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ASF – straty powodowane 
chorobą

• Zwierząt chorych nie leczy się, brak szczepionki 
przeciwko tej chorobie, zwalczana wyłącznie 
metodami administracyjnymi. Z tych powodów 
wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną 
niezwykle poważnych strat ekonomicznych, 
związanych zarówno z masowymi padnięciami, 
kosztami zwalczania, wypłata odszkodowań, a 
przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i 
eksportu świń oraz artykułów żywnościowych 
wyprodukowanych z wieprzowiny.



Oporność wirusa ASF na 
czynniki środowiskowe

Wirus ASFV wykazuje znaczną oporność na 
czynniki środowiska. Przeżywa:

• 5 miesięcy w chłodzonym mięsie

• 300 dni w szynce parmeńskiej

• 6 miesięcy w szpiku kostnym

• 18 tyg we krwi i zwłokach świń 
(temperatura pokojowa)

• 280 dni w zakopanej w ziemi śledzionie



ASF – sposoby zakażenia

Podobnie jak CSF:

• Poprzez przewód pokarmowy

• Poprzez drogi oddechowe

• Poprzez uszkodzoną skórę

• Poprzez odbyt

• Poprzez krycie



Objawy kliniczne - ASF

• Chorobę charakteryzują objawy kliniczne i 
zmiany sekcyjne podobne do ostrej 
postaci pomoru klasycznego świń, a 
zwłaszcza wysoka gorączka, znaczne 
powiększenie śledziony, dużego stopnia 
wybroczynowość oraz sięgająca 100 % 
śmiertelność



Objawy kliniczne  postać 
nadostra i ostra- ASF
• Rozróżnia się postać nadostrą (nagłe padnięcia 

bez objawów towarzyszących), ostrą, podostrą 
przewlekłą oraz utajoną.

• Objawy kliniczne i przebieg choroby zależy od 
tego jakie narządy uległy uszkodzeniu.

• W ostrym przebiegu choroby pierwszym i 
jedynym objawem jest wzrost temp. ciała do 41-
42 °C. W przeciwieństwie do CSF świnie mają 
zachowany apetyt, poruszają się normalnie, 
tylko niektóre wykazują objawy podniecenia lub 
dużo leżą.



Objawy kliniczne postać ostra-
ASF

Stan gorączki może utrzymywać się 3-4 dni 
potem najczęściej spada poniżej normy, a 
świnia w ciągu 24 h umiera.

Śmierć poprzedzają takie objawy jak: sinica 
skóry uszu, brzucha i boków, drobne 
liczne wybroczyny, duszność, pienisty 
wypływ z nosa, biegunka często z 
domieszką krwi, wymioty oraz niedowład 
zadu.



Objawy kliniczne postać ostra-
ASF

• Maciory prośne z reguły ronią. Błony 
płodowe i skóra płodów wykazują często 
wybroczyny i wylewy krwawe.

• Wskaźnik zachorowalności i śmiertelności 
sięga 100 %.



Objawy kliniczne postać 
podostra i przewlekła - ASF
• Postać podostra występuje rzadziej, 

najczęściej tam gdzie zaraza trwa co 
najmniej kilka lat (kraje afrykańskie)

• Zazwyczaj występuje okresowa fluktująca
gorączka, objawy pneumonii, depresja.

• W postaci przewlekłej choroba trwa 20 –
40 dni i kończy się śmiercią lub niekiedy 
wyzdrowieniem. Obserwuje się 
wychudzenie, zapalenia płuc, okresowe 
biegunki



Sekcja - ASF

• Skóra ma miejscami zabarwienie sino-
czerwone oraz usiana jest drobnymi 
wybroczynami

• Zmiany sekcyjne w postaci ostrej wskazują 
na posocznicę

• Silna wybroczynowość narządów oraz 
wylewy krwawe



Najbardziej charakterystyczne zmiany występują w 
śledzionie, węzłach chłonnych, nerkach i sercu.

Śledziona ulega 2-4 krotnemu powiększeniu i 
silnemu przekrwieniu u 70 % świń chorych , 
przybierając kolor ciemnoniebieski lub czarny. 
Mogą być małe brzeżne ogniska krwotoczne.

Węzły chłonne są powiększone i wykazują 
wybroczyny bądź wylewy krwawe. Najsilniej 
zmienione są zazwyczaj węzły chłonne  żołądka, 
wątroby i krezki

Sekcja - ASF



W nerkach przekrwienie kory, pojedyncze lub liczne 
wybroczyny i wylewy krwawe pod torebką i w 
miedniczkach nerkowych

W sercu u 50 % chorych świń wybroczyny i wylewy 
krwawe pod nasierdziem i pod wsierdziem

Zapalenie krwotoczne błony śluzowej żołądka z ogniskami 
owrzodzeń i martwicy

Silne przekrwienie i powiększenie pęcherzyka żółciowego

Sekcja - ASF



Sekcja - ASF



Sekcja ASF
Powiększony pęcherzyk żółciowy oraz zmiany krwotoczne w węzłach chłonnych



Informacja PLW o podejrzeniu do WLW 

Powinna być przekazana niezwłocznie po ustaleniu 
podstawowych danych i zawierać:

• Powód podejrzenia CSF lub ASF

• Pełen adres gospodarstwa oraz jego długość i 
szerokość geograficzną

• Ilość zwierząt w gospodarstwie

• Typ produkcji (zarodowe, pełen cykl, tuczarnia)

• Objawy kliniczne w stadzie 

• Wstępne dane co do kontaktów i obrotu do i z 
stada (informacja od hodowcy) 

• Inne istotne informacje w sprawie



ASF – afrykański pomór świń

• Sposób pobrania i transportu próbek 
podobny do CSF

• Sposób zwalczania choroby podobny do 
CSF



Dziękuję za uwagę


