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2.1. Chřipka (SI- Swine influenza) 

je akutní virové onemocnění dýchacího traktu 
(objevené Koenem po roce 1918, popsané Shopem (nákazy, imunita, přenos, přežívání viru), u nás rozšířen zejména v 

50.letech, dnes 

opětovně prokázáno). 

2.1.1. Etiologie 

Původce chřipky typu A patří do čeledi Orthomyxoviridae, jehož genom 

- obsahuje 8 segmentů jednovláknité RNK, kódující 10 virových proteinů, 

- viriony pleiomorfního tvaru s 2 povrchovými glykoproteiny (antigeny) 

- hemaglutinin (H), který umožňuje adhezi viru na povrch buněk a vyvolává aglutinizaci 

červených 

krvinek, 

- neuraminidázu (N), která odpovídá za eluci a uvolňování viru z infikovaných buněk. 

Typickou vlastností viru je antigenní proměnlivost (způsobuje vznik stále nových variant 

onemocnění) 

způsobená 

- antigenním posunem (= hromadění jednobodových mutací v glykoproteinech), 

- atigenním zvratem (= genová přestavba mezi dvěma subtypy se vznikem nového, s odlišným 

glykoproteinem), 

- genetickou rekombinací (mezi viry humánního/živočišného původu) typů 

- H1N1 - přenos z prasat na lidi, ptáky, 

- H3N2 - přenos z lidí na prasata, 
(H1N2, H3N2 vyvolávají těžké onemocnění na americkém kontinentě, v evropských chovech je to H1N1, H3N2, H1N2 - 

podobné ptačím virům). Chřipkové viry jsou na základě antigenní příbuznosti nukleoproteinů a proteinů membrány 

rozděleny do 

skupin A,B,C a dále dle struktury povrchových antigenů do 15 hemaglutininových a neuraminidázových subtypů. 

2.1.2. Průběh onemocnění 

Nákaza se šíří přímým kontaktem, aerogenně, lavinovitě zejména v období porodů, zimních a 

jarních měsících. 

Průběh bývá akutní, trvá 4-6 dnů s morbiditou cca 100%, mortalitou do 3%. 

Infekce 

- je omezena na respirační trakt (replikace viru probíhá v nosní sliznici,tonzilách, 

tracheji, broncho-mízních 

uzlinách, plicích), kde způsobuje zánětlivé změny (způsobují interleukin a tumor 

nekrotický faktor tvořící se 

v buňkách epitelu), 

- zasahuje všechny kategorie prasat, nejvíce běhouny, 

- je nejčastější u 9-12 týdenních selat. 
2.1.3. Příznaky onemocnění 

jsou 

- neochota k pohybu, shlukování do skupin, nechutenství, apatičnost, 

- výtoky z očí, nosu, kýchání, namáhavé dýchání, 

- záchvaty kašle (často končí zvracením, vyčerpáním), 

- horečka (40,5-410C), 

- hubnutí (o 5-6 kg), 

- prasata sedí jako pes nebo leží s roztaženými předními končetinami a opírají se o hrudní 

kost), 

- u březích prasnic/prasniček se objevují poruchy reprodukce, aborty. 
2.1.4. Patoanatomické změny 



při lehčím průběhu (pneumonie) se týkají 

- apikálních a kardiálních lalůčků (gumová konzistence), 

- alveolárního edému, zesílených sept, lobulárních atektických ložisek, 

- bronchiol (vyplněné krvavým exudátem), 

- mízních uzlin (zvětšené), 

- změněné tkáně ostře oddělené od zdravé, 

při těžším průběhu se vyskytuje fibrózní pleuritis. 
2.1.5. Léčba a prevence 

Léčba 

- se neprovádí, 

- aplikace antibiotik slouží pouze k potlačení sekundárních infekcí. 

Prevence spočívá na 

- uzavřeném obratu (promoření chovu, tvorba protilátek proti 

- hemaglutininům chrání před infekcí, 

- neuraminidáze inhibují uvolňování viru, snižují jeho replikační aktivitu a šíření), 
- vakcinaci (inaktivované vakcíny s lidskými H1N1/H3N2 kmeny), 

- minimalizace kontaktu zdravých/nemocných jedinců. 

Protilátky proti hemaglutininům chrání před infekcí. 

Neuraminidáza odpovídá za eluci viru od erytrocytů a za uvolňování viru z infikovaných 

buněk.Protilátky 

proti neuraminidáze inhibují uvolňování viru, snižují jeho replikační aktivitu a šíření. 
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