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O dkryc i e zakażny ch gąb czasty ch enc e fal op atii
u zwierza! nie udomowionych oraz możliwość trans-
misji BSE zbydła na człowieka zainicjowało badania
nad epidemiologią patogeneza., charakteleln i 1okali-
zacjązmianhistopatologicznych oraz obj awami klinicz-
nymi występującymi w encefalopatii gąbczastej małp
człekokształtnych (8, 9, 11). Ogromną większość ba-
dań przeprowadzono na maĘach trzymanych w niewoli,
poniewaz u nich po raz pierwszy zdiagnozowano cho-
robę, określaną następnie jako encefalopatia gąbczasta
małp człekokształtnych utrzymywanych w ogrodach
zoologicznych (ZPSE, Zoo Prtmate Spongiform Ence-
phalop athy) lub zakażna ga! c zasta en c e falop atia małp
c złekokształtnych (2 ). M ałpy człekokształtn e s ą wyk o -
rzystywane w programach testowania skuteczności
i bezpieczeństwa szczepi onek, badaniu charakteru wpĘ-
wu czynnik ow ry zyka o dgrywaj ących i stotn ą ro lę w za-
grozeniu zdrowia człowieka, ostatnio nad mechanizma-
mi transmisji prionów w organizmie w wariancie cho-
roby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD). Nie mozna też wy-
khlczyć możliwości transmisji ZPSE z małp na czŁo-
wi eka, zwłaszcza za po średni ctwem ksenoprzeszcze-
pow i szczepion ek przec iwwirus owych otrzyrnyw anych
na hodowlach komórek małp. Sekwencja aminokwa-
sów w PrP małp i innych ssaków sugeruje przy tytn,że
kodony pomiędzy 90 i 130 resztami wyłvierają istotny
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wpływ na transmisje prionów pomiędzy gatuŃami ( 18).
Charakterystyczne zlniany do występujących u pacjen-
tow chorych na CJD występowały w mózgu małp za-
kazonych domozgowo homogenatem mózgu osób zmar-
łych na tę chorobę. Zniany te polegały na wakuolizacj i

neuronów i obecności w neuropilu kory mózgowej zło-
gów reagujących w teście immurrohistoclremicznym
słuzącym do wykrywania patologicznego białka prio-
nowego (l9). Zmiany typowe dla galczastej encefalo-
patii występowały tez u małp zakażonych BSE (4).

Rys histotyczny
G ąb czasta enc efaliop ati a małp c złekokształtnyc h

(ZPSE) została opisana najpóżniej ze znanych encefa-
lopatii gąbczastych zwterząt, bo dopiero w 1996 r. (2).
Wcześniej, bo w 1990 r., opisano encefalopatie kotów
domowych, w dwa lata później encefalopatie duzych
kotow trzymanych w niewoli (I2,17). Jednak u małp
c złekoks ztałtnych tr zy many ch w o gro dac h zo o|o gicz-
nych opisywano juz wcześniej objawy neurologiczne
oraz zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym na-
suwaj ące podej rzenie galczastej encefal opatii. Dopie-
ro w oparciu o badania Bonsa i wsp. (2) ustanowiono
nową jednostkę chorobową ZPSE i potwierdzono ist-
nienie podobieństw pomiędzy ZPSE i BSE. U trzech
rezusów (Macaca mulatta) w ogrodzie zoologicznym
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Summary

The expansion of fatal transmissible neurodegenerative diseases, mostly bovine spongiform encephalopathy
(BSE) and a new variant of Creutzfe|dt-Jakob disease (vCJD), is leading to an increase in our knowledge of the
zoo primate spongiform encephalopathy (ZPSE). These diseases require the combined presence of the normal
prion protein (PrP) and abnormal prion protein (PrPsc). In 1996 spongiform encephalopathy was described in
macaque rhesus monkeys (Macaca mulatta) and lemurs (Eulemur fulvus mayottensis) living in the zoological
park of Montpellier and later ZPSE was diagnosed in primates living in other French zoos. Persistent beha-
vioral changes and neurological signs occurred in the naturally and experimentally infected animals. Spongiform
changes and gliosis were discovered in the gray matteą particularly in the cerebral cortex. Immunohistoche-
mical examination revealed a strong accumulation of PrPSC in the tonsils, brain, gastrointestinal tract, the gut
associated lymphoid tissue (GALT) and the spleen in primates suffering from SPSE. The exact mechanism of
transmission of PrPSC from the lymphoreticular system to the central nervous system has not been preciselt,
defined. All sick animals showed a progressive neurological disorder with behavioral abnormalities, physical
deterioration and death. The data confirmed the ability of the BSE agent to cross the species barrier and its
infectivity regarding the primates after oral or intracerebral exposure.

K.ylnordr: zoó primate, spongiform encephalopathy



w Montpellier, żywionych karmą z dodatkiem białka
zwierzęcego, występowaĘ postępuj ące zaburzenia ner-
wowe i zmiana zachowania oraz ftzyczne wyniszcze-
nlę. Zwięrzęta padĘ w wieku 10 lat. Badanie histopa-
tologiczne jednej z padłych małp wykazało obecność
w mózgu zmiantypowych dla encefalopatii gąbczastej.
Obecność patologicznej izomorfy PrPSC stwierdzono
badaniem immunocytochemicznym w mózgu, przewo-
dzi e p okarm owym i nar zalach limfaĘ cznych. I denĘc z -
ne zmiany występowały u małp zakażonych doświad-
czalntę CJD (3, 5). Małpa urodzona w 1982 r. w ogro-
dzie zoologicznytn w Ravendsen (Wielka Brytania),
zasiedllŁa zoo w MonĘellier w 1986 r, a latem l99l r.,
gdy miała 9 lat, wystapiły u niej objawy neurologiczne.
W l997 r. opisano iwpełniudokumentowano dwaprzy-
padki gąbczastej encefalopatii w ogrodzie zoologicz-
nym u lemurów (Eulemurfulvus mayottensis) karmio-
nych mięsem bydła (3).

Padnięcia ż6 małp człekokształtnych w zoo w Mont-
pellier (2) w latach 1989-1998 z częgo u 12 z 14 zwie-
rząt wystąpiły przed śmiercią objawy neurologiczne,
oraz padnięcia 3 mĄ rv ogrodzie zoologicznym w Lille
wśród podobnych objawów neurologicznych, a następ-
nie w Strasburgu i Besangon zainicjowały badania nad
zakażenlem naturalnym i eksp erym en talnym B S E i cha-
rakterem zmian hi stop ato l o gic zny ch, l okalizacj ą p ato -
logicznego PrP w mózgu, rdzeniu kręgowym, migdał-
kach, róznych strukturach przewody pokarmowego,
jelitorvych węzłach chłonnych, śledzionie, rolą komó-
rek M i limfocytów w procestę zakażenia. Wykazano
tęż możIiwość zakażęnia lernurów (Microcebus muri-
nus) per os materiałem zawierającym PrPBSE (5).

Patogeneza i zmiany immunohistochemiczne
Transrnisja ZPSE, podobnie jak innych zakażnych

encefalopatii człowieka i zwierzą1 odbywa się za po-
średnictwem pokarmu zani e czy szczone go zakuźny mi pńo -
nami. Istn i ej ę też możllwo ść do świadczalne go zakażę -
nia bezpośrednio, podając materiał zakażny do mozgu
zwierzęcia. Efektem zakażęniajest jawna postać cho-
roby kończąca się śmierctą.Znane sąteżprzypadki sub-
klinicznej postaci choroby, w których gromadząsięprio-
ny zakażne w strukfurach układu nerwowego przybra-
ku wpływu infekcji na dh:gość życiazwierzęcia(14).

Istotnąrolę w patogenezie choroby odgrywa konwer-
sja normalnego (fizjologicznego) prionu PrP wchodzą-
cego w skład komórki nerwowej w białko prionowe
scrapie (PrP"). Konwersja ma charakter posttranslacyjny
i polega raczej na zmianje konformacji cząsteczki ani-
żeli na jej kowalentnej modyfikacji (13). PrP i PrP"
rożnią się jedynie strukturą przestrzenną cząsteczki,
poniewaz PrP" jest izoformąnonnalnego prionu, więk-
szość cząsteczekma formęB-kartki i w duzym stopniu
jest niepodatny na trawienie proteazą. Patogenny prion
(PrP") wykazuje zdolność do samoreplikacji poprzez
kontakt z normalnymi prionami (PrP), indukując w efek-
cie ich przemianę na patogenne priony PrP". Hipoteza
prionowa zakłada, ze prion jest jedyną zakażnąprzy-
czynązakażnych gąbczastych encefalop atii (I , 6, 7) .

Istnieją przypuszazenta, że za efekty neurotoksycz-
ne obserwowane w gąbczastych encefalopatiach na po-
ziomie molekularnym odpowiada nie PrPSC, ale forma
pośrednia PrPL (L-lethal confotmer of PrP), która poja-
wia się w procesie konwersji PrP w PrP". Komórka
toleruje niskie stęzenie PrPL. Akumulacji duzej ilości
PrPL zapobiega częściowa jego degradacja olaz usuwa-
nie poza komorkę (10). Tak więc wg tej hipotezy PrP"
j est tylko nieaktywnym produktem koń cowym. Szybki
rozwój zwyrodnienia komórek nerwowych zależy od
szybkiej degradacji PIPL przez sąsiednie komorki. Za-
początkowane zmiany pod wpływem PrPL w komór-
kach nerwowych hamują ten proces.

Drogę transmisji zakażnego prionu w organizmie
w ZP SE wyj aśniaj ą częściowo badania przepr ow adzo -
ne na lemurach. U lemurów (.Eulemur.fulvus mayotten-
sis) zakażonych na drodze naturalnej występowaława-
kuolizacja neuronów z nagromadzenięm PrPSC w ko-
mórkach nabłonka gardziel|żołądka i jelit, migdałkach
i ś c i ani e naczy h krwi ono śnych i limfaty czny ch znaj du-
jących się pod nabłonkiem jelitowym (3). Te obserwa-
cje znajdują potwierdzenie w badaniach eksperymen-
talnych na lemurach (Microcebus murinus) zakażonych
per os lub dornózgowo homogenatem mózgu krów cho-
rych na BSE oraz na makakach zakażonych prionami
BSE zaadaptowanymi do tego gatunku zwierza! (MBSE
-macaque-adapted BSE) (5). W okresie inkubacji cho-
roby, trwającyrn 3 miesiące, nagromadzeniedlĘch iloś-
ci PrPSC występuje w ścianie jelit w limfocytach, ko-
mórkach Panetha, kępkach Peyera, komórkach zwoju
nelwowego j elitowego, krezkowych węzłachchłonnych
i w komórkach śledzlony. Zmiany galczaste i złogl
PrPSC występowały w nelwie trójdzielnym, szlaku po-
j e dynczym pn i a rnozgu, w zgór zu, pr ze gr o dzie i pr ze d-
komorowej substancji szarej. Duze nagromadzenie agre-
gatów białka Tau występowało w neuronach kory pira-
midowej i w pniu mozgu, a u części zwierzal tez w in-
nych obszarach mózgu . Złogi B-amyloidu stwierdzono
w ścianie naczyn krwionośnych, korze mozgowej,
wzgórzu, móżdżku. U zwterząt, u których występują
kliniczne objawy choroby PrPSC gromadzi się w móz-
gu. U zw ierząt zakażony ch MB S E zwyrodnienie neu-
ronów cechowało się tez złogami duzych agregatów
białka Tau, płytek amyloidu B42 i astro gliozą. Patolo-
giczne priony występowały też w komórkach zwojo-
wych siatkówki (5) w zwojach grzbietowych i brzusz-
nych korzeni, skąd za pośrednictwem szlaków nerwo-
wych rdzenia kręgowego przedostają się do kory móz-
goweJ.

Ważne znaczenie maj ą obs erw acj e, że u l emurów za-
każonych per os karmąskazoną BSE i zakażonych na
drodze naturalnej patologiczne priony występowaĘ tez
w grudkach chłonnych migdałków, limfocytach tkanki
łącznej b l aszki po dstawow Ą or az infi ltĄ ących śluzów-
kę i podśluzówkę jelit, komórkach siateczkowo-śród-
błonkowych lamina propria jelit cienkich, komórkach
M, grudkach Peyera i węzłach chłonnych jelit, komór-
kach czerwonej miazgi śledziony. W ośrodkowymukła-
dzie nerwowym patolo giczne priony zidentyfikowano
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w grzbietowych i brzusznych korzeniach rdzenia krę-
gowego odcinka szyjnego, warstwie IV kory mózgo-
wej. Zmiany zwyrodnieniowe zarówno u zwierząt za-
każonych na drodze naturalnej, jak i doświadczalnie
dotyczyĘ nagromadzenia agregatow białka Tau w neu-
ronach, wakuolizacji i gliozy astrocytów. Złogi białka
Tau występowały głównie w neuronach kory mozgo-
wej, pniu mózgu lwzgórzu. U lemurów w wieku 9-13
lrat zakażonych BSE ilość białka Tau była 3OO-krotnie
wyższa aniżeli u zdrowych zwierząt w wieku I-2 lat.
Zarowno w mózgu, jak i w rdzeniu kręgowym wakuo-
|izacja dotyczyła większości włókien szlaków nerwo-
wych (4).

W oparciu o charakter i rozmieszczenie PrPSc roz-
w ażano ldział pr ry naj rnni ej dwo ch sp o s ob ów trans mi sj i
zakażenia z przewodupokarmowego ( 1 1, 16). W jed-
nym sposobie ma mieć miejsce penetracja komórek
nabłonka jelit cienki ch przez PrPSC z następową jego
replikacjąw cytoplazrnie komorek, podczas gdy w dru-
gim sposobie ekspresja normalnego PrP( na błonie ko-
mórek nabłonka jelitowego pełniącego rolę receptora
eliminuje konieczność wniknięcia prionu zakaznego do
cytoplazmy komorek nabłonka. Dotychczas nie wyka-
zano ekspresji PrPC przezkomórki nabłonka jelitowe-
go, ale obecność PrPSC stwietdzono w układzie chłon-
nyT przewodu pokarmowego (GAU| Gut Asociated
Lymphouid Tissue), szczegolnie w komórkach dendry-
tycznych, natomiast komórki M i limfocyty nabłonka
jelitowego i układu siateczkowo-śródbłonkowego speł-
niają rolę przenośników. PrPSC nie jest rozpoznawany
pr zez uĘad immunolo giczny j ako obcy. Li mfocfi C D.,
uczestnlcząw transporcie PrPSC do komórek dendry-
tycznych (15). Nie jest w pełni wyjaśniony mechanizm
transmisji z układu siateczkowo-środbłonkowego do
ośrodkowego układu nerwowego. Być moze, transpot1
odblłva się za pośrednictwem neuro-immunolo gicznych
p ołączeh przez autonomi c zne unerwien i e ś le dzi ony lub
jelit, jak to sugerują Will i Ironside (16). Występowa-
nie u pacjentow ataksji przed pojawieniem się objawów
demencj i potwierdza tę drogę transmisj i zakażęniaw or-
ganizmie. Priony penetĄ ą rdzeń kręgowy jeszcze przed
zajęciem mózgu. Istnieją sugestie, ze sfagocytowany
przez makrofagi PrPSC wnika do komórki nerwowej,
gdzie wywiera swoje niszczaq,e działanie. W zakażo-
nym neuronie PrPSC spełnia rolę czynnika niszczącego
orazmatrycy dla posttranslacyjnej fazy biosyntezy PrĘ
zapoczalkowując w ten sposób proces chorobowy (15).

Obiawy kliniczne
PoczaJek choroby jest trudny do zauważenia. Cho-

roba rozwija siępowoliptzezkilka miesięcy lub lat. Po
per oralnym lub domózgowym zakażęnil lemurów,
Microcebus murinus, pierwsze objawy zmiany zacho-
wania wystąpiły u części zwierząt po 3 miesiąc ach, zaś
objawy neurologiczne po 13 miesiącach po zakażenlu.
Choroba rozpoczynała się zaburzeniem funkcji poznaw-
czych, postępującą obojętnością na wpływ czynników
otoczenia. Następnie pojawiała się apatia, niechęć do
poruszania się i lękliwość.
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W miarę postępu choroby pojawiają się zaburzenia
neurologiczne, które wraz z czasem ulegają nasileniu.
Ma miejsce dramatyczny spadek masy ciała, którernu
tow ar zy szy drzeni e całe go ciŃa i krańcowe wyczerpanie,
pojawia się tez na skórze swędząca wysypka, a u części
zwlerząt na kilka tygodni przed śmiercią ślepota (5).

Rozpoznanie chOroby

Chorobę Tozpoznano na podstawie pośmiertnego
badania histologicznego mózgu, ktore wykazało istnie-
ni e wakuolizacj i n euronow w p o stac t zmian galczasĘch
umiejscowionych w istocie szare1 mózgu i móżdżku.
Badania immunohistochemiczne i immunobloting
umozliwiły wykrycie złogow patologicznego białka
prionowego w strukturach przewodu pokarrnowego,
mozguirdzęnl,a kręgowego (Bons i wsp,) (5).

Zwłokt p adłych zw ier za! p o ddano dekontaminacj i .

Pomi es zczenia odkazon o, a z pożywi eni a wyklu czono
dodatek białka zw ierzęce go.
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