
W drugiej części cyklu poświęconego koronawi-
rusom patogennym dla świń omówione zosta-

ną koronawirusy układu pokarmowego. W przypadku 
świń to właśnie koronawirusy z tej grupy mają naj-
większe znaczenie praktyczne, ponieważ to one ak-
tualnie wywołują najwięcej infekcji o przebiegu kli-
nicznym i mogą istotnie wpływającym na rentowność 
produkcji świń. Aktualnie wiadomo, że cztery z sze-
ściu koronawirusów zidentyfikowanych u świń od-
powiadają za infekcje związane z układem pokarmo-
wym. Są to należące do rodzaju Alfacoronavirus wirus 
zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (TGEV), wirus epi-
demicznej biegunki świń (PEDV) i wirus zespołu ostrej 
biegunki świń (SADS-CoV) oraz jeden należący do ro-
dzaju Deltacoronavirus (PDCoV; 1, 2).

Koronawirusy przewodu pokarmowego patogenne 
dla świń

Wirus epidemicznej biegunki świń (PEDV), deltako-
ronawirus świń (PDCoV) i koronawirus zespołu ostrej 
biegunki świń (SADS-CoV) to nowe lub ponownie po-
jawiające się (emerging/reemerging) koronawiru-
sy, które mogą stanowić realny problem w produk-
cji świń. Powodują one ostre zapalenie żołądka i jelit 

u nowo narodzonych prosiąt. Wśród przyczyn naj-
większej podatności noworodków na zakażenie CoV 
wymienia się: mniej kwaśne pH w żołądku w porów-
naniu ze starszymi świniami; mniej sprawne procesy 
związane z odnawianiem enterocytów wyściełających 
kosmki jelitowe; mniejszą sprawność układu immu-
nologicznego oraz większą podatność na zaburzenia 
równowagi wodno-elektrolitowej (3). Wyniki badań 
sugerują, że PEDV i SADS-CoV pochodzą prawdopo-
dobnie od koronawirusów nietoperzy, a PDCoV od ko-
ronawirusów stwierdzanych u wróbli, co potwierdza 
międzygatunkową transmisję CoV.

Wśród koronawirusów świń TGEV, PRCV i PHEV krą-
żą w populacji tych zwierząt od dziesięcioleci, podczas 
gdy PEDV, PDCoV i SADS- CoV są uważane za nowo po-
jawiające się koronawirusy (4, 5, 6, 7).

Wirus epidemicznej biegunki świń

Klasyczny PEDV został po raz pierwszy wykryty 
w Europie na początku lat 70. ubiegłego wieku, a póź-
niej rozprzestrzenił się w większości krajów Azji (8, 
9, 10). W ciągu kolejnych 20 lat PEDV był opisywa-
ny w  wielu krajach europejskich (w  Belgii, Anglii, 
Francji, Holandii, Niemczech, na Węgrzech, we Wło-
szech, w Czechach; 8). Obecnie PEDV nie powoduje 
znaczących ognisk w Europie, ale jest źródłem du-
żego niepokoju w Azji, gdzie zakażenia są bardziej 
ostre i dotkliwe niż te obserwowane w Europie. Jed-
nakże w latach 2014–2016 odnotowano kilka poja-
wiających się przypadków w Niemczech, Belgii, na 
Ukrainie, we Francji, Włoszech i w Austrii (5, 11, 12, 
13, 14, 15). W 2010 r. pojawił się ponownie w Azji jako 
wysoce zjadliwy PEDV i spowodował epidemię prze-
biegającą z ogromną śmiertelnością ssących prosiąt. 
Jest odpowiedzialny za znaczne straty ekonomicz-
ne wśród producentów wieprzowiny w wielu krajach 
azjatyckich (w Chinach, Korei Południowej, Tajlan-
dii i Wietnamie; 8). PEDV powoduje masowe ogni-
ska charakteryzujące się 80–100% zachorowalnością 
wśród zakażonych stad świń oraz  50–90% śmiertel-
nością wśród prosiąt ssących (16, 17, 18). Ostatnie ba-
dania prewalencji PEDV w Chinach wskazują, że śred-
nia prewalencja (badaniami objęto 39 gospodarstw 
w ośmiu prowincjach, głównie wokół Hunan), wy-
nosiła 38,04% (19), jednak badanie przeprowadzono 
z wykorzystaniem próbek głównie od świń chorych, 
co może nie oddawać trafnie rzeczywistej prewa-
lencji PEDV w populacji świń. W innych badaniach 
wykazano, że u świń z biegunką prewalencja PEDV 
była prawie trzykrotnie wyższa niż u świń bez obja-
wów klinicznych – 48,76% (59/121) vs. 17,46% (11/63). 
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Aktualne dane wskazują, że w celu potwierdzenia/
wykluczenia obecności wirusa bardziej odpowied-
ni wydaje się być monitoring bierny, stąd znacznie 
więcej wyników pozytywnych uzyskuje się u zwie-
rząt z biegunką niż u osobników klinicznie zdrowych. 
Analiza filogenetyczna i sekwencyjna wykazała, że 
14 reprezentatywnych szczepów PEDV z 14 ferm świń 
należało do grupy G2 (podgrupy G2-a i G2-b) i wy-
kazywało wysoki stopień zmienności genetycznej. 
Dane te wskazują, że PEDV pozostaje poważnym za-
grożeniem dla przemysłu trzody chlewnej oraz że 
różne warianty PEDV krążą w Chinach (19). PEDV stał 
się bardzo ważnym patogenem świń w Chinach, zaj-
mując trzecie miejsce po wirusie afrykańskiego po-
moru świń i wirusie zespołu rozrodczo-oddechowe-
go świń (PRRSV; 20).

W Ameryce Północnej PEDV pojawił się w kwietniu 
2013 r. (w USA; 21) i od tego momentu szybko rozprze-
strzenił się na terenie USA, powodując wysoki odsetek 
padnięć wśród prosiąt i ogromne straty ekonomiczne 
(22). PEDV wykryty w USA miał 96,6–99,5% identycz-
ności ze wszystkimi znanymi szczepami PEDV i naj-
wyższą identyczność (>99,0%) z niektórymi ze szcze-
pów chińskich wyizolowanych w latach  2011–2012. 
Prawie jednoczesne wystąpienie ognisk choroby w USA 
oraz znaczna homologia pomiędzy szczepami PEDV 
pochodzącymi z niespokrewnionych ferm sugerują 
wspólne źródło wirusa (21). W Kanadzie PEDV został 
po raz pierwszy wykryty w styczniu 2014 r., a ogni-
ska choroby odnotowano w różnych prowincjach (23). 
W Meksyku pierwsze ogniska PEDV zostały zidentyfi-
kowane na początku lipca 2013 r. (24). Ojkic i wsp. (25) 
zgłosili pierwszy przypadek PEDV na farmie Ontario 
w Kanadzie – próbki treści okrężnicy świń z ostrą bie-
gunką były dodatnie w kierunku PEDV, a sekwencjono-
wanie produktów PCR wykazało, że PEDV z Ontario był 
w 99% identyczny z ostatnimi izolatami PEDV z USA 
i Chin (25). Ponadto, meksykański szczep PEDV o na-
zwie PEDV/MEX/VER/01/2014 miał 99,8% identyczno-
ści z amerykańskim szczepem OH851 (26). Podobień-
stwo szczepów stwierdzonych w Kanadzie i Meksyku 
do szczepów amerykańskich oraz czas wprowadze-
nia PEDV do tych krajów sugerują, że ogniska w Ka-
nadzie i Meksyku mogą być związane z pojawieniem 
się PEDV w USA. W latach 2013–2014 PEDV spowodo-
wał epidemię w USA, prowadząc do ogromnych strat 
w sektorze produkcji wieprzowiny.

Pochodzenie PEDV nie jest jasno wyjaśnione. Nie 
ma niepodważalnych dowodów potwierdzających, że 
został on wprowadzony do populacji świń przez nie-
toperze w latach 70. Jednakże, sekwencja genomowa 
prototypowego belgijskiego szczepu CV777 określona 
przez Kocherhans i wsp. (27) wykazała, że był on bliżej 
spokrewniony z koronawirusem nietoperzy Scotophi-
lus (BtCoV) 512/2005 niż z innymi znanymi alfakoro-
nawirusami, takimi jak TGEV i ludzki CoV. Sugeruje to, 
że PEDV i BtCoV/512/2005 miały wspólnego przodka 
oraz, że mogło dojść do międzygatunkowej transmi-
sji CoV między nietoperzami i świniami (28, 29). Po-
nadto PEDV zakaża linie komórkowe pochodzące od 
świń, ludzi, małp, kaczek i nietoperzy, co dodatkowo 
wspiera teorię, że kiedyś przekroczył barierę między-
gatunkową między nietoperzami i świniami (30, 31). 

PEDV został również wykryty u dzików w Korei i USA 
(32, 33). Badania wskazują, że pierwotnie wirus mógł 
zostać przeniesiony ze świń domowych na dzikie, a nie 
odwrotnie. Ponieważ obecnie nie ma żadnych środków 
kontroli, aby zapobiec krążeniu PEDV u dzikich świń, 
mogą one ustanowić rezerwuar PEDV prowadzącym 
do przyszłych ognisk PED u świń domowych (32, 33).

Koronawirus zespołu ostrej biegunki świń

Kolejny wysoce patogenny CoV, SADS-CoV pojawił się 
w Chinach, powodując infekcje o wysokiej śmiertelno-
ści, szczególnie wśród młodych świń (34, 35, 36). Jed-
nakże badania retrospektywne wykazały, że SADS-
-CoV był obecny w Chinach co najmniej od sierpnia 
2016 r. (37). SADS-CoV jest nowym członkiem rodzaju 
Alphacoronavirus i został po raz pierwszy wykryty i zi-
dentyfikowany jako czynnik etiologiczny ostrej epi-
demii u świń w południowych Chinach w 2017 r., po-
wodując śmierć około 24 500 prosiąt i ogromne straty 
ekonomiczne (35). Pojawił się on ponownie w stycz-
niu 2019 r. w stadach świń w Guangdong (38). Jak do-
tychczas nie potwierdzono obecności tego wirusa 
poza terytorium Chin.

Genom SADS-CoV ma około 27 kb, zawiera dzie-
więć otwartych ramek odczytu (36) i wykazuje duże 
podobieństwo (95% identyczności) do CoV wykrytego 
w 2007 r. u nietoperzy (HKU2-CoV). Jednak identycz-
ność sekwencji genu S wynosząca tylko 86% sugeru-
je, że HKU2-CoV może nie być bezpośrednim proto-
plastą SADS-CoV, a raczej mogą one mieć wspólnego 
przodka. CoV związane z SADS (o identyczności se-
kwencji 96%-98% z SADS-CoV) zidentyfikowano 
u 9,8% nietoperzy, głównie Rhinolophus spp. które 
znane są jako potencjalne rezerwuary CoV związa-
nych z SARS (36). Wskazuje się, że także gryzonie są 
wrażliwe na zakażenie SADS-CoV co potwierdza po-
tencjalną transmisyjność międzygatunkową SADS-
-CoV (39). Obecnie nie ma licencjonowanych szcze-
pionek przeciwko SADS-CoV.

Deltakoronawirus świń

Deltakoronawirus świń (PDCoV) jest nowo pojawiają-
cym się CoV, który wywołuje biegunkę u prosiąt (40). 
Został zaklasyfikowany do rodzaju Deltacoronavi-
rus (41, 42). PDCoV posiada genom o wielkości oko-
ło 25,4 kb, który koduje cztery białka strukturalne 
oraz trzy białka dodatkowe (20, 43, 44, 45, 46). Cho-
ciaż ogólna charakterystyka białek CoV i ich rola w re-
plikacji wirusa zostały zidentyfikowane, ich funkcje 
i role w komórkach gospodarza nie są jasne (43, 47). 
W odniesieniu do PDCoV wyniki analiz molekular-
nych wskazują, że do transmisji międzygatunkowej 
musiało dojść całkiem niedawno, w wyniku interakcji 
pomiędzy ptakami i ssakami (48), a przodków wiru-
sa należy szukać wśród ptaków (przepiórka, wróble) 
(49). Ponadto wykazano, że PDCoV skutecznie zaka-
ża szerokie spektrum komórek gospodarza, w tym 
komórki świń, ludzi i kurcząt (49). Ostatnie badania 
wykazały, że PDCoV może zakażać i niszczyć komórki 
innych gatunków, a także kurcząt i piskląt (50). Wy-
kazano zdolność PDCoV do hemaglutynacji (HA; 40). 
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PDCoV nie wykazywał aktywności HA wobec ery-
trocytów świni, kurczaka, myszy, świnki morskiej 
lub człowieka; mógł jednak aglutynować erytrocyty 
królika, gdy wirus poddano wstępnej obróbce trypsy-
ną lub neuraminidazą. Dodatkowo, wyniki oznacze-
nia HA wykazały znaczącą dodatnią korelację z mia-
nem wirusa zakaźnego. Powyższe wyniki sugerują, 
że ocena aktywności HA PDCoV może być użyteczną 
metodą diagnostyczną do badania i nadzoru nad za-
każeniami PDCoV (40).

PDCoV (jako HKU15) został zidentyfikowany 
w 2009 r. (zgłoszony w 2012 r.) podczas badani mo-
nitoringowych CoV u ptaków i ssaków w Chinach, jed-
nak jego rola w patologii świń nie była znana do 2014 r. 
(41, 50). W styczniu 2014 r. PDCoV objawił się jako ko-
lejny czynnik etiologiczny biegunek u świń w USA 
(41, 51). Analiza sekwencji szczepów z USA wykazała 
około 99% identyczność nukleotydów ze szczepami 
PDCoV wykrytymi w 2009 r. w Chinach (Hong Kong; 
42). Ostatnie badania pozwoliły zidentyfikować cztery 
odrębne linie filogenetyczne PDCoV (Tajlandia, Chi-
ny, USA i linia wczesnochińska), które różnią się pod 
względem wzorców krążenia geograficznego (52). 
Częstsza rekombinacja oraz większa różnorodność 
genetyczna wirusa została zidentyfikowana w liniach 
chińskich, gdzie świnie są hodowane w różnych sys-
temach hodowli i środowiskach ekologicznych, w po-
równaniu z liniami USA (52).

Od czasu wprowadzenia do USA w 2014 r. PDCoV 
rozprzestrzenił się w większości stanów, chociaż 
przy niższej częstości występowania niż PEDV. Wśród 
świń z objawami biegunki w USA i Chinach prewalen-
cja PDCoV wynosi aż 30% (USA) i 7% (Chiny; 51). Do 
końca 2017 r. PDCoV wykryto w 21 stanach i >540 sta-
dach (USDA, 2017). PDCoV został też wykryty w Taj-
landii i Korei (53, 54).

Aktualne badania przeprowadzone w Chinach, wy-
kazały, że prewalencja zakażeń PDCoV u świń z bie-
gunką była wysoka (do 23,49%), a współzakażenia 
z PEDV były powszechne (60,40%; 61/101; 55). Naj-
wyższą prewalencję PDCoV odnotowano u prosiąt 
ssących (36,43%, 94/258). Pobieranie próbek tylko 
od świń z objawami klinicznymi pozwala wniosko-
wać o odsetku świń zakażonych PDCoV tylko wśród 
zwierząt z biegunką, jednak nie odzwierciedla rze-
czywistej prewalencji PDCoV u świń w tym regionie. 
W celu oceny rzeczywistego rozprzestrzeniania się 
tego patogenu konieczne jest przeprowadzenie ran-
domizowanych badań skoncentrowanych na wy-
stępowaniu wirusa i/lub seroprewalencji w danej 
populacji zwierząt. Analiza filogenetyczna oparta 
na kompletnym genomie, sekwencjach genów S i N 
z tego badania wykazała, że szczepy PDCoV z He-
nan były blisko spokrewnione z  innymi szczepa-
mi chińskimi (55). Co więcej, analiza filogenetyczna 
wykazała, że przodek sekwencjonowanych szcze-
pów może być inny. Ostatnie wyniki ujawniły, że se-
kwencja PDCoV EP-4E88 charakteryzowała się bar-
dzo niskim podobieństwem (<22,2%) z innymi CoV 
świń (PEDV, TGEV, PRCV, SADS-CoV, PHEV), wyka-
zując, że jest to fragment, który może być wyko-
rzystany w diagnostyce różnicowej PDCoV i innych  
CoV świń (56).

Wszystkie trzy nowo pojawiające się koronawiru-
sy przewodu pokarmowego świń po raz pierwszy zi-
dentyfikowano w Chinach. Rekombinowane szczepy 
TGEV i PEDV stwierdzono we Włoszech, Niemczech 
i na Słowacji. Zrekombinowane koronawirusy prze-
wodu pokarmowego (SeCoV) izolowane na terenie 
Włoch i Niemiec mają podobny wzór rekombinacji 
i 99, 5% identyczności. Dotychczas brak jest jednak 
szczegółowych danych na temat znaczenia, zjadliwo-
ści i rozprzestrzeniania SeCoV. Obecności takich re-
kombinantów nie zgłaszano w żadnym innym kraju.

Wirus zakaźnego zapalenia żołądka i jelit świń

TGEV jest czynnikiem etiologicznym zakaźnego 
zapalenia żołądka i jelit (TGE), ostrej choroby świń. 
W przeszłości wirus ten wywoływał ostre biegunki 
u świń na całym świecie. Genom TGEV ma rozmiar 
około 28, 6  kb. ORF1a/b koduje białka niestruktu-
ralne 1–10 (NSP1–10) i NSP11–16. Te niestrukturalne 
białka pełnią różne funkcje w cyklu życiowym wi-
rusa, ale ich główna rola polega na replikacji i trans-
krypcji genomu wirusowego. Ponadto wiele z tych 
białek ma różne inne funkcje w interakcji z procesa-
mi komórkowymi, takie jak udział w regulacji trans-
lacji gospodarza (57). Glikoproteina S przyłącza się 
do receptora komórkowego gospodarza – amino-
peptydazy N (pAPN) lub kwasu sialowego. Ponad-
to posiada aktywność hemaglutynacyjną, induku-
je fuzję komórkową oraz stymuluje powstawanie 
przeciwciał neutralizujących (57). TGEV jest blisko 
spokrewniony z CoV kotów i psów. Stąd też może on 
replikować się subklinicznie u psów, kotów i lisów 
(58), natomiast ptaki mogą pełnić rolę wektorów 
mechanicznych (59).

Choroba o charakterystycznych cechach dla TGE 
została po raz pierwszy opisana w 1935 r. Jednak TGEV, 
jako czynnik etiologiczny TGE u świń, został ziden-
tyfikowany ponad 10 lat później (60, 61). TGEV praw-
dopodobnie krążył wcześniej w populacji świń bez 
znaczącego wpływu na produkcję i zdrowie, a stał się 
ważnym czynnikiem patogennym świń wraz z inten-
syfikacją produkcji (61). W ciągu kolejnych 20 lat od 
pierwszej identyfikacji, TGEV był izolowany na ca-
łym świecie. Pomimo że brak jest najnowszych ba-
dań epidemiologicznych w aspekcie zakażeń TGEV 
w wielu krajach, wydaje się, że jest on prawie nie-
obecny w Europie (62). Sporadyczne ogniska choroby 
były zgłoszane z Chin (57). Spadek zachorowalności 
i śmiertelności prosiąt ssących z powodu TGE w Eu-
ropie tłumaczy się długotrwałym, naturalnym uod-
pornieniem populacji świń w związku z pojawieniem 
się PRCV. Jednakże, krzyżowa reaktywność przeciw-
ciał TGEV i PRCV znacznie utrudnia obiektywną ocenę 
sytuacji epidemiologicznej w zakresie TGEV (62, 63).

Patogeneza zakażeń koronawirusami 
przewodu pokarmowego u świń

TGEV, PEDV, PDCoV i SADS-CoV powodują klinicz-
nie nierozróżnialne ostre zapalenie żołądka i  je-
lit u wszystkich grup wiekowych świń. Do ostatecz-
nego rozpoznania wymagane jest potwierdzenie 

Prace Poglądowe

504 Życie Weterynaryjne • 2021 • 96(7)504



laboratoryjne. Jednak wszystkie wirusy są antyge-
nowo odrębne i nie występuje między nimi ochrona 
krzyżowa (9, 48, 64).

W przeszłości ostre objawy ze strony przewodu 
pokarmowego powodował bardzo często deltakoro-
nawirus TGE (65). TGEV namnaża się w komórkach 
nabłonka jelit cienkich, prowadząc do destrukcji ko-
smków jelitowych, co stanowi przyczynę zaburzeń we 
wchłanianiu (3, 65). Wirus szerzył się błyskawicznie 
i zakażał wszystkie grupy wiekowe świń, powodu-
jąc prawie 100% padnięcia wśród prosiąt do drugie-
go tygodnia życia. W stadach świń choroba zanika-
ła po około 7–10 dniach od pierwszych zachorowań 
(65). Co ciekawe, obecnie TGE praktycznie w Euro-
pie nie występuje. Jest to związane z faktem poja-
wienia się w połowie lat 80. ubiegłego wieku mu-
tanta TGEV koronowirusa płucnego świń (PRCV). 
W związku z tym, że wirus aktualnie stanowi nie-
wielkie zagrożenie i  jest niezmiernie rzadko jest 
stwierdzany w populacji świń, nie będzie przedmio-
tem szczegółowej dyskusji w ramach niniejszego  
opracowania.

PEDV jest uważany za bardziej patogenny niż PDCoV 
(64). W pierwszym roku epidemii w USA zachorowal-
ność z powodu PEDV i PDCoV u świń wynosiła odpo-
wiednio około 100% i 30% (20, 51). Śmiertelność u nowo 
narodzonych prosiąt wynosiła do 100% i 40% odpo-
wiednio dla zakażeń PEDV i PDCoV (64, 66). Śmier-
telność SADS-CoV obserwowana w Chinach u prosiąt 
młodszych niż pięć dni była bardzo wysoka (90–100%), 
natomiast u prosiąt starszych niż osiem dni spada-
ła do 5% (36, 67).

Pierwotnymi komórkami docelowymi SADS-CoV 
są komórki nabłonka jelitowego (20, 36, 67, 68). Kilka 
badań wykazało niezwykłą atrofię kosmków i poważ-
ne zmiany patologiczne w jelitach prosiąt zakażanych 
SADS-CoV (20, 36, 67, 68). Dane dotyczące patogene-
zy i odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do 
SADS-CoV są skąpe lub niespójne, chociaż wciąż pu-
blikowane są nowe artykuły i badania skupiające się 
na tym obszarze. Ostatnie badania wykazały, że infek-
cja SADS-CoV nie indukuje produkcji IFN-β w komór-
kach nabłonka jelita cienkiego świń (69). Inne badania 
wykazały, że infekcja SADS-CoV powoduje charakte-
rystyczne morfologiczne i biochemiczne zmiany, ta-
kie jak fragmentacja DNA, kondensacja chromatyny, 
eksternalizacja fosfatydyloseryny, aktywacja kaspaz 
i rozszczepienie PARP in vitro i in vivo. Zależne od ka-
spaz szlaki apoptotyczne FasL i mitochondrialne od-
grywają główną rolę w indukowanej przez SADS-CoV 
apoptozie, która ułatwia replikację wirusa. Ponadto 
autorzy podkreślili, że SADS-CoV jest pierwszym wi-
rusem, który indukuje bezpośrednią apoptozę in vi-
tro i in vivo (70).

Wszystkie CoV przewodu pokarmowego świń mają 
prawdopodobnie podobne drogi i sposoby przenosze-
nia. Zakażenia tymi wirusami rozprzestrzeniają się 
głównie per os (źródłem zakażenia jest kał zakażo-
nych świń). Przedmioty zanieczyszczone wirusem, 
w tym pojazdy lub zanieczyszczona pasza, jak rów-
nież środowisko itp. odgrywają istotną rolę w roz-
przestrzenianiu zakażeń CoV przewodu pokarmowego 
świń (66). W wielu badaniach nad PEDV wykazano, że 

zanieczyszczone przyczepy i pasza mogą służyć jako 
wektor mechaniczny PEDV (71, 72, 73). Transmisja ae-
rogenna, prawdopodobnie poprzez spożycie aerozo-
li zawierających cząstki wirusowe, została potwier-
dzona zarówno dla PEDV, jak i PDCoV (66).

Patogeneza PEDV i PDCoV była badana z wykorzy-
staniem świń w różnym wieku. Wiadomo, że choroba 
ma cięższy przebieg u młodszych świń niż u starszych. 
Jest to związane z odpornością zależną od wieku i wy-
nika w dużej mierze z niedojrzałości układu immu-
nologicznego u prosiąt oraz niższego tempa regene-
racji enterocytów u młodszych świń (74, 75, 76, 77). 
Deficyty w pełnej funkcjonalności komórek odporno-
ściowych u nowonarodzonych prosiąt mogą przyczy-
niać się do cięższego przebiegu PEDV u prosiąt w po-
równaniu z osobnikami rosnącymi, co miało miejsce 
również w przypadku zakażenia TGEV (78).

Podczas ostrej fazy zakażenia CoV przewodu po-
karmowego obserwuje się intensywne wydalanie wi-
rusa z kałem. PEDV może być wydalany w kale za-
każonych świń jeszcze kilka tygodni po ustąpieniu 
objawów klinicznych, co stwarza trudności w za-
rządzaniu chorobą na fermie (66). Świnie zakażo-
ne PDCoV wydalają duże ilości wirusa od 1 do 10 dni 
po zakażeniu (dpz). Nie zaobserwowano zmian hi-
stopatologicznych w kątnicy i okrężnicy w zakaże-
niach PEDV i PDCoV, chociaż antygeny PEDV i PDCoV 
zostały wykryte w komórkach nabłonkowych tych 
odcinków jelit (64, 79). Zakażenie PDCoV może wy-
woływać przejściową wiremię (80). W fazie ostrej 
infekcji wirus był wykrywany w dużej ilości w jeli-
cie cienkim, zwłaszcza jelicie czczym i krętym. Ni-
skie ilości PDCoV RNA stwierdzono w tkankach po-
zajelitowych (45, 80).

Li i wsp. (81) wykazali, że zakażenie PDCoV znaczą-
co zmieniało skład mikroflory w okrężnicy i kale pro-
siąt (81). Powyższe odkrycia zapewniają nowe spoj-
rzenie na patologię i fizjologię PDCoV.

Poprzednie badania wykazały, że przeciwciała 
neutralizujące PEDV pojawiają się w surowicy oko-
ło 10 dpz, szczyt osiągają około 18 dpz, a ich poziom 
utrzymuje się na wysokim poziomie do 42 dpz (82). 
Długotrwałe utrzymywanie się przeciwciał, w porów-
naniu do obecności wirusa w organizmie, wskazu-
je, że analiza serokonwersji lub obecności przeciw-
ciał anty-PEDV może być przydatna w diagnostyce 
i monitorowaniu PED. Dlatego też rozwój testów se-
rologicznych ma kluczowe znaczenie dla wykrywa-
nia zwierząt zakażonych PEDV, potwierdzania wcze-
śniejszej ekspozycji na wirusa oraz monitorowania 
odporności stada loch. Niemniej jednak potencjal-
ny test musi być wystarczająco czuły i  specyficz-
ny, aby nie dawać fałszywych wyników związanych 
z reakcjami krzyżowymi, np. z innymi koronawiru-
sami. Wyniki uzyskane przez Gimenez-Lirola i wsp. 
(83) wskazują, że białko S PEDV może odgrywać klu-
czową rolę jako antygen potencjalnie wykorzysty-
wany w takim teście. Wykazali oni, iż przeciwciała 
przeciwko białku S PEDV nie reagują krzyżowo z an-
tygenami innych jelitowych CoV świń, w tym TGEV 
i PDCoV. Z tego powodu białko S może być uważane 
za czuły i specyficzny marker zakażenia PEDV (83). 
Wykazano silną korelację pomiędzy ochroną przed 
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zakażeniem PEDV a poziomem komórek wydziela-
jących przeciwciała IgA i IgG w tkance limfatycznej 
związanej z jelitami (GALT) i we krwi, jak również 
pomiędzy ochroną, a mianami IgG i IgA w surowi-
cy (84, 85). W warunkach terenowych u loch nara-
żonych na PEDV komórki wydzielające przeciwciała 
anty-PEDV IgA i IgG zostały wykryte w jelicie mie-
siąc po ekspozycji na PEDV. Przeciwciała utrzymy-
wały się na wykrywalnym poziomie przez następne 
sześć miesięcy (86). Zakażenie loch PEDV prowadzi 
do rozwoju pamięci immunologicznej i  wysokich 
mian przeciwciał neutralizujących wirus w osoczu 
do 6–7 miesięcy po zakażeniu. Aktualne wyniki do-
tyczące korelacji pomiędzy poziomem przeciwciał 
i ochroną przeciwzakaźną sugerują, że lochy powinny 
być chronione przed ponowną infekcją w tym okre-
sie i że mogą one również zapewnić matczyną od-
porność nowo narodzonym prosiętom. Wykazano, że 
mioty loch z wcześniejszą ekspozycją na wirus znacz-
nie rzadziej wykazywały objawy kliniczne (biegun-
ki) w porównaniu z miotami od loch bez wcześniej-
szej ekspozycji. Wyniki wskazują, że lochy wcześniej 
narażone na łagodny szczep PEDV rozwinęły odpor-
ność laktogenną, która indukowała ochronę krzyżo-
wą przeciwko zjadliwym szczepom PEDV, zapewnia-
jąc prosiętom bierną ochronę immunologiczną przez 
co najmniej siedem miesięcy. Odpowiedź immuno-
logiczna przeciwko PEDV została również zbadana 
przez Krishna i wsp. (87). Autorzy wykazali, że za-
każenie PEDV indukowało zarówno humoralną, jak 
i komórkową odpowiedź immunologiczną. Charak-
terystyka laktogennej oporności krzyżowej i  zro-
zumienie odpowiedzi immunologicznej przeciwko 
PEDV są szczególnie ważne, zwłaszcza że PEDV jest 
endemiczny na całym świecie i ostatnio pojawił się 
ponownie w Europie.

Stwierdzono różnice w nasileniu i czasie trwania 
odpowiedzi humoralnej między zwierzętami zaka-
żonymi PEDV i PDCoV (88). Wszystkie świnie zaka-
żone PEDV wytworzyły przeciwciała neutralizujące 
do 28 dpz i pozostały seropozytywne do 42 dpz, pod-
czas gdy w 14 DPI przeciwciała anty-PDCoV powstały 
jedynie u 50% świń zakażonych PDCoV. Przeciwcia-
ła anty-PDCoV były wykrywane w surowicy w znacz-
nie niższych mianach a w 21 DPI ich miana spadły do 
niewykrywalnego poziomu (88).

Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku za-
każeń CoV przewodu pokarmowego u świń rozwija 
się odporność przeciwzakaźna, która przez pewien 
czas chroni zwierzęta przed reinfekcją. Określenie 
czasu, przez jaki zwierzęta będą chronione, wyma-
ga jednak dalszych badań. Dalszej analizy wymaga 
rola nie tylko odporności humoralnej, ale również 
komórkowej w ochronie przed  reinfekcją koronawi-
rusami świń. Dotychczas wykazano, że odpowiedź 
komórkowa może odgrywać ważną rolę w induko-
waniu odporności ochronnej przeciwko PEDV. Wy-
kazano, że świnie zakażone atenuowanym i wyso-
ce patogennym szczepem PEDV PC22A wytwarzają 
podobny poziom przeciwciał, ale tylko świnie zaka-
żone wirulentnym PEDV były chronione przed za-
każeniem homologicznym wirulentnym wirusem, 
co wskazuje na ochronną rolę elementów innych 

niż przeciwciała (89). Dane dotyczące komórkowej 
odpowiedzi immunologicznej są jednak ograniczo-
ne i koncentrują się głównie na odpowiedzi zapal-
nej (cytokiny; 74). Po zakażeniu TGEV specyficzne 
przeciwciała mogą być wykryte w surowicy od 6 lub 
7 DPI i utrzymują się co najmniej przez kilka miesię-
cy (90, 91, 92, 93, 94). PRCV może wywołać ochron-
ną odporność na TGEV u nowonarodzonych świń. Co 
więcej, odporność ochronna zbiega się z  pojawie-
niem się przeciwciał neutralizujących wirusa (94). 

Chociaż przeciwciała przeciwko PRCV i TGEV wy-
kazują reakcje krzyżowe, istnieją różnice w swoistości 
niektórych przeciwciał nieneutralizujących, ponie-
waż PRCV nie posiada pewnych epitopów obecnych 
u TGEV (90, 91, 92, 93).

Wykazano, że receptory toll-podobne (TLR) od-
grywają również ważną rolę w odpowiedzi immu-
nologicznej i przebiegu zakażeń PEDV (95). U prosiąt 
ssących zakażonych PEDV zaobserwowano istot-
nie niższą liczbę komórek NK, o  minimalnej ak-
tywności bójczej. Ponadto we krwi i jelitach stwier-
dzono niższy odsetek komórek NK produkujących 
IFN-γ w  porównaniu z  prosiętami odsadzonymi 
(74). Niepełna ochrona krzyżowa istnieje pomię-
dzy różnymi genetycznymi klastrami wariantów 
PEDV (96). Ponadto, nie występuje humoralna od-
porność krzyżowa pomiędzy PEDV i PDCoV (48). Wy-
stąpienie ognisk SADS-CoV na fermie świń, na któ-
rej wcześniej obserwowano zakażenie PEDV, również 
sugeruje brak ochrony krzyżowej pomiędzy PEDV  
a SADS-CoV (36).

Zmiany patologiczne u młodych świń są podob-
ne w przebiegu zakażenia wszystkimi wymienio-
nymi CoV. Replikacja wirusa zachodzi bardzo szyb-
ko, głównie w komórkach nabłonka jelita cienkiego, 
powodując destrukcję i zanik kosmków. Biegunka ob-
serwowana podczas zakażenia jest prawdopodob-
nie konsekwencją zaburzeń wchłaniania spowodo-
wanych masywną destrukcją enterocytów. Ponadto, 
świnie zakażone PEDV, u których obserwowano wy-
mioty, wykazywały znacznie niższy poziom komó-
rek wydzielających serotoninę w dwunastnicy, jelicie 
czczym środkowym, jelicie krętym i okrężnicy w po-
równaniu do świń z kontroli negatywnej, co sugeruje, 
że wydzielanie serotoniny może mieć wpływ na wy-
mioty podczas zakażenia PEDV (97). Opisano również 
patogenezę zakażeń SADS-CoV (35, 36, 67). Uzyskane 
wyniki są jednak niespójne. Pan i wsp. (35) wykazali, 
że SADS-CoV powoduje jedynie łagodne i umiarkowa-
ne zmiany w jelitach u trzydniowych prosiąt. Badania 
przeprowadzone przez Zhou i wsp. (36) wskazują, że 
SADS-CoV został wykryty tylko w niewielkim odset-
ku komórek nabłonka jelita czczego, co nie wyjaśnia 
w pełni 50% (3/6) śmiertelności obserwowanej u trzy-
dniowych prosiąt. W badaniach przeprowadzonych 
przez Xu i wsp. (67) wykazano, że SADS-CoV atakuje 
głównie jelito, powodując odpowiednio 100% (12/12) 
i 50% (2/4) śmiertelność u prosiąt w wieku pięciu dni 
i świń kontaktowych zakażonych w wieku siedmiu dni. 
W przebiegu zakażenia wirusowe RNA wykryto rów-
nież w sercu, wątrobie, śledzionie, nerkach, żołądku 
i płucach, ale nie stwierdzono go we krwi prosiąt za-
bitych w siódmym dniu po inokulacji, podczas gdy 
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świnie te nadal miały ciężką biegunkę (67). Wyda-
je się, że te skrajnie różne wyniki badań oraz poten-
cjalnie poważny przebieg choroby wywołanej przez 
SADS-CoV u świń uzasadniają potrzebę przeprowa-
dzenia bardziej szczegółowych badań w tym zakresie.

Kontrola i zapobieganie

Szybka diagnostyka ma zasadnicze znaczenie w zwal-
czaniu zakażeń CoV, aby zapobiec ich rozprzestrze-
nianiu się. Obecnie opracowuje się szereg technik, 
które mogą być stosowane w diagnostyce laborato-
ryjnej w odniesieniu do wielu CoV. Wysoki poziom 
bezpieczeństwa biologicznego (ścisłe przestrzega-
nie zasad bioasekuracji) oraz w niektórych przypad-
kach szczepionki są pierwszym wyborem w zapobie-
ganiu zakażeniom tymi patogenami (98). Ze względu 
na brak odporności krzyżowej pomiędzy większo-
ścią CoV świń (z wyjątkiem TGE i PRCV) zastosowa-
nie swoistej immunoprofilaktyki będzie wymagało 
opracowania odrębnych szczepionek specyficznych 
dla każdego wirusa.

Ze względu na fakt, że przebieg zakażeń CoV jest 
najcięższy u nowonarodzonych prosiąt (do siódme-
go dnia życia), ochrona tej grupy powinna koncen-
trować się na zapewnieniu odpowiedniej odporno-
ści biernej, szczególnie w odniesieniu do przeciwciał 
neutralizujących, które mogą być dostarczone pro-
siętom poprzez siarę i  mleko uodpornionych ma-
tek (szczepionki, kontakt z materiałem zakaźnym). 
Wykazano, że miana przeciwciał IgA lub neutra-
lizujących w mleku i siarze są lepszymi markera-
mi odporności laktogennej niż miana przeciwciał 
w surowicy (99). Żywe, inaktywowane i podjednost-
kowe szczepionki PED zostały opracowane w Chi-
nach, Japonii, Korei i USA dla loch (98, 100), ale ich 
skuteczność nie jest wystarczająca do kontrolowa-
nia ognisk PEDV, ponieważ choroba pojawiła się 
również w  zaszczepionych stadach. W  przypad-
ku PDCoV czy SADS-CoV nie ma obecnie informacji 
na temat swoistej immunoprofilaktyki. Niektórzy 
autorzy w  celu zmniejszenia śmiertelności u  pro-
siąt ssących, w ramach uzyskania odporności u cię-
żarnych loch (a w konsekwencji odporności biernej 
u prosiąt), zalecają feedback z wykorzystaniem roz-
drobnionych jelit od zakażonych świń (101). Metody 
te rodzą jednak problem związany z długotrwałym 
utrzymywaniem się koronawirusów w  gospodar-
stwach czy też z przenoszeniem innych patogenów  
w obrębie stada.

Podsumowanie

Ze względu na ich ogromną różnorodność, zdolność 
do zmiany gospodarza i ciągłe pojawianie się nowych 
CoV wiedza o tej rodzinie wirusów wymaga ciągłego 
uaktualniania. Badania nad CoV prowadzące do fun-
damentalnego zrozumienia ich biologii są niezwykle 
ważne, ponieważ, jak pokazały ostatnie doświadcze-
nia z SARS-CoV-2, mogą pojawić się wirusy o wyso-
kim potencjale pandemicznym, również w odniesieniu 
do ludzi, i doprowadzić do poważnych konsekwencji 
w skali globalnej.
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