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Szczepionki markerowe - nowe możliwości
zapobiegania i zwa!Gzania pryszozycy
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Niedbalski W., Wijaszka T., Kęsy A.

Malker yaccines - a new approach to conttol!ing and etadicating foot-and-mouth disease

Summary

The current method of disease control in Europe still involves cułling of infected and contact animals,(,;stamp-
ing out policy"), restricting animal movement and strict zoological sanitary mea§ure§. However; mas,sive cull-
ing procedures have encountered strong criticism from the general public, veterinarians and farmer§, tlecause
of environmental, ethica|, emotional and economical reasons as was demonstrated during the outbreak of the
disease in spring 2001. Applying modern FMD vaccines as an alternative method of disease control is now
being taken into consideration. ,rMarker" FMD vaccines are highly purified and contain only capsid proteins
essential for protection. Non-structural proteins (NSP) are removed during the purification process and vac-
cinated animals do not produce antibodies against NSP. These vaccines, combined with 3ABC-ELISA meth-
ods for differentiating antibodies induced by inf'ection and vaccination will enable the authorities to avoid
massive preventive culling of healthy animals as a FMD control strategy.
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Współczesne metody konttoli
i zwalczania pryszczycy w Eurcpie

Informacje Międzynarodowego Urzędu ds. Epizo-
oti i (OIE) w P ary żu dowodzą że pry szczyc a nadal j e st
realnym zagrożentem i występuje w wielu regionach
świata (www.oie.int/eng/info lhębdol a dsum.htm).
Wybuch choroby w 2001 r. spowodował ogromne stra-
ty gospodatczew krajach Ameryki Potudniowej, Azji
i Afryki, atakże Europy Zachodntej - Wielkiej Bryta-
nii, Francji, Irlandii i Holandii, które od wielu lat po-
siadały status państw wolnych od pryszczycy. Zapo-
bieganie i zwalczanie pryszczycy na obszarze UE po-
lega na stosowaniu metody radykalnej, tj. wybijaniu
w s zystkich zw ier ząt chorych, zakażony ch i p o dejr za-
nych o zakażęnię (ang. ,,stamping out"), utylizacji
przez spalanie lub zakopanie ich zwłok ibezpteczne1
likwidacji wszelkich produktów pochodzących od ta-
kich zwięrząt (Dyrektywy Rady: 85/511, 90l5II,90l
423, 911666 i 92lII8). Ponadto obowiązują reżimy
administracyjno-sanitarne tj. kwarantanna, kontrola i
ograniczenia ruchu zwierząt, dezynfekc.ja, atakże za-
krojone na szeroką skalę badania przeglądowe zwie-
rząt na obecnośc przeciwciał pryszczycowych, które
świadcząo aktywności wirusa w środowisku. Dopusz-
cza się również możliwość stosowania szczepień in-
terwencyjnych-pierścieniowych i wYłumiaj ących (sup-
presive) - wokół farm zagtożonych, w celu zahamo-

wania szęrzęnia się choroby poprzez utworzenie stre-
fy buforowej uniemozliwiaj ącej dal sze r ozprzestrze-
nianie się wirusa wśród zwterząt (34).

Metodę zw a],czania pTy szczy cy z zasto sowaniem
szczepteń interwencyjnych na ściśle określonym ob-
szarzę i następnie likwidację wszystkich zaszczepio-
nych zwierząt zastosowano w 200l r. w Holandii. Po-
zwoliło to na szybkie i skuteczne opanowanie choro-
by i umożliwiło odzyskanie statusu kraju wolnego od
pryszczycy już po 3 miesiącach od likwidacji ostat-
nie go szczep i o ne go zw ier zęcia. Analiza ko s ztów zw aI -

czanlapryszczycy tąmetodąwykazała, ze jest ona tań-
sza w porównaniu z metodą,,stamping out" stosowa-
ną w Wielkiej Brytanii (31). Zwalczanię pryszczycy
metodąradykalną ze względu na standardy dobrosta-
nuzwierząt, jest powszechnie krytykowane i kwestio-
nowane zarówno przęz środowiska naukowe jak i or-
ganizacj e eko lo gi c zn e. Szcze golne prote sty tow ar zy -
szyĘ zvv alczanil ep izo otii pry szc zy c y w Wi e lki ej B ry-
tanii w 200I r., podczas której wybito prawie 4 mln
zwterząt owiec, bydła, świń i kóz (18). DziaŁaniatę
spotka§ się z ostrą krytyką farmerów i znacznej czę-
ści lekarzy weterynarii, a przede wszystkim społeczeń-
stwa brytyjskiego, z powodu olbrzymich strat ekono-
micznych, poniesionych głównie w rolnictwie i tury-
styce. Również zprzyczyn psychologicznych i emo-
cjonalnych, a także etycznych, ponieważ niszczono
ogromne ilości mięsa, które mogłyby wyżywic milio-
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ny głodujących ludzi. Kwestionowano także metody
utyltzacji zwłok ubitych zwierząt, ze względu na za-
nie czy szczeni e powi e tr za pr zez di oksyny uwalni ane
podczas spalania na wolnym powietrzu oraz gleby
i wód gruntowych w wyniku zakopywania w miejscu
uboju. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz
postulaty organizacji konsumenckich, szerokiej opi-
nii publicznej i hodowców zwterząt, władze wetery-
naryjne UE rozważają możliwość przyłvrócenia pro-
filaktycznych szczepień, do zwalczanla i zapobtega-
nia epizoot ii pry szczy cy (ż).

§zczepionki pneciwko pryszczycy

Szczepionki przeciwko pryszczycy mają dfugą hi-
storię i sąaktualnie powszechnie stosowane na obsza-
rach, na których choroba występuje endemicznie - w
Ameryce Południowej, Afryce i Azji (22).W Europie
zaprzestano szczepień profi laktycznych bydła z począt-
ktem 1992 r. (Dyrektywa Rady 901423). Szczepienia
te w znacznym stopniu przyczyniĘ się do skutecznej
kontroli choroby, a następnie do jej wyeliminowania,
Po ich zaprzestantu w krótkim czasię populacja zwię-
rząt podatnych stała się w pełni wrażliwa na zakaże-
nie wirusem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
w UE, w przypadku szczególnego zagrożenia choro-
b ą szczepienie przec iwko pry szczycy moźliwe j e st na
wniosek zainteresowanego kraju, po spełnieniu okreś-
lonych.w dyrektywie warunków otaz po uzyskaniu
zgody Swiatowej Komisji Weterynaryjnej UE (Dyrek-
tywa Rady 85/511).

Szcze gółowy przeglądkonwencj onalnych szczeplo -
nek przeciw pryszczycy przedstawili Brown (8) i So-
brino (35) oraz niedawno Wijaszka (39),

. 
Na potrzeby państw. UE utrzymywana jest strate-

glczna rezerwa szczepionki lub skoncentrowanego i
inaktyr,vowane go antygenu wiru s a pry szczy cy, z któ -
re go, w r azie p otr zeby, mo żna pr zy gotow aó o dp o wi e d-
nią szc zepionkę. Europ ej ski e b anki szczepionki s ero -
typówszczegó7niezalecanychzewzg\ędunawystępu-
jące zagrożenie epizooĘczne znajdująsię w Pirbright
(Anglia), Lyonie (Francja), Kolonii (Niemcy) i Bresci
(Włochy). Szczepionki te cechująsię dobrymi właści-
wościami immunogennymi (> 6PD.J, posiadają wy-
soką skutec zno śó (ok. 9 5 % ). a ich dŻ"iałanie ochronne
następuje już po 4 dniach od immunizacji. Pełną od-
pomość uzyskuje się jednakpo około 14 dniach i trwa
ona około 9 miesięcy (13, 33). Należy podkreślić, że
szczepienia nie zab ezpieczają całkowi ci e zw ier ząt
pr ze d zakażęni em w i ru s em pry szc zy cy, p oma gaj ą j e -
dynie zahamować rozwój epizootii i ograniczyć trans-
misję wirusa. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt,że
niewielki odsetek zwierząt szczęp|onych po kontak-
cie zpatogenem, staje się nosicielem i może stanowic
zagrożenie dla hodowli (l6). Jest to jeden z głównych
argumentów przeciwników stosowan ia szczepień prze -
ciwko pryszczycy.

Oprócz szczepionek konwencj onalnych dostępnych
komercyjnie opracowano szereg doświadczalnych

szczepionek nowej generacji, które jednak nie zostaĘ
zastosowane w praktyce. Już w latach 7}-tych uzy-
skano pierwsze szczepionki p o dj edno stkowe, zaw ie -
rające białko kapsydowe VPl; indukowaĘ one pro-

Pukcję przeciwciŃneutralizujących, ale nie zapewniaĘ
immunizowanym zwierzętom pełnej ochrony przed
zakażenięm (3). W kolejnych latach, w wielu ośrod-
kach kontynuowano badania szczepionek ekspery-
mentalnych oceniając ich właściwości immunogen-
ne i o chron ne pr zed zakażeniem wirus em pry szczy cy.
ZawieraĘ one białka kapsydowe i ich prekursory lub
syntetyczne peptydy, będące ich aminokwasowymi
fragmentami, otrzymyw ane zar ówno w prokar ioĘ cz-
nych jak i eukariotycznych systemach ekspresyjnych
(6, 8, 15, 23,29). Metodami transgęnezy uzyskano
białko VPl, które po ekstrakcji z liści zmienionych
genetycznie roślin i po podaniu myszom, indukowało
wys oki e mi ano swo i stych p r ze ciw ciał pry szczy c owy ch
(9, 38). Jako alternatywę dla konwencjonalnychszcze-
p ionek prze c iwko pry szczy cy, oprac owan o takżę sze -
reg rekombinowanych szczepionek DNA, które zawie-
raĘ sekwencje kodujące białka kapsydowe i niestruk-
turalne białka proteolityczne odpowiedzialne za po-
trans lacyj ne doj rz ewanie b i ałek prekurs orowy ch (4, 5,
10, 11, 37). Dzięki zastosowaniu metod inżynierii ge-
netycznej możliwe było także wyprodukowanie dele-
cyj nej atenuowan ej szczepionki przeciw pry szczy cy.
Wirus pryszczycy typu A,, został pozbawiony jedne-
go z podstawowych deteiminantów wirulentności -
sekwencji kodującej proteinazę L (30). Wirus ten po-
dany bydłu podskórnie wy.wołał swoistą odpowiedź
immuno 1o g iczną (2 5), także u szczepionych świń in-
dukował p owstawanie prz e c iwc i ał neutrali zuj ący ch,
dzięki którym objawy kliniczne i przebieg chorobypo
zakażeniu doświadczalnym homologicznym wirusem
pryszczycy byĘ znacznie łagodniejsze (12). Stwier-
dzono r ównież, ż e konstrukcj a chimery czna, któr a za-
wierała po L genom wirusa A,,
i fragment sydu wirusa O,,była
zakaźna dl zawierająca fragment
białka VP 1 wirusa łpu O , 

pozbawiony sekwencj i Arg-
Gly-Asp (RGD), o dpowi e dz ialnej za w iązanie wirus a
do receptorów integrynowych i jego wnikanie do ko-
mórki gospodarza ( 19), była niezakaźna dla zwterzą|
jednak nie była wystarczająco immunogenna aby chro-
nić je przedzakażeniem zjadliwym wirusem (1).

§zczepionki malketowe
Konwencj onalne szczepiotki przeciwko pry szczy -

cy zaw ier ają inaktywowany antygen wirus a pryszczy-
cy, który stanowią przede wszystkim białka struktu-
ralne kapsydu VPl-VP4 ale także śladowe ilości bia-
łek niestrukturalnych, głównie białka 3D, czyli poli-
męrazy RNA uczestniczącej w powielaniu wirusowe-
go materiału genetyczne go . Zaw artość bi ałek ni e struk-
furalnych j est większa w szczepionkach słabiej oczy sz-
czony ch, produkowanych według starszych technolo-
gii, Zw ier zęta immunizowane takimi prep aratami wy-



Błarzająprzeciwciała dla obu rodzajow białek, jak po
zakażeniu żywym wirus em. D late go, p oważnym pro -
blemem jest serologicznę różntcowanie zwierząt za-
kazonych, rekonwalescentów i nosicieli od szczepio-
nych preparatami nieoczyszczonyml. Badanie różni-
cujące jest konieczne i szczególnie ważne dla prze-
prowadzeni a prawidłowej o c eny sytuacj i epizo oĘ cz-
nej w rejonach, w których chorobę zwalczano metodą
szczepl,eń interwencyjnych, a takżę dla oceny stanu
zdrowia zwierzątpodatnych będących w obrocie han-
dlowym.

Obecnie rozważa się możliwośc rozwiązania tego
problemu przęz wprowadzenie do praktyki szczeplo-
nek markerowych. Mayr i wsp, (27) metodami rekom-
binacji genetycznej uzyskali szczepionki wektorowe
będące konstrukcją niezakaźnęgo dla zwterząt ludz-
kiego adenowirusa z regionem kodującym białka kap-
sydu i proteinazy 3C wirusa pryszczycy typu A,,. Ta-
ki e s zc zepionki byĘ b ezpieczne dla immunizowanych
świń, które w odpowiedzi produkowaĘ swoiste prze-
ciwciała neutralizuj ąc e or az uzyskiwały zadow alaj ą-
cą ochronę przed zachorowaniem po 7 , 14 i 42 dntach
od szczepienia (26). Ponieważ szczepionka ta zawie-
ra geny tylko wyselekcjonowanych białek wirusa
pry szczy cy, immunizowane nią zw ier zęta mo żna było
łatwo odróżnić o d zakażonych rutynowymi meto dami
serologicznym| zzastosowaniem przec iw ciał d|abra-
kujących białek wirusowych (20).

Szczepionki przeciwko pryszczy cy najnowszej ge-
neracji, choć nazwane ,,markerowymi", nie są !\ryni-
kiem modyfikacji genetycznej genomu wirusa, jak to
ma miejsce w przypadku typowych szczepionek dele-
cyjnych. Z powodu dużej zmienności genetycznej wi-
rusa pryszczycy (I7),w wyniku dryfu antygenowego,
pojawiają się często nowe jego serowarianty. Dlatego
do produkcj i skutecznych preparatów uodpomiaj ących,
właściwych do zaistniałej sytuacji epizootycznej, ko-
nieczna j e st ocena właściwo ści immuno gerrrry ch szczę -
pów oraz ich adaptacja do produk9Ji. W zamian,pro-
ponuje się nowoczesne szczepionki inaktywowane łat-
wiejsze i szybsze w produkcji, które zawierająwyso-
cę o czy szczone anĘgeny w i rus a pry szczy cy, wolne od
białek niestrukturalnych wspólnych dla wszystkich
znany cłt szczęp ow wirus owych (7, 24). B i ałka te usu-
wa się w procesie produkcji. Zwieruęta immunizowa-
ne takimi szczepionkami wytwarzają przeciwciała
wyłącznie dla białek strukturalnych kapsydu, dzięki
czemu mozliwe jest łatwe serologiczne rozpoznanie
i różnicowanie zwierzątzakażonych, w których suro-
wicy w wyniku replikacji wirusa pojawiają się rów-
nież przeciw ciaładla białek niestrukturalnych. Szczę-
gólnie intensywne badania szczepionek,,markero-
\łych" prowadzi holenderska f,trma Intervet Interna-
tional (3 6), Zastosowanie uzyskanej szczepionki,,mar-
kerowej" oraz testu ELISA do identyfikacji przeciw-
ciał dla polipeptydu 3 ABC - indykatora zakażenia
żW y m w iru s em (I 4, 2 4), p o zw ala na pr e cy zy jne r o ż-
nicowanie zwlęrzątw zależności od ich stanu immu-

nologicznego i ograniczenie konieczności ich maso-
wego wybijania w czasię zwalczanta epizootii. Szwaj-
carska firma Bommeli Diagnostics (Intervet Intema-
tional) w kooperacji w World Reference Laboratory w
Pirbright (Anglia) oraz Istitutio Zooprofilattico w Bre-
sci (Włochy), w oparciu o rekombinowany antygen 3

ABC opracowaĘ test Chekit FMD-3ABC, który jest
już dostępny komercyjnie (28). Test ten umożliwia
w s kaz ani e zw ier ząt zakażony ch w p opul acj t zw ter ząt
uprzednio szczepionych, jest więc szczegolnie przy-
datny podczas stosowania interwencyjnych szczepień
pierścieniolvych. Zwterzęta, w surowicy, których nie
stwierdza się obecności przeciwciał anty-3ABC, nie
stanowią ryzyka dalszego szerzenta się choroby i nie
musząbyć eliminowane, jak to miało miejsce podczas
zwalczaniaepizootii pryszczycy w Holandii w 2001 r.

(32). Zgodnie z propo zł cjąprzedstawi oną przez Ko-
mitet Naukowy ds. Szczepień Interwencyjnych przy
UE na Konferencji dotyczącej Kontroli i Zapobiega-
niaPryszczycy w Brukseli w grudniu 200 1 r. j eśli zwię-
r zęta szczep ione lęcz nte zakażonę zo staną pre cy zy y
nie zidentyfikowane, to restrykcje handlowe mogąbyć
ograniczone do zakazleksportu ptzęz okres 3 miesię-
cy, zamiast 1 2-tu od zakończęnia szczepteń interwen-
cyj nych i przeprow adzenta b adań prze glądowych
w ś ró d p opul acj i wraż liwy c h zw ier ząt (http : l l c attlef e -
ęder.ab.calherdlfmdO20 1 1 6. shtml). Ponadto lży cte
szczeplonek,,markerowych" i testu 3ABC-ELISA
(tzw. system markerowy) zalecane jest w przypadku
szczegolnie cennych zwierząt (rzadkie gatunki, zwie-
rzętazarodowe, w zoo lub cyrku). Również firma Bayer
Leverkusen (Niemcy) prowadzi badania skuteczności
szczepionki,,markerowej " uzysk anej z o czy szczonę -
go anĘgenu wirusa pryszczycy. Czńy i specyficzny
test dla innego białka niestrukfuralnego, opracowany
w Bundesforschungsanstalf fiir Mruskrankheiten der
Tiere w Ttibingen, pozwala różnicować zwterzęta za-
każone ,l, szczepione. Test ten i wyżej wymieniona
szczepionka mogą stanowić inny system markerowy
pr zy datny po dc z a s zvv alczania pry szczy cy ( 2 l ). Nową
strategię kontroli pryszczycy przy uĘciu szczepionki
,,markerowej" zaproponowali także Burrage i wsp. z
Plum Island Animal Disease Center w Greenport
(USA) (www,fass.org/dasees/animalhealth/foot_mo-
uth.asp). Wykazali ont, że bydło i świnie immunizo-
wane szczepionką otrzymaną z użyciem wysoce
oazyszczonego antygenu wirusa pryszczycy można
łatwo odróznić od zakażonych żyłvym wirusem na
podstawie braku przeciwciał dla białka niestrukfural-
nego2C w surowicy Ęchzwierząt, Autorzy wyjaśnia-
ją brak peptydu 2C w szczepionce ,,markerowej" sil-
nym wiązaniem tego białka do błon komórkowych,
zktorymijest łatwo usuwane w procesie oczyszcza-
nia anĘgenu.

W podsumowaniu można stwierdzić, ze postęp w
dziedzinię nowych technologii produkcj i szczepionek
przeciwko pryszczycy,w połączeniu z nowoczesnymi
meto dami di agno styc znymi, stw ar za mo żliwo ś ć o gra-
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niczenia radykalnych metod zwalczanta epizootii do
niezb ę dne go minimum. Sto sowani e szczepionek pr ze -
ciwko pryszczycy, w tym również szczepionek mar-
kerowych, uza|eżnione jest od decyzji władz UE,
odnośnie do metod zapobieganta i zwalczania prysz-
czycy,
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