
    
1. Co to jest grypa ? 

Grypa jest chorobą zakaźną ludzi i zwierząt 
wywoływaną przez małe organizmy zwane wirusami. 
Ogólnie rzecz biorąc na ciało wirusa (wirion) składa się 
kapsyd i zawarty w nim kwas nukleinowy (w 
przypadku wirusa grypy jest to RNA) stanowiący infor-
mację o wszystkich cechach wirusa. 

Rodzina wirusów grypy jest róŜnorodna. Najogólniej moŜna podzielić ją na trzy grupy: 
Wirus typu A  – zakaŜa ludzi, inne ssaki oraz ptaki. Zwykle wywołuje epidemie. 
Wirus typu B  – zakaŜa wyłącznie ludzi. 
Wirus typu C  – charakteryzuje się najlŜejszym przebiegiem, zakaŜa ludzi i świnie.  

 
Jest to ostra w przebiegu, zakaźna choroba wirusowa, wywoływana wirusem H5N1. Ata-
kuje ona układ oddechowy człowieka. Objawy choroby następują nagle poprzez: wysoką 
temperaturę ciała – powyŜej 38oC, kaszel, bóle mięśni a takŜe często bóle głowy i zespół 
objawów charakterystyczny dla zapalenia płuc /kaszel i duszności. 
 

2. Co to jest ptasia grypa? 
Influenza ptaków występuje u drobiu domowego i u innych ptaków na tle zakaŜenia wi-
rusem influenzy typu A i moŜe mieć róŜny przebieg, od podklinicznego z łagodnymi ob-
jawami do ostrej postaci choroby ze śmiertelnością do 100%. NajcięŜsza postać choroby, 
pierwotnie nazywana „pomorem drobiu”, od 1981 r. określana jest jako „wysoce zjadliwa 
influenza ptaków” (ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI). Postać HPAI włą-
czona jest przez międzynarodowy Komitet ds. Epizootii (OIE) do listy A chorób zakaź-
nych zwierząt. W Polsce postać HPAI obecnie określana jest jako wysoce zjadliwa grypa 
ptaków, dawny pomór drobiu. 
 

3. Skąd się wzięła, od kiedy jest znana? 
Po raz pierwszy opisana w 1878 r. przez Perroncito we Włoszech pod nazwą „pomór 
drobiu”. W 1901 r. Centanni i Saronuzai odkryli czynnik wywołujący tę chorobę, ale zi-
dentyfikowano i sklasyfikowano ją  jako skutek działania wirusa influenzy typu A dopie-
ro w 1955 roku. Na przełomie XIX i XX wieku choroba rozprzestrzeniała się w Europie 
występując do 1930 r. W połowie XX wieku HPAI diagnozowano w większości krajów 
Europy, Rosji, Afryce Płn., Bliskim Wschodzie, Ameryce Pdn. i Ameryce Płn. Do poło-
wy 1950 r. izolowane z przypadków HPAI wirusy naleŜały do podtypu H7, a od 1959 r. 
równieŜ wirusy AI podtypu H5 wywołują tę postać choroby.  
 
Pierwszy przypadek HPAI u dzikich ptaków stwierdzono w 1961 r. u pospolitych mew  
w Afryce Pdn., a przeprowadzone w latach 70 badania wykazały, Ŝe dzikie ptaki wodne, 
kaczki i gęsi są głównym, bezobjawowym rezerwuarem wirusów. Oprócz ptasiej grypy, 
obecnie najbardziej znanej, w związku z jej rozpowszechnieniem na świecie, której wirus 



ma symbol H5N1, znane są teŜ inne jej formy np. H3N2 – to ten najbardziej popularny 
wirus grypy, na który chorujemy, ale umiemy z nim walczyć - mamy szczepionki, jest teŜ 
wirus H3N8 – wirus roznoszony przez psy, czy wirus H7 teŜ stwierdzony u ptactwa.  
 
W historii, w latach 1918-1919 wystąpiła w świecie pandemia hiszpanki, która najpraw-
dopodobniej mogła być wywołana wirusem grypy, być moŜe nawet ptasiej. Pandemia, 
czyli choroba ogarniająca cały kraj, kontynent lub świat spowodowała śmierć około 20 
milionów ludzi. Nazwa pochodzi od kraju, w którym się rozpoczęła – Hiszpanii. 
Obecne, groźne dla nas ogniska wirusa H5N1, stwierdzono w krajach azjatyckich, w 
których nasilenie rozpoczęło się około 10 lat temu. Były to Hongkong, Wietnam, Ja-
ponia, Tajwan, Tajlandia, KambodŜa, Chiny, Laos, Pakistan i Indonezja. 
 
Trzeba pamiętać, Ŝe człowiek Ŝyje w środowisku przyrodniczym. Niestety bardzo często 
narusza jego równowagę poprzez wpływ na to środowisko. 
 
 Azja to miejsce, gdzie jest największe zagęszczenie populacji ludzkiej, sprzyjające szyb-
kiemu rozwojowi takich chorób jak ta, o której dzisiaj rozmawiamy. Przyroda sama, cza-
sem w brutalny sposób, dba o równowagę w środowisku. A człowiek, niestety,  często 
sam wywołuje niekorzystne dla środowiska zjawiska.  
 
Przypadki śmiertelne u ludzi w Azji miały miejsce po zjedzeniu mięsa znalezionych pa-
dłych ptaków, bądź surowych jaj, czy niedogotowanego mięsa. 

 

4. Jak ptasia grypa przywędrowała do nas? 
Ptaki dzikie nie są pod nadzorem człowieka – Ŝyją na wolności. Wśród nich jest wiele ga-
tunków przemieszczających się wraz ze zmianami pór roku. Liczne przenoszą w swoich 
organizmach wirusa grypy ptasiej i tym samym mogą powodować nowe ogniska tej 
groźnej choroby,  poniewaŜ pokonując w trakcie przelotów tysiące kilometrów, zdrowe 
mają kontakt z chorymi. W ten sposób rok po roku wirus moŜe się rozprzestrzenić po ca-
łej kuli ziemskiej.  
W odróŜnieniu od ptaków dzikich, drób   (ptaki utrzymywane na fermach) Ŝyje pod nad-
zorem człowieka i nie ma kontaktu z dzikimi krewniakami. W Polsce ze względu na kli-
mat utrzymuje się ptaki w fermach zamkniętych. Budynki drobiarskie są tak zbudowane 
aby zapewnić im jak największą izolację od środowiska zewnętrznego, a tym samym od 
dzikiego ptactwa, gryzoni oraz owadów.  
 

5. Czy jest to choroba groźna? 

Jak kaŜda choroba powinna być traktowana powaŜnie. KaŜda choroba bowiem nie jest 
obojętna dla człowieka i moŜe być dla niego groźna. KaŜdy boi się tego czego nie zna, 
dlatego wiedza jest największą bronią człowieka. ] 
Grypa ptasia jest o tyle niebezpieczna, Ŝe potrafi się pojawić nagle wraz z przylatującym 
ptactwem. MoŜe się pojawić, co nie oznacza, Ŝe musi. Jest to choroba, która towarzyszyła 
nam zawsze, tylko o tym nie wiedzieliśmy.  
Grypa ptasia jest chorobą ptaków. W pewnych szczególnych warunkach człowiek moŜe 
się nią zarazić podczas kontaktu ze zwierzętami. W przyrodzie nie jest to zjawisko po-



wszechne. Raczej moŜna powiedzieć, Ŝe jest to zjawisko nienormalne i stąd bardzo rzad-
kie. MoŜe o tym świadczyć fakt, Ŝe przez ostatnie blisko 10 lat rozprzestrzeniania się 
tego wirusa po świecie zaraziło się nim niespełna 200 osób, a zmarło 90 osób. Na 
ludzką odmianę wirusa grypy w USA umiera około 3000 osób, w Niemczech około 
600, a w Polsce około 300. Biorąc pod uwagę te liczby w porównaniu z przypadkami 
śmiertelnymi u ludzi z powodu grypy ptasiej to duŜo i mało, bo o kaŜde ludzkie istnienie 
trzeba się troszczyć. W przypadku wirusa grypy najgroźniejsze jest to, Ŝe wirus ten cały 
czas zmienia swoje właściwości. W przypadku wirusa zwykłej grypy H3N2 skutkuje to 
tym, Ŝe szczepionka wyprodukowana rok wcześniej nie uchroni nas przed obecnie roz-
powszechnianym wirusem. Naukowcy cały czas śledzą i badają tego złośliwego mikroba, 
Ŝeby wyprodukować nową działającą szczepionkę. Jest to zadanie bardzo trudne w przy-
padku wirusa ptasiej grypy H5N1. A trudne dlatego, Ŝe wirus ten występuje u ptactwa, 
które stale się przemieszcza – trudno więc badać jego zmiany.  
 
W przypadku stwierdzenia wirusa grypy u ptactwa, odpowiednie słuŜby przystępują do 
programu zwalczania tej choroby. Wszystkie podejmowane działania słuŜą zabezpiecze-
niu przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Badanie pobranych próbek na obecność wirusa 
przeprowadza Państwowy Instytutu Weterynaryjny w Puławach. Wstępne badanie uzy-
skuje się po 12 godzinach a pełne wyniki dopiero po 4 dniach. Uzyskany wstępny wynik 
badań w kraju weryfikuje się przesyłając próbki do Wielkiej Brytanii, gdzie w laborato-
rium przeprowadza się badania jeszcze raz i dopiero ich wynik jest wynikiem ostatecz-
nym. 
 
Warto uświadomić sobie, Ŝe bardziej od ptasiej grypy jesteśmy naraŜeni na inne niebez-
pieczeństwa, które zbyt często bagatelizujemy. Bardziej zagraŜają nam obrzeŜki – paso-
Ŝyty gniazd gołębich lub odchody gołębi, które mogą powodować alergie u ludzi. Równie 
niebezpieczne są odchody naszych piesków i kotków. Mogą one zawierać pasoŜyty po-
wodujące np. groźną chorobę – toksoplazmozę. Dlatego powinniśmy zbierać odchody 
naszych psów (co jest obowiązkiem od 1997 r., a nikt tego nie robi) i absolutnie nie do-
puszczać aby koty lub psy załatwiały się na podwórkach i w piaskownicach.  
 
 NaleŜy mieć świadomość, Ŝe bardziej od ptasiej grypy zagraŜa nam niebez-
pieczeństwo podczas jazdy rowerem, czy samochodem po naszych polskich 
drogach., a juŜ na pewno  przejście w godzinach szczytu przez ul. Legnicką.  
 

 6. Co dzieci wiedzieć powinny? 

• pamiętajcie o częstym myciu rąk,  
• nie chodźcie w butach po domu, 
• unikajcie bezpośrednich kontaktów z dzikimi ptakami: nie łapcie gołębi i in-

nych ptaków, nie zbierajcie piór ptaków, nie karmcie ptaków z ręki,  
• informujcie rodziców lub innych dorosłych o zauwaŜonych martwych pta-

kach lub innych nieŜywych zwierzętach. 
 

7. Co rodzice wiedzieć powinni? 



• naleŜy spoŜywać mięso drobiowe, przetwory i jaja poddane odpowiedniej 
obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 ºC 

• naleŜy myć dokładnie z uŜyciem detergentu wszystkie przedmioty, które 
miały kontakt z surowym drobiem (deski, noŜe, talerze), 

•  naleŜy pamiętać, Ŝe zamroŜenie mięsa nie niszczy tego wirusa, 
• nie naleŜy dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub spra-

wiających wraŜenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu, przede 
wszystkim dopilnować, aby nie robiły tego dzieci; 

• zadbać o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm 
drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, 

• myć ręce po kaŜdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i 
hodowlanym, dopilnować, aby robiły to takŜe dzieci, 

• pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi pro-
duktami Ŝywnościowymi, 

• mięso drobiowe oraz jaja sprzedawane w sklepach są mimo wszystko peł-
nowartościową i bezpieczną Ŝywnością,  

• w procesie technologicznym drób podlega trzykrotnemu badaniu przez leka-
rzy weterynarii przed trafieniem do Waszych rąk,  

• mięso drobiowe i jaja to bardzo waŜne źródło białka a zarazem poŜywienie o  
     niskiej zawartości tłuszczu. 
 

8. Zachowajmy dystans i rozwagę  
Strach ma wielkie oczy, a niewiedza powoduje, Ŝe łatwo ulegamy lękowi, szcze-

gólnie gdy jest napędzany przez media. Na pewno trzeba pamiętać o tym, Ŝe ptaki to 
takie same istoty jak my. Korzystają ze środowiska, w którym mają swoje bardzo 
istotne miejsce. Nie moŜe ich zabraknąć w świecie, który nas otacza – są waŜnym 
elementem ekosystemu, w którym Ŝyjemy. Dlatego nie wolno niszczyć ich gniazd, 
zabijać ich, ani płoszyć. Trzeba takŜe pamiętać, aby nie zmieniać swych zachowań 
wobec ptaków pozostających u nas na zimę – dokarmiając ptaki pomagamy im prze-
trwać trudny czas.  
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