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Summary

Data presented in this revicw concern: mechanism fbr the unusual severity of H5N1 inlluenza virus, chronic
immune actil,ation - a possible lethal factor in HIV infection; induction of T-cell-specific immunity against
herpes simplex virus rvith CpG-peptide compleres; clinical use of feline recombinant omega interferon in cat
and in dog; the antiviral activity of non-nucleosidic inhibitors of hepatitis B virus; inhibition of hepatitis B
virus in mice by RNA interfercnce; convcrsion of PrP in the cytosol; proteasome inhibition and TSEs?; mono-
clonal antibodics inhibit prion replicatitln in vivo; a prion protein epitope se|ective for PrPs".
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Postęp w rozszyfrowaniu istoty zjadliwości wiru-
sa grypy H5N1. Cheung i wsp. (5) podjęlibadaniaprzy-
czyny niezwykle cięzkiego przebiegu (33% śrniertel-
ności) zakażenia ludzi tym wyłącznie ptasim wirusem
H5Nl l97 w 1997 r. w Hongkongu. Stwierdzlli, że za-
każenie nim hodowli ludzkich makrofagów in vitro in-
d ukuj e znacznie w y ższy pozi om pr ozapalnyc h cytokin
w płynie hodowli niż zakażęnie ludzkimi wirusami
H3N2 lub HlN1. Badania te na tle danych piśmiennic-
twa omówiĘ w obszemym komentatzlZambon i Bar-
clay (ż2). Sekwencja genomu wirusa grypy jest znana
od prawie 30 |at, jednak nie wyjaśniono dotąd moleku-
larnej podstawy jego chorobotwórczości dla człowie-
ka. O zjadliwości decydować musi coś więcej niż tylko
witusowy kwas nukleinowy. Ostatnio Webster i wsp.
stwierdzili, ze wysoce zjadliwe wirusy H5N l charakte-
ryzule znaczna oporność na hamuj ąc e działante cytokin
gospodarza, takich jak interferony i TNF alfa. Cheung
i wsp. (5) wskazali, ze powstawanie nadmiernych iloś-
ci tych cytokin koreluje z nasileniem objawów w cza-
sie sztucznego zakażenia, co sugeruje, że to decyduje
o ciężkim przebiegu klinicznym zakażenia wirusenr
H5Nl. Autorki komentarza omawiajątez wyniki badań
Garcia-Sastre i wsp. wskazujące, ze głównym genetycz-
nym komponentelT, determinującym ten śnlierleiny wi-
rusowy fenotyp H5N1 jest jego małe, niestnrktura|ne
białko Ns1, uwazane za decildujący czynnik umozli-
wiający uniknięcie wła.czenia wrodzonej odporności
gospodarza, Jedno z tłlmaczeń w,ysokiego pozioltlu
irrdLrkcji cytokin po zakażeniu ludzi wit-usem H5Nl za-
kłada, ze białko NS1 nie jest dostatecznie skuteczne
r,ł, przeciwdziałaniu indukcj i odpowiedzi interferonowej
u człowieka. Wirusy grypy A, jak H5N 1, są natomiast
dobrze dostrojone do koegz.vstencji z iclr naturalnyrni

ptasirni gospodarzami, których układy odporności wro-
dzonej różniąsię od ludzkich.

Chroniczna immunologiczna aktywacja - być
może letalny czynnik w zakażeniu HIV. Wynikiplacy
van Liera i wsp. omówione przez Senior ( l8) stanowią
wsparcie teorii, ze HIV powoduje dysfunkcję komorek
T i ich utratę wskutek chronicznej immunologicznej
aktywacji. Wykazano, że przyczynia się ona do utraty
populacji dziewiczych komorek T, czego następstwem
są oportunistyczne zakażenl,a, być więc rnoze stanowi
letalny czynnik w AIDS, Efekt tej chronicznej aktyłva-
cji badano na transgenicznych myszach CD70, dających
ekspresję ligandu CD70 na komórkach B. Ta ekspresja
sprzyjała tworzeniu się efektorowych komórek T i u
myszy wykazano w zr astającą przemianę dziew iczy ch
komórek T w efektorowe kornórki pamięci, coWraża-
ło się utratą tych pierwszychw węzłach chłonnych i śle-
dzionie. Mimo posiadania nadaktywnego systemu od-
pornościowego transgeniczne lnyszy ginęły w wieku
6-8 miesięcy wskutek zakażenia Pnemlloc,ystis cal,illii,
typowej cechy T-kornórkowego niedoboru immuno-
logicznego. Zdanl em przytoczonej przez Senior opini i
Al-Harthi z USA te cenne badania wyjaśniają decydu-
japą rolę nadmierne.j stymulacji w rozwoju AIDS; po-
woduje to przyspieszenie procesów w grasicy, byc moze
przez indukcję steroidowych hormonów, co prowadzi
do jej inwolucji. Moze to miec szczegóIne znaczenie
w zakażeniu Hl\r u dzieci, gdyż u nich rozwój AIDS
jest dużo szybszy niz u dorosłych. Van Lier podkreśla,
ze głowną metodą leczenia seropozytlłvnych pacjentów
pozostaje osłabienie namnazania się wirusa, lecz suge-
ruje, ze do mieszaniny tak działających leków moze
okazac się celolve dodanie dodatkow)zch, wpĘ,wajapych
na nadmietną aktyu,acj ę immunologiczną.



Indukcja odporności przeciw wirusowi Herpes sim-
p lex przy użyciu kompleksów Cp G-peptyd. Niepowo-
dzenta z kilkoma konwencj onalnymi szczepionkami
przeciw wirusowi I1e rp es s imp l ex (HSV) wyma gaj ą szu -

kania nowych sposobów postępowania (9). Obecnie
uwaga skupia się na szczepionkach genetycznych DNA,
mocnych induktorach mechanizmów odporności komór-
kowej; ta ich immunogenność jest uwarunkowana częś-
ciowo ich wewnętrzną aktywnością adiuwancyjną po-
wodowaną posiadaniem niemetylowanych par CpG
w bakteryjnymDNA, kodujących immunogen. Udało się
jli otrzymac syntetyczne CpG, zawierające oligodeok-
synukleotydy (ODN) i wykazano ich mocną aktyłvność
adiuwancyj ną pr zy Łącznym lży ciu z anty genami bi ał-
kowymi, pr zekr aczajap ą ni eki e dy uzy s kiw aną pr zy uży -
ciu komplefirego adiuwantu Freunda. Wiadomo, żel częś-
ci osob latentnie zakażonych HSV występują nawroty
klinicznych objawów, Iecz stwierdzono, że ich częstość
i nasilenie są najmniejsze u pacjentów z silną odpowie-
dzią komórek CD8*. Celowe jest więc jej pobudzenie,
aponieważwykazano to w kilku innych ul<ładachprzy
uzyciu kompleksów CpG-peptyd, Gieryńska i wsp. (9)
podjęli takie badania z HSV na myszach. Uodpornili je
bioaktywnym CpG ODN połączonym z immunodomi-
nującym epitopem glikoproteiny B wirusa. Nasilenie
i trwałość swoistej odpowiedzi oceniali na podstawie
peptydowo-swoisĘch tetrametrów, ekspresji śródkomór-
kowego interferonu gamma oraz niewrażliwości na za-
kazenie ogólnoustrojowe i dopochwowe. Autorzy wy-
kazalt, że taki sposób immunizacji stwarza nadzieję se-
lektywnej indukcji komórek CDS*.

Interferonoterapia wirusowych chorób małych
rwier ząt. Wykry§ prze d prawie 5 0 l aĘ interferon, w ńny
element pierwszej linii obrony organizmu przedzakaże-
niem wirusowym, okazał się w dalszych badaniach bar-
dzo zrożntcowaną grupą białek. Obecnie dzielimy je na
interferony łpu I i typll II. Do pierwszego zalicza się
interferon alfa, interferon beta, interferon omega i inter-
feron tau, a typ II obejmuje interferon gamma, określa-
ny jako immunologiczny; u ludzi, koni, bydła, psów,
kotów i myszy wykazano|iczne geny kodujące podtypy
interferonu alfa (żl). Metody biologii molekularnej po-
zw alają obecnie otrzymac dowolne ilości interferonów
rekombinacyj nych w ro żny ch systemach ekspre syj nych.

Leopold-Temmler (1 3) omawia badania przeciwwi-
rusowego dziŃania interferonu in vitro na enteropato-
genne wirusy kotów, a takżę udane kliniczne próby
Ięczenia rekombinacyjnym interferonem omega tych
zw ier ząt zakńony ch kal i c iwiru s am i. Rekomb in acyj ny
koci interferon omega okazń się szczególnie skuteczny
u psów zakażonych parwowirusem psów, co stanowiło
zaskoczenię, gdyż cechą interferonu jest na ogół jego
swoistość gatunkowa. W grupie zwl,erząt leczonych
śmiertelność wynosiła 70ń, a w grupie placebo ż9oń;
szczegoĘ terapii omawiająDe Mari i wsp. (6).

Wymagane są dalsze badania przydatności powszech-
nego stosowania interferonów, poczynając od ustalenia
ich przeciwwirusowego działania in vitro. Badania
takie kociego rekombinacyjnego interferonu omega
(fir-rrry Virbagen-omega) na kocie wirusy: dwa herpes-

wirusy, dwa koronowirusy, kaliciwirus, wirus panleuko-
penii kotow oraz pafwowirus psów, wykonali w hodow-
lach komórek dwu łpów Truyen i wsp. (19). Uzycie
interferonu omega spowodowało we wszystkich przy-
padkach redukcję miana wirusa, największąu herpeswi-
rusów, a najmniejszą u kaliciwirusa.

Leopold-Temmler (13) podaje przyjęte w Niemczech
wskazania do użycia rekombinacyjnego kociego inter-
feronu omega (Virbagen Omega, Virbac SA) oraz jego
dawkowani e pTzy,. patwowinrsowym zakażeniu psow,
kalic iwirus o wym zakażeniu kotow (w s t o m at i t i s - gin g i -

v i t i s), zakażeniach retro wiru s owych k o tó w (b tałaczka
kotow, niedobór immunologiczny kotów) i parwowiru-
sowym zakażenilkotów.

Nowy potencjalny lek przeciw zakażeniu wirusem
zapalenia wątroby B (HBV). Obecnie w terapii tego
gr ożne go pro c e su chorobowe go znaj duj e za sto s ow ani e
jedynie interferon alfa i nukleozydowe inhibitory wiru-
sowej polimerazy 3TC i adefowir (7); ich warlość lecz-
niczą o gr aniczająj ednak szkodliwe uboczne działania
interferonu oTazznaczna oporność wirusa HBV (hepati-
tis B virus) na wymienione inhibitory. Derea i wsp. (7)
opisali nowe silnie działające nienukleozydowe inhibi-
tory dojrzewania nukleokapsydu HBV. Związek ten
B ay 4 l -4 l 09 wykazuj e silne działanie przec iwwirl sowe
na HBV in vitro i in vivo u transgenicznych myszy. Po-
woduje zarówno hamowanie tworzenia się cząstek wi-
nrsowych, jak i zwiększenie degradacji białka rdzenta.
Dzlałante badanego leku ma charakter swoisty w odnie-
sieniu do ludzkiego wirusa, brak było bowiem takiego
wpłyłvtl na wirus zapa7enia wątroby B kaczek, DHBV
(duck hepatitis B virus).

Hamowanie replikacji wirusa zapalenia wątroby B
(HBV) u myszy przez interferencję RNA (RNAi). His-
torię odkrycia tego fascynującego zjawiska ostatnich lat,
jego mechanizm oraz możliwości praktycznego wyko-
r zy stanta, zwŁaszcza w w al c e z zakażeniem w i ru s owym.
omowiłem w poprzednim artykule (I2); wykazano ha-
mowanie in vitrowirusów HIV, polio i HBV oraz iłt vivo

wirusa zapa|enia wątroby C (HCV). Ateraz, w bada-
niach skomentowanych przez Andino (2), McCaffrey
i wsp. (16) stwierdzi|i,żekrótkie, kształlLr szpilki do wło-
sów, fragmenty RNA, shRNAs (shoń hairpin RNAs)
hamująHBV in vivo. Autorzy używali techniki hydro-
dynamicznej transfekcj i do wprowa dzenia plazmidow
kodujących genom HBV łącznie z HBV - swoistymi
shRNAs do wątroby myszy. Wykonali to przez szybką
injekcję duzej ilości inokulum roztworu DNA do zyły
ogonowej myszy. Wśrod narządów, które ulegĘ trans-
fekcji (wątroba, śledziona, nerki, trzustka), wątroba wy-
karywŃanajv,ryższypoziomgeneĘcznejekspresji(około
40oń hep atocytów). Wydzielany antygen powierzchnio -

wy wirusa (HBsAg) uległ redukcji o 84,5oń w surowicy
myszł, a immunohistochemiczne badanie rdzennego anĘ-
genu (HBcAg) wykazało ponad 99% redukcję w bar-
wionych hepatocytach. Autorzy porównali skuteczność
RNAi u myszy normalnych i myszy z ciękimzłozonym
niedoborem immunolo g lcznym - S CID (severe -c ombi-
ned immuno defi ciency) ; nie wyka zano r óżnic hamowa-
nia replikacji HBV. Poniewaz u myszy ze SCID lżytych



w tej pracy brak było dojrzewających limfocytow B i T,
natomiast makrofagi, komórki dendryĘczne i komórki
NK byĘ w normie, sugeruje to, ze limfocyty B i T nie są
potrzebne do podstawowych funkcji RNAi. Skuteczność
RNAi w hamowaniu replikacji HBV w wątrobie ssaków
stwarza nadzieję, że taka metoda będzie mogłabyćuży-
tatakże w leczeniu innych zakażeńwirusowych. Pozo-
staje jednak do rozwlązania znalezienie takiego sposobu
wprowadzenia shRNA duzym zwierzętom i człowieko-
wi, aby dotarĘ do narzalu zaatakowanego przęz witus.

Luki w naszej wiedzy o chorobach prionowych.
Wskazująna to obrady Sympozjum Molekularnych As-
pektów Zakażnych Gąbczastych Encefalopatii w kwiet-
niu 2003 r. w Breckenridge, Colorado. Omawiają je
Agllzzi i Heikenwalder ( l ), piszap na wstępie, że po tak
o lbrzymiej lic zbie przypadków choroby szal onych krów
i po dwu nagrodach Nobla za badania nad chorobami
prionowymi powinniśmy jużwiedzieć o nich wszystko,
a tak nie jest. Nawet hipoteza prionowa, uwazana obec-
nie niemal za dogmat, została zaatakowana. Nowy lau-
reat nagrody Nobla Kurt Wtithrich wskazał na ciągĘ
brak uzyskanta zakażności in vitro przez modyfikację
białka prionowego; nie udało się tez zniesienie strukfu-
ry Q zakaźności) PrPS" działaniem specyficznych soli,
a następnie przyrvrócenie zakażności przez odtworzenie
pierwotnej struktury. Zdaniem Wiithricha, priony PrPS"
to po prostu śmieci, odpady (garbage); u:ważaon, ze musi-
my poznaó funkcję normalnego białka prionowego zanim
p otrafi my zr o zumtęć me chanizm chorób prionowych.

Następna sprawa doty czyła zj awiska zr óżnicow ania
szczeplw prionowych stwierdzanych nawet w jednej
populacji zwierząt chowu wsobnego. Wydaje się, ze ce-
chy szczepu dominują nad sekwencją aminokwasową
prionu zakażonego gospodarza. To brzmi zaskakuja.co,
7ecz może nie będzie niemozliwe (uda się) pogodzenie
tych danych z wyłącznie białkową hipotezą prionową;
może szczępowo-swoiste właściwości są rzeczywiście
zakodowane w trzecio-, a nawet czwartorzędowej struk-
turze PrPs'.

Przy omawjaniu zmienności ludzkiego genu, który
chroni część populacjtprzed rozwojem CJD, Collinge
przedstawił frapuj ąc ą koncepcj ę te go zj awi ska. Zakłada
ona, że te ochronne zmiany zostały wyselekcjonowane
w trakcie ewolucji, ale dlaczego były potrzebne? Col-
linge sugeruje, ze chroniły one przed chorobami priono-
ł\ymi przeno szon ymi przez kanib alizm, który j e go zda-
niem, był kiedyś czymś powszechnym wśród naszych
przodków i że choroby prionowe (podobnie jak kuru
w Nowej Gwinei przenoszone pTzez rytualny kaniba-
Iizm), pustoszyły ludzkie populacje w bardzo odległej
przeszłości. Tu warto odesłać czytelnika do populame-
go omówienia tej koncepcji, a także do informacji, że
wg danych prof. P. Liberskiego 6),0ńPolaków jest gene-
tycznie podatnych na vCJD (4).

Przedmiotem obrad byłateż diagnostyka chorób prio-
nowych, przy azym przedstawiono batdzo obiecujapą
metodę ilo ściową dro gą na r azie pr zy datnąw badaniach
na myszach,7ecz dEącąwynik w ciągu kilku dni, Mały
postęp zanotowano w próbach leczenia chorób priono-
wych. Przeciwmalaryczny lek atebryna podany chorym

powoduje ciężkie uszkodzenie wątroby. Niepowodze-
nia w poszukiwaniu metod leczenia potwierdzono też
w grudniu 2002 t. w Paryżu na pierwszej Międzynaro-
dowej Konferencji poświęconej wyłącznie terapii cho-
rób prionowych (8).

Mechanizmy zmiany białka prionowego PrP. Do-
tychczasowe badania nie potrafiĘ wyjaśnić patogennych
mechanizmów chorób prionowych. Dwie nowe prace
Ma i wsp. (I4) oraz Ma i Lindquist (15) pogłębiają na-
sząwiedzęw tym zakresie. Rośnie liczba dowodów, ze
samo PrPS' nie jest neurotoksyczne; nie ma go w kilku
dztedzicznych i eksperymentalnie wlrvołanych choro-
bach priono!\rych, amyszy pozbawione PrP nie sąwraż-
liwe nawet na dlżę dawki PrPS" wprowadzone domóz-
gowo. A więc neurotoksycznośó wiąże się z jakimiś za-
burzeniami metabolizmu endogennego PrP. Większość
białka PrĘ powstającego w siateczce endop|azmatycz-
nej, przecho dztprzez aparat Golgiego i pojawia się jako
normalna forma PrPc] na powierzchni komorki. Pewna
część (około I0%) naturalnie błędnie sfałdowanego PrP
zostaje cofnięta do cytosolu, gdzie ulega szybkiemu roz-
kładowi przez proteasom (komórkowy mechanizm degra-
dacji białek). Jezeli aktywność proteasomu jest upośle-
dzona, dochodzi do nagromadzenia się błędnie sfałdo-
wanego PrP w cytosolu i ulega ono niekiedy konforrna-
cyjnej przemianie w postaó PrPs'-podobną (PrPs"-like
form). Wydaje sięjednak, żetafrakcja ma mały wpĄrv
na toksycznośc. Biorąc pod uwagę powyższe dane i ob-
setwacje, Ma i wsp. podjęli próby wyjaśnienia zależnoś-
ci między błędnym fałdowaniem PrĘ hamowaniem pro-
teasomow i gromadzeniem się PrP w cytosolu a neuro-
toksycznośctą. Wykazali, ze akumulacja nawet maĘch
ilości cytosolowego PrP czyni je wysoce toksycznym,
co wykazano w hodowlach komórek i u transgenicznych
myszy. Zwierzęta rozwijały się nonnalnie,Iecz plżniej
wystąpiła u nich cięzka ataksjaze zwyrodnieniemmóżdż-
ku i gliozą. Wskazuje to na mechanizmprzemiany nor-
malnego PrP w postać neurotoksyczną odmiennąod sa-
moreplikującej się izoformy PrPS' i sugeruje potencjal-
ne wspólne ramy dla pozornie rożnychprionowych pro-
cesów neurodegeneracyjnych. PrP występuje w caĘm
organizmie, ale patologiczne zmiany choroby prionowej
ograniczĄąsię do ośrodkowego układu nelwowego, co
tęselektywnąlokalizacjętłumacząautorzywykazaniem
wysokich poziomów endogennego PrP w mózgu, a nis-
kich w sercu i mięśniach szkieletowych. Badania Ma
i Lindquist ( 1 5 ) stanowią próbę wyj aśnienia nieznane go
dotąd mechanizmu inicjacji powstawania PrPs". Udział
naturalnego, ttwałego procesu wstecznego transpoftu do
cytosolu błędnie sfałdowanego PrP w jego konwersji
sugeruje model wyjaśniający rzadkie spontaniczne po-
wstanie PrPS". Na zwiększony napływ PrP do cytosolu
wywierać wp§rv mogą urazy, toksyny, starzenie się or-
ganizmu i mutacje związane z procesami chorobowymi
- szansa konwersji do PIPS" wzrasta z szybkościąpoja-
wienia się PrP w cytosolu.

Nawiązuj e do wyników tych badań Hooper ( 1 0) w in-
teresującym aĄkule ,,Czy hamowanie proteasomu moze
powodować chorobę szalonych krów?". Autor pisze, że
skoro takie hamowanie wzmaganeurotoksyczne właści-



wości białka prionowego (przyczyny BSE) i jego kon-
formacyj ną prz emi anę do formy zakażnej, to mo żna za-
kładać, że inhibitory proteasomu mogą ułatwiaó rozwój
chorób pńonowych. To nasuwa dwapytania: l) czy osob-
nicy z upośledzoną aktywnością proteasomu, w następ-
stwie działania czynników środowiskowych, geneĘ cz-
nych i innych (stres, starzenie się), są bardziej wrażIiwi
na choroby prionowe niż normalni osobnicy i2) czy sto-
sowanie ińibitorów może sprzyj ać spontanic znemu roz-
wojowi chorób prionowych, Na pierwsze p5Ąanie mogą
odpowiedzieć badania na myszach zę zmienioną aktyw-
nością proteasomów, na drugie odpowiedż jest, według
Hoopera, dość trudna. Inhibitory proteasomów są bo-
wiem stosowane w klinicznych próbach leczenia raka,
a zwipki uzywane jako inhibitory proteazy wirusa HIV ha-
mują także proteasomy; nie wiadomo tez, czy inne in-
hibitory proteaz stosowane w leczeniu nadciśnienia, zastoi-
nowej niewydolności serca i chorobie Alzheimera modu-
Ęąrównież aktywność proteasomu. Autor uwńa, żę nie
onacza to wykluczenia tych leków z terapii, ale, gdzie
to tylko mozliwe, zastęowanie ich głównie takimi, któ-
re nie przechodzą przez barierę krwio-mó z9ow ą.

Hamowanie replikacji prionów przez przeciwcia-
ła monoklonalne. Strvierdzeni e przez P ęr etza i wsp. (cyt.
20), że monoklonalne przeciwciała anty-PrP o maĘm
lub braku powinowactwa do PrPS'mogą in vitro zapo-
biegać wcielaniu PrPc do powielających się prionów,
skłoniło White'a i wsp. (20) do podjęcia prób wykaza-
nia takiego hamującego efektu in vivo, W badaniach
z ńy ciem modelu mysiej trzęsawki (scrap ie) stwierdzi-
li, że obwodowe poziomy izakażność prionowa ulegają
znacnrcj redukcji nawet wtedy, gdy przeciwciała wpro-
wadzono póżno, w momencie okresu najwyższego na-
gromadzenia PrPS" w śledzionie.

To jest szczególnie istotne, gdyż w przypadku prawie
wszystkich poprzednich prób terapeuty czny ch,podej mo-
wanych przez innych autorów lek podawano przed lub
bardzo wcześnie po inokulacji, a więc wynik mógł być
następstwem zwykłej, prostej neutralizacji inokulum.
Ponadto w badaniach White'a i wsp. zakażonę myszy)
u których kontynuowano podawanie przeciwc iń, pozo -
stawĄ zdrowe przęz ponad 300 dni dłużej niż padłe
nieleczone zw ierzęta kontrolne. Uzyskane wyniki wska-
zująna celowośó dalszych poszukiwań immunoterapeu-
Ęcznych strategii w ludzkich chorobach prionowych.
Brak efektu przy podawaniu przeciwciał w późnym okre-
sie inkubacji, gdy rozwijały się objawy kliniczne, był
prawdopodobnie następstwem niedostatec znego prze-
chodzenia przeciwciał przez barierę krwio -mó zgow ą.

Opartą na innej koncepcji metodę seroterapii chorób
prionowych, omówioną przez Kossobudzkiego (II), za-
sugerował ostatnio zespół Cashmana (17), Organizm nie
broni się wytworzeniem przeciw ciał przeciw patologicz-
nym prionom PrPS', gdyż są one podobne do normal-
nych jego prionów PrPc. Autorzy stwierdzili jednak, ze
PrPS' różnią się od normalnych prionów nie tylko struk-
tuą i właściwościami ftzycznymi, a|e takżeb|iższąpo-
wierzchni cząsteczki lokalizacj ą fragmentów łańcuchów
bójkiaminokwasów,tyrozlna-Ęrozyna-arginina.Utwo-
rzone o takich właściwościach sztuczne białko wstrzyk-

nięto królikowi, a otrzymane przeciwciała dodane do
próbek mózgu myszy zdrowych i zakażonych PrPS" da-
waĘ reakcję tylko z Ęmi drugimi. Alltotzy lważaj1 że
użycie takich przeciwciał nie tylko usprawni i przyspie-
szy diagnosĘkęzakńenia, ale być może znajdzie zasto-
sowanie w leczeniu chorób prionowych.

Konieczne i pilne są poszukiwania takich i innych
sp o s ob ów te r apii, mvłaszcza w pr Twadku vC JD. Wpraw-
dzie dane wskazują na spadek ltczby przypadkow tej
choroby w W. Brytanii, poczynając od 2000 r.,lecz nie
można wykluczyć wzrostu liczby zachorowań w przy-
szłości wskutek wtórnej transmisji z człowieka na czło-
wieka, np. przez zakażonę narzędzla chirurgiczne lub
transfuzję krwi (3).
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