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Choroby prionowe to zespół zakażnych gąbczastych
encefalopatii (Transmis sible Spongiform Encephalopa-
thies - TSEs) występujących zarówno u ludzi (choroba
Creutzfeldta-Jakoba), j ak i u zwierza! (trzęsawka owiec,
gąbczasta encefalopatia bydła - BSE), Kluczowym eta-
pem patogenezy tych chorób jest przemiana komórko-
wej formy białka prionowego, kodowanego przez gos-
podarza (PrPC) do formy patologicznej określanej jako
PrPS' (1). Białko PrPS" uznawane jest za głowny skład-
nik czynnika etiologtcznego chorób prionowych. Róz-
nice między tymi białkami widoczne są na poziomie
struktury trzectorzędowej, czyl i lłożęnia przestrzenne-
go łańcucha białkowego. W przeciwieństwie do formy
fizjologicznej, w przypadku PrPS' dominują struktury
płaskie (harmonijka P), a zawartośc struktur spiralnych
(helisa a) jest mniejsza. Gromadzenie się formy patolo-
gicznej białka prionowego poprzedza fazękliniczną cho-
roby, a jej obecność w badanej próbce, już w okresie
inkubacji choroby, wykorzystywana jest w diagnostyce
laboratoryjnej.

Opis ane eksperymentalne przypadki, w który ch przy
wysokich mianach PrPS" nie stwierdzano objawów kli-
nicznych choroby, nasunęĘ podejrzenie istnienia zakńeń
subklinicznych (6). Poza aspektem poznawczym, stwa-
rzato powazne implikacje zdrowotne takze strony po-
zornie z drowych zw ier ząt (pro dukty p o cho dz eni a zw ie,
rzęcego), jak i ludzi (transplantologia, transfuzje krwi,
operacje chirurgiczn e, zabiegi neurologiczne), gdzie
wysokie stęzenie białka PrPs' nie odpowiada obrazowi
klinicznemu. Jednocześnie obecnośó tego bińka ozna-
czamożliwość transmisji choroby na osobniki zdrowe.

Gromadzenie się patolo gicznej formy białka priono-
wego (PrPS") bez wystąpienia fazy klinicznej choroby
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określa się mianem zakażenia subklinicznego (3, 5).
Ni ektórzy atttor zy, defi ni uj ąc zakażenia subkliniczne,
wskazują na brak jawnej fazy klinicznej, dopuszczając
mozliwość występowania przejściowych i nietypowych
obj awów chorob owy ch l zakażony ch zw ier ząt.

Opi sano występowanię zakażeń subklinicznych w wy-
niku: międzygafunkowej transmisji materiału od zwie-
rząt chorych na TSE; zakażaniazwierzątz defektem im-
munologicz nym zakażania drogą doustną materiałem od
zwierzal chorych na TSE; zakażania inokulum o niskim
mianie patologicznej fonny białka prionowego.

Pietwsze podej rzenia istnienia zal<ażeh subklinicznych
opisano przy próbach transmisji międzygatunkowej cho-
rób prionowych (6, 8,9). Najczęściej zjawisko to tłuma-
czono istnieniem bariery gatunkowej, wia7,anej bezpo-
średnio z r óżnicami w strukturze p ierwszorzędowej biał-
ka PrPC u roznych gatunków zwierząL W przypadku ist-
nienia bariery gatunkowej, niewielki odsetek zwteruąt
ulegał zakażenil, a okres inkubacji byłwydłńony. Ko-
lejne pasaze prowadziĘ do skrócenia okresu inkubacji
choroby, przy rosnapym odsetku zwtetza! podatnych na
zakażenie (ż). Użycie myszek transgenicznych z wbu-
dowanym genem kodującym białko PrP innego gatunku
zwierzątlub ludzi prowadziło do rozwoju choroby prio-
noweJ.

Dotychczas stosowana ocena skuteczności transmisji
chorób prionowychjedynie w oparciu o wystąpienie lub
brak objawów klinicznych zakażenla,okazała się zawod-
na w związku ze stwierdzaniem wysokich mian białka
PrPS'u pozornie zdrowych zwierza!, a pasazowanie ma-
teriału na zdrowych osobnikach, prowadziło w kolejnych
pasażach do rozwoju klinicznej postaci choroby i pad-
Il7ęc zw 7eT zal zakażany ch.
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Despite many years of painstaking research prion diseas€s are not fully understood while the mechanism of
their pathogenesis is still a challenge. The initial failure in interspecies transmission of these diseases was
explained by the existence of an eflbctive species barrier. However, evaluation of successful infection was
solely based on clinical examination (presence of CNS signs). Early detection of prion infections with
increased diagnostic sensitivity was possible due to improved diagnostic methods and the use of the presence
of PrPs' as the specific marker of prion diseases. It turned out that that despite the lack of a clinical phase after
int'ection with the agent causing transmissible spongiform encephalopathy both in humans and animals,
infectivity was growing and it was possible to transmit the disease in further passages into healthy individuals
resulting in the development of clinical infection and a fatal outcome. Therefore it can be concluded that
apparently healthy humans and animals subclinically infected with prion diseases pose a risk of transmission
comparable to clinical|y affected ones.
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P odobny r o dzaj zakażenia ob s erwowano w przyp adku
zw ierząt z defektem immuno lo g iczny m (4). Myszy trans -
geniczne, po zbawione ekspre sj i l imfo cytów B wydawaĘ
się oporne na zakażęnie czynnikiem wywołującym trzę-
sawkę owiec na podstawie braku objawów klinicznych
ze strony OUN. Jednakże u zwierzal tych stwierdzono
gromadzenie sięznacznych ilości białka PrPs" w tkance
mózgowej.

Kolejnym czynnikiem decydujapym o rozwojtl zaka-
zenia subklinicznego było zal<ażanie zwierząt drogą do-
ustna, a bezpośredni wpływ na wynik takiego zakażenia
miał poziom ekspresji białka PrPC gospoda:za oraz droga
zakażania (12). Inokulum stanowlł szczep czynnika wy-
wołującego trzęsawkę owiec adaptowany do myszek.Poza
myszkami normalnymi (łpu dzikiego) w badaniach uży-

iłJ,".ff i;#l;",;,"*'ij;
domózgową (i.c.), do-

otrzewnową (i,p.) lub doustną (p.o.) Zakażanie myszek
typu dzikiego, inokulum o niski
gą l.c, oTaz 1.p., prowadziło do i
klinicznej choroby prionowej z -
mi zwierząt W przypadku, gdy materiał zakażny poda-
wano per os, nie stwierdzano występowania objawów kli-
nicznych w ciągu ponad 600 dni obserwacji. Natomiast

klinicznych uzyskano w próbie biologicznej na myszkach
tg20. Poziom białka prionowego (wyrazony jako LD.n)
w homogenatach mózgowia myszek tg20 był znacząĆo
wyższy w stosunku do poziomu tego białka w inokulum
dla myszek typu dzikiego podawanego per os. Wskazuje
to na czynny prionowego w zaka-
zeniu subklin myszek transgenicz-
nych, bez wz ia inokulum, zawsze
stwierdzano rozwój klinicznej postaci choroby prionowej,
kończag e j s i ę p adni ęc i ami z akńany ch zw ler za!. N aj dłuż -
szy czas inkubacji stwierdzano w przypadku zakażania

choroby z objawami atal<sji i padnięciami zwierza! zaka-
żany ch. P odsumowuj ap wyniki p owyż s zych b adań moż-
na stwierdzić, że transmisja w obrębie tego samego ga-
tunku, nawetprzy ekspozycji nabardzo niskie dawki czyn-
nika wywołującego choroby prionowe prowadzi do jego
amplifikacji , stwarzajlap zagrożenie w przypadl<u przero-
bu produktów odpadowych na karmę dla zwierząt. Wy-
kazanie, ż e mi an o czy nnika zakńne go chorób pri onowych
w zakażeniach subklinicznychjest na podobnym pozio-
mie do mianazprzypadków klinicznych, jest jednoznacz-
ne z identycznym zagTożeniem zdrowia lldzi i zwierząt
tak w przypadku zakażęń subklinicznych, jak i zakażeń
klinicznych (5).

Zj awi sko występ owania zakażeń s ubklinic zny ch
w przebiegu chorób prionowych potwierdzają jak się
wydaje, wyniki badań monitoringowych bydła w kierun-
ku BSE, chociażby w Polsce. Spośród 15 przypadków
chorobywykrytych do końca maja2004 r., zaledwie dwie
krowy wykazywały objawy kliniczne nasuwające podej-
r zente B S E. Dwan aście pr zyp adków choroby zdiagnozo -
wano wstępnie, a następnie potwierdzono u zwietzaJzdro-
wych (|eden przypadek dotyczył krowy padłej). Celem
uzyskania całkowitej pewności, żę ll zwierzal zdrowych
z dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego w kierun-
ku BSE zdiagnozowano stan zakażenia subklinicznego,
należałoby wykonać badanie przyży ciowe w kierunku gąb-
czastej encefalopatii bydła (co w przypadku BSE nie jest
obecnie mozliwe), a następnie prowadzic obserwację kli-
nicznąprzezcaĘ okres życiazwierzęcia. Jednakże na pod-
stawie wyników badań histopatologicznych stwierdzonych
w Polsce przypadków BSE (wykrywana w tym badaniu

w istocie szarej pnia mózgl
awienie się fazy klinicznej
c, że przynajmniej dwie kro-

wy (negatywne wyniki w badaniu histopatologicznym)
mogły być w fazie zŃażenia subklinicznęgo czynnikiem
wywołujapym BSE.
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