
Artykuł przeglądowy

Wścieklizna (łac. rabies, gr. lyssa) choloba od-
zw 1eT zęc a (zo ono za) c złowieka, znana o d n aj dawni ej -
szych czasów, stanowi współcześnie jedną z najważ-
niejszych i najgroźnlejszych chorób wirusowych lu-
dzl l zwierząt. Chociaż skuteczna profilaktyka wście-
klizny jest znana od końca XIX wieku, według nieofi-
cjalnych statystyk tylko w Indiach w 1989 r, 25 000
Iudzi zmarlo z powodu wścieklizny, a 500 000 szcze-
piono po pokąsaniu przez psy (cyt. 5). Według sza-
cunkowych danych amerykańskich w 1997 r. z powo-
du wścieklizny zmarło w świecie 35-45 tysięcy ludzi,
w tym: w Europie 10-20 osób, w Ameryce Północnej
4-8, w Ameryce Łacińskiej 200-400, w Azji 35 000-
-45 000, w tym w Indiach 30 000-40 000 (3). Przy-
padki wścieklizny człowieka potwierdzone laborato-
ryjnie są liczone w tysiącach (15). W Europie, w la-
tach 1997 -1998 zanotowano u ludzi 236 przypadków
wścieklizny, najwięcej (81) w Rosji, następnie w Ru-
munii i Turcji (po 40), we Francji - 10 (7). W Polsce
ostatni zgon człowieka zakażonego wirusem wście-
klizny miał miejsce w 1985 r. (]).

Rys historyczny

Naj wcześniej sze o gniska wścieklizny występowały
od kilku tysięcy lat w Indiach i Chinach. Najstarszy
opis, z którego można wnioskować o występowaniu
wścieklizny u psów, widnieje w Kodeksie Hammura-
biego powstaĘm w 1700 roku p.n.Ch , Zapisano w nim:
,jeżelt pies jest wściekły władzanakazlje właścicie-
lowi opiekę;jeśli właściciel nie zaopiekuje się psem,
atenugryzie człowieka wolnego i ten umrze właści-
ciel płaci 40 szekeli w srebrze. Gdy pies pogryzie nie-
wolnika, a ten umrze, właściciel płaci 15 szekeli w
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srebrze" (cyt. 1). Grecki filozof i myśliciel Demokryzt
(500 lat p.n.Ch.), opisuje już objawy wścieklizny u
psów, Arystoteles (400 lat p.n.Ch.) umieszcza jej opis
u psa w Historii Naturalnej Zwierząt. Celsus (100 lat
p.n.Ch.) wskazuje na pochodzenie tej choroby u ludzi
od zwierząt i zaleca wypalanie rany po pogryzieniu
przez zwlerzę. Łacińska nazwa,,Tabies" wydaje się
pochodzić z sanskrytu ,,rabhas" co znaczy,,powodo-
wać szał". Grecka nazwa,,lyssa" lub ,,lytta" znaczy
szalony (cyt. 5).

Do końca XIX wieku czynnik zakażny był niezna-
ny i określany na drodze spekulacji często przekomicz-
nej orazniczym nie kontrolowanej wyobraźni. Wymie-
niano np. dziaŁanie sił nieczystych, silne wstrząsy ner-
wowe związane ze strachem,ptzęgrzanie lub przezię-
bienie,,,miazmaty" choroby, spożyłvani e zbyt zimne-
go lub zbyt gorącego pokarmu, niezaspokojony lub
nadmierni e zasp akaj any p op ę d s eksualny. Naj c zę ś ciej
jednak wściekliznę przypisywano zatruciu jadem -
,,virus" w języku łacińskim znaczy 1ad, trucizna. Nic
dziwnego, że ,,lekarze" tamtych czasów w przypadku
wścieklizny stosowali przer óżne metody terapeutycz-
ne jak: zabiegl chirurgiczne, mineralne i ziołowe pre-
paraty lęczntcze (stosowane zewnętrznie i wewnętrz-
nie), ścisłe diety, kąpiele, egzorcyzmy, amulety, zaklę-
cia (cyt. 6).

Zakaźno śc ś liny ro zp o znał p o r az pierw szy Zinke w
1804 r., a Galtier w 1879 r. zakaźność tkanki nerwo-
wej. Prace Gibiera z 1864 r. i Galtiera z 1881 r. utoro-
wały drogę badaniom Ludwika Pasteura, zakończo-
nym oplacowaniem szczepionki, sprawdzonej po raz
pierwszy zpozytywnym skutkiem w 1885 r. Należy
podkreślić, że dopiero w 1903 r. Remlinger wykazał
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przesączalny charakter czynnika etiolo gicznego wście-
kllzny, a odkryte przęz Babesa w 1887 r. ciaŁka ęozy-
nofilne w komórkach nerwowych (komórki piramidal-
ne podwzgórza lub Purkiniego móżdżku) znalazŁy
właściwąinterpretację dokonanąw 1903 r. przez Ne-
griego i przyjęły nazwę ,,ciałka" Negriego lub Babes-
-Negriego (cyt. 6).

Rozprzestrzenienie wściekl izny

Z a s i ę gi e m i r o zpr ze strz eni em ge o gr afi c znym w ś c i e -

lizna poza Australią Nową Zelandtąjak się wydaje
Grenlandią i Antark§dą obejmuj e praktycznie wszyst-
kie kontynenty, przy czym nasilenie występowania
choroby podlega ciągłym zmianom.

W odniesieniu do Europy, porównując sytuację epi-
z o oty c zną na pr ze str zeni tr zy dzie sto 1 e c i a, w s to sunku
do syfuacji obecnej, w rozprzęstrzenieniu wścieklizny
nastąpiĘ wyraźne zmlany. Wirus wycofał się prawie
całkowicie z półwyspu Pirenejskiego, Apenińskiego i
Peloponezu. Wolna jest Wielka Brytania i Skandyna-
wia. Natomiast najbardziej zaatakowana jest Europa
Srodkowa. Skąpe danę z obszaru byłego ZSRR wska-
zuląna jego obecnośó w krajach bałtyckich części eu-
ropejskiej Rosji i Azji.

Porównując syfuację w Europie Srodkowej zI989 r.,

do danych z drugiego kwarlału 1993 r., obserwuje się
istotne zmiany, jeszczenię w sensie przesunięcia tery-
torialnego leczw nasileniu Llczby przypadków wście-
klizny uzwierzątdomowych i wolno żyjących. Wyni-
ka to, jak się wydaje, z akcjiprofilaktycznychprowa-
dzonych dość rygorystyczne na terenie państw Euro-
py Z acho dnlsj, a także prawi dł ow ej di a gno s t yki pr zy -
padków. Skutecznośc szczepień ochronnych, w tym
doustna immunizacja lisów i innych drapieżników
przenosicieli wirusa, jest jeszcze bardztej widoczna z
zestawienia laboratoryjnego rozpo znanlawścieklizny
z czwartego kwarlału 1998 r. (7). W tym okresie we
Francji zdlagnozowano już tylko jeden przypadek, w
RFN 38, w Czechach 30, w Słowacji I44, w Polsce
3 42. W okre si e r o cznym Iiczb a przyp adków w ś c i ekli -

zny 3084 zdtagnozowanych w 1992 r. od czasu rozpo-
częcia szczepień w 1993 r. zmalała do 1332 w 1998 r.
(7). Wyniki badań krajowych wskazują że diagnozo-
wane przypadki wścieklizny są niemal w całości zlo-
kalizowane na wschód od Wisły, a więc w rejonach
nie objętych dotychczas planową akcją profilaktyki.
Wobec udokumentowanych pozytywnych wyników
prof,rlaktyki wścieklizny w Europie, akcja wykorze-
nienia tej zoonozy zl<raju powinna byó prowadzona z
jeszcze większą intensywno ścią.

Pewien niepokój budzi występowanie w Europie
wścieklizny u nietoperzy owadozernych. W latach
1977-1988 stwierdzono aż 555 przypadków, najwię-
cej w Holandii - 233 i Danii - I94, w RFN 9J, w
Polsce 8. Znaczenie tej grupy ssaków w rozprzestrze-
nianiu wirusa nie zostało poznanę. W 1998 r. w Danii
w trzech przypadkach wścieklizny owiec rozpoznano
EBL1 (7).

Witus

Dotychczas opisano ponad 200 rabdowirusów sku-
pionych w rodzinie Rhabdoviridae. W jej skład zali-
czono rodzaje:

Vesiculovirus patogenne dla ssaków
Ephemerovirus - patogenne dla ssaków
Ęssavirus - patogenne dla ssakow
Piscivirus - patogenne dla ryb
Cytorhabdovirus patogennedlaroślin
Nucleorhabdovirus - patogenne dla roślin.
Rodzaj Lyssavirus, do którego należy wirus wście-

klizny, do 1956 r. uwazano za jednolity pod wzglę-
dem budowy antygenowej. W wyniku izolacji wście-
kl i zn op o d obnyc h zar azkow, zr o żnic ow an o o dc zyn e m
s eroneutral tzacji (przy użyciu przectw ctał monoklo-
nalnych) I przy pomocy badań genetycznych na 4 se-
rotypy o dp owi adaj ąc e genotyp om. Anal iza ftlo gene -
tyczna genów nukleoprotein i glikoprotein pozwoliła
na określenie 6 genotypów. Pierwsze cztery odpowia-
dalączterem serotypom to jest: 1 - witusowi wście-
klizny - rabies (szczepy izolowane od psów i innych
zwierząt),2 - wirusowi Lagos, 3 - Makola, 4 - Du-
venhage (szczepy występujące u ludzi l zwierząt w
AĘce). Genotyp 5 i 6 tworząwyosobnione w Euro-
pie od nietoperzy owadożernychszczepy EBL1 |EBL}
(Europen bat lyssavirus) (2).

W 1996 r. wyosobniono od nietoperzy owadożer-
nych we wschodniej Australii nowy lyssavirus. Kraj
ten od 1867 r.byłuważany za wolny od wścieklizny.
W 1996 r. zanotowano w Australiiprzypadek zejścia
ś mi erte lne g o c zło w i ek a z ob j aw ami zap alenia mó z gu
i wyosobniono lyssavirus nietoperzy. Badania tego
witusa wykazały jego bliskie pokrewieństwo z seroty-
pem rabies (genotyp) 1, wg Tordo i wsp. (9) jest to
jednak inny zarazek.

Budowa wiliOna

Badania witusa pozwoliły na poznanie jego budo-
wy. Wirion symetrii helikalnej ma kształt pocisku wiel-
kości 75 x 180 nm i odpowiada ogólnej charaktery-
styce rabdowirusów. Zbudowany z pięciu głównych
protein okrywaj ących j ednoniciowy, j edno segmento-
wy kwas RNA o polaryzacjiujemnej, ztego trzy we-
wnętrzne białka to: transkryptaza(L) o masie cząstecz-
kowej 190 000, nukleoproteina (N) -m.c. 55 000 i fos-
foproteina (NS) m.c, 38 000 tworząwrazłRNA ak-
tywny kompleks kontrolujący transkrypcję i replika-
cję. Pozostałe dwa białka strukturalne - (M) o m.c.
26 000 tworząwewnętrzną warstwę otoczki, a gliko-
proteina G (m.c, 67 000) formuje wypustki po-
wierzchniowe kapsydu. Poznano także geny kodujące
poszczegolne białka. Wykazano, że glikoproteina po-
wierzchniowa (G) j est j edynym białkiem wirusa wście-
klizny obecnym na powierzchni wirionu (12). Białko
to indukuje produkcję ptzeciwciał neutralizujących
wirus wścieklizny (15). Jest także celem dla uczulo-
nych pomocntczychkomórek T (Th - helper) i komó-
rek Tc (cytotoksycznych). Stąd przy konstruowaniu



Ryc. 1. Występowanie wścieklizny w Europie - koniec 1998 r.

szczeprcnek rekombinowanych przeciwko wŚciekliŹ-
nie skoncentrowano się na lzolacji genu kodującego
glikoproteinę G i wklonowaniu go, za pośrednictwem
rożnychwektorów, do genomu dużych wirusów DNA
np. wirusa krowianki, ospy szopóW ospy ptaków, ade-
nowirrrsa człowieka serotyp 5, adenowirusa psów se-
rotyp 1 , atakże szczępll BCG prątka gruźlicy (11).

Replikacia wirusa

Wprowadzony do rany wirus wścieklizny wykazu-
je preferencje do tkanki nerwowej, możę jednak po-
zostawać przez pewien czas nieaktywny lub od razu
inicjuje proces adsorbcji do błony plazmatycznej ner-
wów obwodowych. Adsorpcja - przytwierdzenie wi-
tusa do komórki wrażliwej przebiega za pośrednic-
twem glikoproteiny, ktora rozpoznĄe specyltczne re-
ceptory gospodarza. Badania wykazały, że głównym
receptorem dla wirusa wścieklizny jest receptor niko-
tynowo acetylocholinowy. Także i inne receptory (do-
tychczas nie zidentyfikowane) mogą byó miejscem
adsorpcji tego zarazka QĄ.

Wirus wnika do komórkl poprzęz mechanizm en-
docytozy. Niskie pH w fagosomie powoduje fuzję
otoczki wiriona z matęrtałem błon komórki. z uwol-
nionej ribonukleoproteiny wyzwala się RNA, nastę-
puje przepisanie nici ujemnej RNA na nić dodatnią
która służy jako matryca do tworzenia białek kapsydu
i nici ujemnej - nowego materiału genetycznego wi-
rusa. Ostatecznę uformowanie wiriona ma miejsce
podczas opuszczania zakażonej komórki, co następu-
j e popr zez pączkowanie.

chorobotwótczośó

Wścieklizna jest chorobą ssaków, zakażenle prze-
nosi się z osobnika na osobnika głównie w wyniku
pogryzieniaprzez zwierzę wydalające wirus ze śliną.
Czasrozwolu choroby zależy od róznych czynników:

zj adliwości wirusa, umiej scowienia
rany, odporności organizmu. Wirus
jest wykrywalny w ślinie u9Ooń za-
kazonych zwierząt. U zakażonego
psa obecnośó wirusa w ślinie można
stwierdzić od 7 do 3 dnia przedwy-
stąpieniem obj awów klinicznych.
Stąd zalecony przęz WHO okres
kwarantanny i ob serwacj i psa,,podej -

Tzanego" ustalono na 10 dni.

Dto g i plzen osze n ia zaruzka

Wirus może byc wydalany na ze-
wnątrz przez psy chore nie tylko ze
śliną lecz także w niewielkich ilo-
ściach z krwią moczem, kałem, mle-
kiem. Wszystkie te wydaliny i wy-
dzieliny zakażaląprzede wszystkim
skórę, aza jej pośrednictwem styka-
jące się znląprzedmioty: obroze, łań-
cuchy, kagańce, posłanie. Przenosze-

nie zakażęnia może się odbywać takżę na drodze po-
średniej. Wprawdzie wyk|ucza się wniknięcte zaraz-
ka do organrzmupoptzez nieuszkodzonąskórę, ale są
doniesienia o zakażentuludzipoprzez skórę z mikro-
uszkodzeni ami orazpoprzezbłonę śluzowąnosa i spo-
jówki. Ten sposób przenoszenia zarazka wykazano
doświadczalnie na królikach i myszach. Zakażenia
człowieka drogąpokarmowąnie zostaĘ nigdy potwier-
dzone. Dro gą p okarmową udaj e sl,ę zakazić gry zonie :

myszy I szczury, co udokumentowano doświadczal-
nie. U mięsożernych kwaśne pH zołądka inaktywuje
wirus.

Podnoszony problem zakażenia aelogennego u lu-
dzi potwierdzono doświadczalnie na zwierzętach. W
1966 r. Constantine (4,) wykonał w jaskini (stan Texas
USA) badania nad możliwośctązakażenia drogą ae-
rogenną zwierząt rożnych gatunków (kojoty, lisy,
skunksy, oposy, psy, koty i inne gatunki). Zwierzętaw
klatkach zabezpieczonych przed mikrokropelkami
moczu i pyłem oTazw klatkach nie zabezpieczonych
wprowadził do jaskini zasiedlonej przez nietoperze.
Wykazał, ze po 28-109 dniach ekspozycji w klatkach
nie zabezpieczonych zachorowały wszystkie lisy i ko-
joty. Od zwierząt tych wyosobniono wirus wściekli-
zny. W klatkach zabezpieczonych przed penetracją
pyłu, a głównie mikrokropel zakażonego moczu nie-
toperzy, zwtetzęta nie chorowaŁy. Oczywiście wyni-
ków tych nie mozna uogólniać, Ieczmożliwość zaka-
żania ludzi penetruj ących jaskinie zasiedlone przez
nietoperze istnieje.

Zakażente śródłozyskowe płodu j ęstzależne od typu
łozyska, wykazano go u niektórych gatunków np. u
nietoperza. Nie ma to, jak się wydaje, znaczenia epi-
demiologicznego. U człowieka (cyt. 6) opisano przy-
padki zakażenta 3 noworodków, ktorych matki zaka-
zone wirusem wścieklizny chorowały w czasie pofo-
du lub objawy wystąpiły u nich po 4-7 dniach. Znane



są takze przypadki plzeniesienta zakażenta poprzez
transplantacje rogówki pobranej od zmarłych z nie
r ozp o znanąw ś c i ekl i zn ą (l 2) .

Łańcuch przenoszenia

W łańcuchu przenoszenia choroby największe zna-
częnię na całym świecie ma pies, w Europie lis i wilk,
w Azji wilk, lis, szakal, w AĘce szakal i hiena, w
Ameryce Północnej lis, skunks, aw Ameryce Srodko-
wej i Południowej nietoperze ssące krew - wampiry.

W zależności od okręgu, w którym wścieklizna wy-
stępuje, odróżniamy tzw. wściekliznę miejską i leśną.
Rozprzestrzenienie wścieklizny miejskiej jest nie-
zmiernie szybkie. Zakażony pies moze spenetrowac
w krótkim czasię duzy teren i wejść w kontakt z roż-
nymi gatunkami zwierząt. Co się tyczy wścieklizny
zwierząt leśnych możę występować sporadycznie,
ograniczona tylko do pewnych niewielkich obszarów.
Takie ogniska z uwagi na warunki geograficzne ob-
serwuje się np, w Chile, w Argentynie, a w Europie na
Sycylii. W innych krajach rozprzestrzenia się ona na
duże obszafy. W Kanadzie stwierdzono, że obszar
występowania wścieklizny w ciagu 2 lat powiększył
się o 750 mil, w Europie w ciągu roku o 100 km.

P rzy puszcza s i ę, ze rez erwuare m zar azka mo gą być
drobne gryzonie, np. myszypolne, które w warunkach
doświadczenia nie wykazuj ąc obj awów chorobowych
posiadają wirus w śliniankach w ilości I0 razy więk-
szej nlż myszki białe. Badania, na obecność wirusa
wścieklizny, schwytanych na wolności gryzoni nie
doprowadziły do izolacji wirusa.

Postaó kl iniczna wściek!izny
Klinicznie wyróżniono dwie podstawowe formy

wś ci eklizny. P o stać szałow ą z obj awami ekstremalnej
agresji ze strony zakażonego zwierzęcia i postac
,,cichą" porażenną. Obie kończą się zejściem śmier-
telnym. Zw ier zę z obj aw ami szałowymi j e st niezmier-
nie groźne dla otoczenia. Niczym nie pohamowana
agresja prowadzi, w krótkim czasie, do wielu kontak-
tow z r ożnymi zwier zętami. Chore zw terzęta są agre-
sywne w stosunku do człowieka.

Biorąc pod uwagę teren występowania choroby,
wyróżniono. wściekliznę,miej ską któlej głównym re-
zerwuafem i przenosicielem jest pies i kot oraz leśną
której przenosicielem, w zalężności od rejonu geogfa-
fi cznego s ą rózne gatunki zw ierząt głównie mi ęsozer-
nych, w Europie lisy.

Rozpoznawanie

Przyżyciowo wściekliznę u zwierząt i człowleka
rozpoznaje się ciągle na podstawie objawów klinicz-
nych. DiagnosĘka kliniczna jest jednak niekiedy trud-
naizawodna, szczególnie u psów, co stanowi poważ-
ne zagrożenie dla człowieka. Diagnostyka kliniczna
wścieklizny u człowieka jest takżębardzo trudna, na
co wskazuj ą przypadki przeniesi enia zakażenia po-
przęz transplanta cj ę nar ządów p obranych o d zmatłe -

go z nter ozpoznanyml zmlanamt nerwowymi, Wpro-
wadzone meto dy l ab oratoryj ne di a gno sty c zny ch b adań
przy ży ciowych polegaj ą na badaniu:

- wycinka skóry z okolicy karku lub materiału w
postaci preparatu odciskowego z rogówki odczynem
immunofluorescencji na obecność antygenów wirusa,

- badanie śliny zmierza do izo|acji wirusa,
- badanie surowicy i płynu mózgowego ma na celu

stwierdzenie obecnośc i przeciw clał,
- metodą PCR poszukuje się w ślinie wirusowego

RNA.
Badania te mają jednak znaczęnię rozstrzygające

tylko w przypadkach pozytywnych. Zakończone wy-
nikiem ujemnym nie wykluc zalą zakażenia wirusem
wścięklizny (10).

Materiałem do diagnostyki laboratoryjnej post mor-
tem jest centralny układ nelwowy, w którego komór-
kach następuje replikacja wirusa. Według zalęcęń
WHO materiałem z wyboru powinien być obszar pod-
wzgorza mozgu t r dzeń przedŁlżony. W tych tkankach
pomimo namnożenia wirus a, nie stwierd za się makro-
skopowo zmian, a rozpoznanie opiera się o badania
laboratoryjne. Do identyfikacji zarazka w badanym
materiale opracowano trzy podstawowe procedury dia-
gnostyczne.

1. Badanie rozmazów mozgu barwionych metodą
S alersa lub przygotowanie preparatów histologicznych
barwionych metodąManna. Metoda pozwala na wy-
krycie pato gnomoniczny ch dla zakażęnia wirusem
wścieklizny ciałek Negriego. Jednak z uwagi na ottzy-
mywanie w około Z5ońwyntków fałszlrvie ujemnych
(brak ciałek wtrętowych pomimo zakażenia), nastę-
puje zaniechanie tych metod jako rozpoznawczych, a
ewentualne zastosowanie j ako komplementarnych w
całym zestawie prób. Ujemny wynik badania na obec-
ność ciałek Negriego nie wyklucza zakażenia wiru-
sem wścieklizny.

2.Badanię na zwterzętach lub hodowlach komorek.
Najlepsze wyniki osiąga się zakażając domózgowo
myszki SPF (specific pathogen free animals - zwierzę-
ta zakażone Ęlko fl orą niechorobotw or czfl rasy Swis s
w wieku 3-4 tygodni; zalecane jest zakażanie domóz-
gowe grup po 5 zwierzątzzachowaniem odpowiedniej
procedury i wymogów . Czas obserwacj i tr-wa do 2 8 dni.
JężęIi zwieruęta padają konieczne jest potwierdzenie
obecności wirusa metodą immunofluorescencj i.

Badanie na hodowli komórek sprowadza się do na-
mnażania wirusa wścieklizny nabardzo wrażliwej li-
nii komórek nowotworowych neuroblastoma myszy
(NA C1300), hodowanej na podłożlEagle'a i wyka-
zante namnożenla wirusa po 48 godzinnej inkubacji
przy pomocy metody immunofluorescencj i.

3. Badanie przy pomocy zalecanego pIzez WHO
odczynu immunofluorescencji (IF), którego czułość i
specyficzność wynosi od 98-100%. Obok testu immu-
nofluorescencji, WHO poleca test immunoenzyma-
tyczny ELISA, ktory szczególnie przy dużej Iiczbię
próbek, jako test szybki i dostatecznie czuły jest sto-



sowany do prowad zęnta badań epidemiologicznych.
Jest on opisywany jako RREID - (rapid rabies enzym
immunodiagnosis). Test IF jest jednak bardziej czuły i
moze wypaść dodatnio także wtedy, gdy test skrynin-
gowy RREID jest ujemny.

P o za ty mt pr akty cznie do stępnymi w i ab oratori ach
dia gno styc zny ch meto dami r o zp o znaw anta zakażęń
wirusem wścieklizny, ptowadzone są intensywne ba-
dania nad wprowadzeniem do diagnostyki przeciwciał
monoklonalnych. Opracowan o takżę szybką i obiecu-
j ąc ą meto dę diagno stykt zakażenia wints em w ś c i ekl i -

zny popTzez wykrywanie obecności jego kwasu nu-
kleinowego metodą PCR (9).

Profilaktyka
Od czasów Pasteura swoista profilaktyka wściekli-

zny oplęra się o szczepienia ochronne. Współcześnie,
WHO opracowało i stawia ostre wymaganta dotyczą-
ce szczepionek i innych produktów biologicznych (su-
rowic odpornościowych) przeciw wściekliźnie. Ogó1-
nie biorąc szczepionkt przeciw wściekliźnie mozna
podzielić na zawieralące wirus żywy atenuowany i
modyfikow any poprzęz pasaże na zwterzętach, zarod-
kach ptaków lub hodowlach komórek. Wirusy atenu-
owane wykazująniezjadliwość dla zwlerzą| dla któ-
rych wyprodukowano szczepionkę. Druga grupa szcze-
pionek zawlet a zar azęk inaktywowany chemicznie.
Grupa trzeciato szczepionki rekombinowane, te ostat-
nie nabieraj ącoTaz większego znaczenla szczegolnte
w profilaktyce wścieklizny leśnej. Spośród wielu re-
komb in anto w s z c z ep i o nka zaw ter ając a wirtr s krowi an-
ki z wklonowanym genem glikoproteiny G wirusa
wścieklizny znalazła dużę uznanie. Jest ona produko-
wana na skalę techntcznąi stosowana w proirlaktyce
wścieklizny zwierząt wolno ży jący ch (lisy).

Niezależnie jednak od typu, szczepionka musi indu-
kować odporność na okres od 1 roku do 3 lat, bycbez-
plęczrm, immunogenna. Wazność jej nie moze być krot-
sza jak rok, a d|a szczepionek liofilizowanych Zlata.

U zw ier ząt sto suj e s i ę s zcz ep i enta zap obie gaw cze,
to jest u osobników zdrowych, nie poddanych ekspo-
zy cji na zakażęnlę . S zc z ep i eni a zw ier ząt uprz e dni o ni e

szczepionych, które uległy zakażeniu regulują odręb-
ne i rózne w wielu krajach przepisy. U ludzi ztakzwa-
nych,,gtup ryzyka",jest to najczęściej personelz la-
boratoriów zajmujących się wściekltzną lekarze we-
terynarii, pracownicy słuzb leśnych i inni, prowadzi
się obecnie takżę szczępienia profilaktyczne. Rozwój
technologii produkcji szczepionek przeciw wściekliź-
nie, w których ilości innych antygenow poza gliko-
proteiną wirusa ograniczono do minimum, czyni je
batdzobezpieczne i nadające się do użycia nie tylko
w przypadklzagrożeniażycia człowieka ale do profi-
laktyki, co ma niezmiernie istotne znaczęntę dla ludzi
profesjonalnie zobligowanych do kontaktu zę zwię-
rzętami.

W przypadkach zakażenia człow lęka. szczepienie
(lub podanie gotowych przeciwciał) jest jedyną me-

to dą zap obi e gaj ąc ąr o zw oj o w i cho ro b y. Kl ini c zna p o -

stać wściekltzny koiczy się zawsze zejściem śmier-
telnym zakażonego osobnika, Zalecane, w niektórych
krajach np. USA (5), postępowanie w przypadku po-
kąsania pTzęz zwierzę osoby nl,e szczepionej sprowa-
dza się w każdym przypadku do dokładnego umycia
rany wodąi mydłem (powoduje ewentualne usunięcie
zarazka wprowadzonego do tany, zapobiega proceso-
wi adsorbcji) i podaniu przeciwciał w postaci surowi-
cy odpornościowej człcwteka (o ile mozliwe połowa
dawki surowicy powinna być wprowadzona dookoła
rany). Jednocześnie podaje się (domięśniowo) szczę-
pionkę, z następną rewakcynacją w 3, 7 , 14 I28 dniu
po ekspozycj i. Ludziom szczepionym profi lakty cznte
nie podaje się surowicy odpornościowej (możnazba-
dać poziom przeciwciał), a tylko szczepionkę w dniu
pokąsania i po trzech dniach od pierwszej iniekcji.

Pomimo olbrzymiego postępu w diagnostyce i pro-
filaktyce wścieklizny wiele zjawisk i problemów do-
tyczących zarówno zarazka, patogenezy i dalszego
ro zwoj u szczeplonęk przeznaczonych dla ludzi, zw ię -

rząt udomowionych i wolno żyjących wymaga inten-
sywnych badań. Szczegolnie istotnym zagadnieniem
wydaje się kontrola wścieklizny poprzez masowe po-
wszechne szczeptenta psów, dzikich mięsozernych,
nietoperzy - głównych gospodarzy wirusa. Zagadnie-
nia ekolo giczne, epidemiologiczne, system zr ożntc o -

w ani a atraktantów p o zw alaj ących na w i ęks z ą e fek§w-
no śc szczepleń zw i er ząt w śro dowi skach naturalnych,
to tylko niektóre praktyczneproblemy zmterzające do
skutecznej kontroli wścieklizny - zoonozy stwarzają-
cej ciągłe zagrożente dla człowieka i zwierząt.
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