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Detection ot rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV)in sick animals

Summary
Rabbit haemorrhagic disease (RHD) is a highly contagious viral disease of both domestic and wild rabbits.

The infection is rapid and in a very short time leads to the injury of some of internal organ§ and as a conse-
quence to the death of animals.

The aim of this study was to detect RHDV in the blood and organs of infected rabbits by different diagnostic
methods. The rabbits were experimentally infected by subcutaneous inoculation. Using haemaglutination (IIA)
and ELISA tests the RHDV antigen was detected in organs at26-38 hours post infection (h.p.i.). The applica-
tion of RT-PCR and n-PCR resulted in the identification of viral genome as early as at7-9 h.p.i. By using
ELISA assay it was possible to detect RHDV in blood from the 20 h.p.i., 5-7 hours before the death of the
animals.

The otltained results confirmed the usefulness of the applied diagnostic techniques for the detection of
RHDV in c|inical samples.

Keywords: Rabbit haemorrhagic disease (RHD), diagnostic methodso blood, organs, virus detection.

wjrusowa krwotoczna choroba królików - rabbit ha-
emonlragic disease (RHD) jest zakaźną chorobą kró-
likow z gatunku Orylctolagtt,s cu.niculus. Po razpier-w-
szy rozpoznano jąw Chinach w 1984 r., a niedługo
potetn swymzasięgiem objęłakraje Azj| Europy, Af,y-
1<i, Arneryki Srodkowej (10, 17, 18). W Australii, kon-
tynencie tvolnym od tej choroby, wirus klwotocznej
choroby królikow (RHDV) został wprowadzony do
środowiska naturalne go pod kontrolą w celu zwalcza-
nia populacji dzikich królików (13).

Wirus RHD należy do rodziny Caliciviriclae.Szczę-
py wirusa izolowane z rożnych obszarów geograficz-
nych w pierrvszych latach występowania choroby cha-
rakteryzowały się zdolnością do aglutynowania ery-
trocytów człowieka grupy 0 i były zakaźne dla króli-
ków około dwurniesięcznych i starszych (5, t7-19).
W okresie poźniejszym opisano równiez r,vystępowa-
rrie patogennych izolatów pozbawionych właścirvo-
ści he rnagllLtynLljących , a takżę blisko spokrer,vnione-
go z r,virusenr RHD kroliczcgo caiiciwirusa RCV,
ktory u ł<rólików nie wywołuje choroby ale powcduje
serokonwersję (3, 4, ]6). Zakażenić RHDV przybiera
najczęścicj postać ostrą jest proccst-tn barclzo dyna-
nlicznyrl, charaktervzującym się bardzo krótkim okre-
sem inkubacji i prowadzi do masowvch padnięc zwie-

rząt. Smierć występuje nagle, w ciągu 24-27 godzin
od zakażęnia. W badaniach procesu patogenezy wy-
kazano, ze witus atakuje wąttobę wywołując stan ostre-
go, tnaftwicowego zapalenia i stąd rozprowadzany jest
po całym organizmie, prowadząc do ciężkich uszko-
dzeń narządów miązszowych. Izoluje się go z pŁuc.
śledziony, grasicy, nerek i serca. Do diagnostyki labo-
ratoryjnej RHD stosuje się odczyn hernaglutynacji
(HA), test ELISA, immunofluorescencji (IF) oraz tech-
niki rrriktoskopii elcktronowej (1,2,8-10, 14, 18).
D otychczasorv e b ada nia przeb i e g l zakażenia opi era -
ły się głównie na obserwacjach histopatologicznych i
przy pomocy rnikroskopu elektronowego. Niedawno
przedstawiono wynil<i dotyczące wykrywania wirusa
RHD w narządach wewnętrznych królików we wcze-
snych fazach zakażenla z wykorzystaniem łańcucho-
lvej reakcji polimerazy -- PCR (12).

Ceieln badań było wvkrywanic rvjrtLsa RHD w na-
rządacI,1v,ewnętrznych i klwi królików w trakcie trwa-
nia infekcji,

Matetiał imetody
Zwlerzęta.71 królików w r.vieku 3 miesięcy, o wadze

ok. 3,0 kg, ił,olnych od przeciwciał RHD, od których po-
bierano krerv z żyły brzeżnej uch.a, do jałowych strzyi<a-



wek (S-monovette LH - Sarstedt) zawierających heparynę
i wirowano przy 2000 obr./min. Do dalszych badahlżyto
oSocZe.

Przebieg doświadczenia. Zwierzęta podzielono na dwie
grupy. Grupa I 3l klólikow, zostałapodzielona na 3 pod-
grupy po 1 1, 11 i 9 zwierząt, od których pobrano krew w
godz. 0 i zakażono wirusem. Począwszy od 7 godziny po
zakażęnil (h.p.i.) od wszystkichzwlerząt tej grupy pobie-
rano krew i wykrwawiano zgodnie zprzyjętym schematem
wg tab. 1. Następnie pobierano narządy wewnętrzne \Mą-

trobę, płuca, śledzionę, nerki, grasicęisporządzano z nich
żOoń homogenaty, które oczyszczono przez chlorofotmo-
wanie i wirowanie, a dalej badano w testach HA, ELISA,
RT-PCR i n-PCR. Grupę II stanowiło 36 królików zaka-
żonych jakw gr. I, które obserwowano do 120 godzin. Krew
pobierano w 20,25,32, 43,50, 55, 66, J5,94 godz. do-
świadczenia i badano testem ELISA w kierunku wirusa
RHD, Kontrolę stanowiły dwa kóliki nię zakażonę,prze-
trzymywane w oddzielnym pomieszczenitl, poddane tylko
obserwacji.

Wirus. Do badań uzyto laboratoryjny szczep KGM o

właściwościach zakaźnych, w postaci 20oń zawiesiny wą-
troby w PBS, oczyszczony chloroformem i zakonsetwo-
wany glicerolem, o mianie w odczynie hemagluĘnacji (HA)

- 10240. Króliki zakażono podskórnie, dawką o objętości
1,5 ml.

Izolacja wirusowego RNA. Z prób homogenatów i oso-
czakrwi RNA izolowano zapomocązestawu do izolacjt-
Rneasy kit (Qiagen) zgodnie z metodyką zalecanąprzez
producenta.

Odczyn hemaglutynacji (HA). Wykonywano w mikro-
płytkach, stosując 0,]50ń zawiesinę erytrocytów ludzkich
grupy 0. Wynik podano jako miano hemaglutynacyjne wi-
rusa (HA) (5).

Test ELISA. Wykorzystano zestaw do testu sandwich
ELISA w kierunku wirusa i przeciwciał RHD (6). Koncen-
trację wirusa RHD wyrażono jako wartośc absorpcji przy
dł, fali 490 nm (OD) w badaniu punktowym w rozcieńcze-
niu 1:5.

Starlery oligonukleotydowe. S ekwen cj e starterów opra-
cowano wg Guittrć i wsp. (1 1). Użyto 2 par swoistyclr star-
terów oznaczonychjako Pl (5'gagctcgagcgacaacaggc) i P2
antysense (5'caaacacctgacccggcaac) oraz P3 (5'acccagtt-
cagtgtttacagc) i P4 antysense (5'ctatgaagcgaaactgcatgcc) z
regionu genomu wirusa kodującego białko strukturalne
(VP60).

Reakcj a RT-P CR, Reakcj ę odwrotnej transkrypcj i prowa-
dzono ptzy ttĘciu antysensowego startera P5 (7071), mie-
szaniny dNTPs i enzymu odwrotnej transkryptazy-AMY (7).

Amplifikowano odcinek P1, P2 o wielkości 510 pz. z N-
-końcowej części regionu koduj ącego białko kapsydu.

Reakcja n-PCR. Powielano odcinek wewnętrzny geno-
mu w stosunku do fragmentu Pl, P2 kodowany przęzparę
starterów P3 (5206-5226),P4 (5671-5650) o wielkości 46_5

pz. Matrycę cDNA stanowiły produkty reakcji PCR.
Analtza produktów amp lifi kacj i. Produkty reakcj i enzy-

matycznej amplifikacji (RT-PCR i n-PCR) rozdztęlano w
7,5oń żelu agarozowym, inkubowano w roztworze bromku
etydyny i dokumentowano w systemie Image Store 5000
(UVP),

Wyniki iomówienie

Spośród królików z grqpy I,20 zwterząt wykrwa-
wiono, w tym 2 osobniki po wystąpieniu klinicznych
objawów choroby. Pozostałe 11 padło po 24 godz.
Dwa, nie zakażone króliki kontrolne przeżyły okres
obserwacji. Badania makroskop owę zwierząt padłych
w ykazŃy zmtany de ge neracyj ne mi ąz s zu w ątroby, s i 1 -

ne przekrwlęl^Ile oTaz obrzęk wątroby, Śledziony, ne-
rek, obrzęk i zapalente płuc i nie rcżnlły się od wczę-
śniej opisanych w badaniach własnych lprzez innych
autorów (5, 9, 18, 20). W narządach wewnętrznych
większości zwterzątwykrwawionych do 33 h.p.i., ba-
danych testem HA i ELISA, wirusa RHD nie wykry-
wano (króliki nr I, 2, 3, 4, II, 12, 13, 14, 15, 16, 23,
24,25,26 i21). Był on natomiast obecny w próbach
od królików padĘch nr 9,2I,30 i nr 5 oraz 10 skrwa-
wionych w agonii. Najwyższe miana HA i ELISA
stwierdzono w wątrobie i śledzionie, a następnie w
grasicy i w płucach. Obecność wirusa potwierdzono
w wątrobie, śledzionie i płucach u wszystkich króli-
ków skrwawionych w agonii lub padłych spontanicz-
nie powyzej ż7 godz. od zakażęnia. W nerkach i gra-
sicy pobranych od królików nr 5, 10, 18, 20, 21 wyni-
ki dotyczące miana i występowania wirusa były zroż-
nicowane (tab. 1).

B adanie narządow wewnętrznych metodą PCR wy-
kazało obecność produktów amplifikacji RNA w wą-
trobie i grasicy królików nr 1 i 12 między 7-9 h.p.i.
Wyniki dodatnie stwierdzano także w płucach, śledzio-
nie i nerkach tych zwierząt. U królika nr 11 (7 h.p.i )

Ryc. 1. Elektroforeza produktów amplifikacji RNA wirusa
RHD metodą PCR i n-PCR, izolowanego z różnych l^rzą-
dów wewnętrznych pobranych w trakcie zakażenia
Objaśnienia: * produkt reakcji n-PCR; od lewej: ścieżka I r2* -
wątroba królika nr 1 (7 h.p.i.), ścieżka 3 i 4* grasica królika nr 2
(16 h,p.i.), ściężka 5 i 6* wątroba królika nt 5 (26 h.p.i.), M
marker 1000, 750, 500, 300, 150, 50 p,z. (Promega), ścieżka 7 i 8*

śledziona królika nr 23 (9 h.p,i.), ścieżka 9 i 10* - wątroba kró-
Ll,kanr 24 (1a h.p.i.), śctężka 1I i 12 płuca i nerki królika nr 26

Qa h.p.i.), ścieżka rrr 13 i 1 4* śledziona królika rrr 1 3 (1 3 h.p,i,).

1 2- 3 4* 5 6* M 7 8* 9 10- 11 12 13 14-
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Tab. 1. Wykrywanie wirusa RHD w narządach wewnętrznych zakażonych królików metodami HA, ELISA, RT-PCR, n-PCR
(grupa I)

Objaśnienia: s skrwawienie doświadczalne; s* skrwawienie w agonii; p padnięcie naturalne; Miano HA: (+++; > 1280, (++)

160-640, (+) 20-80; ELISA OD.nnn,n, (+) > 0,3, (+) 0,1-0,3, ( ) . O,t; RT-PCR, n-PCR: (+) wynik dodatni, ( ) wynik ujemny.

nie stwierdzono wirusowego RNA w żadnymznarzą-
dów. Dodatnie wyniki reakcji PCR uzyskiwano w
większości narządow królików skrwawionych powy-
żej 20 godz, po zakażeniu. Począwszy od 26 h.p.i.
badane narządy dodatnie w odczynie HA i ELISA -
były również dodatnie w reakcji PCR. Miarąamplifi-
kacji była tez intensywność prązków zreguły znacz-

nie silniejsza w przypadku produktow z narządów
wewnętrznych dodatnich w testach HA i ELISA.

Metodą n-PCR potwierdzono obecność produktow
amplifikacji w wątrobie, nerkach i grasicy królika nr 1

orazw śledzionie i nerkach królika nr 23, sktwawio-
nych między 7 -9h.p.i. Nie wykryto produktow reakcji
n-PCR w narządach krolika nr l1, natomiast u króli-



ków nr 2,13 i 24 skrwawionych mię-
dzy 13-16 h.p.i. potwierdzono obec-
nośc produktów amplifikacj i, pomi-
mo reakcji ujemnej w metodzie PCR
(tab. 1). Liczbęprob narządów we-
wnętrznych badanych metodą RT-
-PCR i n-PCR ograniczono do prób
pobranych w pierwszej dobie zaka-
żenl,a, w celu potwierdzenia lub wy-
kluczenia wyników wątpliwych i
uj emnych otrzymanych metodami
HA i ELISA. Obraz elektroforetycz-
ny wybranych produktów amplifika-
cji wirusowego RNA przedstawia
ryc. 1.

We krwi zwierząt grupy I wirus
diagnozowano na 4 do] godzinprzed
padnięciem. Najwyższe warlości OD
występowĄ uzwierzątw fazte ago-
nii lub w końcowym stadium rozwo-
ju choroby (między 24-45 h.p.i.). W
tabeli nr 2 przedstawiono wyniki ba-
dania klwi od królików nr 23-31. Pro-
duk§ amplifikacji wirusowego RNA
wykazano u osobników nr 28, 30, 3 1

skrwawionych lub padłych powyzej
24h.p.i. Nie wykryto produktow wi-
rusowego RNA w próbkach krwi
królików nr 27 ,28, 29 , w których OD
ELISA była bliska 0,5,

W grupie II, spośród 36 zwierząt,
padło 31. OD490 ELISA osiągaławar-
tość maksymalną (w przedzialę 1,2-
I,7) na kilka godzin przed padnię-
ciem lub w okresie agonii. Ryc. 2
przedstawia dynamikę pojawiania się
winrsa RHD we krwi, dla wybranych
8 królików. Siedem zwlerzątpadło w
czasie od 25 do 120 h.p.i., a jedno
przeżyło zakażęntę. Najwcześniej wirusa wykryto w
20 h.p.i. (króliki nr 28 i 34), natomiast najczęściej
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Tab.2. Wykrlłvanie wirusa RHD we krwizakażonych królików (grupa I)
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Objaśnienia: s skrrł,a.,vienie doświadczalne; p -padnięcie naturalne; ELISA OD.rnnu,,
(+)>0,3,(+)>0,1 .0,3,( ) <0,1.

wyklywano go na 5-7 godz. przed zejściem śmierlel-
nym. Na 12 godzinprzedpadnięciem wykryto wirusa
RHD tylko u królika nr 34 (OD : 0,4), ale maksy-
malną wartość (OD : I,69) zanotowano u niego na
ok. 7 godzinprzed śmiercią która miała miejsce w 32
godzinie po zakażeniu. Wirus wykryto także w krwi
l<ró lików, ktor e pr zeżyły zakażeni e, j e dnakż e war1o ś ć
absorpcji nie przekraczńa),5 (lczywadla królika m 27
z ryc. 2). Po upływie trzeciej doby po zakażeniu war-
tość OD u tych zwlerząt była bliska warlości począt-
kowej.

Wieloletnie,Iiczne badania i obserwacj e przypad-
ków terenowych RHD wskazują że w obrazie choro-
by nie występująuchwytne zmiany kliniczne i anato-
mopatologiczne. Potwierdza to tezę o dużej stabilno-
ści wirusa, chociaż w ostatnim czasie pojawiają się
doniesienia świadczące o występowaniu niepatogen-
nych szczepów wirusa,bądźjego różniących się mo-
lekularnie wariantów (2, 3).Dominuje ostra postać

cto
u,
Ju

+_Ill 1 - nr?
____nr27 _-nr28

e-[l 6 +n|l0
. nr29 -ł- nr34

Ryc. 2. Występowanie wirusa RHD we krwi królików w trak-
cie infekcii (grupa II)



choroby zę zmianami kl inic znymi mani fe stuj ącymi s i ę
dopiero w końcowej 1ej fazie. Proces zakażenia wiru-
sem RHD jest niezwykle dynamiczny, awywoływana
skaza krw o to c zn a w d al s zym c i ągu budzi duże zatnte -
resowanie ze względu na mechanizmy procesu pato-
genezy jaki badanie zjawisk odpornościowych zacho-
dzący ch w zakażony m or ganizmi e ( 1 5, 2 1 ). Wc ze ś ni ej -

sze obserwacje procesu zakażenia opierały się na ba-
daniach klinicznych, anatomopatologicznych i histo-
patologicznych. Obecnośó wirusa badano w mikrosko-
pie elektronowym, w odczynie HA lub testem ELISA
(8, 9, I 4, 1 8, 20), a taWe metodą RT-PCR ( 1 2). Stwier-
dzano wzrost miana HA w płucach, wątrobie, sercu,
nerkach i śledzionie między 18 a 30 godzinąpo zaka-
żeniu, a w preparatach histopatologicznych po 6 go-
dzitach wybroczyny, a po 12 h.p.l. przekrwienie i
obrzęk pŁuc. Zmlany wsteczne w wątrobie, śledzionie
i nerkach odnotowywano między I2-I8 godziną (20).
W badaniach klinicznych, histopatologicznych i histo-
chemicznych ustalono również, ze wirus replikuje się
niezwykle szybko i silnie interferuje z metabolizmem
docelowych komórek l, natządow wewnętrznych, pro-
wadząc do masywnego uszkodzenia wątroby i wielo-
o gni skowych krwotoków. Wykaz ano też, że j e dny m z
najsilniej uszkodzonych układów był system immu-
nologiczny. W śledzions,e, węzłach chłonnych obser-
wowano fagocytujące makrofagi. W szóstej godzinie
po zakażeniu obserwowano mikrozakzepy w nerkach,
płucach, selcu, w tkance nadnerczy. W wątrobie wi-
rus był stwierdzany jużpo ż godz. od zakażenia, a po
dalszych 2 godzinach w jądrach komórkowych róż-
nych tkanek (wątroba, śledziona, płuca, nerki). W mi-
kroskopie elektronowym oraz metodami barwienia
immunohistologicznego stwierdzono, ze wirus w ją-
drach komórek pojawiał się między 8-16 godztnąza-
każenia, a w cytoplazmie ok. 24 h.p.i. Nagła śmierć
jako wynik zabutzeń funkcji wielu organów, w tym
głównie wątroby, nerek, kory nadnerczy może wystę-
pować już od 12 godziny (8, 14, 18). W najnowszych
b adani ach doty c z ący ch w c z e s ny ch s tadi ów zakażęnia
wykazano natomiast ścisłą korelacj ę wyników ELISA,
HA i PCR przy wykrywaniu wirusa w wątrobie. Hi-
stop atolo gi cznę zmiany nekrotyc zne mtĘszu wątro-
by notowano od 30 godz. zakażenia, w teście ELISA i
HA wirus diagnozowano od 36 godziny, a od 18 h.p.i.
metodą PCR. W innych narządach metodą RT-PCR
wirus wykrywano między 18-36 h.p.i. (12).

W badaniach własnych wykazano,żew warrrnkach
zakażenia doświadczalnego drogą iniekcj i podskómej
uzyskane wyniki sązbteżne z wcześniejszymi rezll-
tatami innych autorów, dodatkowo uzupełniając ob-
raz choroby o dynamtkę zakażenia we krwi obwodo-
wej. We wszystkich przypadkach skrwawień doświad-
czalnych, wykonanych do ok. 38 h.p.i,, królików nie
wykazujących żadnych klinicznych oznak choroby
uzyskano wyniki ujemne w testach HA i ELISA (kró-
liki 1, 2, 3, 4, II, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, ż6, 2]),
Jedynie u królików będących w stanie agonalnym

wykrywano wirus w narządach między 26-33 h.p.i.
Natomiast metodami PCR, bądź n-PCR, produkty
amplifikacji wirusowego RNA diagnozowano w wą-
trobie, grasicy, śledzionie, płucach i nerkach jużmię-
dzy 7-9 h.p.i. W kolejnych godzinach (między 13-20
h.p. i,) produkty amplifi kacj i diagnozowano regularnie
w większości narządów. Test n-PCR okazał się bar-
dzo czttłą i pewną metodą badawczą dzięki której
wykazano lub potwierdzono obecność produktów
amplifikacjt w narządach wewnęttznych, w których
zarówno tradycyjnymi technikami jak i metodą PCR
stwierdzano wyniki wątpliwe lub ujemne. W stosun-
ku do badań Guittre i wsp. obserwuje się przesunięcie
w czasie wykrywaniawirusa RHD zapomocąużytych
metod, w tym głównie produktow reakcji PCR, Wiru-
sa RHD w narządach wewnętrznych wykrywano wcze-
śniej, tzn. począwszy od]-9 h.p.i. Testem ELISA i w
odczynie HA, wykrywano go po 26 godz. w narzą-
dach wewnętrznych zwierząt skrwawionych w fazie
agonii i ok. 38 godz. uklinicznie zdrowych. Najwyż-
sze miana HA i ELISA stwierdzano w wątrobie i śle-
dzionie. Wydaje się jednak, że istotny wpływ naprzę-
bieg zakażenia miała zastosowana przez nas droga
zakażenia jak i o s obnic zy j e go pr zebte g o dp owi adaj ą-
cy procesowi nadostremu lub ostremu wg klasyfikacji
Marcato i wsp. (18).

Intere suj ąc e sp o strz ez enia doty czą wykrywania wi -

rusa RHD w kr-wi obwodowej. Testem ELISA stwier-
dzano go na kilka do kilkunastu godzinprzed padnię-
ciem, (od 5-I2 godz.), anajwcześniej ok, 20 godziny
zakażęnia (tab, 2, ryc. 2).Nieoczekiwanie wyniki w
reakcji PCR były w większości ujemne, Produkty re-
akcji PCR lub n-PCRw kr"wi wykrywano tylko w prób-
kach pobranych w szczytowej fazie infekcji, gdy war-
tość OD ELISA osiągała swoje maksimum. W krwi
pobranej do 20 godziny zakażenla, jakteżpowyżej 48
godziny, w której wartośc OD ELISA była bliska 0,5,
najczęściej nie stwierdzano produktow reakcji PCR
bądz n-PCR.

Otrzymane rezultaty potwierdzają że wirus RHD
w ciągukilku do kilkunastu godzinpo zakażeniuosiąga
wysoką koncentracj ę w wątrobie, a następnie w innych
narządach trzewnych i w krótkim czasie doprowadza
do rozlegĘchuszkodzeń orazzaburzeń ich funkcji, Uzy-
skane wyniki świadcząteż o dlńej przydatności i kom-
plementarności zastosowanych metod diagnosĘ czny ch
do wykrywania wirusa RHD w próbach klinicznych,
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STAN ZAKAŹNYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii

w paŹdzierniku 1999 r.-)

1) Wścieklizna zwierząl domowych - wystąpiła w 6 województwach, a mianowi-
cie: kujawsko-pomorskim (4-10), mazowieckim (2-2), podkarpackim (2-2),pod-
laskim (3-5), warmińsko-mazurskim (6-14), wielkopolskim (1-1). Wściekliznę
stwierdzono u 1 psa, 5 kotów i 28 szt. bydła.

2) Wścieklizna zwaerząl dzikich - wystąpiła w 9 wojewodztwach: kujawsko-po-
morskim (6-10), lubelskim (7-B), małopolskim (3-3), mazowieckim (1 6-23), pod-
karpackim (5-10), podlaskim (6-12), świętokrzyskim (6-10), warmińsko-mazur-
skim (1 2-22), wielkopolskim (1 -1),Zanotowano ląu78 lisow, 1B jenotów,2kun,

3) Otręt bydła (IBR/IPV) - wystąpił w województwie łodzkim (1-1).

4) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1).

5) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1).

6) Leptosparoza świń - wystąpiła w województwie podkarpackim (1-1).

7) SaImoneloza drobiu - wystąpiła w 14 wojewodztwach: dolnośląskim (2-3), ku-
jawsko-pomorskim (2-3),lubuskim (6-8), łodzkim (3-5), małopolskim (3-5),ma-
zowieckim (3-3), podkarpackim (3-6), podlaskim (1-1), pomorskim (2-2), Śląskim
(4-6), świętokrzyskim (2-4), warmińsko-mazurskim (1-3), wielkopolskim (9-34),
zachodnio-pomorskim (6-6).

8) Myksomatosa królików - wystąpiła w 7 wojewodztwach: dolnośląskim (2-2),

kujawsko-pomorskim (1-1), mazowieckim (2-2), opolskim (1-1), podlaskim (1-2),
pomorskim (,1 -1 ), świętokrzyskim (1 -2),

9) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych VHS - wystąpiła w
województwie warmińsko-mazurskim (1 -1 ).

10) ZgniIec amerykański - wystąpił w 3 województwach: opolskim (1-1) podlaskim
(1 -2), wielkopolski m (2-2).

t)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, \\,których choroba została stu,ierdzona w okresie sprawozdawczym


