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P ry szczy caj e st wysoce zakażnąchorobą wirusową
pt zeżaw aczy domowych i dzikich, naj ważniej s zą cho -
robą zwierząt parzystokopytnych z powodów epizo-
oĘcznych i ekonomic znych. Kraj, w ktorym pryszczy-
ca wystąpi, narażony jest na ogromne straty f,tnanso-
we, zwlązanę zkosztami bezpośrednimi jej zwalcza-
nia: uboju zwl,erząt,czyszczenia i dezynfekcji, rekom-
pensat dla hodowców oraz ograniczeń w produkcji
i zmiany procesów technologicznych, Koszty pośred-
nie wiążą się natomiast zltratą często na długi czas,
zagranicznych rynków zbytu dla zwterząt i produk-
tów zwięrzę9eg9 pochodzenia. Kraje wolne od prysz-
czycy czynlą nieustanne starania, aby zapobiec jej
wprowadzeniu na swój obszar. Gdy epizootia juz wy-
stąpi, natychmiast p o dej muj ą odpowi e dn tę działania
w celu zwalczęnia choroby iograniczenia jej rozprzę-
strzeniania się, Wirus pryszczycy przenosi sięnajczęś-
ciej w wyniku: kontaktów bezpośrednichze zwierzę-
taml, zakażonymi oraz zakażonymi produktami pocho-
dzącymi od takich zwierząt, np.: mlekiem, mięsem,
skórami, wełną atakżę ich wydzielinami i wydalina-
mi, kontaktów z ob słu gą zanieczy szczonąkarmą nie
zderynfekowanymi środkami transportu oraz drogą po-
wietrzną (aerogenną). W rozprzestrzenianiu się cho-
roby mogą równieżuczestniczyć zwterzęta - nosicie-
le wirusa (carrier animals). Zostało bowiem udowod-
nione, że niektóre zwierzęta po kontakcie z wirusem
pry szczy cy po zo staj ą zakażone p ersystentni e (chro -
nicznie), nięzalężnie od statusu immunologicznego
oraz postaci, w jakiej choroba przebtega - klinicznej
bądź subklinicznej (23,28,36). Zwterzęta te, stając
się nosicielami, stanow ią zagr ożenie, dlate go należy

uwzględniać ich rolę w epizootiologll pryszczycy
(9, 15). Zgodnte z obowiązującą definicją nosiciela-
mi są zwterzęta, od ktorych możnawyizolować wiru-
sa pryszczycy ze śI:uzl pobranego z jamy gardłowej
(tzw. probang), po czasię dłuższymniż28 dni od za-
każęnia (28). Nosicielstwo u bydła możę trwać do
trzęch i poł roku (2), u owiec i kóz do 9 miesięcy (27),
a u bawołów aĘkańskich nawet do 5 lat (8). U świń
nosicielstwo nie występuje - jedyna dostępna w piś-
miennictwie informacj a, która wskazuj e na nosiciel-
stwo u świń, została opublikowana niedawno przez
Mezęncio i wsp. (21), jednak do chwili obecnej !\yni-
ków tych badań nie potwierdzono.

Występowanie nosicieli witusa pryszczycy
i ich wykrywanie

Pierwsze donie s ienia doty cząc e chronicznej formy
zakażenia wirusem pryszczycy pochodzą sprzed po-
nad7O lat (35). Jednakze dopiero w 1959 r. Bekkum
i wsp. (6) izolując wirus pryszczycy ze ,,śliny" - śluzu
z jamy gardłowej (oesophageal-pharyngeal fluid -
OPF), udowodnili występowanie nosicielstwa u bydła
po przebytym zakażeniu. W następnych latach nosi-
cielstwo zostało wielokrotnie potwierdzone u innych
gafunków przeżuwaczy (23). Wykazano, ze w wyniku
zakażęnia doświadczalnego bydła, odsetek nosicieli
moze sięgać nawet 50%, 14 z 30 szczepionych i 19
z 32 nię szczepionych krów było chrontcznię zakażo-
nych (20). Krótki okres dzielący szczeplenieizakaże-
nie sprzyja powstawaniu postaci chronicznej choroby,
a wtazz upĘwem czazurvirus jest powoli eliminowa-
ny z organizmu nosicieli, przy czym ptzęz cały ten



okres obserwuje się wahania miana wirusa w prób-
kach OPF (28),

Powszechnie stosowaną metodą laboratoryjnego
wykrywania nosicielstwa jest tzolacja wirusa prysz-
czycy ześIlzlpobranego z jamy gardłowej (tzw pro-
b an g te st) pr zy uĘ ciu sp e cj alne go z gŁębnlka (prob ang
cup), we wrazliwych hodowlach komórkowych. Szcze-
gólnie zalęcanę do tego celu, ze względu na wysoką
wrazliwość, są hodowle pierwotne komórek tarczycy
bydlęcej (BTY) (1, 33). Próbki materiału biologiczne-
go - OPF -przedprzystąpieniem do badania poddaje
się działaniu chloroflourowęglanu (Freon 113), w celu
uwolnienia wirusa z kompleksu wirus-przeciwciało
oraz usunięcia pozostałości membran komórkowych
(19). Izolacja jest metodą wysoce skuteczną do o,.y-
krywania wirusa w próbkach pobranych w początko-
wej fazie nosicielstwa, jednakże w okresie później-
szym, gdy miano wirusa w OPF ulega znacznęmu ob-
nizeniu oraz gdy pojawiają się przeciwciała neutra-
lizujące, czułość tej metody jest niewystarczająca
i w zw iązku z Ęm 1 ej pr zy datno ść - o graniczona. P o -
nadto metoda ta jest czaso- i pracochłonna, co czyni ją
maŁo lży te czną do b adań mo nitorin go wych, prowa-
dzonych na szeroką skalę. Inną metodą wykrywania
wirusa, a dokładnie wirusowego RNA w probkach
OPF, jest wysoce czuŁa i specyficzna oIaz znacznię
pro stsza i s4lb sza w wykonaniu technika RT-P CR ( 1 8,
24). Niedbalski iwsp. (25) metodąRT-PCR wykazali,
ze minimalna ltczba cząsteczek matrycy wykrywalna
w próbkach OPF wynosi ok. 10a. Ponadto stwierdzo-
no, że RNA wyizolowane z około 107 komórek za-
wiera od 106 do 108 cząsteczekgenomu wirusa prysz-
czycy,nięzalężnte od jego serotypu. Badania ilościo-
wę oraz ocenę czasu zakażenia chronicznego u bydła
metodą,,real-time" RT-PCR przeprowadzili ostatnio
także inni badaczę (38). Do chwili obecnej nie opra-
cowano wiarygodnego testu serologicznego, który
pozwalałby rożnicować nosicieli od innych zllterząt,
u ktorych wystąpiła odpowiedź immunologtczna na
zakńenie wirusem pryszczycy. Metody wykrywania
przeciwciał dla białek niestrukturalnych wirusa mają
o gr aniczone zasto s owanie w badaniach diagno stycz-
nych, poniewaz nie u wszystkich nosicieli występuje
serokonwersja tych białek (31). Natomiast do badail
przydatne są serologiczne metody izotypowania im-
muno globulin dla wirus a prys zczy cy w probkach OPF
i w ślinie. Stwierdzono bowiem pozyĘwnąkorelację
pomiędzy poziomem IgA w probkach a czasem trwa-
nia nosicielstwa u rekonwalescentów, np. metodą
ELISA wykazano obecność lgAprzez co najmniej 200
dni po zakażentu, nawet wtedy, gdy nie wyĘrto j91
wlrusa an1 wrrusowego RNA (30). Badanie kineĘki
IgA umozliwiło róznicowanie zwier ząt zakażony ch
persystentnie od niezakażonych wirusem pryszczy cy
(5), Metoda ta jest użyĄeczna do badania dużejliczby
prób, jednakżę różnice w mianie IgA pomiędzy nosi-
cielami a nienosicielami są stosunkowo niewielkie,
dlatego zaleca się jej stosowanie jako uzupełniającej
inne metody diagnostyczne (30).

Lokalizacja wilusa powoduiąDego zakażenie
chroniczne 01az iego właściwości

Pierwsze b adania nad lokalizacj ą wirus a odp owi e -
dzialne go za zakażeni e chroni c zne u bydła wykonane
przez Burrowsa (7) wykazaĘ, że wśrod wielu bada-
ny ch nar ządów, wydalin i wydz i e 1 in zw ier zęcy ch naj -
wyższe miana wirusa pryszczycy w hodowli komór-
kowej stwierdzano wpróbkachz jamy gardłowej oraz
grzbietowej części podniebienia miękkiego. Wyniki te
p otwi erdzili metodą RT-P CR inni b adacze, wykazu-
jąc najdh:zsze utrzymywanie się wirusa pryszazycy
w próbkach OPF z jamy przełykowo-gardłowej i na
tej podstawie wnioskowali, żę tkanki te są miejscem
predylekcyj nym p ersystencj i wirus a pry szczy cy u no -
sicieli (24). Precyzyjne badania wykonane metodą
hybrydyzacjtin situ (ISH) (36,37) potwierdziły obec-
ność wirusowego RNA w komórkach warstwy pod-
stawowej nabłoŃa grzbietowej części podniebienia
miękkiego i jamy gardłowej u nosicieli. Wyniki tych
badań potwierdzają silny tropizm wirusa pryszczycy
do tkanki nabłonkowej, w której replikacja wirusa jest
najwyższa jlżw 2-3 dni po zakażeniu(26).

Wirus pryszczycy izolowany z OPF nosicieli możę
różnić się od wirusa, który zapoczątkował infekcję
i który zo staŁ wy izo l ow any z nabłolka w fazie klini c z -
nej choroby. Róznice te dotycząm.in. wrazliwości na
kwasy i wysoką temperaturę oraz zdolności do two-
rzęnia w hodowli komórkowej Ęsinek o róznej wiel-
kości (32). Jednakze rożnicę w sekwencji nukleofy-
dów w ich materiale genetycznym były niewielkie
(4 mutacje we fragmencie o długości 264 par zasad
z regionu VP 1 ) (9). Stałość struktury wirusowego RNA
w trakcie ośmiu miesięcy zakńenta chronicznego po-
twierdzili także Salt i wsp. (29). Analiza sekwencji
nukleotydów fragmentu VP1 po 539 dniach odzaka-
żeniawykazała,że tempo mutacji wynosi od 0,9 x 102
do 7,4 x 10-2 subsĘrtucji na nukleotyd na rok, co po-
woduje dużą zmtenność antygenową wirusa, po-
twierdzoną reaktywno ścią z Mabs ( 1 3 ). Także Vo sloo
i wsp. (34)wykazali obecność zmutowanych i niezmie-
nionych wirusow w próbkach OPF pobranych od no-
s ici eli - afrykańskich b awołó w, P r zy czyną p owstania
różnychwariantów antygenowych wirusa i ich selek-
cji może być pre sj a immunolo giczna go sp o dar za (I I),
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Powstanie t ltrzymanię zakażęnia persystentnego
wymaga od wirusa (36):

- posiadania zdolności zakażęnia komórek gospo-
darza b ez wyrvoływani a efektu cytop aĘ czne go,

- długoterminowego utrzymywania się jego geno-
mu w komórkach gospodarza,

- unikania wykrycia i eliminacji przęz system im-
muno 1o gic zny gosp o dar za.

Istniejące dowody wskazują że wirus pryszczycy
izolowany odnosicieli jest mniej zakażny (atenuowa-
ny) w porównaniu z wirusem, który był pierwotnym
żródłem zakażenia (22). SaIt (28) sugeruje występo-



wanie wariantów wirusa prys zczycy o słabszych właś-
c iwo ś c i ach ltty c zny ch lub też i ch p ow s taw anię w c za-
sie trwania infekcji. Według opinii innych badaczy
( 1 3 ), s elekcj a j e st j e dny m z mo żIiwych mechani zmów
odpowiedzialnych za obserwowane zmiany wirusa, to-
w arzy szącę zakażęntu chronicznemu. Mechanizm
utr zy myw ani a s i ę wirus owe g o m ateri afu geneĘ c zne -
go w persystentnie zakażonych komórkach polega
z kolei na Ęm, że repltkacja wirusa pryszczycy zacho-
dzitamw znacznle wolniejszym tempie, a regulacja
ta odbywa sięna etapie odwrotnej transkrypcji (1). Wy-
sokie tempo mutacji RNA wirusapryszczycy (I2) i je-
go dużaróżnorodnośó antygenowa sprawiaj ą żemoże
on uniknąć eliminacji przez system immunologiczny
gospodarza (30).

Rola nosicieli w lozptzestlzenianiu
Wilusa pryszczycy

W pi śmiennictwie brak j est dotychczas j ednoznacz-
nych dowodów wskazujących na łatwą mozliwośó
transmisji wirusa od nosicieli w warunkach kontrol-
nych, Bydło wrażliwe przetrzymywanerazem z nosi-
cielami nie chorowało nawet po wtarciu w błonę ślu-
zowąjamy gębowej probek OPF zawierających żywy
wirus. Spośród 30 sztuk bydła seroujemnego dla wi-
nrsa pryszczycy,tlżyteso do badania transmisji, sero-
konwersj ę stwierdzono tylko u j ednego nvieruęcia (6).
Choroba nte szerzyła się podczas eksperymentalnego
przetrzymywaniaznosicielamizwierzątszczepionych
oraznle szczepionych,ktore n w
klinicznych choroby, Swinie ie
tazęm z nosicielamitakżę nie chorowŃ (6) W Zim-
babwe przeptowadzono badania polegające na wpro-
w adzęniu trzech wrażliwych sztuk bydła do stada skła-
dającego się z jednego seroujemnego i sześciu chro-
nicznię zakńonychbawołów i po dwoch latachstwier-
dzono, że wirus występuje nadal w OPF bawołów no-
sicieli, natomiast bydło pozostało serologicznie ujem-
ne (15).

Hedger (16) na dowód, ze transmisja wirusa prysz-
czycy zachodzi, przedstawił wyniki izolacji wirusa
pryszczycy od cielęcia urodzonego po upĘrvie roku
od wystąpienia choroby w stadzie, w którym nie wy-
stępowaĘ zwterzęta z objawami klinicznymi choro-
by,lecz jedynie osobniki zakażone persystentnie. Jed-
nakżę inntbadacze, na podstawie wynikow badań ge-
netycznych wirusów, wskazujących na brak powino-
wactwa genetycznego wirusów izolowanych od bawo-
łów i bydła przetrzymywanych na tej samej fermie,
zakwestionowali mozliwość transmisji wirusa od chro-
nicznię zakńonychbawołów do bydła (3).

Dowodem świadczącym o przenoszeniu wirusa od
bawołów nosicieli na bydło w warunkach terenowych
są ogniska pryszczy cy w Zimbabwe w 1 989 r. t I99 I r.
wywołane przez wirus łp SAT 1 i SAT 3 (10). Do-
chodzenie epizooty czne wykazało takżę możliwość
transmisji wirusa Ępu SAT 2 od bydła zakażonego
chronicznie na bydło nięzakażone (29). Stwierdzono,

że aby w warunkach eksperymentalnych doszło do
przeniesienia wirusa z persystentnię zakażonych ba-
wołów na bydło, niezbędny jest długi okres kontaktu
(9). Proby transmisji wirusa pryszczycy z zakażonego
chronicznie bydła lub owiec na bydło i inne gatunki
zwterzątwrażliwychzakoiczyĘsięniepomyślnie,ale
ze względl na obecność aktywnego wirusa w prób-
kach OPF od nich pobranych takiej możliwości nie
należy wykluczać. Śzczegolnie, że podanie takiego
OPF bydłu lub świniom powoduje rozwój choroby (6).
Nosicielstwo u owiec trwa znacznie krócej niz u byd-
ła czy bawołów, dlatego można sądzic, ze stanowią
one mniej s ze ryzyko niż te gatunki zwierząt. W przy -
padku owiec znacznlę większe niebezpieczeństwo
wiĘe się łagodnym i trudry..rn do zauwńenia przebie-
gi em choroby or az formą subkl ini c zn ą zakńenia (4) .

Na obszarach, na których choroba występuje ende-
micznie, no s icieli wirus a prys zczy cy wykrywa się sto -
sunkowo często. Badania przeglądowe wykonane na
początku lat 90. w tureckiej prowincji Anatolia wyka-
zaĘ, że wśród bydła i owiec odsetek nosicieli wlmosi
15-20% (14). Badania przeprowadzone w Brazylii
ujawniĘ że jeszcze po 6 miesiącach od zakażenia,
ni emal 5 0 % p opul a cji nv ier ząt j est zakażona chronicz -
nie (33). Najwyższy odseteknosicieli (50-70%) stwier-
dzono w populacji wolno żyjącychbawołów afrykań-
skich w Botswanie (17).

Standardowe szczepionki ntę zabezpteczają przed
rozwojem nosicielstwa, to jednak pośrednio, poprzez
niedopuszczenie do rozwoju objawów klinicznych
choroby, zmntejszająkoncentracj ę wirusa w środowis-
ku i w efekcie przyczyniają się do znacznęgo ograni-
czenialtczby nosicieli (4). Strategia walki z chorobą
i eliminacji nosicieli z populacji zwierzątpowinna po-
legać na utrzymywaniu szczepień profilakĘ cznych na
określonym obszarze przez odpowiednio długi czas.
Równolegle powinny być prowadzonę intensywne
przeglądy zwierząt gatunków podatnych (nie szcze-
pionych), przede wszystkim świń. Działaniate należy
skorelować z serologiczrrym monitoringiem na obecność
przeciwciał dla białek niestrukfuralnych wirusa prysz-
czycy oraz wirusa pryszczyay w próbkach OPF (4).

Podsumowanie i uwagi końcowe
Z akażęnię chroni c zne wiru s em pry szczy cy or az no -

sicielstwo wśródprzeżuwaczy znane sąod dawna i do-
brze udokumentowane. Nosicielstwo moze wystąpić
zar ów no u zw ierząt rekonwal e scentów p o przechoro -
waniu, jak i u zwierząt szczepionych, które zetkne]y
się z wirusem. Mechanizm zakażenia oraz czynnlki
immunologiczne lczęstniczące w eliminacji wirusa
z organizmu nosicieli nie zostaĘ jednak dotychczas
wystarczająco dobrze poznanę. Rola nosicieli w epi-
zootiologii pryszczycy także nie jest wystarczają-
co dobrze zbadana. Ryzyko transmisji wirusa od nosi-
cieli w warunkach eksperymentalnych jest niewielkie
i trudne do udowodnienia. Nieco lepiej udokumento-
wane są ptzykłady transmisji w warunkach tereno-



wych, odnoszące się głownie do bawołów aĘkańskich
jako nosicieli wirusa. Pomimo to, z nosicielami, jako
potencj alnym żr ó dłęm wirusa pry szczy cy wiąże się
nieb ezpie c zeństwo wybuchu choroby. Wykrycie no s i-
cieli w populacji zwterzątpodatnych powoduje wpro-
wadzenie restrykcji w międzynarodowym handlu zy-
uymi zwierzętami oraz produktami zwierzęcego po-
chodzenia. Ponadto, ze względu na udowodnione no-
sicielstwo wśród zwierząt szczepionych oraz masko-
wanie zakażęniaprzęz szczepionkę, stanowi ono jed-
ną z ważniejszych barier dla stosowania szczepień
przeciwko pryszczycy.
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W okresie od czerwca do listopada 200 1 r. zbadano surowice 3 1 9 psów w Re-
publice Korei w kierunku obecności przeciwciał dla kalic}r,virusa psów (CaCV)
i małego wirusa psów (CMV) Psy, u których rłrystępowĄ różne problemy zdro-
rł,otne były pacjentami prywatnych klinik. surowice badano w teścje seroneu-
traltzacji dla CaCV szczep 48 oraz rv teście zahamowania hemaglutynacji dJa

CMV szczep HM-6. Wyniki dodatnie w teścje seroneutralizacji uzyskano z l16
(36,5% surowic w średnim mianie 1:7,9. Surowice pochodzące od 37 (11,8%)
psów reagowały dodatnio w teście zahamowania hemaglutynacji w średnirn mia-
nie l:44,8 co świadczyło o zakażenil wirusem CMV. 
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