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Justyna Ustupska
Choroby odzwierzęce - inaczej zoonozy, to choroby
i zakaŜenia, które przenoszą się w sposób naturalny ze zwierząt
kręgowych na człowieka. Ptaki, choć często tego sobie nie
uświadamiamy, mogą być przyczyną wielu chorób. Mogą takŜe
pośrednio uczestniczyć w zakaŜeniu groźną chorobą, poprzez
bytujące na nich pasoŜyty skaŜone chorobotwórczą bakterią
bądź wirusem np. zakaŜenia odkleszczowe.
Ptasia grypa
W ostatnich latach najbardziej spektakularną chorobą przenoszoną przez ptaki stała się ptasia
grypa. Termin „ptasia grypa" odnosi się do powszechnie występującej u ptaków choroby odmiany grypy. Wirusy influenzy ptaków są szeroko rozprzestrzenione w świecie i w wielu
krajach zwłaszcza o rozwiniętej przemysłowej produkcji drobiu, stanowią powaŜny problem
epizootyczny i gospodarczy. Od 1955 roku w świecie zanotowano 19 wybuchów tej choroby
u drobiu i tylko jeden u ptaków dzikich u mew w 1961 r.. W ostatnim dziesięcioleciu było ich
dziewięć w Ameryce Płn., Azji, Afryce oraz w Europie: Anglii (1991), Włochach (przełom
1997/98 i przełom 1999/2000) i Holandii (2003). Wirusy influenzy ptaków naleŜą do typu A,
który w oparciu o typy białek tworzących otoczkę białkową (hemaglutynina HA lub H) oraz
neuraminidazy (NA lub N) tworzy róŜne podtypy. WyróŜniono 16 podtypów HA oraz 9
podtypów NA, co powoduje istnienie ogromnej róŜnorodności wśród tego wirusa. Do tej pory
stwierdzono
występowanie
ponad
140
szczepów
wirusa
ptasiej
grypy.
Większość z nich to, odmiany łagodne, nie powodujące śmiertelnych epidemii - tzw. wirusy
o niskiej patogeniczności Obecnie najpowszechniejsze są szczepy wirusa oznaczone jako H1N1
oraz H3N2. Znane są jednak dwa szczepy wirusa ptasiej grypy oznaczone symbolami H5 i H7,
które w przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej, mogą być przyczyną znacznej
śmiertelności wśród drobiu - tzw. wirusy o wysokiej patogeniczności.
Szczepy H5 i H7 zazwyczaj nie występują wśród dziko Ŝyjących ptaków. Stwierdzane są one
wśród drobiu w intensywnych hodowlach, gdzie ptaki przetrzymywane są w nienaturalnych zagęszczeniach. Dziko Ŝyjące ptaki mogą jednak ulec zaraŜeniu się tym wirusem przez kontakt
z chorym drobiem.
Wirus H5N1 jest obecnie jednym z najgroźniejszych szczepów wirusa ptasiej grypy. Szczep
ten wyewoluował w hodowlach drobiu najprawdopodobniej ze szczepów o tzw. Niskiej patogeniczności, czyli ze szczepów, które nie powodowały śmiertelnych epidemii. Jednak na
skutek nienaturalnego zagęszczenia drobiu w hodowli, złych warunków sanitarnych i innych
czynników, łagodny wirus przeszedł transformację w śmiertelny wirus H5N1.
Najczęstszy sposób przenoszenia ptasiej grypy wśród ptaków, to bezpośredni kontakt
z zaraŜonymi osobnikami - głownie z ich wydzielinami, takimi jak np. ślina, kontakt z kałem
zaraŜonych ptaków, kontakt ze skaŜoną Ŝywnością oraz brudnymi i nieodkaŜonymi klatkami,
w których przebywały chore ptaki. Wśród dziko występujących ptaków szczególnie naraŜone na
zaraŜenie się wirusem H5N1 są kaczki, gęsi i łabędzie (blaszkodziobe Anseriformes) oraz mewy
(Laridae).
Do tej pory nie ma jednoznacznych i konkretnych dowodów na to, Ŝe ognisko epidemii
ptasiej grypy mogą powstawać no skutek przenoszenia wirusa przez dziko Ŝyjące, migrujące
ptaki. Czas i kierunki rozprzestrzeniania się obecnej epidemii ptasiej grypy są odmienne niŜ
czas i kierunki migracji dziko Ŝyjących ptaków. Do powstawania nowych ognisk epidemii w Azji
dochodziło do tej pory na skutek przemieszczania zaraŜonego drobiu. Wybuch epidemii
w Kazachstanie, Mongolii i Rosji miał miejsce w okresie letnim, kiedy to większość ptaków
wodnych przechodzi pierzenie i nie jest zdolna do lotu. W Chinach, Kazachstanie i Rosji
epidemie ptasiej grypy występowały do tej pory w miejscach połączonych głównymi szlakami
komunikacyjnymi, którymi prawdopodobnie transportowano zaraŜony drób. Poza tym, wirus
H5H1 jest wirusem o największej zjadliwości spośród dotychczas wyizolowanych szczepów
i chorujące ptaki nie byłyby prawdopodobnie zdolne do migracji na znaczne odległości. Do
chwili obecnej nie stwierdzono wystąpienia epidemii ptasiej grypy wśród ludzi. Jednak eksperci
od wirusologii i chorób zakaźnych monitorują sytuację, oby nie dopuścić do rozprzestrzenienia
się jej wśród ludzi. Obawiają się oni nie tyle epidemii spowodowanej szczepem H5N1, ile tego,
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Ŝe szczep ten zmutuje z wirusem ludzkiej grypy i wówczas będzie mógł być przenoszony drogą
kropelkową pomiędzy ludźmi. Wirus ptasiej grypy ginie pod wpływem wysokiej temperatury,
dlatego gotowanie i pieczenie mięsa powodować będzie zniszczenie wirusa. Posiadając otoczkę
lipidową wirusy A są wraŜliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, włączając
detergenty. Zachowując podstawowe zasady higieny chronimy się przed zaraŜeniem nie tylko
ptasią grypą, ale takŜe wieloma chorobami odzwierzęcymi.
NaleŜy pamiętać o tym, aby:
- spoŜywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce
cieplnej w temperaturze minimum 70 ºC,
- myć dokładnie z uŜyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym
drobiem,
- nie dotykać martwych lub sprawiających wraŜenie chorych ptaków dzikich ani drobiu,
- myć ręce po kaŜdorazowym zetknięciu z ptactwem lub innymi zwierzętami,
- surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami Ŝywnościowymi.
ZaraŜenie się ptasią grypą moŜe nastąpić przez bezpośredni kontakt z zaraŜonym ptakiem,
z kałem albo wydzielinami z oczu lub nosa chorych ptaków. Wirusa wykryto teŜ w jajach. Nie
przenosi się on przez powietrze. Dlatego teŜ większość przypadków zachorowań u ludzi
dotyczyła pracowników ferm drobiowych. Przy zachowaniu minimum ostroŜności i higieny
przeciętny człowiek ma znikome szanse na kontakt w wirusem.
PRZEDMIOT: biologia
POZIOM NAUCZANIA: gimnazjalny i ponadgimnazjalny
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1-2 jednostki lekcyjne
CELE GŁÓWNE
Poznanie chorób przenoszonych przez ptaki oraz sposobów ochrony przed zakaŜeniem.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się Internetem jako źródłem wiedzy biologicznej.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Z zakresu wiadomości - uczeń potrafi:

wymienić choroby, których nosicielami są ptaki,

wyjaśnić moŜliwości zakaŜenia chorobą odzwierzęcą,

rozróŜnić typy ptasiej grypy,

wskazać drogi zakaŜenia ludzi wirusem ptasiej grypy.
Z zakresu umiejętności - uczeń potrafi:

opisać pochodzenie szczepu H5N1 ptasiej grypy,

analizować moŜliwości rozprzestrzeniania się szczepu wśród ptaków i ludzi,

ocenić prawdopodobieństwo powstania epidemii ptasiej grypy wśród ludzi,

zaproponować przykładowe działania profilaktyczne ograniczające rozprzestrzenianie się
ptasiej grypy,

zaprojektować kodeks postępowania minimalizujący moŜliwość zakaŜenia chorobą
odzwierzęcą.
Z zakresu postaw - uczeń potrafi:

wykazać skuteczność działań profilaktycznych w walce z chorobami odzwierzęcymi.
METODY: pogadanka, burza mózgów, pozyskiwanie informacji z Internetu
FORMY PRACY: praca indywidualna, praca zespołowa róŜnym frontem, praca zbiorowa
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ:
Zajęcia powinny odbywać się w sali informatycznej, w innym przypadku (gabinet biologiczny
bez dostępu do Internetu) naleŜy przygotować uczniom materiały na temat ptasiej grypy
i poprowadzić zajęcia korzystając z metody tekstu przewodniego. NaleŜy takŜe skopiować
i pociąć wzdłuŜ linii kreskowanej kartę pracy 1.
PRZEBIEG ZAJĘĆ.
Faza wprowadzająca
1.
Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji, jej celów.
2.
Wprowadzenie do tematu poprzez zagadnienia stanu zdrowia i choroby, przyczyny
chorób.
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Faza realizacyjna
1.
Przeprowadzenie pogadanki dotyczącej chorób przenoszonych przez ptaki. Wprowadzenie
terminu zoonozy. Krótka charakterystyka kilku wybranych chorób (foliogram 1 i 2).
W przypadku realizacji tematu w klasach ponadgimnazjalnych moŜna skorzystać
z prezentacji multimedialnej pt. „Zoonozy” (wpisać w wyszukiwarkę „zoonozy”)
Nauczyciel prezentuje budowę wirusa grypy typu A (foliogram 3 lub internet). Tłumaczy
ogólne róŜnice w budowie poszczególnych szczepów.
2.
Uczniowie sporządzają notatkę w zeszytach.
3.
Nauczyciel dzieli uczniów na małe zespoły. Uczniowie otrzymują zagadnienia (karta pracy
1), które będą realizować korzystając z Internetu lub z pracując z tekstem źródłowym
przygotowanym przez nauczyciela (patrz - „PODSTAWOWE INFORMACJE”). Nauczyciel
nadzoruje pracę uczniów.
4.
Prezentacja wyników pracy grup. Nauczyciel kontroluje poprawność wypowiedzi uczniów,
uzupełnia braki w informacjach.
5.
Przygotowanie kodeksu postępowania ograniczającego moŜliwość zakaŜenia ptasią grypą
oraz innymi chorobami odzwierzęcymi. Burza mózgów - pomysły są zapisywane
na tablicy, wybór właściwych, opracowanie kodeksu.
6.
Przygotowanie notatki – wpisanie ustalonego kodeksu do zeszytów (praca indywidualna).
Faza podsumowująca
1.
Sprawdzenie stopnia zapamiętania i zrozumienia treści lekcji poprzez krótkie pytania:
a.
Wymień choroby, których nosicielami są ptaki?
b.
Jaki patogen wywołuje ptasią grypę?
c.
W jaki sposób ptaki zaraŜają się ptasią grypą?
d.
W jaki sposób człowiek moŜe zarazić się ptasią grypą?
e.
W jaki sposób naleŜy postępować, aby uniknąć zaraŜenia się chorobą odzwierzęcą?
2.
Ocena pracy uczniów.
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Foliogram 2. Zoonozy.

TOKSOPLAZMOZA

ZOONOZY
choroby i zakaŜenia, które przenoszą
się w sposób naturalny ze zwierząt
kręgowych na człowieka

WŚCIEKLIZNA

PTASIA
GRYPA

Foliogram 3. Schemat wirusa grypy.

Kolce są cząsteczkami białka wiąŜącego
receptor,
zwanego
hemaglutyniną.
Zewnętrzna część tego białka odpowiedzialna
jest za wiązane z odpowiednimi receptorami
komórkowymi. Na rysunku widoczne są takŜe
liczne
struktury
dodatkowe.
Oprócz
hemaglutyniny, w błonie zakotwiczone są
równieŜ
dwa
inne
białka:
enzym
neuraminidaza i białko M2 spełniające rolę
kanału jonowego pomiędzy środowiskiem i
wnętrzem wirusa.
Podtypy wirusa grypy dotyczą tylko
wirusa typu A - odnoszą się odpowiednio do
hemaglutyniny (H) oraz neuraminidazy (N),
wskazują
na
cechy
antygenowe
białek
błonowych wirusa grypy typu A.
Dotychczas
wyizolowano
16
podtypów
hemaglutyniny (H1- H16) oraz 9 podtypów

neuraminidazy
(N1-N9).Dla
wirusa
ludzkiego charakterystyczne podtypy to:
H1,H2,H3 oraz N1,N2.
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PTASIA GRYPA

Wirus H5N1

ZakaŜenie przez bezpośredni
kontakt z zaraŜonym ptakiem,
z kałem albo wydzielinami z
oczu lub nosa chorych ptaków.

2. Foliogram. CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ PTAKI
NAZWA
CZYNNIK
JAK MOśNA SIĘ ZARAZIĆ?
CHOROBOTWÓRCZY
HISTOPLAZMOZA
Grzyb
Wdychają zarodniki znajdujące
Histoplasma
się odpadkach po ptactwie
capsulatum
domowym, gniazdach ptaków,
glebie, odchodach.
ORNITOZA
Bakteria
Przeniesienie poprzez kontakt z
PAPUZICA
Chlamydia
kałem i kurzem z papuzich
psittacis s.
piór.
Ornithosis
LISTERIOZA
Bakteria
Do zakaŜenia dochodzi drogą
Listeria
pokarmową poprzez Ŝywność,
monocytogenes
głównie mleko i surowe
jarzyny, surowy i gotowany
drób, surowe mięso
(wszystkich gatunków).
SALMONELLOZA
Bakterie z
Do zakaŜenia dochodzi drogą
rodzaju
pokarmową po spoŜyciu
Salmonella
pokarmów zawierających
salmonelle, lub przez kontakt z
nosicielem, zakaŜonym
zwierzęciem (gady, ptaki).
ROBACZYCE
Nicienie, glisty,
ZakaŜenie jajami pasoŜytów
tasiemce
poprzez kontakt z chorym
zwierzęciem, spoŜywanie
zakaŜonego mięsa.

Przestrzeganie ogólnych zasad
higieny osobistej ( np. mycie rąk
przed jedzeniem) i Ŝywienia.
NaleŜy staranne myć warzywa i
owoce, zwrócić uwagę, Ŝeby
dzieci.

WzmoŜona pobudliwość
nerwowa, bóle brzucha i
wymioty, zmiany skórne świąd skóry, pokrzywki,
wypryski. Z czasem moŜe
dojść do zahamowania
wzrostu i niedoboru masy
ciała.
Ptasia grypa wywołuje
objawy podobne do zwykłej
grypy: gorączka, kaszel, ból
gardła, zapalenie płuc.

Przestrzeganie ogólnych zasad
higieny osobistej i Ŝywienia.
Leczenie farmakologiczne.

Leczenie polega na stosowaniu
antybiotyków, leków
przeciwbiegunkowych oraz
nawadnianiu.

Dezynfekcja papuzich klatek w
rękawiczkach, zachowanie
ostroŜności i higieny.
Stosuje się antybiotyki.
Przestrzeganie ogólnych zasad
higieny osobistej i Ŝywienia.
Leczenie farmakologiczne.

Przestrzeganie ogólnych zasad
higieny osobistej i Ŝywienia.
Leczenie farmakologiczne.
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Zatrucie pokarmowe kurczowe bóle brzucha,
biegunka, gorączka, wymioty.

Choroba płuc, czasami innych
narządów prowadząca w
niektórych przypadkach do
śmierci.
Kaszel, ból klatki piersiowej,
czasami gorączka, dreszcze,
bóle mięśniowe i wymioty –
atypowe zapalenie płuc.
Powoduje niepłodność,
nieprawidłowy przebieg ciąŜy,
wady rozwojowe poronienia.

SKUTKI
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Karta pracy 1.
Numer grupy

Zagadnienia

1

Przedstaw ogólne informacje dotyczące rodzajów ptasiej grypy?

2

Przedstaw ogólne informacje
wywołującego chorobę.

3

Przedstaw ogólne informacje dotyczące nosicieli ptasiej grypy.

4

Określ powszechność występowania szczepu H5N1 ptasiej grypy wśród
dziko Ŝyjącego ptactwa i ptactwa hodowlanego.

5

W jaki sposób następuje zaraŜenie się ptasią grypą zwierząt?

6

W jaki sposób następuje zaraŜenie się ptasią grypą u ludzi ?

7

Czy istnieje skuteczna szczepionka przeciwko ptasiej grypie?
W jaki sposób leczymy chorych?

8

Czy migrujące ptaki mogą być przyczyną epidemii ptasiej grypy?

9

Czy moŜliwa jest epidemia ptasiej grypy wśród ludzi?

10

dotyczące

czynnika

patogennego

Jakie działania powinno się podjąć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie
się ognisk ptasiej grypy, gdyby takowe się pojawiły?

