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Obecnie znanychjest 10 chorób prionowych (tab. 1),
jeśli nie Iiczyc opisanej po 1997 r. nowej choroby lub
nowej odmiany choroby CJD o nazwle postępująca
p o dkorowa glej oza, które s charakteryzow a no p oni ż ej .

Choroba Greutzf eldta-Jakoba (GJD)

W latach l9ż0-2I niezalężnte od siebie Creutzfeldt
i Jakob opisali 4 przypadki gwałtownie przebiegają-
cej choroby z postępującą demencją której obecną
nazwę utworzono od ich nazwisk. Zakażnośc tej cho-
roby wykazano dopiero w 1968 r. przęnosząc ją na
naczelne i drobne zwterzętalaboratoryjne (27). Obec-
nie wiadomo, że 1O-l5ońptzypadkow tej choroby ma
podłoze genetyczne i 1-5% tło jatrogenne (3, 27),In-
kubacja choroby wynosi od 1 roku do 20 lat, a proces
chorobowy trwa od 1 miesiąca do 3 lat l, w zasadzie
dotyczy osób wwieku 50-75 lat (3, 6).Ludzie dotknięci
tą chorobą cierpią na postępującą demencję z zabu-
r zentami widzeni a. Występuj ą u ni ch drgawki mi oklo -
ntczne, afazja, ruchy mimowolnę oraz ataksja i cho-
rzy najczęściej umierają w stanie wyniszczenia (żl).
Częstotliwość występowania choroby wynosi 0,5-1
przypadku na 1 mln osób rocznie. W populacjach, w
którychpraktykowane jest jedzenie na surowo lub pół-
surowo mózgl 1 oazu baranich np. u Zy dow sefradyj -

skich pocho dzenia libij skiego, częstotliwość ta wyno-
si 40 przypadków na 1 mln osób rocznie. Występują
teżrcdzinne przypadki CJD wyodrębnione zę wzglę-
du na specyficznąmutację w genie PRNP kodującym
białko prionowe, np.: w Słowacji tzw ,,Oravske kuru"
(i2), w Chile oraz uTlnezyjczyków żyjącychwe Fran-
cji (cyt. 23,24). Analogiczne mutacje opisano w ja-
pońskiej i brytyjskiej rodzinie z chorobą CJD (15).
Znane są inne mutacje w obrębie tego genu, pfowa-
dzące do występowania rodzinnej choroby CJD, którą

zarejestrowano w rodzinach fińskich, holenderskich,
francuskich i arrrerykańskich (pochodzenia holender-
skiego i węgierskiego) (23). Nadto począwszy od
I914 r. wykazano, że w około 1,5oń przypadków lu-
dzi zapadających na tę chorobę, zaraża się drogąja-
trogennąnp. w trakcie operacji przeszczępu rogówki,
opony twardej mózgu czy innych organów, atakże po
badaniach elektrofizjologicznych, podczas których
wprowadza się elektrody do mózgu chorego. Od 1985 r.

stwierdzono, ze choroba występuje po stosowaniu
ludzkiego honnonu wzrostu lub gonadotropin (3).

Obecnie, opr ó cz ch oroby C JD przeno szonej p oprzez
kontakt, dro gąj atrogenną i geneĘcznie (3 0) znany j est
tzw. w artant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD),
dotyczący osób młodych do 30 roku życia, a nawet
dzieci,którązakazili się po spozyciu mięsa bydła do-
tkniętego B SE ( 1, 3, 4, 8, 9, 13, I 6, 21, 3 I). Przyjmuje
się tez, że przy tej ostatniej chorobie (vCJD), wystę-
pujągłównie zńurzęnia psychiaĘczne, zaś przy cho-
robie CJD objawy neurologiczne (20,24). Ponadto
vCJD charakteryzuje się obecnością w mózgu duzej
Ilczby blaszek amyloidowych otoczonych wianusz-
kiem wakuoli (tzw. kwitnące blaszki), atakże długim
przebiegiem (20).

Według Liberskiego (informacja ustna) od I99] r.

zarejestrowano nowąchorobę prionową o nazwie po-
stępująca podkorowa glejoza, która jest podobna do
choroby.CJD. Różnica polega na tym, że rejestruje się
przy niej zmlany w genie połozonym na 17 chromoso-
mie, a nie jak przy chorobie CJD na 20 chromosomie.

Syndrom Getstmanna-Stlżiussleta-Scheinketa
(GSS-Gerstmann.Streuss!er syndrom)

Syndrom ten opisano po raz pier-wszy w 1936 r.

Objawy choroby u ludzi, podobnie jak w przypadku
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Tab. 1. Choroby prionowe u ludzi i zwierząt

Lp

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

Ghoroba Creutzleldta-Jakoba

Syndtom Gerstmanna-
-stró ussleta-sche inkera

choroba kuru

ś mierielna todzinna bezsenność

Scrapie owiec i kóz (trzęsawka,

drżączka, ch oroba kłusow a )

żakaźna e ncefalopatia norek

Chroniczna wyn iszczaiąca
choroba zwierzyny płowei

Gąbczasta encefalopalia bydła

Encelalopatia e gzotycznych

zwierząt kopytnych

Gąbczasta encelalopalia kotów

1920-21

1 936

1 957

1 992

1732

1g47

1 980

1 985

1 987

1 990

człowiek

człowiek

człowiek

człowiek

owca, koza

norka

łoś, jeleń

bydło i zwierzęla
kopytne z Z00

bydło

kot domowy
i kotowate z Z00

szympans, kot, koza, chomik, szczur,
świnka morska, mysz, małpy Nowego
i Starego Świata, małpa wiewiórkowata
i pająkowata

brak danych

szympans, małpy Nowego i Statego
Świata, małpa wiewiórkowata
i pająkowata, norka, fretka

brak danych

owca, koza, bydło, antylopa, ieleń, łoś,
mullon, nOrka, chomik, mysz, ttudniei
zakazić małpy Nowego i Starego Świata
(szympansy są opolne na zakażenie)

małpa, chomik, norka

nOrka, lretka, koza, mysz

bydło, (cielę), świnia, mysz, kot, kOza,

małpa, norka, chomik, kura tamaryn, bizon

brak danych

koza, małpa, mysz

CJD, manifestują się zespołem otępienia z objawami
opuszkowo -mó żdżkowy ml oT az demencj ą w p ó źniej -
szym stadium, jako że wraz z tworzenl,em się płytek
amyloidalnych w OLIN, nasilona jest wakuolizacja isto-
ty szarej mozgu. Okres trwania tej choroby wynosi od
1 roku do 11 lat, zaś częstotliwośc 0,01-0,1 przypad-
ków na 1 mln osób na rok (26). W większości przy-
padków jest to choroba genetyczna powstała w wyni-
ku mutacji w genie PRNŁ dziedztcząca się autoso-
malnie - dominująco, choć moze występować rów-
niez forma zakaźna (3, 26). Sugeruje się, ze pewną
odmianą tej choroby możę być rodzinna spastyczna
paraparezja (I9).

Ghotoba kutu

W 1957 r, Gajdusek l Zigas opisali u grupy lingwi-
stycznej (plemienia) Fore na Nowej Gwinei, nową
chorobę występującą w większości u kobiet i dzieci
obu płci (26,30). Okazało się, ze jest to choroba za-
kaźna,której okres inkubacji wynosi od 3 miesięcy do
1,5 roku, a czasem do 30 lat. Choroba ttwa I-2lat i
objawia się drżeniem i ataksją możdżkową prowa-
dzącądo całkowitej utraty zdolności poruszania się i
postępującego wyniszczenia istoty szarej mózgu, jak
też do częstego otępienia; brak tej cechy, wielu auto-

rów przyjmlĄe za typowy dla tej choroby (26, 30).

Zakażentę następuje przęz skórę podczas rytualnego
rozsmarowywania mozgu zmarłego na tę chorobę po
całym ciele, b ądź na dro dze alimentarrrej przez sp o ży-
cie mózgu, choc także przez spo.jowki, błonę śluzową
nosa czy skaleczonąskórę, w trakcie otwierania czaszkj
zmarłego (26,30). Obecnie choroba po zlikwidowa-
niu praktyk kanibalis§cznych prawie wygasła (26,30).

śmiertelna rOdzinna bezsennośó
(FFl- fatal familial insomnia)

W 1,992 r. we Włoszech, Francji, Anglii i Stanach
Zjednoczonych opisano u 9 rodzin chorobę o nazwie
śmierlelna rodzinna bezsenność, która dotyczyła lu-
dzi w wieku 35-60 lat. Ma ona tło genetyczne, trwa od
6 do 32 miesięcy (29, 3 0) i powstaj e w wyniku podob-
nych mutacji punktowych genu PRNĘ jakie występu-
jąprry chorobie GSS i 10-15 y-
padków CJD (29,30). Okres y-
nosi około 1 roku, a objawy ch u-
ją się bezsennością ataksją drgawkami mioklonicz-
nymi otaz atrofią wzgoTza. Wykazano, że podobnie

1akprzy chorobie GSS równieżprzy FFI, istnieje moż-
liwość zakażenia zwtetząt tkanką mózgową ludzi
zmarłych na tę chorobę (26, 30).



S crap ie (trzęsawka, dłżączka, chotoba kłusowa}
owiec ikóz

Klasyczną chorobą prionową u zwierzątjest scra-
pie owiec ikóz, znane od ponad 200lat, aktorej za-
kaźnośc stwierdzono dopiero w 1936 r. Choroba ata-
kuje takze muflony. Dotyczy ona głównie zwierzątw
wieku między 2 a 5 rokiem życta, a jej okres inkubacji
wynosi 1-5 lat, zaś czas trwania od 3 mies. do 1 roku
(2,26). Początkowym objawemjest świąd, owce ocie-
rają się doprowadzając do ranienia skory a póżniej
występuje ataksja, otępienie, drżenie, zaś w mozgLl
rejestruje się silną wakuolizację, rozplem gleju oraz
zanlkante neuronów (2, 26). Zarażenię scrapie możę
być pionowe - z matki na jagnię lub poziome - pod-
czas zj adani a re s ztek łozy ska, a takżę z ow cy na owc ę.
Rozprzestrzenianie się jej, możę także odbywać się
pTzez sto sowanie szczepionek narządowych, np. : prze-
ciwko chorobie skokowej owiec, inaktywowanej for-
maliną która nie niszczy prionów (2,26).Do zarażę-
nia moze dochodzić takżeprzez skaleczoną skórę lub
przez spojówki (n, I1). Ze względu na dużą opor-
ność zarazka scrapie na czynnlki fizykochemlczne,
grożba zakażęnta tym czynntkiem, występuj ącym po-
wszechnie w środowisku w okręgach chowu owiec,
jest bardzo duza. Udowodniono, że mozg chomików
zakażony ch czynniki em s crap i e wykazuj e c zę ś c i ową
zakaźność nawet po spopieleniu w temp, 360"C ptzęz
okres 1 godziny (5). Dalszym grożnym faktem jest to,
ze występujący w genomie komórek owiec gen Sip,
nie tylko warunkuje okres inkubacji scrapie, ale wy-
stępując w dwóch odmianach allotypowych (sA i pA),
możetwotzyć homo- i heterozygoty, ktore decydująo
zapadalności owiec na tę chorobę (14, 17).

łakaźna en Gef aI opatia notek
(TME - tlansmissible mink encephalOpathy)

W 1947 r. opisano encefalopatię norek charaktery-
zuj ąc ą s i ę zabur z ęntami ruch owym i, kt órej zakaźno ś c
wykazano dopiero w 1965 r. Okres wylęgania choro-
by trwa 1 rok, a śmierlelność wśród osobników doro-
słych wynosi do 100%. Zarażenie zwierząt następuje
pIzez błonę śluzową w trakcie spożywania paszy z
do datki ern mąc zki m i ę s n ej p o c ho dz ąc ej z zakażony ch
owiec (2,3,ż1). Nie ma możliwościprzenoszenia się
choroby zjednego osobnika na drugiego i tojąrożni
od scrapie, gdyż norka wydaje się byc ślepym ogni-
wem tej choroby (cyt. 33), choć według Diringera i
wsp. (10) z norki choroba ta możę przenieśc się na
skunksa i szopa.

Chroniczna chotoba zwie]zyny płowej (dzikich
p]zeżuwaczy) (GWD - chtonic wasting disease)

Po razpierwszy opisano jąu jelenia i łosia w 1 980 r.

w Górach Skalistych w USA, a jej zakaźność stwier-
dzono w 1983 r. (3). Obecnie stwierdzono jątakże u
mułow (cyt.7,25). Do 1995 r. opisano około 100 przy-
padków tej choroby. Brakjest, jak do tej pory określe-
nia pochodzęnia źródła zakażęnta, choć przypuszcza

się, ze mogła ona rozptzestrzenić się od owiec cho-

rychna scrapie. Choroba doĘczy osobników dorosĘch
bez względu. na płeć i trwa miesiącami, prowadząc
p opr zez wy nlszczęnie do śmierc i. U zwi er ząt p adŁy ch
stwierdza się wakuolizację cytoplazmy komórek ner-
wowych substancji szarej mózgowia. Wykazano, że
okres inkubacji u kozy eksperymentalnie zakażonej
wyniósł 6Iat (I7).

Gąbczasta encefa!Opatia bydła
(BSE - bouine spOngifoffi encepha!opathy)

Według wielu danych chorobę tę opisano po taz
pierwszy w kwietniu 1985 r. (2,26), chociaż według
raporlu WHO miało to miejsce dopiero w listopadzie
1986 r. (3). Jej okres wylęgania u bydła wynosi od2,5
do 8 lat, a sama choroba trwa od I do I2 miesięcy.
Objawy kliniczne stwierdzane sąu dorosłych osobni-
ków pomiędzy 3 a 11 rokiem życl,a, (najczęściej po-
między 3 a 5 rokiem). Zalicza się do nich: niepokój,
podnieceni e, przeczulicę dotykową wzmożoną reak-
cję na dźwięki, chwiejność clrodu, ogólnąner-wowośó
przechodzącąw szał, agresję i otępienie (cyt. 33). Po-
pularnie choroba ta n azyw ana 1est,,chorobą wś ciekĘch
krów" (mad cow disease), ze względl na podobień-
stwo objawów jakie występująw przypadku zachoro-
wania zwterząt na wściekliznę. W mózgu brak jest
reakcji zapalnel lecz obserwuje się zmlany wodnicz-
kowe (gąbczastość) oraz obecność fibrylli charakte-
ry sty czny ch dla gąbc zasty ch encefalopatii. Czynnik
zakaźny namnaża się w mózgu, rdzeniu kręgowym,
śledzionie, grasicy, migdałkach i niektorych częściach
jelit (26). Badania z 1991 r. (2) wykazały, że czynnik
powodujący BSE jest także w zwojach nerwowych
korzeni grzbietowych (tkankach netwowych występu-
jących w obrębie kości kręgosfupa), zwojach nerwu
trójdzielne go, a także najprawdopodobniej w szpiku
kostnym. Stąd próbę biologicznąjako metodę rozpo-
znawcząprzy tej chorobie, zaleca się wykonywaó na
c i e lętach zakażany ch domóz gowo ( 3 ) . Udowo dniono,
że BSE wywołuje ten sam czynnik co scrapie, który
zostaŁ przeniesiony z owiec na bydło. Najprawdopo-
dobniej stało się to poprzezpaszę z dodatkiem mączki
mię snej wypro dukowanej z zakażonych owi e c, w wy-
niku nie dopilnowania prawidłowego reżimu techno-
logicznego (obnizenie temperatury i ciśnienia) podczas
uĘ|tzacjt zwłok zwrcrzęcych i sterylizacji wyprodu-
kowanej mączki (27), Natomiast nie udało sięznaleźó
dowodu na zakażęnie wewnątrzmactczne u bydła, tak
jak to obserwowano u antylopy chorej na EUE (cyt.
22).Także mleko od krów chorych na BSE jestntęza-
kaźne, co wykazano na myszach (3) zakażającje do-
ustnie, domozgowo i dootrzewnowo.

Encefalopatia egzotycznych zwienąt kopytnych
(EUE - egzotic ungu!ate encepha!opathy)

Jest to nowa jednostka chorobowa, która w 1987 r.

zostaławyodrębniona z CWD. Choruj ą na nią antylo-
py kudu i nyala, hodowane w ogrodach zoologicznych.



Do zakażęnia najprawdopodobniej doszło po spozy-
ciu przez zwterzęta paszy z dodatkiem mączki mię-
sno-kostnej uzyskanej ze zwietząt padłych na scrapie
lub na BSE. Stwierdzono, że antylopa kudu moze za-
rażac inne antylopy ( 1 8), j ak też to, ze choroba ta może
przenieść się od chorej matki na potomstwo (cyt.22).

Gąbczasta encefa!Opatia kotów
(FSE - feline spongifom encephalOpathy)

Po raz pierwszy chorobę tą opisano u kota domo-
wego w 1990 r., zaś pierwszym dzikim kotem, u któ-
rego ją stwierdzono była puma trzymana w ogrodzie
zoo\oglcznym w Wielkiej Brytanii, kanniona pasząz
dodatkiem mączki mięsno-kostnej, uzyskanej ze zwie-
rzątpadŁych na BSE (32).

podsumowanie

Znanych sześć chorob prionowych u zwierząt tna
tŁo zakaźnę, w odróznieniu od chorób występujących
u ludzi, ktore warunkowane są takze genetycznie.
Schorzenia te u ludzi zewzględl na etiologię gene-
tyczną mo gą występow ać w r ożnych odmianach, kto -

re z czasem mogą ,,tworzyć" samodzielne jednostki
chorobowe.
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Zakład Chorób Zwierząt Mięsożernych i Futerkowych

informuje, że w dniach 27-28 maja 2000 roku w Puławach odbędzie się Konferencja dla [eka-
rzy praktyków z,ajńujących się chorobami małych zwierząt, z udziałem wykładowców za4rań'|cz-
nych i krajowych, na temat:

i,Choroby zu,kaźnć p§ów i kótów,:
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt telefoniczny lub listowny:

, Iek. Wet. Artur Rzezutka
' 7akład Cho'l,ób Mięsozernych i Futerkowych

,,| , AI. PaĄza,nrtow 57,24-100 Puławy
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