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0kreślenie ]esztkowei patogenności szczepionek
do doustnego uodporniania lisów plzeciwko wściekliźnie
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Detemining the residual pathogenicity of labies vaccines fot the immunization of loxes

Summary

The conventional control of rabies (shooting, gassing, poisoning) appears to be ineffective. Oral vaccination
of foxes against rabies offers a chance to reduce rabies in Poland. Before the choice and distribution of a

vaccine for the oral immunization of foxes against rabies availab|e on the market (Fuchsoral, Rabifox, Rabigen,
oral, Raboral, Lysvulpen), studies of their residual pathogenicitv rvere conducted. The decision for the strain
of SAD Bl9 (vaccine Fuchsoral) to be used in Poland was made on the basis of the evaluation of residual
pathogenicity of vaccines along with their field documentation (efficiency, innocuity,), after a debate betlveen
medical and veterinary authorities and consu|tation rvith WHO reference centers ibr rabies.
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Do 1993 r. zwalczanie wścieklizny w Polsce opie-
rało się głównie na tworzeniu okręgów zapowietrzo-
nych. Wokół okręgu zapowietrzonego tworzony był
okręg zagrożony gdzie organizowano odstrzał sanitar-
ny zwterząt dzikich. Dztałanlate nie powodowaĘ za-
hamowania szerzenia się wścieklizny (5,10). W poło-
wie lat 70-tych Komisja ds. wścieklizny zwterząt dzi-
kich Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN zaleclła
wprowadzenie odstrzału jako metody redukcji popu-
lacji lisa rudego. Metoda ta jednak nie wyszła poza
fazę eksperymentu (7, l I). Zalecana w Ęm czasie przez
WHO metoda obniżenia populacji lisa poprzez gazo-
wanie nor nie znalazŁa zastosowania w kraju zewzglę-
du na brak doświadczenia w stosowaniu środków che-
micznych do gazowania oraz brak mozliwości zabez-
pieczeniaodpowiedniego nadzoru, który gwarantował-
by bezpieczeństwo i skuteczność przedsięwzięcia (7).
Dlatego też szansąna ograniczenie epizootii wście-
klizny wśród lisów wolno żyjących stało się wprowa-
dzenie uodporniania doustnego. Wybor doustnej im-
munizacji lisów przeciwko wściekliźnie jako metody
kontroli wścieklizny wiązał się jednak zwprowadze-
niem do środowiska szczepionki, która zawiera po-
tencjalnie patogenny wirus. Konieczne zatęm stało się
określenie resztkowej patogennoś ci szczepionek do-
stępnych na rynku europejskim do doustnej immuni-
zacj i lisów przeciwko wściekliźnie.

Materiał imetody
Laboratoryjnej ocenie poddano szczepionki stosowane

w Europie do doustnego uodporniania lisów przeciwko
wściekliźnie, W badaniach uzyto następujących szczepio-
n ek : Fuch soral (T tibingen, N iemcy), Rabifox (Dessau-Tor-
nau, Niency), Rabigen oral (Mrbac, Francja), Raboral (V-

RG) (Rhóne MćricLLx, Frar,cja), Lysvulpen (Bioveta, Rep.
Czeska).

Badania laboratorllne resztkowej patogenności szczę-
pów szczepionkowych wirusa wśc iekl izny przepr ow adzo -
no na: myszkach białych o tnasie 1 0- l2 g, czterodniowych
oseskach rnysich oraz świnkach morskich . Zwierzęta lży-
te w badaniaclr pochodziły z hodowli Państwowego lnsty-
tutu Weterynaryjnego w Puławach.

Sześć grup myszek doświadczalnych, po 10 myszek w
kazdej grupie, inokulowano szczepionkami: Fuchsoral,
Raboral, Rabigen oral oraz Lysvulpen. Drogi podania oraz
dawkę podawanych szczepionek zarutieszczono w tabeli
nr I. Jako grupy kontrolne pozostawiono 10 rnyszek i 5

świnek morskich, ktorym nie podano żadnych preparatów.
Obserwację zwterząt prowadzono przez 30 dni. Zejścia
śmiertelne w pierwszych pięciu dniach po inokulacji trak-
towano jako niespecyficzne i nie wykonywano badań móz-
gor.via w kierunku obecności wirusa wścieklizny. Wszyst-
kie padłe po tym okresie zwierzęta poddawano sekcji po-
bierając rnózgowie do dalszych badań. Zwierzęta, ktore
przeżyĘ 30 dni były usypiane, a pobrane mózgowie spraw-
dzano testem immunofluorescencji bezpośredniej na obec-
nośó antygenu wirusa wścieklizny. W przypadku szczepion-
ki Raboral prowadzono obserwacje kliniczne inokulowa-
nych zwierząt.

Z mozgow ia zw ierząt doświadczalnych wykonywano
preparaty odciskowe, znakowano koniugatem zaw ieralą-
cym przeciwciała skierowane przeciwko białkom nukle-
okapsydu wirusa wścieklizny znakowane fluoresceiną. Pre.
paraty ogla.dano w mikroskopie UV w powiększeniu 400x.

Wyniki i omówienie

U myszek, którym podano domózgowo szczepion-
kę Fuchsora|, zawierającąszczep SAD B19, w ilości
0, 03 ml na zw ier zę, pi erwsze p or ażenia t zejścia śmi er-



(5l

telne wystąpiĘ 6 dnia po inokulacji. W grupie tej do
11 dnia obserwacji padły wszystkie myszki. W prepa-
ratach odciskowych z mozgowi padłych myszek
stwierdzono metodą immunofluorescencji świecenia
charaktery s Ę c zne dla zakażeni a wirus em wś c i eklizny.
W grupie myszek, którym szczepionkę podano drogą
doustnąw ilości 0,05 ml na zwl,ęTzę,pierwsze poraże-
nia wystąpiły 10 dnia po inokulacji. Jedna myszkaz
objawami porażeniapadłanastępnego dnia, a w prepa-
ratachodciskowych wykonany ch z mozgowia zwierzę-
cia stwierdzono obecność anĘgenu wirusa wścieklizny.
W grupie, w której podano doustnie 0,1 ml szczepionki
na zvvierzęjedna myszka padła w 13 dniu obserwacji.
W preparatach odciskowy ch z mozgowia myszki stwier-
dzono zakńenie wirusemwścieklizny, W obu grupach
myszek, którym podano szczepionkę drogą doustną
padło po I0oń inokulowanycl,1zwierząt (ab. 1).

W grupie myszek, którym szczepionkę podano dro-
gą domięśniowąw ilości 0,04 ml i 0,4 ml na zwierzę
orazw grupie myszek, którym podano podskómie 0,4 ml
szczepionki na zwlerzę nie stwierdzono w ciągu 30
dniowej ob serwacj i zej ść śmiertelnych spowodowanych
zakażęntemwirusem wścieklizny. W preparatach odci-
skowych zmózgowitych myszek nie stwierdzono świe-
c eń typowych dla zakażenja wirus em wśc ieklizny.

Szczepionkę Rabifox badano dwukrotnie ponieważ
w pierwszym eksperymencie uzyskano bardzo wyso-
kie wskaźniki resztkowej patogenności. Szczepionka
ta, zaw ler ająca szczep SAD P 5 / 8 8, p owodow ała I 00oń
padnięć po podaniu domózgowym. W grupie zwierząt
zakażonych doustnie uzyskano 20 i70% upadków dla
dawki 0,05 ml oraz I0 i 60% dla dawki szczepionki
wynoszącej 0,1 ml namvierzę. Wprzypadku zakażenia
domięśniowego uzyskano dla dawki 0,04 ml 0 i 30%
padnięć podczas gdy dla dawki 0,4 ml odsetek padĘch
zvvlerząt wahał się 0 i 90%. Wahania odsetka padĘch
zwlerzątzależne byĘ od serii szczepionki. Po podaniu
szczepionki drogą podskórną w ilości 0,4 ml na rwie-
rzę nie stwierdzono w preparatach odciskowych z moz-
gowi myszek obecności antygenu wirusa wścieklizny
przy badaniu metodą immunofluorescencj i (tab. 1 ).

W przypadku szczepionki Rabigen oral, zawierają-
cej szczep SAG1, myszki podzielono na grupy ekspe-
rymentalne i podano im szczepionkę w dawkach jak
wyżej. W ciągu 30 dni obserwacji nie stwierdzono
z ej ś ć ś mi erte lnych, któryc h pr zy c zynąbyłoby z akaż ę -
nie wirusem wścieklizny, gdyżw preparatach odcisko-
wych z mozgow i zw ierząt, którym podano szczepion-
kę, nie stwierdzono obecności świeceń charaktery-
stycznych dla zakażenia wirus em wś c i eklizny (tab. 1 ).

Szczepionka Lysr,ulpen, zawierająca szczep SAD
Bem, powodowała zejście śmiertelne wszystkich my-
szek w grupie inokulowanej domózgowo. Po podaniu
doustnym w dawcę 0,05 ml na zwlęrzę odsetek zejść
śmierlelnych wyniósł 80Yo, aprzy dawce szczepionki
0,1 ml padło 40ońmyszek. Nie stwierdzono antygenu
wirusa wścieklizny w preparatach odciskowych u my-
szękz grup, w których szczepionkę podano drogądo-

mięśniową (zarówno dla dawki 0,04 jak i 0,4 ml na
zwierzę) oraz podskómą(tab. 1). Szczepionkę rekom-
binowanąRaboral, która zawiera wirus krowianki, do
którego wklonowano §lko gen kodujący glikoprote-
inę wirusa wścieklizny, badano na nieszkodliwość
podając ją myszkom i świnkom morskim (tab. 1),
U żadnego z inokulowanych zwierząt nie zanotowa-
Tab. 1. Wyniki badania nieszkodliwości szczepionek

Objaśnienia: p.o. per os; i.c. dornózgowo; i,m. - domięśniowo;
s.c. - podskór-nie, *użyto I0 zwierząt dla każdej drogi podania,
*x użyto 5 zu,ierząt dla każdej drogi podania

FU cH s0 BAL
sAD B1 9
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sAD P5/88
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no obj awów chorobowych specyfi c zny ch dla zakażę-
nia wirusem pox.

Szczep SAD B19, który zawieraszczepionka o na-
zwie handlowej ,,Fuchsoral", zabtjał wszystkie zaka-
zone myszki po podaniu domózgorym oraz I0oń my-
szękzakażonych drogądoustnąw dawkach 0,05 i 0,1
ml na zw|eTzę, Szczep ten nie powodował padnięc
myszek po podaniu domięśniowym i podskórnym
(ab. 1). W badaniach nad neuropatogennością szcze-
pu SAD B19 Neubert w grupie myszek zakażonych
dro gą dousmą dawką 0,05 ml na nlvierzęnie zanotował
żadnychpadnięć, natomiast po podaniu domięśniowym
0,1 ml szczepionki na zvvięrzę padło 5Yo myszek, Ba-
dania pr zeprowadzone przez Neub erta nad b eryieczęń-
stwem stosowania szczępu SAD B19 do doustnego
uodporniania lisów wykaz Ń, żę mimo posia dania przez
ten szczep resźkowej patogenności dla niektórych gry-
zoni nie wykazano neurowirulencji dla lisów i psów po
podaniu domózgowym. Po 5 następujących po sobie
pasażach domózgowych szczepu SAD B19 u lisów nie
stwierdzono rewersji do formy wirulentnej, która po-
wodowałaby wystąpienie choroby u lisów i psów. Po
10 pasażach na myszkach właściwości szczepu nie ule-
gaĘ zmianie, ajednocześnie wykazano,że gryzonie nie
wydalająwirusanawetprryciężkimzakażeniuukładu
nerwowego (8). SzczepioŃa zawierająca szczep SAD
P5/8 8 pod handlową nazwą,,Rabifox" powodowała
rcO%zejść śmiertelnych po podaniu dom ózgov,rym oraz
po podaniu doustnym od 10-70Yo zejść śmiertelnych w
zależności od serii. Według danych producenta szczę-
pionki patogenność dla myszek po podaniu doustnym
wynosi od 5-10%, Własne badania sugerująjednak, iż
szczep ten nie jest tak stabilny jak szczep SAD B19
i prawdopodobnie dlatego występują rożnice w pato-
genności w zależności od serii szczepionki.

Szczepionka zawterająca szczep SAGl okazała się
całkowicie apatogenna dla dorosłych myszek bez
względu na drogę podania (tab. 1). Uzyskane wyniki
sązbieżne z wynikami uzyskanymiprzez Lebois (6).
Badania nieszkodliwości SAGl przeprowadzono rów-
nieżnagryzontachwolnoży jących.TakżewĘmprzy-
padku nie stwierdzono zejść śmiertelnych spowodo-
wanych podaniem szczępu SAGl niezależntę od dro-
gi inokulacji. Jednak wykazano, że szczep ten moze
ulegac rewersji do postaci wirulentnej nawet po jed-
nokrotnym pasażu na oseskach mysich (2).

Szczepionka rekombinowana VR-G (Raboral) oka-
zała się nieszkodliwa dla myszek i świnek morskich
(tab. 1). Jednak podnoszone są obawy, że wirus kro-
wianki, do genomu którego wprowadzono gen gliko-
proteiny wirusa wści eklizn y, może powodowa ć zaka-
żenię człowteka, szczególnie u osób z niedoborem
immunologicznym. Po blisko 200 latach stosowania
wirusa krowianki jako szczepionki została zlikwido-
wana ospa u człowieka, W maju 1980 r. świat został
uznarly ptzęz WHO za wolny od ospy człowieka. Za-
równo laboratoryjne jak i tTw. ,,szczepionkowe" szcze-
py wirusa krowianki oraz surowice diagnosĘczne zo-

staĘ złożone w bankach materiałów biologtcznych
i nie sądostępne w celach diagnosĘki rutynowej. Stąd
pochodzi daleko idąca ostrożność przy wprowadza-
nllL szczępionki rekombinowanej VRG przeciwko
wściekliznie do stosowania w terenie. Rozważanajest
bowiem możliwość kontaktu człowieka z upośledzo-
ną odpornością z wirusem rekombinantem. Może
wówczas dojść do zakażęnia (I, 4,9). Jak do tej pory
badania wykonane na naczelnych(szympansy) potwier-
dzają bezpieczeństwo stosowania tej szczepionki (9).
Inną podnoszoną lorestiąjest możliwość rekombinacj i
z innymi orthopoxvirusami, a zwłaszcza z poxwirusem
bydlęcym. Prawdopodobieństwo zaistnienia rekombi-
nacji jest co prawda małe, ale nie można go wyklu-
czyć (3). Po licznych wspólnych dyskusjach środowisk
medycznych i weterynaryjnych, zainteresow anych za-
gadnieniem wścieklizny i jej eradykacjąoraz po kon-
sultacjach z Centrami Referencyjnymi WHO d/s
Wści eklizny, p o dj ęto decy zj ę o dopuszczeniu szczepu
SAD B19 (szczepionka Fuchsoral) do stosowania w
Polsce. O takim wyborze zadecydował między inny-
mi fakt, że w chwili podejmowania decyzji trwĄ te-
renowe oceny efektywności szczepionek zawierają-
cychszczep wirusa wścieklizny SAGl i wirus rekom-
binant VRG. Natomiast szczepionka zawierająca
szczep SAD B19 byłavłyłożona w tym czasie w Euro-
pie w ltczbte ponad 25 milionów dawek oraz posiada-
ła naj lepiej udokumentowaną w próbach terenowych
efektywność i nieszkodliwość. W okręsie prawie 10
lat stosowania w terenie szazęplL SAD B19 nie zano-
towano pr4lpadkll wścieklizny, który byłby spowodo-
wany przezten szczep (I2,I3).
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