddechowego i pokarmowego, depresja, 
spadek produkcji nieśnej, wywoływana przez 
wszystkie podtypy, w tym niektóre H5 i H7. 

Choroba w formie HPAI i LPAI (ale tylko wywoła-
na przez podtypy H5 i H7) jest zwalczana z urzędu. 
Uważa się, że to dzikie ptaki wodne są rezerwu-
arem wirusa grypy w przyrodzie.

Według oceny Europejskiego Centrum ds. Za-
pobiegania i Kontroli Chorób (European Centre 
for Disease Prevention and Control - ECDC) ryzy-
ko zakażenia związane z wirusem grypy ptaków 
typu A (H5N8) dla ogółu społeczeństwa ocenia się 
jako bardzo niskie, a dla osób narażonych zawo-
dowo jako niskie. Do połowy 2021 r. na świecie 
potwierdzono 862 przypadki zakażenia człowieka 
grypą ptaków H5N1, spośród których 455 zakoń-
czyło się śmiercią. Wirusem H7N9 zaraziło się od 
2013 r. 1568 osób, spośród których 616 zmarło. 

Lek. wet. Marta Krupa
Phibro Animal Health

Wysoce zjadliwa grypa ptaków 
– jaki scenariusz na rok 2022?

Influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (Highly Pathogenic Avian Influenza – HPAI) wywoła-
na przez podtypy H5Nx wirusa, w ostatnich kilku latach, stanowi największe zagrożenie zdro-
wotne dla światowej (europejskiej) produkcji drobiarskiej. Jest także przyczyną olbrzymich strat 
ekonomicznych nie tylko dla producentów mięsa drobiowego i jaj, ale także dla wielu branż bez-
pośrednio czy pośrednio związanych z przemysłem drobiarskim.

Fot. 1. Wirus grypy typu A (źródło: Internet)
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Większość podtypów H9, H7N9, 
H6N2 oraz H5N8 posiada hema-
glutyninę (HA), która może wią-
zać się z receptorami związanymi 
z kwasem sialowym w ludzkim 
organizmie, co pozwala przypusz-
czać, że mogą one mieć potencjał 
zoonotyczny. Dotychczas nie za-
obserwowano możliwości przenie-
sienia się wirusa grypy ptaków 
z człowieka na człowieka, jednak 
badania laboratoryjne wskazują 
na możliwość wystąpienia w nim 
zmian umożliwiających przeno-
szenie wirusów HPAI pomiędzy 
ssakami również w warunkach 
naturalnych. 

Pomimo, że obecność wirusa 
grypy u ptaków dzikich w Polsce 
była potwierdzona już w 1967 r., 
to do 2016 roku problem influ-
enzy nie był wielkim zagrożeniem 
dla polskiego drobiarstwa wielko-
towarowego (tab. 1).

Informacja przekazana przez 
Głównego Lekarza Weterynarii 
w dniu 13 sierpnia 2020 roku, 
o tym, że Polska odzyskała for-
malny status kraju wolnego od 
wysoce zjadliwej grypy ptaków, 
spowodowała, że branża drobiar-
ska, mimo strat generowanych 
przez pandemię COVID 19, roz-
poczęła odbudowę strefy wpły-
wów eksportowych. Niestety już 
w kilka tygodni później pojawiły 
się doniesienia o wykryciu no-
wych ognisk grypy ptaków w re-
jonie Rosji i Kazachstanu. W li-

stopadzie 2020 potwierdzono pierwsze ognisko HPAI H5N8 w Polsce 
(nioska towarowa, Wroniawy, powiat wolsztyński, województwo wiel-
kopolskie). Do końca marca stwierdzono w Polsce 95 ognisk HPAI 
z czego 65 dotyczyło drobiu rzeźnego i niosek. Natomiast fakt po-
twierdzenia w dniu 28 marca 2021 r. pierwszego ogniska zakażenia 

Rys. 1. Możliwe warianty przenoszenia wirusów HPAI pomiędzy ssakami w warunkach 
naturalnych

Rys. 2. Statystyki występowania ognisk HPAI w UE w styczniu 2021 roku z podziałem 
na dzikie ptactwo i drób

Tab. 1. 
1995 LPAI H7N7 – indyki (liczne stada indyków rzeźnych, upadki)
2006 HPAI H5N1 – 6 epizodów, 64 przypadki (ptaki dzikie: łabędzie)
2007 HPAI H5N1 – 10 ognisk: 9 u drobiu, 1 u ptaków dzikich utrzymywanych w niewoli (drób)
2013 LPAI H9N2 – 4 ogniska (indyki)

2016/2017
H5N8 (drób i ptaki wolnożyjące)
03-31.12.2016 – 22 ogniska
03.01-16.03.2017 – 42 ogniska, 65 epizodów (38 ognisk u drobiu fermowego)

2019/2020 H5N8 – łącznie 51 ognisk

HPAI u ptaków 
w UE w 2021 

roku
NA DZIEŃ 31.12.2021

DZIKIE PTAKI
DRÓB
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Tab. 2. 
Materiał Przeżywalność

Pomiot kurzy 15-35°C (kał) do 7 dni
Pomiot kurzy 20°C 7 dni
Pomiot kurzy 4°C 30 dni
Woda 10°C >60 dni
Woda 20°C do 14 dni
Gleba – woda 1 do -15°C >30 dni
Gleba - 4°C do 14 dni
Powierzchnie twarde – gładkie 28°C/40% do 48 godzin
Plastik, stal 28°C/40% do 48 godzin
Papier, ubrania, chusteczki higieniczne 28°C/40% 8-12 godzin
Ręce 28°C/40% do 15 minut
Powierzchnie twarde – gładkie bez ekspozycji na światło 
15-30°C 20-35 dni

Powierzchnie porowate (tkanina, wytłaczanki)
– temperatura pokojowa, niska wilgotność do 2 dni

Szkło, metal – temperatura pokojowa, niska wilgotność 1 dzień
Szkło, metal – temperatura 4-6°C, niska wilgotność do 14 dni
Powierzchnie twarde, gładkie – temperatura pokojowa <6 dni
Pióra – temperatura pokojowa do 6 dni
Pióra 20°C do 15 dni
Pióra 4°C do 160 dni
Mięso 20°C <50 dni
Mięso 4°C, pH 7 do 6 miesięcy
Kompostowanie ściółki i zwłok
(po osiągnięciu temperatury 50-60 °C) do 1 godziny

Kompostowanie ściółki
(po osiągnięciu temperatury 33-43°C) 1 dzień

Kompostowanie ściółki
(po osiągnięciu temperatury 21°C) 2 dni

Kompostowanie ściółki
(po osiągnięciu temperatury 10°C) 3-5 dni

wirusem grypy na terenie północnego Mazowsza 
(nioska, Swojęcin, powiat żuromiński), miejscu 
o bardzo dużym zagęszczeniu ferm drobiu (popu-
lacja szacowana w tamtym czasie na 100 milionów 
sztuk), uruchomiło lawinę, której negatywne skutki 
odczuwalne są w polskim przemyśle drobiarskim 
jeszcze do dnia dzisiejszego.

W ciągu jednego tylko miesiąca (stycznia) 2022 
roku ilość zakażeń w UE osiągnęła ponad 20% ilo-
ści z całego roku 2021. Czy czeka nas jeszcze gor-
szy rok niż 2021?

Należy pamiętać, że wirus grypy cechuje się 
dużą wrażliwością na wysoką temperaturę a opor-
ny jest na niskie:
● temperatura +70°C zabija wirus w ciągu kilku 

minut, ale w +4°C przeżywa nawet 2 miesiące. 
W temperaturze -80°C wirus przeżywa wiele lat.

SUMA OGNISK = 4019
U DROBIU = 1691
U PTAKÓW DZIKICH = 2328
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Wyk. 1. Sytuacja epidemiologiczna HPAI w UE do 25.01.2022 roku

Rys. 3. Statystyki występowania ognisk HPAI w UE w styczniu 
2022 roku z podziałem na dzikie ptactwo i drób

Wyk. 2. Sytuacja epidemiologiczna HPAI w UE w 2021 roku

Wyk. 3. Sytuacja epidemiologiczna HPAI w UE w 2022/2021

SUMA OGNISK = 838
U DROBIU = 246
U PTAKÓW DZIKICH = 592
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Rys. 4. Sytuacja epidemiologiczna HPAI UE/Polska w 2021

Rys. 4. Sytuacja epidemiologiczna HPAI w Polsce w 2021 roku

Wyk. 5. Ogniska u ptaków w Polsce 2021 – województwa

Wilgoć zwiększa przeżywalność 
wirusa: w wilgotnym oborniku 
przeżywa 105 dni (w zimie), w kale 
35 dni w 4°C, 7 dni w 20°C. 

Temperatura produktu potrzeb-
na do inaktywacji wirusa: jajo - 
60°C przez 3 minuty, mięso - 70°C 
przez 3 sekundy (tab. 2).

Wracając do statystyk, prze-
analizujmy sytuację w Polsce.

Rok 2022 nie przynosi spokoju 
w kwestii ptasiej grypy, (rys. 5 - 
dane statystyczne).

Jak wspomniano wcześniej tyl-
ko w ciągu jednego tylko miesiąca 
(stycznia) 2022 roku ilość zakażeń 
w UE osiągnęła ponad 20% ilości 
z całego roku 2021, zasadne jest 
zatem pytanie, jak ta sytuacja wy-
gląda w Polsce? (tab. 3)

W każdym ognisku stwierdzo-
nym w 2022 roku izoluje się pod-
typ H5N1 HPAI. Stał się on domi-
nującym w Polsce już z końcem 
ubiegłego roku i trend ten nadal 
się utrzymuje.

Próbując znaleźć odpowiedź 
na zadane wcześniej pytanie, czy 
czeka nas jeszcze gorszy rok niż 
2021?

Po analizie powyższych danych 
oraz mając na uwadze świadomość 
stopnia skomplikowanych wie-
loczynnikowych zależności w tym 
temacie, trudno jednoznacznie na 
to pytanie odpowiedzieć. Wydarzyć 
może się wszystko.

Niemniej faktem jest, że ptasia 
grypa stanowi realne zagrożenie 
dla Polski i Europy i nie możemy 
absolutnie przyjąć, że „najgorsze 
mamy za sobą”. Należy rygory-
stycznie przestrzegać zasad bio-
asekuracji i przepisów dotyczą-
cych zwalczania i administracji 
w ogniskach ptasiej grypy. Być 
przygotowanym na każdy scena-
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riusz także ten najgorszy. Biologia w każdej chwili 
może nam powiedzieć „sprawdzam”. n

Piśmiennictwo dostępne u Autorki.
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Tab. 3. HPAI w Polsce styczeń 2021/styczeń 2022
styczeń 2021 styczeń 2022 wzrost %

Ilość ognisk 16 34 112,50%
Województwa 9 12 33,33%
Ogniska drób 13 16 23,08%
Pogłowie drób 722043 360796 -50,03%
Ogniska ptaki dzikie 3 18 500,00%
Pogłowie ptaki dzikie 9 81 800,00%
Podtypy H5N8 H5N1

Wyk. 6. Ogniska u ptaków w Polsce 2021 – miesiąc Wyk. 9. Ogniska u ptaków w Polsce 2021 – podtypy

Wyk. 7. Ogniska u drobiu w Polsce 2021 – pogłowie

Wyk. 8. Ogniska u drobiu w Polsce 2021 – typ użytkowy

Rys. 5. Sytuacja epidemiologiczna HPAI w UE w 2022 roku
 (na dzień 07.02.2022)
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