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S tałe z a gro żęnie zakażeni ami wiru s owym t człow ię -
ka i zwięrząt stwarza duża zmienność wirusów w na-
stęp stwie naturalnych procesów (mutacj i, rekombina-
c j1), wry r ażając a s i ę ich r o zszer zonym sp ektrum zakaź -
nym, wskutek przełamywania barier międzygatunko-
wych i wzrostem zjadliwości. Niezależnie od tych na-
turalnych zagr o żeń, niektóre do datkowe wynikaó mo gą
z niedo stat e cznej o stro zno ś ci o środków b adaw czy ch,
zwłaszcza tych prowadzących genetyczne prace zwi-
rusami. Trzeba też brac pod uwagę możliwość zbrod-
niczego użycia wirusów w celach ter-rorystycznych.

Kala za stworzenie zaglożenia placami
nad hybrydyzacią witusów

Pickrell (15) omawia skazanie przez sąd w 200I r.

Imperial College w Londynie, jednego z czołowych
brytyjskich instytutów badawczych, na zapłacenie
grzywny i kosztów sądowych w wysokości 65 tys.
dolarów. Rządowi inspektorzy oskarżyli ten instytut o
stworzenie ryzyka wydostania się na zewnątrz poten-
cjalnie śmiertelnej hybrydy wirusa zapalenia wątroby
typu C i wirusa dengi (choroby występującej u ludzi w
kraj ach tropikalnych i subtropikalnych, przenoszonej
przęz komary), zktorychkażdy powoduje ctężkie za-
chorowania. Badania wirusa zapalenia wątroby typu
C, będącego przyczynązakażenia około 200 mln lu-
dzi w świecie utrudnia to, że nie namnaża się on do-
brze w laboratoryjnych podłożach. Grupa biologów
molekularnych z Imperial College miałanadzieję, że
uda się skłonić tenwirus donamnażania się przezwłą-
częnie do jego genomu kilku genów witusa dengi i
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przęz to przyśpieszyc badania nad szczepionkami i
nowymi lekami. Prace te zostały przerwane przęz rzą-
dowych inspektoróą ktorzy stwierdzili, że nię dopeł-
niono śro dków b ezpte czeństwa konie c zny ch w takich
badaniach. Autor przytacza też wypowiedzi innych
naukowców, ktorzy uw ażąą za uzasadnioną decyzj ę
inspektorów. Celowośc takich badań nigdy nie moze
usprawiedliwiać podejmowania ryzyka dotyczącego
zdr ow ia i b ezpie czeństwa, a pr zew idzenie wirulencj i
hybrydy wirusowej jest trudne i dlatego takie badania
wymagaj ą najwyższy ch standardów bezpteczeństwa.
Zwykle hybrydowy wirus jest mniej zjadliwy niżkaż-
da z jego form rodzicielskich, a|e sąteż wyj ątki, a j e-
den z takich przykładow to utworzenie wysoce śmier-
telnego wirusa ospy mysiej.

Akustyczne wykrywanie witusów

Cooper i wsp. (2)wykazali mozliwość wykorzysta-
nia w tym celu biosensorów opartych na kwarcowym
krystalicznym mikrobalansie, QCM (quartz crystal
microbalance). Istota metody wykorzystuje fakt stwier-
dzony uprzednio przez innych badaczy (cyt. I9), że
kwarc owych kry s ztałów mo żna uży ć j ako wy s o c e c zu-
łego miemika, opartego na regule, że częstotliwośc
wibracji indukowana ptzęz poddanie kryształu polu
elekĘcznemu, zmienia się proporcjonalnie do obcej
masy związanej zjego powierzchntą. Cooper i wsp.
zastosowali to do opracowania czułej i taniej metody
umożliwiaj ącej bezpośrednie wykazanie wirusów.

Na powierzchnię QCM z zaadsorbowanymi prze-
ciwciałami dla poszukiwanego wirusa nanosi się ba-
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daną próbkę i pozostawia na 40 min. dla umożliwie-
nia ich związaniaz ewentualnie obecnym w niej wiru-
sem. Następnie powierzchnię przepłukuje się buforem
fosforanowym (PBS) i poddaje działantu pola elek-
trycznego wywołującego oscylację QCM. Przy płyn-
nym jej zwiększaniu, w pewnym momencie cząstki
wirusa (wiriony), jeżeli były w badanym materiale,
ulegaj ą oderwaniu od powierzchni, co powoduj e krót-
ki akustyczny i elektryczrry sygnał, którego intensyw-
ność jest proporcjonalna do ichliczby. Metoda ta na-
zwanaprzęzCooperai wsp. REVS (rupfure event scan-
ning - badanie punktu zerwania),użyta do wykazania
obecności wirusa herpes simplex-1 (HSV1) umożli-
wiła wykrycie w PBS na powierzchni QCM, pojedyn-
częgo wiriona (przy poziomie ufności ponad 90%) i
10 wirionów (ponad 99% ufności), a w surowicy cie-
Ięcej z tą samąufnością odpowiednio 10 i 100 wirio-
nów. Autorzy uważają że REVS możebyćprzydatne
także do wykazanta obecności wirusa wbardziej zło-
żonychpróbkach klinicznych takich jak surowica czy
pły n mózgowo -rdzenio wy, gdy ż ob e cne w nich białka
sązamałe do wykrycia tąmetodą ponieważ nie mają
dostatecznej masy inercyjnej dla zęrwanla ich z po-
wierzchni QCM. Potwierdziła to przydatnośc REVS
do wykazania wirusa HSVl rozcięńczonego w suro-
wicy cielęcej. W pracy omówiono też szansę użycia
REVS w porównaniu z innymi metodami bezpośred-
niego wykrywania wirusów w próbkach klinicznych,
PCR wyma ga uży cia swoistych starlerów p rzy gotow a-
nych dla danego wirusa, w procesie amplifikacji pro-
blem może stwarzaó Wzyżowe zanleazyszczenie. a
samo przygotowanie próbki jest stosunkowo praco-
chłonne. Inne metody - mikroskopia elektronowa i
immunoelektronowa oraz ELISA, sąmało czlie gdyż
wymagają stosunkowo dużej ltczby cząstek wiruso-
wych dla uzyskanla rozpoznania. W odróżnieniu od
nich metoda REVS nie wymaga amplifikacji, jest szyb-
ka, ilościowaima szansę stać się bardzo taniąponie-
waż QCM jest dość powszechnie używany w wielu
e l ektro ni cznych, tani ch lr ządzentach, Autorzy pracu -
ją obecnie nad uproszczeniem i miniaruryzacją swego
urządzenia w celu otrzymania go w przenośnej posta-
ci; REVS mógłby umożliwić bteżącądiagnostykę za-
każeń wirusowych ludzi w klinikach, a także w wa-
runkach terenowych zakażei wirusowych zwterząt i
roślin, Pracę Coopera i wsp. skomentowali w obszer-
nym artykule Saphire i Panen (19).

Wpływ matczynei odpomości
na odpowiedź immunol0giGzną młodych lisów
po doustnym szczepieniu ptzeciw wściekliźnie

We wstępie do tak zaĘtułowanej pracy Mtiller i wsp.
(12) omawiają dane z piśmiennictwa wskazujące na
skuteczność doustnego szczepienia lisóq jednak na
pewnych obszarach ta metoda eradykacji wścieklizny
akazała się bardziej zŁożona i przewlekająca się ntżto
p o c z ątkow o zal<ładano, P r zytac za s i ę ki lka m o żl iwych
te go pr zy c zy n, na pr zykład n i e do s tate czną dos tępno ś ć

szczepionki dla młodych lisów. Dlatego w Szwajcarii
i kilku innych krajach akcję uzupełniano lmtęszcza-
ntemprzynętwczesnym latem przy jamach lisich, bli-
sko ich wejścia. Jednak badania serologiczne nie wy-
kazały oczekiwanych korzyści i to skłania do poglą-
du, że czynnemu uodpornieniu lisiąt może przeszka-
dzać pr zekazy w ana matc zy na o dp o mo ś ć . Wob e c b ra -
ku takich dowodów Mtiller i wsp. (12) podjęli obszer-
ne b adani a na duży m materi al e s chwytanych zw ier ząt.
Wykazali, że miana surowic u szczepionych lisiąt
matek szczepionych były znamiennie niższę niż u
szczepionych lisiąt matek nte szczepionych. Częścio-
wo osłabiona odpowiedź immunologiczna u lisiąt w
wiekuponiżej 8 tygodniodszczepionych lisic nie stwa-
rza dostatecznej ochrony przeciw wściekliźnte, co
wykazano zakażeniem kontrolnym. To hamowanie
o dp owiedzi immunolo gtczne1 utrzymuj e s ię dłużej niż
czas, w ktorym przeciwciała matczyne są wykrywal-
ne. Miiller i wsp. przytaczajątęż dane innych autorów
próbuj ąc tłumac zy c fakt hamow anta c zynnej o dp o wi e -
dzttakże w okresie kiedy nie wykrywa się już matczy-
nych przeciwciał, mo gących neutralizow aó szczepion-
kę. Może to być m.in. indukcja tolerancji u dziewi-
c zy ch l imfo c ytów B pt zez w tązanie komp l ek s ów mat -

czynych przeciwciał z wirusem szczepionki; oprocz
przeciwciałtakZe inne rozpuszczalnę czynniki i skład-
niki komórkowe siary mogą upośledzać odpowiedź
immunologlczną.

Użycie wirusa AAU
do niszczenia komótek nowotwolowych

Ponieważ działa on tylko w komórkach nie posia-
dających białka p53 warto podac trochę dotyczących
go danych, zaczerpniętych z artykułu Vogelsteina i
Kinzlęra (24). Genp53 v,rykazany u większości zwię-
r ząt i człowi eka, o dkry ty w I 9 7 9 r., uw ażany był pr zez
dziesięć lat za onkogen, po czym okazało się, że jest
on supresorem onkogenęzy. Jedną z jego głównych
funkcji jest kontrola podziałow komórkowych, a w
przypadku uszkodzenia DNA lub innych stanów stre-
sowych p53 zapobiega przechodzeniu komórek z fazy
sp o c zynkowej cyklu p o d ziah) komórkowe go (fazy G 1 )
dofazy replikacji DNA,lub z drugiej fazy spoczynko-
wej (fazy G2) do podziaŁljądra (mitozy). Jest więc
prawdziwym ,,strażnikiem genomu", a pewne jego
mutacje wyłączająto ochronne działanię na stałe lub
zmteniająfunkcję, co prowadzi do niewłaściwego po-
budzenia wzrostu komórek i w rezultacie do powsta-
nia nowotworu. Vogelstein i Kinzler omówili kilka sto-
sowanych prób przywrócenia normalnej funkcji p53,
jednak głównym zadaniem molekularnej onkologii jest
zdantęm Raja i wsp. (16) znalęzięnię sposobów nisz-
częnia komórek nie posiadających p53; większośó
metod lęczęnia raka opiera się na uszkodzeniu ich
DNA przęz radio- lub chemioterapię,

Raj i wsp. (16) przedstawiają nową strategię nisz-
czenia komórek nie posiadających p53 przy użyciu
inaktywowane go ultrafi ol etem wirus a tow ar zy sząc e -



go adenowirusom AAV (ang. adeno-associatedvirus),
należącegodorodzajuDependouiras,rodzinyParuovi-
ridae, który indukuje ich selektywną apoptozę. Ko-
mórki z nieuszkodzonymp53 nie ulegajązabiciu, \ecz
następuje tch zatrzymanie w fazię G2 cyklu komór-
kowego. Ani śmierć komórek ani zatrzymanie cyklu
nte zależy od białek kodowanychprzezAAV a od jed-
nołańcuchowego DNA tego wirusa, powodującego
uszkodzenie komórkowego DNA, co wobec braku
aktywnego p53 prowadzi do śmierci komórki. Tak więc
można będzie w ten sposób uzyskać selektywną eli-
minację komórek nie wykazujących aktywności p53.
Komórki zawteralące normalny p53,palzujące w fa-
ztę G2, uwalniają się same od genomu AAV i zaczy-
nają się ponownie dzięlić. Autorzy wykazali też, że
AAV hamuje wzrost sztucznie indukowanych raków
u myszy. W komentarzl do tych badań zatylntłowa,
nych,,Achill e s owa p i ę ta r aka" Vo gel stein i Kinzler (2 4)
zwracająuwagę, że ta metoda będzie lepsza niż uży -
sie standardowych leków niszczących DNA, które
dztaŁając tęż na inne składniki komórkowe wykazują
rożne efekty toksyczne. Ponieważ jednak inaktywo-
wany wirus AAV nie moze przenosić się z komórki do
komórki, musiałby być dostarczany do prawie każdĄ
komórki nowotworowej . Sprawy te wymagaj ą dalszych
badań i nie można spodziewać się szybkiego wpfowa-
dzenta tej meto dy do kliniczne go sto sow anta. B ar dziej
obiecujące są omówione przęz Vile'go (23), wyniki
pracy Ramachandry i wsp. (I7),ktorzy otrzymali od-
mianę adenowirus a sel ektywn ie niszczące go komórki
nowotworowe. Polega to na tym, że transkrypcyjny
czynnik E2F aktywuje komórkowe i wirusowe geny
do syntezy DNA, atęn zmięniony adenowirus wyka-
zuj e pod kontrolą p5 3 antagonistyczne działania w o -

bec E2F. Wskutek tego zakażenie normalnych komó-
rek wyzwala ekspresję tego antagonisty, co uniemoż-
liwia namnażante się wirusa. Natomiast w pozbawio-
nych p53 komórkach nowotworowych ten hamujący
mechanizm nie działa,wirus namnaża się i niszczy je,

A pozostając przy perspektyr;vach zastosowania wi-
rusów do niszczenia nowotworów warto jeszcze omó-
wić dwie prace. Jedna (3), referowananaKonferencji
Amerykańskiego Stowarzyszenia Mikrobiologów w
Orlando, U SA, doty czy mo żl iwo ś c i lęczęnta śmiertel-
nej postaci nowotworu mózga. Złoślivły glejak, rak
komórek glej owych, rozsiany w caĘm mozgtlnie moze
być leczony radio- lub chemioterapią nie stanowi też
powszechnego wskazania do chirurgicznego zabiegu.
Udało się utworzyć hybryd dzikiego typu poliowirusa
i ludzkiego rinowirusa, działający na białko CD155
wprowadzające poliowirus do komórek, ale wytwa-
rzanę także przez nowotworowe komórki glejowe.
Atenuowany wirus hybrydowy nie wywołuje polio,
natomiast niszczy komórki glejowe. U myszy z tm-
plantowanymi nowotworami wytwarzającymi CD 1 5 5,
p o zakażeniu wirus em stwierdz ono p o ty go dn iu .znacz-
ne zmniejszenie guzów, a następnie zupełny tch za-
nik. Omówione krótko przęz Daviesa (4) wyniki pra-

cy grupy Fielding i wsp. (6) wskazują że wirus odry
lżywany w szczepionkach stosowanych od 30 lat,
możę okazac się skutecznym w leczeniu niektórych
postaci raka. Próby na myszach wykazaĘ,żewstrzyk-
nięcie szczepionki bezpośrednio do guzów powoduje
spowolnienie ich wzrostu, a w niektórych przypadkach
kurczenie się. Także dożylne podanie wirusa odry
myszom z dwoma Ępami chłoniak a zatrzymaŁo wzrost
nowotworów. Obecnie bada się bezpieczenstwo lecze-
nta szczepionkąna małej grupie pacjentów cierpiących
na glzy węzłów chłonnych, Na marginesie tych da-
nych, właśnie w odniesieniu do odry war1o przypo-
mnieć, że jużw I97l, r. Pasquinuci (13) podał obser-
wacj e kliniczne, wskazuj ące, że pr zeby ci e tej choroby
w czasie leczeniabtaŁaczki u dzieci może wyłvierać
bardzo korzystny efekt, wyrażalący się remisjąutrzy-
mującą się co najmniej 6 lat.

BSE i vGJD

Epidemi a B S E wy gas a, ale w ciĘ trwaj ą doci ekani a
i dyskusje dotyczące pochodzenia i źródła tej choro-
by. Kolb (7), opierając się na danych z piśmiennictwa,
po ddaj e w wąĘliwo ść uprzednio przyj mowany po gląd,
że pr zy czyną B SE było karmienie bydła mączką mię s -

ną zawterającą PrPS' trzęsawki (scrapie) owiec. Nie
udało się nigdy wywołać BSE przez skarmianie ho-
mogenatów mózgu owiec chorych na trzęsawkę, Już
w 1997 r. przyjęto możliwość, że BSE jest następstwem
mutacji genowej prionu bydła lub innego rodzaju zwię-
rząt, powodującej powstanie nietrwałego białka prio-
nowego przekształcającego się w zakaźną izoformę
PrPS', IJżycte zwŁok chorych na BSE do produkcji
mączki zw ier zęc ej sp o w o dowało p obrani e PrP S' pr zęz
następne krowy, które zachorowały, a z kolei one rów-
nleż zo stały lży te do uzy skan ia mąc zkt. W skut ek te go
nastąpiło lawinowe szerzęrrle się BSE w W. Brytanii.
Głównym celem artykułu Kolba było jednak przed-
stawienie hipotezy, źe TSE norek została wywołana
przez pobranie PrPS' z materiałem pochodzącym od
bydła chorego na BSE. Szereg danych przemawia za
zw tązkiem między tymi j edno stkami chorobowymi.
Skarmianie mozgul chorych cieląt powo duj e wystąpie -

nie TSE u norek po 7 miesiącach; domózgowe wpro-
wadzenie homogenatu mózgu chorych norek 6-tygo-
dniowych cielętom powoduje u nich objawy BSE po
1 8- 19 miesiącach. A oto kolejno stwierdzane przypadki
TSE norek w latach: 1947 - pierwszy w USA, 1963 -
USA i Kanada, 1965 - Finlandia, 1965 - W. Brytania,
1967 - ówczesna NRD, I974 - Związek Radziecki,
1985 - wywołanie TSE u cieląt przęz domózgowe
wprowadzenie homogenatu mozglt chorych na TSE
norek i wsteczne przeniesienie drogą pokarmową na
norki w USA, 1985 - wystąpienie BSE u bydła nafar-
mie w Sussex W. Brytania. Podawante norkom per os
homogenatu mózgu owiec chorych na trzęsawkę ni-
gdy nie prowadziło do powstania TSE. Także w cza-
sie stwierdzenia tej choroby norek w 1967 r. w NRD
nie występowała tam trzęsawka owiec. Biorąc pod



uwagę te fakty Kolb uważa, że zanim zaczęła się w
1985 r. w W. Brytanii epidemia BSE, przypadki tej
choroby, j ak o pr zy czyny T SE norek, wystąpiĘ w U SA,
F inlandii, NRD i Zw iązku Radzie ckim, Na wc ze śniej -
sze występowanie BSE w W. Brytanii wskanjązresztą
rożne doniesienia brytyjskich lekarzy węt, zamtęsz-
czone w 1990 r. w,,Veterinary Record".

Duże zaintere s ow an i e w zbudził opub liko wany we
wrześniu 200I r. kontrowersyjny artykuł Ventersa (22)
pod tytułem ,,Nolvy wariant choroby Creutzfeldta-Ja-
koba: epidemia - której nigdy nie było". Venters pi-
sze, że ponieważ prion BSE wywołuje encefalopatie u
innych mvierząt po pobraniu drogąpokarmowąto pIzez
analogię można zakładać, że tęn prion jest zakaźny
takżę dla człowieka. Przemawia jednak przeciw temu
silna bariera gatunkowa, odmiennośc prionów stwier-
dzonych u człowieka i bydła, a także dane oparte na
analizie epidemiolo gicznej. Te ostatnie wykazują że
szybkość wzrostu liczby przypadków vCJD jest bar-
dzo znacznie mniejsza niż można by było oczekiwać
przy zakładaniu pokarmowego źrodła tej choroby,
S zybko ś ć wzro stu Iiczby stwi erdzony ch zachorowań
wynika stąd, że uprzednio te niezwyklę rzadkte za-
chorowania byĘ mylnie diagnozowane j ako inne scho-
rzenia. Autor lważa, że dostępne obecnie dowody
w zbudzaj ą p o w azne w ąĘ l_iry 
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przyczynowego między BSE i vCJD. Należy poddać
te sprawy szczegołowemu rozpatrzeniu i publicznej
medycznej debacie, a celem tego jego artykułu jest
właśnie jej zainicjowanie.

Pewne zamieszanie wywołała u nas w listopadzie
200I r. krótka prasowa informacja, że zdantem prof.
Ebringera z londyńskiego King's College przyczyną
choroby szalonych krów i odmiany choroby Creltz-
feldta-Jakoba nie są priony a pospolita baktęrta Aci-
netobacter ca]coaceticas, występująca w glebie, posia-
dająca wspólne zmózgtem antygeny. W następstwie
tego powstające przeciw niej przeciwciała niszczą
komórki mozgu, a zatem BSE i vCJD są chorobami
autoimmunologicznymi. W informacji tej nie podano
jednak, żę taki pogląd ogłosiła grupa Ebringera już w
1997 r. (5), a podtrzymaław 1999 r. (2I), Omówił to
szerzej Rotkiewicz (18) w artykule uzupełnionym ko-
męntarzami profesorów J. F. Zmudzińskiego i P. Li-
berskiego oraz dr. P. Grzesiowskiego. Mimo dość po-
wszechnego sceptycyzmu wobec tej kontrowersyj nej
teorii, brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa przyznaŁo
Ebringerowiw 1999 r. grant w wysokości 230 tys. fun-
tów szterlingów na dalsze jej badania. Minęło prawie
tzy lata i brak jakichkolwiek danych potwierdzają-
cych słusznośc takiej koncepcji.

Niez al eżni e o d o state cznę go wyj aśnieni a zw iązku
przyczylowego między BSE i vCJD, ta druga jest byó
może u bliżej nieokreślonej Iiczby ludzi w okresie in-
kubacji. Stąd konieczność dalszego pilnego poszuki-
wania metod jej przedklinicznego rozpoznawania i
terapii. Shaked i wsp. (20) wykazali, że proteazo-opor-
ną izoformę PrP można wykryć takżę w moczu cho-

mików, bydła i ludzi chorych na zakaźne gąbczaste
encefalopatie (T SEs). Naj ważniej sze j est to, że tę tzo -
formę oznaczonąprzęz autorów UprPS' (U - urine)
stwierdzon o takżę w mocztl chomików inokulowanych
prionami, na długo przed wystąpieniem objawów kli-
nicznych, Domózgowę zakażęnie chomików UprPS"
nie spowodowało ich zachorowania nawet po 270
dniach, co sugeruje, że ta izoforma różni się od móz-
gowej PrPS". Autorzy uważaj1 że wykrycie UprPS"
może znaleźć zastosowanie w diagnostyce zakażeń
prionowych u ludzi t zwterząt w okresie inkubacji.
Coraz bardziej realne stają się nadzieje na szybkie
wprowadzenie te stów pr zy ży ctow ę go r ozp o znawania
zakażeń prionowych. W zagra nic znej prasi e p oj awiły
się informacje o kilku firmach współzawodntczących
w takich badaniach. Bardzo interesujący wydaje się
zapowiadany test ,,BSE plus" opracowany przez J.
Bergmann i E. Preddie'go, Istotąjego ma być wyka-
zaniewę krwi testem ELISA przeciwclał dla swoiste-
go białka - prioniny (prionin protein), powstającegc
w organizmie zakażonym prionami.

Wykazano tez pewne możliwości terapii vCJD przy
użyciu znanego od 60 lat przeciwmalarycznego leku
atebryny i anĘp sych oĘ cznej chloroprom azyny. B ada-
nia te prowadzoneprzez grupę Prusinera (8), których
wyniki ogłoszono we wrześniu 2001 r., omawia Love
(10). W próbach in vitroużytojako modelu linii ko-
mórek niedojrzaŁego nerwiak a (n euro b l as tom a) my -
szy zakażonej PrPS' i wykazano , że atebryna i chloro-
ptomazyna hamują przemianę PrPC w PrPS' . Podjęto
tęż badanta przesiewowe dużej ltczby leków, o któ-
rych wiado mo, że pokonuj ą barierę krwio-mózgową
l e cz stwierd zono, że wymienione wyżej s ą naj b ardziej
aktywne w hamowaniu, a nawet rewersji zakażęnia
PrPS' rł vi tro. Chociaż chlorop r omazyna wykazuje i n
vi tro mniejszą aktyłvno śc niż atebryna, j ednak możę
okazac się bardziej skuteczna, ponieważ łatwlej prze-
chodzi przezbarierę krwio-m ozgow ą. Krótka wzmian-
ka (1) o dobrym efekcie ich działania dotyczy 20-1et-
niej pacjentki chorej na vCJD, ktoraprzed podaniem
leków nlerozpoznawała swoich rodziców i nie mogła
się poruszacbęzwózka, ateraz chodzi bez pomocy i
rozpoznaje rodziców.

Duże nadzieje budzą tęż badania wskazujące na
możliwość llżyciaprzeciwciał w leczeniu chorób prio-
nowych. Love (11) omawia wyniki uzyskane przęz
szwajcarskich i włoskich badaczy, ktorzy wykazalt
mo żl iwo ś ć zap obieżenia zakńentu trzę s awki ( s crap i e )
in vivo przez przeciw ctała. U żyli technik transgenicz-
nych do otrzymywania myszy wytw arzający ch prze -
ciwciała dla endogennego białka prionowego PrPC ,

które ulega przemianie przęz PrPS', a aby nastąpiło
zakażęnie potrzebne są oba te białka. Dotąd nie uda-
waĘ się próby uzyskania przectwciał,poniewaz PrPC,
występujące we wszystkich komórkach organizmu jest
słabym immunogen em, Przez wyłączenie genu kodu- -,
jącego PrPC u myszy udało się otrzymac przeciwctała
dla tego białka i linie komórkowewytwarzające pfze-



ciwciała dla PrPC i PrPS'. Przez wstawienie, kodujące-
go te przeciwciała, DNA tych komórek, myszom po-
zbawionym PrP utworzono transgen|Qznę myszy wy-
kazljącewysokie stężenie przeciwciał anty-PrP w su-
rowicy, chroniących myszy pr zęd zakażeniem prionem
scrapie. Autorzy pracy, sądzą że albo przeciwciało
działa maskując miejsce decydujące dla replikacji prio-
nu albo przeszkadza konwersji PrPC w PrPS'. Przeciw-
prionowe działante przeciwciał in vitro, wykazane
przez grupę Prusinera (14), omówiła krótko Love (9).
Autorzy badali wpływ siedmiu rekombinacyjnych frag-
mentów ptzęclwclał wiĘących antygen pod kątem
hamowania przęz nie namnażania się prionów w ho-
dowli mysich komórek niedojrzałego nerwiaka (neu-
r o b l a s t o m a), zakażony ch PrP S'. W ykazali, że pr ze ciw -
ciaławtĘąc się z PrPC powierzchni komórek hamują
tworzenie się PrPS"w stopniu zależnymoduzy,tej daw-
ki, a najbardziej aktywny fragment - (Fab Dl8) znosi
replikację prionu i szybko oczyszczahodowlę od obec-
flego w niej PrPS'. Wykorzystanie tych badań douży-
cta in vivobędzie utrudnione krótkim okresem połtr-
wania przeciwciał i niezbyt wydajnym ich przecho-
dzeniem z obwodowego krążenia do ośrodkowego
układu nerwowego.

Już po opracowaniu niniejszego arfykułuukazała się
informacja dotycząca wspomnianej uprzednio (1)
pierwszej pacjentki chorej na vCJD, leczonej atebry-
ną(Quinacrine). Otóż, po nagłej poprawie stanu zdro-
wia, pacj entk a zmarŁa w s zpitalu Prusinera w S an Fran-
cisco, prawdopodobnie dlatego, że lek, odstawionyzbyt
późno, okazał się bardzo toksyczny dla wątroby (25).
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PORTERV.: Mason's World Dictionary of Livestock
Breeds, Ępes and Varieties (Swiatowy Słownik ras,
typów i odmian zwierząt domowych wg Masona).
5'l' edition, CABI Publishing, 2002, Wielka Brytania,
s. 400, cena 60 funtów ang.ISBN 0 85199 430.

Wśród zwierząt domowych istnieje wiele ras, typów i

odmian, które odmiennie sąnazywane w róznych krajach.
Stąd i idea pierwotnego autora Jana Masona (redaktora do
4. wydania) opracowania jednolitej nomenklatury w tej róż-
norodności nazewni ctw a zwierząt użytkowych. Autorzy
konsultowali nazewnictwo z krajami pochodzenia zwierząt
i ujednolicili nomenklaturę zwierzęcą. Jest to dobre i po-
żyIeczne opracowanle.

Treść książkt zawięra ok. 9 tys. haseł - ras, typów i od-
mian następujących gatunków zwierzęcych: osioł, bawół,
bydło, koza, koń, świnia, owca. Wstępnymi rozdziałami
słownika są: wprowadzenie w zagadnienie, skróty uzywa-
ne w tekście, ekwiwalenty wymowy, transliteracj a z języ-
ka rosyjskiego. Na końcu zam7eszczono słownik terminów
obcych (od angielskiego) uszeregowanych alfabetycznie,
oraz bibliografię podstawowych pozycji piśmiennictwa.

Książka wydana została na dobrym pap7erze, ze ztożnt-
cowanym krojem czcionek i druku. Dobre i użyteczne jest
to opracowanle,

Edmund K. Prost


