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W ostatnich kilkunastu latachwiele uwagi poświę-
cono zakażnym chorobom królików i zajęcy, o cha-
r akterze skaz krwotocznych. Czynnikami etiologicz-
rrymi tych chorób sąwirusy należące do rodziny Cali-
c i v i ri d a e (I 6, 2], 3 9) . B ezoto czkowe, op ome na dzia-
ł an i e rozpus zczalników or gantcznych wirusy s ą pr zy -
czynąwielu chorób ludzi i zwieruąt. Zidentyfikowano
Je Ll naczęlnych, cieląt, świń, psów, norek, morsów,
krolikóą kurcząt, gadów, płazów i owadów. Do ro-
dziny C a ] i c i v i ri d ae p i erwofi ri e zaliczano wiru sy o śre d-
nicy od 2] do 40 nm iwyraźnympodobieństwie mor-
folo gicznym ( 1 7). Trójwymiarowy model kaliciwiru-
sa szympansa opracowany na podstawie analizy kom-
puterowej obtazu uzyskanego metodą mikroskopii
elektronowej pokazuje, że kapsyd wirusa o średnicy
40,5 nm jest dwudziestościanem o 5, 3 i lokalnie 2
osiach symetrii. Na jego powierzchni,nł,idoczne sąre-
gularnie ułozone 32 owalne zagłębienia o głębokości
50 i szerokości 90 A, otoczoneprzez 90 kapsomerów,
które są dimerami pojedynczego wirusowego białka
strukturalnego. Wyróżnia się w nich 3 domeny zŁożo-
ne z górnej dwupłatowej struktury centralnego rdze-
nia i dolnej powłoki. Nazwa wirusów pochodzi od
c h araktery s ty c zne go k s ztałtu ty ch zagŁęb ień, pr zy p o -
minających kielich (calix). Do rodziny tej należy też
wiele witusów, których morfologia powierzchni nie
odpowiada ściśle wzorcowi. Dodatkowymi parametra-
mi identyfikacyjnymi sągęstość w gradiencie chlorku
cezu, masa cząsteczkowa białka strukturalnego i or-
ganizacja genomu (II, I], 19,39, 4I).

Kaliciwirusy ludzi są jedną z głownych przyczyn
niebakteryjnego ostrego zapalenia żołądka i jelit (ga-
stroenteritis) o charakterze epidemii, któremu towa-
r zy sząup or czyw ę b ie gunki, nudno ści, wymi oty, b ó le
głowy, gorączka i bolesne skurcze brzucha. Czynniki
eti o 1 o gi c zne o dp owi e d zialne za te zachorowani a, pr zę z

wiele lat pozostawaĘ jednak nieznane (17). U zwie-
rząt są one przyczyną wielu chorób: gastroenteritis
(świnie, cielęta, koty, psy i kurczęta), stanów zapal-
nych układu oddechowego (koty, cielęta), śmiertelnej
skazy krwotocznej (króliki, zające), zakaźnego syn-
dromu karłowatości (kurczęta) oraz chorób, w przę-
biegu których powstają pęcherze (świnie, ssaki mor-
skie). W tym o statnim pr zypadku niezwykle ważne j e st
lab oratoryj nę r o zp o znani e, p oniewaz obj awy klini cz-
ne i przebieg choroby u świń są identyczne jak przy
pryszczycy (FMDV) lub chorobie pęcherzykowej świń
(SVD) (I 5, I], 25, 27, 44). Badania kaliciwirusów są
utrudni one ze w zględl na o gr aniczone mo żliwo ści ich
namnażantaw hodowlach komórek, zarówno linii pier-
wotnych jak i ciągłych. Aktualnie do hodowli komór-
kowych zostĘ zaadaptowane: kaliciwirus koci (FCV),
wirus lwa morskiego z San Miguel (SMSLV), wirus
wysypki pęcherzykowej (VESV) orazjedyny wirus
przewodu pokarmowego - jelitowy kaliciwirus świń
(PECV) (16, I] , 18, lvg 20).

Według aktualnej systematykiprzyjętej na VII kon-
gresie ICTV rodzina Ca]iciviridae obejmuje cztery
r o dzaj e . S trukfu rę or gantzacy jnąr o dziny i ch araktery -
stykę wybranych gatunków przedstawi a tab. I.

Choroby człOwieka wywoływan e pruez kal i ciwitusy
W latach czterdziestych minionego wieku uzyska-

no dowody nato,że wirusy lub inne czynniki zakaźnę
o wymiarach subb akteryj nych wl.wofuj ą o stre zap ale -
nie żołądka i jelit. Przełomw diagnostyce tych chorób
nastąpił w 1972 roku, po zastosowaniu techniki mi-
kroskopii elektronowej (EM) do identyfikacjt czą-
stek wirusopodobnych w stolcu ochotnikóq zakażo-
nych f,rltratem zkaŁu pozbawionym bakterii, z ognl-
ska gastroenteritisw Norwalk w USA. Wkrótce, rów-
nież w kale maĘch dzieci chorujących z objawami
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Tab. l. Struktura organizacyjna rodziny Calicivitidae z ulvzględnieniem wvbranych przedstawicie|i
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VESV - wirus wysypki pęcherzykowej

FCV - koci kaliciwirus
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PCV - kaliciwirus szympansa

RHDV - wirus krwotocznej choroby królików

EBHsV

NV - wirus Norwalk (grupa l SBSV)

BEV - kaliciwitus jelitowy bydła, JV (szczep Jena)

LV - wirus Lorsdale (grupa ll SRSV)

PECV - kaliciwirusy jelitowe świn, szczepy iapońskie

HuCV, szczep Manchester

PEC - kaliciwirus jelitowy świń, szczep Gowden
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biegunki, obok znanych jń znacznlę większych rota-
wirusów, zidentyfikowano szereg dwudziestościen-
nych cząstek wirusopodobnych (viruslike) o średnicy
27 -40 nm. Stwierdzono je także u dzieci starszych i
dorosłych z objawami gastroenteritis. Próby ich scha-
rakteryzowania napotkały wiele przeszkód, ze wzg7ę-
du na niskąkoncentrację w kale i trudny do interpreta-
cji obraz elektronomikroskopowy, w porównaniu zę
znaczntę większymi rota- i adenowirusami, Ponadto
czynników tych nie udawało się adaptować do hodowli
komórkowych (17), Na podstawie schematu klasyfi-
kacyjnego, który opiera się na morfologii wirusa w
mikro skopie elektronowym. nowe wirusy żołądkowo -
jelitowe podzielono nacztery grupy (9). Pierwsza, kto-
rej prototypem jest wirus Norwalk, tworząbezposta-
ciowe, małe, okrągłe strukturalne wirusy (amorphous
small round structured virus) - SRSY charakteryzĄą-
c e s ię ob e cno ś c i ą wypustek, p o szarp anym, b ezkształt-
nym zarysembez geometrycznej symetrii, o wielkości
od27 do 40 nm. Ich gęstośc w gradiencie CsCl wyno-
si ok. 1 ,39 glcm3. Druga grupa czynników SRSV wy-
wołujących gastroenteritis, to wirusy o ultrastrukturze
typowej dla kaliciwirusów, symetrii dwudziestościa-
nu i średnicy 30-35 nm. Na ich powierzchni w regu-
larnych odstępach widoczne są owalne zagłębienia
( cup - shap e d) tworząc e charaktery s Ę c zny obr az gw iaz -

dy sze ś cioramiennej, Trzecią grupę stanowią astrowi-
rusy zaadaptowane do hodowli komórek. Ich średnica
wynosi o d 27 do 32 nm i przypominaj ą wyglądem pię-

cio- lub czasami sześcioramienną gwiazdę, otoczoną
pr zejr zy stą zew nętr zną obwó dką, Wgłęb i eni a na p o -

wierzchni kapsydow przypominajątrójkąt. a nie pier-
ścień lub owal. Czynniki te równiez zwlązane są z
chorobami zołądkowo-j elitowym l. Czw arta grupa to
dwudziestościenne, cząstki wiruso-podobne o średni-
cy 20-30 nm, które zarówno na podstawie badań sero-
logicznych jak i epidemiologicznych, nie wiąże się z
przypadkami zachorow ań na gastroenteritis (\],20).
Wirusy SRSV i SRSV II sklasyfikowano do rodzaju
Norwalk (42), Obok cząstek SRSV wyróżnia się tzw.
klasyczne kaliciwirusy człowieka (HuCV) z rodzaju
S app oro, o typ owej morfolo gii, które izol ow ano z przy -
padków sporadycznych zachorowań kilku lub kilku-
nastomiesięcznych dzięc;, z objawami ostrej biegunki
i silnych wymiotów (25). Choroby zakaźne o rożne1
etiologii i ostrymprzebiegu z biegunkąsąjednąz głów-
nych przyczyn śmierci w świecie. Do najbardziej po-
wszechnychnależy ostre zapalenie żołądka i jelit. Na
ryzyko zachorowań narażone są głownie małe dzieci
zkrĄow słabo rozwiniętych, ale wysoką zachorowal-
ność z ograniczoną śmiertelnością stwierdza się rów-
nież w krajach rozwiniętych (17). W Stanach Zledno-
czonych odsetek przypadków gas troenteri ti s wywoły-
wanych przez wirusy należące do rodzaju Norwalk
ocenia się na 42 (20). Wykazano, ze w Szwecji i Ka-
nadzie blisko 50oń dziectimŁodzieży w wieku od 9 do
15 lat i 80% młodych, dorosłych osób posiadaprze-
ciwciała przeciwko wirusowi Norwalk. Natomiast w



Bangladeszu i w Meksyku seropozyĘwnychbyło od
43 do 85oń dzieciw wieku 2 lat. Ogniska gastroentei-
/rs wyr;vołane wirusem Norwalk odnotowano tez we
Francji (37). Na podstawie przeglądowych badań se-
ro l o gi c zny ch w ykazano, z e p ona d 8 \Yo mały ch dzię ci
posiada przeciw ctała przeciwko klasycznym ludzkim
kaliciwirusom, co może tęż świadczyć o powszech-
nym występowaniu infekcji podklinicznych w dzie-
ciństwie (25). Chociaż ntę ma danych na temat sytu-
acji w Polsce, należy sądzić, że wśród czynników wy-
wofujących, występujące w okresie jesienno-zimo-
}vym, choroby przebiegające z 2-3 dniową biegunką
mo gą być takżę kaliciwirusy. Zr ódłem wirusa j est kał
chorych p acj entów. Rozprze str zęnianie wiru s a pr zęz
bezpośredni kontakt osób chorych i zdrowych jest
głow nąpr zy cz}rlnąszęr zeni a s i ę ep idemii, al e ni e mni ej -
sze znaczenie ma spożlrvanie zanieczyszczonej wody
i żywności, głównie pochodzenia morskiego (mięcza-
ki). Odpomość na choroby wywoĘwane klasycznymi
kaliciwirusami ludzi jest długotrwała, natomiast w
pr zy p adku SRSV czę sto występuj ą obj awowe reinfek-
cje. Metody diagnostyczne obejmują testy immuno-
enzymaĘ czne (ELI SA), radioimmunolo giczne (RIA),
w których stosuje się surowice ludzi z ostrej fazy cho-
roby i okresu zdrowienia oraz tęchniki mikroskopii
elektronowej, które ze w zględu na małe ilości wirusa
w kale nie mogąbyć stosowane do badań rutynowych
(I7,20,37).

Gholoby ailie]ząt wywoływan e pruez ka! i c iwirusy
Zainteresowanie chorobami wywołyłvanymi przez

kaliciwirusy zwierząt szczególnie wzrosło z chwilą
rozpoznanta w Chinach w 1984 r. krwotocznej choro-
by królików (RHD) (27). Po początkowych rozbież-
nościach wirus wywołujący RHD został ostatecznie
zaltczony do rodziny Ca]iciviridae(I3,39,40). W la-
tach 1 987- 1 989 krwotoczna choroba królikóq w przę-
biegu której śmiertelność wynosi od 70 do 7000ń, z
niezwykłą siłąrozprzestrzentła się w Europie, swym
zasięgiem objęła Afrykę, a jej ogniska wystąpiły tak-
że w Meksyku. Kraj ten uwolnił się od choroby w
wyniku szybkiego zastosowaniaradykalnej, ale i kosz-
townej metody wybicia całego pogłowia królików (18,
31). Na zakażenie wrażliwe sąkróliki domowe i dzi-
kie. Odporne na infekcj e sązwlęrzęta młode, ponizej
2 miesięcy. Do replikacji wirusa dochodzi w hepato-
cytach,a izoluje się go ze wszystkichnarządow miĘ-
szowych oraz z serca. Króliki ginąnagle w ctągll24-
7 2 go dzin o d zakażęni a. B adani a anatomop atolo gicz-
ne potwierdzająwystępowanie punktowych lub rozle-
głych wybroczyn i krwotoków w płucach, nerkach oraz
grasicy. Wątroba i śledziona znacznlę powiększone
wykazują cechy zwyrodnienia t zapalenia krwotocz-
nego. W tchawicy i oskrzelach stwierdza się obecność
piany. Nie udało się wyizolować wirusa z przewodu
pokarmowego.

S yndro m c h orob owy zaj ąc a szar aka (EB H S ) !\ry stę -
pujący u zajęcy płowych z gatulkl lepus europaeusi

lepus timidus opisano na początku lat osiemdziesią-
Ęch w wielu krajach europejskich. Wirus EBHS wy-
wołuje chorobę o krótkim przebiegu, z objawami ner-
wowymi w postaci drgawek, konwulsji. Stwierdza się
martwicę wątroby, zmiany zapalne w płucach orazw
śl e dzionie. Syndrom EBH S j e st przy czynąznaczne go
obniżenia populacji zajęcy w Europie (16). Wirusy
RHD i EBHS wykazująduże podobieństwo morfolo-
giczne i genetyczne. Ich wielkośó wynosi 28-40 nm,
są oporne na eter i chloroform. Ich gęstość w gradien-
cie CsCl wynosi I,32-I,39. Kapsyd wirusów zbudo-
wany jest z pojedynczegobiałka strukfuralnego o ma-
sie cząsteczkowej 60 kD. Badania serologiczne po-
tw ier dzaj ą występ owanie przeciwciał reaguj ących
krzyżowo w teście ELISA (I3, 23, 28, 39, 40, 46).
Pomimo tak znacznego podobieństwa, nie powiodły
się próby zakażeniaŁłzyżowego zajęcy i królików (2a).
Niewrażliwę na zakażęnie §mi wirusami sąrównież
inne gatunki zwierząt. W odczynie HI wykazano nie-
wielkiego stopnia reakcje Ł,tzyżowe między wirusem
RHD a surowicami odpornościowymi przeciw VESY
SMSV i FCV (18). Tak jak większości innych kalici-
wirusów, wirusów RHD i EBHS nie udało się namno-
życw hodowlach komórkowych (16, 18). Dogodnym
modelem do badań są rekombinowane cząstki VLP
(wiruso-podobne) uzyskiwane w systemie baculowi-
rusowym lub w drożdżach Saccharomyces cerevisiae
(4, 22, 23, 32), które mają idenĘczny kształt, wiel-
kość i właściwości immunogenne. Dotychczasowe
badania i obserwacje terenowe wskazują na wysoką
stabilność antygenowąwirusa RHD, który wydaje się
występować w środowisku w postaci jednego seroty-
pu. Obraz kliniczny choroby nie ulega zmianom od
początku jej wystąpienia (I2,38). Ważną obserwacją
było wyizolowanie szczępow rożniących się fenoty-
powo brakiem właściwości hemagluĘnacyjnych w sto-
sunku do erytrocytów człowieka (10, 2I,33). Na ewo-
lucję wirusawskazuje natomiast stwierdzenie we Wło-
szech dwóch wariantów antygenowych, charakt eryz]J-
jących się brakiem reakcji z neltraltzującym wirus
przeciwciałem monoklonalnym 1H8, swoistym dla
szczepv standardowęgo otaz niski poziom reakcji z
surowicą ozdrowieńców uzyskaną po immunizacji
szczepemstandardowym (8). Niezwykle interesującym
był fakt wykyciaprzeciwciał anty-RHD w surowicach
kró li czych p o cho dz ącyc h z lat p opr ze dzaj ący chp i erw-
szę przypadki tej choroby (38, 43). Zdaniem wielu
autorów, świadczy to o wcześniejszym występowaniu
niepato gennej po staci wirusa lub tęZ o zachorowaniach
bezobj awowych. P otwierdzeni em te go przypuszcze -
nia moze być z kolei wyosobnienie króliczego kalici-
wirusa RCV (rabbit calicivirus) o wyraźnym tropizmie
do jelita cienkiego, Ten nowy wirus królików nie jest
patogenny, ale stymuluje u nich powstawanie przeciw-
ciał,reag$ących z wirusem RHD oraz chronizvvterzę-
ta przed zakażeniem, zjadliwym szczep em RHDV (7).

Kaliciwirus jelitowy świń - PEC (Porcine Enteric
Calicivirus), jest izolowany z przypadków biegunek
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plo| dotąd jedynym kali-
clwl ego, który zaadapto-
wan Spośród kaliciwiru-

nokwasów. Kaliciwirusy izolowane z przęwodu po-
karmowego świń w Japonii, rożnią się od szczępu
Cowden i są bliżej spokrewnione SRSV człowieka

rakteryzuje ją łagodny przebteg z niskim odsetkiem
śmiertehóśói. W czasie infekcji stwierdza się podwyż-

niki p tempera-
tarz 6 aża się w
hod ii ciągłych,

batdzo prawdopod przen:'ę-

sienia cńoroby na ś zwterząt
odpadami z rzeźni ięso ssa-

ków morskich,Uważa się, że ssaki te sąrezerwuarem
wirusa. Doświadczalnę zakażęnie ssących prosiąt se-

3,11,36,45).
Kaliciwirus kotów (FCV), obok kociego herpeswi-

rusa typu- 1 j e st zas adn icząpr zy czyną ze społu 9h9lo -

bowegó górnych dróg oddechowych kotów (Feline

upper respiratory disease complex). Badania klinicz-
n-e^potwiórdzają że te wirusy wywołują blisko 90%

przlpadków zachorowań na ostre zapalenienosa i tcha-

wiÓ}. Choroba szerzy się w wyniku bezpośredniego
koniaktu zwierzęcia zdrowego z wypływem z oczu 1

nosa zakażonych kotów, lub za po średnictw ęm zaln-
fekowanych poj emników z pokarmem, stanowisk, czy
rąk osób pieĘgnuj ący ch zwterzęta. W ptzypadku za-

UaZętl kaliciwirusowych okres inkubacji wirusa wy-
nosi 1-14 dni, a choroba trwa od 1 do }tygodni. Wśród
objawów klinicznych występują katar, łzawięnte z
ocŹu, owrrodzentabłony śluzowej jamy ustnej t języ-
ka, które mogąprowadzić do przewlekłego zapd'enta
dziąseł, rapi\ente pŁuc oraz utykania na skutek two-
rzęnlasię wrzodów na łapach. Kaliciwirus kotow jest

bardzo rózpo*srechniony w środowisku. Ocenia się,

Ze w populacji kotów występuje ok. 20oń siewców
wirusi. Ćrrorulą zwterzęta w każdym wieku, ale naj-
częściej zapadająosobniki młode poniZej 6 miesięcy
oraz stirę Ó obniZonej odporności . Przypadki śmier-
telne obsetwowane sąu kotów, u których wtórnie do-

chodzt do powikłań bakteryjnych. FCV namnażający
się w hodówlach komórek, przez wiele latbyŁ najle-
piej poznanym kaliciwirusem zwi
komórkach płuc embrionów kota
swoistych białek wirusowych o

wych i00, 80 i 65 kD, z których ostatnie pojawiające
się najwcześniej i w największej koncentracjiw,cz.a-
sió zakaZęnia, j Óst strukturalnym bi ałki em kap sydu ( 1,

2,15).

Gharakterysłka molekularna kaI iciwirusów

Genom kaliciwirusów tworzy dodatnio spolaryzo-
wany, jednoniciowy RNA o długości od ok. 7 ,5 do 8,2

kb, Źakończony końcem poly A (ab. 1). Wyróżnia się
w nim część koduj ącąbtałka niestrukturalne, które
pełniąrolę enzymów i p
kapsydu o masie cząste
czą cechąwyróżntającą
nie w czasie replikacji, ob
nego lub większej Iiczby subgenomo!\ych P..NA 9
wńsów FCV RHDV i EBHSV wykazano obecność
molekuł RNA o wielkości odpowiednio 2,4 i 2,2 kb,
pośrednie do również wirus Nor-
walk posiada A o wielkości 2,3 kb
(2, 3,5, 11, 14, IJ, 20, 29,30, 35, 46)- Sekwencje
końca 5' subgenomowego RNA są bardzo podobne
do fragmentów kodujących białko strukturalne geno-

mowego RNA (5, 30, 35). Obecność powtarzających
się seliwencji w obu rodzajach RNA pozwa|a przy-
pi"r"ru",że struktury te mogąodgrywać rolę regula-
-cyjnąw 

procesie formowania kapsydów, replikacji lub
tiinskrvb cj i. Pro c e s uwalniania doj rzaĘch białek ni e -

struktuialnych odbywa się w wyniku działania swo-
istej wirusowej proteazy w czasie cyklu kaskady pro-
teoiitycznej . P r otęaza 3 C kaliciwirusów należy do pro-
te az tryp synowych charakterys ty czny ch dla do datnio
spolaryŻowanych wirusów RNA (2, 6,II,29,30,34,



47). Genom kaliciwirusów obejmuj e także zasadowe
białko ( 1 0- 1 7 kD) kodow anę przęzramkę odczylu po-
łożonąw końcu 3'. Niedawno pojawiła się informa-
cja, że VP10 jest mniejszym strukturalnym kompo-
nentem do jr zaĘ ch wiri onów i mo żę br ać udział w fo r-
mowaniu kapsydów (48), Charakterys§czną dla kali-
ciwirusów cechą jest występowanie kowalencyjnie
związanego z genomem białka VPg (10-15 kD). Roz-
poznano je u VESV i SMSLV (3) oraz w 5' końcu
genomowego i subgenomowego RNA wirusa RHD
(47,Meyers 1991).

Podstawowe różnice pomiędzy poszczególnymi
przedstawicielami rodziny Ca]i ci uiri dae doty cząIicz-
by ramek odczytu (ORF) w genomowym RNA. Vesi-
wirusy i wirusy typu Norwalk mająpo 3 ramki odczy-
fu, natomiast wirusy należące do rodzajów Lagowirus
i Sapporo, po 2 ramki odczytu. Kodowanie białek nie-
strukturalnych i białka kapsydu prze z 3 oddzięIne ORF
jest swoistącechąwirusa FCV (35). Podobnie wyglą-
dająteż genomy wirusów VESV/SMSLV oraz SRSV
a rożnicę dotycząltczby aminokwasóą którymi po-
szc ze góLne ORF -y nach o dząna s ieb i e (2 5, 2 6) . W przy -
padku wirusa RHDV i EBHSV sekwencja kodująca
poliproteinę o masie cząsteczkowej 257 kD (256 kD)
obejmuje prawie cały genom, o po niej występuje
ORF2 kodująca nieduże białko zasadowe, które od-
p owiada proteinie kodowanej przez ORF 3 wirusa FCV
(14,29). Homologia sekwencji genomów wirusów
RHDV i EBHSV wynosi od 52 do 75Y". Znacznię
większe podobieństwo sekwencji występuje w obrę-
bie szczepów z danego gatunku, które wynosi od 89
do 100% (8,I2,38). Podobieństwo sekwencji amino-
kwasów wirusa RHD i RCV wynosi 9I,5oń (7). Po-
równanie sekwencji aminokwasów fragmentu białka
strukturalnego wirusów RHD i EBHS z sekwencjami
innych kaliciwirusów wykazuje homologię od 17,3 do
28%o dla wirusów FCV SMSLY NV oraz Southamp-
ton (STV) (3 8). Organ izację genomu podobną do zvvie-
rzęcych kaliciwirusów RHDV i EBHSV ma klasycz-
ny ludzki kaliciwirus (HuCv) zrodzaju Sapporo. Ge-
nomHuCV (szczep Manchester) jest
krótszy od genomu większości kali-
ciwirusów, ale jest porównywalny z
genomem wirusa hepatitis E. Duża
ORF1 obejmuje zespolone konser-
watywne motywy białek enzyma-
Ę czny ch i białka kapsydu. Mniej sza,
druga ramka odczytukoduje zasado-
we białko, które jest większe niż u
RHDV i FCV ale mniejsze niż l
SRSV. Jednakże analtza komputero -
wa genomu szczępu Manchester do-
wodzi też istnienia dodatkowej trze-
ciej ramki odczytu kodującej prote-
tnę I7,5 kD, którą umieszczono w
do datkowym ob szar ze nacho dzący m
na koniec aminowy kapsydu. Obec-
ność tego biaŁka świadczy o podo-

b i eń s twi e or ganizacj t geno mu szc zepul M anche ster do
genomu wirusa hepatitis E, do niedawna takżę zali-
czanęgo do kaliciwirusów. Homologia sekwencji ami-
nokwasów białek enzymatycznychwirusa HuCV i in-
nych kaliciwirusóq w tym SRSV wynosi tylko od 30
do 40oń (25). Na tym tle zadziwia silne pokrewień-
s tw o gene§ czne między, wywołuj ącym b i e gunkę pro -
siąt kaliciwirusem PEC (szczep Cowden) i ludzkimi
kaliciwirus aml z rodzaju Sapporo. Wirus PEC posia-
da2 ranki odczytl, podobnie jak wirusy lagomorfów
i wirusy Sapporo. Homologia genu polimerazy wirusa
PEC i HuCv osiąga 66%, Następne w kolejności po-
dobieństw są wirusy namnażające się w hodowlach
komórkowych FCV i SMSV (ok.45%), a dalej wirus
RHD (3 7,3 %) i wirusy rodzaju Norwalk (23,4-3 0,5Yo).
Znamiennym jest fakt, że wirus tęn różni się istotnie
od innych szczepów kaliciwirusow świń wyizolowa-
nych w Japonii ( 1 9). Natomiast bliskie pokrewieństwo
japońskich szczepow wirusa z kaliciwirusem jelito-
wym cieląt orazz wirusami zrodzaju Norwalk wska-
zuje na odległego, wspólnego przodka i rodzi podej-
rzenie, że zwierzęta sąrezerwuarem zakażen dlaludzi
(26) . Dr zewo filo genetyczne wybranych prz e dstawi-
cieli rodziny Caliciuiridae na podstawie dostępnych
w bazie danych sekwencji ich genomów przedstawia
ryc. 1.

Dogodnym modelem do badań wirusów, których nie
udało się rozmnożyc w hodowlach komórkowych są
tzw, cząstki wirusopodobne (VLP) uzyskane w syste-
mie bakulowirusowym lub drożdżach S accharomyces
cerevisiae między innymi dla wirusa Norwalk oraz
RHD i EBHS. Trójwymiarowy obraz struktury VLP
jest bardzo podobny do kaliciwirusa naczelnych. Cząst-
ki VLP sąidentyczne pod względem właściwości im-
muno gennych z natywnymi cząstkami wirus a Norwalk
izolowanymtzkału oraz wirusa RHD (4, 22,23).Re-
kombinowane cząstki YLP otrzym}Tvano w komór-
kach owadów zarówno na matrycy mRNA odpowia-
dającej subgenomowemu RNA jak i obszernej poli-
proteinie obejmującej 3Cproteazę i polimerazę RNA,

VEsV
PAN-1

sMsLV
FcV
HuCV Manchester

PEcV
EBHsV
BHDV

976

1060

Ryc. 1. Drzewo filogenetyczne wybranych kaliciwirusów
Do konstrukcji dendrogramu wykorzystano następujące sekwencje dostępne w bazię
danych EMBL: VESV - U 16814, PAN-1 -AF 091736, SMSLV- U 15301, FCV M
86379,HuCVManchęster-X 86560, PECV AF 782760,EBHSV Z69620, RHDV
,M61473, BECV - AJ 011099, Norwalk Virus - M 87661
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co wskazuje, że kapsyd ulega ekspresji obydwoma
szlakami. Cząstki VLP nie zawieraĘ RNA, ale im-
munizowane nimi kóliki były odporne na zakażęnie
doświadczalne dzikim Ępem wirusa (4, 1 1, 22, 23, 32).

Filogeneza kaliciwitusów

J';Ł13;'8)',oa,iny
głównie dzięki zasto-

sowaniu w badaniach nowoczesnych metod biologii
molekularnej. Bez odpowiedzi nadal pozostaje wiele

pytań,zwtązanychz
godnego systemu ho
tego problemu może
nokwasów w regionie kap
ści wirusa PEC zhodowli komórek, odpowiadającym
regionowi wtązania wirusa Norwalk do receptorów
t<ńOrkowych, Na podstawie obserwacji innych wi-
rusów wiadomo, żó zmtana nawet kilku aminokwa-
sów w najistotniejszych pozycjach wiązania białek
może silnie zmientać troptzm wirusa (I9). Takżeba-
dania adhezji i wnikania rekombinowanych cząstek
VLP wirusa Norwalk do komórek różnych hodowli
tkankowych wykazują ich bardzo niskie możliwości
wtązania się z ieceptorami komórkowymi. Wyniki te

skłiniają do hipotezy, że wąski zakres występowania
swoistógo gospodarza i niepowodzenla w zaadapto-
waniu wiruia do hodowli komórkowej są determino-
wane wczesnymi procesami zachodzącymi w fazie
replikacji wirusa (a9), Wśród kaliciwirusow bariery
gatuŃowe i narządowe ,zawyjątkiem wirusów VESV/
Ś V S rV uniemożliw iaj ą zakażani e szc zep em wirus a

swoistym dla danego gatunku, zwierzątinnych gatun-

ków, Prawie wyłącznym naturalnym gospodarzęm
wirusów na\eżącychdo SRSV jest człowiek, u które-
go docelowym narządem jest przewód pokarmowy. Nie

lowiodły się próby zakażlnta zwtęrząt doświadczal-
nych, za wyj ątkiem szympansóą u klórych stwierdzo-
no zakażęnia bezobjawowe. Mimo braku możliwości
hodowania wielu wirusów z tej rodziny, dość dobrze
udało się poznać zarówno ich strukturę, organ|zaqę
genomu jak i możliwe drogi replikacji. W świetle ba-

Óań molókularnych widać, że genetyczne drzewo po-
krewieństw kaliciwirusów jest złożone i niemożliwe
jest tworzenie bezp
gólnymi przedstaw
wów klinic zny ch chorób,
wości rozmnażania w ho
że organtzacji genomu.
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COLES G.C., STAFFORD K. A.: AKTYWNOSC
OKSYKLOZANIDU, NITROKSYNILU, KLOR_
SULONU I ALBENDAZOLU W STOSUNKU DO
DOJRZAŁYCH FORM Fasciola hepatica opor-
nych na triklabendazol. (Activity of oxyclozanide,
nitroxynil, clorsulon and albendazole against adult
triclabendazole resis tant F as ciola hep atica). Yet.
Rec. 148, 723-724,200I (23)

MoĘlica wątrobowa nabywa opomości na leki przeciwpasożytnicze w wa-
runkach 1aboratoryjnych i terenowych. Opornośó na triklobendazol jest ważna,
ponieważ ten lek działa na niedojrzałe postacie pasożyta. Ocenę aktywności 4
leków w stosunku do Fascjo]a hepatica opornej na tńklabendazol przeprowa-
dzono najagniętach w 6 gr-upach zarażonych eksperymentalnie per os200 meta-
cerkariami. Zwierzętaz grupy 1 (nie leczone) stanowiły kontrolę. Grupa 2 otrzy-
mała per os albendazol w dawce 7 ,5 mglkg, grupie 3 podano w iniekcji podskór-
nej klorsulon z iwerrnektyną (2,0 mg,&g), grupie 4 podskómie nitroksynil w
dawce 10 mg/kg, grupie 5 per os oksyklazonid z |ewamizolemm (1 5 mg,&g), a
gnrpie 6 podano triklabendazol zlelvamizolem (15 mgkg) Zarówno nihoksy-
nil (grupa 4) jak i ksyklazonid (gntpa 5) daty najlepsze efekty. Albendazol redu-
kował liczbę pTz}.wr o 94%, klorsulon o 73oń. Zarówno nitroksynil jak i oksy-
klozanid dzińńy na dojrzałe postacie F hepatica

G.


