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skali zachorowań oraz przenoszeniu się epizootii do

altemaĘwa dla masowego wybijania chorych zvvterząt.
Szczepionki przeciwko tej chorobte znane są od

dawna. Jęszczę przed II wojną światową rozpoczęto
ich produkcję w oparciu o wirus uzyskiwany od bydła
chorego napryszczycębądź specjalnie w tym celuza-
każanego. Do wytwatzanla szczepionek zbierano
ścianki pęcherzy występujących na błonie śluzowej
języka i jamy ustnej oraz pĘn surowiczy pęcherzy.
Uzyskany materiał homogenizowano, wirowano, a

zawarĘ w pĘnie wirus inaktywowano różnymtrwiąz-
kami chemicznymi (formalina, alkohol etylowy) oraz
podwyższoną temperaturą (metoda Schmidta-Wald-
manna). Po drugiej wojnie światowej rozpoczęto ma,
sow-ą produkcję s

plzeznamnńanie
bydła uzyskanego

glinu (metoda Frenkla).
Od końca lat 60-Ęch do chwili obecnej, do uzyska-

nia anĘgenu wirusa pryszczycy stosuje się hodowlę
komórek w zawiesinie, Sąto najczęściej komórki oses-
ka chomika BHK-klon 2I, które pozwalająna uzy,
skanie wysokiej koncentracji wirusa pryszczycy, rn-
aktywowanego następnie formaliną beta-propiolakto-
nem lub I). Jak wykazano w
|icznych otlenek glinu okazał
się dobry onkach stosowanych
u bydła, natomiast nie dawał pożądanych rezultatów
w uodpornianiu świń. Zastosowanie adjuwantów ole-

szczepionki przeciwk
szyrozkwit, Każdego
dawek szczepionki.
zwierząt prowadzono w większości krajów Europy,
Ameryki Południowej oraz Azjl



Pryszczy cy,mimo masowo powadzony ch szczepteń
nie dało się jednak zvvalczyc ostatecznie. ZłoĘło się
na to wiele powodów.

1. W uzyskaniu skutecznej szczepionki przeciwko
pryszczycy podstawową trudnością jest d:uża zmien-
ność wirusa. Jak powszechnie wiadomo wirus prysz-
czrycy występuje w wielu odmianach anĘgenowych.
Wy,różnia się 7 zasadntczych sero§pów wirusa: A, O,
C, Azja 1, SAT 1, SAT 2 oraz SAT 3. Każdy z wyrrrie-
nionych łpów dzieli się na licznę podtypy, których
liczba dochodzi do 60. Wiadomo też, że zachorowa-
nie zwtęrząt wywołane szczepem jednego podtypu
wirusa nie chroni przed chorobąwywołaną przezwl-
rus należący do innego podtypu, Również szczepion-
ka pr zy gotow ana z okre ś l one go wirus a pry szczy cy nie
ma żadnych właściwości ochronnych w stosunku do
wirusa należącego do innego podĘpu. Wirus, który
wywołał obecnąepizootię pryszczrycy w Wielkiej Bry-
tanlinaleĘ do seroĘpu O spokrewnionego ze szQze-
pem PanAsia. W Ins§rtucie w Pirbright są prowadzo-
ne intensywne badania nad budową anĘgenową tego
wirusa i jego pokrewieństwem z innymi szczepami
należącymi do seroĘpu O.

2 . Wy1rł ar zanlę szc zepi onki prze ciwko prys z czy cy
nie jest procesem zupełnie bezpiecznym. Namnażany
jest bowiem w duĄch ilościach zjadlivly wirus, który
mimo nadmvy czajny ch zab ezpięczeń może wydostać
się poza obiekty produkcyjne i spowodować chorobę
lt z,łvierząt w okolicznych gospodarstwach hodowla-
nych. W Europie od 1954 do 1990 r. około 75% ognisk
pry szczy cy mv iązany ch byŁo z pro dukcj ą b ąc1 ź sto s o -
waniem szczepionek przeciwk o pryszczy ay.

3. Zasadniczę znaczęnie w procesie vłytwarzania
szczepionki odgrywa inaktywacja wirusa, gdyż decy-
duje o jej nieszkodliwości i własnościach uodpornia-
jących. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić,
że pełna inaktywacja wirusa zawarlego w szczeplon-
ce prowadzi do znacznego zmniejszenia jej osłabie-
nia, DoĘczy to głównie szczepionek, w których do
inaktywacji stosuje się formalinę. Stąd stosunkowo
częste przyp adki wystąlieni a pry szczy cy po aplikacj i
szczepiotki inakĘwowanej tym zw iązkiem chemicz-
nym, który stosowany ntezbyt precyzyjnie, prowadzi
do utraty własności uodporniaj ący chbądź pozostawia
niewielkie ilości do końca niezinaktywowanego wi-
rusa, Warawdzie wprowadzenie do inaktywacji AEI
znacznie .zmniej szyło możliwo ści niepełnego unie-
czynnienta wirusa, jednak do końca nie można wy-
kluczyć ryzyka wystąpienia pryszczycy po szczepie-
niu, szczególnie u bydła.

4. Wiele badań, wykonanych głównie w Stanach
Zjednoczonych wykazało, że przeżlwacze, które ze-
tknęł się z wirusempryszcrycy mogąbyc jego nosi-
cielem. U bydła okres ten możętrwac do 3 lat, u owiec
do 9 miesięcy. Zwierzęta te mogą byc źrodłem zaka-
żenia dla innych zwierząt. Szczepienia przeciwko
pryszczycy redukują liczbę rwierząt nosicieli, jednak
całkowicie ich nie eliminują. W przypadku kontaktu

zvvierząt szczepionych z wirusem mogąbyć one taki-
mi samymi nosicielami jak z,łvterzęta po przechoro-
waniu. Jak wynika z Ę ch do świadczeń szczepienia nie
są w stanie wyeliminować wirusa pryszczycy ze śro-
dowiska, Teoretycznie istnieje możliwość odróznie-
niaumvierzątprzeciwciałposzczeptenrubądrżpoptze-
chorowaniu, Jednak w przypadku, gdy szczepione
z-łvierzę zetknęło się ze zjadliwym wirusem badanie
serologicznę zawodzi. W powyższej sytuacji wszyst-
kie mvierzęta wykanĄące przeciwciała naleĘ trakto-
wać jako podejrzane i nie mogąbyć eksportowane do
krajów uznawanych za wolne odpryszczycy,

5. Prowadzenie masowych szczepiei przeciwko
pryszczycyjest kosżowne. Chodzi tu nie Ęlko o koszĘ
związane z wytwarzaniem szczepionki lecz również
zprowadzeniem całej akcji szczepień wraz z nadzo-
rem, rej estr acją rwierząt itp,

Rozważając ryzryko Trvlązane ze stosowaniem ma-
sowych szczepień przeciwko pryszczyay Unia Euro-
pejska zdecydowała się na ich całkowite wycofanie
z dniem I sĘcznial992r. Wydane dyrekĘwy 85/511,
90 l 423, 90 l 425, 9 I l 666 oraz 92 l 11 8 określiĘ zasady
postępowania krajów Unii Europejskiej w przypadku
wystąpieni a pry szczycy. Wymienione przepisy naka-
ntj ą w pr zy p adku wy stąp i eni a pry szczycy c ałkowitą
likwidację stada oraz wszystkich wrażliwych rwierząt
znajdujących się w zagrożonej strefie. Wszelkie zmia-
ny od tej zasady zwa\czania będą możliwe po lvyda-
niu pozytywnej opinii ptzez StĄ Komitet Weteryna-
ryjny i zgodzie udzielonej przęz Komisję Europejską.
Dlaczego Wielka Brytania tak długo zyvlekała z W-
stąpieniem o zgodę na szczeplęnia przeciwko prysz-
czy? Rząd obawiał się przede wszystkim utraty statu-
su kraju wolnego od pryszczycy. Według przepisów
OIE i Unii Europejskiejw przypadku wystąpienia cho-
roby status kraju wolnego od pryszczycy można odzry-
skać po trzech miesiącach, jeśli nie stosowano szczę-
pień, od chwili wybicia ostatniego chorego zwlęrzę-
cta oraz udokumentowania poprzez badania serolo-
giczne, że w populacji zwterząt nte stwierdza się
przeciwciał przeciwko wirusowi pry szczy cy.

Stosowanie szczepień znacznię ten okres vłydłuża,
Wystąlieni e pry szczy cy w kraj u, w którym prowadzo -
ne sąszczepienia w;rmaga 12 miesięcy od zabicia ostat-
niego mvierzęcia chorego napryszczycę lub 24 mię-
siące jeśli nie wybijano zwierząt. Brakprzeciwciał u
rw ier ząt naleĘ udowo dnić dokładnie prowadz onyrn
monitoringiem, W praktyce oznacza to jednak znacz-
nie dłuższy okres czasu niż 12 czy 24 miesiące, prze-
znaczony chociażby na monitoring sytuacji epizooĘcz-
nej. Tego boją się rządy zatówno Wielkiej Brytanii,
jak i Królestwa Holandii. Według obliczęńThe Finan-
cial Times utrata stafusu kraju wolnego od pryszczycy
kosztowałaby Wielką Brytania 1,3 miliarda funtów
rocznie. ZrozamiaĘ jest więc wniosek obydwu kra-
jów do Komisji Europejskiej o awaryjne bądź pier-
ścieniowe szczepienia przeciwko pry szcryr cy, NaleĄ
domniemyrv ać, że cho dzi o lltt zymani e lokalne go cha-



Tab. 1. Warunki i decyzje Komisji Europejskiej UE nr 25'712001

0graniczenie do hrabstw Devon iCumbria

bydło powyżei 1 tygodnia życia niezależnie od płci zaawansowania ciąży

szczepień należy dokonać w Gzasie 14 dni

reslrykcie dotyczące zwiełząl zawarte są w zał, lll - do produktów w zał,
lV, V, Vl*

identylikacja zwierząt zgodna z decyzją KE nr 1760/2000
kolczyk u wszystkich szczepionych zwietząt
wpis szczepienia do paszportu zwierzęcia
przesłanie infotmacji o szczepieniu do bazy danych

ustalona zgodnie z dyrektywą 85/511 - slrela perlustracji minimum 10 km
wokół strely szczepień

nadzór nad szczepieniami urzędowego lek. wet., pełne zabezpieczenie
przed roznoszeniem wirusa, zwrot nie wykorzystanej do centrum szczepień

stosować szczepionkę inaktywowaną dawka minimum 100 pd 50
zawierającą antygen o identycznym lub poktewnym serotypie z wirusem
wywołującym epizootie, stosować zgodnie ze wskazówkami producenta

szczegółowy raport powinien być przesłany do KE ikrajów członkowskich

zgodnie z afl,16 dyt. 85/511 uchylenie ogtaniczeń nie wcześniei nlż12
miesięcy od ostatniego ogniska chotoby

Zasięg geograficzny szczepień

Gatunek i wiek szczepionych zwierząt

Czasoktes szczepień

Status szczepionych zwierząt oraz
produktów pochodzących od tych zwierząt

ldentyfikacja szcze pionych zw ierząt

Zasięg i strela szczepień

Prowadzenie szczepień

Szczepionka

lnlormacje dla Komisji Europejskiej

Zniesienie testrykcji

Objaśnienie: * załącnl|kt III, IVV Vl szczcgółowo określająpostępowanie w strefach szczepień oraz restrykcj e zwtązane z wprowa-
dzeniem szczepień. Dotyczy to między innymi: ograniczenia ruchlt zrł,ierząt w strefie szczepień; osobnego znakowania i składowania
rllięsa uzyskanego od szczepionych zwierząt skupu i przetwarzanta lnleka; unasieniania, transleru zarodków, produkcji nasienia;
każdorazowe odstępstwa od przepisów mogą nastąpić po uzyskaniu opinii Stałego Kolnitetu Weterynaryjnego; wszystkie ogranicze-
nia muszą spowodowac całkowitą blokadę dJa szczepionych z.uvierząt i uzyskanych z nich produktów przed przedostaniem się na
jednolity rynek unijny.

rakteru Ęch szczepteń, zmierzających do zatrzymania
rozprzestrzeniania się choroby na okoliczne fermy, a
następnie po opanowaniu epizootii wybicie zwierząt.
Istnieje tęż możIiwośó skorzystania z przepisów o re-
gionaltzacli i wyłączenia tych regionów, w Ęóry9h
szczepiono zwierzęta z obrotu wewnątrz lJE, bądź
międzyrrarodowego. Potwierdzeniem tego toku postę-
powania jest decyzja Komisji Europejskiej z dnla 30
marca br., nr 2571200I doĘcząca zgody na wprowa-
dzentę szczepień awaryjnych w Wielkiej Brytanii.
Warunki konieczne dla przeprowadzenia Ęch szcze-
pień wg wym, decyzji podano w tab. 1.

Podobne decyzjepodjęła Komisja Europejska w sto-
sunku do Holandii z tąjednakrożnicą że szczepienia
wszystkich wrażliwych z:łvterząt (nie Ęlko bydła jak
w przypadku Wielkiej Brytanii) mogą być wprowa-
dzone jedyniew 2 km pasie wokoł gospodarstw, w któ-
rych stwierdzono pryszczycę. Wniosek holenderskie-
go szefa słuZby weterynaryjnej miał na celu z jednej
strony zahamowanie szerzenia się choroby poprzęz
stworzenie z uodpornionych zwterząt streĄu buforo-
wej mogącej zatrzymaó wirus, z drugiej zaś opoźnic
ubój nvterząt,rozl<ładając go w dłuższymokresie cza-
su. Komisja Europejska w swej decyzji ostrzega jed-

no cze śnie r ząd Holandii, że wprowadzenie szczepień
automatycznie spowoduje utratę statusu kraju wolne-
go od pryszczycy.
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