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Wirus nosówki psów nalezy do rodziny Param7xo-
viridae rodzaju Morbi]]ivirus podobnie jak morbilli-
wirusy delf,rnów, wirus nosówki fok, wirus pomoru
bydła i mĄch przeżllwaczy oTazwitus odry (25,29).
Wykazują one szczegolny związek z wirusami nale-
żącymi do dwóch innych rodzin wirusów zawierają-
cych jednoniciowe (-) RNA: Olthomyxoviridae (ze
względu na biologiczne właściwości glikoprotein
otoczkowych) oraz Rhabdoviridae (ze względu na
podobieństwo organtzacji genomu i ekspresji białek).

Pomimo stwierdzenia jednego serotypu wirusa,
wykazuje on szerokie spektrum zakaźnę obejmujące
zwierzęta należące do rodziny psowatych (pies, wilk,
lis, kojot, szakal), łasicowaĘch (fretka, tchorz, norka,
łasica, kuna, skunks, gronostaj, borsuk, wydra) i szo-
,:owatych (szop, ostronos). W ostatnich dwudziestu
latach wirus rozszerzył swoje właściwości patogenne
również na ssaki morskie i duże dzikie zwierzętako-
towate,

ilosówka u ssaków molskich
W 1955 r. na Antarktydzie doszło do masowych

padnięć fok krabojadow (Lobodon carcinophaguĄ.
Obecnie sądzi się, że zachorowania zwtęrząt wlłvołał
wirus nosówki, który krĘył wówczas w populacji
psów zaprzęgowych, co potwierdzono badaniami se-
rolo gicznymi wykazuj ącymi obecność przectw ciał
swoisĘch dla CDV u większości fok (3).

V/ 1988 r. wirus oznaczony jako PDV-I wywołał
epizootię wśrod fok zamieszkujących wody Morza
Północnego i Bałtyckiego u wybrzeży Danli, Szwecji,
Holandii, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ir-
1andii, którazakończyła się zejściem śmiertelnym oko-
ło 18 000 zwierząt, z azego 99oń stanowiĘ foki po-

spolite (Phoca vitulina), zaś Ioń foki szare (Halicho-
erus grypus) (5, 16, 22,28,30). U chorych zwierząt
obsetwowano gorączkę, surowiczy lub śluzowo-rop-
ny wypĘrv z oczu i nosa, zapalenie spojówek, rogów-
ki, gałki ocznej, kaszel, duszność, biegunkę i ronie-
nia. Objawy neurologiczne występowaĘ sporadycz-
nie (28). W łm samym czasie odnotowano również
padnięcia fok (Phoca sibirica) zamieszkujących wody
jeziora Bajkał oraz ,fok grenlandzkich (Phoca groen-
landica) w Zatoce Swiętego Wawrzyńca (3, 16,28).
Wirus wywołujący zachorowania oznaczono jako
PDV-2. Badania serologiczne potwierdziĘ występo-
wanie rożntc antygenowych między PDV-I i PDV-2.

Wiosną 1997 r. w Azerbejdżanie doszło do maso-
\Ąych padnięć fok (Phoca caspica) u zachodnich łiry-
brzeży Morza Kaspijskiego (3, 16). W 1991 r. od wy-
rzuconej u brzegów Grecji martwej foki mniszki śród-
ziemnomorskiej (Monachus monachus), a także od
innych fok znalezlonych u wybrzeży Mauretanii wy-
izolowano witus należący do rodzaju Morbillivirus(3,
6, 28). W latach 1987-88 w okolicach wschodniego
Wbrzęża Stanów Zjednoczonych w wyniku zakażę-
nia morbilliwirusami padło ponad 50% populacjtatlan-
tyckich delfinów butlonosych (Tursiops truncatus)
(28). Na przełomie lat I990l9I odnotowano liczne
zakażenia morbi l liwir usem (d o lph i n m orb i ] ] i vi lu s -DMV) alba)
Zamres Ząw-
szy od vłybrzeży Walencji poprzęzwrybrzeże hiszpań-
skie, az do kontynentu aĘkańskiego (14). W marcu
1998 r. od padłego uvnrybrzeży Japonii delfina pręgo-
wanego (Lagenorhynchus obli qui dens) wyizolowano
wirus, ktory zaliczono do rodzaju Morbi]]ivirus. An-
tygen wirusa, a takżę jego kwas nukleinowy !\ykry-
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wano w płucach delfinów białonosych (Lagenorhyn-
chus a]birostris) zamieszkujących wody u vrybrzeĘ
Holandii (28,40).

Morbilliwirus morśw inów Qlorp oi s e morbi ] ] iviru s

- PMV) wywołał napocząt|an lat dziewięódziesiątych
zachorowania wśród morświnów mvy czajny ch (Pho -

c o en a pho c o en a) zamteszkujących wody północnej
Irlandii (4, 1 0, 16, 28,3 0). Obecnie wiadomo , że mor-
billiwirusy występujące u ssaków morskich nie fóżnią
się istotnie pod względem budowy genomu od wiru-
sów, które zakażająssaki lądowe.

Nosówka u ssaków lądowych

W 1978 r. nosówkę zdtagnozowano u szakalt cza-
prakowych (Canis mesomelas) i złocisĘch (Canis au-
reus) oraz u otocjonów aĘkańskich (Otocyon mega-
lotis), a w 1991 r, u likaonów (Lycaon pictus) za-
mieszkujących AĘkę (37).

Pierwsze przypadki nosówki u lwów (Panthera leo),

Ęgrysów (Panthera tigris), jaglarów (Panthera onca) i
lampartów (Panthera pardus) zaobserwowano w latach
dziew lęć dziesiąĘch w kilku o grodach zoo1o gicznych
oraz w parkach safari na terenie Stanów Zjednoczo-
nych (3, 22,33),W 1994 r. w Parku Serengeti w Tan-
zanit orazna terenach przyległych odnotowano epizo-
otię nosówki u hien cętkowanych (Crocuta crocuta)
orazu lwów (Panthera leo),która zmniejszyła o ]0oń
populacj ę Ę ch rwierząt (3, ż2, 33).- 

U lwów obserwowano objawy ze strony centralne-
go układu nerwowego chara\<teryntjące się napadami
padaczki oraz skurczami klonicznymt mięśni. Bada-
niami anatomopatologicznymi stwierdzan o zapalenie
mozgu oraz płuc (3, 37). Droga transmisji zarazka na
lwy nadal pozostaje nie wyjaśniona, Jak dotąd, nie
opisano naturalnego zakażęnia wirusem nosówki ko-
tów domowych, pomimo że zvvtęrzęta te sąwrażliwe
na zakńenie doświadczalne. Ko§ SPF zakażonę ęks-
p erymentalrrie homo geni zatem narządów wewnętrmych
1amparta chińskiego padłego w wyniku zakażeniawt,
rusem nosówki w jednym z północnoamerykańskich
ogrodów zoologcznych, a także zjadliwym szczepem
Sńyder Hill CDV wykarywńy ptzemilającą wiremię
wlaz z wyraźnąlimfopenią. Mimo to nie wystąpiĘ u
nich klinicme objawy choroby. W surowicach zdrowych
kotów domowych w Holandii wykazano obecno ść prze-
ciwciał neutralizujących wirus nosówki (22).

W 1991 r. w Japonii zaobserwowano masowe za-
chorowania wolno Ęjący ch jenotów (Nyctereutes pro,
cyonoides) z objawamt zapaleniapłuc, żołądka i jelit.
Czynnikiem etiologicznym okazŃ się wirus nosówki
(3O).Wyrvołał on również padnięcia dwóch binturon-
gów (Arctictis binturong) i borsuka (Meles meles) w
Ógrodzie zoologicznym w Korei oraz ssaków zaltcza-
n}ch do gafunku fenek (Fennecus zerda) (rodzina pso-
watych) zamieszkujących na wolności pustynne rejo-
ny AĘki (26).

Wrażłiwe na zakażenie wirusem nosówki okazaĘ
się świnie domowe, u których nie dochodziło do roz-
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derstepoort CDV (34).
Obócność wirusa nosówki oraz wirusa odry stwier-

dzono w kościach ludzi, u którychzdtagnozowano cho-
robę Pageta (osteitis deformans) (I9,22,3I). 7aob-
serwowano, iż więcej przypadków choroby odnoto-
wywano u osób posiadających psy, jednak udział wi-
rusa nosówki w etiologii choroby pozostaje nadal nie

psów traktowana jest w wielu ośrodkach naukowych
jako model do badań nad SM u człowieka (17, 38).

Sytuacia epizoOtio!ogiczna nosówki psów
w polsoe i na świecie

W Polsce w okresie powojennym odnotowyłvano
pr zyp adki no s ówki p s ów, a także sp oradyc zn ę zacho 

"iowania zwterząt futerkowych. Nie byĘ one jednak

nych regionach kraju opisali Zdunkiewicz oraz Gór-
ski i Górska (20,4I).

Epizootia nosówki u psów zaprzęgorych pojawiła
się w styczniu 1988 r.

ba charakteryzowała
śmiertelnością psów
I0O0 zwterząQ (9) Dwa lata później tj, w 1990 r.!\ry-

szopów (Nyctereutes procyonoides). Uważa się, że
mvIerzęta te mogĘ stanowić Tezęrwua: wirusa (15).

Również inne dzikie zwterzęta (kuny czy lisy), u któ-

rych wykazano. obecnośó wirusa mogą przenosić gc
na psy, zuwagi na częste bliskie sąsiedztwo lasów z



domostwami ludzkimi (25). Zachorowania ssaków w
jeziorze Bajkał wywoływanę przęz morbilliwirusy
mogąmieć nviązekz obserwowanymi na tamtym ob-
szarzęprzypadkami nosówki u psów wskazując na nie
jako źrodło infekcji (4).

Zmiennośó genetyczna witusa

Wprowadzenie w latach pięćdziesiątych szczepio-
nek zawierających atenuowane szczepy wirusa nosów-
ki, znacznie zmniejszyło liczbę przypadków zachoro-
wań psów (II,22,35). Nie udało się jednak całkowi-
cie wyeliminować wirusa ze środowiska. W wielu kra-
jach, w ostatnich latach obserwuje się przypadki no-
sówki nie Ęlko u mvierzątnie szczepionych, aIę takżę
u psów immunizowanych. Sugeruje się, ze od czasu
wprowadzenia powszechnych szczepief. doszło do
zmian strukturalnych i anĘgenowych wirusa znaldu-
jącego się w środowisku. Obecnośó różnic antygeno-
\\rych wynikaj ący ch zę zmianw strukturze glikoprote-
in powierzchniowych (H i F) pomiędzy izolatami te-
renowymi wirusa a wirusem szczepionkowym, może
miec wpływ na wzrost Iiczby przypadków nosówki u
psów (27). Badania sekwencji nukleoĘdów genu gli-
koproteiny H wirusa wykazaĘ, że białko to jest naj-
bardziej zmienne spośród wszystkich białek morbilli-
wirusów. Jest ono zatęm najlepszym wskaźnikiem
zmian geneĘcznych wirusa (24). Porównując sekwen-
cję nukleoĘdów genu kodującego glikoproteinę H izo-
latów terenowych CDY z wirusem szczepiotkow},lTl
zaobserwowano zmienność równą 3 6,3 + I,8oń. Nato-
miast pomiędzy zjadliwymi izolatami niemieckimi w
obrębie genu H vłykazano 99ońhomologię, zaś w sto-
sunku do wirusa szczepionkowego wynosiła ona 90-
9I% (23). Badania porównawcze z zastosowaniem
przeciwciń monoklonalrrych potwierdziĘ zmlany an-
tygenowe w obrębie glikoproteiny H. Mniej szązmlen-
ność anĘgenową odnotowano w obrębie białek F i P
(8, 11). Ze szczepem Onderstepoort wirusa nosówki
psów spokrewniony jest wirus nosówki wyizolowany
o d aĘkańskich lwów, c o wykazała analiza s ekwencj i
nukleoĘdów genu P. Homologię sekwencji nukleoĘ-
dowej badanych szczepów określono na 95% (37).
Również wirus wyizolowany od hien wykazywał nie-
mal 99oń lromologię z wirusem wyizolowanym od
lwów, natomiast mniejsze pokrewieństwo z tzolatami
CDV psów (33). Wirus wyizolowany od lwów na te-
renie Stanów Zjednoczonych znacznię różntł się od
wirusa, który wywołał zachorowania u lwów w Afry-
ce. Wirusy te nie stanowią odrębnej linii filogeneĘcz-
nej ,,kociego" wirusa nosówki, ale wykazująpodobień-
stwo do wirusa nosówki WĘącego w populacji dzi-
ktch zyv ięr ząt mi ę s oż ernych, ni e zalic zany ch do ro dzi -
ny kotowaĘch (3). Epizootie nosówki wśród duzych
kotów prawdopodobnie są wynikiem międzygatunko-
wej transmisji wirusa l<rĘącego wśród lokalnej popu-
lacji dzikich zwterząt oraz psów domowych (21).
Obecność wirusa nosówki w wycinkach narządów
wewnętrznych lwów i tygrysów padĘch naptzestrze-

niIat 1972-1992 w ogrodach zoologicznych na tere-
nie Szwajcarii potwierdził Myers i wsp. (33). Porów-
nanie sekwencji nukleoĘdów genów kodujących biaŁ
ka fuzyjne morbilliwirusów wyizolowanych od ssa-
ków morskich z innymi znanymi przedstawicielami
rodzajll Morbi ]] i vitus w,l1kazało, że morbilliwirusy ssa-
ków morskich stanowią odrębną linię filogeneĘczną
(10). Takze analiza sekwencyjna nukleoĘdów frag-
mentu genu P wirusa nosówki delfinów i morświnów
dowiodła, że sąone bliżej spokrewnione z wirusem
odry, niż z wirusem nosówki psów czy fok (5).

Nadal w wielu krajach na świecie obserwuje się
przypadki choroby u psów uprzednio szczepionych.
Dlatego też rcdzi się pytanie, czy obecnie używane
szczepionki sąw stanie nadal chronić psy przedzaka-
żeniami wywo§rvanymi przez terenowe szczepy w|-
rusa? OdpowięCrż na to pytanie mogą prąmieść po-
równawcze badania gene§czne terenowych izolatów
wirusa otaz szczepów atenuowanych stosowanych do
produkcj i szczepionek.
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