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czasię, dlatego wymagane jest dysponowanie lrządze-
niami o dużej wydajności (fermentory).

Mutacje, którym podlegają szczepy wirusa prysz-
czyay po pasażachprzez zwierzęta wrażliwe lub po-
siadające niskie, zmienne poziomy przeciwciń. powo-
duj ą koniec zno ść czę sĘch kontroli terenowych szczę -
pów w trakcie trwania epizootii w przypadku stoso-
wania szczepiei, co umożliwia korektę składu szczę-
pionki. Nalezy podkreślić, ze stosowanie wysokiej ja-
kości szczepionek konwencj onalnych, odpowiadaj ących
swym składem lłązącymw terenie serotypom wirusa,
przyczyntło sięw znacznym stopniu do zlikwidowania
pryszczy w wielu rejonach świata. Szczepionki inak-
tywowane indukuj ą rac z ej kró tko trw ałą zanlkaj ąc ąp o
4-6 miesiącach odporność, dla utrzymaniaktórej nie-
zbędne sączęste rewakcynacje (13). Wynika to z jed-
nej strony z fakta, że niektóre szczępy wirusa prysz-
czycy sąbardzo niestabilne i tracąw znacznym stop-
niu immunogenność po inaktywacjt, z drugiej nato-
miast ze znacznej zmienności wirusa i braku odpor-
ności l<rzyżowej na poszczegolne seroĘpy. Zdanięm
Doela (22) odpowiedź humoralna jest jednak często
skorelowan a z dobr ą o dp owie dzi ą limfoproliferacyj -
nąoraz z krótkotrwałą ochroną dzięki wytworzonym
swoi stym przec iwc iałom, O gran iczona efektywno ś ć
przeciwwirusowych mechanizmów odpomościowych,
indukowany ch szczepionkami inaktywowanymi powo-
duje, że chroniąc przedwystępowaniem objawów kli-
nicznych nie zapobiegają one zakażeniom przetrwa-
łym u przeżuwaczy szczepiony ch przeciw pry szczy -
cy, przebiegającym z siewstwem zjadliwego wirusa do
środowiska (37).

Mimo dowodów potwierdzaj ących krótko trwaj ącą
odporność, ostatnie badania populacji bydła i owiec
wykonane w Holandii i Francji (19, 33) wykazały
utrzymywanie się wysokich poziomów przeciwciał u
znacznęgo odsetka zwierząt po 4-6latach od zaprze-
stania szczepień, nawet u zwieruąt szczeplonych je-
dynie 1 -krotni e. Zj awi sko to tłumaczy si ę występ owa-
niem u enterowirusów czy Leptospira sp. podobnych
do wirusa pryszczycy epitopów dla limfocytów Tn,
powoduj ących stałą reakcj ę anamnesty czną.u bydła
szc zep i one go s z cz ep i onkami zło żonymi, zaw ier aj ący -
mitęzarazki (2). U myszy długie utrzymanie się odpo-
wiedzi humoralnej przeciw pryszczycy przypisuje się
przetrwĘmkomórkomprezentującymantygen(45).

W przypadku szczepionek przeciw pryszczycy na-
leży pamiętać, że w niektórych przypadkach inakty-
wacja wirusa nie jest całkowita i takie szczepionki
mogą stanowić zagrożenie dla populacji zwieruąt
szczepionych. Mimo ścisĘch kontro li po szcze gólnych
partit szczepionek, pry szczy cę poszczepienną stwier-
dzono w wielu krajach (Niemcy, Włochy, Francja,
Hiszpania) w trakcie corocznych szczepień populacji
bydła, a szczępy wirusa odpowiedzialnę za te przy-
padki byĘ nie do odróżnienia od szczepów szczepion-
kowych (41). Beck i Strohmaier (8) w szerokich bada-
niach europejskich szczepów wlrusa pryszczycy wy-

,58 (9)

kazali, że większośc znich była blisko spokrewniona
ze szczępamt szczeptonkowymi.

Mimo dużego postępu w opracowywaniu nowych ge-
neracji szczepionek, omówionych w dalszej części ar-
tykułu, szczepionki skutecznie inaktywowane i właści-
wie kontrolowane pozostaj ą n adal w ażnym elementem
zwalczania pryszczycy w przypadku konięczności ich
zasto s owania. Problem aĘkę szczepień przec iw prysz-
czycy u zwierząt oraz szczęgóĘ produkcj i szczepionek
inaktywowanych przedstawił o statnio Wij aszka (4 6).

W wielu krajach wolnych odpryszczycy, w których
ni e prowad zi się szczepień pr ze ciw tej chorobie, utr zy -
mywana jest pewna pula szczepionek jako rezerwa
strategiczna na wypadek wybuchu epizootii. Wpraw-
dzię zwalczanie pryszczycy w tych krajach polega
wyłącznie na uboju zwterząt (stamping out), ostrych
ogranlczeniach obrotu oraz stosowaniu środków sani-
tarno-weterynaryjnych, j ednak posiadanie takich szczę-
pionek do szczepień ,,z konieczności" jest pewnego
rodzaju środkiem pomocniczym w przypadku wy-
mknięcia się sytuacji spod kontroli. W specjalnyclr'
b ankach szczepionek prze chow}.vvane s ą z arówno go -
towe preparaty, które muszą być wymieniane co 12-
18 miesięcy, jaki skoncentrowane anĘgeny, ltrzymy-
wane w głębokim zamrożeniu. które mogąbyć szyb-
koprzekształcone w szczepionkę w przypadku wybu-
chu epizootii. Jako przykłady możnawymienić: Bank
Szczepionek Ameryki Północnej, Międzynarodowy
Bank Szczepionek w Wielkiej Brytanii oraz Bank
S z c z ep i on ek UE, a także lic zne pr zykłady p o dobnyc h
banków krajowych.

W przeciwieństwie do konwencj onalnych szczepio -
nek przeciw pryszczycy, szczepionki do pierścienio-
wych lub masowych szczepleń,,z konieczności" mu-
sząby c b ar dziej immuno genne, aby zap ewntć szybką
odpowiedź immunologicznąorgantzmu, a ich wysoka
skuteczność jest zwykle rezultatem większej ilości
anĘgenuw dawce, wynoszącej co najmniej 6 PD50 eD
- dawka ochronna). W Decyzji Komisji Europejskiej
Nr 257 l ż001 ( 1 6), zawierającej warunki prowadzenia
ograniczonych szczepień w Wielkiej Brytanii, mini-
malną dawkę witusa w szczepionce określono na 100
PD,o. Istniej ąliczne dowody, że szczepionki ,,z ko-
nieczności", zarowno w fazie wodnej, jak i olejowej,
indukuj ą bardzo szybki e narastanie o dporno ści, p oTw a-
lającej zabezpieczyc zwierzęta już w ciągu 4 dni po
szczepieniu (2I). Szczepionki takie ogran iczają rów -
nieżw znacznym stopniu lokalnąreplikację wirusa w
jamie ustnej i gardle, co ogranicza jego rozprzestrze-
nianie na inne, wrażIiwe zwierzęta (18). Ostatnie ba-
dmla wykonane na owcach immunizowalvń wyso-
ce immunogennymi, olejowymi szczepionkami,,z
konieczności" wykazały, że już po jednorazowym
szczepieniu poziomy przeciwciał mogą utrzymyw ac
się przez znacznię dłuższy okres czasu , niż po stoso-
waniu szczeplonęk konwencjonalnych (7). Dlatego
praktycznie nie ma wątpliwości, ze stosowanie wyso-
ce immunogennych szczepionek może, w wymagają-
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Tab. 1. Charakterystyka różnych typów szczepionek przeciw pryszczycy
(cvt.44)

Objaśnienie: * wrażliwość na tompcraturę wirionów pryszczycy wylnaga stałego
przechowywania szczepionek w niskiej temperaturze

cej tego sytuacji epizootycznej, byó bańziej skutecz-
ne i korzystne w porównaniu zę szczepionkami kon-
Wencjonalnymi,

W tab. 1 przedstawiono właściwości rożnychrodza-
jow szczepionek pfzeciw pryszczycy, które odzwier-
ciedlająpostęp w poprawie ich nieszkodliwości i sku-
teczności oruzbezpleczeństwa pfzy ich produkcji. Acz-
kolwiek wyniki ostatnich badań pozwoliły na lepsze
Zr o Zumlenie me chanizmów pro c e sU Zakażenia or az
rozwoju odporności, które umożliwiły stworzenie wie-
lu nowych typów szczepionek, to proces ich udosko-
nalania z pewnościąbędzie wymagał dalszych, inten-
sywnych pIac b adaw czy ch.

Duże nadzieje na poprawę efektywności szczepto-
nek przeciw pryszczycy związanę sąze szczepionka-
mi podjednostkowymi i synteĘcznymi, Obserwacje
poczynione w latach 70-tych i 8O-tych wykazały, że
izolowane białko strukturalne VP1 (1D) i pewne jego
fragmenty były jedynymi elementami kapsydu wiru-
s a, zdolnymi do indukcj i prze ciwc i ał nęutr alizuj ących
i wyłvołania częściowej ochrony przedzakażęniem (5).
Dlatego większość prób uzyskania syntetycznych
szczępionek prze c iw pry szczy cy było prowa dzony ch
przyużyciubiałkaVP1 w całości lub tylko niektórych
jego fragmentów (13). Doświadczęnla Kleida i wsp.
(27) wykazały, że immunizacja świń i bydła sklono-
wanym w wektorze bakteryjnym białkiem VP1 dawa-
ła ochronę przęd zakażeniem. jednak jego immuno-
genność okazała się kilkukrotntę nlższa od takiej sa-
mej ilości antygenu włączonego w genom wirusa. Niż-
sza immunogenność moze wynikać z niewłaściwej
konfiguracji cząsteczek VPl w toztwotze, co mogło-
by ograniczać ekspozycję epitopów w stosunku do

układu immunologicznego gospodarza.
Badania Carillo i wsp. (I2) wykazały na-
tomiast powstawanie wysokich poziomów
przeciwciał neutralizujących u myszy im-
munizowanych VPl uzyskanym z roślin
transgenicznych.

Zwrocono także uwagę, ze puste kapsy-
dy zachowuj ą większo śc immuno gennych
właściwości wirionów i dlatego ich produk-
cja w rekombinowanych systemach ekspre-
syjnych dla celów szczeptenmożę być al-
tematywą dla szczepionek konwencj onal-
nych (35). Wykazano, że białko (produkt)
P1, będące prekursorem białek strukfural-
nych VP-4 ( lA-D), syntetyzowane w takich
systemach, zachowuj e idenĘ cznąantyge-
nowość, jak epitopy dla limfocytów B obec-
ne w kapsydzie wirusa (I).Zbadań Grub-
mana i wsp. (25) wynika, ze immunizacja
świń Pl wyprodukowanąw E. co]idawaŁa
dobre zabezpieczenie przed zakażęnięm.
Natomiast ekspresja P1 w systemach vac-
cinia i baculo spowodowała syntezę jedy-
nie ogranic zony ch ilości pustych kapsydów
wirusowych, których produkcja wymaga

odpowiedniego przetwolzenla PI przez proteazę 3C
(I, 3 4) . Z ty ch względów niezbędne są dalsze badania
dla poprawy skuteczności syntezy pustych kapsydów
w systemach ekspresyjnych.

Poznanie struktury antygenowej wirusa pryszczycy
pozwoliło stworzyc szczepionki oparte na syntetycz-
nych polipeptydach, budowąprzypominające epitopy
dla limfocytów B identyfikowane na kapsydzie wiru-
s owym. Wi ęks z o ś ć prac b adaw czy ch pr zepr ow adzo -

no wykorzystuj ąc immuno dominuj ące dla limfo cytów
B epitopy zlokaltzowane w pętli G-H w pozycjach 140-
160 białka VPl kapsydu (11). Wykazano, że chęmtcz-
nie zsyntetyzowane peptydy, zawierające pętlę G-H
VP1 wszystkich siedmiu typów wirusa pryszczycy,
stymul owaĘ pro dukcj ę prze c iwc iał nęutrali zlĄ ący ch
u świnekmorskich i myszy (23) orazzapewniŃy pemą
ochronę przedzakażęnięmu świń (9) i bydła (20), W
wielu ptzypadkach, u rożnych gatunków zwierząt,
immunogenność Ęch syntetycznych polipeptydów była
jednak znacznl,ę niższa niż szczepionek konwencjo-
nalnych. Dlatego w dalszych badaniach przyjęto zało-
żente, ze immunogenne peptydy powinny także po-
siadać sekwencie imitujące wirusowe epitopy dla lim-
focytów T, w celu zapewnienia odpowiedniej koope-
racji z limfocytami B, warunkującymi skuteczną od-
powiedź humoralną ( 1 1, 1 5). Peptydy takie powinny
byó rozpoznawane pTzęz limfocyty T w łączności z
alleiemi MHC klasy II, które często występująw po-
pulacjach naturalnych gospodarzy. Jednak nawet w
sytuacj i, kiedy peptydy pętli G-H stymuluj ą limfocyty
Tjedynie u pojedynczych osobników danego gatun-
ku, tozpoznanie to wydaje się być znacząao ograni-
czonepoprzez odmiennąbudowę MHC danego osob-



nika i możęróżnić się w zalężności od sekwencjilży-
tego peptydu wirusowego (29). Taboga i wsp. (42)
wykonali szerokie badania szczepionek peptydowych
u bydła, immunizując peptydami zawierającymi pętlę
G-H samąlub w kombinacji zniezależnym epitopem
dla limfocytów T, uzyskując częściowąochronę przed
zakażenięm u 23-390ń zwierząt szczęplonych, u któ-
rych obserwowano również dlżę zrożnicowanie, za-
równo w zakresie wysokości mian SN, jak i wzrostu
Iiczby swoistych limfocytów T. Badania te wykazały,
że poziom odporności komórkowej, chroniącej przed
zakażeniem, był. uzależniony od liczby epitopów dla
limfocytów T. U 4I% zwterząt immunizowanych
szczepionkami peptydowymi stwierdzono natomiast
występowanie mutantów wirusa pryszczycy ze zmia-
nami aminokwasów w pętli G-H. Wyniki te dowodzą
żę duża zdolność do zmienności antygenowej, cechu-
jąca wirus pryszczycy,leży u podstaw selekcji warian-
tów anĘgenowych u zwterząt szczeplonych prostymi
immunogenami, takimi jak peptydy.

Poprawa skuteczności syntetyc zny ch szczepionek
pepĘdowych wymaga nviększeni a ltczby epitopów dla
limfocytów B, a co zatymidzie syntezy kompleksów
peptydów zdolnych do naśladowania epitopów odpo-
wiednich do neutralizacji wirusa.Wykazano, że ana-
logi peptydów z pewnymi modyfikacjami w wiąza-
niach amidowych byłybardziej oporne na degradację
proteazami i zwiększaĘ immunogennośó szczepionek
peptydowych przeciw pry szczy cy ( 1 0). Wedfu g Gras-
Masse i wsp. (24)użycte mieszanin pep§dów zawię-
rających różne warianty antygenowe, określane termi-
nem,,miks otopy", mo że zmniejszać mozliwo ś ć selek-
cji mutantów zdolnych do ,,ucieczki". Wysuwane są
twierdzenia, że włączenie do szczepionek peptydo-
!\rych również nowych, immunodominuj ących epito-
pów dla limfocytów l spośród strukturalnych i nie-
strukturalnych białek wirusa pryszc zycy, może zmniej -
szyc ograniczenia związane z polimorf,rzmęm MHC
w ich rozpoznawanilprzez limfocyty T (30). Należy
przypvszczać, że ostatnie osiągnięcia badawczę umoz-
liwiają udoskonalenie i poprawę skuteczno ści szcze-
pionek peptydowych przeciw pry szczy cy.

Powszechnie wiadomo, że pod wieloma względa-
mi szczepionki żywe sąbardziej efektywne niż inak-
§wowane w wywoĘwaniu swoi stej o dpowie dzi prze -
ciwzakaźnej, co zostało udokumentowane dla dużej
Iiczby wirusów, w tym dla kilku zrodziny Picomavi-
ridae (43). Stosowanie szczepionek żywych ma pro-
wadzić do sĘmulacji dobĄ odpowiedzi immunologicz-
nej organizmu dla osiągnięcia odpowiedniej ochrony,
zbliżonej do obserwowanej u zwierząt po zakażeniu
naturalnym. Stosowane sąróżne strategie dla osiągnię-
cia tego celu, w których zal<łada się m.in. prezentację
w formie powtarzalnej obcych antygenów, uzyskanych
w zrekombinowanych wektorach wirusowych. Wyka-
zano, że zrekomb inowane adenowirus y, p opr zez eks -
presję Pl zapewniają częściową ochronę przed zaka-
zeniem wirusem pryszczycy u bydła i świń (38, 39),

aI}2, 58 (9}

W przeciwieństwie do tego, co jest często obsetwo-
wane w szczepionkach inaktywowanych, zabezpiecze-
nie przed zakażeniem po zastosowaniu zrekombino-
wane go adenowirus a, vłykazujące go ekspre sj ę P 1, ule -
gało p opraw te naw et pr zy braku wykrywalnych p ozi o -
mów przeciwciał antyłvirusowych, co wskazuje, że
mogło być ono głównie rezultatem wzmocnienia od-
porności komórkowej (3 8).

Duża potencjalna zmienność wirusa pryszczycy (7
typów, 64 podtypy) i wynikające stąd zagrożenie spo-
wo dowało znaczne o granic zenie sto sow an ia szczepio -
nek zawieraj ących szezępy atenuowane metodami kla-
sycznymi, uzyskane przez adaptację i kolejne pasaże
zjadliwego wirusa pTzez niewrażliwe na zakażenl,ę
obiekty biologiczne. Było to rezultatem częsĘch re-
wersji szczepów atenuowanych do postaci zjadliwych,
a takżę przypadków, kiedy szczepy atenuowane dla
jednych gatunków okazywały się w pełni zjadliwe dla
innych gatunków z-łvierząt (36). Nowa generacja szcze-
pionek atenuowanych przeciw pryszczycy jakimi są
szczepionki delecyjne, została uzyskana przęz mody:
fikację metodami inżynierIi genetycznej zjadliwych
szczepów wirusa, polegającąna eliminacji (delecji) z
genomu wirusa genu dla receptora RGD (3I). Uzy-
skane w ten sposób mutanty delecyjne dawaĘ ochro-
nę przed zakażentęmnaturalnych gospodarzy wirusa i
stworzyły możliwo ś ć odróznieni a zw ier ząt szczepio -
ny ch szczep ionkami de lecyj nym t o d zakażonych.
Szczepionki delecyjne są aktualnie stosowane z pozy -
tywnymi ręzultatami w wielu krajach, w uwalnianiu
populacji świń od wirusa choroby Aujeszkyego (32),
z możItwością zastosowania do zwalczania innych
chorób zaraźliwych. Jednak mimo uzyskania wstęp-
nych, obiecuj ących wyników_ mnogośc gospodarzy
wirusapryszczycy i jego specyficzne właściwości stwa-
rzają potrzeb ę prowa dzenta szcze golnte starannych
b adań nad stab ilno ś cią i p ato genno ś cią nowych szcze -

pionek rekombinowanych i delecyjnych przed ich
wprowadzeniem do szerokiej prak§ki terenowej.

Szansę poprawy skuteczności szczepionek i elimi-
nacj i wielu niedo go dno śct związanych z op erow an i em
pełnymi wirionami bądź elementami kapsydu, czy
otoczki stwarzająszczepionki DNA (genetyczne).
Immunizacja samym DNA może indukować humo-
ralną i komórkową odpowiedź immunologicznąi za-
bezpteczać pr zed zakażeniem r óżnymi p ato genami
(47). W przypadku pryszczycy opisano uzyskanie wy-
starczającej ochrony u świń immunizowanych szcze-
pionką genety czną zaw ter aj ącą p lazmidowy DNA,
kodujący replikację genomu wirusa pryszczycy (44).
Odpowiedź humoralną w postaci przeciwciał neutra-
lizujących wirus zaobserwowano również u myszy
immunizowanych szczepionką DNA, p owoduj ącą eks -
presję białek kapsydu i tworzenie pustych kapsydów
(14), Skutecznośc szczepionek geneĘcznych może być
wzmocniona równoczesną ekspresją immunogenów
wirusa pryszczycy i cytokin odpowiedzialnych za tn-
dukcj ę odporności zabezpieczaj ącej (2 8).



Z przeprowadzonego przeglądu wynika, iż rożno-
rodność rodzajów aktualnie dostępnych szczepionek
przeciw pryszczycy orazciryły postęp w ich doskona-
leniu stwarza duże możliwości szybkiego opanowa-
nia choroby i likwidacji jej formy klinicznej. Wahania

gicznymt. Po wprowadzeniu szczepteistatus ten moż-
ńa natomiast odzyskać najwcześniejpo 12-24 miesią-
cach, w zależności od podjęcia decyzji o wybijaniu
lub nie wybijaniu zwl,erząt oraz wyników monitorin-
gu serologi cznego, który umozliwia ostateczną ocenę
sytuacj i epizooĘ cznej (a),
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