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wazających ją(.20,25). Nie brak było też przypusz-
czenla,że wirus HIV powstał w którymś laboratorium
w trakcie prac nad rekonrbinacją i ,,wymknął się w
świat" (20).
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wirusowa etiologia bezpośrednich i pośrednich uszko-
dzęńzarodka i płodu w następstwię zakażenia ciężar-
nej matki, prowadzących do jego śmierci lub do po-
wstawania omówionych w innym aĄkule (I4)poważ-
nych wad rozwojowych. Ryzyko zwlązanę z zakaże-
niem kobiet wirusem rożyczki należy do przeszłości
dzięki wprowadzeniu skutecz ny ch szczepionek, nato-
miast nie ma takich całkowicie sprawdzonych prze-
ciw cytomegalii, a wrodzonę zakażente wywołane
przez powodujący ją wirus jest niezwykle groźne.
Wyraża się ono u noworodków wielomawadamtroz-
wojowymi, z ktorych najważniejsze to uszkodzenia
ośrodkowego układu nerwowego - upośledzenie umy-
słowe, rzadziej wrodzone wady serca. W krajach roz-
wini ętych wewnątrzmac icznemu zakażeniu wirus em
cytomegalii ulega 0,5-20ń dziect, a około I0-20%o z
nich wykazuje uszkodzenia mózgu różnego stopnia.
Pewne dane sugerują że wirusy powodrrjąu człowie-
ka zabur zeni a p sychi atry cznę - wykazano to w odni e -
sieniu do wirusa choroby bornajskiej (znanego dotąd
jako czynnlk zakażny dla koni, owiec, królików, by-
dła, kotów, psów i strusi). Przeciwciała dla niego
stwierdza się znacznie częściej u pacjentów neulo-
psychiatrycznychniz u osobników normalnych (1); u
chorych wykazano obecność RNA tego wirusa w mo-
nonuklearach krwi obwodowej. Na to, jak daleko idą-
ce i nięoczekiwane mogąbyć następstwa zakażeńwi-
rusorł,ych, zwt aca uwagę Czaj kowska-Maj ewska (4),
ne uro chemik w Narodowym Ins§tuci e Zdr ow ia (NIH)
w Waszyngtonie. Zebrano bowiem dowody, że oprocz
ftzy czny ch i toksyc znych uszko dz eń rrló zga, zwŁasz-
cza jego płatów czołowych (tam właśrrie mieści się
ośrodek moralności i sumienia), również zakażenia
wirusowe, przebyte w życiu płodowym, mogą prowa-
dzić do zabtrzeńw rozwoju mozgu i w konsekwencji
do schorzeń neuropsychtatrycznych. Autorka p isze, że
w NIH podjęto właśnie badania nad rolą infekcji wi-
tus owych w p ow staw anit tzw. anty sp ołecznej o s ob o -
wości, którącechuje skłonność do przestępczości, utra-
ta hamulców moralnych.

Warto też wspomnieć o jeszczejednej dztedzinie,
nielekarskiej oceanografii, która wskazuje na olbrzy-
rnią rolę wirusów. Zakażają one wszystkie morskie
organizmy, a ich wpĘw m.in. na wiele biogeochemicz-
nych i ekologicznych procesów omawia w obszernym
artykule Fuhrman (7).
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hamujących procesy replikacyjne kornórki, a zarazęm
s tanowi ąc ych m o l ekularne,,nar zęd, zia" enzy maty c z-
nej syntezy kwasów nukleinowych dla potomnychczą-
stek wirusowych (w ich skład te białkanie wchodz{.
Następnie uruchomiona zostaje synteza białek poź-
nych, strukturalnych tj, stanowiących częśó składową
potomnych cząstek wirusowych. U wirusów posiada-
jących dodatni łańcuch RNA on słuzy jako maĘca
do wytworzenia jednej dużej cząsteczki białka, zwa-
nej poliproteiną która następnie ulega rozszczepieniu

na mniejsze białka - wczesne i poźne. Artykuł Ko-
twala (13) omawia wirokiny (ta nowa nazwa została
prawdopodobnie zaploponowana przez autora i dal-
sze przedstawione tu dane pochodzązjego aĘkufu).
W odróżnieniu od wczesnych i poźnych białek, po-
trzebny ch do replikacj i wirusa, wirokiny są rri ep otrzeb -
nymi do niej, zakodowanymi pTzęz w lrns, rozpuszczal-
nymi białkami. Przed ponad 10 lat odkryto pierwszą
wirokinę uwalnianą przęz wirus krowianki. Było to
pierwsze rozpuszczalne drobnoustrojowe białko o
sprawdzonej funkcj i imnrunomodulacyjnej, biorące
udziaŁ we wzajernnym oddziaływaniu między wiru-
sem a gospodarzem; następniewykazano istnienie kil-
ku dalszych wirokin o takim działaniu. Płyn hodowli
komórek zakażonych pokswirusami zawiqac możę
kilka takich białek - ichliczba zależy od rodzaju wi-
rLlsa z tej rodziny. Najwydajniejszy pod tyrn wzglę-
dem jest wirus ospy krów; koduje on m.in. białko mo-
duluj ące pro ce s zap alny, IMP (infl ammation modula-
tory protein) wiążące się ze składnikanri dopeŁntacza,
oraz azynnik wzrostu wirusa krowianki VGF (vacci-
nia growth factor), zwiększający namnażanie się nie-
zakażonych komórek. Autor Llważa, żewzględna nie-
szkodliwość wirusa krowiarrki w porównantu ze zja-
dliwościąwirusa ospy prawdziwej, sprawcy milionów
ofiar, wynika zbogatego zestawu wirokin wydziela-
nychprzez ten pierwszy wirus. Rozważając terapeu-
Ęczny potencjał wirokin, Kotwal podaje ichza|eĘ oraz
przewidywane perspektywy ich użycta w blokowaniu
reakcji zapalnych mJn. przy chorclbie Alzheimera,
odrzucaniu przęszczepów, toczniLr rumieniow atym,
zap aleniu stawów, ni e dokrwi eniu m i ę śn i a s erc owe go
po zawa\e.

Hamowanie wczesnego rozsiewu wirusów i bak-
terii w organizmie przez naturalne przeciwciała.
Przy o c enie pr zeciw zakaźny ch czynników obronny ch
zwykle nie bierze się poduwagę roli naturalnychprze-
ciwciał. Badanie ichpodjęli ostatnio Ochsęnbein i wsp.
(22),wśrodktórych jest R, Zirrkemagel, niedawny lau-
reat Nagrody Nobla za pr ace i nrnrunolog icznę. Wstęp
ich publikacjt zawiera omówienie danych doĘvczących
tej sprawy, uzyskanych przęz innych autorów. Wriado-
mo, że immunitet humoralny u zw ier ząt dzi ewiczyoh
(naive animals), tj. takich, które nie zetknęły się
rtprzednio z danym patogenem, uwarunkowany jest
przez limtbcyty B wydzielające naturalne przeciwcia-
ła, które należągłównie do klasy IgM, chociaż stwicr-
dzono też nahrralne IgG i IgA; głównym ich źrodŁęm
są otrzewnowe komórki CD5* B-l. W wielu wiruso-
logicznych i immunologiczrrych testach stosuje się
wstępne rozcięńczanie surowicy w różrrym stopniu od
1:10 do nawet 1:80, aby uniknąć tzw. ,,nieswoistego
tła", aw konsekwencji norrnalnie nie wykrywa się natu-
ralnie występującyoh przeciwciał lub ich nie uwzględ-
nia. Autorzy przytac,zają dane dowodzące, że w zaka-
żentach w i e l oma cy top aĘ c zttyrni rviru s ami, takimi j ak
polio, grypy i wścieklizny, obecność wczesnych zo-
boj ętniaj ących prze c iw ctaŁ ma de cy duj ąc e znaczelie
dla ochrony przed śmiertelnym zachorowaniem, co



często koreluje znamnażaniem się wirusa w tkankach
netwowych. Ochsenbein i wsp. wykazali w doświad-
częniachna myszach decyduj ącą rolę naturalnych prze-
ciwciał w ogólnoustroj owych zakażęniach wirusami
s t o m atit i s v e s i cul ar i s (VSV), limfocytarn e go zapale-
nia opon i splotów naczyntówkowych (LCM), kro-
wianki, a także bakterią - Listeria monocvtogenes.
N eutral izacj a wirus a p rz ęz nailr alne prz e c iwc i ała była
zawsze pow nteważbeta-mer-
kaptoetanol łnie zobojętniają-
ce-działanie dane metodyczne
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Wirusowa etiologia i nowotworowy charakter

gliomatosis, gliosis. Przedmiotem sporu jestto czy te
guzy sąpotencjalnie zdolne do autonomicznego wzro-
Śtu. Brak informacji co do immunohistochemicznej i
ultrastrukturalnej istoty zmian skłonił Ochiai i wsp.

Elektronomikroskopowo stwierdzono w glejomezen-
chymalnych guzkach obecność wirionów o średnicy
65-100 nm, posiadających rdzenie i otoczki z wypust-
kami. Immunohistochemicznie wykazano, że więk-
szośó jąder komórek wewnątrz guzków wykazuje do-
datniąreakcję na proliferujący jądrowy antygen, PCNA
(proliferating nuclear cell antigen), co dowodzi dlżej
aktywności replikacyjnej komórek, potencjału do au-
tonomicznego wzrostu. W proliferujących komórkach

ch stwierdzono równteż, przy
cy, ob ecność antygenów btŃacz-
leukosis virus). W cytoplazmie

tych komóre e cząst-
ki. Autorzy ich ba-
dań, żę tzw. rem in-
dukowanym przęz szczep wirusa z gflJpy białaczko-
wo-mięsakowej ptaków - byłoby to pierwsze donie-

sienie opisujące, wywołany przęz wirus, nowotwór
ośrodkowego układu nerwowego u zwierząt.

Szczepionka BAC-VAC. W ostatnich latach wiele
prac poświęca się opfacowaniu metod immunizacji
genetycznej przy użyciu szczepionek DNA, a następ-
nte takżę RNA (15). Obecnie badania Sutera i wsp.
(27), omówione skrótowo pIzęz DeWitt i wsp. (5)
wykazały możliwość wykorzystania bakteryj r_Iy9Ł

sztuczny ch chromo s omów, BAC s (b acteri al artifi ci al
chromo s ome s), standardowe go j uż nar zędzia w b ada-
niach genomóq do utworzenia szczeptonek BACs-
-DNA; dotąd ograniczona wielkośó wektorów lżywa-
nych w szczepionkach DNA stw arzała ważny problem,
gdyż ograntczało to liczbę antygenów, które można
6yło dostarczyc do pojedynczej komórki. Autorzy
wykazali, żę B AC zaw ter aj ący wi ęks z o ś ć genomu ( al e

bez jego fragmenfu decydującego o montażu potom-
nych wirionów) wirusa herpes simplex-1, nazwany
szczepionką BAC-VAC, skutecznie indukuj e zar ów -

no humoralny jak i komórkowy immunitet u myszy i
chroni je przed kontrolnym zakażeniem (challenge)
letalną dawką zj adliwego witusa.

Perspektywy chemiote r apii zakażeń enterowiru-
s owycń. Liczb a pr zy czyflowych lekow przeciwwiru-
sowych jestwciĘbardzo maŁa, co wynika zuntkato-
we go charakteru wewnątrzkomó rkow e go namnażanta
się wirusów, dlatego dużę nadzieje wtĘe sięz otrzy-
maniem plekonarilu. Wyniki zaprezentowane na Mię-
dzydyscyplinarnej Konferencj i nt. Czynników Prze-
ciwdrobnoustrojowych i Chemioterapii, ICAAC (In-
terscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemiotherapy) w San Francisco we wrześniu 1999 r.

omówił McCÓnnell (17);jest to duże osiągntęcie, gdyż
enterowirusy powoduj ąbardzo częste kltntcznę zaka-
żentauludzi- w USA 10-15 mln rocznie i sągłówną
pr zy czy ną as eptyc zn e g o zap alenia op on mó z go_wy ch.
Mechanizm działantaplekonarilu polega na blokowa-
niu procesu rozbierania genomu wiriona z płaszcza
białkowego czyli uwolnienia wirusowego RNA. Lek
wlpróbowano w USA na ponad 1700 pacjentach. Po-
dajó się go doustnie, aprzenlka dobrzę do ośrodkowe-
goukładu nerwowegQ . Czasustępowania objawó,w by!
Ó ponad 3 dni krótszy niż u otrzymuj ącychplacebo.W
ńp i" dzieci z zagr ażaj ącymi życiu zakńentami ente -

iowirusowy mt l 29 z 38 Ieczonych nastąpiła kliniczna
poprawa. Również w Kanadzie, u pacjentów w wieku
14-65 lat z potwierdzonym zapa\eniem opon mózgo-
wych leczonych plekonarilem, czas ustąpienia objawów
był o dwa dni krótszy, w porównanil z placebo.

Genetyczne pokrewieństwo między wirusem cho-
roby dużej wątroby i śledziony kur a wirusem ludz-
kiego zapalenia wątroby E. Z danych cytowanych
przózPayne'a i wsp, (23) wiadomo,że choroba dużej
wątroby i śledziony, BLS (big liver and spleen), roz-
poznawanaod 1980 r. w Australtitlważanajest za naj-
bardziej ekonomicznie istotnąprzyczynę strat w mat-
czy ny ch stadach broj lerów (broiler breeder fl o cks). Po-
woduje ona spadek nieśności i nieznaczny wzrost
śmiertelności; u chorych ptaków stwierdza się hepa-



to- i splenomegalię, a histologiczne zmlany charakte-
ryzująsię limfoproliferacją po której następuje lim-
foidalna destrukcja, czasowo zbteżna z występowa-
niem objawów klinicznych. Autorzy podają ze selo-
Iogiczne dowody zakażenia wywołuj ącym tę chorobę
wirusem zębrano w większości stanów Australii, a tak-
że w W. Brytanii i USA. Próby namnażania wirusa w
zalężony chj aj ach kurzych, a tałźę w hodowla ch r ó ż-
nych linii komórkowych nie udały się. Wykazanie wi-
rusa BLS możliwe jest tylko przy użyciumetody Pay-
ne'a i wsp. tj. przez dożylnąinokulację zarodka ku-
rzego i wykazanie antygenu wirusa BLS w wątrobie
piskląt wylęgłych z zakażonych jaj. Payne i wsp. (23)
dokonali analizy sekwencji fragmentów genomu wi-
rusa BLS a więc metody, która oddaje nieocenione
usługi w identyfikacji wirusów trudnych donamnaża-
nia, czego nie można uzyskać metodarni konwencjo-
nalnymi. Wykazali zaskakuj ąc % znaczną homo 1o gi ę
między materiałem ottzymanym z wątroby ptaków
chorych na BLS a ludzkim wirusem zapalentawątro-
by E. Autorzy przytaczająjeszcze inne, oprocz geno-
mowego, podobieństwa między BLS u kur i zapale-
niem wątroby E u Iudzi- sąto histopatologiczne zmia-
ny w postaci infiltracji makrofagów, piknozy, kwaso-
chłonnego zwyrodnienia i martwicy w wątrobie.

Nowy wirus świń - zapalenia wątroby E. Ludzki
wirus zapalenia wątroby E, HEV (hepatitis E virus)
należący do rodziny Calicividae, jest jednym z czyn-
ników zakaźny ch przeno szonych dro gą j elitow ą źr o -
dło wirusa stanowi kał zakażonych osobników. Prze-
ciwciała dla wirusa stwierdza się w wielu krajach świa-
ta, ale kliniczne zakażęnia występują głównie ende-
micznie w krajach rozwijających się; śmiertelnośc
wskutek gwałtownego zapalenia wątroby wynosi 0,1-
-Ioń, ale u kobiet w cięy może dochodzic do 25%.W
1997 r. Meng i wsp. (18) izolowali pierwszy zwlerzę-
cy wirus HEV od świń iwykazali, że występuje on
powszechnie u tych zwierząt w południowo-zachod-
nich stanach USA oraz, że przeciwciała dla niego re-
agljąl<rzyżowo z kapsydowym antygene m szczepów
ludzkie go HEV. Wyk azano ich 7 9 -80%- ową identycz-
ność na poziomie nukleotydowym i 90-92oń-owąna
poziomie aminokwasowym. To sugeruj e przynależnośc
obu wirusów do tej samej rodziny a antygenowe i ge-
nety czne podobieństwo nasuwa możliwo śc ttży cia
wirusa HEV świń do modelowych badań zakażęnia
czł
by
(sp
pami ludzkiego HEV. U zwierząt inokulowanych tym
pierwszym , już po 2 tygodniach wykazano obecność
wirusa w wymazach z nosa i odbytu, wiremię stwier-
dzono po 4-6 tygodniach, a obecność przeciwciał w
surowicy po 4-8 tygodniach; wirus przeniósł się na
nieinokulowane trzymanę razęm prosięta. IJ zakażo-
nych zwierząt nie wystąpiły żadne objawy, jedynie
poziom enzymów wątrobowych był ntęznacznie pod-
wy ższony. Prosięta inokulowane ludzkimi szczepami
HEV nie uległy zakażeniu. Na podstawie wyników

badań serologicznych wykonanych w Australii Chan-
dler i wsp. (3) wykazali powszechn ość zakażenia świń
omawianym wirusem na tamtym kontynencie, zarów-
no u świń w hodowlach jak też u schwytanych dziko
żyjących. Autorzy lważająto za sprawę godną dal-
szych badań, gdyżbyć możę zakazenie tym wirusem
powoduje straty, szczegolnie u prośnych świń, przez
analogię do powodowanych przęz ludzki HEV u ko-
biet w ciązy. Nie wiadom o też czy takie podkl tnicznę
zakażęnia nie wywi eraj ą uj emne go wpływu na ro zwój
młodych prosiąt. Ważne jest również wyjaśnienie
ewentuainego przenoszenia się wirusa HEV świń na
człowieka i odwrotnie (3). Dane cytowane przezPlr-
cella i Emersona (25a) wskazująże serologicznie spo-
krewnione szczepy HEV, izolowane w USA od ludzi i
świń, mogą forsować barierę gatunkową.

Zakażenie krówwirusem grypy Aprzyczyną syn-
dromu sporadycznego spadku mleczności. Częstośc
występowania tego syndromu wzrosła znacznlę w
ostatnich latach (10). Wyraża się on,bez względu na
wiek, kondycję i okres laktacji krów, nagłym, często
dr amaty cznym sp adkiem mleczno ści, czemu tow ar zy -
szy nleznaczny wzrost temperatury ciała, częściowa
utrata apetytu i posmutnienie zwierzęcia, niekiedy
przyspleszenie oddychania i wyciek z nosa (9), Brown
i wsp. (2) obserwowali w jednej farmie, towarzyszące
spadkowi mleczności, schorzenie narząduoddechowe-
go ze l0}oń-ową zachorowalności ą ale bez śmierlel-
ności, a na drugiej objawy ze strony układu oddecho-
wego wystąpiły tylko u pojedynczych zwierząt i to
głównie u krów w okresie laktacji. Często stwierdza się
wzrost poziomu haptoglobiny w surowicy, i całkowitej
Iiczby neutrofili (9); powrót do zdrowia (zwykle bez
komplikacji) i nawrót mleczności następuje w ciągu 1-
-2 Ę godni, zarówno przy podawaniu antybiotyków jak
i bez nich. Badania par surowic na obecnośc przeciw-
ciał dla dwu różnych szczepow ludzkiego wirusa grypy
A wykazaĘ znaczny wzrost mianą co sugeruje jego
chorobotwórczośc dla krów, mimo, że często objawy
zajęciauĘadu oddechowego sąniewyraźne lub ich brak.
Konieczne sądalsze badania dla potwierdzenia roli etio-
logicznej wirusa grypy A w omawianym syndromie,

Adenowirusowy wektor genu p53. Gen ten speł-
ntabardzo ważnąrolę w procesie podziału komórki -
albo zatrzymuje go w fazie spoczynkowej cyklu i
umożliwia np, naprawę uszkodzeń genowych, albo
skierowuje komórkę na drogę prowadzącądo jej za-
programowanej śmierci - do apoptozy (16); dzięki
temu hamuje niekontrolowany wzrost nowotworowo
zmienionych komórek lub nie dopuszcza do ich po-
wstania. Mayer (16) omawia podjęte równocześnie
pIzęzbadaczy niemieckich we Freiburgu oraz amęry-
kańskich w Kentucky i Los Angeles, próby Ięczenta
raka jajnika u kobiet przy lżyciu adenowirusa jako
dostawcy genu p5 3, Wykazano wadliwe działanie te go
genu w komórkach około 60% wszystkich tych nowo-
tworów, co powoduje, ze ich komórki dzieląsię w spo-
sób niekontrolowany - sąniejako nieśmiertelne. Wpro-
wadzęnie do nich sprawnego genu p53 powoduje za-



genomu do jego obowiązków.
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