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Metody postępowania w immunizacii doustnei lisów
p]zeciwko wŚG iekl iŹnie
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Strategies of oral uaccination of foxes against tabies

Sumnary
The paper presents factors aff'ecting the e{liciency of vaccinating red fores against rabies using oral vac-

cines. These factors include: the size and the choice of the area where the vaccine is distributed, the frequencv
of vaccine distribution and the densit1, of baits per sq. km in the yaccinated area. The efliciency of different
strategies uscd in rabies control in Europe was also discussed.
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Opracowanie szczepionek, które podane drogą do-
ustną skutecznie chroniĘ przedwściekliznąlisy, uzna-
wanę za główny wektor i rezerwuar tej choroby, było
pierwszym dużym krokiem w kierunku eliminacji
wścieklizny z populacj i zwterząt wolno zyjących. Po
opracowaniu skutecznej szczepionki i zastosowaniu
jej w terenie pojawiły się kolejne problemy związane
z : dostępno ścią szczepionki dla zwierząt, sposobem
j ej wykłada nia, liczb ą dawek na km2, monitorowani em
skuteczności akcj i uodporniania.

Wielkośó obszaru, na którym
wykładana jest szczepionka

Wykładanie szczep ionki na dużej powi erzchn 1 uzna-
wane jest zakluczowy warunek skuteczności w elimi-
nowaniu wścieklizny. Rekomendowana powierzchnia
wykładania nie powinna być mniejsza niż 2000-
-5000 km]. Jednakże zaleca się, by obszar wykładania
szczepionki był możliwie jak największy, gdyż naj-
skuteczniej sze okazało się wykładanie szczepionki do-
ustnej na obszarze większym niz 50 000 kmr. Stoso-
wanie takiej strategtiprzez odpowiednio długi okres
(> 5 laQ jestza\ecane,nawetjeśli jestto strategiadroż-
szaniż wykładanie szczepionki na małej powierzchni
(1,6).

D*gą zalecanąmetodą są szczepienia kordonowe,
ktore odgryw ająw ażna ro1 ę podczas drugi ej fazy zw al-
czania wścieklizny metodą uodporniania doustnego
(OV), kiedy to konieczne jest zapobieganie ,,reinfek-
cji" ,,terytorium" już wolnego od wścieklizny. Strate-
giata charakteryzuje się tworzeniem szerokiego na 10-
-30 km pasa szczępięńwzdŁuż sąsiadującego teryto-
rium, gdzie wścieklizna występuje endemicznie. Jeśli
na obszarzę obj ętym akcj ą OV nadal występuj ą ognis-

ka wścieklizny,zaleca się dodatkowe lokalne wyłoże-
nie szczepionki w ognisku (1).

Wyból 0bszalu i częstotliwośó
wykładania szczepiOnki

Wysoka zdolność lisa do adaptacji do warunków
środowiskowych powoduje, że gatunek ten zasiedla
praktycznie wszystkie rodzaje konwencjonalnych i no-
wych siediisk życiaw Europie Srodkowej (w tym tak-
że parkt, miasta, osiedla itd.). Stanowi to wskazanie
do modyfikacji wyboru obszaru wykładania szczepion-
ki. Przy oplacowywaniu terytorium, ktore ma zostać
objęte wykładaniem szczepionki, powinny być brane
pod uwagę: aspekty topograficzne np. bariery natu-
ralne (rzeki, łańcuchy gorskie) stanowiące przeszko-
dę dla szerzenia się wścieklizny, sytuacj a epizootycz-
na w regionach bezpośrednio graniczących z obsza-
rem wykła danj a or az liczb a przyp adków wś c iekl i zny
u zwierząt wolno żyjących i liczba ekspozycji ludzi.
Wykładanie szczepionki w okresie spadku Liczby przy-
padkow wścieklizny lub po szczytowym wzroście
wścieklizny uwazane j est za najbardziej ekonomiczne
i efektywne. Jednak, jakwykazano w Niemczech, dy-
namika wścieklizny nie wpĘwa na sukces OV, kiedy
wykładanie szczepionki odbywa się na duzą skalę.
Zwykle szczepionka powinna być wykładana na tere-
nie objętym akcją 2 razy do roku (wiosną jesienią),
Obecnie testowane są alternatywne strategie w celu
zwiększenia wskaznik a przyjęcia szczepionki i zwięk-
szenia odsetka serokonwersji w populacji lisa rudego,
np. dwukrotne wykładanie szczepionki w odstępie 2-4
tygodni, wykładanie szczepionki w poblizu lisich nor,
atakże wykładanie szczepionki w okresie lata. Częs-
totliwość kampanii wykładania zależy odllczby przy-



padków wścieklizny i gęstości populacji lisa oraz zwie-
r ząt b ędących konkurentami w pob ieraniu szczepion-
ki. Pierwotnie przyjmowano, żę 3-4 kampanie w cią-
gu 2 Iat są wystarczające do eradykacji wścieklizny.
Jednakze, j eśli w Finlandii tylko 2-3 kampanie wykła-
dania szczepionki spowodowały eliminacj ę wściekliz-
ny, o wiele więcej akcji (l0-12) potrzeba było w silnie
zapowietrzonych regionach Niemiec (1, 3, 6-9, 11).

Gęstośó wykładania szczepiOnki

Do osiągnięcia satysfakcj onuj ącego przyjęcia szcze-
pionki przez zwierzęta docelowe dziko żyjące, przy
określeniu gęstości przynęt naleĘbrać pod uwagę tak-
że tnne gatunki zwierząt, będące konkurentami.
W przypadku OV gęstość wykładanychprzynęt zale-
ży od gęstości populacji lisa w danym terenie, struk-
tury socjalnej tej populacji, dostępności pożywienia
i obecności zwierzą| które współzawodniczą w po-
bieraniu przynęt. Przyjmuje się, ze we wszystkich kam-
paniach wykładania szczepionki powinna występowac
nadwyzka szczepionki w stosunku do liczby lisów
ży j ący ch na danym ob szar ze. Liczb a s zcz ep i onek wy-
kładanych w róznych kampaniach w róznych krajach
wykazuje duże wahania: 1 l - 15/km2, 15- 16/kmr.
lS/km:, 20lkrn1,23lkfi, a nawet 90/kmr. Swiatowa
Or gantzacj a Z dr ow ia rekomenduj e minimaln ą liczb ę
przynęt wyno sząc ą 1 5 il(m2. Zwiększenie gęsto śc i wy-
kładanych przynęt rekomendowane jest w przypadku
wysokiej gęstości populacji lisa oraz zwieruąt konku-
rencyjnych. Rozważając tóżne przynęty i strategię
wykładania WHO sugeruje, by przeprowadzac małe
terenowe eksperymenty, które pozw oląna określenie
,,op§,malnej" gęstości prrynęt. Jednakże takie badania
terenowe są bardzo drogie i czasochłonne ( 1 , 3 , 4, 7) .

Współzawodnictwo w pobielaniu plzynęt

Przyjmowanie przynęt przez zwierzęta innych ga-
tunków niż lis zależy od atrakcyjności przynęty dla
tych zwierząt oraz gęstości ich populacj i na obszarze
wykładania szczepionki. Podczas kampanii wykła-
dania szczepionki wiele gatunków zw|erząt zostało
zidentyfikowanych jako konkurenci lisa, np: gryzo-
nie, łasicowate, wałęsające się psy, koty, a także ptaki
- zwłaszcza krukowate. Ogolnie biorąc, wszystkie
zwierzęta mięsozerne i wszystkożerne powinny być
brane pod uwagę jako zwierzęta stanowiące konku-
rencję dla lisa w pobieraniu przynęty. Na obszarach
Europy Srodkowej dzik wydaje się głównym konku-
rentem. W kazdym przypadku możliwość wpĘrłu kon-
kurenta na efektywność OV należy oszacować poprzez
określenie liczebności populacji tych zwierząt (6).

Wykładanie plzynęt

Początkowo prąmęĘ byĘ wykładane ręcznie. W ak-
cjach wykładania uczestniczylimyśliwi i słuzby leśne.
Podstawą wykładania ręczne go było po siadanie odpo-
wiednich map, na podstawie których określano indy-
widualne ob szary wykładani a szczep i onk i or az zazna-

czano dokładne miejsce wyŁożenia przynęt. Zaletą
ręcznego wykładania jest mozliwość ukrycia przynęty
tak, by o chroni ć j ą pr zed b ezpo średnim nasłone czn:re -
ntem oraz przed zwierzętami konkurującyml z lisem
w pobieraniu przynęty. Równiez Ęm sposobemprzy-
nęty mogą byó umieszczanę w miejscu, które znane
jest myśliwym z odwiedzaniaprzez lisy, co powoduje
zwiększenie pobierania przynęt przez zwierzęta tego
gatunku. Poza tym myśliwi obeznani ze swoim tere-
nem mogą dostosowywać gęstośc przynęt do lokal-
nych warunków, np.: uzyć większej Itczby przynęt
w miejscach wyludnionych, na nieużytkach i na ob-
szar ze o duzej lic z ebno ś c i zw s,er ząt konkurencyj nych.
Podstawowym ograniczeniem przy ręcznym wykłada-
niu szczepionki jest skala, wydatkow. ponoszonych na
organizację i przeprowadzenie akcji. Dochodziło do
tego zmniejszenie się liczby osób zaangażowanych
w wykładanie. W efekcie rożnice w uodpomieniu li-
sów dochodztĘ nawet do 30"ń.W związku z tym ko-
nieczne stało się poszukiwanie metod alternatywnych,
zwłaszcza że obszar vłykładania szczepionki zkńdym
rokiem powiększał się. Okazało się, że przynęty ze
s zc z ep i o nką mo gą b y ć r o zkładanę (zr zlc ane) z s amo -
lotu. Metoda ta okazała się zdecydowanie lepsza od
wykładania ręczlego. Wprowadzenie tej techniki pozwo-
liło na znaczne obnizenie kosztów (3, 9, 10, 12,13).

Współpraca międzynalOdOwa

Wścieklizna jest chorobą która nie respektuje gra-
nic. Metody zwa\czania powinny uwzględnic charak-
ter choroby oraz stosować podejście globalne do jej
eradykacji. Temu celowi słuzą spotkania pomiędzy
sąsiaduj ącymi kraj ami, stosuj ącymi doustną immuni-
zację lisów jako metodęzwalczania wścieklizny oraz
spotkania międzynarodowe organizowane przez labo-
ratoria referencyjne O.I.E i WHO, na których omawia-
ne sąbiezące problemy dotyczące kontroli wściekliz-
ny w Europie (6),

Analiza skuteczności różnych strategii przy zwal-
czaniu wścieklizny u zwierząt wolno żyjących prze-
prowadzona przez Schliitera wskazuje, że w Niem-
czech stosowano zasadniczo dwie, rózniące się zde-
cydowanie między s obą koncepcj e wykła dania szcze -
pionki (9). Pierwsza z nich (strategia A) polegała na
staĘm wykładaniu szczepionki, uwzględniaj ącym : sta-
łąltczbękampanii w roku, stałą liczbę dawek szczę-
pionki na km2, wykładanie szczepionki tylko z samo-
lotu. Wykładanie szczepionki w tej strategii odbywa
się na duzą skalę, tzn. akcja obejmuje odpowiednio
dużę obszary oraz musi jej towarzyszyc szczegółowy
program kontroli efektow wykładania szczepionki.
Kontrola efektów immunizacji polega na określeniu
stopnia pobrania szczepionki, oznaczeniu miana prze-
ciwciał, a takżę kontroli ewentualnego siewstwa wi-
fllsa,,szczepionkowego". Strate gia ta zastosowana
została w 1991 r, w 5 krajach związkowych wschod-
ni ch Ni emi ec. Uzyskano sp ektakularny spadek liczby
przypadków wścieklizny wę wszystkich 5 krajach



związkowych. Wykładaniem objęto obszar o po-
wierzchni 180 000 km2, a w ciągu roku przeprowa-
dzano dwie kampanie (wiosną i jesieni{ przy gęstoś-
ci wynoszącej 18-20 dawek szczeptonki na km2.

Drugi sposób (strategia B) polegał nabardzo częs-
tej zmiante założęńorganizacji kampanii OV. Wykła-
daniem obejmowano obszary o niewielkiej powierzch-
ni, a obszar wykładania dostosowpvany byłkażdora-
zowo do panującej sltuacji epizooĘcznej wścieklizny.
W strategii tej nie uwzględniano bardzo waznego ele-
mentu przy zw alczaniu wś cieklizny, j akim j e st wsp oł-
praaa przygraniczna, W konsekwencji prowadzlło to
do przemieszczania się zakażonych zwierząt z tere-
nów pr zy gr aniczny ch kraj óq gdzi e w ś c i ekl izn a była
obecna, w głąb terytorium uznanego za wolne od
wścieklizny.Liczba kampanii w ciągu roku, jak i czas
wykładania szczepionkibyĘ również niewystarczaj ą-
ce. Tereny obj ęte wykładanie m szczepionki byĘ małe,
a ich obszar wahał się od 500 do 800 km2. IJzasadnia-
jąc wybor tej strategii wielu decydentów twierdziło,
żę br ak j e st do state czny ch funduszów, aby wykładaó
szczepionkę w caĘm kraju. Jednak analiza kosztów
obu strategii do odniesionych korzyści wykazała, że
w rezultacie strategia ta jest znacznie kosztowniejsza
od strategii A. W Brandenburgti, gdzie zastosowano
strategię A, zanotowanobardzo szybki spadek liczby
przypadkow wścieklizny w latach 1992-1998, o w
ostatnich latach nie odnotowano tam żadnego przy-
padku choroby. Koszt zastosowania strategii A, który
obej muj e or ganizacj ęwykładania pr zynęt, koszt szcze -
pionki i badanie efektyłvności, wyniosł 8 mln DM. Jak
widać, jest to bardzo kosztowny program. Natomiast
w P alaĘnacie-Nadren ii, gdzie brakowało p i eniędzy na
jednoczesne wyłozenie szczepionki na caĘm teryto-
rium, wybrano strategię B. Wykładanie szczepionki
rozpoczęto w 1985 r. i mimo tak długiego okresu na-
dal noĘe się tam przypadki wścieklizny, a teren ten
do dnia dzisiejszego nie został uznany za wolny od tej
choroby. Podkoniec 1996r.potrzebabyło 10 mln DM
na przeprowadzenie akcji wykładania szczepionki.
Należy dodać, ze w obu przypadkach powierzchnia
na której wykładano szczepionk ęnie różniła się w istot-
ny sposób, by rzutowaŁac nakoszty kampanii. Wnios-
ki, j akie zostały wyciągnięte w Niemc zech z tych ba-
dań, pozwoliĘ znowelizowac i zakb;a,lizować meto-
dy postępowania przy planowaniu i organizacji wy-
kŁadania szczepionki. Na tej podstawie tozszerzono
obszar OV, zintensyfikowano akcje na obszarachprzy-
gr aniczny ch zarówno mi ędzy kraj ami zw iązkowymi,
j ak rownie ż mlędzy s ąs iednimi p aństwami, zwi ększo-
no liczbę przynęt na km2, a takżę zintensyfikowano
nadzór nad or ganizacją szczepień oraz nad badaniami
efektywności immunizacj i doustnej. Określono moz-
liwość zakohczenta szczepiei po 3 kolejnych latach
od ostatniego przypadku wściekllzny na danym tere-
nie. Po wprowadzeniu w 1994 r. w całych Niemczech
j edno litych zas ad doĘ c zący ch mv alczani a w ś c i ekl izny
metodą doustnej immunizacji lisów zanotowano spa-

dek liczby przypadków wścieklizny z 1378 w 1994 r.
do 153 w 1996 r. i 86 w 1997 r. Oznaczato zmniejsze-
nie liczby przypadków w zalężności od analizowane-
go kraju związkowego o 89-97% (:9),

Okazuje się, ze OV jest bez wąĘienia najbardziej
efektywną metodą kontroli wścieklizny w populacji
zwierząt wolno żyjących. Nalezy jednakzawsze mięó
na uwadze, oprócz skutecznej, wysoce immunogen-
nej szczepionki, pozostałe czynniki wpĘłvające w zna-
czący sposób na skuteczność doustnej immunizacji,
tak by w końcowym efekcie osiągnąó spadek liczby
przypadków wścieklizny lub jej eradykację z popula-
cjtzwierząt lądowych.
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