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Monkeypox - a dangerous zoonosis
Summary

The migration of people and the transport of animals beyond their natural environment result in the more
and more frequent transfer of some diseases from one continent to another, outside epidemic areas. The last
epidemic among people of an illness caused by an animal virus is eighty one cases of monkeypox noted in the
United States up until June of 2003. This is the first case of the epidemic of this sickness observed in the
northern hemisphere. Most cases of the disease occurred after patients had been bitten or scratched by pet
prairie dogs, commonly kept in American homes. It has been proved that the anima|s became infected from
imported Ghana rodents, African rats that constitute a natural reservoir of the microbe.
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Ospa małpia to choroba wysypkorł,a o cięzl<im przebie-
gu. z gorączką i powięl<szeniem węzłórł, chłonnych. W gr Lrd-

niLr l979 r. Srł,iatowa Or_eanizacja Zdrowia uznała ją za
najpor.r,azniejszą clrorobę wywoływaną pr7ez Orth opor-
1,1i,lts po eradykacji ospy prarł,dziwej (4).

Patogen
Wirus ospy nrałpiej (rnonkeypox virus - MPV) wyizo-

lorvany został po raz pienł,szy od małpy Cvnonlolgtts tł, Ko-
penhadze w l 958 r, (l8). Wirusy te nalezą ondo Orthopor-
li1,1tt, podobnie jak wirusy ospy pratł,dziwej. Centralna
część genolrru (96.3%) kodująca bLrdowę enzymórł, i białck
strukturalnvch jest identl,czna dla obu tych rł,irusów (L7,22).
MPV wyhodowano na zarodkach kurzych, Wirus wyl<ry-
wano równiez wśród innyclr naczelnych i wierł,iorek ( l3).

Występowanie
Dotychczas epiciemie ospy nrałpiej występował), w la-

sach cleszczow,ilch Afiyki centralncj i zachodniej, najczęś-
ciej w Zajrze (12,20), W 2003 r. okazało się, ze choroba.
podobnie jak zachorowania na zespół cięzi<icj ostt,ej nle-
rł,vdolności oddechowej (SARS) czy z,akażelia rrirusetn
Zachodnicgo Nilu, została zawleczona do Anerykl Północ-
ne.j (8, 16). W czasie ostatniej epidemii w Amelyce dcl za-
chorowań doszło w 6 stanach: Wisconsin (39 przypadkórr,).
indiana (22), Tllinois (l6), Missouri (2), Kansas (1), Ohio
(i), do których trafiały zivierzęta z zakażonego tralrsportrt
lub kontaktujące się z ninri w sklepach zoologicznych (2).
Ladnyj (i5) po raz pierwszy opisał przypadek ospy nrał-
piej, ktory wystąpił w l970 l. Lr dziecka rł,Kongo" Choroba
rozprz,estrzeniała się r,ł, wyniku kontaktów ze zwierzętatni
(głównie gryzoniami) z lasów-deszczowych i styczności
z chorymi ludźmi. Zakażenle to przenosi się drogąkropelko-
wą a takze p opTzez kontakt bezp ośredni 1ń pruez przedm io -

\l zanieczyszczone materiałem zezmian skómych (13, 20).
W czasie pierwszej epidemii w iatach 1980-19B6 donri-

nowały zakażenia od zwierzal 02ob, o przebiegu cięzkim
i rnałej zakaźno ścl wtórnej ( czło wi ek-człowiek) w kontak-
tach domowych (9%) (12). W związku z zanieclranicm
szczepień przeciwko ospie prawdziwej i zwiększaniem się
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nieuodpornionej populacji epidemie z lat dziewięćdziesią-
tych XX rł,, charal<teryzowały się duzą zakaznością wtórną
(18%). W czasie epidernii w Stanach Zjednoczonych nie
udokutnc ntorł,ano j ednak zadnych zach orowań wtomych (5 ).

zachotowania wśród ludzi
Po krotkiej inkubacji (2-2I dni) występqe gorączka

t znacznę osłabienie . ktorym towarzyszą dręszcze i zlewne
poty (l2), Po 1-3 dniach na skórze pojawiają się plalnki
plzel<ształcające się rv grudki i pęcherzyki. Zmiany obej-
mr-Lją głównie twarz w okolicy nozdrzy i warg oraz koń-
czyny i dłonie, rnogątakze występować na owłosionej skó-
rze głorł,y i śluzów]<ach. Rozwoj wysypki jest jednoczaso-
wy (tak.lal< w ospie prawdziwej), trwa 2-3 tygodnie. W koń-
cowej fazie zachorowartia tworzą się strupy, po których
odpadnlęciu powstajągłębokie blizn1,(5, 6, 13, 19). W cza-
sle choroby rł,ystępuje tai<ze: powięl<szenie węzłów chłon-
nych szyjnych i pachwinowych (.69-9aoń), bóle gardła
(63%), orłł-zodzelritr rł, jamie ustnej (50%), kaszel (4IY'o).
bie_tunka (11%) (10, i 9). Limfadenopatia jest klinicznym
objawem róznicuja.cyl,n z ospą prarvdziwą.

Smiertelnośc wśród osób nieszczepionych przeciwko
ospie prawdziwej rvynosiła iv pierwszej wykrytej epidemii
około 100ń, dochodząc do l5% u dzieci do 5. roku zycia,
Zaclrorowania w latach dziewięcdziesiątych XX w. powo-
dorł,ały śmiertclność mniejsząniz w uprzednio występują-
cych epidcmiach, tj. 1§% (2}. Ospa małpia u osób szcze-
pionych przeciwko ospie prarł,dziwej przebiega łagodniej
niż bez tych szczepień ( l 1 , i 3). Plzypadki śmiertelne nie

Tab. 1. Różnicowanie objau,órv klinicznych ospy małpiej,
pralvdziwcj i rł,ietrznej

0biawy
0spa

małpia
0 spa

prawdziwa

Jednofazowość wysypki

Centralne umiejscowienie wysypki

Głębokie blizny po wykwitach

Powiększenie węzłów chłonnych

+

+

+

+

+

+
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wystąpiły podczas epidemii w 2003 r. w Stanach Zledno-
czonych, gdzie zachorowało 8l osób, z czego hospitalizo-
wano l9, w tym kilka w celu izolacji. Dwoje dziecileczo-
no w oddziałach intensywnej terapii z powodu ciężkiej po-
stacichoroby zzapaleniem mózgu lub znacznej bolesności
powiększonych węzłow szyjnych i głębokich zmian skór-
nych (4).

Ospa rnałpia występuje takze wśród zwietzal (l, 19).
Symptomy, takie jak: wydzielina z nosa, kaszel, zapalenie
spojówek i wysypka rnogą byc objawami zachorowania.
Dotyczą one głównie: piesków preriowych (Cyltolttls sp.).
wi e l ko szcz urów gambij skich (C r i c, e t o n ł,,s,s p.), wiew iórek
drzewnych (Funiscittrus sp.) (3).

Anatomia pat0l0giczna
Badania autopsyjne 2 pieskow preriowych opisane przez

Guamer i współpracowników (9) wykazały cechy martwi-
czego zapa|enia płuc, zapalrenia spojowek oraz owrzodze-
nia języka. Mikroskopia e|ektronowa dowiodła, ze wirusy
ospy rnałpiej intensywnie namnażająsię w komórkach na-
błonka tych narządów. Obser-wowano zwyrodnienie balo-
nowate komórek oraz powstawanie kwasochłonnych ziar-
niniaków. Badania immunohistologiczne wykazały obec-
nośc dr"rzych ilości antygenów wirusa na powierzchnl za-
kazonych komórek, przy mniejszej ekspresji w otaczającej
nabłonek tkance łączne1, fibroblastach i makrofagach.

Diagnostyka
Według kryteriów Centers for Disease Control and Pre-

vention (CDC) do rozpoznania ospy małpiej u ludzi upo-
ważnta stwierdzenie choroby gorączkowej, z wysypkąpę-
cherzykowo-krostową bólami gardła, pleców lub głowy,
powiększeniem węzłów chłonnych, kaszlem, dreszczami,
dusznością u osoby przebywajapej na obszarze endenricz-
nym, rnającej kontakt ze zwierzęciem (ssakiem) chorym
lub zwierzęciern kontaktującym się ze zwierzęciem cho-
rym albo narażonej na styczność z człowiekiem chorym.

Hodowle tkankowe i na zarodkach kurzych wykonywa-
ne są w laboratoriach referencyjnych ospy prawdziwej
i małpiej u, Moskwie i w Atlancie (3). DNA wirusa wyky-
wa się metodą PCR. Istnieje możliwość wykonywania ba-
dań serologicznych.

Zapobieganie tozptzestrzenianiu się zachorowań
Szczepionka przeciwko ospie prawdziwej podana

przedekspozycyjnie indukuje odporność u85oń osób szcze-
pionych (2, ]).Brak jest udokumentowanych danych od-
nośnie do efektów szczepieńpo zaistniałym zakazeniu wi-
rusem, ale.wydaje się, że efekt moze być podobny. Zaleca
się szczepienie szczepionką przeciwko ospie prawdziwej
do 4 dni po ekspozycji orazrozwazenie korzyści z podania
tej szczepionki do 14 dni po kontakcie, W czasie ostatniej
epidemii CDC (4) zalecało szczepienie pracownikom zaj-
mującyrn się kontrolą sanitarną zaclrorowań na ospę mał-
pią wśród zwierząt i ludzi, pracownikorn słuzby zdrowia
mającym kontakt z choryni ludzmi, pracownikom słuzb
weterynaryjnych majapych kontakt z chorymi zwierzęta-
mi, każdemu, kto miał bliski kontakt z chorymi ludźmi lub
zwierzętami oraz pracownikom laboratoriów, w których
mogąbyc diagnozowani pacjenci z ospąmałpią. Szczepień
nie zalecano ludziom z upośledzoną odpornością (leczo-
nymz powodu chorób nowotworowych, biorcom przeszcze-
pow, zakażonym HIV itp.) oraz osobom z alergią na lateks
oraz składniki szczepionki (polimyksynę B, streptomycy-
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nę, chlortetracyklinę i neomycynę). Wszyscy pozostali, któ-
rzy kontaktowali się z chorobą w ostatnich l4 dniach
powinni byc zaszczepieni. Dotyczy totakże dzieci poniżej
l. roku zycia, kobietw ciąży oraz osób ze zmjanatni skor-
nymi (2, l0).

Am erykań ski e władze zakazały tran sportu, sprzedaży
o raz uwalniania : pi e sków preri owych (C,r- tl o lllt,,s.ip. ), wi el -

koszczurow gambijskich (Cricetom,v-s §?.), wiewiorek
drzewnych (Funisciurtts.lp.), wiewiórek słonecznych (He-
l i o s c i u ru s sp. ), koszatek (C r u p h i u l, t t s .s p.), jeżatek afl,ykań-
skich (A t h e llt r u s s p.), lTlyszy pasiastych (H 

_v" 
b o m y s s p.).

Nałozono tez całkowite embargo na przywóz szcnlrów
z Afryki (3), Wszystkie te działania umozliwiły zahamo-
wanie rozprzestrzeniania się choroby.

Epidemia ospy małpiej uświadarnia, jak łatwo moze do-
chodzić do przenoszenia się chorób egzoĘcznych we współ-
czesnym świecie i nasuwa wiele pytań kiedy pojawią się
następne nowo odkrywane choroby, czy jesteśmy przygo-
towani na ich odparcie, czy potraftmy je rozpoznawac.
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