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Summary

An analysis of the genetic diversity in rabies virus genotype 1 in Poland was conducted using restriction
analysis of a 400 bp fragment of the nucleoprotein rabies virus gene. This fragment demonstrates the greatest
variability and therefore can be used to define the affiniĘ of different rabies virus isolates. A geographic map
presenting the arrangement of the same variants of rabies virus according to their place of isolation was
constructed on the basis of the obtained results. It appears that this arrangement was not accidental. Variants
occurred as distinct groups and were Iocated in specific regions of Poland. The occurrence of the NEE variant
was restricted to east of the vistula river. Five iso|ates which occurred west of the vistula but close to it were
exceptions. However, the CE variant was iso|ated only in the west and southern part of the country in contrary
to the NEE variant. The exception was one strain obtained from a pole cat which łvas iso|ated in the Mazury
region. The We variant was found in west and south Poland and the occurrence of EE variants was restricted
to the south-east region of Poland.
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Wścieklizna występuj e na wszystkich konĘnentach
z wyjątkiem Antarktyki. Wiadome było od dawna,że
w różnychregionach geograflcznych świata wirus po-
s i ada w śró d zw ier ząt zr ó żnic ow anych zyłvi c i e li głó w-
nych. Zwieruętate stanowią zarówno wektor, jak i re-
zęr-.vruar wirusa wścieklizny i to właśnie w populacji
ty ch zw ier ząt p o dtrzymywane j e st W Ęente wirus a ( 1,

l0,25). Dla zwalczania wściekltzny ważne jest zro-
zumienie epizootiologii choroby, w tym wiedza doty-
cząca natury czynnlka zakażnego, interakcji pomię-
dzy wirusem i jego gospodarzem oraz wpływu czasu
i warunków geografl,cznych na te zalężności (17).
Z chw lląllzyskani a przeciwciał monoklonalnych sta-
ło się mozliwe wykazanie, ze istniej ą dlże różnice
anty genowe p omi ędzy tzolatami wirus a wś cieklizny
wyosobnionymi od różnych żywicieli oraz że wystę-
powanie wariantów antygenowych jest bardzo często
o gt aniczone do okre ś 1 onych re gi on ów ge o grafi c zny ch
świata. Wykazano ponadto zróżnicowanie szczepów
wywołujących enzootię na różnych obszarach geogra-
ftcznych tego samego kraju (3, 6,7 ,9, 18). W Polsce
b adani a zr o żnic ow ania antygenowe go wirus a wś c iek-
Iizny przeprowadzone zostaĘ przez Serokę (2 1 ). W ba-
daniach wykorzystano ze staw tr zęch przec iwciał mo -
noklonalnych. Na podstawie analizy antygenowych
właściwośc i szczepow wirusa wścieklizny izolowa-
nych w Polsce stwierdzono, ze oprócz szczepów po-

chodzących od nietoperzy, wszystkie pozostałe tzola-
ty terenowe, wyosobnione od róznych gafunkow zwie-
rząt,należądo serotypu 1. W obrębie seroĘpu 1 stwier-
dzono jednak istnienie rożntc antygenowych pomię-
dzy izolatami krajowymi a szczepami spotykanymi
w Europie Zachodniej. ByĘ to pierwsze w Polsce wska-
zujące na zrożnicowanie szczepów wirusa wściek-
lizny w obrębie serotypu I (2I), Z chwiląopracowa-
nia technik biologii molekulamej rozpoczęto intensyw-
ne badania nad zróżnicowaniem genetycznym lyssa-
virusów, w tym nad hetero gennością sz czep ów wirusa
wścieklizny należących do genotypu I (4,5, 14,15,
19,20,22-24). Podstawą tych badań były informacje
dotyczące ewolucji wirusów RNA, do ktorych należy
takze wirus wścieklizny. Wykazano bowiem, że ml-
tacj e u wirusów RNA są efektem dwóch zasadniczych
zj awisk, a mianowicie : mutacj i punktowych oraz pro-
cesów rekombinacji. Poziom mutacji wirusów RNA
jest wielokrotnie vllższy niz wirusów DNA, co spo-
wodowane j est brakiem obecności w polimerazie RNA
mechanizmów sprawdzaj ących i koryguj ących produkt
po przyŁączeniu nowego nukleotydu (8).

Lyssavirusy występują u rożnych gatunków zwle-
rząt, takichjak: nietoperze, psy, lisy i inne zwierze{-a
dziko żyjące,które stanowiąrezerwuar wirusa wściek-
lizny, tworzącw ten sposób niezalężnę od siebie cyk-
le epizootyczne. W obrębie genotypu 1 wyrózniono



szczepy wirusa wścieklizny należące do róznych linii
filogene§cznych. Szczepy te posiadĄ ściśle określo-
nąIokaltzację geograficzną. Niektóre z nich zostały
scharakteryzowane jako bardziej specyficzne i zaadap-
towane do jednego gatunku zwierzęcta. Na powsta-
wanie tak róznorodnej populacji wirusa wścieklizny
wpĘwa wiele czynników. Wśrod nich znaczącą rolę
odgrywają: czas zakażenia, droga transmisji, dawka
wirus a, o dp owiedz immunolo giczna go spo dar za or az
interakcje pomiędzy białkami wirusa i gospodarza.
Z p ow o dll braku mechanizmów napraw czy ch w poli-
męrazię RNA występuj e struktura hetero geniczna
często określana jako ,,quasispecies", Populacja taka
charakteryzuje się jedną lub kilkoma głównymi sek-
wencjami i szerokim spektrum pokrewnych warian-
tów. P opulacj a hetero genna wirus a char akteryzuj e się
posiadaniem sekwencji zasadniczej (podstawowej)
Iecz p oszcze gó lne szczępy r o żniąsię j eden o d drugie -
go oraz od sekwencjtprzyjętej za podstawową. Taka
zmiennośó w populacji wirusów RNA ma swoje im-
plikacje ptaktyczne, poniewaz mutacje w jednym lub
kilku miejscach mogą prowadzió do zmtan fenotypu.
Okazało się bowiem, ze heterogenna populacja wiru-
sów wścieklizny wykazuję dlżo większązdolność do
adaptacji, na co pozwala szybka selekcja mutantóq
ktore wyka zu1 ą najlep sze pr zy stos owani e do nowych
warunków środowiskowych (5, 8, 1I,14-16).

Celem badań było określenie genetycznego zrożni-
cowania wirusa wścieklizny w obrębie genotypu 1

w Polsce na podstawie analtzy restrykcyjnej fragmen-
tu genu nukleoproteiny wirusa wścieklizny o wielkoś-
ci 400 par zasad. Fragment ten wykazuje największą
zmienność t z tego względu możę być uzywany do
określania pokrewieństwa różnych izolatów wirusa
wścieklizny (12).

Matetiał imetody

W badaniach wykorzystano izolaty wirusa wścieklizny
pochodzące od zwierza! różnych gatunkow, które ZaWad
Wirusologii Państwowego Ins§ztutu Weterynaryj neg o otrzy -

małz3I zakŁadów higieny weterynaryjnej ze wszystkich
regionów Polski jako mózgowie zwierzęcia, u którego
zdiagnozowano wściekliznę metodą immunofluorescencj i.
W badaniach wykorzystano 153 próbki mózgowia pocho-
dzące z różnych regionow kraju, zgromadzone w latach
1 9B5-199B.

Ekstrakcja RNA. Materiał genetyczny witusa wściek-
lizny - RNA - ekstrahowano bezpośrednio z tkanki móz-
gowej (kora m ózgow a, móżdżek,róg Ammona, rdzeh przed-
łlżony). Ekstrakcję całkowitego RNA przeprowadzano
metodą opisaną przez Bourhy'ego (2,4, 5). Do probówki
o pojemności 1,5 ml przenoszono ok. 0,2 g badanej próbki
i dodawano 200 pl proteinazy K oraz 200 pl buforu dla
proteinazy K, a następnie próbkę dokładnie mieszano i ho-
mo genizow ano za p omo c ą p lastikowe g o moździer zyka,
Wszystkie te czynności wykonywano w łaźni lodowej
(t"-p. 0-4'C). Próbkę inkubowano 2 godziny w tempera-
turzę 37"C w celu spowodowanializy komórek i uwolnie-

nia jak największej ilości materiału wirusowego z tkanki.
Po inkubacji dodawano 400 pl mieszaniny fenol-chloro-
form-alkohol izoamylowy (25 :24 : l) i mieszano do uzys-
kania jednorodnej zawiesiny. a następnie wirowano przy
11 000 x gprzez 10 minut w temperaturze 4oC. Uzyskaną
fazę wodna, która zawierała RNA, przenoszono do nowej
prob ówki i dodawano równą obj ęto ś ć chlorofo rmu. Zaw ar -

tośó probówki mieszano, po czymwirowano przy 11 000 x g
przez I minutę w temperaturze 4oC. Po wirowanil zbięra-
no fazęwodną iptzenoszono do nowej probówki. Do fazy
wodnej dodawano 3 M octan sodowy (pH5,2) w ilości 0,1
objętości (końcowe stęzenie 0,3 M) oraz 2,5 objętości ab-
solutnego etanolu. Próbkę mieszano i inkubowano przez
3 0 minut w temperafurze )0" C. Sprecypitowany RNA osa-
dzano wirując próbkę 30 minut przy 11 000 x g w tempera-
tlrze 4"C. Po zlaniu supernatantu peletkę przemywano
dwukrotnie '70oń ętanolem, a następnie suszono w tempe-
raturze pokojowej 15-30 minut. Wyekstrahowane i sprecy-
pitowane RNA zawieszano w 100 pl destylowanej wody
poprzez delikatne mieszanie. Tak zawieszone RNA prze-
chowywano w temperaturzę -JO"C.

Odwrotna transkrypcja. W celu syntezy komplemen-
tarnego DNA (cDNA) do wyekstrahowanego całkowitego
RNA, w ilości 2 pl, przyłączany był starler N12 (100 ng/pl)
w temperaturze 70"C przez 3 minuty. Próbkę po inkubacji
natychmiast schładzano w łażni lodowej, po czym doda-
wano 8 pl mieszaniny zawlerającej: trójfosforany dezok-
syrybonukleotydów (dNTPs) w stęzeniu 10 mM, 15 U in-
hibitora RNaz (Rnasin Promega), 1 pl DT! 2 pl buforu
dla odwrotnej transkryptazy (SuperScript reverse trascrip-
tase buffer - Gibco BRI), 100 U odwrotnej transkryptazy
(Gibco BRL). Reakcję odwrotnej transkrypcji prowadzo-
no w temperatlrze 37"C przez 90 minut. Uzyskane cDNA
rozclsńczano 10-krotnie w buforze TE i przechowpvano
w temperaturze -żO"C.

Startery. W reakcji N-PCR jako stafterów lżyto zesta-
wu dwóch par oligonukleoĘdów o sekwencjach komple-
mentarnych dla genu nukleoproteiny. Jako starterów
zewnętrznych uzyto oligonukleotydy (4): N12 57(5'-GTA-
ACACCTCTACAATGG-3,)14 i N8 1585(5,AGTTTCT-
TCAGCCATCTC-3' ) 1 5 6 8. Startery wewnętrzne stanowi-

Ę zaś oligonukleotydy (2): N53 73(5'-GGATGCCGACA-
AGATTGTAI -3, )92 i N5 5 49 1 (5, -CTAAAGACGCATGT-
TCAGAG- 3' ) 41 2. Oligonukle otydy uzyte do amplifi kacj i
zostały wybrane na podstawie porównania sekwencji
nukleotydów wirusa wścieklizny (szczep PV) i wirusa
Mokola.

Pierwszy zestaw starterów amplifikował cały gen nukle-
oproteiny, natomiast drugi zestaw oligonukleotydów użyty
w reakcji N-PCR amplilrkował fragment wielkości 400 par
zasad odpowi adaj ący najbar dziej zmiennemu regionowi
konserwatywnego genu nukleoproteiny. W celu przepro-
wadzeniareakcji amplifikacji do probówki dodawano 5 pl
produktu reakcji odwrotnej transkrypcji oraz45 pl miesza-
niny zawierajapej: starlery N8 i N12 w stęzeniu ż00 ngl,p"I,

0,2 mM kazdego dNTP (dATP, dGTŁ dCTP, dTTP),
1,5 mM MgClr, 5 pl buforu dla polimerazy DNA, 2U tęr-
mo stabilnej p olimerazy DNA. Próbkę zaw ier aj ąc ąmie s za -

ninę poddawano kolejno cyklom denaturacji, przyłączania
startera i syntezy. Amplifikację DNA przeprowadzano



w termocyklerze Personal Cycler (Biometra) według na-
stępującego profilu czasowo-temperaturowego: 1 min.
94"C,30 sek. 51oC, 30 sek. 12"C (I cykl); 50 sek. 94oC,
30 sek.51oC,30 sek.72oC (31 cykli);50 sek.94oC,90 sek.
51oC, 5 min.72"C (1 cykl). Produkt reakcji ze starterami
zew nętr znymi r o zcieńczano 1 / 1 0 0 w w o dz i e de styl owanej
i 3 pl rozcieńczonego produkfu uzywano do reakcji z star
terami wewnętrznymi N53 i N55. Profil czasowo-tempera-
furowy dla reakcj i §-PCR) przedstawiał się j ak wy żej z wy -
jątkiem temperafury przy której odbywało stęprzyłącza-
nie startera. Temperafura ta dla starterów wewnętrznych
wynosiła 56oC.

Analriza uzyskanych produktów amplifikacji. Produk-
ty amplifrkacj i analizowano po przeprowadzeniu rozdzia-
łu elektroforetycznego w I%o żelu agarozowym z dodat-
kiem bromku etydyny o koncentracji l0 pglml. Elektrofo-
rezęprzeprowadzano w buforze TAE przez 30 minut przy
stĄm natęzeniu prądu elektrycznęgo 90 mA. Uzyskane
rozdziĘ obserwowano w świetle UV na transiluminato-
r ze or az sp or ządzano dokumentacj ę foto graficzną.

Analiza polimorfizmu długości fragmentów restryk-
cyjnych produktów PCR (PCR - RFLP). Wyboru enzy-
mów restrykcyjnych dla róznicowania krajowych izolatów
szczepów wirusa wścieklizny dokonano na podstawie po-
równania sekwencji nukleotydowych szczepów wirusa
wścieklizny występujących w Europie (Estonia, Francja,
Niemcy, Węgry Polska) przy użycitl proglamu Mapsort
zawarl,ego w pakiecie GCG - wersja 8,1 UNIX. Wybrano
4 enzymy restrykcyjne (Bsa BI, Hind III, Mbo II i Nla IV)
ze względu na ich zdolność do róznicowania szczepow
europej skich. Trawieniu en4,łnami re strykcyjnymi p odda-
wano 2-5 pl produktów amplifikacji dodając 1-4 U odpo-
wiedniego enzymu wraz buforem. Trawienie przeprowa-
dzano w łńni wodnej w temperaturzę 37 " C ptzez I godzi-
nę. Po trawieniu enzymaml, restrykcyjnymi produkt PCR
analizowano elektroforetycznie w 2%o żell agarozowym,
a następnie ustalano obraz elektroforegramu, oceniając licz-
bę i rozmieszczenie uzyskanych fragmentów.

Wyniki iomówienie
Ogółem scharaktery zowano I 53 szczepy pochodzą-

c e o d ró znych g atunkó w zw ter ząt z r ó żny ch re gi onów
Polski (ab. 1).

Wielkośó amplifikowanego fragmentu wynosiła 400
par zasad i odpowiadała regionowi genu nukleoprote-
iny, ktory wykazuj e największą zmienność.

DIa analizowanych szczepów wirusa wścieklizny
uzyskano unikalne szablony elektroforeĘ czne według
następuj ącego schematu:

I. Bsa BI: 400 bp, Hind III: 2I0 i I90 bp, Nla IV:
391 lub 400 bp;

II. Bsa BI: 400 bp, Hind III: 400 bp, Nla IV: 400 bp,
Mbo II: 27I i I29bp;

Itr. Bsa BI: 400 bp, Hind III: 400 bp, Nla IV: 300
i 91 bp;

IV. Bsa BI: 283 i II7 bp, Hind III: 400 bp, Nla IV:
300 i 91 bp.

Odniesienie tych grup do miejsca izolacjt oraz ga-
tunku rwierzęcia pozwoliło na wyodrębnienie nastę-

pujących wariantów wirusa wścieklizny w obrębie
Sero-/genotypu 1:

I. wariant wschodnioerrropejski oznaczony jako EE
(Eastern Europe),

II. wańant zachodnioeuropejski oznaczony jako WE
(Western Europe),

III. wariant centralnoerrropej ski oznaczony j ako CE
(Central Europe),

IV. wariant północno-wschodnio-europej ski ozna-
czony jako NEE (North-Eastern Europe).

Spośród I53 przeanalizowanych izolatów 67
(43,8%) z ntch posiadało szablon charakterysĘczny
dla wariantu NEE, 7 tzolatów (4,6%) zaliczono do
warianfu EE,6 tzolatów (3,9%) zaklasyfikowano na
po dstawie szablonu elektro fore ty czne go do wariantu
WE i 73 izolaĘ (47,7%) posiadało szablon odpowia-
dający wariantowi CE wirusa wścieklizny.

Na podstawie uzyskanych wynikow sporządzono
kartogramy obrazuj ące t ozmlęszczenie określonych
wariantów wirusawścieklizny zgodnie z miejscem ich
izolacji. Okazało się, ze rozmieszczenie to nie j est przy-
padkowe. Poszczególne warianty występowĄ jako
odrębne grupy i byĘ zlokaltzowane w określonych
regionach Polski. Występowanie wariantu NEE ogra-
niczone było do wschodniej strony Wisły (ryc. 3).
Wyjątek stanowiło pięc izolatow, które wystąpiĘ na
zachód od linii WisĘ aIę tuż przy ltntt WisĘ. Nato-
miast wariant CE, w przeciwieństwie do warianfu NEE,
izolowany byŁwyŁącznie w części zachodniej i połud-
niowej kraju (ryc. 2). Wyjątek stanowił jedenszczep,
pochodzący odtchórza, który wyosobniono w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. Wariant WE zloka-
lizowanybyłna zachodzię i południu Polski (ryc, 1),
a występowanie warianfu EE ograniczone było do re-
gionu południowo-wschodniej Polski (ryc. 4),

Tab. 1. Pochodzenie szczepów
według gatunków zwierząt

Wśrod analtzowa-
nych próbek izolaty
pochodzące od lisa sta-
nowiły 56,9Yo,jenota
24,żYqkota 5,3%o,psa
3,gYo, borsŃa. jelenia
tbydłapo 2,0oń,ktlny
I,3oń oraz szczvlra,
szczutawodnego, jeza
i tchórza po 0,6Yo
(tab. 1).

Jakzatęm wskazują
wyniki, u lisawystępu-
ją wszystkie krĘące
w Polsce warianty wi-
rusa wścieklizny, a w
szczegóIności warian-
ty: NEE (46,30ń), EE
(85,7%) oraz CE
(6I,3%). Drugimpo li-
sie rudym rezefwu-
aremwirusawściekliz-
ny jest jenot, U zwie-
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24,2
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0,6

0,6
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rząt tęgo gatunku stwierdzono występowa-
nie głównie wariantu NEE (34,3Yo), a w
niewielkiej liczbie występował u jenota
wariant WE (I6,7Yo) i CE (17,3%). Takie
zróżntcowanie odsetka występowania po-
szczegóInych wariantów u tego zwierzęcta
w iĘe się naj prawdop odobniej ze znacznię
większą gęstością populacji j enota na tere-
nach północno-wschodniej Polski w po-
równaniu z pozostałą częścią kraju. Po-
trzebne sąwięc badania doĘczące \\rystę-
powania wariantów wirusa wścieklizny
u jenota. Związane jest to ze wzrastającym
znaczęniem jenota jako wektora wściek-
Iizny, atakże z ciągĘm rozszerzaniem się
jego populacji w kierunku zachodnim.
U p ozo staĘch gatunkó w zwier ząt naj częś-
ciej występowaĘ warianty NEE i CE wi-
rusa wścieklizny. Wydaje się to konsekwen-
cją występowania w przewadze Ęch wa-
riantów u lisa i jenota, a jak wiadomo, zwie-
rzęta te stanowią głóvony ręzervluat wirusa
wścieklizny w środowisku naturalnym,
atakżę główne źródłojego transmisji do
zrłvierząt pozostaĘch gatunków.

Na podstawie porównania sekwencji nu-
kleotydowych genu nukleoprot einy szcze-
pów wirusa wścieklizny reprezentuj ących
p o szcze gólne gałęzie ro dowo dowe, wybra-
no zestaw enzymów restrykcyjnych, który
pozwolił, tak samo precyzyjnie jak sekwen-
cj onowanie, na lokali zację geo graftczną
izolowanych szczepów wirusa wścieklizny
należącychdo różnych Iinii oraz na okreś-
lenie gospo darza mvierzęcego. Przeprowa-
dzona analiza restrykcyjna amplikonu genu
nukleoproteiny o wielkości 400 pz z uży-
ciem4 enzymów: BsaBI, Hind III, Mbo II
i Nla IV wykazaŁa występowanie dużego
zr óżnic ow ania p omiędzy po szcze gó lnymi
szczep ami terenowymi pochodzącymi
z różnych regionów Polski. Stwierdzono
występowanie w Polsce cztęrech warian-
tów wirusa wścieklizny w obrębie genoĘ-
pu 1 . Anali za ta wykazywała ścisłą korela-
cję z wynikami sekwencjonowania repre-
zentacy jnej grupy tzolatów pocho dzących
ztęręnu kraju (2). Rozmieszczenie wystę-
powania poszazegolnych wariantów nie
było przypadkowe i skorelowane było
z rozmieszczęntem poszczególnych wa-
riantów w Europie. Okazało się bowiem,
że szczepy charakterysĘczne dla Polski zachodniej i jej
części południowej - wariant WE - stwierdzane były
w krajach Europy Zachodniej. Szczepy, ktore zlokali-
zowane były * regionie południowo-wschodnim kra-
ju, występowŃy także w krajach ościennych, takich
jak: Słowacja, Czechy, atakżę na Węgrzech. Wariant

Ryc. 1. Występowanie wariantu zachodnioeuropejskiego (WE) wirusa
wścieklizny w Polsce
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Ryc. 2. Występowanie wariantu środkowoeuropejskiego (CE) wirusa
wścieklizny w Polsce

wirusa wścieklizny, który występował na zachód od
linii WisĘ - wariant CE charakterysĘczny był dla Pol-
ski zachodniej, jak również północnej części Czech
i wschodniej części Niemiec. Wariant wirusa wściek-
lizny - NEE - występuje po wschodniej stronie WisĘ.
Wariant ten spowodował epizootię wścieklizny w Fin-
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Ryc. 3. Występowanie wariantu północno-wschodnio-europejskiego (NEE)
wirusa wścieklizny w Polsce

nukleoprot einy Ę chże szczępów wykaza-
ło ich przynależność do grupy wariantów
wirusa wścieklizny, które krąząw Europie
północno-wschodniej, obejmując swoim
zasięgiem wschodnią Polskę, Litwę, Esto-
nię i Finlandię (28).

Z przedstawionej analizy wynika, iżP o1-
ska znajduje sięw obszarze geograficznym,
na którym stykają się ze sobą linie zasię-
gów czterech wariantów wirusa wściekliz-
ny krązących w Europie. Badania wyko-
nane w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych
orazw innych krajach vrykarują że w ob-
r ębie zwierząt poszczególnych gafunków
kr Ęą gatlx,kowo sp e cyfi c zne wari anty wi -
rusa wścieklizny. Jednakże w północnej
części Polski wariant NEE wirusa wściek-
Iizny izolowany był zarówno od lisow, jak
i od jenotów. Wskazuj e to, iż oba gatunki
zw ierząt stanowią efektywny r ezerwulaT
wariantu NEE wirusa wścieklizny. Pod
uwagę należy wziąc takżę oddziaływanie
barier naturalnych jako czynnika powodu-
jącego genetyczną izolację i adaptację
określonego wariantu wirusa wścieklizny
do lokalnej fauny. W tym przypadku barie-
rę stanowiła Wisła, ktora stała się granicą
oddzielającą od siebie występowanie
dwóch wariantów wirusa wścieklizny CE
orazNEE (ryc.2i3).Z drugiej strony, naj-
prawdopodobniej ze względu na wysoką
liczebność populacji jenota na terenach Pol-
ski północno-wschodniej nastąpił a adapta-
cja wirusa wścieklizny do tego gafunku. Na
południu Polski barierą naturalną mogły-
by być Karpaty. Jednak obecność tych
samych wariantów wirusa wścieklizny na
terenie Polski, Słowacji, Czech oraz Wę-
gier sugeruj e, że KarpaĘ nie stanowią do-
statecznej naturalnej bariery chroniącej wy-
mienione l<raje przedmigracj ą lisów, a tym
samym przed wnikaniem nowych warian-
tów wirusa wścieklizny na teren danego
kraju.

Ana|iza r o zmle szc zenla g e o grafi c znę go
p o szcze góInych wariantów wirusa wściek-
lizny wskazuj e, żebanery naturalne nie sta-
nowią o całkowitej tzolacjirej onów wystę-
powania wariantów wirusa wścieklizny
(ryc, 1 -a). Z czasęmnastępuje przentkanie
i prawdopodobnie adaptacja do nowych
warunków środowiskowych, które powo-

dują wyodrębnienie się z heterogennej populacji wi-
rusa wariantow najlepiej przystosowanych do warun-
ków panujących w danym biotopie.

Poznanie zr óżnicow ania genety cznę go szczep ów
wirusa wściekliznykrĘących na terenie kraju ma dlżę
znaczenie dla ustalenta źródła epizootii oraz określe-

I LlS
l JENOT
. PlES

KoT
r BYDŁo

lNNE

Ryc. 4. Występowanie wariantu wschodnioeuropejskiego (EE) wirusa
wścieklizny w Polsce

landii w 1988 roku. Pierwotnie jednak,szczępy tzolo-
wane podczas epizootii wścieklizny w Finlandii
w 1988 r,, na podstawie reakcjt zprzeciwciałami mo-
noklonalnymi (przeciwciało monoklonalne P -4I) za-
klasyfikowano jako tzw. szczepy arkĘczne (polarne)
wirusa wścieklizny (16,I7). Badanie sekwencji genu



nia wektorów szerzęnia się. Badania molekularne po-
zwalajątakżę na ocenę skuteczności podjętych dzia-
łań w celu eradykacji wściekltzny ze środowiska na-

ionka
przed
wlru-

wariantów wirusa wścieklizny.

jednym zwńntejszych czynników w strategii zabęz-
pieczeniaterenów uwolnionych od choroby przed po-
nownym j ej wystąpieniem.
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