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Mechanisms of immunological ]esponse following inttadema! and intramusculal vaccination
of pigs against Aujeszky's disease

Summary

The overwhelming significance of vaccinations for controlling Aujeszky's disease (AD) has resulted in an
intensification of researih to find ne\ł, more effective vaccines and to extend knowledge about their active
mechanisms.

The creation of deleted vaccines has facilitated the realization of a program aiming to totally eradicate the

AD virus from the pig population. The paper presents mechanisms of immuno|ogical response 1f!er pig
vaccination, particulaĄ thbse following the administration of deleted vaccines and discusses them within the

context of various administration routós (intradermal, intramuscular). It pays particular attention to skin
immunological mechanisms, hitherto underestimated in the immunoprophylaxis of infectious diseases, in
order to eńphasize the advantages of intradermal vaccination of pigs in 'AD vaccination-eradication' programs.
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Choroba Aujeszky'ego (chA) jest zakażnąl zarażll-
wą, wirusową chorobą świń, wywoły,,vaną ptzez Her-
pesvirus suis typ 1 (SHV-l), należapy do rodziny Her-
pesviridae, podrodziny Alphaherpesvil,inae. Do lat 70.
XX wieku chA występowała w populacji świń spoTa-
dycznle i nie stanowiła większego problemu ekonomicz-
nego. Jednakwraz z nasileniem intensywności produk-
cji trzody chlewnej nastapił gwałtowny wzrost ltczby
ognisk chA.w wielu krajach świata, co zwróciło uwagę
na znaczenie gospodarcze choroby. Taki stan stał się
przyczynąpodjęcia w latach 80. ubiegłego wieku, przez
wiele państw, zwłaszcza europejskich, realizacji pro-
gramów zwalczania tej choroby. Poniewaz sytuacja
eptzootyczna chA w poszczególnych krajach byłaroż-
na, ztóżnicowane były równiez metody jej zwalczania.
Jednak niezalężnie od przyjętej koncepcji w większoś-
ci programow zasadniczą rolę odgrywała i nadal od-
grywa immunoprofi laktyka swoista.

Znaczenie szczepień w ai,a!czaniu chA

Badania i obserwacje terenowe prowadzone w wielu
krajach wykazały bowiem, żenatercnach silnie zapo-
wietrzonych szczepienia są jedynym, skutecznym spo-
sobem ograntczającym straty ekonomicznę, poprzez
przerywanre łańcucha zachorowań i masowych padnięć
prosiaJ, powodując jednocześnie zmniejszenie ilości
zjadliwego wirusa krążapego w populacji śwth(ż5,26,
31). Wprawdzie badania wielu autorów dowodza. że

szczepienianie zapobiegaj ą całkowicie mozliwości za-
każenia wirusem terenowym (],6, 34), jednak dawka
SHV-I potrzebna do zakażenia osobników szczepio-
nych jest wielokrotnie wyższa w stosunku do osobni-
kow nie szczepionych (31). W przypadku świń nie
szczepionych dawka konieczna do zakażeniajest ściśle
llzalężniona od wieku i waha się w granicach od 10] do
1 gdydo szcze-
p liwego 10- do
1 a (31). Ęenla
SHV-I w populacji świń istotny jest również fakt, że
u osobników szczepionych ilość i czas wydalanta zjad-
liwego wirusa po zakażeniu ulegają znacznej redukcji
(30).

Istotne znaczęnię szczepieh w kontroli chA przy czy,
niło się do intensyfikacji badań nad opracowywaniem
nowych, bardziej skutecznych szczepionekotaz do po-
szęrzania wiedzy na temat rnechanizrnów ich działa-
nia. W ostatnich kilkudziesięciu latach stosowano wie-
le róznych szczepionek przeciw chA inaktywowanych,
atenuowanych (11) i podjednostkowych (13), jednak
przełomowym momentem w zwalczanil choroby było
opracowanie szczepionek delecyjnych (markerowych)
(23), ktore w połączeniu z odpowiadającymi im testa-
mi serologi cznymt (ELISA) umozliwiaj ą odrózni anie
świń szczepionych od zakażonych SHV-1 (27). Kon-
struowanie tego rodzaju biopreparatów stało się mozli-
we w zwia3ku z ntezwykle intensywnym w ostatnich
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latach rozwojem metod biologii molekularnej, dzięki
którym nie tylko dokładnie poznano budowę genomu
S HV- 1, aIę takżę okre ślono znaczęnię p o szcze gólnych
strukfur wirusa w jego inwazyjności, zjadliwości oraz
immunogenności (21). W początkowym okresie postę-
py w dzie d zinie b adań molekularny ch pr zy czyniĘ się
przede wszystkim do poszerzenia wiedzy na temat bu-
dowy genomu istniej ących wówczas konwencj onalnych
szczepów szczepionkowych. Dzięki temu odkryto ist-
nienie naturalnej delecji pewnych fragmentów DNA
szczępu Barlha witusa chA, co z kolęi stało się podsta-
wą konc epcj i różnic owan ia zw terząt szc zep i ony ch i za-
kazonych szczępęm terenowym (17). Jednak w miarę
rozwoju technik molekularnych, tworzonę przy ldzia-
le metod inzynierii genetycznej wirusowe mutanty, po-
zbawione ekspresji genow dla jednej lub kilku protein,
stĄ sięmodelami pozwalajapymi na dokładną analizę
ich funkcji w replikacji wirusa oraz w mechanizmach
pobudzania układu immunologrcznęgo (żI, 23).

0dpowiedź immunologiczna pzy chA
Podobnie do innych herpeswirusów, SHV-1 zbudo-

wany jest z 2)-ściennego kapsydu o symetrii kubicz-
nej, wewnątrz którego znajduje się genom zarazka -
stanowiapy linearny, dwuniciowy DNA o długości
l50 kbp (17). Kapsyd otoczony jest bezpostaciowym
materiałem określanym jako ,,tegument", natomiast ca-
łość zamknięta jest w luznej otoczce zbudowanej zbtał-
ka, lipidów i glikoprotein ( 1 7). Spośród zawaĘch w wi-
rionie p o lipeptydow strukturalnych naj większe znaczę -
nie mają jak sięwydaje , glikoproteiny otoczkowe. Od-
grywają one decydującą rolę w stymulacji odpowiedzi
immunolo g icznej, biorą udział w zap o czaJkowaniu
i rozprzestrzenianiu się zakażenia, decyduj ą rownież
w znacznym stopniu o zj adliwoś ci szczepow wirusa ( 1 7,
21). Dotychczas opisano dziesięć glikoprotein otocz-
kowych SHV-1 gB, gC, gD, gE,8H,8I, gK, gL, gM
i gN i jedną glikoproteinę niestrukturalną gG, któ-
rych obecna nomenklatura zostŃa utworzona w opar-
ciu o homologiczne nazw glikoprotein Herpes sim-
plex virus (17). Glikoproteiny 9B, 8D, gH, gK i gL
określane sąjako niezbędne, co oznaczą ze obecność
odpowiadających im genów w genomie SHV-1 jest ko-
nięczna do jego replikacji. Warunkują one zdolność
wirusa do penetracji,poprzez fuzję jego otoczki zbło-
nącytoplazmatycznąkomórkidocelowej,orazzdolnośc
do bezpośredniego szerzenia się z komórki do komór-
ki. Natomiast obecność genów dla pozostałych gliko-
protein otoczkowych nie wpływa na mozliwość repli-
kacji wirusa, mają one jednak, podobnie jak glikopro-
teiny, niezbędne znaczenie w procesach pobudzania
układu immunologicznego do swoistej odpowiedzi po
zakażęniu i szczepieniu (5, 77,2I).

Glikoproteiny otoczkowe SHV-I, jako antygeny wi-
l1lsowe, są prezentowane na powierzchnl zakażonych
komórek w połączenil z cząsteczkami MHC klasy I
lub II (I7), Prezentowane antygeny sąrozpoznawane
pr zez ul<Ład immuno l o g ic zny, a sp e cy ftc zna o dp orno ś ć
przeciw nim jest warunkowana obecnościądwóch kom-

ponentów : pr zeciw clał i limfocytow T cytotoksy czny ch

- Tc (20, 3 5). Eliminowanie rozpoznanych antygenów
odbywa się przy ldzialę m,in. takich mechanizmów,
j ak : cytotoksyczno ś ć zależna o d dop ełnia cza i pr zeciw -
ciał (ADCC-C), cytotoksyczność zależna od przeciw-
ciał (ADCC), cytotoksycznośó komórek NK oraz akty-
wacja limfocytów Tc (1, 8).

Odpowiedz immunolo giczna świń p rzeciw chA w na-
stępstwie szczepienialub zakażęnia jest szybka i efek-
tywna, obejmujap zarówno odporność humoralną jak
i komórkowa, co często prowadzi do znacznęgo ogra-
ntczenia replikacji SHV-I w 10-14 dni po zakażęntu
(d.p.".) (I, l7 , żI). Przeciwciała neutralizujące SHV- 1

można wykryć jużw pierwszym tygodniu po zakaże-
niu lub szczepienil. jednak szczyt osiągają w 2.-3. Ę-
godniu (1, 8, 15). We wczesnejfazie infekcji w surowi-
cy pojawiają się głownie IgM izalężne od dopełniacza
IgG (1). Wykazano równiez obecność IgA w surowicy
i na błonach śluzowych układu oddechowego świń za-
kazonych SHV-1 oraz szczepionych drogą donosową
jednak ich aktywność neutralizująca utrzymywała się
jedynie przez okres 7 dni (8). Większość przeciwciŃ
neutralizuj apych wirus b ęz ldziŃu dop eŁniaczaj e st ski e -
towanaprzeciwko glikoproteinom otoczkowym gC i gD
(2,3).Ich rola polega na blokowanilłączenta się wiru-
sa z komórką docelową (anty-gC) oraz jego penetracji
do jej wnętrza (anty-gD), co powoduje zahamowanie
infekcji w początkowym stadium (I7 ,2I). Funkcje po-
zostałych glikoprotein nie zostały doĘchczas dokład-
nie poznane, wykazano jednak, że znacznąrolę w na-
byrvaniu odporności odgrywają równiez zalężnę i nie-
zależne o d dop ełni a cza pr ze c iwc i ała n eutrallzuj ąc e dla
gB i gE (4,20).

W odpowiedzi immunologicznej organizmu na za-
każenie SHV-1, podobnie jak w zakażęniach innymi
herpeswirusami, np. Herpes simplex u ludzi i BHV-1
u bydła, niezwykle istotną funkcję pełni odporność ko-
mórkowa ( 1 , 1 7). W mechani zmach indukcj i odpornoś-
ci komórkowej zasadniczą rolę odgrywa gC. Badania
wielu autorow dowodzą ze limfocyty Tc skierowane
przeciwko gC w korelacji z MHC klasy I są efektywne
w eliminowanilzakażonych wirusern komórek (5, 35).

Pobudzona na skutek zakażęnia SHV-1 lń szczę-
p ienia o dp orno ś ć komórkowa o dgrywa zasadnicząr oIę
w kontrolowaniu wczesnej fazy infekcji i odbywa się
to głównie poprzęz indukcję odpowiedzi limfocytów
Tc (1, 21). W odpowiedzina związane z cza1teczkami
MHC klasy I antygeny SHV-1 powodują aktywację
i proliferację limfocytow Tc, które wydztelająrożne cy-
tokiny orazbtorąudział w lizie zakażonych komórek,
skute c zni e zap ob te gaj ąc r o zpr z e str zeni aniu si ę z akaże -
nia, zantm dojdzie do znaczącej replikacji wirusa (1,
17), Dodatkowo w procesach likwidacji komórek za-
każonych witusem mogą lczestniczyc, przy udziale
specyficznych dla SHV-1 przeciwciał, makrofagi i gra-
nulocyty obojętnochłonne (1, 8).

P oznanie mechanizmów o dp owiedzialnych za naby -
wanie odporności nazakażęnie SHV-1 przyczynlło się
do szerszego spojrzenia na podnoszenie skuteczności



szczępionek i ich większąprzydatność w programach
zwalczania. Szczególna tola,jaką w tym procesie od-
grywaj ą mechanizmy o dp orno ś ci komórkowej zw r ó ci-
ła uwagę na znaczel7ie, jakie ma droga dostarczania
antygenu szczepionkowego do organizmu, W 1991 r.

Vannier i Cariolet (29) zaproponowali wykorzystanie
w profilaktyce chA nowej drogi szczepienia, jaką jest
iniekcja śródskórna (intradermalna I.D.). Najbardziej
Tozpowszechniona. i lważaną za standardową drogę
szczepienia przeciw chA jest iniekcja domięśniowa
(I.M,) (28,31). Jednak u fuczników szczepienia I.M.
wymagają znaaznego nakładu czasu i pracy oraz w7a_-

zane sączęsto z lokalnymi, niepoządanymi reakcjami,
powodowanymi przez infekcje bakteryjne oraz stoso-
wane w szczepionkach adjuwanty, atakże mogąprzy-
czyniać się do przypadkowego rozptzestrzeniania
zakażęh różnymi drobnoustrojami. W związkl z tym,
alternatywę dla szczepleń I.M. moze stanowić I.D po-
dawanie szczepionki przy pomocy specjalnych, bez-
igłowych aparatów. Zastosowanie LD. drogi szczepie-
nia pozwala na znaczne usprawnienie zabiegów, ze
względu na łatwość podawania szczepionki , a co zarym
idzie brak konieczności unieruchamianta zwietząt,
wyeliminowanie ubocznych odczynów miejscowych
or az mo żliwo ś c i prz eno s z eni a zakażeh (29, 3 ż), P o n ad-
to, nawet niewielka ilość antygenu dostarczona bezpo-
średnio do skory jest w stanie pobudzic układ immuno-
lo giczny organizmu, poprzez wykorzystanie niezwykle
sprawnych w procesie prezentacji antygenu, a niedoce-
nianych dotychczas w profilaktyce chorób zakażnych
mechanizmów odpornościowych skóry (7, 22, 33),

Rola skóry w p]ocesach immunologicznych

Skora jest największym narzalem organizmu otaz
głownym miejscem jego kontakfu ze środowiskiem ze-
wnętrznym. Stanowi ona równiez istotną część układu
immunologicznego organizmu i odgrywa wazną rolę
w mechanizmach nadzoru immunologicznego (14).
W skład układu immunologicznego skóry (SIS - skin
imrnune system) wchodzą róznorodne komorki naskór-
ka i skory właściwej, określane zb,s,orczo jako tkanka
limfatyczna skóry - SALT (skin associated lymphoid
tissue) (9 , I4). Najwazniej szę z nich to keratynocyty,
komórki dendrytyczne skóry właściwej, komórki Lan-
gerhansa, komorki środbłonka naczyniowego, limfocyty
T oraz makrofagi, granulocyty, komorki irczne i mela-
nocyty (7,9, I0, I4).

Wśród wielu komórek dendrytycznych najważniej-
szą rolę w procesach odpornościowych skóry odgry-
wają zlokalizowane w dolnych warstwach naskórka
komorki Langerhansa (KL). Pochodzą one ze szpiku
kostnego i stanowią 3-5% komorek naskórka. Komór-
ki te posiadają wyspecj altzowany mechanizm pozwa-
lający na efekty,uvne wyłapywanie egzogennych anty-
genów, ptzekształcanie ich w immunogenne peptydy
i ich prezentację limfocytom T przy pomocy cząsteczek
MHC klasy II (] ,14,33). Występujące w naskórku KL
na skutek kontaktu z antygenem ulegaj ą aktyr,vacj i i doj -

rzewaniu, a następnie migrują ze skóry do regionalne-

go węła chłonnego, gdzie prezenfują antygen i stymu-
lują proliferację limfocytów T, indukując systemową
odpowiedź immunolog iczną (6, 9, I 4, 3 3 ). Po zw iąza-
niu antygenu w naskórku KL przechodzą do skóry właś-
ciwej, gdzie zmieniają się w tzw. komorki nieokreślo-
ne, następnie przecho d zą do naczyh ltmfaty cznych do -

prowadzających i jako komorki welonowate docierają
do węzłów chłonnych. W regionalnychwęzłach chłon-
nych komórki welonowate róznicują się w komórki
dendrytyczne splatajape się, wytwarzające duzą ilość
cząsteczek MHC klasy II, a takżę cza1teczek adhezyj-
nych ICAM-1, LFA-3, 87-1 (CD80) iB7-ż (CD86),
które ułatwiają kooperację tych komórek z limfocyta-
mi T. Następstwem tej kooperacji jest odczynblastycz-
ny, związany z aktywacją limfocytów oraz tworzenie
się swoistych klonów limfocytów T efektorowych,
w tym komórek pamięci odpowiedzialnych za wtórną
reakcj ę immunolo g icznąp o p onownym kontakcie z tym
samym antygenem. Na skutek kontaktu z limfocytami T
p obudzeniu ule g aj ą równi ez KL. Wytwar zają one IL - l
i TNF-a, które są czynnikami chemotaktycznymi dla
aktywowanych antygenem limfocytów T i B oraz wy-
wierają wpływ na róznicowanie się komórek efektoro-
wych (6, 9, 12, 14,33).

W skórze, oprócz KL, stwierdza się występowanie
odrębnej populacji komórek dendrytycznych umiej sco-
wi onych wokół wło s ow aty ch naczyń krwiono śnych. I ch
funkcja nie jest dokładnie poznała, ale ponieważ wy-
kazująone ekspresj ę cząsteczek MHC klasy II, praw-
dopodobnie biorą udział w zjawiskach ptezentacji an-
tygenów docierających do skóry drogą naczyn kwio-
nośnych (9,I4).

Innym, niezwykle w ażnym składnikiem SIS są kera-
tynocyty (24), które stanowią pierwszą linię obrony,
a ich funkcja wynika przede wszystkim ze zdolności
do produkcji wielu cytokin i czynników wzrostowych,
pełniących centralną rolę w mobilizowaniu leukocytów
krui i w aktywacji innych komórek skóry np, uczest-
niczą one w róznicowaniu i migracji KL (6, 33). Pro-
dukcja cytokin przezkerutynocyty następuje w wyniku
ich pobudzenia, będącego odpowiędzią na działanię
różnychczynnikówuszkadzajapychizapalnych,powo-
dujących uwolnienie cytokin przęz lnne grupy komo-
rek. Wytwarzają i uwalniają one zarówno substancje
o działaniu immunostymuluj ącym, j ak i immunosupre-
syjnym, m.in. IL- 1 a, IL-6, IL-S, IL- 1 0, IL-I2, TNF-a,
transformuj ący czynnik wzrostu B Transforming Growth
Factor TGF-B oraz GM-CSF, które mają istotne zl7a,

czenie w odpowiedzi immunologicznej (9, 24, 33).
Keratynocyty, opróczprodukcj i cytokin, pełnią rów-

nieżbardzo istotnąrolę, jakąjest oddziałyłvanie na inne
komórki wchodzące w skład SIS. Kontakt keratynocy-
tów zKL i DETC odbywa się przy udziale E-kadhery-
ny, cząsteczki odpowi edzialnej za przyleganie komó-
rek nabłonków. Jest ona niezbędna do utrzymaniapra-
widłowej struktury naskórka, a jej funkcja polega na
utrzymaniu kontaktu między środowiskie m zewnętrz-
nym a wnętrzem komórek (14, 33). Keratynocyty biorą
ponadto ldział w procesach prezentacji antygenu lim-
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focytom T znaj&tjącym się w skórze. W stanie niepo-
budzonym keratynocyty posiadają na powierzchni bło-
ny komórkowej cząsteczki MHC klasy I, jednak w od-
powiedzi na IFN-y, produkowany przez komorki NK
lub aktyrvowane komórki Th1, keratynocyty zaczynają
syntetyzowac także cząsteczki MHC klasy II, przez co
stają się one komórkami aktywnie biorącymi udztał
w reakcj ach immunologicznych (9, 24, 33).

W skórnej odpowiedzi immunolo g tcznej blerze tak-
żeudział wiele innych typow komóręk. Podobnąfunk-
cję jak KL w naskórku pełnią komórki dendrytyczne
skóry właściwej. WychwytuJ ą one antygen, migruj ą do
węzłów chłonnych i prezentują przetworzony antygen
limfocytom T. Komorki endotelialne naczyhkrwionoś-
nych spełniająnatomiast funkcje kontrolne w stosunku
do leukocytów przechodzących poza naczynia kr-wio-
n o śne oraz fu nkcj ę komórek pr ezenhĄ ący ch anty gen (7,
33). Główną populację limfocytow T występujących
w skórze stanowią DETC. Ich funkcja nie jest do koń-
ca zbadana, ale przypuszcza się, że biorąldział w Toz-
poznawaniu egzogennych i własnych antygenow bez
udziahl cząsteczek MHC. Pobudzone DETC produku-
jąIL-2 otazwytwarzająi uwalniają cytokiny o profilu
limfocytów Thl lub Th2, dzięki czemu pełnią funkcje
regulujące oraz stanowią pierwszą linię obronną orga-
nizmu skierowaną przeciwko patogenom. Prawdopo-
dobnie mogą one brać ldział w reakcjach naturalnej
cytotoksyczności, podobnie jak komórki NK (33).

Koordynacja funkcji rozmaitych komórek naskórka
i skóry właściwej pozwala SIS odpowiadać w sposób
szybki i efektywny na dostarczane antygeny. Sprawnie
przechwycony i przetworzony antygen inicjuje powsta-
wanie nie tylko miejscowej , ale takżę systemowej od-
powiedzi immunologicznej, co sprawia, ze śródskórna
dro ga szc zep ienta rnoze stanowić dobrą alternatywę dla
większości tradycyjnych dróg parenteralnych i donoso-
wych (7, 28). Badania przeprowadzonę przez wielu
autorów orazbadania własne, w kontekście wykorzy-
stania I.D. drogi szczepieniado uodporniania świń prze-
ciw chA, dowodzą jej porównywalnej skuteczności
w stosunku do drogi I.M., zarówno w aspekcie wzbu-
dzania odporności humoralnej, jak i komórkowej (18,
I 9, 28, 29, 32). Dotychczas uzyskane wyniki badań j ed-
noznacznię dowodzą że może być ona wykorzystywa-
na w r ealizacj i pro gramu,, s zczepienie-elim inacj a"
zwalczania chA w zastępstwie ba!ź rownolegle z tra-
dycyjną I.M. drogą podawania szczepionki.
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