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Choroba ta została opisana po 
raz pierwszy przez Aladara Aujeszkie-
go, węgierskiego lekarza weterynarii,  
w 1902 roku. Jest to zakaźna i zaraźliwa 
choroba wirusowa wywoływana przez 
SHV-1 (Herpesvirus suis typ 1) z rodzi-
ny Herpesviridae, który jest odporny na 
czynniki fizyczne, jednak nie na działa-
nie termiczne, ulega dezaktywacji po ok.  
40 minutowej obróbce cieplnej (gotowa-
nie).

Wirus ten szerzy się różnymi 
drogami: poprzez urazy skórne, układ 
pokarmowy, układ oddechowy, kontakt 
płciowy oraz inseminację, a także po-
przez barierę łożyskową.

Psy i koty najczęściej zaraża-
ją się poprzez spożycie surowych 
podrobów, mięsa lub kości wie-
przowych. Może dojść także do zaka-
żenia drogą kropelkową jeśli zwierzęta 
te mają bezpośredni kontakt z zakażo-
nymi świniami.

Objawami tej choroby u świń 
jest głównie spadek odporności, go-
rączka, szare zabarwienie skóry, dusz-
ność, biegunka, spadek ciężaru ciała, 
drżenie mięśni, wygięcie kręgosłupa, 
ślinotok, niedowłady, porażenia. Z punk-
tu widzenia hodowcy, poważnymi kon-
sekwencjami tej choroby są też zwięk-
szone zużycie paszy, spadek płodności, 
spadek liczby prosiąt w miocie, słabe 
mioty. Trzoda chlewna może przecho-
dzić tę chorobę bezobjawowo, zarażając 
w tym czasie inne zwierzęta. 

U pozostałych zwierząt domo-
wych jak psy i koty, choroba ta 
manifestuje się głównie objawa-
mi ze strony układu nerwowego. 

Po zakażeniu następuje dość szybki 
rozwój choroby. W ciągu ok. 6 dni docho-
dzi do namnażania wirusa. Następnie 
atakuje on ośrodkowy układ nerwowy 
(mózg, rdzeń kręgowy). Stąd też charak-
terystyczne objawy w postaci porażeń, 
niedowładów, uporczywego świądu, 
który doprowadza zwierzę do samooka-
leczania, mogą także wystąpić wymioty.  

W przebiegu choroby obserwuje się 
zachowania skrajne, od apatycznego 
po bardzo silne pobudzenie nerwowe. 
Dochodzi do zapalenia błony śluzowej 
gardła i przełyku, objawiającego się nad-
miernym ślinieniem oraz wzmożonym 
odruchem przełykania. Kolejnymi obja-
wami są drgawki i paraliż mięśni. 

Wszystkie te symptomy razem, ze 
względu na podobieństwo do objawów 
wścieklizny spowodowały, że chorobę 
Aujeszkiego często nazywa się wście-
klizną rzekomą lub pseudowścieklizną. 
Niestety w przypadku psów i kotów cho-
roba ta jest nieuleczalna. Do śmierci 
zwierzęcia dochodzi zazwyczaj między 
24 a 36 godziną od aktywowania wiru-
sa.

Diagnoza choroby Aujeszkiego moż-
liwa jest np. poprzez badanie  polegają-
ce na wykrywaniu w tkankach substancji  
o charakterze antygenowym, przy pomo-
cy znakowanych przeciwciał.

Ponieważ nie istnieje szczepionka 
dla psów i kotów, a choroba ta jest dla 

tych gatunków nieuleczalna,  w przypad-
ku potwierdzenia diagnozy należy pod-
dać zwierzę eutanazji,  aby nie dopuścić 
do niepotrzebnego cierpienia.

Jedyną metodą na zapobieganie 
wzajemnego zarażaniu się trzody, psów 
i kotów jest ograniczenie dostępu do 
chlewni zwierzętom domowym oraz bez-
względnie zakaz skarmiania ich wieprzo-
winą.

Na terenie naszego kraju wprowa-
dzony został program zwalczania choro-
by Aujeszkiego u świń na podstawie roz-
porządzenia MRiRW z dnia 27 stycznia 
2015 r. w sprawie wprowadzenia progra-
mu zwalczania i monitorowania choroby 
Aujeszkiego u świń (Dz.U. z 9.02.2015, 
poz. 189). Przewidywane zakończenie 
programu to rok 2017. Miejmy nadzieję, 
że po tym czasie Polska na zawsze już 
pozostanie krajem wolnym od tej strasz-
nej choroby.

Tekst i zdjęcie:
Angelika Andreasik
PZDR w Gliwicach

CHOROBA 
AUJESZKIEGO  

nie tylko 
problemem świń

Chorobę Aujeszkiego zdążyliśmy 
poznać bardzo dogłębnie, z powo-
du problemów jakie niesie ze sobą  
w produkcji trzody chlewnej. Szeroko 
zakrojona akcja skierowana przeci-
wko temu patogenowi dała wyraźne 
efekty. Niestety ciągle zapominamy  
o tym, że na chorobę tą zapadają nie 
tylko świnie, ale też obecne w zasadzie 
każdym gospodarstwie rolnym psy  
i koty. 
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