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The review describes current diagnostic technique
scrapie in sheep. The clinical signs and their reliabilĘ
Special emphasis has been placed on the diagnostic re
specificity. Histopatological examination for BSE is di
section examination. Othertechniques for PrP detectio
ern-blotting have also been presented. The review des
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Zakaźnę gąbczaste encefalopatie (ang. transmissj-
ble spongifonn encephalopaties TSE,s) ludzi i zwie-
rząt stanowią ciągle intrygujący tetnat, głównie ze
względu na charakter czynnika zakażnego (prion) oraz
zagrożenie dla człowieka (nowy wariant choroby
Creutzfeldta-Jakoba - new wariant CJD nvCJD) (25,

26,27). Względy ekonomiczne wskazujątakże na
ważkość problemu. Dotychczas wybito w Wielkiej
Brytanii 1,8 mln bydła chorego na gąbczastą encefa-
lopatię bydła (bovine spongiform encephalopathy
BSE) lub podejrzane go o zakażenie, a szacowany koszt
zwalczaniaBSE w tym kraju do 2000 r. zamyka się w
kwocie 3,5 mld funtów (6). Badania naukowe nad B SE,
kosztowały rządbrytyjski do końca 1998 r, 30 mln
funtów (5). Unia Europej ska planuj e wydać 1 mln ECU
(około 1,14 mln dolarów) na opracowanie testu do
przyży ciowej, przedklinicznej diagnostyki B SE ( 1 1 ).
Typowe cechy tych schorzeń, do których zaltcza się
m.in.: długi okres inkubacji, atakżę brak reakcji za-
palnej oraz odpowiedzi immunologicznej ze strony
gospodarza, prowadządo dużych trudności w diagno-
styce, zarówno kl inicznej j ak i laboratoryj nej . Stąd ba-
dania w zakresie diagnostyki TSEs skupiająsię głów-
nie na ulepszaniu istniejących testów pod r,vzględem
czułości i specyficzności oraz przygotowaniu wiary-
godnych testow do badań przyżyclowych, zarówno w
fazie klinicznej jak i bezobjawowej zakażenia.

0graniczenia diagnostyczne

Opracorł,anie testu do diagnos tyki przyżyciowej
gąbczastych encefalopatii jest zadaniem niezwykle
trudnym dotychczas nie wyizolowano bowiem czyn-

nlka zakażnego, a w przebiegu zakażęn,s,a nie stwier-
dza się odpowiedzi immunolo gicznej ze strony gospo-
dar za. T est pr zy życ i o wy p ow inien p ozw alac na o dr oż -

nienie zwierząt chorych od zwl,erząt podejrzanych
wykazującychpodobne ,atakżepo-
winienpozwalac nawyk zakażonych
przed wystąpieniem objawów klinicznych (w fazie
bezobjawowej), umozliwiając w ten sposób zwa|cza-
nie gąbczastych encefalopatii. ZakŁada się w przypad-
ku BSE u bydła, u którego średni okres inkubacji cho-
roby wynosi 5 lat, że progiem wykrywalnościzakaź-
ności w ośrodkowyrn układzie nerwowym (OUN), jest
okres co najmniej 32 miesięcy odzakażenia (39), Ozna-
czato, że badanie zwierząt w wieku poniżej 2,5 lat
mija się z ce7efi, gdyżmoże dac wynik fałszyr,vie ujem-
ny, anajczęściej do rzęźni traftalązwierzęta dwulet-
nle.

Inaczej wygląda syfuacja w przypadku choroby kłu-
sowej owiec i nvCJD. Pierwotnie czynnik zakaźny
występuje w układzie limfatycznym (węzły chłonne,
kępki Peyera, grasica, śledziona) (11,23). Dlatego też
możliwe jest, wcześniejsze niż w przypadku BSE,
wykrycie zakażenta u owiec i ludzi.Istotne jest z 1a-
kich tkanek organizmu pobrany został materiał do ba-
dania co także wpływa na szybkość testu i jego ptzy-
datność w diagnostyce. W przypadku BSE organem
preferowanym do badań jest mózgowie. Dotychczas
zakaźnośc BSE poza mózgowiem wykryto jedynie w
rdzeniu kręgowym, siatkówce, końcowym odcinku je-
lita biodrowego, szpiku kostnym, zwojach grzbieto-
wych nerwów czuciowych i w zwoju nelwu trójdziel-
nego (39). W przypadku scrapie u owiec wykryto za-
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kaźność tkanki limfatycznej pocho-
dzącej z migdałków oraz z trzeciej
powieki (29,33).

Badanie pośmierlne stanowi obec-
nie jedyną skuteczną i pewną meto-
dę diagnozowania BSE, przydatnądo
powszechnego sto sow ania ze w zg\ę-
du na wiarygodność i powtarzalność
uzyskiwanych wynikow. Obejmuje
ono:

- badanie histopatologiczne mó-
zgowta jako rutynowa metoda po-
twi erdzaj ąc a zakażenie oraz metoda
odwoławcza;

- badanie w mikroskopie elektro-
nowyln na obecność ,,włókienek zwią-
zanych ze scrapie" (scrapie associated f,rbrils - SAF);

- wykrywanie patologicznej formy białka PrP okre-
ślanej jako PrPS'przy pomocy metod immunoenzy-
maty czny ch : immunohi sto chemii, immunobl ottingu
(Western-blotting) lub testu ELISA;

wykryr,vanie czynnika zakaźnego w tkankach -
próba biologiczna na myszach.

Ta ostatnia metoda, poza względami naukowo-po-
znawczym1 nie ma praktycznego zastosowania w dia-
gnostyce. Wiąże się to z r,vyjątkowo długim okresem
inkubacji trwającym l zakażonych myszy od 265 do
800 dni (10, 15).

Aktualnie, j edyną meto dąprzyży ctowego wykrywa-
nia BSE jest diagnostyka kliniczna. Kliniczna diagno-
za, tj. podejrzenie o BSE potwierdza się w badaniu
histopatolo gicznym w ] 0-90'ń przypadków (4, 1 6).
Prowadzone są obecnie prace nad testami umożliwia-
j ącymi pr zy ży ciową di a gno stykę gąb c zas tych enc e fa-
lopatii (30, 37). Chodzi o wykrywanie markerów spe-
cyficznych dla BSE. Sąto związki wy.twarzane w pfze-
biegu zakażenl,a, a zostały one Tozpoznane w płynie
mózgowo-rdzeniowym (cerebrospinal fluid - CSF) i
w moczu (4). Pozostaje do wyjaśnienia kwestia czy są
one specyficznę dla BSE lub scrapie, czy teżnie.

Diagnostyka k!iniczna

Jak już wspomniano, badanie kliniczne stanowi
ob e cnie j e dyną sto s owa nąpr akty czni e, meto dę przy-
życiowej diagnostyki BSE u bydła (40, 4I). Jednakże,
róznorodność obj awów klinicznych obserwowanych
w przebiegu BSE powoduje, że co piąty przypadek
diagnozowany jako BSE w badaniu laboratoryjnym
daje wynik ujemny. Należy pamiętać o tym, że BSE
atakuje pojedyncze zwierzęta dorosłe (wiek 4-5 lat
zakres od 20 mies. do 18 lat) w stadzie. Choroba ma
zawsze przewlekły przebleg i jest w I00% śmiertelna.
Okres inkubacji wynosi od 2 do 8 lat, a zejście śmier-
telne następuje zwykle w okresie od 2 tygodni do 6
miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów choro-
by. W przebiegu BSE klinicznie stwierdza się objawy,
które podano w tab. I (],44).
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Tab. 1. Objawy kliniczne stwierdzane w przebiegu BSE (cyt. Austin, 1998; Zmu-
dziński i wsp., 1995)

Warlość poszczego|nych objawów klinicznych dla
wiarygodności diagnostyki klinicznej BSE badali
Braun i wsp. (9). Znajomość wiarygodności diagno-
stycznej poszczególnych objawów klinicznych BSE
pozwo liłaby na obniżenie współczynnika diagnoz fał-
szywie ujemnych i fałszywie dodatnich. W celu usta-
lenia warlości diagnos ty cznej poszczegolnych obj a-
wów klinicznychprzebadano zwierzęta z dwóch grup:
pier-wszej, w której potwierdzono podejrzenie BSE w
wykonanym pośmierlnie badaniu histopatolo gicznym
(g-pa A) oraz drugiej, obejmującej zwierzęta wyka-
zujące określone objawy kliniczne schorzenia neuro-
logicznego ale z ujemnym wynikiem badania histopa-
tologicznego wycinków mózgowia (grupa B). Analizo-
wano czułość, specyficznośc i skuteczność diagnosty-
cznąp o szcze gó lnych obj awow kl i nicznych choroby.

CzuŁośc objawów klinicznych BSE wiąze się bez-
pośrednio z bezpieczeństwem konsument a I oznaeza
unikanie diagnoz fałszywie ujemnych. Wskaźnik ten
definiowany jako współczynnik krów chorych na BSE
z pojedynczym objawem klinicznym choroby, w ba-
daniach Braun i wsp. (9), wahał się między 30,6-960^.
Do pojedynczychobjawów klinicznych o bardzo wy-
sokiej czułości na\eżały: nadwrażliwość na dotyk -
98oń przypadków potwierdzonych badaniem labora-
toryjnym, nadpobudliwość - 960ń, ataksja - 9I,1oń,
nadwrażliwość na hałas 83,7%o. Objawami o niskiej
czułości były: nerwowe ruchy oczu lub uszu, ślinienie
i częste oblizywanie nozdrzy.

Specyficzność objawów klinicznych interesuje
przede wszystkim hodowcę, bowiem powoduje obni-
żenie liczby diagnoz fałszywie dodatnich, które nie-
zmiennie prowadządo eliminacji zwierząt Parametr
ten określa liczbę zwierząt wolnych od BSE (nega-
tywny wynik badania histopatol o gicznego mózgowia)
z pojedynczynr objawem klinicznym sugerującym
BSE. W wym. badaniach wskaźnik ten wahał się mię-
dzy 27,3-95,5oń.Do pojedynczych objawów o bardzo
wysokiej specyfi czn ości nalężały: nadwrazliwość na
Światło - 95,5o/o, nerwowe ruchy oczu lub uszu -
95,4o^, częste oblizywani e nozdrzy - 95,4oń i ślinie-

Zmiany stanu I lękliwość, zmiana temperamentu izachowania się,
psychicznego I agresywność

Zmiany czuciowe I nadwrażliwośó dotykowa, głosowa i wzrokowa, częste
oblizywanie nozdtzy

Zmiany lunkcji ] poruszanie się: alaksja kończyn lylnych, dysmetria, wysokie
molotycznych i unoszenie kończyn, potykanie się; postawa: szerokie

tozstawienie kończyn, niskie położenie głowy; ruchy
mięśniowe: drgania włókienkowe, drżenia mięśniowe,
dtgawki kloniczne

Zmiany I spadek mleczności, spadek masy ciała mimo zachowanego
somatyczne apetytu



nte - 90,90ń. Do objawów klinicznych o niskiej spe-
cyficzności należały: nadpobudliwość - 27,3oń, nad-
wrażliwość na dotyk - 40,90ń i ataksja - 3I,8o^.

S kute c zno ś ć di a gno sty c zna zo stała zdefiniow ana
j ako w sp ół czynntk p o zytywnych diagnoz stawianych
na podstawie objawów klinicznych i potwierdzonych
badaniem histopatolo glcznym i wahała się między
49,3-80,6oń. Wskaźnik ten jest o tyle istotny, żebrak
p oj e dync zych obj awów z b ar dzo wy s okim w sp ołczy n-
nikiem czułości i jednocześnie specyficzności wymu-
sza koni e c zno ś ć o c eny j ak naj wi ęk s zej lic zby obj awów
klini cznych aby p o dnie ś ć skutec zno ś ć di a gno s ty cz;ną.
Swiadomość tej zależności powinien mieć lekarz kli-
nicysta przystępuj ący do b adan ia zw ier zęcia wykazu-
jącego objawy neurologiczne. Do pojedynczych obja-
wów, które cechowała wysoka skuteczność diagno-
styczna należaĘ:nadwrażliwość na dotyk- 80,60ń oraz
nadwrażliwość na hałas 80,3oń. Netwowe ruchy uszu
lub oczu, ślinienie oraz częste oblizywanie nozdrzy
należaŁy do pojedynczych objawów klinicznych wy-
kazuj ących skutec zno ś ć di agno sty czną p oniżej 60% .

W grupowej ocenie objawów klinicznych o wysokiej
skuteczności diagnostycznej dominowały zmiany w
zachowaniu się, zmiany czuciowe oTaz motoryczno-
-ruchowe -78,9Yo.

Niespecyfi cznośc obserwowanych obj awów klinicz-
nychze strony OIIN oznacza,że w diagnostyceróżni-
cowej B S E należy uwz ględnić : tęży czkęp astwi skową
nerwową p o stać keto z y, p or ażenie p op oro do w e, zale -

ganie pourazowę, zatrucię ołowiem, listeriozę, wście-
kliznę, chorobę Auj eszkyeg o, zatrucie j adem kiełba-
sianym, zapalenie oponmózgowych i mózgowia, rop-
ne zapalenie zatok (16).

Scrapie - trzęsawka, choroba kłusowa owiec to gąb-
czasta encefalopatia owiec ikóz znana od ponad 250
lat (I4). Na chorobę zapadajązwierzęta w wieku 2-5
Iat (szczyt w wieku 2-3lat) (8). Okres inkubacji wy-
nosi od jednego roku do kilku lat. Choroba trwa od 1

tygodnia do kilku miesięcy. Objawy zwiastunowe to:
lękliwość, izolowanie się od stada, niepokój przy pró-
bach poskromienia, apatl,a. We wczesnej fazie klinicz-
nej trwającej I-2 miesiące stwierdza się: zmianę jako-
ści wełny, apatię, utratę równowagi przy gwaŁtownych
zmianach kierunku ruchu, częste picie małych ilości
wody, W pełnej fazie klinicznej scrapie,trwającej I-2
mi e siąc e, ob s erwuj e s ię : wychud zęnlc pr zy zachow a-
nym apetycie, obnizenie jakości wełny, świąd znacz-
nego stopnia, ataksję, nadwrażliwość na bodźce śro-
dowiska, bojaźliwość, agresję, zgrzytanle zębami, śli-
nienie i utrudnione przełykanie. W późnej fazie kli-
ntcznej, trwającej 2-4 tygodnie, dochodzi do wychu-
dzenia, o słab i enia, zale gania, utrudnione go wstawa-
nia, niechęci do ruchu, braku koordynacji ruchów, nie-
pewnego chodu, otępienia, drżęnta głowy, a następnie
drżenia całego ciała. Scrapie u kóz występuje w wie-
kll2-] Iat (najczęściej w wieku 2-4 lat) i charaktery-
zuje się ataksją nadpobudliwością świądem, drepta-
niem, utratą kondycj i, trudnościami z poskromieniem

zwterzątw trakcie doju, drżeniem mięśni (a3). Obja-
wy kliniczne trwaj ą od 2 do 24 Ę godni. Przypadki scra-
pie u kóz stwierdzan o także przy brakukontaktu zwlę-
tząt z owcami chorymi na trzęsawkę (1).

Diagnostyka labotatoryjna

P r zy ży ciowa di agno styka lab oratoryj na oprac owy-
wana jest obecnie dla BSE, nvCJD u ludzi otaz scra-
pie u owiec i kóz. W przypadkuBSE nie stwierdzono
dotychc zas zakaźno ści w innych tkankach niż mózgo -

wie, rdzeń kręgowy, siatkówka, końcowy odcinek je-
lita biodrowego, szpik kostny, zwoje grzbietowe ner-
wów czuciowych i zwoj nerwu trójdzielnego. Takie
r o zŁo ż ente zakażno ś ci uni e m o ż 1 iw ia pr zy ży c tow e p o -

bieranie materiału do badań. Także długi okres inku-
bacji choroby tpóżne wykrywanie zakaźności w tkan-
ce mózgowej orazniskie miano zakażnę znacznlę ogra-
ntczaj ąmożliwo ś ci lab oratoryj nej diagno sĘki B SE. W
przypadku scrapie zakaźnośc stwierdza się w począt-
kowej fazię zakażenia w tkance limfatycznej. Schreu-
der i wsp. (33) wykryli zakażność po 10 miesiącach
odzakażęnia owiec czynnikiem scrapie przy zwycza-

j orrrym 2 5 - mie s ięc znym okre sie inkub acj i. O znacza to
możliwość przyży ciowej diagnostyki choroby kłuso-
wej owiec, Opisano także przypadek wykrycia czyn-
nika nvCJD w tkance limfatycznej wyrostka robacz-
kowego u pacjenta, u którego po 8 miesiącach od ope-
racji wystąpiły pierwsze objawy neurologiczne (42).
Pacjent ten zmarŁ na nvCJD w okresie trzęch lat po
operacji wyrostka. Obser-wacje te wskazująna możli-
wość wykrywania białka prionowego przyżyctowo, a
nawet w okresie przedklinicznym. Rząd bryt!ski pla-
nuje przeprowadzenie badai setek migdałków i wy-
rostków robaczkowych przechowywanych w bankach
tkanek, Pochodząone odpacjentów, którzy w okresie
operacji nie wykazywali żadnych objawów neurolo-
glcznychmogących sugerować CJD lub nvCJD. Jed-
nakże, w przypadku takich badań, powstaje duży pro-
blem etyczny,. czy informowaó pacjentów (nie wyka-
zą ący ch żadny ch obj awów neuro l o gi c zny ch) o do dat-
nim wyniku badanta?

Diagnostyka pośmiertna TSEs obejmuje badanie
histopatolo giczne mózgowia, badanie w mikroskopie
elektronowym na obecność SAF oraz badania immu-
no enzym at y czne wykrywaj ąc e p ato 1o gi c znę btałko
PrPS'.

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne na scrapie wykonuje się
z azw y c zal p o b i eraj ąc mat eri ał z r dzęnia pr ze dłlżone -
go. Jednakże z powodu zmiennego rozMadu zmian
wynik b adania mo że by c uznany za ne gatywny dop i e -

ro po przebadaniu wycinków reprezenta§łvnych dla
wszystkich rejonów mózgowia (3). Wakuolizację ob-
serwuje się w mikroskopie w postaci zm:'an gąbcza-
stych umiejscowionych w komórkach nerwowych isto-
ty szarej (neuropil). Wakuole mogąbyć pojedyncze lub
Iiczne i lokalizować się wokół jąder komórek nerwo-



Ryc. 1. Zmiany gąbczaste przy BSE

Ryc. 2. P rep arat ko ntrolny z mózgow ia zwier zęcia zdrowe go

- histopatologia

ł\ych. Zazwyczaj zmiany te sąobustronnie symetrycz-
ne. Ponadto można stwierdzić: astlocytozę, degenera-
cję neuronów i ich zanlk oTaz czasami amyloidozę (2).

W rutynowej diagnostyce BSE, atakże w badaniach
potwi erdzaj ących, stosuj e się badanie histopatolo gicz-
ne mózgu (ryc, 1,2). Wakuolizacja amyloidowa ko-
mórek nerwowych nie jest tak typową cechą BSE jak
w przypadku scrapie u owiec stąd większę znaczenie
zmian gąb c zasty ch. Utrata komó rek n erwowyc h, p rzy-
najmniej w kompleksie jądra przedsionkowego, nale-
zy do typowych cech BSE. Obecnie wystarczy zbadać
tylko jeden preparat z rdzęnia przedłużonego wyko-
nany na wysokości zasuwki (obex), aby uzyskac wia-
rygodny wynik badania (38). Czułość tej metody przy
badaniu okolic jądra pasma samotnego oraz jądra dro-
gi rdzeniowej nerwu trójdzielnego (miejsca predylek-
cyjne) na obecność wakuolizacji wynosi 99,6o/o. Takie
zawężenie rejonu badania histopatolo glcznego możli-
we było dzięki Iicznym pracom nad częstotliwością
stwierdzanych wakuolizacji w róznych rejonach mó-
zgowia, Także brak zmienności czynnlka zakaźnego
BSE, w przeciwieństwie do scrapie, gdzie opisano
wiele ,,szczepów", może wiązac się z wysokim kon-
serwatyzmem występowania zmian histopatolo gicz-
nych i ich typem.

Interpretacja stwierdzanych zmian jest następująca:
- wynik dodatni: obecnośó charakterystycznej wa-

kuolizacji (zmiana gąbczasta) w neuropilu (istota sza-
r a) pr zy czy m r ozkad wakuo l j e st zazwy czaj obu stro n-
nie symetryczny; wakuo|izacja czy to w jądrze pasma
samotnego czy też w jądrze drogi rdzeniowej nerwu
trój dzi e lne go z obustronnie symetry cznym rozkładem
zmian; w dobrze zachowanym materiale minimalna
liczba zmtan wymaganych do uznanta prepatatu za
dodatni wynosi więcej niż trzy wakuole w neuropilu
w j ednym miej scu predylekcyjnym;

wynik wątpliwy:
l. zła jakość materiału do badań: trudności zę zTo-

bieniem preparatów z miejsc predylekcyjnych; zmia-
ny autolityczne;

2. sp oradyczna wakuol tzacja i stoty szar ej neutropi-
lu (3 wakuole i mniej) niewystarczająca do wydania
wyniku dodatniego:

3 . inne zmiany neuropatolo giczne uniemożliwiaj ą-
ce właściwą ocenę wakuolizacji w miejscach predy-
lekcyjnych dla BSE;

- wynik ujemny:
1. brak charakterystycznych wakuoli w rdzeniu

przedhlżonym na wysokości zasuwki (obex);

.2. zmtany wskazujące na inne schorzenie neurolo-
giczne przy czym możliwa jest ocena miejsc predy-
lekcyjnych dla BSE i nie stwierdza się zmian waku-
olizacyjnych w tych miejscach (3, 38).

Stwierdzenie wakuolizacj i nie zaw sze oznacza wy -
krycie zakaźnej gąbczastej encefalopatii. W diagno-
styce róznicowej należy brać pod uwagę: autolizę
m ateri ału, art e fakty mro z eni o w e, złe utrw alanie, pr ze -
trzymywanie materiału dŁużej ntż2 doby w ]0oń alko-
ho lu, choroby dzie dziczne, metab oll,czne, toksyczne
oraz choroby zakaźne (l9,20,2I).

Badanie na obeonośó SAF

Wykrywanie SAF to metoda bezpo średniej detekcj i
w badanyrn materiale białka PrPS', które występuje pod
postacią włókienek widocznych w mikroskopie elek-
tronowym. Możliwe jest to po ekstrakcji mózgowia
detergentami z następowym trawieniem proteazami.
U owiec wykrywalność SAF możliwa jest we wszyst-
kich częściach mózgowia poza podwzgorzem. Nato-
miast u bydła wynik badania zależy od miej sca pobra-
nia prób, przynąmnlej w fazie klinicznej BSE. Opty-
malne do badania są: śródmózgowie, jądra podstawne
oraztdzeńprzedłużony (35). Metoda ta, w przeciwień-
stwie do badania histopatolo gicznego,pozwalana ana-
lizę materiału nawet po autoltzie orazprzy mechanicz-
nym uszkodzeniu tkanek (34,36).

Badania immunohistochemiczne
Nagromadzenie zmienionego białka PrĘ określane-

go jako PrPS', w OLN jest typową cechą TSEs (31).
Top o grafi a zmian wykrywanych tą te chniką o dp owi a-
da r ozkŁadowi zmi an wakuo liz acyj nych, Zaletą te go



Ryc. 3. rol.avr..^ komórki nerwowe, .,*ido.rnionym me-
todą immunohistochemiczną patologicznl,m białkiem PrPS"

Ryc.5. Preparat kontrolny zmózgowia zwierzęcia zdrowego

- immunohistochemia

badania jest korzystanię z tutynowo przygotowywa-
nych preparatów histologicznych stanowiących mate-
riał wyjściowy dla badania na scrapie i BSE. Immuno-
histochemiczna detekcja PrPS' wymaga posiadania
prze ctw ci ał, naj lep iej monoklonalnych, dla kons erwa-
tywnych epitopów tegoż białka. Do niedawna stoso-
wane przeciwciała wykryr,vały zatowno białko notmal-
ne PrPC jak i patologiczne PIPS'. Stąd takZe mate-

riał negatywny w badaniu histopatologicznym dawał
w badaniu immunohistochemicznym wyniki fałszywie
dodatnie. O statni o uzyskane przeciw ciŃa monoklonal -

ne pozwalająwykryć jedynie PrPS', co znacznie pod-
nosi walory diagnostyczne takich badań (ryc. 3, 4, 5).
Prionics, firma biotechnolo giczna ze Szwajcarli uzy-
skaŁa przeciwciało monoklonalne o symbolu 15B3,
które rozpo znaje zmlenione białko PrP bydła, myszy i
Iudzi (24) . P o s łuży ono do oprac owan ia pr zy ży ctowych
zestawów diagno styc zny ch dla B SE, or az CJD . P ozy -

tywna ocena nowego testu firmy Prionics do diagno-
styki BSE wydana zostałaprzęz służbę weterynaryjną
Szwajcarii. Test wykrywał zwięrzęta zakażone BSE
nie tylko z objawami klinicznymi, ale także z subkli-
nicznąpostacią choroby. Badanie wykonyłvano w rzeź-
ni na materiale pochodzącym od zwierząt klinicznie
zdrowych. Obecnie Prionics prowadzi badania prze-
glądowe 3000 zwierzątw rzeźniach na terenie Szwaj-
carii w celu wykrycia BSE u pozornie zdrowych zwlę-
rząt. Podobne badania planowane sąw Niemczęchna
większej populacji zwierząL Jednakże, jak się podkre-
śla, uj emny wynik testu nie musi j edno znacznle wska-
zywac na brak zakażenia. Może oznaczać zbyt niski
poziom nagromadzonego białka w komórkach netwo-
wych mozgu aby możliwe było jego wykrycie tym te-
stem (czułość metody). Choó z drugiej strony tak ni-
ski poziom białka możę oznaczać, że istnieje mini-
malne ry zyko zatażęnia się gdyż zakaźność spożywa-
nego materiału może być zaniska do wywołania cho-
roby u ludzi.

Western immunoblotting, to obok immunohistoche-
mii, druga metoda pośredniego wykrywania PrPS'.
Polega ona na ekstrakcji I oczyszczęniu tego białka z
tkanek, a następnie jego analizie rnetodą SDS-PAGE
(e lektrofore za w żelrl pol iakrylamidowym w ob ecno-
ści SDS) oraz Western-blotting (transfer rozdzielone-
go na żelu białka,na membranę oraz wykrycie przy
pomocy przeciwciał) (13). Poza możItwościami dia-
gnostycznymi metoda tapozwala dodatkowo na ana-
lizę glikoform różnych szczępow prionowych co ma
duże znaczenie poznawcze. Stosując tę metodę ba-
dawczą Collinge i wsp. (12) stwierdzili podobieństwo
między białkiem prionowym BSE i nvCJD orazbrak
takiego podobieństwa między białkiem nvCJD oraz
CJD, co pośrednio wskazało na związek między wy-.
stępowaniem nowego wariantu CJD a spożywaniem
produktów pochodzących od bydła chorego na BSE.

Wady i zalety poszczegolnych metod diagnostycz-
nych przedstawia tab. 2.

Nowe kierunki badań

Naukowcy z Yeterinary Lab oratorie s Agency, Wie l -

ka Brytania, poszukują ńżnic w elektroforegramach
płynu móz gowo -rdz eni owe go ( C S F ) o d zw ietząt cho -

rych na BSE i zwterząt zdrowych (22). Zbadano CSF
od75 zwierząt, z ktorych 61 dało wynik dodatni w
kierunku BSE w badaniu histopatologicznym. We
wszystkich przypadkach naturalnego BSE i u zwie-
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Tab.2. Wady i zalety metod diagnostycznych gąbczastych encefalopatii zwierząt

Badanie kliniczne

H islo p atolog ia

Mikroskop ia

elektronowa -
wykrywanie SAF

lmmu nohistochem ia

Western Blotting

przesiewowe badanie wslępne; kolelacja między
diagnostyką kliniczną a badaniem hislopatolo-
gicznym może nawet przekraczać 90%

technika rutynowa - stwierdzane zmiany odpo-
wiadają obtazowi klinicznemu; zdefiniowane
miejsca badania; badanie odwoławcze i potwiet-

dzające diagnozę; czułość w wykrywaniu BSE
do 99,6%

szybki test; nie wymaga pOsiadania sutowicy
odpornościowei; możliwość badania maleriału
po autolizie lub uszkodzonego mechanicznie

wyniki od powiada ją bada niu histopatolog iczne-
mu; możliwość badań przyżyciowych - scrapie,
nvCJD; wysoka czułość testu

identylikacia masy cząsteczkowej białka PrPs';
typowanie glikolorm - najbardziej specyliczne
badanie

do 30% wyników lałszywie
dodatnich; konieczna długotrwała
obseruacja co najmniej 2-ktotnie -
ocena progresji zmian

niespecyficzne zmiany; w przypadku

scrapie konieczność badania próbek

z tóżnych części mózgowia

drogi sptzęl; możliwość uzyskiwania
wyników fałszywie ujemnych

dostę p ność przeciwciał

doslępność ptzeciwciał

rzątwykazujących objawy kliniczne BSE po zakaże-
niu eksperymentalnym strvierdzon o znaczący wzrost
poziomu białka apo E (apolipoproteina E), które jest
syntetyzowane w astro cytach i o dp owiad a za tr ansp oti
cholesterolu. Zmiany tej nie stwierdzono w 14 prób-
kach od zwierząt podejrzanych o BSE na podstawie
objawów klinicznych, ale ujemnych w badaniu histo-
patologicznym.

Do niedawna duże nadzieje wiązano z obecnością
w płynie mózgowo-rdzeniowym białek rodziny l4-3-
-3 uzwlęrząt chorych na BSE (28), Jednakże występo-
wanie tego markeraokazaŁo się niespecyflczne dla BSE
(3 2), Rozszelzone b adani a wykazały, że obe cno ś ć tych
białek wskazuje na obumarcie komórek nerwowych i
może byc, poza TSE, wynikiem zapalnych schorzeń
mózgl, zakażęńherpeswirusami lub zawaŁu serca ( 18).

Drugi kierunek badań dotyczy obecności markerów
BSE w moczu - co moze mieć duże znaczente prak-
tyczne zewzględu na łatwośó pobierania materiału do
badań (a) Wvkrycie samego PrPS' w moczu jest ra-
czej niemożliwe. Dlatego też poszukuje się markera
zastępczego, który pojawia się lub zanlka w trakcie
trwania choroby. ZaWada się, ze musi dochodzic do
pewnych zmian biochemicznych lub metabo licznych
w trakcie BSE, będących wynikiem np. gromadzenia
się PrPS'(lub spadku poziomu PrPC) lub teżzmianpro-
w adzący ch do wy stęp owania charakterystycznych
zmian gąbczastych w O[IN. Szczegolnąuwagę zwra-
ca się w tych badaniach na neurotransmitery i ich rne-
tabolity.
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VIII Europej skie Multikolokwium P arazytolop;ów
B'h Europen Milticolloquium of Parositology (EMOP-8)

W dniach 10-14 września 2000 roku odbędzie się w Poznaniu Europejskie Multikolokwium
parazytokogów (BMOP-S), którego mvŚlą przewodnią jest

Parazytologiia u progu nowego Ęsiąclecia
Prclgram EMOP-B składa się z:
t ó sympozjów: Malaria u europejskich podróżnych; T'okstlplazmozawrodzona; Toxocara i toksokaroza;Zoo-
nozy \\Twoływane przez tasiemce; Inwazje prz),.wr u ludzi i zwterząt; Inrvazje pasozytnicze zlłvlg§gig-pochod-
ne u progll nowego tysiąclecia.
O 8 sesji: Biologia i taksonomia pasozytów; Biologia molckularna pasozytó\łI; Immunologia i problem szcze-
pionek lv inrvazjach paso7ł/tniczych; Epiclemiologia i kclntrola inrvazji pasożytnrczych; Inr,vazjo i choroby paso-
żytllcze; Leki przeciwpasozytnicze i lckotlporność; Pasozytv ryb i innych żyrvicieli ze śrrldolł,iska lvodnego;
Parazvtolclgia ogólna.
l 5 rł,arsztatórł, techniczn_vch: Nolt,oczesna mikroskclpia; Nor,r,e metocly cliagnosr,vki serologicznej inwazji
pasozytniczyclr; N{o1eklllarne metody diagnost,vki inr,vazji pasozytniczych; Nauczanie paraĄ/tologii przv pomo-
cy C I)-ROM; Paraz_vtologia rł, Intcrnecie,
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60-701 Poznań, tel./far (06] ) 852 7I92; e-mail: emop8@cuccllyptus.ustlms.poznan.pl


