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Grypa ptasia A (H7N9) 
nowym zagrożeniem dla świata

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
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Spośród wielu znanych podtypów wiru-
sa grypy ptasiej tylko nieliczne okazały 

się patogenne dla człowieka. Wirusy ptasie 
A (H5N1) oraz A (H9N2) były najczęściej 
przyczyną tylko pojedynczych zakażeń (1). 
W listopadzie i grudniu 1997 r. zanotowano 
u ludzi zakażenie wirusem grypy A (H5N1) 
związane z wystąpieniem ciężkiego zaka-
żenia wywołanego przez ptasiego wirusa 
grypy na fermach kurzych. 30% chorych 
pacjentów zmarło na skutek niewydolno-
ści wielonarządowej. W styczniu 2004 r. 
ponownie pojawiły się zachorowania ludzi 
na grypę ptasią w Tajlandii i w Wietnamie. 
Były one do końca marca 2004 r. przyczy-
ną 22 zgonów w przypadku 33 zachoro-
wań. Szczep A (H5N1) miał zdolność do 
przekraczania bariery międzygatunkowej 
i do wywoływania u ludzi ciężkiej choroby, 
cechującej się wysoką śmiertelnością. Na-
stąpiła więc adaptacja wirusa umożliwiają-
ca jego wiązania się z komórkami ssaków 

i przetrwanie w temperaturze zbliżonej do 
temperatury ich ciała.

W latach 1996–2012 notowano nielicz-
ne przypadki zakażeń ludzi wirusami grypy 
A (H7N2), A (H7N3) i A (H7N7) o łagod-
nym przebiegu, cechujące się zapaleniem 
spojówek i górnych dróg oddechowych. 
Notowano je w Anglii, Holandii, we Wło-
szech, w Kanadzie, Meksyku i USA (2).

Przypadki zachorowań ludzi w 4 pro-
wincjach Chin w kwietniu 2013 r. na grypę, 
którą wywołał wirus grypy ptasiej o wzo-
rze antygenowym A (H7N9), stworzy-
ły nowe zagrożenie dla hodowli drobiu, 
a zwłaszcza dla zdrowia i życia ludzi (3, 
4, 5). W oparciu o dostępne dane Schenk 
i wsp. (6) przedstawili dwa główne, możli-
we do zaistnienia w przyszłości scenariu-
sze odnośnie do ryzyka zachorowań, stra-
tegii zapobiegania i zwalczania grypy wy-
wołanej przez ten zoonotyczny reasortant 
wirusa grypy ptasiej A (H7N9)

Według scenariusza A, zakażenie ludzi 
nowym wirusem grypy może mieć charak-
ter spontaniczny i być następstwem ści-
słego kontaktu człowieka z rezerwuarem 
zwierzęcym wirusa, jakim są ptaki. To 
pierwsze przekroczenie bariery międzyga-
tunkowej przez wirus A (H7N9) pomiędzy 
ptakami (drób) i ssakami (człowiek) mia-
ło miejsce we wschodnich Chinach (7, 8), 
gdzie pojawił się też ten reasortant wiru-
sa grypy ptasiej A (H7N9). Cechuje się on, 
jak na razie, niską patogennością dla dro-
biu, która jednak w miarę pasaży może się 
szybko zwiększyć. Stwierdzono jego obec-
ność u kurcząt, kacząt i u gołębi. Podtyp 
H7 wirusa grypy ptasiej o niskiej patogen-
ności wyizolowano także od kaczek w Ko-
rei. Cechuje go duże pokrewieństwo z izo-
latami od dzikiego ptactwa (9). Transfer 
N9 na kaczki domowe prawdopodobnie 

miał miejsce w Hongkongu. Źródłem były 
dzikie ptaki wędrowne zakażone najpraw-
dopodobniej wirusem grypy A (H9N2).

Dotychczas nie stwierdzono wirusa gry-
py A (H7N9) u ptaków wędrownych. Tak 
więc nadal nie udało się ustalić, czy poza 
ptactwem domowym istnieją inne rezerwu-
ary tego wirusa, np. wśród dzikiego ptactwa 
kontaktującego się z drobiem, oraz czy wi-
rus ma zdolność transmisji z dzikiego ptac-
twa na drób domowy. Przypuszcza się też, 
że zdolność wirusa do szerzenia się na dro-
dze człowiek  człowiek będzie niewielka, 
a tym samym nie dojdzie do pandemii, je-
żeli zostaną szybko podjęte odpowiednie 
rygory sanitarne. Do przeniesienia wiru-
sa A (N7H9) do populacji drobiu w Euro-
pie może dojść albo na drodze nielegalnego 
importu z terenów występowania choro-
by, albo za pośrednictwem ptaków migru-
jących, gdy okaże się że są źródłem zakaże-
nia, oraz przy braku przestrzegania zasad 
bioasekuracji. W tym przypadku w Euro-
pie zachorowania na początku będą miały 
ograniczony, ogniskowy charakter.

W drugim, najgroźniejszym scenariu-
szu (scenariusz B), wirus grypy A (H7N9) 
początkowo będzie wolno rozprzestrzeniał 
się wśród ludzi, ale w miarę upływu czasu 
na skutek pasaży przez ludzi zwiększy za-
równo szybkość swojej transmisji pomię-
dzy ludźmi, jak i zjadliwość. Zakażenie po-
czątkowo o bezobjawowym lub łagodnym 
przebiegu, będzie miało charakter ciężkiej 
grypy cechującej się o wysoką śmiertelno-
ścią. W efekcie pojawi się trudna do szyb-
kiego opanowania pandemia grypy, tym 
groźniejsza,że już obecnie grypa wywoła-
na przez wirus grypy A (H7N9) cechuje się 
bardzo dużą śmiertelnością. Świadczą o tym 
dane z Chin. Wirus grypy A (H7N9) wy-
osobniony w Chinach cechuje się wysoką 
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patogennością dla ludzi. Człowiek choru-
je wśród objawów grypowych, ale w miarę 
trwania choroby jej przebieg staje się cięż-
ki na skutek rozwoju zespołu ostrej niewy-
dolności oddechowej (10). Chorobę zapo-
czątkowuje gorączka, kaszel o różnym na-
sileniu i przyśpieszenie oddechów. Później 
pojawiają się objawy zapalenia płuc i rozwija 
się ostra niewydolność oddechowa. Efektem 
działania wirusa może być niekontrolowa-
ne pobudzenie układu immunologicznego 
w postaci sztormu cytokinowego (hipercy-
tokinemia), związanego z ekspresją około 
150 znanych cytokin, pojawienie się wire-
mii oraz uszkodzenie przez wirus narządów 
wewnętrznych. Objawem hipercytokinemii 
jest wysoka gorączka, obrzęk i przekrwienie 
powłok ciała, wymioty i złe samopoczucie. 
Spośród 134 pacjentów, którzy zachorowa-
li w Chinach od lutego do kwietnia 2013 r. 
zmarły 43 osoby na skutek ostrej niewydol-
ności oddechowej lub uszkodzenia narzą-
dów wewnętrznych. Limfopenia występo-
wała u 88,3%, a trombocytopenia u 73,0% 
chorych. Choroba dotyczy wszystkich grup 
wiekowych i obydwu płci (11). Nie są znane, 
z braku wielu danych, kierunki zachorowań 
drobiu w tym scenariuszu. Według cytowa-
nych autorów możliwe są też różne warian-
ty pośrednie pomiędzy scenariuszem A i B.

Ciekawie przedstawiają się wyniki ba-
dań serologicznych ludzi w kierunku zaka-
żenia wirusem grypy A (H7N9). Obecności 
przeciwciał nie stwierdzono u losowo wy-
branych 1129 osób niemających styczności 
z drobiem. Natomiast ponad 60% z 396 ho-
dowców drobiu reagowało pozytywnie w te-
ście HI w mianach 80 i powyżej, co potwier-
dza sugestię, że drób jest głównym źródłem 
zakażenia. U 25 osób (65,8%) z 38 pacjen-
tów, którzy przechorowali stwierdzono 
podwyższone miano przeciwciał. Mia-
na dodatnie w teście HI stwierdzono tyl-
ko u 28,6% pacjentów, którzy zmarli (12).

 Właściwości wirusów grypy

Grypa jest zakaźną i zaraźliwą chorobą czło-
wieka oraz wielu gatunków ssaków i ptaków 
wywoływaną przez otoczkowego wirusa 
z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Ortho-
myxovirus. Na podstawie różnicy w budo-
wie antygenowej nukleoproteiny (NP) oraz 
białka rdzenia (M – matrix) wyodrębniono 
trzy typy antygenowe wirusa grypy oznaczo-
ne jako rodzaje Influenzavirus A, B i C. Ku-
liste wiriony zarazka, średnicy 50–120 nm 
posiadają otoczkę, zaś formy nitkowate osią-
gają 200–300 (3000) nm długości. Wiriony 
o budowie sferycznej posiadają lipoprote-
inową otoczkę zamykającą nukleokapsyd 
o symetrii heliakalnej. Na całej powierzch-
ni wirionu rozmieszczone są wypustki (oko-
ło 500), długości 10–14 nm. Wypustki te, 
różne od otoczki, zostały zidentyfikowane 
jako hemaglutynina (H) i neuraminidaza 

(N) mają zróżnicowaną budowę antygeno-
wą, pozwalającą na wyodrębnienie 16 pod-
typów H (H1–16) i 9 podtypów N (N1–9). 
Hemaglutynina powoduje zlepianie krwi-
nek czerwonych oraz umożliwia wiązanie 
się cząsteczki wirusa z receptorami komó-
rek wrażliwych na jego działanie, a także 
pobudza zakażony organizm do produkcji 
swoistych przeciwciał skierowanych prze-
ciwko wirusowi. Natomiast neuraminidaza 
odgrywa istotną rolę w pierwszej fazie za-
każenia komórki przez wirus i w jego uwal-
nianiu z zakażonej komórki (13).

Materiałem genetycznym zaraz-
ka jest jednoniciowy, zbudowany 
z 12 000–15 000 nukleotydów, linearny 
RNA o polaryzacji ujemnej (ss-RNA) po-
dzielony na osiem segmentów. Wirusy 
typu B i C patogenne dla człowieka są jed-
nolite pod względem antygenowym. Nato-
miast wirusy grypy typu A, są szeroko roz-
przestrzenione w przyrodzie wśród zwie-
rząt, głównie ptaków wodnych, u których 
powodują najczęściej zakażenia bezobja-
wowe. Stanowią one jednocześnie ciągłe 
zagrożenie dla ludzi jako źródło zakaże-
nia o charakterze epidemii lub pandemii. 
Są one przy tym najbardziej patogenne dla 
człowieka, a także wielu gatunków zwie-
rząt i są głównym czynnikiem etiologicz-
nym „sezonowej grypy” człowieka (14).

Wirus grypy jest wrażliwy na rozpusz-
czalniki organiczne, kwaśny odczyn śro-
dowiska i powszechnie stosowane środki 
odkażające. Ginie w 56°C po 30 min. Poza 
organizmem ptaków w płynnym nawozie 
przeżywa 105 dni, w kale w 20°C przez 
7 dni, w środowisku kurnika przez 5 tyg. 
W słodkowodnych wodach otwartych za-
nieczyszczonych odchodami migrujących 
ptaków wodnych, w których występuje wi-
rus ptasiej grypy nie traci on zakaźności 
w 22°C do 4 dni i w 0°C przez ponad 30 dni.

Zmienność wirusa grypy

Wirusy grypy A są zdolne do znacznej 
zmienności budowy antygenowej. W na-
stępstwie mutacji punktowej w segmentach 
genomu kodujących antygeny powierzch-
niowe (H i N) określanej jako przesunięcie 
(dryft antygenowy) powstają nowe warian-
ty antygenowe. Natomiast efektem skoku 
antygenowego (shift) jest reasortacja ge-
netyczna. Proces reasortacji jest rodzajem 
zmiany genetycznej polegającej na wymie-
szaniu się materiału genetycznego kilku 
czynników zakaźnych. W sposób niero-
zerwalny jest on związany z segmentową 
budową RNA wirusa grypy, co ułatwia re-
asortację genów, określaną jako skok an-
tygenowy. Reasortanty powstają z niektó-
rych segmentów jednego, dwu lub trzech 
szczepów i cechują się nowymi właściwo-
ściami. Pomimo, że skok antygenowy wy-
stępuje rzadko, powoduje on poważne 

utrudnienia zarówno w diagnostyce, szcze-
gólnie serologicznej, jak i w immunoprofi-
laktyce i jest przyczyną powstania wirusów 
o nowych wzorach antygenowych (15, 16).

Analiza genetyczna wirusa grypy A (H7N9)  
wyizolowanego w Chinach w 2013 r.

Wirus grypy A (H7N9) powstał w wyni-
ku reasortacji genów HA i NA pochodzą-
cych od wirusów euroazjatyckiej grypy pta-
ków i jest ściśle związany z wirusem grypy 
A (H9N9) (17). Zmiana genu HA ułatwia 
najprawdopodobniej wiązanie nowego re-
asortantu z receptorami komórek człowie-
ka i replikację wirusa w organizmie ssaków, 
a tym samym możliwość transferu wirusa 
na drodze człowiek  człowiek. Warun-
kuje więc potencjał wirusa grypy A (H7N9) 
do wywołania pandemii w populacji ludzi. 
Cztery dotychczas wyizolowane szcze-
py wirusa grypy A (H7N9) od człowieka 
pochodzą od wspólnego przodka, o czym 
świadczy skład nukleotydów i analiza ge-
netyczna. Geny HA nowego wirusa nale-
żą do euroazjatyckiego rodu (lineage) wi-
rusów grypy ptasiej i wykazują około 95% 
identyczności z genami HA wirusa gry-
py ptasiej A (H7N3) o niskiej patogenno-
ści izolowanego w Chinach w 2011 r. Gen 
NA nowego wirusa wykazuje około 96% 
identyczności z genem NA wirusa pta-
ków A (H11N9) izolowanym od ptaków 
w 2010 r. w Czechach.

Przypuszcza się, że wirus grypy 
A (H7N9) powstał z wirusów grypy ptasiej 
A (H9N2), A (H7N?) i A (H/N9) na drodze 
skoku antygenowego. Wirus A (H9N2) za-
trzymał w genomie geny PB1, PB2, PA, NP, 
M i NS, a otrzymał gen NA odpowiedzialny 
za neuraminidazę (N) od wirusa A (H7N?) 
oraz gen HA odpowiedzialny hemaglutyni-
nę (H) od wirusa A (H?N9), tak że w efekcie 
powstał reasortant: wirus grypy A (H7N9) 
o nowych właściwościach (6). Istnieje po-
gląd, że pojawienie się nowego wirusa gry-
py ptasiej A (H7N9) jest efektem licznych 
reasortmentów i udziału w tym procesie 
kur, ptaków wędrownych i kaczek. Gen HA 
może pochodzić od wirusów ptasich, któ-
re zakażają kaczki, a gen NA od ptaków wę-
drownych zakażonych wirusami grypy pta-
siej. Sześć genów pochodzi prawdopodob-
nie od dwóch różnych grup wirusów grypy 
ptasiej A (H9N2) izolowanych od kurcząt. 
Kaczki i drób są pośrednimi gospodarzami 
i w ich organizmie miał miejsce skok (shift) 
antygenowy oraz pojawił się nowy reasor-
tant, jakim jest wirus grypy A (H7N9). Izo-
laty tego wirusa pochodzące od ludzi na-
leżą do dwóch oddzielnych podgrup (18).

Podsumowanie

Wśród ptaków zakażenie następuje po-
przez kontakt z zarazkiem wydalanym 
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w obfitych ilościach przez chory organizm. 
Ptaki domowe łatwo ulegają zakażeniu za-
równo drogą pokarmową, jak aerogenną. 
Wirus grypy A (H7N9) cechuje się małą 
patogennością dla drobiu (19). Przeniesie-
nie zarazka na człowieka następuje w wyni-
ku kontaktu z ptakami z zakażonych ferm, 
a także na drodze kontaktów człowiek cho-
ry  człowiek zdrowy. O tym jak szybko 
będą miały one miejsce i czy dojdzie do ma-
sowych zachorowań drobiu i ludzi na gry-
pę wywołaną przez wirus grypy A (H7N9) 
zadecyduje realizacja scenariusza A lub B, 
lub scenariuszy pośrednich. 

Obecnie trudno jednak ocenić ryzyko 
zakażenia drobiu i ludzi w Unii Europej-
skiej. Jednoznaczne wskazanie czy wirus 
grypy A (H7N9) może wywołać pandemię 
jest w obecnej chwili niemożliwe, ale bar-
dzo prawdopodobne. Dlatego są podejmo-
wane działania, które umożliwią ewentual-
ne wykrycie zakażenia przez wirus grypy 
A (H7N9) ptactwa dzikiego i wprowadze-
nie odpowiednich metod kontroli. Import 
drobiu do krajów Unii Europejskiej z Dale-
kiego Wschodu jest zabroniony, a więc tę 
drogę zawleczenia wirusa grypy A (H7N9) 
można z dużym prawdopodobieństwem 
wykluczyć (20, 21).

Wirus grypy A (H7N9) cechuje się obec-
nie niską patogennością dla drobiu. Część 
zakażonych osobników nie choruje wśród 
typowych objawów klinicznych i zmian cho-
robowych. Dlatego, przynajmniej na począt-
ku choroba może ujść uwadze producentów 
i służby weterynaryjnej. Ostatnio badano 
możliwość zakażenia fretek i świń izolatem 
wirusa grypy A(H7N9) od człowieka. Wirus 
namnażał się w całym układzie oddechowym 
fretek i był wysiewany w okresie 6–7 dni po 
zakażeniu, przy czym fretki chorowały wśród 
łagodnych objawów. Wśród fretek zakaże-
nie szerzyło się na drodze kontaktów bez-
pośrednich, słabiej drogą erogenną. Było 

możliwe zakażenie świń, ale nie stwierdzo-
no transmisji wirusa pomiędzy świniami 
oraz pomiędzy świniami a  fretkami (22).

Obecnie brak szczepionki przeciwko 
nowemu wirusowi. Wiadomo jednak, że 
powinny być skuteczne leki przeciwwiru-
sowe, takie jak inhibitory neuraminidazy 
(oseltamivir, zanamivir). Zalecana profilak-
tyka dotyczy przestrzegania zasad higieny 
osobistej (zwłaszcza mycia rąk),  higieny 
układu oddechowego (maski) oraz przy-
gotowania pożywienia (23).
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Oznaczanie wrażliwości patogenów 
na substancje antybakteryjne jest 

jednym z kluczowych etapów diagnosty-
ki bakteriologicznej mającym wpływ na 

powodzenie terapii. Rozpowszechnione ko-
rzystanie z antybiotyków oraz częste nie-
odpowiednie ich stosowanie może powo-
dować wzrost oporności wielu klinicznie 

ważnych drobnoustrojów. Odwrócenie 
tej niekorzystnej sytuacji zależy przede 
wszystkim od zmiany podejścia do tego te-
matu wśród lekarzy praktyków. Wymaga 
to także od laboratoriów wdrożenia stan-
daryzowanych procedur określania opor-
ności patogenów na stosowane antybio-
tyki. Aby wyniki uzyskane w badaniach 
mikrobiologicznych in vitro mogły zna-
leźć zastosowanie w leczeniu klinicznym, 
muszą być porównywalne względem sie-
bie niezależnie od laboratorium, w którym 
zostały wykonane.

Testy wrażliwości na antybiotyki i che-
mioterapeutyki określają zdolność czynni-
ka przeciwbakteryjnego do zahamowania 
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w weterynaryjnej diagnostyce 
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