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The inactivated uaccine against Microspotum tanis infdction in cats

Summary

The purpose of the workwas to determine the protective properties of a vaccine, called Fe develoPed

according to the authbrsl own technology. Examiinations ńre carried out on 33 domestic, d cats 1-6

months of age.
The degróe of specific immunity was evaluated by a challenge trial, co

contagioni delayed type of hypersónśitivĘ le§t_and the migration inhibitio
the vatcine without ańadjuvańt in a dose of 2 ml did not fully protect one_

a virulent strain of M. canis- Cats, which were given a higher dose of
aluminium hydroxide, turned out to be immune to both methods of

"ń"it.a 
a delayed Ępó of hypersensitivĘ that per:lj_tŁd^9n.lTn*t a simila

observation period, i.e, 5 ńónths. positive vai,i*. (ZS.Z-S 2.4'^) of the leukocyte mi test the

consecutive determinańiof celtutar Ępe of immooiiy, *.,. found between 22 and 4t tion,

The above vaccine is characterised by a high protóctire value; it is also safe for both animals and environment,

_\o side effects have been obserl,etl.
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co wiąze się zwykle z wysokim kosztem i pracochłon-

zachorowań również u ludzi (16, ż3).



tego zakresu są nieliczne, a opracowane preparaty nie
daj ą do statecznie s atys fakcj onuj ących rezultatów.

Celem pracy była ocena warlości ochronnej, inakty-
wowanej szczepionki przeciwko grzybicy skórnej kotów,
opracowanej wg własnej technologii.

Mateilał i metody

Badania laboratoryjne przeprowadzono na 33 kotach do-
mowych krótkowłosych pochodzących od indywidualnych
właścicięli. Przed przystąpieniem do badań wszystkie koty
odrobaczono stosując zawiesinę Pyrantelum (Przedsiębiorstwo
Famaceutyczne Terpol) w ilości 1 ml na 3 kg masy ciała
oraz sprawdzono na ewentualną obecność dermatofitów, mę-
todą szczotkowania wg McKenzie (l8). Zwierzęta umiesz-
czano w klatkach o drewnianej podłodze wyścielonych ligni-
ną. Koty z}r,viono konsęrwami Kitekat^' (Master Foods, Pol-
ska) o różnych smakach, ok. 200 gna zwierzę dziennie, i do-
datkowo suchą karmą Kitękat"' na noc. Woda była dostępna
ad libitum.

Badania tęrenowę obejmowały 40 sztuk kotów rasowych,
długowłosych w wieku od 6 tygodni do 8 lat,

Grupy kotów. Pierwsza grupaliczyła 6 kotów w wieku 4
tygodni, z częgo 4 zaszczepiono 2x domięśniowo inaktywo-
wanąszczępionką w dawcę 2 mI na zwlerzę (2x po l ml);
kontrolę stanowiły 2 koty nie szczepione. Po 6 tygodniach od
podania pier-wszej dawki szczepionki wykonano u wszystkich
kotów próbę doświadczalnego zakażęnia zjadliwym szczę-
pem M. canis nr 557 w dawkach 5 x 106 i 5 x 101jtk ml-'.

Druga grupa obejmowała 10 kotów w wieku 3 miesięcy, z
których 6 poddano szczepientu, a 4 nię szczepione, stanowiły
kontrolę. Tej grupie zwierząt aplikowano wyższądawkę szcze-
pionki (3 ml, tj. 2 x po 1,5 ml) i zastosowano jako adiuwant
wodorotlęnek glinu. W 6 tygodni po pierwszym szczepieniu
przeprowadzono test skórny, a w tydzień póżnlej próbę chal-
lenge stosując niższe dawki (5 x 103-5 x l0|jtk mll) zjadli-
węgo szczepu M. cąnis nr 557.

Trzeciągrupę stanowiło 6 kotów w wieku ok. 5-6 miesię-
cy, wśród których 2 koty (podgrupa A) były uprzednio, tj, w
wieku 3-4 miesięcy szczepione (wg schematu grupy drugiej),
2koty z aktualnągrzybicą (podgrupa B) stanowiły źrodło in-
fekcji oraz 2 koty zdrowe - kontrolne (podgrupa C). Zwte-
rzęta umieszazano w klatkach po 3 sztuki (po 1 kocie z każ-
dej podgrupy) i poddano badaniom przez okres 14 tygodni.
Przeprow adzono obsęrwacj e kliniczne, badanie mikologicz-
r7e oraz test skórny.

Czwai,a grupaIiczyła 1l kotów w wieku ok. 5 miesięcy,
uo dp ornianych, po dobnie j ak w grupie drugiej, inaktyrlvowaną
szczepionką. Test hamowania migracji wykonywano w 10,
22,30, 4I, 52 i 59 dniu po podaniu pierwszej dawki szcze-
pionki.

Grupę piątąstanowiły zdrowe koty rasowe, długowłose (40
szt.). Zwierzęta szczepiono w warunkach terenowych wg sche-
matu opracowanęgo dla kotów krótkowłosych i przeprowa-
dzono badania kliniczne w celu określenia nieszkodliwości
preparatu.

Szczepionka. Szczepionkę (proponow ana nazw a Felisvac
Mc), stanowiła inaktywowana zawiesina wyselekcj onowane-
go szazępu Microsporum canis oznaczonego nr 30, przecho-
wywanęgo w formię liofilizatu. Preparat przygotowany wg
własnej specjalnie opracowanej technologii zawierał około
6 x l0] jtk m1-1 i był adsorbowany na wodorotlenku glinu,
Szczepionkę podawano domięśniowo, dwukrotnie w odstę-
pach 10-dniowych.

Próba challenge. Skórę w okolicy zadu depilowano na ob-
szaIzę 2 x 2 cm, a następnie delikatnie skaryfikowano, Mate-

riał do zakażanta stanowiła zawięsina zjadliwego szczepu M.
canis nr 557 zawterająca określone dawki grzyba. Szczep M.
c a n i s był uprzednio trzykrotnie pr zep as ażow aty przez kota i
przechowywany w formię liofiljzatu, celem uniknięcia moż-
liwości atenuacji podczas pasaży in vitro. Materiał zakaźny
wcierano bagietką plastikową przez 3 kolejne dni stosując
każdorazowo po 0,5 ml zawiesiny grzyba. W określonych ter-
minach przeprowadzano badanie kliniczne i mikologiczne.
Przyjęto następuj ące wskaźniki nasilenia choroby:

+ - pojedyncze drobne fragmenty oddzielającego się na-
skórka w polu zakażenia (2 x 2 cm);

ł - liczne fragmenty naskórka, przekrwienie skóry;
++ zlewające się ogniska pogrubionego, łuszczącego się

naskórka, rozszęrzantę się zmian (3 x 3 cm), na obrzeżach
łatwo wychodzący włos;

+++ - wyraźnaekspansja zmian (4 x 3 do 4 x 4 cm);
++++ +++++ zmtarly rozprzestrzeniające się (5 x 3 do

5x4cm).
Test skórny. W badaniach zastosowano alergen somatycz-

ny (HB) przygotowany z referencylnego szczępu M. canis nr
8 5 /2 B, pocho dzącego z kolekcj i szczepów Central Veterinary
Laboratory NewHaw, Weybridge. Szczep namnazano w25"C
przez 30 dni na stałym podłozu Sabourauda. Uzyskany mate-
riał zawięszano w jałowej wodzie destylowanej i poddawano
dezintegracji w homogenizerze Browna (MSK Cell Homo-
genizer) stosując perełki o średnicy ok. 1 mm, temperaturę
ok,4'C otaztrzy 1-minutowe cykle. Po mikroskopowej oce-
nie stopnia rozbicia komórek (ok. 95%), matęriał sączono
przezblbułę Whatmana nr 1, a następnie przez sączek Mili-
pore (0,45 pm). W preparacie oznaczato poziom białka me-
todą Bradforda i liofilizowano. Alergęn orazjałowy płyn fi-
zjologiczny w ilościach po 0,1 ml podawano śródskórnie po
obu stronach mostka, Wyniki odczytywano po 3 i 24 godzi-
nach uwzględniając grubość fałdu skórnego przed i po zasto-
sorvaniu preparatu. Pomiary wykonywano 3-krotnie, a osta-
teczny wynik stanowił średnią wszystkich odczytów. Zawy-
nik pozytyłvny przyjęto różntcę w grubości fałdu skómego
wynoszącą > 0,4 mm. Kontrolę swoistości przeprowadzono
podając kotom zdrowym alergen HB, a kotom szczepionym
równolegle z alergenem HB, tuberkulinę i kandydynę,

Test hamowania migracji (THM). Test wykonywano z
leukocytami krwi obwodowej (krew zylna) stosując metodę
kapilarową (28). Jako antygen stosowano filtrat pohodowla-
ny3-miesięcznej hodowli szazępuM. cąnis nrV85//28 (Mca)
w dawcę 3 pg ml-I. Zawartośc białka w preparacie, oznaczo-
na metodą Bradforda, wynosiła 7 I,2 pg ml-I .

Wyniki iomówienie
Badania przeprowadzone na kotach jednomiesięcz-

nych wykazaŁy, że opracowany pręparatpodany bez do-
datku adiuwantu nie zabezpleczał w pełni zwlerzątprzed
wysoką dawką (5 x 10a-5 x 106 cfu mll) zjadliwego
szczepu M, canis. Obserwacje kliniczne wykazały, że
zarówno l zwierząt szczępionych jak i kontrolnych
p ierwsze zmiany grzybicze, potwierdzone b adaniem
mikologicznym, pojawiły się Iż dnia po inokulacji za-
r azka (tab. 1 ). Mikro sporia j ednak l zw lerząt szczepio -
nych miała stosunkowo łagodny przebieg, maksymalną
intensywność zmian oceniano na +++, a objawy choro-
bowe utrzymywały się do 4'7 dniaobserwacji, Zwierzęta
kontrolne znacznię silniej (+++++) reagowały na te same
dawki zarazka; okres choroby był wydłużony do 82 dni
(koniec obserwacj i), a zmiany grzybicze rozprzestrzen,l,a-

Ę się prowadząc do uogólnionej postaci choroby (tab. 1).
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Druga grupa zw:srząt obejmująca koty starsze, 3-
-mies ięc zn e, otr zy mała wyższą dawkę szczepionki (3 ml)
adsorbowanej na wodorotlenku glinu. Wyniki testu skór-
nego wykonanego 6 tygodni po podaniu pierwszej daw-
ki preparafu wykazaĘ wyraźnie zaznaczoną( 1 , 1 - 1 ,5 mm)
odpowiedź typu późnego (tab. 2). Stan odporności szcze,
pionych zwierząt oceniano próbąchallenge 7 tygodni po
szczepieniu. Badane koty wykazywały prawie całkowi-
tą niewrażliwość na ponowny kontakt z zarazkiem; nle-
z77aczne zmiany ograntczały się jedynie do delikatnego
złuszczanta się naskórka w okresie od 12-1 8 dnia po in-
okulacji grzyba. Analogiczne dawki zarazka u kotów
kontrolnych indukowały pełny obraz choroby, potwier-
dzony badaniem mikroskopowym (tab. 2).

W trzeciej grupie zwlerząt do oceny wartości profi-
laktycznej szczepionki zastosowan o test zakażania kon-
taktowego, łagodniejszą formę proby challenge, symu-
lujący zakażenie naturalne. Uzyskane wyniki wskazują
że koty szczepione, przebywającę przez 14 tygodni
wspólnie z kotami z aktualnągrzybicąpozostawaĘ przez
cały okres obserwacji zdrowe klinicznie, Równocześnie
przeprowadzone badanie mikologiczne ujawniło, ze koty
te były sporadycznie nosicielamt zarazka.

Koty kontrolne, nie szczepione, przebywające w tym
samym zakażonym środowisku, wykazywały po 9 tygo-
dniach od pier-wszego kontaktu z chorymi zwierzętanri,
kliniczne objawy grzybicy. Zmiany skórne koncentro-
wały się w okolicy głowy i kończyn przedniclr (ryc. 1,

ryc. 2). W następnych tygodniach proces ulegał wyraź-
nej irrtensylrkacji i zakażente rozprzestrzeniało się na
kolejne pańie ciała. Obserwacje kliniczne znĄdowały
pełne potwierdzenie w badaniach mikologicznych, wska-
zrrjących na silne zakażęnie grzybem (tab. 3). Test skór-
ny przeprowadzony w tym okresie wykazał, ze zastoso-
wana szczepionka indukuje u kotów wyraźne reakcje
typu opóźnionego. Dodatnie wyniki alergii stwierdzane
od początku obserwacji, tj, B tygodni po szczepieniu,

utrzymywały się na zb7iżonym poziomie do końca ba-
dań (tab. 3). U kotów z aktualną grzybicą(podgrupa B)
pozytywne reakcje nadwrażliwości typu późnego stwier-
dzane po 5 tygodniach po zakażentl (0,5-0,6 mm), ule-
gały nasileniu w dalszych obserwacjach. W grupie ko-
tów, które uległy naturalnemlu zakażenil przez kontakt
(podgrupa C) bardzo słabe pozytywne reakcj e nadwraż-
liwości wystąpiły w końcowym okresie badań, równo-
legle z pojawieniem się zmian klinicznych.

Nadwrazliwość typu wczesnego występowała u ba-
danych kotów nieregularnie i osiągała niskie wartości,
dlatego też wyniki te nie zostały uwzględnione w pracy.

Test hamowania migracji jako wyznacznlk odpowie-
dzitypll komórkowego przeprowadzono w sześciu róz-
nych terminach, począwszy od 10 dniapo podaniupierw-
sze_j dawki szczepionki. Pozytywne wyniki odczynu
wahające się od 25,2 do 32,4oń odnotowano w okresie
między 2ż a 41 dniem po szczepieniu (tab. 4).

Nalezy podkreślić, że apllkacla szczepionki nie po-
wodowała u badanych kotów, zarówno krótkowłosych
jak i rasowyclr długowłosych, żadnych efektów ubocz-
nych, zarówno miejscowych, takich jak zaczerwienie-
nie czy obrzęk, ani ogólnych, takich jak utrata łaknienia
czy podwyższenie ogólnej ciepłoty ciała.

Zas adnl,czym c zynniki em m otywacyj nym w p o s zuki-
w aniu m eto d zap ob ie gan ia zakażeni om wywoływanym
przez M, canis jest obserwowana w poprzednim stule-
ciu (1887-1999) stała, a ostatnio gwałtownie nasilająca
się dominacja tego grzyba w infekcjach ludzi i zwierząt.
Fakt ten spowodował, że wśród dermatofitów uznano
M. canis za ,,gwiazdę" nadchodzących lat i następnego
stulecia (11).

An tyb iotyki prze ciw gr zybicze, a głównie syntetycz-
ne preparaty nowej generacji wydają się rozwiązywać w
znacznyfi1 stopniu problem |eczenia grzybicy skórnej u
ludzi. U zwierząt natomiast, u których schorzenie doty-
czy zlvykle większych populacji, a zabiegl leczntcze są

Tab. 1. Ocena odporności kotów jednomiesięcznych szczepionych przeciwko infekcji M. canis

lnaklywow a na

2ml

Konlto la

Objaśnicnia: *6tyg,poIdawceszczepionki,R-zrtianyrozsiane, {} uśpiony,K-zmianykliniczne,V zejścieśmiertelne,M %
pozytywnych lrodowli



Tab.2. Wartość ochronna inakĘwowanej szczepionki, oceniana u kotów próbą challenge

Objaśnienia: * 6tyg.poIdawceszczepionki, K zmtany kliniczne, V-zejścieśmiertelne, **J tyg.poIdawceszczepionki,li4-%
pozytywnych hodowli

Tab. 3. Wartość ochronna inakĘwowanej szczepionki oceniana u kotów testem zakażenia kontaktowego
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Objaśnienia: * połączenie kotów w podgrupy, K zmiany kliniczne,

kosztowne i kłopotliwe, istotne znaczente ma swoista
profilaktyka. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat po-
dejnowano 7icznę próby opracowania skutecznych pre-
p aratów zap ob i e gaj ących infekcj o m grzybiczym. Wśró d
szczepionek zawierających żywe elementy grzybów naj-
szersze zastosowanie znalazł opracowany przez Sarki-
sova (26) preparat LTF- 130 przeciwko trychofitozie by-
dła wywoływanej przez Tr i c h op hy t o n v err u c o s um . P r o -

M ońpozytywnych hodowli, TS/mm test skórny nrierzony w mm

glamy szczepień profilaktyc zny ch z wykorzystaniem
LTF-130 po kilku latach doprowadziły do wyrażnego
spadku zachorowań cieląt w wielu krajach Europy (15,
22,35, 42). W miejscach iniekcji preparatu mogą wy-
stępować j ednak aktywne zmiany grzybicze (15 , 11 , 27)
stwarzaj ąc e nieb ezpie c zeństwo zakażen ia w śró d p ers o -
nelu, a także kontaminacji środowiska. Szczepionki tego
typu, pomim o ich znacznej skuteczności, nie wydaj ą się



Tab. 4. Odpowiedź immunolo-
giczna kotów szczepionych
przeciwko infekcji M. canis
oceniana testem hamowania
migracji leukocytów (THM)

Ryc. 1. Kot nr 2l. Zakażenie kontaktowe; zmiany grzybicze
na głowie po 9 Ęgodniach

mieć zastosowania u zwle-
rząt takich jak kot czy pies.
maj ących szczególnie bli-
ski kontakt z człowiekiem.
Alternatywę mogą stano-
wic preparaty inaktywo-
Wane, bezpieczne w sto so-
waniu, a także umozl iw ia-
j ące wykorzystanie szero-
kiego spektnrm adiuwan-
tów, p odwy ższaj ący ch o d-
powiedź immunologiczną
ustroju. Na podstawie da-
nych o immunogennych
właściwościach ryboso-
malnych f'rakcj i bakterii.
grzyb ow i pierwotniaków
(13) Elad i wsp. (10) opra-
cowali szczeplonkę z
o czy szczonych frakcj i ry-
bosomalnych M. canis.
Preparat indukował u świ-
nek morskich odpowiedź
typu humoralnego (ELI-
SA) i komórkowego (test
transforrnacj i blastycznej )

orazwyraźnie skracał czas trwania infekcji, nie zapew-
niał jednak całkowitej ochrony przed dawką challenge.
P o dobne wyniki uzyskano immunizuj ąc zw ier zęta inny,
mi frakcjami antygenowymi Microsporum canis, takimi
jak elementy ściany komórkowej (8) czy tez zawiesiną
mechanicznie rozbitych komórek grzyba (44). Niewy-
star czaj ący poziom odpowiedzi poszczepiennej tłuma-
cząautorzy (8, 10) aplikacjązbyt dużych dawek zarazka
podczas próby challenge przy równoczesnym uszkodze-
niu powłok skórnych (skaryfikacja). Wprowadzenie me-
to dy zakażenia kontaktowe go, symuluj ące go naturalny
sposób infekcji, nie wpłynął jednak w widocznym stop-
niu na ocenę wartości preparatu (7).Przyczyny tych nie-
powodzeń możnaupatrywać w braku dokładnej identy-
fikacji i charakterystyki antygenów odpowiedzialnych
za odporność (30). Innym, nie mniej ważnym elemen-

Ryc. 2. Kot nr 22. Zakażenie kontaktowe; zmiany grzybicze
na łapie po 13 tygodniach
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lnlensywność zmian
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Czas 0bserwacii w lygodniach

Ryc. 3. Wartość ochronna inaktywowanej szczepionki oce-
niana testem zakażania kontaktowego
Objaśnienia: S koty szczeplone,Z koty zakażonę M. canis
źródło infekcji, K - koty zdrowe kontrola, O* połączenie
kotów w podgrupy

tem jest dobór właściwej dawki antygenu; okazało się
b owi em, że zby t w y soka ilo ś ć r o zpttszc zalnej frakcj i b i ał -

kowej biopreparatu prowadzi do stymulacji limfocytów
T, i To, typu 2, wytwarzania interleukiny 4 (IL- ), aw
efekcie do wytwarzaniaprzeciwciał i hamowania reak-
cji typu komórkowego - wyznacznlka wartości ochron-
nej szczepionki (31).

Stosunkowo wysoką skutecznością charakteryzuj ą się
inaktywowane preparaty, zawier ające pełne komórki
gr zyb a. Z ar ow no b owi em pro fi l aktyc zne szczep ienta
koni prz e c iwko zakażeniom Tr i c h o p hy t o n e q u i num (ż4),
bydłaprzeciwko infekcj om T. yerrucosum (37), atakźe
lisów hodowlanych przeciwko T. mentagrophyles (36)
w istotnym stopniu przyczynlły się do ograniczenia grzy-
bicy skórnej u tych zwierząt. Zastosowanie u kotów i
świnek morskich inaktywow anej szczepionki Dermo-
-Vacc IV zawierającej komórkowe elementy M. canis, M.
gy p s eu m, T. e quinum t T. m en t a gro p hy t e s przy nio sło rów-
nież zadowalające efekty (31).

Wysoką skutecznością profilakty czną cechowała się
także opracowana wg własnej technologii inaktywowa-
na szczepionka komórkowa. Preparat testowany wstęp-
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nie na modelu świnki morskiej (40), stymu|owałwyraż-
ną odpowiedź typl komórkowego i zapobiegał wystę-
powaniu klinicznych zmian grzybicy, nawet po zastoso-
waniu w próbie challenge dawki ok. 105 jtk m1-1, uważa-
nej przez DeBoer i wsp. (8) za zbyt drastyczną. Głów-
nym adresatem szczeplonki j est j ednak kot i zasadnicze
badania przeprowadzono na tych zwierzętach. OkazaLo
się, ze stopień niewrażliwości kotów na ponowny kon-
takt z zarazkiem zalężał od wieku immunizowanych
zw ier ząt, dawki szc zep ionki, a także ob ecno ś c i adiuwan-
tu. Wartość ochronną szczepionki oceniano polecaną
przez wiell autorów metodą zakażanta kontaktowego,
(łagodny wariant próby challenge), (7, 8, 1 0, 24, 4I), jak
r ownież dość drastyczną metodą z zastosowaniem ska-

ryfikacji. Pełną ochronę uzyskano u kotów 3 miesięcz-
nych, tj. w okresie pełnej dojrzałości immunologicznej,
po aplikacji szczepionki adsorbowanej na wodorotlen-
ku glinu, przy ogólnej dawce 3 ml na zwierzę.

Re asumuj ąc, można stwi erdzić, źe oprac ow ana szczę -
pionka komórkowa posiada wysoką wartość prewen-
cyjną a jako preparat inaktywowany jest w pełni bez-
pieczna dla zwierząt i środowiska. Szczepionka jest ła-
twa w produkcji, prosta w stosov/anil, a także nie daje
żadnych efektów niepożądanych u kotów krótkowłosych
i dfugowłosych.
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