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Rola krwi w transmisji chorób prionowych
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Role of blood iń the,transfiissión of pl,ion diseases

Summary
Transmissible spongiform encephalopathies are a group of rare, neurodegenerative diseases occurring in

both humans and animals. Prions play a leading role in their development and pathogenesis. PrPS'can be
found in lymphatic tissue and, according to the latest reports, in skeletal muscles as well as urine. Therefore it
is suspected that blood can theoretically tle infectious. Research is being carried out to discover the markers of
prion diseases in blood which could lead to devising diagnostic tests in-vivo. New technologies and methodolo-
gies in blood transfusion have been introduced to minimise the theoretical risk of transmissio-n of prion dis-
eases by blood and blood products. ln the face ofthe uncertainĘ surrounding the risk ofhaematogenic trans-
mission of prions, blood transfusion services in many countries have implemented new precautionary mea-
sures and modified their regulations regarding blood transfusion.
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Pasazowalne gąbczaste encefalopatie (z ang. TSEs)
stanowią grupę rzadkich neurode generacyj nych chorób
wywoływanych według obecnego stanu wiedzy przęz
zmodyfikowane białko prionowe. Choroby te wystę-
pljązarowno u ludzi, jak i u zwierząt. Niektóre z ntch
(śmiertelna rodzinna bezsenność, choroba Gerstman-
na-Strausslera-Scheink genetyczne
(dziedziczne). Inne, jak bnie wariant
choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD), czy gąbczasta
encefalopatia bydła (BSE) przenoszone są drogą ali-
mentarną. Brak testu przyżyciowego uniemozliwia
wczesną diagnostykę, a niemozność wykluczenia krwi,
jako drogi zakażeniazmlslławiele krajow do zaostrze-
nia przepisów dotyczących transfuzji,

Potwierdzenie j atrogennego zakażęnia czynnikiem
p as az owalny ch gąb czastych enc e falop atii przez tr ans -
plantację opony twardej (12) i rogówki (21), uzywanie
zakażony ch in s trum ent ów chirurgi c zny ch ( e l ektro dy do
badania EEG), czy też stosowanie hormonu wzrostu
i gonadotropin ( 1 3 ) pozyskiwanych od chorych na cho-
robę Creutzfeldta-Jakoba (CJD), spowodowało wzrost
podejrzeń, ze krew orazjej produkty mogąbyć poten-
cjalnym żrodłęmtych chorób. Poniewaz białko priono-
we, oprócz tkanki nerwowej, można także wykryc
w tkance limfatycznej (9),podejrzewa się, iż krew może
byczaka naukowcó
nictwem ane w mar
kazały, i ie mięśni
myszy mogą gromadzic znaczną ilość zmodyfikowa-
nego białka prionowego (7). Gabizon i współpracow-
nicy (35) wykazali, ze białko PrPS' (UPrPS') jest obec-
ne w moczu chomikóW bydła i ludzi chorych na pasa-
zowalne encefalopatte gąbczaste. Autorzy badań suge-
rowali, żeniezwtązane PrPS'o masie 33-35 kDa, uwa1-
niane z tkanki mózgowej lub innych narządów podczas
inkubacji choroby, drogą kr.wi trafia do nerek, gdzie

podlega procesowi filtracji (naczynia w kłębuszkach
nerkowych mogą przepuszczac cząsteczki o masie do
około 40 kDa), Koncentracj a cząsteczek PrPS' w prze-
sączu może byc l20 razy większa niz we krwi, co
w przyszłości moze zaowocować opracowaniem me-
tod badania przyżyctowego chorób prionowych.

Trwają prace nad opracowaniem tesfu przyżyciowe-
go do diagnostyki chorób prionowych opartego na ba-
daniu krwi. Pod koniec 2000 r. zespół Aguzziego opi-
s ał mozliwo śc w iązania b iałka pri onowe go P rP s' pr zez
plazminogen otrzymany w procesie frakcjonowania
ludzkiej krui (11). Inna grupa naukowców z instytutu
w Genewie opracowała metodę mogącą słuzyó do dia-
gnostyki, a polegającąna tzw. cyklicznej amplifikacji
białka PrPS'(z ang. protein misfolding cyclic amplifi-
cation - PMCA), w trakcie której następuje szybka kon-
wersja PrPC do formy patologicznej w obecności nie-
wielkiej ilości chorobotwoTczego białka PrPS' jako
matrycy (34). Ta metoda pozwoliłaby na zwięlszenie
1lości zakaźnego białka, które moze występować lł. ma-
teria]e badanym (krew mocz) w ilościach nie pozwala-
jących na jego wykrycie w rutynowym badaniu (zwłasz-
cza zwierzątklinicznie zdrowych). Kolejnego ciekawe-
go odkrycia dokonał zespół Clintona z Roslin Institute
w Midlothian w Szkocji i jego współpracowników (30).
Wykryli oni zależnośó między ekspresją czynnika zwią-
zanego z rożnicowaniem komórek erytroidalnych
(z ang. erytroid differentiation related factor - EDRF)
a wystąpieniem trzęsawki (scrapie) u owiec, czy gąb-
czastej encefalopatii bydła u krów,

B adania nad infekcyj nością krwi możnapodzielić na
dwie grupy. Jedna opiera się na ukierunkowanych te-
stach biologicznych polegających na zakażaniu zwię-
rząt klwią lub jej produktami pochodzącymi od osob-
ników tego samego lub innego gatunku. Drugą grupę
stanowią analizy laboratoryjne krwi na obecnoś ć biał-
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kaprionowego jako markera zakażęnia. Obecność biał-
ka prionowego PrPC we krwi została udokumentowana
przęz szęręg naukowców choć jego zawartość w po-
szczególnych frakcjach podlega ciągłej dyskusji. Roz-
kład PrPC w elementach morfotycznychkrwi jest zroż-
nicowany l zależy nie tylko od ich typu, ale także od
gatunku zwierzęcia (4). Największą ekspresję normal-
nego białka prionowego związanego z komórkami wy-
kazują leukocyty (10). Odznaczają się one także naj-
wyższąinfekcyj nością (wysoka zaw artośó zmodyfiko-
wanego białka prionowego) w porównaniu z innymi
frakcj ami krwi (2 0). Analiza za pomocą cytometrii prze-
pływowej i b adania typu immunob l ot wyka zały, że leu-
kocyty jednojądrzaste (ż2) i płytki krwi obwodowej
posiadają na swojej powierzchni białko prionowe, na-
tomiast leukocyty polimorfonukleatne (wieloj ądrzaste)
i erytrocyty albo go nie posiadają albo ekspresja ta jest
niewielka (3). MacGregor i wsp. napodstawie testu flu-
oroimmunologicznego typu DELFIA (z ang. dissocia-
tion-enhanc ed fl uoro - immuno as s ay) zbadali p o szczę -
gólne frakcje krwi ludzkiej na obecność PrPC (25).
Wykaza|i, ze komórkowe białko prionowe związane jest
takze w dlżej częścizpłytkami krui (zawlerają26,5Yo
PrPC znajdującego się we krwi) oraz surowicą (68,5Yo).
Inrla jeszczę analiza krwi przy uzyciu cytometrii prze-
pływowej i RT-PCR (z ang. Reverse Transcription Po-
lymerase Chain Reaction) przeprowadzona na owcach
zdrowych i zakażonych czynnikiem trzęsawki, nie wy-
kazała obęcności mRNA odpowiedzialnego za syntezę
białka prionowego w pĘtkach krwi, granulocytach i ery-
trocytach owiec ( 1 6 ). Natomiast j ednoj ąd r zaste komórki
klwi obwodowej tych owiec były zdolne do produkcji
i ekspresji na swojej powierzchni białka prionowego
wrazliwego na trawieni e proteinazą K, choć nie zawie-
rały chorobotwórczego PrPS', Ostatnie doniesienie ze-
społu Rohwera i wsp. wyklucza rolę płytek klwi jako
ewentualne go źrodła zakażęnia czynnikiem pasazowal-
nych encefalopatii gąbczastych u chomików, potwier-
dzaj ąc j e dno c ze śni e dużą infekc yj no ś ć j e dnoj ądrz a s Ę ch
komórek kfwi (17).

W 1978 r. Manuelidis i wsp. wykazal1 że istnieje
mozliwo ść przenie s ienia choroby pr zez zakażenie zwie-
rząt elementami komórkowymi hwi pobranej od świ-
nek morski ch zakażonych czynniki em chorob y Cr eltz-
feldta-Jakoba (ż7). To sugerowało możliwość przenie-
sienia choroby drogąhematogenną co miałoby ogrom-
ny wpływ nabezpieczeństwo transfuzji. W 1997 r. do-
świadczenie szwajcarskich naukowców wskazało na
limfocyty B i komórki dendrytyczne grudek chłonnych
(z ang. FDC - follicular dendritic cells) jako komórki
mające największe znaczęnie w patogenezie tej choro-
by i przenoszeniu chorobotwórczych prionów w orga-
nizmie (19). Eksperymentalne zakażenię owiec czyn-
nikiem trzęsawki wykazało, że infekcyjne PrPS' gro-
madzi się początkowo w tkance limfatycznej kępek
Peyera i tkance limfatyczne1 związanej z przewodem
pokarmowym, głównie jelit(z ang. gut associated lym-
hoid tissue - GALT), wcześniej niz jest wykrywane
w centralnym układzie nerwowym (2,I4). Komórki
FDC myszy zakażonych. zmodyfikowanym białkiem
prionowym są jego żródłęm i podane drogą dożylną
mo gą wy\rvoływ aó chorobę (2 9). Ob serwowano, żę nie -
które transgeniczne myszy pozbawione genów odpo-

wiedzialnych za produkcję czynnika mańwicy nowo-
tworu (TNF) oraz pewnych limfotoksyn (LT), które
mająwpływ na funkcje FDC w pozanerwowej patoge-
nezie chorób prionowych, mogąbyć częściowo niewraż-
liwe na zakażeniębiałkiem PrPS' (32). Jednakze to samo
do świadc ze nte p okazało, ze mimo nieobe cno ś ci komó-
rek dendrytycznych u niektórych zwierząt, PrPS' wy-
krywane było w węzłach chłonnych, a rolę tych komó-
rek w patogenezie procesu chorobowego przejmowaĘ
subpopulacje makrofagow. Kluczowa rola dojrzałych
komórek dendrytycznych w początkowych etapach pa-
togenezypasażowalnychencefalopatIigąbczastychsu-
geruje mozliwość wykorzystania ich supresji jako po-
tencjalnego celu w terapii (24).Inne doświadczenia
sugerują takze istotną funkcję dopełntacza w regulacji
ekspresji białka prionowego na FDC w pierwszych
dniach po zakażeniu. Niedobór komponentu C3 dopeł-
ntacza moze powodować zahamowanie procesu neuro-
inwazji (23).

Ostatnio grupa innych naukowców przy użyciutech-
niki immunohistoche mtcznej nie potwieńzlła obec-
ności białka PrPS'w leukocytach krwi obwodowej owiec
chorych na trzęsawkę (15), W 1998 r. Brown i wsp.
ok re ś li l i, że zakażno ść ludzki ej Łłw i nv iązana j e s t głow-
nte z jej frakcj ą komórkową natomiast w surowicy nie-
wi e lką infekcyj no ś cią o dznacza s ię główni e kri oprecy-
pitat i czynniki krzepnięcia krwi I, II oraz III (8). Po-
ziom endogennej zakażnoścl zwtązanej z frakcją leu-
kocytarną osoczem, krioprecypitatem oraz czynnlka-
mi I,II i III we krwi myszy zakażonychludzkimczyn-
niki em p as azowalnej encefalopatii gąbczastej był znacz-
nie obnizony. Opi s ano także ldanąprób ę eksp erymen-
talnego zakażenta domózgowego myszy krwią osobni-
ka chorego na CJD, u których w następstwie rozwinęła
się ta choroba (28). W lipcu 2002 r. grupa angielskich
naukowców pod kierownictwem Nory Hunter ( 1 8) ogło-
siła wyniki doświadczęnia nad rolą transfuzji krwi
w transmisji chorób prionowych. Z 2I owiec zakażo-
nych czynnikiem trzęsawki, 4 zachorowaĘ, co potwier-
dzono badaniem immunohistochemicznym i metodą
western blot. Pozytywnym wynikiem zakończyła się
także próba domózgowego zakażenia lęmurków my-
szowatych (Mi cro c ebus murinus) tzw,,,kożtlszkiem"
leukocytów (z ang. buffy coat) pochodzącym z krwi
makaków zakażonych czynnikiem BSE. W Ęmprzy-
padku po raz pierwszy ltżyto zwtetząt naczelnych bli-
żej spokrewnionych z człowiekiem (6).

Nowe dane nt. możliwości zarażenia się chorobami
prionowymi drogą krwi lub produktów krwiopochod-
nych wymuszają wprowadzęnie zmian do istniejących
przepisów doĘ czący ch transfuzj i krwi. Wi elk a Bryta-
nia (www.doh.gov.uk), Francja, Irlandia, Porfugalia (5)
i Włochy (1) wprowadziły w 1998 r. programy usuwa-
nia leukocytow z krwi dawców (z ang.leucodepletion
- leukodeplecja), jako jeden ze środków zapobiegają-
cych mozliwości rozprzestrzeniania się wariantu cho-
roby Creut zfęldta- J akoba (vCJD) poprzez trans fuzj ę
krwi. Proces leukodeplecji polega na filtracji krwi, pod-
czas której usuwane jest950ń leukocytów. Leukodeple-
cja pozwala na zmniejszenie ilości frakcji leukocytar-
nej krwi poniżej 5 x 106leukocytów na 300 ml. Istnieje
kilka technik usuwania leukocytóq ale najpopularniej-
szą jest filtracja przy użyciu trzech generacji filtrów
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