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Celowe jest ujmowanie tu chorób wyrvoływanych
przez priony, najmniejsze poznane dotąd, ponadto nie-
upostaciowane, podobnie jak wiroidy, molekularne
czynniki zakaźnę. Niesłuszność określania tych cho-
rób jako ,,pasażowalne gąbczaste encefalopatie" omó-
wiłem i uzasadniłem w innym artykule (18). Odpo-
wiednikiem przyjętej angielskiej ich nazwy,,transmis-
sible spongiform encephalopathies" (TSEs) jest ,,za-
kaźne gąb czaste enc e fal op at te" - gdy ż,,tran smi s s ib l e "
to,,zakaźny" (20,26).

,,Witus w rodowodzie?"

W tak zatytułowanym krótkim artykule (14) poda-
no, że molekularny biolog Philip Bęll z Uniwersytetu
Macquarie w Sydney wystąpił na łamach Journal of
Molecular Evolution (5) z zaskakuj ącątezą żeludzie
i wszystkie inne formy życia sąpotomkami prawlecz-
nego, pierwotneg o związkl wirus-bakteria. Według
obecnego stanu wiedzy pochodzą od jednokomórko-
wego praprzodka, który pojawił się przed około 4 mi-
liardami lat,Iecz zdantęm Bella około 2 mtliardy lat
temu wirus zakazlłjeden z tych wczesnych bakterio-
podobnych organizmów i przyswoił sobie jego aparat
reprodukcyjny. Ten hybryd wirus-bakteria mógł ewo-
luować w kierunku bardziej złożonych lub eukario-
ty czny ch komórek z j ądr ami zaw ier aj ącymi geny, Hy -
bryd uzyskał nowe cechy, wŁącznie ze zdolnośctązdo-
bywania żeru, co dawało mu przewagę nad mniej roz-
winiętymi organizmami, i mógł się żywić przez ich
pochłanianie. Bell podaje teżarglmenty dotyczące roli
RNA i uważa,że,,przejście odpierwotnej komórki do
złożonej wymagało tak wielu zmian, iż trudno sobie
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wyobrazić wystąpienia ich wszystkich bez udziału
wirusa". Zdantem S. Easteala, genetyka ewolucyjne-
go z Australijskiego Narodowego Uniwersytetu w
Canberze, jest jeszcze zawczęśntę aby powiedzieć czy
ta teoria się utrzyma, ,,lecz na pewno łączy ona dość
szczegołowych przesłanek dla zbudowani a przekony -
wującej koncepcji"

Rola ttatw lipidowych w plocesach witusowego
zakażenaa komórki

Nasza wtedza o tych maĘch regionach komórko-
wej błony plazmaĘ cznej ule gła o statnio wzb o gac eniu,
a omówiona w artykule przeglądowym przez Freeda
(I2) przedstawia się w dużym skrócie następująco,
Uprzednio sądzono, żę błona plazmaĘczna stanowi
j ednorodne, w znacznym stopniu płynne środowisko,
w którym hlźno tozmteszczone są komponenty biał-
kowe i tłuszczowe. W ubiegłej dekadzie taka koncep-
cja okazała się niesłuszna - stwierdzono bowiem, że
ta błona nie jest homogenna,Iecz mieszczą się w niej
mikrodomeny (drobne strefy) rożniące się składem
białek i lipidów. Szczególnie interesujący jest typ mi-
krodomeny, tratwa lipidowa, obficie wzbogacona w
cholesterol i nasycone kwasy tłuszczowe, dzięki cze-
mu ściślej zwarta ntż otaczająea jąbłona. Odgrywa
ona rolę w różnych procesach biologicznych,Iecz co
nas szcze gólni e intere s uj e, też doĘ czący ch namnaża-
nia się wirusów. Stwierdzono bowiem, żębiałka struk-
turalne wielu wirusów otoczkowych, wśród nich odry
grypy i HIV są kierowane w czasie montazu potom-
nych wirionów właśnie do regionów komórki gospo-
dat za b o gatych w te tratwy ; ich zniszczenie p owo duj e
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osłabienie wryfvarzania wirusa. Wydaje się, że te tratwy
są również niezbędne do wniknięcia zakażającego
wirusa do komórki, ponieważ w nich mleszcząsię re-
ceptory dla wirusów. Bardzo obszernie omawia te
sprawy Freed w odniesieniu do filowirusów, do któ-
rychnależąśmiertelne dla człowieka patogeny - wi-
rusy Ebola i marburski (Marburg). Omawia prace Ba-
varie'go i wsp. (4), którzy wykazali, żę równteż te
wirusy wnikaj ą i wych o dząz komórki go spodarza dzię-
ki procesom zależnym od tratw lipidowych. A ponie-
waŻ tę streĄz są tak bogate w cholesterol, można je
zntszczyó przęzużycie związkow wiĘących lub eks-
trahujących go lub zapobiegających jego syntezie.
Uzy skano zflac znę zahamow anię zakaźno ś c i fi 1 ow i -
rus ów pr zez traktowani e zakażonych komórek zw tąz -
kami wiążącymi cholesterol -nystatynąi filipiną. Ba-
vari i wsp. wykazaliponadto, żetakie wirusyjakEbo-
la i HIV wykorzystująniektóre białka gospodarza, co
ułatwia uwalnianie się, przezpączkowanie, potomnych
cząstek wirusowych z zakażonych komórek, Te bada-
nia zwięks z ająnasząwiedzę o pro c e s ach namnażanta
się wirusów otoczkowych i torujądrogę do opracowa-
nia leków i szczepionek.

Zaglożenie kotów plzez pa]wowi]us typu 2. psów

Ten parwowirus, CPV-2 (canine parvovirus type 2)
rozpoznany został w latach 70. jako przyczyna krwo-
tocznego zapalenia żołądka i jelit psóq a taWe, wry-
łącznte l szczeniąt, głównie w wieku 4-16 tygodni,
śro dmiąższowe go zap alenia mię śnia s ercowe go. Na-
Ieży do rodziny Paruoviridaą obejmującej takźe wi-
rus panleukopenii kotóq FPLV (feline panleukopenia
virus). Nie wyjaśniono dotąd całkowicie sprawy po-
chodzenia CPV-Z, a dalszęjego odmiany i losy oma-
wiają Nakamura i wsp. (22); wśród rożnychhipotez
najbardziej powszechny jest pogląd, że pochodzi on
od FPLV kotów lub FPl-podobnych wirusów dzikich
kotowatych. Wnastępstwie nafuralnej mutacji i selek-
cji zyskał cechę namnńania się u psów. Następnie
pojawiĘ się CPV-2a i CPV-2b, nowe odmiany anty-
genowe, dające się odróżnic przy użyciu przeciwciał
monoklonalnych. One w krótkim czasię zastqltĘ w
caĘm świecie wyjściowy CPV-2 u psów, a ostatnio
wniknęły w kilku krajach do populacji kotów - izolu-
je się je od tych zwterząt i sądla nich chorobotwórcze.
Ważne jest teżizolowanie od leopardów dalszego typu
antygenowe go p arwowirusa p sów oznaczone go CPV-
2 c, który u eksperymentalnie zakażony ch kotów SPF
(specific pathogen free) wywołuje ich zachorowanie.
Stwarza to koniecznośc określenia czy konwencjonalne
szczepionki przeciw kociej panleukopenii ochronią te
zw ierzęta prze c iw zakażentu p arwowirusem p s ów

Badania w kierunku wirusowej etiologii schizofrenii
Wśród przyczyn kilku przewlekĘch chorób czło-

wieka, m,in. stwardnienia rozsianego, choroby Alzhei-
mera i schizofrenii, wysuwane są przypuszczenia, że
powodować je mogą wirusy (l). Sprawy te omawia

Zimmęr (29)w obszernym artykule, przytaczając dane
przemawiaj ące za wirusową etiologią schizofrenii.
Autor zw r aca uwagę, że gr antca mię dzy p ato genami a
genami ich gospodarzy może być prawie nie do od-
różnienia, Na przykład endogenne retrowirusy wcie-
lają swój DNA do komórki gospodarza, a jeżeltbę-
dzie to komórka mająca stać się plemnikiem lub ja-
jem, to wirus zakazi wszystkie komórki ciała osobni-
ka i zostante przekazany na następne generacje. En-
do genne retrowirusy stanowią Ioń fudzkiego genomu,
lecz większość ich sekwencji ulega mutacji w kierun-
ku niepatogenności. Niektóre retrowirusy mogą jed-
nak wrócić do życia, ,,odżyć" (często w czasie rozwo-
ju płodowego) zmuszając geny gospodarza do wytwo-
rzęnia cząstek wirusa mogącychzaatakować dalsze ko-
mórki. Zimmer omawia prace Yoikena i wsp, badają-
cych czy takie ,,obudzofle" retrowirusy mogą w jakiś
sposób wchodzić w grę w powstawaniu schizofrenii;
matęr iaŁ geneĘ czny j e dne g o typu retrowiru s a stw i er-
dzono w pĘnie mózgowo-rdzeniowym u 29oń schizo-
freników, natomiast niewykazano go u zdrowych lu-
dzi, anawet osób z innymi zablrzentami neurologicz-
nymi, W dalszych omówionych pracach Yoiken i wsp.
p o dj ę li p o szukiwania p otencj alne go czynnika spusto -

wego (trigger) dla retrowirusów. Monitorowali 1000
ciĘw okresie między 1959 r. a 1966 r.; pobierano od
tych matek próbki krwi, a także kontrolowano stan
zdrowia ich dzieci do siódmego roku życta. U 27 z
nich rozwinęły się w wieku dorosłym przypadki schi-
zofrentt i innych zaburzeńpsychicznych. Wtedy auto-
rzy przebadali ponownie próbki krwi ich matek w kie-
runku poziomu przeciwciał dlarożnych patogenóq a
także próbki matek zdrowych osobników. Dla pięciu
z sześcil patogenów badaczę nie znaleźIiwyrażnego
zwtązku z psychozą a tylko z jednym - wirusem
opry szczki typu 2, H S V2 (herp e s simplex 2), przeno -
szonym drogąpłciową, Kobiety z objawamltego za-
każenta b ędąc e w ciĘy mo gąprawdop o dob ni e r o dzic
częściej dzieci, u których możę się później rozwinąc
schizofrenia i inne formy psychozy. Wiemy też, że
HSV2 jest zdolny do aktywacji retrowirusów, może
namnażać się w mózgu, i że sąmetody leczenia, wy-
woł an e g o ntm zakażeni a. Je dnak za w czę śnte j e szcze
do stwierdz enia, że jaki ś okre ś lony p ato gen wywołuj e
schizofreni ę. Zimmer przytacza też op inię niektórych
badaczy, że postulaty Roberta Kocha, wyrazone w
1882 r. sązbyt rygorystyczne dla pewnego ustalenia
etiologii chorób chronicznych. Rolę retrowirusów w
patogenezie schizofrenii omawia Lewis (19).

Ptace nad szczepionką plzeciw AIDS

Konieczność szybkiego jej opracowania to obecnie
chyba najważniejszę zadanie światowej sŁażby zdro-
wia w obliczu pandemii, która dotknęła 40 mln ludzi
zakażonych wirusem HIV. Grozę sytuacji powiększa
fakt szybkiego nabywania przez ten wirus lekoopor-
ności - prawie 80oń zakażonych osób jest nosicielami
zmutowanych zarazków niewrażliwych na przynaj-



m4iej jeden lek antyretrowirusowy (27). Główna trud-
nośó uzyskania skutecznej szczepionki wynika rów-
nięż z częstych mutacji wirusa, co prowadzi do po-
wstawania wielu szczepow, a więc skuteczna przeciw
jednym, może zawodzic przeciw innym.

W styczniu 2002 r. ukazaĘ się w Nature prace -
Shivera i wsp. oraz Baroucha i wsp., dotyczące szcze-
pionek przeciw AID S, skomentow anę pTzęz Lifsona i
Martina (2I) orazprzęz Senior (25). Ętuły obu tych
komentarzy zaw ter aj ą sformułowania, j eden krok do
przodu, jeden krok wstecz", wskazlljące na trudności
i słaby postęp w tych pracach, które Lifson i Marlin
porównali do syzyfowych. Ostatnie badania wielu au-
torów wskazują żę zarówno na ostre, jak i następują-
ce po nim trwałe zakażęntę ludzkim wirusem HIV i
małpim wirusem SIV (simian immunodeficiency vi-
rus), decydujący wpływ wywiera przeciwwirusowa
odpomośc komórkowa. Shiver i wsp. opisali sposoby
immunizacji małp rezusów, efektywnie stymulujące
taką komórkową odporność, która nie zapobtegła za-
każeniu, le c z umo żIiwiła op anowani e wykon ane go
kontro lne go zakażenta Ę ch zw ier ząt D obra s z c z ep i on -
ka powinna zapewnic ochronę dzięki odpowiedzi hu-
moralnej (powstanie przeciw ciał zoboj ętniaj ących
wirus i wspomagających likwidację zakażenia), oraz
odpowiedzi komórkowej ; tę drugą zapewniajązwłasz-
cza cytotoksyczne limfocyty ! CTLs (cytoxic T lym-
pho cyte s ), mo gąc e zablj ać komórki zakażone wiru s em.
A w odniesieniu do AIDS trudność stwarza utworze-
nle szczęplonek zdolnych do indukowania powstania
przeciwciał zobojętniających szeroką różnorodność
szczępow wirusa wykrywanych u pacjentów. Wirusy
AIDS mogą również dzięki mutacjom uniknąć indu-
kowanej przez szczepionkę odpomości komórkowej ;

takie ucieczkowe mutacje stawiają pod znakiem za-
pytania strategię szczepień opartych wyłącznie na sty-
mulacji CTLs. Przewiduje się, że przygotowanie sku-
tecznej szczepionki zajmie j es zczę kllka lat, natomiast
dużę nadzieje wiąże się z opracowanym już nowym
lekiem T 20 przeciw AID S ; mechanizm jego działania
polega na utrudnianiu wirusowi HIV wnikania do ko-
mórek.

Doustny lek przeciw ospie
Wprawdzie od tej przer ażającej choroby świat uwol-

nił się w 1979 r.,Iecz obawy, że jej wirus możezostać
użyĘ przęz bioterrorystów, skłonił rząd USA do pil-
nego poszukiwania leków przeciw ospie. Sprawy te
omawia Bradbury (6), relacjonując badania referowa-
ne na Międzynarodowej Konferencji na temat Leków
Przeciwwirusowych w Pradzę w marcu 2002 r. Prę-
paratem skutecznym przeciw ospie jest cidofovir, jed-
nak koniecznośc dożylnego podawania ograntcza
znacznle szerokie jego zastosowanie. I właśnie w Pra-
dzebadaczę amerykańscypodali, żeudaŁo się im otr7,y-
mać doustny lek, będący pochodnącidofoviru - HPD-
cidofovir (hexadecyloxy-propyl-cidofovir) skuteczny
przy ospie u myszy i działający przeciw jej wirusowi

w zakażonych hodowlach komórek. Autorzy określili
metodę uzyskania tego leku jako użycie ,,konia tro-
jańskiego". Preparatowi nadali postać naturalnego fos-
fo lipidu p okarmowego, dzięki czemu zo stał on p obra-
ny do krwiobiegu i dostarczony w całości do tkanek;
tu lipidowa częśó ulega odcięciu, a cidofovir ulega ak-
tywacji przez enzymy komórkowe i hamuje replikację
wirusa. JężęIi lek ten przejdzie pomyślnie testy na brak
toksyczności i bezpieczeństwo, będzie mógł być sto-
sowany przez samego pacjenta,

Pozostając przy sprawach zwtązanych z ospą war-
to zwr ó cić uwagę, że w ciĘ trwaj ą dyskusj e dotycząc e

następstw likwidacji tej choroby i zaprzestania obo-
wiązkowych szczepień. Pisałem o tym w dziesiątą
rocznicęuwolnienia świata od ospy (17), podając opi-
nie niektórych uczonych. Obecnie,w zwtązku z oba-
wą tenorystycznego użycta wirusa nastąpiło ozywie-
nie dyskusji na ten temat, a stan faktyczny twyrażane
opinie omawiająw bardzo interesującym artykule En-
serink i Stone (9), którego kilka najważniejszychfrag-
mentów wafto w skrócie podać. Otóż wirus ospy zde-
ponowany jest tylko w dwu instytucjach - w Państwo-
wym Centrum Badawczym Wirusologii i Biotechno-
logii w Nowosybirsku (Rosj a), zw anym też VECTOR
i w Centrum Zwalczania Chorób Zakaźnych, CDC
(Center for Disease Control) w Atlancie (USA), Po
ataku 11 września 200I r. obie te instytucje podjęły
badania w celu opracowania nowoczesnej diagnosty-
ki, lepszej szczepionki i terapii ospy. Badacze działają
w po śp iechu, aby zdĘy c pr ze d zap ow iedzianym o sta-
tecznymzniszczenięmwirusa ma ono nastąpić zkoń-
cem2002 r., ale być może termin ten ulegnie przesu-
nięciu o dalsze trzy lata. ArgumenĘe się to Ęm, że
ospę zlikwidowano w okresie przed erą nowoczesnej
biologii molekularn ej oraz rewolucyjnych osiągnięó
wirusologii i immunologii, i nie mozna było wtedy
wykonać w ażny ch b adań. Ob e cn ie r ozp o c zęto okre ś l a-
nie genetyc znego zr ó żnicow ania dziewięciu izolatów,
a do tego konieczne jest posiadanie zwtęrzęcego mo-
delu, odzwierciedlającego tę chorobę u ludzi. Częścio-
wym tylko sukcesem okazało się użycie małp cyno-
molgus, gdyżużyto zbyt dużej dawki i sztucznej drogi
zakażenta, wskutek czego śmierć zwieruąt nastąpiła
zbyt szybko. Te badania wywołały gwałtowny sprze-
ciw Alfreda Sommera, dziekana John Hopkins Scho-
ol of Public Health w Baltimore, który nazwał te pra-
ce ,,odrażającymi", a ich autorów,,idiotami najgorsze-
go rzędu", gdyż stwarzaj ą wielki e zagrożenie. Ta wy-
powiedz roznięctła od dawna trwającąbatalię między
,,destrukcjonistami"lważającymt,żenależyzniszczyć
ostatnie depozyty ospy a .,retencjonistami", którzy są
zwolennikami zachowania tych zapasow do dalszych
badań.

Badaczę rosyjscy z VECTORA zorganlzowali wy-
prawę wysoko poza koło arkĘczne w celu zbadania
czy w ciałach ofiar epidemii ospy w XIX wieku, po-
cho w any c h w zmar zlinte, mo że by ó j e szcze żyw y w i-
rus. Poszukiwania wypadły ujemnie, gdyż patogen



mógł ulec zniszczęniu - zwłoki chowane płytko pod
p owierzchni ą ule gały cz ę stemu zamat zaniu i odtaj a-
niu. Jednak, znalezienie wirusa w zwłokach w Arkty-
ce nie jest niemożliwe, co stwarzałoby największe za-
grożenie, gdyby terrorystom się to udało, i dlatego
ważne j e st przeb adanie czy pr zęmar zntęta gleb a może
stanowić rezerwuar wirusa.

Wymaga też wyjaśnientaczy eradykacja ospy może
stw ar zać lukę, którą wyp ełnić mo gą inne p okswirusy.
Największy niepokój dotyczy wirusa ospy małp, któ-
ry wywołał w ostatnich dekadach kilka wybuchów
choroby u ludzi, lęcznie doszło dorozptzestrzęnienia
się ich poza Centr alnąi Zachodnią AĘkę. Enserink i
Stone podają że genetycznę badanta porównawcze
pokswirusa małp izolowanego w 1996 r. w Zairzę z
wirusem ospy człowieka wykazały, tż w obrębie cen-
tralnych regionów ich genomy są prawie identyczne,
lęczna ich końcach, gdzie ulokowane są geny zjadli-
wości i powinowactwa dla różnych gospodarzy, wy-
stępują znacznę rożnice. Oznacza to, że pokswirus
małp nie będzie ewoluował w kierunku wirusa ospy
ludzkiej, lecz nie wyklucza to możliwości jego lep-
szej adaptacji do człowieka.

Zmiany pOziOmu pierwiastków śladowych
w Gho]obie p]ionowei

Ptzyczyny przejściaPrPc w PrPS', prowadzącego do
p owstania zmlan neuro de generacyj nych w ctĘ p o zo -

staje niewyjaśniona. PrPc jest białkiem wiĘącym
międź i Thackray i wsp. (28) podjęli próbę wyjaśnie-
nia roli metali w chorobie prionowej, a uzyskane wy-
niki omówiła Attwood (3). Autorzy badali zawatiośc
pierwiastków śladowych w mózgu i innych narządach
myszy zakażonych prionem trzęsawki (scrapie) i
stwierdzili zmlany poziomu międzii manganu w móz-
ga zwterzątprzed wystąpieniem obj awów klinicznych,
Wyrażały się one zmniejszeniem ilości mtedziw móz-
gu) a znacznym wzrostem jej poziomu w wątrobie i
we krwi. Bardziej wyrażone było podwyższenie po-
ziomu manganu we krwi, mózgl i mięśniach. Charak-
terystyczny był przy tym wzrost ilości manganu w
mozgu proporcjonalny do spadku ilości miedzi, ata
zmiana osiągała swoje maksimum w momenci. nry-
stępowania objawów klinicznych. Jest to pierwsze
doniesienie odnośnie do choroby neurodegeneracyj-
nej, w którym wykazano systemową zmianędotyczą-
cą manganu, by c może stanowiącą cechę charaktery-
styczną która mogłaby umozliwić wybiórcze rozpo-
znanię choroby prionowej. Priony są białkami anty-
oksydacyj nymi i autor zy wykazali, że r o zw ojowi cho -
roby towar zy sząrówni eż zmtany b i ałek antyoksyda-
cyjnych. Uzyskane wyniki upoważniająich do stwier-
dzenta, żę br ak równowagi pierwiastkow śl adowych
w mózgu, mogący prowadzić do tworzenia się PrPS',
oraz upośle dzona funkcj a antyoksydacyj na stanowią
wczesne zmlany w chorobie prionowej i mogą stano-
wić potencj alną warto ś ó t ozp oznaw czą.

BSE u owiec?
Uspokojeniu spowodowanemu wygasaniem BSE u

by dła tow ar zy s zy ni e st ety ni ep okój zw lązany z p o dej -
rzeniem, że prion tej choroby dostał się do owiec, po-
nieważ zwierzęta te były karmione tą samą pasząza-
wieraj ącą mączkę kostno-mięsną. Pięcioletnie bada-
nia, nie dały odpowtędzi na to pytanie, gdyż w paź-
dziemiku 200I r. okazało się, ze w tych pracach, wsku-
tek pomyłki, testowano mozg bydła, a nie owiec (7,
11), Realna jest więc dalej możliwość, że BSE ,,przy-
czaiła się" w stadach owiec. Omawia to Butler (8) w
artykule ,,Wilk w owczej skórze", a jeżelt tak jest, to
byłoby niemożliwe odróżnienie, na podstawie obja-
wów klinicznych, BSE od naturalnie występującej u
owiec trzęsawki (scrapie). Sprawa tabudzi olbrzymi
niepokój, gdyż w doświadczeniach, w których owce
zakażano B SE, stwierdzono, że u ty ch zw ierząt wtę-
cej tkanek wykazuje zakaźnośc niż u krów. Ponadto, o
ile ta choroba bydła wkrótce ulegnie likwidacji, po-
nięważ nie podaje się skażonej paszy, to trzęsawka
przenosi się łatwo z owcy na owcę w sposób niezu-
pełnie dotąd wyjaśniony. A jeżelt BSE u owiec zacho-
wa się podobnie, jej zwalczenie będzie nieporówna-
nie trudniejsze. Jak poważnie traktowana jest ta spra-
w a pr zęz rząd bryty jski świadc zą odbyte we wrze śniu
200I r. konsultacje, w czasie których sugerowano na-
wet wybicie całego pogłowia owiec liczącego około
40 mln tych zwierząt. Konieczne jest jak najszybsze
opracowanie testów umożliwiających odróżnienie BSE,
od trzęsawki. Butler omawia dość szczegółowo te pró-
by, m.in. zakładasię możliwość wykorzystania: więk-
szej oporności na enzymatyczne trawienie (proteinazą
K) PrPS" trzęsawki owiec niż PrPS'BSE bydła; drogi
zmiany konfiguracji różnych wersji PrPS' poddanych
dztałantu chlorowo dorku guanidy.y ; wi ększej s zyb -

kości konwersj i PrP w PrPS', j eżeli PrP pochodzi z tego
samego gatunku zwierzęcia. Zaden z tych i innych
omówionych te stów ni e daj e zadow alaj ących wyników,
i j ak stwi erd za Blltler, naj wi ęks zy te or eĘ czny prob l em
w opracowaniu niezawodnego testu stanowi nasza nie-
znaj omo ść róznorodno ści szczepów prionu trzęsawki
WĘącychw przyrodzie i zachowania się prionu BSE
u owie c r o żny ch genotyp ów. Na przykł ad dotąd zaka-
żano sztucznie BSE tylko owce jednej rasy; obecnie
robi się to ze zwierzętamt innych ras,leczbadania ich
tkanek trwac będą następne dwa lata. Do tego czasu
uży cie p o s i adanych te stów stw ar za nieb ezple c zeńs tw o
uzyskania fałszywie dodatnich lub fałszyłvie ujemnych
wyników uposzczęgólnych rożnych ras owiec, tym
bardziej, że jakuważająniektórzy BSE może ulegać
zmianię przechodząc z ow cy na owcę. Uczeni. zajml-
jący się opracowaniem wiarygodnego testu sąpod o1-

br zy miąpre sj ą maj ąc na uwadze p otencj alne zagr oże -
nie zdrowia publicznego, a także następstwa ekono-
mlczne dla tysięcy farmerów. Być może przydatny
okaże się zaproponowany właśnie (czerwiec 2002 r.)
ptzęz Picard-Hagena i wsp. (23) przyżyciowy test na
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trzęsawkę, oparty na pomiarze kortikoidów krwi i
moczu. Autorzy wykaza7i, że łączna ocena stężenia
kortikoidów w osoczu i kreatyniny w moczu umożli-
wia poprawne zaklasyfikowanie 98% owiec nięzaka-
żony ch i 82% zakażony ch trzę s awką. S ugeruj ą tez c e-
lowość podjęcia takich prób przesiewowych w bada-
niach innych zakażnych gąbczastych encefalopatii, a
szczególnie BSE. Ferguson i wsp. (2,10) poddali ana-
lizie następstwa różnych scenariuszy szeruenia się BSE
u owiec pod kątem stopnia ekspozycji człowieka na
zakażęnte i wystąpienia wariantu choroby Creutzfel-
da-Jakoba, vCJD i wykazali, że jeżeli BSE weszła do
populacji owiec i nastąpiła u nich pozioma transmisja
to zagrożenie zdrowia publicznego przez owczą BSE
jest większa niż przez BSE bydła. Wykonanę przęz
Kao i wsp. (15) badania dotyczyły potencjalnego za-
kresu i trwania epidemii BSE u brytyjskich owiec. Na
podstawie wyników badań wykonanych przez Institu-
te of Animal Health, rządbrytyjski ocenia stopień za-
każenia BSE owiec między 0,1%o a 1%o, przy czym
nawet 0, 1olo stanowi poważn e zagrożenie dla zdrowia
publicznego (7).

A nawiązuj ąc do vCJD warto j eszc ze podac, żę zda-
niem Shmakova i Ghosha, cytowanym przez Ko\ba
(16), występowanie tej choroby u ludzi w wieku oko-
ło 20-40lat uwarunkowane jest zależnym od wieku
stopniem rozwoju bramy wejścia prionu w jelicie, jaką
stanowią kępki Peyera; są one najbardziej wykształ-
cone w wieku l5-25lat, a następnie z wiekiem ulega-
ją zanikowi o około 60%.

Kanibalizm - iracjonalna plrycryna BSE

Hildebrandt i wsp, (I3) z Uniwersytetu Berlińskie-
go piszą że dziwic musi uparcie utrzymujące się, nie-
uzasadnione, osiągając e szczyt irracjonalności, wysu-
wane nawet ze strony naukowej, a z powodu wymiaru
moralnego, szczegolnie populame, oskarżenie, że BSE
powstała, gdyż bydło zmuszano do zjadaniamięsa, do
kanibalizmu, podając mu mączkę kostno-mięsną. Te
zboczonę perwersyjne metody karmienia, kierujące się
żądzązysku, miały spowodowac chorobę szalonych
krów stanowiącą archetypowe wyobrazenie,,kary bo-
żej za bluźnj er c zę p o s tęp ow a nię" . Z ar nlt k anib al i zmu
nie znajduje naukowego uzasadnienia, ana dobrostan
zwierząt nie ma wpłyvrru karmienie mączkąkostno-
mi ę sną bydła i innych zw ierząt użytkowych. W zw iąz-
ku z tym konieczna jest odpowiedż na pytanie doty-
czącę przyszłości inwestowania w technologie bez-
pi eczne go recykl ingu r zeźniany ch produktów ubocz-
nych, lub zgodzic się na finansowe straty rezygnacji z
tch utylizacji. Za produkcją i skarmianiem mączek
mięsnych przemawia aspekt ekonomiczny (zamiast
kosztów niszczenta,wykorzystanie ułrocznych produk-
tów poubojowych) i ekologiczny (uniknięcie spalania
uciążliwego dla środowiska). Warunkiem oczywistym
jest opracowanie procesów produkcji zapewniających
niszczenie pasożytów, grzybow, bakterii, wirusów i
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prionów. Autorzy kończą swój artykuł stwierdzeniem,
ze sprawa wymaga Jeszcze dyskusji, w której jednak
mówienie o kanibalizmie nie może mieć żadnej war-
tości. A warto podać, że ten irracjonalny argument
powtarzany jest takze u nas (24).
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