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Pomór krolików po raz pier-wszy został opisany w
1984 r. w Chinach, zaś w naszym kraju na przełomie
1986/87 r. (31 twem przyjętyrn
przezOlE zI9 witusowąkrwo-
io.rną chorob al haemorrhagic
disease of rabbits), choć częściej stosuje się nazwę
krwotoczna choroba królików (RHD - rabbit haemon-
hagic disease) (31). W Polsce określa się jąjako pomor

n,Ótit<Ow. Chorobę tę zarejestrowano w Azji, Europie,
Ameryce Srodkowej i Południowej, Afryce, Australii i
Nowej Zelandl1 a ostatnio w USA (4, 8, 17,3l).

Gharakterystyka wilusa VHD

Wi zynni-
kjem 1ero W

I9g2 e (31),

najwyższej ilości występuje w jelitach, a nie w wątrobie
i śledzionie, jak to ma miejsce w przypadku wirusa VHD

VHD, może być dobrym zwierzęcym modelem, służą-

dwudziestościanu z trzydziesloma dwoma kapsomera-
mi, jest upakowany jednoniciowy, linearny, dodatnio

spolaryzowany kwas rybonukleinowy, składający się 1
i+ll (lSOO) par zasad - nukleotydów (8, 31). Kapsyd
wirusa VHD zawlęra 180 podjednostek białkowych
kształtujących powierzchnię wirionu, na której znajduje

się l0 ,,kolcó*", utworzonych przez najbardziej ze-

wńętrznie położone cylindryczne kapsomery (8, 31),

Analiza geńetyczna wykazała, że głównym składnikiem
kapsydulest polipeptyd VP 60 o masie cząsteczkowej
60 kDa (l7,31).

Dlogi zakażenia i obtaz kliniczny chotoby

,,Gospodarzem" dla wirusa VHD są jedyn!9 kró_l1ki

domowó ras mięsnych i angora oraz króliki dzikie (3l),
W naturalnych warunkach wnika on do organizmu dro-

gą aerogenną alimetamą i poprzez uszkodzone po-

ivioki ciała, zaś w warunkach doświadczalnych króliki
zakażono dro gą domi ę śniową p o dskórl ą do otrzewno -

wą dożylną oraz dospojówkową (31). Wykazano także
(ż9), że eksperymentalne zakażenie prosiąt wirusem
VHD po*oduje jedynie przejściowe pojawienie się prze-

ciwciał hemaglutynujących. Natomiast u ludzi mających
kontakt z królikami zakażonymi wirusem VHD, nie
stwierdzono występowanra przeciwciał w surowicy krwi
(5). Pomór królików przebieganajczęściej w formie na-

dostrej i ostrej charakteryzującej się 80-90%, a nawet
100% śmiertelnością lub w formie podostrej, w której

wartości te wynoszą około 40-60% (3I)- Okres inkuba-
cji choroby po zakażeniu doświadcza7nym waha się od
ł n ao 36 h, śmierć następuje po 12-36 h od wystąpienia
objawów, zaś śmiertelność wynosiw zależności od ro-
dzĄll szczepu od 70-100% (3I,32)-

Patogeneza pomOlu któlików

Do tej pory nie wyjaśniono do końca mechanizmu
oddziaływania VHD na organizm królików, który po-

woduje w tak krótkim czasie dlże zmiany narządowe i
*y.oką śmiertelność. Przyjmuje się, ze działanie to łą-



(7}

czy się z powinowactwem wirusa do naczyń krwionoś-
nych, w których powoduje uszkodzenie endothe]ium i
rozsiane koagulacj e wewnątrznaczyniowe (3 1 ). Sugeru-
je się, że zmiany te mogą powstawać w wyniku uszka-
dzaj ąc e go działanj a komp leks ów immuno l o gi c zny ch w
trakcie wiremii lub w wyniku alerglzacji organizmu,
prawdopodobnie głównie alergii typu I (3l).Możnaprzy-
jąc, że na skutek uszkodzenia ściany naczyń krwiono-
śnych, w wyniku działaniatego wirusa, dochodzi w nich
do powstawania wybroczyl I wylewów krwawych.
Uszkodzone ,,koryto naczyniowe" prowadzi do powsta-
wania obrzęków, zwłaszcza w pfucach, wskutek czego,
tlż przed śmiercią zwierząt, pojawia się silna duszność
(31). Przyjmuje się także, ze obumieranie komórek wą-
trobowych następuje w wyniku apoptozy l nekozy (2).

To ostatnie zjawisko powstaje w wyniku bezpośrednie-
go działania wirusa na komórki wątrobowe, zaś proces
apoptozy najprawdopodobniej w wyniku jego oddziaĘ-
wania na genetyczne mechan:.zmy tego procesu (2).
Według tych samych autorów (2), zjawisko apoptozy
odgrywa głównąrolę, gdyż dotyczy ono,poza komórka-
mi wątroby, także monocytów, makrofagów, komórek
nabłonkowych, naczyń i organów limfatycznych. Udo-
wodniono nadto, ze w trakcie eksperymentalnego zaka-
żenia królikow dochodzi do zabtlrzeń procesu krzepli-
wości i zmian ilościowo-jakościowych płytek krwi (8,

2I,ż9) oraz wzrostu jak i spadku liczby biaĘch krwinek
(rzadko erytrocytów), a tabe swoistych zmian w obra-
zie odpornościowym (10-14, ż0, 24, 3I, 32).

0dponość u klólików zakażOnych wirusem VHD

Badania nad zjawiskami odpornościowymi przy po-
morze królików dotycząjedynie zakażeń eksperymen-
talnych i są stosunkowo nieliczne. Badacze z Chin (20,
24) wykazali wysoką koncentrację interferonu u króli-
ków w 12hpo podaniu szczepionki oraz niskijego po-
ziom tzwiększoną akĘwność pochłaniani a pTzez komor-
ki MN wzorcowych bakterii, w okresie hźprzed śmier-
cią u królików zainfekowanych eksperymentalnie wiru-
sem VHD. Natomiast obser-wacje krajowe wykazaĘ (I0,
1 1, 13, 3I, 32) przy zakażeniu eksperymentalnym króli-
ków 100% dawką letalną siedmioma krajowymi szcze-
pami (Kr-l, KGM, SGM, MAŁ, BLA) i dwoma szcze-
pami (Fr-1, Fr-2) wirusa VHD z Francji, że zasadniczym
elementem odpowiedzi w tej infekcji jest proces fago-
cytozy, w fym zdolność bojcza komórek PMN, a taWe
aktywność mieloperoksydazy (MPO) w nich, jak też stę-
żenie i aktywność surowiczeg o lizozymu (LZM) ( 1 0, 1 1,

13, 31, 32). Ci ostatni autorzy stwierdzili, ze wartości
badanych wskaźników wykazują dlże zrożntcowanie w
za\eżności od użytego zakażenia szczepl]. Wzrost ich
przypada z reglĘ na początek okresu zakażenia t nie-
jednokrotnie utrzymuje się do 48-56 h, zaś spadek reje-
strowano w zasadzię w końcowej fazie zakażenia, zwy-
kle tuż przed śmierciązwieruąt. Zbadań tych wynika,
że najbardziej immunogennym spośród badanych szcze-
pów był szczep Fr-ż, a w następnej kolejności szczęp
SGM, Fr-l, BLA, KGM, MAŁ i Kr-l. Największeroż-
nice przy tych szczepach dotyczązdolności bójczej ko-

mórek PMN określanej testem redukcji błękitu nitrote-
trazoliowego (NBT) w metodzie spektrofotometrycznej.
przy którym rejestruje się wzrost od 4-8 h do 52-56, a

nawet i 60 h po zakażeniu oraz stężeniu i aktywności
LZM, manifestujące się tak wzrostem jak i spadkiem
przypadającym na okres między 4-8 h, a 5ż-56hpo za-
każeniu królików. Oceniając (I0-I2, 3l, 3ż) zjawiska
odp orno ści owe u królik ów zakażonych czterem a r ożny -

mi dawkami (l00%, 75oń, 50'Yo i 25% dawką letalną)
wirusa VHD - szczep Fr-2 (najbardziej immunogenny)
], szczep Kr-1 (najsłabszy pod względem immunogenno-
ści), wykazano że większy wzrost i spadek chociaż
częściej spadek, zarej estrow ano taWe przy szczepie F r -

2 niżKr-I. Stwierdzono, że przy szczepte Fr-2 najwięk-
sze zmiany w zakresie tak spadku jak i wzrostu, obser-
wowano w kolejności przy dawce 7 5% (4-8 h a 120 h),

100% (8-56 h), 50% (4-36 h) I 25% (4-8 h a 36 h) i
najbardziej zaznaczofle byĘ one w zdolności adheren-
cji, zdolnośctbójczej komórek PMN w teście sponta-
nicznym, spektrofotom etry cznym i sĘmulow anym, a nie -

co mniejsze w aktywnościLZM oraz współczynn:,ka ak,
tywności metabolicznej dla stymulowanego testu NBT,
W przypadku szczepl Kr-1 zarowno największy wzrost
jak i spadek doĘczył w kolejności dawki I00% (4-Iżh
a48-56h),'75%i25% (4-8 h a36hdla obu dawek) oraz
50% (4, 8, I2,36 h) i był największy w wartościach
WAMG-u spontanicznego i sĘmulowanego, indeksu sty-
mulacji w teście NB! stężenia i ak§łvności LZM oraz
testu NBT-spektrofotometrycznego i spontanicznego.
Wyniki te dowodzą że dwa oceniane szczepy witusa
VHD, niezalężnię odużytej do zakażenia dawki, rożnią
się między sobą w stymulacji odpowiedzi immunolo-
glcznej, której jakościowy obraz nie zawszę współgra z
wielkością obliczonej matematycznie dawki wirusa.
Wykazane, ntezależnie od wielkości dawki zakażąącej
dwóch badanych szczepow wirusa VHD, ich supresyjne
oddziaływanie na układ odpornościowy królików, w
szczególnościtlZprzed śmiercią dowodzi roli i udziafu
zjawisk odpomościowych w patogenezie tej gwałtow-
nie przebie gającej infekcji wirusowej. Potwierdzeniem
roli faktorów odporności nieswoistej w przebiegu tego
zakażenta są obserwacje patologów, którzy wykazali
zwiększoną aktyłvność komórek Browicz-Kupfera oraz
duży nacisk makrofagów w śledzionie, węzłach chłon-
nych oraz wątrobie i phrcach (I, 6, 2ż, 25-ż8, 30), po
eksperymentalnym zakażenil królików VHD. Tezę roli
faktorów komórkowy ch p otwierd zaj ą także p o śre dnio
wyniki badań Haralambieva i wsp. (18), którzy vrykaza-
li brak mozliwości przeniesienia odpomości u królików
immunizowanych VHD poprzez surowicę, co według
tych autorow ma być dowodem, że obronność zwierząt
przy tej infekcji jest związana z elementami odporności
komórkowej.

Obecnie wskazuje się także na rolę barier odporności
związanychz limfocytami T i B po części z surowiczy-
mi IgG u królików zakażonych eksperymentalnie wiru-
sem VHD (cyt. 3I i I0Ąż, 14, 3I,32). Udowodniono,
że u królików eksperymentalnie zakażonych wirusem
VHD, sfwierdza się z reguĘ wzlost, głównie limfocy-



tów T (CD3), Th (CD4), TclTs (CD8), B (CD19) zaak-
tywowanych limfocytów T i B (CD25) oraz surowiczych
IgG. Ten wzrost, a także spadek wartości badanych
wskaźników przypadał najczęściej na okres od 4-8 go-
dzin po zakażenil i utrzymywał się przeważnie do 36-
48-60 godzin. Zmiany te byĘ jednabe zróżnicowane w
zalężności od biotopu, z którego pochodził wirus VHD
(rodzaj szczepu), jak tez wielkości stosowanej dawki
wirusa. Wykazano, że szczep Fr-2 powodował głównie
wzrost limfocytów T, B, Tc/Ts i Th oraz zaaktywow-
nych limfocytów T iB, zaś szczęp Kr-1 prowadził tak
do wzrostu jak i spadku komórek T, Th, TclTs oraz za-
aktyrvowanych limfocytów T i B. Stosując 100% letalną
dawkę wirusa VHD szczepFr-2, zarejestrowano wzrost
Iiczby limfocytów B rozpoczynający się od 4 godziny
infekcji, limfocytów T i Th od godziny Iż, azaakĘwo-
wanych limfocytów T i B od 24 h (limfocytów Tc/Ts nie
określono), który utrzymywał się do 56-60 h zakażenia,
W przypadku 75%o dawki letalnej tego szczepll, zareje-
strowano wzrost limfocl.tów T, zaaktywowanych limfo-
cytów T i B oraz komórek Tc/Ts, B i Th, który występo-
wał między 4-8 h a 56-60 h po zakażenil. Przy 25oń
dawce letalnej tego wirusa obserwowano mniej inten-
sywny wzrost ntż przy poprzednich dawkach (i częścio-
wo spadek) i dotyczył on głównie zaaktywowanych lim-
focytów T i B. Rejestrowano też wzrost i spadek liczby
komórek T, Tc/Ts, Th, B, które w zasadzie pojawiaĘ się
w pojedynczych godzinach i w 36 h po zakażęnill. Jesz-
cze mniej intensywny wzrost nlżprzy dawce ż5% doĘ-
czył dawki S}oń.Przypadał on jedynie naż4 h doświad-
czenia i odnosił się do limfocytów T, Tc/Ts orazzaakty-
wowanych limfocytow T i B,

Natomiast w przypadku 100% dawki letalnej wirusa
VHD - szczep Kr-1, wzrost i spadek w zakresie limfo-
cytów Tc/Ts, Th oraz zaakty,wowanych limfocytów T i
B, rozpoczynĄ się kolejno dla wymienionych komó-
rek od 8h,24 h i 36 hpo zakażeniu i utrzymywaĘ się
nawet do 120 h badania, W przypadku limfocytów T
wzrost i spadek występował między 8-72 h po zakaże-
ni; zaś limfocytów B między Iż-48 h. Znaczący wzrost
i spadek (4,8-48 h) zarejestrowanotakżeprzy dawce25oń
tego szczepu i obserwowano go w zasadzte prawie rów-
nomiernie przy wszystkich określanych limfocytach.
Zmiany te byĘ mniej intensywne i krócej trwające w
porównaniu do zmian zarejestrowanych przy dawce
100%. ByĘ one jednakże bardziej nasilone w porówna-
niu do '7 5% i 50% letalnej dawki tego szczepu i doĘczy-
Ę rownteżtak wzrostu jak i spadku (częściej był wzrost)
badanych limfocytów.Przy 750ń dawce letalnej wzrost i
spadek dotyczył w głównej mierze komórek B, zaaktrl-
wowanych limfocytów T i B, Th, Tc/Ts. Rozpoczynał
się najwcześniej od 12 h doświadczenia i utrzymlłvał
się najdłużej do 36 h eksperymentu. Przy 50oń dawce
letalnej tego wirusa wzrost i spadek większości ozna-
czanych limfocytów, był słabszy w porównaniu do po-
przednich ttżyĘch dawek i rozpoczynał się w 4-8 h, a
kończył się podobnie jakprzy dawce 75oń,w 36 h. Wy-
niki badań własnych doĘczące roli swoistej odporrrości
w zakażęnil królików wirusem VHD, stanowią po czę-

ści potwierdzenie rezultatów prac Huanga (ż0) oraz
Denga i wsp. (cyt. 20), ktorzy stwierdzili u królikow
immunizowanych wirusem VHD podwyższoną liczbę
limfocytów T, a także limfocytów produkujących prze-
ciwciała. Należy jednak podkreślió, że autorzy ci ozna-
czalite komórki testem rozetkowym w układzie staĘcz-
nym i nie prześledzili dynamiki zachodzących zmlan.

Ważną obserwacją wynikającą zbadai z zakresu zja-
wisk odporności (cyt. 31, oraz l0-I4,3I,32) u królików
zakażony ch eksp erymen talnie 7 szczep ami wirus a VHD

pochodzącymi z różnych biotopów w Polsce (BLA,
KGM, SGM, MAŁ, Kr-1) i Francji (Fr-1, Fr-2) jest ich
odmienna reaktywność immunolo giczna, co wskazuj e

na występowanie wśród szczepów wirusa VHD immu-
notypów. Potwierdzeniem tej hipotezy są obserwacje
Berningera i House (3),ktorzy wykazali rożntcę we wła-
ściwościach hemaglutynacyjnych, między szczepami
meksykańskimi i koreańskimi wirusa VHD. Opisano (23)
także, w zależno ści o d miej sc a p ochodzeni a wirus a VHD
we Francji, istnienie 8 różniących się między sobą pod
względem genetycznym, szczępow tego zarazka.

Omawiając zjawiska odpornościowe u królikow za-
każonychwirusem VHD należy wspomnieć o badaniach
Di Guardo (l5), który podaje, że hipotetycznie ważny-
mi elementami mogącymi bracudziałw odporności kró-
l1ków zakażonych VHD są: czynnik stymulujący powsta-
nie kolonii komórek układu obronnego (CSF), czynnlk
nekrotyczny (TNF-P) l bliżej nieokreślone limfokiny.
Również badacze zChtn(2O) wskazali na dużąrolę czyn-
nika przenoszenia (TF) wyizolowanego ze śledziony kró-
likow, zakażonych wirusem VHD. Natomiast Deptuła i
wsp. (13) stwierdzili aktywizujące działanie rekombi-
nowanego TNF-a na układ odpornościowy u królików
zakażony ch eksp erymentalnie wirus em VHD, c o w prak-
tyce manifestowało się przedłużeniem ich życia o 8-12
godzin. Dodać także należy, że l królików zakażonych
wirusem VHD opisano (18) bliżej nie wyjaśnione zja-
wiska odpornościowe powstające prawdopodobnie w
wyniku istniejących w przyrodzie interakcji pomiędzy
inaktywowanym (szczepionkowym) wirusem VHD a
żywym.Innym trudnym w interpretacji zjawiskiem u
krolików laboratoryjnych oraz wolno żyjących,jest wy-
stępowanie naturalnych przeciwciał, jeszcze przed ich
zetknięciem się z wirusem VHD - a prawdopodobnie
powstałych po stymulacji wirusem RCV (8, 20).

Reasumując wyniki badańnad tymi zjawiskami nale-
ży stwierdzió, że jedną z głównych przyczyn spadku
obronności w tak dynamrcznymitakbardzo szybko prze-
biegającym procesie występującym u królików zakażo-
nych wirusem VHD, jest zmiana aktywności komórek
PMN i po części MN, a także limfocytów T i B oraz ich
subpopulacji komórek Th, Tc/Ts, zaaktywowanych lim-
focytów T i B. Należy także dodać, ze stwierdzony jlż
od 36 h wzrost stęzenia surowiczych IgG u królików
zakażony ch eksperymentalnie wirusem VHD ( 1 0, 1 1, 3 1,

32), wskazująna nową- szybsządrogę syntezy tych bia-
łek u tego gatunku zwterzą| której czas w infekcjach
wirusowych u ssaków przyjmowano i przyjmuje się, ze
następuje dopiero po 5-10 dniach odzakażenia (9).



0btaz anatomohistologiczny, rozpoznanie
i zapobieganie pomotowi któlików

P ato morfo l o giczny obr az zw ier ząt, natlt alni e i s ztuc z -

nie zakażonych wirusem VHD, zależy o d przebi e gu cho -

roby (8, 3I). Zmiany sekcyjne jednakże doĘczą głównie
płuc, oskrzeli, tchawicy, które sąprzekrwione, obrzękłe z
licznymi wybroczynami oraz wylewami krwawymi. W

wątrobi się zwyrodnienie i
icze, zaś sercu przekrwienie.
asicasą , anadtowgrasicy

stwierdza się przeklwienie i często martwicę. Przeklwio-
ne są takze początkowe pętle jelita cienkiego. Obserwu-
je się także nieregularny w czasie wzrost jak i spadek
ilości krwinek białych i po części czerwonych (cyt. 31

oraz II,IJ ,3I,3ż), atakże zmniejszenie się ilości trom-
bocytów (2l) oraz wzrost aktylvności enzymów wątro-
bowych (I9, żl).

Podstawowym testem stosowanym do wykrywania
winrsa w narządach miąższowych (wątroba lub śledzio-
na), jest odczyn hemaglutynacji HA z czerwonymi
klwinkami człowieka grupy 0. Wykorzystuje się także
badanie histopatologlczne, techniki mikroskopii elektro-
nowej, odczyn immunofluorescencji, test ELISA oraz
reakcję PCR (8, 31). Obecnie stosuje się takze test we-
stern bloot oraz próbę RT-PCR, którąuznano za I}a razy
bardziej czlłąniż test ELISA (8, 31). Prowadzone są
także badania nad zastosowaniem rekombinowanego
białka kapsydu wirusa VHD (8, 31).

Skutecznym sposobem zapobiegania tej chorobie są
szczepienia profilaktyczne narządowymi szczepionkami
z tkanki wątrobowej, które są dośó immunogenne w za-
kresie stymulacji swoistych przeciwciał. bo prakĘcznie
głównie w tym aspekcie prowadzone byĘ badania. W
badaniach własnych (cF. 31) wykazano, że po podaniu
takiej narządowej szczepionki, aktywność komórek PMN
kształfuje się na,,wysokim poziomie", już od 3-5 dnia, a
po około 10-14 dniach nie mozna jej ptzełamac nawet
zakażĄąc eksperymentalnie króliki zjadliwym szczepem
wirusa VHD, Wańo dodać, ze obecnie w profilaktyceroz-
waza się stosowanie szczepionek rekombinowanych w
oparciu o białko VP60, produkowane w systemie wirus,
drożdże, rośliny np. ziemniak który może ewentualnie
byc wykorzystany w żyłvieniu królików (7).
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