
Artykuł przeglądowyl

wścieklizna na świecie
MARclN sMREczAK, JAN r. żltluozlŃsrl

Zakład Wirusologii Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego, Al. Partyzantów 57,24,100 PuławY

Review

Wś cieklizna j est o strą chorob ą zakaźną powoduj ą-
cązmlany zapalne w mózgu, kończącąsięzawsze zej-
ściem śmiertelnym. Na zakażenie wirusem wściekli-
zny wrażItvry jest człowięk oraz wszystkie zwierzęta
stałocieplne. Transmisja wirusa następuje poprzęz
pogryzienie, zadrapanie, inhalację, a nawet transplan-
tację (6,8, 15, 17, 18),

P ierwsza w zmtaŃa o chorobie zaw arta jest w b abi-
lońskim Kodeksie Eshnnuna, który pochodzi z XXIII
w. p.n.e. i jak data wskazuje jest starszy od kodeksu
Hammurabiego datowanego na wiek XVII p.n.e. (6,

18, 29). W V w. p.n.e. wściekliznę u psów opisał De-
mokryt. Arystoteles w swoim dzięIę Historia Anima-
IiumzIV w. p.n.e. podał opis wściekltznyupsów oraz
sposób j ej przenoszenia. Jednakże pierwszy pełny opis
wścieklizny pochodzi z I w. p.n.e,, a autorem jest Au-
lus Cornelius Celsus. Opisując chorobę użył terminu
,,hydrofobia". Określenie to nawiązywało do jednego
z objawów wścieklizny u człowieka, którym był ,,1ęk"
przed wodą (6, 15, I8,29). O wściekliźnie pisał Plu-
tar ch or az Awicenna. Awicenna w swoim Kanonie Me-
dycyny przedstawił epidemiologię, klinikę, leczenie i
profilaktykę choroby. W XVI w. Girolamo Fracastore
opisał wściekliznę u człowieka, drogi zakażenia oraz
zauważył, że choroba zawsze kończy się zejściem
śmiertelnym. Wprowadzlł on termin ,,inkubacja" po-
dając, że jest to okres od pogryzienia do pojawienia
się pierwszych objawów choroby (18, 29). Jednak do
XIX w., oprocz obserwacji przebiegu epidemii i koja-
rzeniaich z wściekłymi zvvierzętami, poczyniono nie-
wiele w badaniach nad wścieklizną. Dopiero wiek XIX
przyniósł szereg ważnych obserwacji będących fun-
damentem poźniejszych odkryć Ludwika Pasteura. W
1804 r. Zinkę dokonał eksperymentalnej transmisji

wścieklizny z psa na psa p optzez wtarcie w skaryfi ko -

waną skórę j amnika śliny pocho dzącej od chorego psa.

Dokonał ontabe transmisji choroby na koty, króliki i
ptaki. Wyk azał Ęm samym zakaźną naturę wściekli-
zny oraz wskazał na rolę śliny w transmisji choroby.
Niedh,rgo potem, w 1813 r., Magendie i Breschetprze-
prowadzili podobny eksperyment przeniesienia wście-
k|tzny na psa użyvając do tego śliny pochodzącej od
chorego człowieka (I8,29,30). W 1879 r. Galatier
wykonał serię pasaży wirusa wścieklizny na królikach
oraz stwierdzlł, iZ owce mozna zabezpieczyc przed
chorobą poprzęz dożylną iniekcję materiału zakaźne-
go (i8, 29,30). Na podstawie badań wcześniejszych
orazbadań własnych Pasteur i jego zespół badawczy
wykazali kluczową rolę centralne go układu nerwowe-
go w patogenezie choroby orazwskazali na neurotro-
powe właściwości wirusa wścieklizny. Fundamental-
nym osiągnięciem było taWe uzyskanie ustalonego
wirusa wścieklizny (virus fixe), który wywoĘwał cho-
robę po upływie określonego, stałego okresu inkuba-
cji (i8,29). W 1885 r. Pasteuruzyskałpierwsząszcze-
pionkę przeciwko wściekliźnie i dokonał pierwszego
w historii szczeptenia człowieka, który został dotkli-
wie pogryziony przezwściekłego psa. Stworzył on tym
samym podwaliny zasad po stęp owania poekspozycyj -

nego (18,29,30).

Klasyfikacia

W drugiej połowie XX w. nastąpił gwahowny roz-
wój badań nad wściekltznąt wirusem wścieklizny,
Jednym z efektów §ch badań było zakwalifikowanie
wirus a wścieklizny do rzędu Mon on egavira l e s, r odzi-
ny Rhabdouiridae t rodzaju Lyssauirus (14, 20), Na
podstawie reakcj i z przeclw ciałami monoklonalnymi,



rodzaju Lyssauiruspodzielono na 5 odrębnych seroty-
pów (6, 11, 18,25).

Serotyp 1 klasyczny wirus wścieklizny prototy-
pem jest Challenge Virus Standard 24 (CVS-24) po-
chodzący od wirusa Pasteura izolowanego w 1882 r. z
mozgLl wściekłej krowy pogryzionej przęzps1 ana-
stępnie ustalony poprzęz seryjne pasaże na królikach.
Do seroĘpu tego należąustalone i uliczne szczępy
wirusa wścieklizny izolowane od psów lub kotów
wśród z:łvierząt domowych oraz od dzikich zwierząt
takich jak: lisy, jenoĘ skunksy czy szopy, Do seroty-
pu tego zaltczamy także izolaĘ wirusa pochodzące od
nietoperzy owadożernych w Ameryce Północnej i nie-
toperzy owadożernych, owocozernych i wampirów w
Ameryce Południowej. Od tego szczepu wywodzi się
szczep CVS-I1, ktory pasazowany był w hodowli ko-
mórek nerki oseskow chomika, szczep Pitman-Moore
(PM) oraz szczep Pasteur (PV) (6, 18,24,26).

Sero§p 2 - Lagosbat virus - prototypem jest szczęp
izolowany w 1956 r. w Nigerii z mózga nietoperza
owocozernego (Eidolon helvum) na wyspie Lagos.
Mimo, że szczep ten został wyizolowany z mózglt
zdrowego nietoperza poźniejsze izolaĘ tego serotypu
p o cho dz iĘ o d zvv ter ząt wykazuj ących obj awy zap a|e -

nia mozgl. DoĘchczas zidentyfikowano 1 0 przypad-
ków choroby wywołanych tym szczepęm, w tym 3

przypadktttzwierzątdomowych.Przypadkitepocząt-
kowo diagnozowane byĘ jako wściek|izna, ale słaba
immunofl orescencj a spowodowała wysuni ęcie przy -

puszczenia. ze nie jest to zakażęnie w;nvołane klasycz-
nym wirusem wścieklizny lecz wirusem wścieklizno-
podobnym . Przypuszczenie to zostało potwierdzone
poprzez badania z vurykorzystaniem przeciwciał mo-
noklonalny ch oraz analtzę sekwencji nukleoĘdowej
wirusa. Na podstawie analizy z przeciwciałami mo-
noklonalnymi wyodrębniono trzy podłpy wirusa La-
gos:

- Lagos bat 1 - szczep izolowany od nietoperza w
Nigerii,

- Lagos bat 2 - szczep izolowany od nietoperza
owocozernego Micropteropus pusillus w Republice
Srodkowej Afryki,

- Lagosbat 3 izolowano od nietoperza owocożer-
nego Epomorphus wahlbergii w Gwinei oraz od ko-
tów w Republice Poh"rdniowej AĘki i Zimbabwe. Jak
do tej pory nie stwierdzonoptzypadku choroby u czło-
wieka wlłvołanej wirusem Lagos. Istnieje natomiast
marginalna krzyżowa protekcja przy zastosowaniu
szczepionek opaĄch o genotyp 1 wirusa wścieklizny
(I8,24, ż5,26).

SeroĘp 3 - Moko]avirus - protoĘpem tego sero§-
pu jest wirus izolowany w 1968 r. od trzech ryjówek
(Crocidura sp.) schwytanych w lesie Mokola niedale-
ko Ibadanu w Nigerii podczas proglamu badawczego
mającego na celu wykrycie wirusowych chorób zakń-
nychwystępującychuzwterzątdzktchnaobszarzetego
kraju. Później izolowano wirusa Moko]a od ryjówek,
kotów domowych, psa oraz od Laphuromys sikapusi
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na obszarze geograficznymrozciryającym się od Se-
negalu do Republiki Południowej AĘki. Wtrus Mo-
ko]a izolowano takżę z mózgtl sześcio- i trzy letniej
dziewczynki w Nigerii, które zmarŁy po 9-dniowej
chorob i e z obj aw am i zap alenta mó zgtl. Analriza z W -

korzystaniem przeciwciał monoklonalnych pozwoliła
na wl,różnienie 4 podtypów wirusa Moko]a:

- Mokola I - szczepy izolowane od ryjówek i od
człowieka,

- Moko]a2 - szczepy izolowane od ryjówek w Ka-
merunie,

- Moko]a 3 - szczepy izolowane od Lophuromys
sikapusi w Republice Srodkowej AĘki,

- Moko]a 5 - szczepy izolowane od psów w Ztm-
babwe.

Nie stwierdzono by dostępne na rynku szczepionki
oparte o serotyp pierwszy wirusa wścieklizny zabez-
pieczĘ przed zachorowaniem przy zakażeniu wiru-
sęm Moko]a 1 (6, 18, 24,26).

SeroĘp 4 - Duvenhage virus - pierwszy raz izolo-
wano w 1970 r. ze śmiertelnego przypadku przebiega-
j ącego z obj awami wścieklizno-podobn ego zapalenta
mózgu u człowieka, który zostałpogryziony przeznie-
toperza owadozernego niedaleko Pretorii w Republi-
ce Południowej Afryki. W preparatach wykonanychz
mózgtl zmarłego człowieka stwierdzono ob ecno ś ć cia-
łek Negriego. Test immunofluorescencji wypadł nato-
miast negaĘwnie, co spowodowało podejrzenie ,tżnie
jest to zakńęnte spowodowane klasycznym wirusem
wścieklizny. Potwierdzeniem tego podej rzenia była
charakterys§ka izolafu przeprowadzona z wykorzy-
staniem przeciwciał monoklonalnych oraz metod bio-
logii molekularnej. PotwierdziĘ one, że jest to nowy
sero-/genoĘp w obrębie rodzaju Lyssaviras. Do chwili
obecnej zdiagnozowano 4 przy.padki _wywołane tym
szczepemwirusa - jeden u niezidenĘfikowanego nie-
toperza w RPA. drugi u
Nycteric thebaica w Zimb.
ne1 1 Wsponrnlany poWyZeJ
do tej pory nie zdtagnozowano żadnego przypadku
wywołanego tym serotypem wirusa uz-łvierząt domo-
lvych (6, 18, 24,26),

SeroĘp 5 - European Bat Lyssavirus (EBLV) - do
seroĘpu 5 zaltczono początkowo szczępy izolowane
od nietoperzy europejskich należących do gatunku
Eptesicus serotinus i rodzaju Myotis, a także szczep
izolowany z mózgl człowieka,ktory zmarł na wście-
kliznę w Finlandii,

Na podstawie analizy z przeciwciałami monoklo-
nalnymi stwierdzono występowanie dwóch oddziel-
nych grup wirusa:

- EBL I - szczepy izolowane byĘ od nietoperzy z
gatunku Eptesicus serotinus,

- EBL 2 - szczepy izolowane od nietoperzy z ro-
dzaju Myotis oraz szczęp izolowany z mózgl czło-
wieka zmarłego na wściekliznę w Finlandii w 1985 r.

Zastosowanie metod biologii molekularnej do ba-
dania sekwencji nukleotydów genu nukleoproteiny



wirusa wścieklizny umożliwiło wyróżnienie sześciu
geno§pów, z których 4 pierwsze odpowiadają kolej-
nym Serot}pom, natomiast seroĘp 5 podzielono na dwa
genotypy EBL i EBL} gdzie EBLl stanowi - genotyp
5, aEBLZ genoĘp 6. Na podstawie analtnl sekwencji
aminokwasów i ich zrożntcowania filogeneĘcznego
or az r o zmię szcz ęnta ge o gr aftc zne go iz o l ow anych
szczepow rł, obrębie geno§pu 5 t 6 v,,ryróżniono dwa
podĘpy: atb (2,II,I2).

Ostatnio, szczepy wirusa wścieklizny izolowane rn,

Australii od nietoperzy owoco- i owadozernych skia-
syfikowano jako nowy genoĘp, tj. genotyp 7 w obrę-
bie rodzaju Lyssavirus. Prototypem tego genotypu jest
wirus izolowany w 1996 r. wAustrallizmózglnieto-
pęrza owocozernego Pteropus a]ecto w prowincji
Nowa Południowa Szkocja. Analizaantygenowa i ana-
liza sekwen cji wrykazńą że ABL (ang. Australian bat
Iyssavirus) jest ściśle spokrewniony z kiasycznym wi-
rusem wścieklizny (genotyp I) oruz z Iyssavirusami
nietoperzy europejskich (EBL genotyp 5 i 6). Analiza
fi 1o genetyc zna wykazała j e dnak, że ABL stanowi now1,
genoĘp w obrębie rodzaju Lyssauirus (I,16,2I).

Występowanie

Wścieklizna jest chorobąo zasięgu globalnym, wy-
stępuje na caĘm świecie z wyjątkiem tych krajów czy
obszarów, które maj ąwiększąmożliwośc izolacjt dzię-
ki swojemu naturalnemu położeniu geograficznemu
oraz wprowadzeniu osĘch rygorów sanitarnych nie
ponvalających na zawlęczęnię zarazka. Australia cio

niedawna traktowana była jako konĘnent woiny od
wścieklizny, S;,tuacjauiegła zmlallę w 199ó r., kiedy
to zdiagnozowano wściekliznę u nietoperzy owoco-
żemych, a w listopadzie tego samego roku zanotowa-
no pierwszy przypadek wścieklizny u człowieka (1,
22). Wielka Brytania pozostawała wolna od wściekli-
zny do 1996 r., kiedy to poinformowano o przyoadku
wścieklizny u nietoperza (2I). Krajami i obszarami
-geograftcznymi woinymi od wścieklizny są: Skandy-
nawia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Japonia, Nowa
Zelandia, Gujana, Albania, Cypr, lslandia. Urugwaj,
Libia (28).

Choroba utrzymuje się w środowisku naturalnym w
dwóch formach epidemiologicznych (8, 13, 23): jako
wścieklizna nafuralna lub tzw. ,,leśna" (ang. sylvatic
rabies) występująca u zpvięrząt wolno Ąjących oraz
w ś c i ekl izna :ultczna wy stępuj ąc a u b ezp ański ch p s ów
oraz kotów.

Wścieklizna leśnawystępuje na cĄm świecie i jest
problemem takżew Ęch krajach, które poprzez szcze-
pienia psów wyeliminowĄ chorobę u tego gatunku.
Krążenie witusa w środowisku nafuralnym podtrzy-
myrvane j e st przez zwrcrzęta rożnych gatunków, i<tóre

mogą stanowió zarówno wektor jak i rezerwuar wiru-
sa wścieklizny. Zwterzęta takie charakteryzują się dużą
wrażliwościąna zakażenie oraz zdolnością do trans-
misji wirusa na inne zwterzęta. Naleąv wyodrębnić te
gatunki zwtetząt, które są taWe wrażliwe na zakaże-

nie wirusem wścieklizny, a które stanowią ślepe ogni-
wo w łańcuchu transmisji choroby (ze z-łvierząt wolno
żyjących: sarna, jeleń, domowych: bydło) (I3,14,23),

Główne rezeruuary wi]usa wścieklizny na świecie

Europa. Do początków XX w. dominowała tu
wścieklizna uliczna, gdzie głównym wektorem trans-
mitującym zarazekbyŁpies (Canis familiais) oraz wilk
(Canis lupus). Sytuacja uległa radykalnej zmianie w
pierwszej połowie XX w. W wielu krajach europej-
Śkich zwalczano wściekliznę u psów poprzez ścisłą
kontrolę populacji bezpańskich psów i okresowe szcze-
pienia profilakĘczl\e, a także w wyniku zmniejszenia
gęstości populacji wilka. Zabiegt zwlązanę zę zwal-
czaniem wścieklizny ulicznej w Europie spowodowa-

Ę adaptację wirusa wścieklizny do nowego Ąrwicie-
la, którym okazał się lis rudy (4, J , 9 , I0, 27). W Wa-
jach nadbałtyckich. w tym takżę i w Polsce, obsenłru-
je się narastającą liczbę przypadków wścieklizny u
jenota (5).

Ameryka Północna. W kraju łm, w rejonach ark-

Ęcznych, mwścieklizny jest lis
arkĘczny pozostałym obszarze," ,;H*;

h st także
wścieklizna występuj ąca u nietoperzy ow adożernych
(głównie v Eptesicus, Lasionycteris i Myotis spp.).
Przypadki wściekiizny u nietoperzy notowane są na
terenie wszystkich stanów. Inaczejjednak ntżw Euro-
pie, wszystkrcszczepy izoiowane Sta-
nach Zjednoczonych należądo (6.

13,26).
Ameryka Południowa i Srodkowa. W Ameryce

Pofudniowej. poza ciągle obecną wścieklizną psów,
niezwykie istotnym wektorem wścieklizny są nieto-
perze wampiry (Tadańdai .), które sta-
nowią żrodŁo infekcji dla 1 domowych,
zwłaszcza dla bydła (6).

Lzja. Na kon§mencte azjaĘ ckim głównlłn fezerwu-
arem wirusa wścieklizny jest pies. Obok psa wektora-
mi wściekiimy są: lis arĘcmy (Syberia), lis rudy (Srod-
kołr.y Wschód), i wilk (Afganistan, Irak i lran) (6, 13).

Afrvka. W AĘce, podobnie jak w Azji, pies od-
grywa pierwszoplanowąrolę jako wektor wścieklizny.
Obok psa niezależny cyklkĘenia wirusa utrzymują
mangusta (Herpestes spp.), szakal (Canis spp.), oto-
cjon (Otocyon megalotis) oraz anĘIopa kudu (Trage-
laphus spp.). Mangusty są bardzo często zródłem wi-
rusa dla bydła w Repubiice Poh,rdniowej AĘki (6).

Australia. Do 1996 r. Kontynent ten lwńany byŁ
zawolmy od występowania wścieklizny. Jednak w lip-
cu Ł996 r. zanotowano tam pierwszy przypadek wście-
klizny u nietoperza owocozernego z gatunku Pteropus
a]ecto q, prowincji Nowa Poh;dniowa Szkocja, We
wrześniu tego samego roku zdiagnozowano kolejny
przypadek wścieklizny u nietoperza owoco żerne go
tego samego gatunku.
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Kolejne przypadki wścieklizny w Australii zdiagno-
zowano w pńdziemiku i listopadzię 1996 r. u innego
nietop erza owocozern ego (Pterop us s c apu lalus). W
listopadzie tego samego roku zanotowano w Australii
przypadek wścieklizny u 39-letniej kobieĘ która 5

Ęgodni wcześniej zostŃa zadraśnięta przez nietope-
rza. Drugl przypadek wścieklizny u człowieka miał
miejsce w grudniu 1998 r. u27-Ietniej kobie§ w po-
nad dwa lata po pogryzieniu przez nietoperza, Obie
kobieĘ zmaĘ. Do chwili obecnej wirusa wściekli-
zny izolowano w Australii od 4 gatunków nietoperzy
należący ch do podrzędu Megachiroptera (nietoperze
owocożern e) oraz Mi cro chirop tera (nietopęrzę ow a-
dożerne). Gatunki, u których stwierdzono wściekliznę
badaniami laboratoryj nymi to : Pteropus al ec to, Ptero -
pus policephals, Pteropus scapulatus, Sacco]aimus fla-
viventris. Australia pozostaje jednak ciągle konĘnen-
tem wolnym od wścieklizny zwierząt lądowych.

Zprzedstawionych danych jasno wynika, że wście-
kliznajest chorobą która nie zna granic, ajej obec-
ność notuje się niemalże na cĄm świecie, Jej po-
wszechne występowanie u zwierząt stałocieplnych i
nietoperzy sfrlł arza o gromne zagr ożenie dla Ę cialudz-
kiego. Tak więc wszystkie dziaŁania zmierzające do
eliminacji wirusa wścieklizny ze środowiska mają
ogromne znaczente dla zdrowia publicznego, a także
dla ograniczania strat w gospodarce.
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ROELS S., VANOPDENBOSCH E.: Chłoniak ko-
mórek B w mózgu owcy. (B cell lymphoma in the
brain of a sheep). Vet. Rec. I49,392-393, 2001 (13)

U owcy w wieku 6 lat wystąpiĘ odleżyny na mostku i łokciach, oczopląs,
porazenie kończyn, drżenie głowy, powiększen;e węzłów chłonrrych. Tempera-

tura ciała była w normie Zwierzę padło. zaś badaniem histopatoIogicznym móz-
guwykluczonowściekliznęizakaźnągąbczastąencefalopatię Stwierdzonośród-
naczyniowe i wokółnaczyniowe nacieki komórek limfoidalnych w mózgu i w opo-
nach mózgowych. Nacieki komórkorve o charakterze ogniskowym byĘ syme-
trycznie rozmieszczone. Komórki ]imfoidalne z dużymi jądrami i zbitą chrorna-

tyna. miaĘ wyraźnie zaznaczone 1ąderko. Cechowały się dużą ilością figrtr llito-
tycznych Stosując przeciwciała monok]onalne dla markera BLA 36 limfocytórł
B wykazano domintjący udział limfocytórv B w naciekach komórkorłrych Ba-
dan;a wykazaĘ że ten specyficzny rodzaj guza powinien być brany pod uwagę
w diagnostyce różnicowej zakaźnej gąbczastej encefalopatii rr owiec.

G,

RITCHIE C., FOSTER G., GUNN G., PEARCE
M., MATHER H. : Występow anie S almonella typhi-
murium DT 170 u bydła (Salmonella Ęphimurium
DT 170 in cattle). Vet. Rec. I49, 63I,200I (20)

Zachorowania bydła mlecznego i bydła opasowego w Moray (Wielka Bryta-
nia) były w}.wołane przez Salnonella typhimuriumDT ),70, S. qphimuriumDT
104 i S. typhinurjum DT 204c. W stadzie licząclłn 98 krów zasuszonych padło
9 sztuk, 3 krowy poroniły Spośród 500 badanych próbek kału z 50 wyizolowa-
no Sa]mone]]a ĘphimuriunlDT ]70, Ponadto w 3 inrrych lermach bydła choro-
wał_v pojedyncze krowy Analiza epidemiologiczna wykazŃa, że w latach 1992
i l993 ludzie na terenach, na których były usytuowarre fermy bydła chorowali
na salmonellozę wywołaną przez Salmonel}a typhimurium DT 170. Zródłem
zakażęnia ludzi byĘ produkĘ spoĄwcze zawierające materiał pochodzący od
drobiu

G.


