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Pryszczycanależydogrupynajbardziejzaraźliwych
chorób zwlęrzęcych, o olbrzymiej dynamice rozprze-
strzeniania, stanowiąc stałe zagrożenie dla wszystkiń
krajów świata. Swiadczy o tym ostatni przykładWiel-
kiej Brytanii i kilku innych państw europejskich (20,
35). Choroba występuje endemicznie w niektórych re-
gionach Azji, AĘki, Ameryki Płd. i Europy, gdzie
corocznie notowana jest pewna 7iczba ognisk (21).
W Polsce, mimo potencjalnego zagrożenia, ostatnie
ognisko pryszczycy odnotowano dokładnie 30 lat
temu, we wrześniu 1 97 1 r. (27). Oznacza to, że prak-
Ę czne do świ adcze nia z tą chorob ą maj ą j uż tylko starsi
Iekarzę weterynarii, co może mieć wpływ na właści-
we fozpoznawanie ewentualnych pierwszych ognisk
pryszczycy.

Właściwości choroby oraz związana z nimi sytu-
acj a epizo oĘ czna wy nlkaj ą z c e ch wykryte go w I 89 1 r,
pr zęz Lo e fflera i Fro s cha, a należąc e go do ro dziny Pr -

c o rn a vi ri d a e, r o dzaju Aph to vi ru s, witus a pry szczy cy.
Charakteryzuje się on dużym pluralizmem antygeno-
wym, tendencj ą do szybkiej zmiennośc i oraz brakiem

wywoływania odporności krzyżowej, co zwiększa
wrażl iwo ś c zw terząt na zakażenie róznymi anty geno -

wo typami serologicznymi (26).
Wirus pryszczycy, obok witusa pęcherzykowego

zapaleniajamy ustnej, jest uznawany zajeden z \ep-
szych systemów modelowych do oceny zdolności wi-
rusów zawterających RNA do zmienności. Badania
prowadzone na tych mo de l ach wirus owych wykazaĘ,
że populacje RNA wirusow składają się z roznych
wariantów, zwanych,,quasi-gatunkami", w obrębie
których stale utrzymuje się względna równowaga mię-
dzy dlżą s zybko ś ci ą zacho dzenia mutacj i, właś c iwą
replikacji RNA wirusów oraz zdolnością dostoso-
wywania się odpowiedzi immunologicznej organi zmu
do zachodzących zmian (1 1, 19). Wymusza to pewną
presj ę selekcyjną i stwarza mozliwość adaptacj i szcze,
pów do zmteniających się warunków środowisko\\rych
(I2).

Mutacje prowadzące do genetycznego i antygeno-
w e go zr o żni c owania wiru s a pry szc zy cy mo gą powsta-
wać i utrwalać się bardzo szybko, nawet po ograni-
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czonęj liczbie pasaĄ na hodowlach komórkowych (41).
Analiza szczępow uzyskanych z seryjnych pasaży na
hodowli komórkowej linii ciągłej nerki noworodka
chomika (B HK-2 1 ) wykazała stopniowe p owstawanie
zmian mutacyj nych w p o staci o dmiennych s ekwencj i
nukleoĘdów, powodujących zmiany w strŃfurze bia-
łek kapsydów oraznagłego ich ujawniania się w posta-
ci zmian fenotypowych (7). Zmiany te miaĘ wpływ
zarówno na właściwości samego wirusa, który stop-
niowo zwiększał swoją zjadliwość dla komórek ho-
dowli macierzystej, jak i właściwości komórek hodow-
li, które stawaĘ się coraz bardziej opome na cytopa-
tyczne działanie wirusa (6). Podobnie analizapopula-
cji wirusa, uzyskiwanych po wielu pasażachw hodowli
BHK-21, pozwoliła określić granice jego przystoso-
wania się do stałego środowiska w hodowli komórko-
wej i wykazać,że wielkość populacji (dawka) wirusa,
lżyta do kolejnychzakażęń, może mieć wpływ na sto-
pień adaptacjt oraz typ wariantu antygenowego, który
staje się dominujący (40).

Częstość występowanta zmianmutacyjnych podle-
ga działaniu różnych czynników środowiska, wśród
których szczegolnąrolę przypisuje się przebycil za-
każenia (choroby) lub szczepieniom ochronnym. W
tych warunkach moze pojawic się nowy, o odmien-
nych właściwościach, wariant antygenowy, dominu-
jący nad poprzednio występującymi i mający zdolnośó
przetrw ania w uodpornionej populacj i zw ierzęcej.
Badania Domingo i wsp. (10) wykazały natomiast, ze
szybkie tworzenie heterogennych populacji wirusa
pry szcry cy może również powodować selekcj ę warian-
tów antygenowych, nawet w sytuacji braku presji im-
munologicznej. Takie zjawiska utrudniają nie tylko
opracowywanie skutecznych szczepionek przeciw
pryszczycy, ale stwarzaj ątakżeproblemy ich kontroli,
pr zy któr ej j e dnym z ntezb ędnych e l ementów s ą p as a-
że zarówno szczepow szczepionkowych, jak iużywa-
nych do zakażenkontrolnych (18).

Pasaże wirusa pryszczycy w populacj ach zwierząt
przyczyniająsię do powstawania szybkich zmian mu-
tacyj ny c h, p owo duj ąc y ch znacznę zr ó żnic owani e g e -
notypowe i fenotypowe wśród szczepów wirusa wy-
izo lowanych o d świń or az by dŁa w prz ebi e gu zakażeń
przetrwŃych (5, 17). Różnorodność sekwencji nukle-
otydów zaobserwowano nawet wśród szczepów wiru-
sa wyizolowanych od jednego zwierzęcia (9, 36). Po-
wstawani e i utrwalanie się silnych zmianmutacyj nych
zaob s erwow ano zwłaszcza w genie o dp owiedzialnym
za ekspresję białka VPl oraz w innych genach struk-
turalnych (42). Zmiany antygenowe wykazano rów-
ntężw obrębie blisko spokrewnionych izolatów wiru-
sa pryszczycy (29). Wykonane ostatnio przez Ruiz-
Jarabo i wsp. (37) oraz Domingo (8) badania mogą
tłamaczyć zachowanie się i zmiennośó RNA-wirusów
wobec zmieniających się warunków w trakcie pasaży
oraz w przebiegu zakażeń przetrwałych. Traktując
wirus pryszczycyjako model pasazowany w hodowli
komórkow ej wykazano, ze wirus owe,, quas i- gatunki"

mogą zachowywać pamięć minionych zdarzeń ęwo-
lucyjnych, którym podlegały, w postaci charaktery-
sĘcznej struktury pewnych elementów wirionów iden-
tyfikowanych w populacj ach mutantów.

Procesy ewolucji, jakimprzez wieki podlegał wirus
pryszczycy w przebiegu licznych epizootii w różnych
regionach świata, stwarzńy możliwość powstawania
zmian genotypowych i w śladzanimi fenotypowych,
które prowadziły do jego zróżnicowania, znajdujące-
go odzwierciedlenie w znanych aktualnie 7 Ępach se-
rologicznych, określanych jako A, O, C, SAT 1, SAI2,
SAT 3 i Asia I (34). W procesie wstępnej identyfika-
cji serotypów wykorzystywane są surowice serotypo-
we-swoiste, po których następuje różnicowanie na
podtypy i warianty antygenowe w obrębie serotypu.
Aktualnie wśród 7 serotypów wyróżnia się 64 podty-
py, zidentyfikowane na podstawie podobieństwa an-
tygenowego z seroĘpami: A-32,0- 11, C-6, SAT 1

-7, SAI 2 -3,SAT 3 4 iAsia I - I (23).Zrożnico-
wanie antygenowe wirusa pryszczycy jest jednak tak
złożone, że początkowa klasyfikacja na podtypy zo-
stałalznana za sztuczną i mylącą i zastąpiona oceną
reakcji wirusa z określonym zespołem (panelem) su-
rowic referencyjnych (24,38). Należy podkreślió, że
niektóre podtypy bądź szczepy sąszczególnie groźne,
,p;Ą, 7zy Oz, ąsię wybitnąinwazyj-
nościąi rozsie grupy należy zaltczyć
również szczep O, PanAsia, zidenĘfikowany na po-
czątku lat 90-tych, który w ostatnim 10-1eciu wlłvołał
szereg epizootii w wielu krajach Bliskiego i Dalekiego
Wschodu oraz Europy, Na podstawie szczegołowych
analiz fi l o genetyc zny ch dawnych i ob e cnych izolatow,
które wykarywaĘ prawie 99oń homologię sekwencji
nukleoĘdów dowiedziono,że szczęp ten jest odpowie-
dzialny za aktualnte trwającą epizootię pryszczycy w
Wielkiej Brytanii,Irlandii, Francji i Holandii (35).

Zastosowanie metod biologii molekularnej w bada-
niach wirusolo gicznych umożliwiło poznanie sekwen-
cji nukleotydowych, kodujących strukturalne białko
VPl wirusapryszczycy i stworzenie drzew filogene-
Ęcznych,obejmującychszczepypochodzącezróżnych
regionów świata, a należące do wszystkich 7 seroty-
pów ( 1 5). Okazało się, ze drzew ate uj awniĘ istnięnie
znacznej korelacji między klasycznymi grupami sero-
1o gicznymi ( s erotyp am 1) or az grup ami genetycznymi.

BadajączrożnicowaniegeneĘcznewirusapryszczy-
cy w oparciu o analizę zmienności genów odpowie-
dzialny ch z a ekspre sj ę b i ałek kap sy dl, zało żono p ew-
ną stałość stopnia ewolucji w okresie ostatnich kilku-
dziesięciu lat (30). Dzięki tym badaniom określono
wczesne pochodzenie zmienności wirusa identyfiku-
jąc duże linie (rody), z ktorych jedna dała początek
trzemserotypom aĘkańskim (SAT 1, SAT 2, SAT 3),
natomiast druga była prekursorem pozostaĘch cztę-
rech serotypów euro-azjatyckich (A, O, C i Asia 1). W
późniejszym okresie miało miejsce dalsze różnicowa-
nie, które doprowadziło do powstania różnychseroty-
pów, podtypów i szczępóq aktualnie krążących w



populacj ach zw rcr ząt w r óżny ch r e gionach świata ( 1 6).

Szczegółowe badania genetyczne go zrożntcowania w
obrębie serotypu C wykazaĘ istnienie aż sześciu linii
ewo lucyj ny ch w r az ze złożonąs ieci ą sub linii, które w
wysokim stopniu korelowały z geograftcznym toz-
mteszczeniem szczepów wirusa (30).

Europej ski e szczepy wirusa pryszczycy okazały się
znacznlę bar dziej j e dnoro dne i wyr aźnie zw uązanę ze
stosowanymt szczepamt szczepionkowymi (4, 39).
Podłoże molekularne zmienności genetycznej oraz
ztóżntcowania anĘgenowego danego serotypu nie jest
w pełni wyjaśnione i możę obejmować zarówno se-
lekcję pozytywną stanowiącą pewien proces, jak i
zlpeŁnie przypadkowe mutacje (13), Wysuwane są
twi erdzenia, że r ożntc e między s erotyp ami w z akre si e

budowy antygenowej kapsydu wirusa pryszczycy są
prawdop o dobnie r ęzultatem s elekcj i, sp owo dowanej
głó wni e pre sj ą immun o l o g iczną a zmlany adaptacy j -
fię zmterzaĘ do zachowania struktury i właściwości
wirionu, niezbędnych w procesie przetrwania w po-
pulacji zwrcrząt (I4).

W procesie ewolucji wirusa pryszczycy najczęściej
obserwowane są mutacj e punktowe, natomiast znaQz-
nie rzadziej zachodząwłączenta (insercje) lub ubytki
(delecje) sekwencji nukleotydowych w obrębie geno-
mu. Wirus pryszczycy był pierwszym RNA wiru-
sem, u którego zaobserwowano rekombinację RNA
in vitro, zachodzącąstosunkowo często wśród wyso-
cehomologicznychszczepów,namańanychwhodow-
lach komórkowych (22). W warunkach terenowych
zj awi ska rekombinacj i wirus a prys zczy cy s ą natomiast
rzadko obserwowane, dlatego prawdopodobieństwo
równo c z e s n e go zakażenia zw i eruąt szczep ami ni e sp o -

krewnionymi jest bardzo niskie (25).
Zmiany mutacyjne mogąpowstawać i utrwalać się

na całej długości genomu wirusa pryszczycy, jednak
wykazano ich częstszą lokalizację w tych regionach,
w których presja selekcyjna jest największa (28). Do-
tyczy to zwłaszcza strukturalnego białka VP1 kapsy-
du, decydującego w dużym stopniu o antygenowości
wirusa (13, 31). Mateu i wsp. (32), wykorzystującprze-
ciwciała monoklonalne, swoiste dla pętli G-H białka
VP1, wykazali znaczną zmienność antygenową tego
elementu kapsydu w obrębie szczepów należących do
serotypu C, Wyizolowane szczępy uznano za unikal-
ne, zarówno pod względem genetycznym z powodu
dużejliczby zmiennych sekwencji, jak i antygenowym
na podstawie rożnorodnego układu epitopów.

Zmiany w obrębie głównych miejsc antygenowych
w pętli G-M białka VPl serotypu C wirusa pryszczycy
mogąpowstawać w dwojaki sposób. Pierwszy, częściej
obserwowany, przypomina klasyczny dryf antygeno-
wy lub immunologlczny (ang. immunological drift),
jak go określił Bumet lub,,ucieczkę w odmianę anty-
genową" Legeżyńskiego, zjawisko dobrze znane w
p ato gene zi e zakńęń w irus ami : grypy, opry szczkt, afry,
kańskiego pomoru koni, czy choroby niebieskiego ję-

2002, 58 (12)

zyka. Charakteryzuje się on pojawianiem kolejnych
wari antów anty genow y ch, wykazuj ących drobne, ku-
mulujące się zmiany w obrębie aminokwasów two-
rzącychYPI. Z powodu braku odporności krzyżowej
p owstaj ąc e mutanty nie s ą neutralizowane przez pr zę -

ciwciała powstałe pod wpływem ich poprzedników.
Presj a immunolog lczna w postaci homologiczny ch
przeciwciał obecnych w populacji zwierząt, w wyni-
ku przebycia epizootii lub szczepień ochronnych, do-
prowadzado pojawienia się nowego wariantu antyge-
nowęgo, który dominuje we wrażliwej na niego popu-
lacji do momentu jej uodpornienia, stymulującego
kolejną,,ucieczkę w odmianę antygenową",

Drugi sposob powstawania zmian antygenowych
przypomina,,przesunięcie antygenowe" (ang. antige-
nic shift), zjawisko obserwowane np. przy kolejnych
epidemiach i pandemiach grypy. Zmiany te występują
rzadziej, ale pojawiają się nagle jako rezultat mutacji
punktowych powoduj ących zmlany poj edynczych
aminokwasów w wielu epitopach. Powstające dość
znaczne zmiany anty genowe na p owi erzchni wiri onów,
powodujące tworzenie nowych odmian, na które po-
pulacj e zwierząt nie są uodpornione, stwierdzono za-
równo wśród szczepow terenowych wirusa pryszczy-
cy, jaki tych pasażowanych w waruŃach laboratoryj -

nych (33). Wykazano jednak, że w procesie ewolucji
seroĘpu C na przestrzeni ostatnich 60 lat zmiany w
obrębie nukleotydów nie pociągały za sobązmian w
obrębie aminokwasow w krótkim czasie, co sugeruje
istnienie pewnych strukturalnych ograni czeń, mogą-
cych hamowac zmienność białka VPl w warunkach
terenowych (I4, 16, 30),

Zmtany mutacyjne obejmujące polipeptydy nie włą-
czone w kapsyd mogąmodyfikować niektóre właści-
wości wirrrsa, np. zjadliwośc i zdolność wywoływa-
nia objawów klinicznych. Przykadem moze być sero-
typ O, wyizolowany podczas epizootii na Tajwanie w
1997 r., który wykazał wysoką zjadliwość dla świń i
niską dla by dła. Wykazano , że zmniej szenie zj adliwo-
ś ci dla bydła było zw lązanę z genety cznymi zmi anami
w regionie koduj ącym niestrukturalne białko 3A (P 1 4),
z prawdopodobnymi zmianami w innych regionach
genomu (3).

Na podstawie dotychczasowych badah można za-
tem przyjąc, że skomplikowana sytuacj a eptzooty cz-
napryszczycy, stanowiąca stałe zagrożenie dla wielu
regionów świata, jest w znacznym stopniu uzalężnio-
na od dużej zmtenności genetycznej i antygenowej
wywołuj ącego j ą wirusa, powoduj ącej kontynuacj ę
procesów ewolucyjnych i nabywanie nowych, ntezna-
nych uprzednio cech, Dlatego istotne jest stałe dosko-
nalenie laboratoryjnych metod diagnostycznych, po-
trzebnych do właściw ęgo rozpoznaw ania choroby oraz
metod badaw czy ch, umożliwiaj ących np. określanie
pokrewieństwa między szczep ami izolowanym i w r oż-
nych częściach świata, czy w kolejnych epizootiach
na przestrzeni lat. Pozwalają one nie tylko na ustala-



ni e p o c h o d zenia źr o dła zar azy, al e równ i eż na luz:up eł-
nianię drzęw lr l o genetyc zny ch, ob ej muj ących pokre-
wieństwa t różntcę w badanych sekwencjach nukle-
otydowych pomiędzy serotypami, podtypam 1, szczę-
p ami czy wariantami anty genow yml zar ówno tereno -
wymi, jak i szczepionkowymt. Szczegolnę znaczęnie
przypisuje się metodzie sekwencjonowania, która
umozliwia analizę budowy i zmienności genomu na
p oziomie nukleotydo w (I, 2, 43), Znaczenie pry szczy -
cy oraz cechy wywołującego jąwirusa powodują że
badania doĘczące oceny jego zmienności w procesie
ewolucj i powinny być prowadzone w systemie ciągĘm.
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