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Historia pliOnu

Odkrycie prionu łączy się z chorobą owiec, która
była znana przed I]30 r. o nazwie scrapie - polska
I7azwa trzęsawka (drżączka) lub choroba kfusowa. W
1899 r. Besnoit zaobserwował, że jest to choroba za-
kaźna, a w 1936 r. Cuille i Chelle wykazal1 ze chorobę
wywofuje czynnik przesączalny, który ze względu na
długi okres inkubacji został nazwany witusem powol-
nym (55). W 1967 r. odkryto czynnik o nazwie wiroid
(naga, kolista, samoreplikująca się cząsteczka kwasu
RNA wywołująca choroby roślin), który uważany był
także zaprzyczynę tej choroby. Podobny problem z
okreś] eniem czynnlkaetiologicznego tego schorzenia,
spowodowała choroba maedi visna. Jednakże po
stwierdzeniu, że jest to retrowitus, wysunięto hipote-
zę, że czynnik scrapie różni się krańcowo od wirusów
i wiroidów. W trakcie badańnadczynnlkiem wywofu-
jącym scrapie wykazano, żebrakjest w zakażonych
tkankach owiec chorych na tę chorobę, obecności DNA
bądź RNA. Kłóciło się to z ogólnie przyjętym dogma-
tem w biologii, że czynnlk zakażny ma zawsze infor-
mację genetyczną, Teraz okazało się, ze jest inaczej,
Stąd zaproponowano kilka określeń dla czynnika wy-
wołującego scrapie; m.in. Kimberlin zaproponował
termin virino; Marsh określenie, że jest to cząsteczka
DNA, zaś Prusiner podał w 1982 r. termin prion (PrP

proteinaceous infection particle - białkowa cząstecz-
ka infekcyjna lub prion protein - białko prionowe) (55).
Ten ostatni termin oznacza samoreplikującą strukturę
białkową o bardzo swoistych cechach (tab, I); za jej
odkrycie Prrrsiner otrzymałw I99] r. nagrodę Nobla,
Wsparciem dla prionowej teorii, która mimo nagrody
Nobla jest ciągle dyskutowana, sąbadania wykonane
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u dr o żdży (S a c c h ar o my c e s c e r ev i s i a e) (63), w których
opisano białko IJre 2p i Sup 35p (PSI+), posiadające
m.in. zdolność zmiany kształfu konformacj tprzestrzen-
nej, co prowadzi do tworzenia nowej formy - to jest
powielania się go, bezudziału materiału genetyczne-
go. A więc zjawisko to u drożdży, przypomina model
,,tworzenia" się prionu patologicznego (PrP" - scfa-
pie, PrP 33-35) z prionu fizjologicznego-komórkowe-
go (PrP'- cellular, PrP 27-30).

Dodac należy także, że tak wcześniej jak i obecnie,
grupa niemieckich badaczy (22-24, 49, 52), a także
wielu innych autorów (cyt. 46), podaje, żenadalprzy
rozpatrywaniu etiologii scrapie, należy brać pod uwa-
gę nie tylko teorię prionową aIę takżę witusową czy
virino, stąd Narang (51) dla tego czynntka wpIowa-
dzlł nazw ę nemawirus . T akżę o statni o szerc g autorów
(żI,25,63) wskazuje na wiele niejasności odnośnie
do charakteru bi ałka prionowe go. P owazną pr zeszko dą
w powszechnej akceptacji teorii prionowej (cyt. 46)
jest obecnośc ,,szczepów" tzn, izolatow tego czyn-
nika, które z achowuj ą charakterys ty czne c e chy p omi -
mo przepasazowania tch przez organizmy rożnych
gatunków, np.,. szczep wywołujący vCJD (variant
Creutzfeldt - Jakob Disease - wariant choroby Cręutz-
feldta-Jakoba) po przepasażowaniu zkrów chorych na
BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy - gąbcza-
sta encefalopatia bydła), na koty, świnie i antylopy
kudu, zachowuje tę samącechę. A tymczasem sekwen-
cje prionu (PrP') u tych gatunków zwlerząt są odręb-
ne, a więc zachodzi podejrzenie, ze PrP'u tych zwię-
rząt i PrP" pasazowany od bydła, są inne. Przyjmuje
się tez, żeprzyczynątworzenia rożnych szczepów prio-
nów jest różntca w strukturze trzeciorzędowej i wzo-
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Tab. 1. Właściwości biologiczne prionu patologicznego (PrP'")

Objaśnienia: *badania ostatnich lat zaprzeczajątyrrr faktom (l l, 13, 14, 16,28, 33, 40-45,4'7,48, 54,62,66).

rach glikozydacji PrP" (63), Innym faktem, a nawet
sensacją naukową odnoŚnie prionów, są dane Lasme-
zas'aiwsp. (38) o transmisji BSE na myszy, u których
nie stwierdzono PIP", a więc byłby to dowód, że cho-
roba występuje, rr,imo braku prionu patologicznego
(PrP"), co świadczyłoby o tym, ze jest powodowana
przez inny czynnik.

Gharakterystyka i właściwości ptionu

Obecnie wiadomo, żębiałko występujące jako prion
komórkowy (PrP') jest sialoglikoproteidem, o masie
27-30 kDa (a6). Wykazano (53,57), że jest ono m.in.
odpowiedzialnę za właściwy cykl okołodobolvy tzn.
dobry sen, którego zabutzenia sątypowymi objawami
u ludzi dotkniętych chorobąprionową o nazwie śmier-
telna rodzinna bezsennośc (FFI fatal familial insom-
nia), wywołaną prionem patologicznym, a także za
wzrost i różnicowanie komórek (34). Aby przekonać
się czy priony nie zawieraj ążadnej informacji gene-

Ę cznej, p o ddano j e działaniu m. in prote i naz, nukle az
oTaz czynników inaktywujących wirusy (60). Wyka-
zano, że są one wrazliwe na działanie trypsyny. nie-
których detergentów np. siarczan sodowy dodecylu,
mocznika, fenolu, kwasu trójchlorooctowego, kwasu
mrówkowego, NaOH, podchlorynu i wysokiego pH.
Stwierdzono równiez, ze są niewrażIlwę na nukleazy
(RNA-azy i DNA-azy), formalinę, 70oń etanol lub
metanol, niskie pH, EDTA, promieniowanie jonizują-
ce i UV (254nm) oraz gotowanie i standardowąstery-
lizację termicznąnp. autoklawowanie, a nawet tem-

peraturę 270"C czy 360oCprzęzl godz, (12). Niektó-
rzy jednak lważają że ulegająone częściowej lub caŁ
kowitej inaktywacj i pod wpĘ.wem autoklawowania w
temperaturzę l32oC przez 30-60 minut lub w tempe-
raturzę I34"C przy podwyższonymciśnieniu do I,5-2
atmo sfer pr zez 2 go dziny or az, że niszczy je 1 N NaOH
w ciągu 1-2 godziny lub 2N NaOH w ciągu 1 godziny
(cyt. 35)*).

Innym waznym faktem z zahesuprionów było zse-
kwencjonowanię aminokwasów w białku PrP" i po-
znanie ich składu aminokwasowego oraz ctężaru czą-
steczkowego (a6). Dzięki temu poznano kod geneĘcz-
ny i zsyntetyzowano DNA, którego użytojako sondy
do znaIe zieni a komp l ementarn e go materi ału genety cz-
nego. Przeprowadzono to na materiale pochodzącym
od zdrowych chomików i znaleziono u tych zwierzą|
fragmenty mRNA, białko oraz gen je kodujący. Biał-
ko to oznaczono symbolem PrP', które wykazano w
rożnychkomórkach u zdrowych ssaków, głównie jed-
nak w komórkach OUN oraz w makrofagach mięśnio-
wych, komórkach trzustki, limfocytach, neutrofi lach,
monocytach i płytkach krui. Opisano także, ze PrP'
przęz zmlanę przestrzennąprzekształca się w prion
PrP", a następnieprzezproteolizę wraca znowu do PrP'

*) Wedhtg zaleceń Instyfutu Kocha lv Berlinie z 1996 r. narzędzia i materiały
w rł,ypadku podejrzenia na ekspozycję na PrP" wilny być poddane lnoczeniu lv
1M NaOH przez 2.4 godziny lub rł, 6M roztworze izotiocyjanianu gLlanidyny
przez 15 minut, a następnie autoklaworł,aniu W temperaturze J 3zł"C przez I go-

dzinę



Tab.2. Właściwości prionu fizjologicznego (PrP") i patologicznego (PrP'")

Objaśnienia: *niektórzy altorzy (63) podają,że PrP" ma łańcuchów a - I1 -42'ń, a B - 3-41%

(cyt. 46). Fakty te pozwoliły Gajduskowi (29) jlż w
1990 r. na stworzenie teorii generacji de novo zakaź-

czynniki środowiskowe (zewnętrzne), w tym czynni-
ki fizyko-chemiczne.

Prion ftzjologtczny (PrP') u człowieka składa się z
253 aminokwasów i wykazuje wysoki stopień homo-
IogttzPrP" innych s zw 90oń

- cyt. 55). Jest kodo ajdujący
się w 20 chromoso homolo-
glczny gen PRN-p, który zlokaltzowany jest w 2 chro-
mosomie. Ciekawostkąjest to, żę oba chromosomy są

chomika 254 (32). Jest ono dośó konserwatywne, a

podobieństwo między nimi u zw terząt, wyno si 84 9] %
(Zq). W obrębie tego białka u ssaków znajduje się 5

charakterystycznych sekwencji zbudowanych z 8 ami-
nokwasów (Pro-His-Gly-Gly-Gly-Trp-Gly-Gln), któ-
r e powtarzają się i okre ślane sąj ako,,octarepeats" (2 

| :

60) W kurŻym białku prionowym jest aż 9 sekwencji
z 6 aminokwasami (Asn-Pro-Gly-Ęr-Pro-His), które
nazyw amy,,hexarepeats" (25, cyt. 29, 60). Miej sca te

sąjeszcze bardziej konsetwatywne niz całe białko, a
ich funkcja nie jest do końca poznana, choć wydaje
się być istotna. Wykazano, że w przypadku zwiększe-
nia się ich liczby w cząsteczce, dochodzic możę do

zrfllanpatologicznych, jako że cząsteczka białka ule-
ga modyfikacjom i w efekcie tego, mogąpowstać_dwie
żoformy białka prionowego: PrP' i PrP" (cyt. 55).

Trzebajednak stwierdzió, iż mimo wielu faktów
dotyczących prionóq nadal trudną sprawą jest osta-
tęcznę wytfumaczenie, skąd się bierze prion patolo-
giczny (PrP") lub co powoduje przekształcenie PrP'
w PrP*. Początkowo sądzono, ze jednym zmechant-
zmów moze byc mutacja punktowa lub insercja jed-
nego z aminokwasów, które prowadzą do zwiększe-
nia się sekwencji powtarzających - ,,octarepeats" (ż6,
60). Innym mechanizmem, któremu przypisuje się tę
zmianę,jest błędna translacja, co powoduje zmiany w
strukturze drugorzędowej mRNA orazzmlanę w ukła-
dzie kodonów i w kolejności aminokwasów w łańcu-
chu polipeptydowym (2I) . Zjawiska te powoduj ą zmie-
niony zapis w mRNA i w ten sposób dochodzi do syn-
tetyzowania nowego, odmiennego białka (55) Tlk
powstały nowy zakażny prion, łączy się z prionem f,r-

zjologicznym tworząc homodimer PrP" - PrP'. W



kompleksie tym, PrP' przybiera postać infekcyjną
(PrP"), po czymhomodimer rozdzięIa się na dwie czą-
steczki i PrP'" ,,atakuje" następne PrP'. W ten sposób
narasta ilość czynnika patogennego (PrP") i jest to
mo del,, czyste go białka" opracowan y pr zęz Prus inera
(55). Wynika z ntego, że nie ma potrzeby istnienia
dodatkowy ch cząsteczek informacyj nych aby do szło
do powstania prionu patologicznego i występowania
chorób prionowych. Obecnie wykazano, tak in vitro
jakl in vivo, że dochodzi do przekształcenia (konwer-
sji) PrP" w PrP'" najprawdopodobniej w modelu,,po-
nownego fałdowania" ( 1 0, IJ , 18, 25 , 30) lub w pro-
cesie,,zarodkowania" (krystalizacji - nukleizacji
wokół j ądra) (6, 1 0, 5 9), co j est porówn;,rv alne do zja-
wiska obserwowanego w ,,nowotworach białek" (pro-
tein cancers -7 ,59), w trakcie tworzenia których, do-
chodzi także do odkładania w tkankach układu ner-
wowego patologicznych izoform białek, np.: AB w cho-
robie Alzheimera czy a-synlkleiny w chorobie Par-
kinsona, co dowodzlło, że proces ten nie jest swoisty
tylko dla chorób prionowych.

Wykazano także, żepriony pochodzące od chorych
zwierząt rożntąsię od siebie, tzn. mająinny czas in-
kubacji po zakażeniu myszy, dają inny obraz zmianl
tych zwterząt oraz powodują odmienne umiejscowie-
nie zmian w mózgu przy chorobach prionowych czło-
wieka. W przypadku CJD zmiany dotyczągłównie
kory mózgo w ej, przy GS S (Gerstmann- Strtiussler syn-
drom - syndrom Gerstmanna-Strżussl era-Scheinkera)
i kuru-móżdżku, FFI wzgorzawzrokowego mózgu,
zaś w przypadku vCJD zmiany dotycząpnia mózgu.
Postawiono hipotezę, że o właściwościach tych zmian
może decydowac dodatkowa, maŁa cząsteczka, która
nie kodowałaby białka ale mogłabybyc łatwo odtwa-
rzalna w każdej komórce i podlegałaby dużej zmien-
ności. Zjawisko to próbuje się tłurnaczyć następująco:
białkowo-cukrowa część prionu to apoprion, natomiast
hipotetyczna cząstka (prawdopodobnie DNA lub
RNA) to koprion, a całość to holoprion, Ten ostatni
po dostaniu się do komórki ulegałby rozpadowi, wte-
dy apoprion zaczyna działac tak jak ,,czyste białko", a
koprion replikuje się wielokrotnie, po czymŁączy się
z apoprionem, nadając mu nowe określone cechy ho-
loprionu i to warunkować ma owązmienność.

Ptiony u zwielząt i ludzi

W przypadku prionów, bariery międzygatunkowe u
zwierząt zostaĘ pokonane. Stwierdzono m.in., żę cho-
roba szalonych krów (BSE) u bydła, została przenlę-
siona od owiec chorych na scrapie, a nadto wykazano
naturalne zachorowania na zakaźnę encefalopatie u
innych gatunków niż bydło, a mianowicie antylopy
oryx, antylopy eland, antylopy szablorogiej, kozy,
muflona, kota, pumy, geparda, tygrysa syberyjskiego,
ocelota, małpy, a nawet strusia i kury (cyt. 5, 46,61).
Zw ier zęta t e ul e g aĘ n aj c z ę ś c i ej z akażęniu pr z eby w a -
jąc w niewoli, gdyż najprawdopodobniej czynnlk za-
kaźny przeniknął do ich organizmów zpasząwzboga-

canąmączką mięsną wyprodukowaną z zakażonych
zwierząt (owce, bydło). Diringer i wsp. (22,23) poda-
Ii,że zakaźne encefalopatie mogą dotyczyc także jele-
ni, łosi, fretek, skunksów, szopów, chomików, szczLl-
rów i świnek morskich. Wykazano, że chorobę CJD i
kuruudało się doświadczalnteprzenieść m.in. na szym-
pansy (CJD i kuru) i koty (CJD) oraznamys4 chomi-
ka, szczuta i świnkę morską (kuru) (37, cyt.46). Na-
tomiast scrapie owiec możebyó przeniesiona m.in. na
kozę, owcę, norkę oraz mysz i chomika, zakażna ęn-
cefalopatia norek (TME transmissible mink ence-
phalopathy) na małpę, norkę i chomika, chroniczna
choroba zw ierzyny płowej (dzikich przeżuw aczy)
(CWD - chronic wasting disease) na norkę, fretkę, kozę
i mysz, zaś BSE na cielę, świnię, małpę t mysz (37,
55) (oprócz myszy pozbawionej własnego genu kodu-
jącego prion komórkowy PrP' 8).

Trzęba dodać, żeDiringer jużw 1995 r. (23)przed-
stawił liniową hip otezę przenoszenia się chorób prio-
nowych, a mianowicie podał, że drogą per os od owiec
dotkniętych scrapie, choroba ta przenosić się może na
bydło, kozy, antylopy, muflony, jelenie, łosie oraz lu-
dzi. Sugeruj e ontakże, ze choroba ta od tych zwierząt,
dro gą p e r o s lub p arante r alną pr ze cho dzi na człow ię -
ka, małpę, norkę i mysz, zaś od koz drogąparante-
ralnąprzechodzi na małpę, owcę i mysz, a z myszy
możę przenosic się na szczura i chomika. Od bydła
schorzenie drogą per os przenosi się na mysz, norkę,
kota, pumę i geparda, zaś drogąparanteralnątylko na
świnię, małpę, kozę i owcę. Ostatnio dowiedziono,że od
bydła czynnik ten drogą per os, przenosi się na czło-
wieka wyłvołuj ąc vCJD (I , 3 , 19 , 3 0). Wykaz ano , że
mysz z genem kodującym prawidłowe ludzkie białko
prionowe (PrP') zakaża się BSE (19). Hill (30) oraz
Bruce i wsp. (l5) udowodnili, że myszy zakażonę
mózgiem krów chorych na BSE i osób zmarłych na
vCJD chorująw idenĘczny sposób, zaś zakażenie BSE
i CJD przebiegało inaczej. Nadto Hill (30) wykazaŁ,
żeprion wywołujący BSE jest w stanie zmienicludz-
kie PrP' w czynnik wyłvołujący vCJD, a zatem jest to
dowód, ze BSE u bydła i vCJD u ludzi, jest powodo-
wany przęz ten sam czynnlk (I, 3, 19, 30). Fakty te
wskazujązatem, że stwierdzone 24 przypadki u ludzi
dotkniętych vCJD w Anglii t I przypadek we Francji,
amożę nawet więcej ntżtych 25 śmierlelnychprzy-
padków vCJD u ludzi, jaktwierdząniektorzy autorzy
(3, 9, 20, 3 I, 5 6, 5 8, 65), to infekcj a, która,,przeszła"
od bydła chorego na BSE. Dodać należy, że Brytyjski
Komitet Doradczy ds. Gąbczastych Encefalopatii
(SEAC) przyj*w 1997 r., ze istniej ę 95oń prawdopo-
dobieństwo nie wystąpienia ani jednego przypadku
vCJD w 1998 r., ajest tylko 50ń prawdopodobieństwa
wystąpienia jednego przypadku tej choroby u ludzi w
tym roku (2).

Generalnie przyjmuje się, ze choroby prionowe czło-
wieka wywołuje jeden typ prionu -rożnicapolega m.
in. na ułożeniu Iub zamianie aminokwasu (stąd różne
,,szczepy" ), a obj awy chorob owe zależą o d wrażliwo -



ści osobnika (63). Przyjęto, że występują 3 typy prio-
nów, amianowicie: priony cechujące się zachowaniem
swych pierwotnych właściwości mimo pasaży przęz
inny gatunek zwierząt; priony stabilne pasażujące
się tylko przęz ten sam gatunek zwierząt, z których je
wyizolowano i priony niestałe - zmteniające właści-
wo ś c i p o p asażach pr zez ten s am gafu nek zw ier ząt (63) .

Wykazano, że białko PrP'rózni się między gatun-
kami np. PrP" owiec i PrP'bydła różni się w 7 pozy-
cjach, zaś PrP' ludzi i PrP" króW aż (amoże tylko) w
30 pozycjach. Róznią się one także patogennością
gdyż wykazano, że mimo nie występowania w lzta-
elu, Australii i Japonii scrapie, stwierdza się przypad-
ki CJD, zaś w Wielkiej Brytanii gdzie scrapie wystę-
powało batdzo często, CJD występowała bardzo rzad-
ko (oprócz ostatnio opisanych 25 przypadkow vCJD,
aniektórzy twierdzą że więcej -3,9,20,31,56, 58,
65). Przyjmuje się takze, żetkanka rnięśniowa bydła
cho re g o na B S E nie zaw ięr a czy nnika zakaźne go, gdy ż
prion nie namnaża się w niej, tylko w tkance nerwo-
wej (mózg, rdzei kręgowy) (3, 4). Nie stwierdzono
także, aby możnabyło zakazic zwierzęta(myszy) czę-
ś c i ami układu p okatmowe go, ro zro d cze go, l imfo idal-
nęgo czy tkanką skórną tŁuszczową narządami we-
wnętrznym j oraz krwią i surowicą pochodzącą od by-
dła dotkniętego BSE (cyt.46).

Patogeneza chotób pilOnowyDh

Choroby wywołyłvane przęz priony dotyczą ośrod-
kowe go układu nerwowe go (O[IN), char aktery zuj ą s ię
długim okresem inkubacji (od kilku miesięcy do kil-
kunastu lat) i stosunkowo szybkim przebiegiem, a nad-
to bardzo rzadko występująu ludzi młodych (oprocz
choroby vCJD). W obrębie struktury szarej mozgu
obserwuje się pojawienie wakuoli czyli gąbczastości,
rozro st komórek glej owych, zanik dendrytów, a także
stwierdza się amyloid (postaó włóknista lub fibrylar-
na białka prionu). W przebiegu tych chorób nie reje-
struje się procesu zapalnego oraz nie obserwuje się
zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym, choć ostatnio
doniesiono o występowaniu w trakcie trwania CJD, a
nawet vCJD orazu bydła chorego na BSE, charakte-
rystycznego białka w tym pĘnie, o nazwie I4-3 -3 (39).
Podaje się również,żeprzy tych chorobach nie stwier-
dza się odpowiedzi odpornościowej. Ten ostatni fakt
tŁamaczy się tym, ze schorzenie ,,wylęga" się bardzo
długo itakiczas inkubacji choroby,,,nie nastraja" ko-
mórek układu odporrrościowego (UO) do ich ,,uczule-
nia", stąd brak ze strony UO odpowiedzi, jak to z rę-
guĘ bywa przy chorobach infekcyjnych. Nadto areak-
tywność UO tłumaczy się i tym, ze PrP'" jest bardzo
podobny do PrP', który jest nieimmunogenny orazĘm,
ze PrP'pojawia się bardzo wcześnie w rozwoju em-
brionalnym i organizm nabywa tolerancji naprzyszŁy
bardzo podobny czynnik jakim jest PrP" (50).

Trzebajednak dodac, żę badania ostatnich lat do-
starczyły takze wielu faktów z zaWesu odpowiedzi
odpornościowej w schorzeniach prionowych. Stwier-

dzićnaleĘ,że jużw 1967 r. Pattison (54) orazw 1987 r.

Liberski (42), apo 1994 r. wielu innych badaczy (cyt.
4I, 66 oraz 28, 40) wykazało u zwierząt laboratoryj-
nych ( chomik, s zczur) eksp erymentalnie zakażony ch
scrapie, atakżę u owiec zakażonych naturalnie scra-
plę orazu ludzi dotkniętych chorobąkuru, zwiększoną
aktylvnośó mikrogleju, Dalszym potwierdzeniem tych
informacj i były badania opublikowane w 1 990 r. ptzez
Liberskiego i wsp. (43) i w następnych latach przez
innych autorów (cyt. 40 oraz 13,16,40,44-46,66), w
których wykazano zwiększonąsyntezę I1-1, 11-6, TNF-a
i PGE, przęz mikroglej, u zwlerząt laboratoryjnych
(mysz) zakażonych eksperymentalnie scrapie i CJD
orazu ludzi dotkniętych CJD, Innym dowodem reak-
Ęwności UO na priony było stwierdzeni e po razpierw-
szy w 1997 r. (4],48) u myszy eksperymentalnie za-
kazonych czynnikiem scrapie, zwiększonej aktywno-
ści obwodowych tkanek UO, w postaci 50-80% wzro-
stu aktywności limfocytów śledzionowych po stymu-
lacji konkanawaliną A. Wprawdzie inni autorzy (11,
14, 33, 62) wykazali równiez w 1997 r, znaczącąrolę
limfocytów T iB oraz dużąrolę komórek B w szęrzę-
niu się (neuroinwazyjności) tego czynnika w OIIN u
myszy, to jednak badania Mabbott'a (41 ,48) sąna ra-
zie największą rewelacją w tym względzie.

Diagnostyka chotób priOnOwych

Obecnie choroby te diagnozuje się w zasadzieba-
daniem sekcyjnym i histopatologicznym, stosując ba-
dania immunochemiczne i immunocytochemiczne.
P o l e gaj ą on e na w ykazaniu ob ecno ś ci fibryli tow ar zy -

szących scrapie (SAF - scrapie associated fibrils) lub
też wykazaniu fragmentu proteiny b iałka prionow e go
odpornej na proteinazę K (58). Mozna w tych meto-
dach, w celu zademonstrowania obecności PrP'", uzyć
przeciwciał anty-PrP". Wykazano, że metoda western
blotting odsłania obecność SAF oraz wykrywa już w
4 tygodniu PrP'" w śledzionie zakażonych doświad-
czalnię myszy (55), Podobną obserwację zarejestro-
wano u naturalnie zainfekowanych owiec, gdzie PrP"
stwierdzono w OIIN, śledzionie i węzłach chłonnych
(2,55). WykorzysĘąc tątechnikę i przeciwciała dla
wybranych p eptydów biaŁka pri onowe go, stwi erdzo -
no w migdałkach owiec zakażonychnaturalnie obec-
ność PrP'" na rok przedpojawieniem się objawów kli-
ni cznych (2) . P r zypuszcza się, ze meto da ta może by c
przydatnaw diagnozowaniu CJD u Iudzilęcznie wia-
domo, czy b ędzie ona przy datna przy rozpoznawaniu
BSE u bydła (2,3).Ostatnio sugeruje się, ze w dia-
gnostyce CJD u ludzi i BSE u bydła, przydatne jest
stwierdzanie w pĘnie mózgowo-rdzeniowym specj al-
nych białek nazwanychprzęz Lee i Harringtona (39)
jako białka 14-3-3. Obecnie wykazano, żę ich funkcję
łączy s ię także, ze w z ględu na mno go ś c tch tzoform, z
roląadaptacyjnąw stosunku do białek biorących udział
w przekaźnictwie komórkowym (6Ą. Wspomina się
także o mozliwościach stwierdzaniaprzy tych choro-
bach cewkowo-włókienkowych cząstek,.wirusopo-



dobnych", co opisano w strukturach mózgowych u
myszy i chomików zakażonych scrapie, u naturalnie
zakażonychscrapie owiec orazuludzi chorych na CJD,
jakteZ u bydła chorego na BSE (51). Inni altorzy (cyt,
59) uważają ze postęp w diagnostyce tych chorób,
łączy się z poznanlęm ich patogenności choroby, to
jest poznaniu mechanizmow syntezy białek amyloido-
gennych. Ostatnio wykazano (36), że przeciwciało
monoklonalne o nazwie,,15B3", bardzo swoiście łączy
się tylko z PrP", a nte Łączy się z PrP", co stwarza, w
o c en i e autorów, dlżąnadzteję di agno s Ę czną Ę m b ar -
dziej, że wykrywa ono nawet niewielką ilość PrP".

D o daó nale ży, że w pr zy p adku di a gno zow ania ludz -
kich chorób prionowych np. CJD, bięrzę się pod uwa-
gę następuj ące badania (3 , 4, 27): elektroencefalogram,
w którym wraz z postępem choroby pojawiają się
wolne fale, a na nich dwu- lub trójfazowe wyładowa-
nia; testy wątrobowe, w których bada się poziom en-
zymow wątrobowych oraz zmiany morfologiczrrc na-
rządu; tomografię komputerową w której obserwuje
się zanik tkanki netwowej orazbadania płynu mozgo-
wo-rdzeniowego, w którym oznaaza się poziom biał-
ka. Metody są jednakże stosunkowo mało swoiste i
trudno na ich podstawie, w 100% postawić diagnozę.

Obecnie zakłada się, ze do diagnozowania tych cho-
rób u ludzi, potrzebna jest metoda, która w sposób mało
inwazyjny pozwalałaby na pobranie przyżyclowo pró-
bek z tkanki nerwowej, w celu zbadanta ich struktury
i wykryc ia ewentualny ch zmian hi stolo gicznych (ob ec-
ność struktur tubulopęcherzykowych, które mogąbyó
strukturami wirusa i włókien PrP-amyloidu) oraz mo-
lekularnych (pofałdowanych łańcuchow B w trzecio-
rzędowej strukturze prionów) (58), jak też, co wspo-
mniano wcześniej (37),wykazanie przy pomocy prze-
ciwciał PrP'".

Próby zapobiegania i leczenia chotób priOnOwych

Jednąz alternatyw, którąmożna byłoby stosować w
zapobteganiu występowania tych chorób u zwierząt,
jest wytworzęnie ras zwierząt hodowlanych niezdol-
nych do replikacji prionów, atakże modyfikacji genu
dla PrP" (4, 63), Trzęba także dodać, iz mimo braku
skutecznych spo sobów terapii tych schorz eń, r ozw aża
się zastosowanie metod prowadzących do zmniejsze-
nia ilości PrP" w komórkach, popTzęz zablokowanie
genu lub mRNA dla tego biaŁka, jakteż zahamowanie
konwersji PrP" w PrP" oraz zastosowanie substancji
wiĘących się i destabilizujących struktury PrP'" (56).

podsumowanie

Choroby prionowe zwierząt mają tło zakażne, w
odróżnieniu od chorób występujących u ludzi, które
są warunkowane takze genetycznte. Choroby te cha-
rakteryzują się występowaniem złogow amyloidu, a
czynnik wyłvołuj ący j e, mo że by ć przenie s ion y na r oż-
ne zwierzęta. Ponadto ostatnie lata dowiodĘ dużego
postępu w zakresie chorób prionowych, choć nadal
wiele zagadnień do końca nie zamknięto, choćby spra-

wy samego prionu. Wierzyć należy jedynie, że nieusta-
j ąc a pr ac a bi o lo gów i lekar zy, sfrll ar za nadzi ej ę na p ełne
poznanie mechanizmu działania prionóq w tym tak-
że molekulamychprzekształceń PrP'w PrP" oraz opra-
cowanie diagnostyki i skutecznego leczenia chorób
prionowych. Możliwe, że ptzy tej okazji, wykazana
zo stanie pr zy czy na występ owani a choroby P arkins o -

na i Alzheimera, a może i innych chorób z tej grupy
określanych jako nowotwory białek - protein cancers.
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