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Narasta grożba zakażęi witusowych ludzi i zwie-
rząt a tendencję tę trafnie ocenił Loeffler ( 18) pisząc:
,,W latach 80. wirusy stały się niekoronowanymi ksią-
żętamt świata drobnoustrojów, lubią tłumy, slumsy,
biura, wszelkiego rodzaju zebranta lubiąprzenosic się
autobusami, pociągami i sarnolotami. Lubią też prze,
siedlone populacje: uchodźców, dzikie zwierzęta w
wędrówkach o graniczo ny ch przez c złowieka, i bydło
koczowników gromadzące się w miejscach stałych
wodopojów napustyniach, lubiątez błąkające się psy;
w następstwie tego księgosusz ptzekracza granice, lwy
w Parku Narodorł,ym w Serengeti ginąna psiąnosów-
kę a uciekinierzy zRwandy umierająwskutek zakaże-
nia wielom a tożnymt wirusami".

Ten ponury obraz uzupełniają fakty z ostatnich lat:
narastanie epidemii AIDS, clągła grożba zakażenia
wirusami Ebola i marburskim; problem zakaźnych
gąbczastych encefalopattt - szczególnie w związku z
wystąpieniem tego typu choroby (BSE) u bydła, któ-
rej wirusowa etiologia jest wciąż brana pod uwagę;
podobnie, z czteręch hipotez dotyczących stwardnie-
nia rozsianego sclerosis multiplex (SM) u Iudzt, coraz
bardziej prawdopodobna jest hipoteza wirusowa tej
choroby; zagrażające pandemią stwierdzenie ptasiego
podtypu H5N1 wirusa influenzy w Hongkongu;przy-
padki odry koni, różntącej się etiologicznie od odry
Iudzt, ale przenoszącej się na człowieka; niepotwier-
dzonejeszcze zagrożenie koni w Islandii atakiem nie-
znanęgo dotąd wirusa przenoszonego ptzez ptaki; na-
wroĘ masowych zachorowań drobiu na chorobę New-
castle oraz świń na pomór klasyczny. Najnowszą na-
rastającą groźbę stwarzają hantawirusy, jeżeli utrzy-
ma się ekspansja populacji gryzont, stanowiących re-
zerwuary wirusa (1); jęj 10-20 krotny wzrost jest na-
stępstwem ciepłej i wilgotnej zimy i wiosny 1991-
- 1 9 9 8, spowodow anej przez El Nifl o. Hantawirusy po-

wodują dwie grozne choroby ludzi - syndrom płucny
i krwotoczną gorączkę z syndromem nerkowym.

War1o też pr zy p omnt e c, że opt ó cz tr zech głównych
mechanizmów bezpośredniego chorobotwórczego
dziaŁania wirusów na komórkt, wyrażających się ich:
destrukcj ą ( zniszczęnlem), dysfunkcj ą (upośledzeniem
czynnośói) i nadmierną proliferacją prbwadzącą do
rozwoju nowotworu, zakażęnia wirusowe powodować
mogąpoźniej sze pośrednie uszkodzenia w następstwie
immunologicznej reakcji organizmu. Są to choroby
kompleksów immunolo gicznych (wirus-przeciwciało-
- dop ełnlacz), pro c e sy autoimmuno l o gic zne ot az alęr -

gie wirusowe.
Wobec tych i przyszĘchzagrozeń jesteśmy i będzie-

my często w znacznym stopniu bezradnt z kilku wzglę-
dow. Unikatowy charakter wirusów (pasożytnictwo
mo l ekul arne) utrudni a znalęzienię leków pr zy czy no -

!\ych tj. działających na sam zarazek. Ęch niewiele
preparatów przeciwwirusowych, którymi obecnie dys-
ponuj emy, ma też o graniczoną w czasie skuteczno ść,
gdyż pojawiają się szczepy lekoopome.

Główną broń w walce z zakażenl,ami wirusowymi
stanowi immunoprofi laktyka przy uży ciu szczepionek,
ale i tu napotykamy na trudności, których typowym
przykładem jest niemożnośó otrzymania szczepionki
przeciw AIDS. Dalszym powodem nieskuteczności
szczepionek przeciw niektórym chorobom jest zmien-
ność wlłvołuj ących je wirusów - przeciwciała powsta-
łe po szc.zepieniu sąjuż nieaktualne wobec zakażają-
cego zmienionego wirusa. Tu typowy przykład stano-
wi wirus influenzy A - ktoś kiedyś trafnie i żartobl:,-
wie powiedział, że szerzy się on szybko jak plotka i
podobnie jak ona stale się zmlęnla. Mechanizmy tej

zmienności omówiono w poprzednim artykule (16).
Tamtęż wyjaśniono niepełną skuteczność nawet cał-
kowi c ie aktualnych szczęplonek prze c iw zakażęniom



ortomykso- (tu nalezy wirus influenzy), paramykso-,
entero- i to gawirusami, powodclwaną,,pierworodnym
grzeehem antygenowym".

Przedstawi one zagrożenia są dostatecznym wska-
zaniem do szczególnego subsydiowania badań wiru-
sologicznych, a z uwagi na coIaz częstsze stwierdza-
nie forsowanlaprzęz wirusy bariery gatunkowej mię-
dzy zwierzętami a człowiekiem, prace te powinnybyć
prowadzone wspólnie przęz służbę zdrowia i wetery-
nanę.

Biochemiczne kryterium zjadliwości wirusa in-
fl u enzy. Znac zne zmtany anty geno w e witu s a grypy A,
określane jako przesunięcie antygenowe (antigenic
shift), sa. następstwem genetycznego przetasowania
głównie między ludzkimi i zwterzęcymi szczepami
zarazka, Zjawisko to zachodzi oczywiście stale w przy-
rodzie, ale czujnośó służby zdrowia budzą tylko te
powazniejs zę przesunięcia antygenowe, które mogą
zwiastować pojawienie się pandemii influenzy. Duze
osiagnięcie stanowi rvykazanie przęz Goto i Kawaoka
(l1) dwu dodatkowych cech wirusa, ktorcnalężałoby
brać pod uwagę przy ocenie niebezpieczeństwakaż-
dego nowo izolowanego szczępu. Badania te bardzo
skrótowo omówiła Bradbury (8). Do wejścia wirusa
do komórki ssaka konieczna jest hemaglutynina (HA).
Występuje ona jako nieczynna HA,, i aktywowana
przęz proteolityczne rozszczepienie ńa dwa fragmen-
ty HA, i HA2. Rozszczepienie to katalizowane jest
ptzęz proteazy komórkowe i na zakażęntę wrażliwe
są tylko tkanki mające odpowiedni enzym, Wyjaśnia
to częściowo tropizm wirusa influenzy ograniczony u
s s aków do komórek nabłonkow y ch nar ządu odde cho -
wego, Niektóre szczepy wywołują jednak powazne
ziniany, nawet neurologiczne. Właśnie Goto i Kawa-
oka badając pochodne szazępu) który wl.wołał pande-
mię w 1918 r., wykazujące zdolność namnażania się
w mózgu myszy, doszli do wniosku, ze dwie cechy
neuraminidazy wirus a, p ozwalaj ą wyj aśni ć zj adliwo ś ć
szczep ow. Pierws za to ob e cno ś ć C - końc ow ej lizyny,
a druga to brak miejsca glikolizacji w pozycji 146.
Autorzy wykazalt, że te cechy umożliwiaj ąpołącze-
nie się plazminogenu z neuraminidazą co ich zdaniem,
zwiększa miejscowe stężenie tej wszędzie obecnej
ptoteazy, zwiększarozszczepienie HAo, a tym samym
zwiększa zjadliwość szczepu.

Nadwrażliwość Ępu późnego w patogenezie wi-
rusowego zapalenia otrzewnej kotów. Choroba ta
występuje w dwu postaciach - wysiękowej, cechują-
cej się włóknikowymi wysiękami do jam ciała, ibęz-
ivysiękowej , pIzy czym w obu stwierdza się typowe
o gni ska nekrotyczn ę i ziatniniakowe (cyt. w g 22) . W i-
rusowe zapalenie otrzewnej kotów należy do chorób,
przy ktorych obserwuje się pozornie paradoksalne
zwiększeni ę zakaźności wirusa przez swoiste przeciw-
ciała- ADE (antibody dependent enhancement). Zja-
wisko to tłumaczy się tym, że w odróżnieniu od kla-
sycznej inicjacji zakażęnia komórki, w tym przypad-
ku nie biorąudziału receptory swoiste dla wirusa, lecz

inne, do datkowe, w tĘąc e komp leksy wirus-prze ciw-
ciało. Bardziej szczegółowo omówili to już w 1984 r,

Porlerfield i Cardosa (23);w odniesieniu do wirusów
namnażąących się w makrofagach (takim jest oma-
wiany. patogen) sądzi się, że ADE jest następstwem
opsonizacji wirusa przezprzeciwciaŁa, co ułatwia wni-
kanie go do komórki. Rozbiezne opinie dotyczące ADE
przyto czyła m.in. Mizak (2 0).

Omówione przez Paltrinierie go i wsp. (22) badania
wielu autorów potwierdziły takie działantę przeciw-
ciał (wzro st prawdopodobieństwa zachorowania), któ-
re ponadto tworząc z witusem kompleksy immunolo-
gtczne, pr ow adzą do rozwoj u nadwraż liwo ś c i typu III
z włóknikopodobną martwicą ścian naczyń, odpowie-
dzialnąza powstawanie wys ięku. Występ o w anię r óż-
nych form choroby jest wyrazem sprawności komór-
kowej odp owiedzi immuno lo gicznej ; silna moze przy-
najmniej teoretycznie chronić zwlerzęta, słaba ekspo-
nuje koty na bezwysiękową a brak komórkowego
immunitetu na wysiękową postać choroby. Reakcja
komórek immunologicznych z wirusem zapalenta
otrzewnej kotów powoduje powstanie ogniskowych
zmlan zaw ier aj ący ch zakażone witus em makro fagi.
Podobieństwo między tymi ziarniniakami i innymi
,,immunolo gicznym|" ziarniniakami, takimi jak gruź-
Iicze, oraz stwierdzenie u kotów, indukowanej przez
witusa skórnej reakcji nadwrażliwości charaktery sĘl cz-
nej dla typupoźnego, sugerowało udziaŁ typu IV nad-
wrażliwości w patogenęzie zmtan ogniskowych. Po-
twierdzili to Paltrinieri i wsp. (Z})badając zmiany in-
dukowane przez wirus przy r,lżyciumetod immunohi-
stochemicznych.

Pierworodny grzech cl,totoksycznych limfocytów T,
Wprowadzoneprzez Francisa (10) w 1953 r. określe-
nie,,pierworo dny gr zech antygenowy" o dno siło si ę do
immunitetu humoralne go - p owstawani a pr ze ctw ciaŁ
dla wirusa influenzy (grvpy). Zjawisko to wyraża się
tym, że po pierwszym kontakcie ztym wirusem, wy-
stępującyrn, jak wiadomo w wielu odmianach antyge-
nowych, następne zakażenia lub szczepienia nowym
szczep emwirusa powoduj ą pows tante przeciwciał dla
odmiany antygenowej z pierwszego kontaktu. Próbę
wyjaśnienia tego zjawiska,,napiętnowania" układu
immuno lo g lczne go, stwierdzon e go p ó źntej też u nie -
ktorych innych wirusów, omawia McMichael (19),
pr zy jmuj ąc rolę p omo c ntczy ch limfo cytów T. Stwier-
dzono, że reagują one z peptydowymi fragmentami
białek wirusowych, którę są często zachowane uroż-
nych szczepów. Pomocnicze limfocyty T, uczulone
przęz wirus pierwszego kontaktu a następnie stymu-
lowane przęz nowe zakażęnię miaŁyby aktywować
komórki B pamięci swoiste dlatego pierwszego wiru-
sa. Nie wyjaśnia to jednak dlaczego nie jest również
s§,łnulowane powstawanie przeciwciał dla nowego wi-
rusa. Ostatnio Klenerman i Zinkemagel (14) opisali
zj awisko pierworodne go grzechu cytotoksycznych lim-
focytów l CTLs (cytotoxic lymphocytes), zapewnia-
jących immunitet komórkowy. Badania te skomento-



wał w sposób uproszczony McMichael (19). Bodźcem
do ich podjęcia byĘ doniesienia badaczy zajmujących
się wirusem niedoboru immunologicznego ludzi
(HIV), ktorzy stwierdzali niekiedy odpowiedz CTL na
immunodominujący szczęp wirusa przy słabej, lub
nawet jej braku, Ódpowiedzi na inne immunogenne
odmiany wirusa. Klenerman i Zinkęrlagel zakażalt
myszy witusem limfocytarnego zapalenia opon i splo-
tów naczyniówkowych, L CMV (lymphocytic chorio -
meningitis virus). UżyIi szczepów wirusa, albo nor-
malnych (typu dzikiego) lub zmutowanych w rozpo-
znaw any ch pr zęz C TL s immuno dominuj ących epito -
pach (epitopy to fragmenty antygenu,.które wiązane
sąprzęz przeciwciała lub receptory limfocytów T).
Myszy zakażonę dzikim typem witusa wykazywały
tylko słab ą Wzy żow ąreaktywną swo i sto ś ć p o challen-
gę'u szczępem zmutowanym, a reagowały gŁownie z
wirusęm typu dzikiego. Słaba reaktywnośó CTLs wo-
bec zmutowanego szczepu wyrażała się także opóź-
nieniem j e go usuwania pr zęz układ immuno 1o g tczny.
W przeciwieństwie do tego CTLs myszy zakażonych
zmutowanym wirusem reagowaĘ krzyżowo w rów-
nym stopniuzę szczepem zmutowanym i typu dziktę-
go . Zatem wyr aźny wpływ na zej ście zakażenia może
mieć kolejność, w jakiej myszy są eksponowane na
różne warianty wirusa. Może to odzwierciedlać bar-
dzo silną odp owiedź komórek pamięci CTL na wirus.
Trudne do przedstawienia w sposób bardziej prosty
możliwe próby wyjaśnienia pierworodnego grzechu
limfo cl.tów cytotok s yc zny ch T znaj dą zaintere s owani
w artykule McMichaela (19). SzczegóŁowe poznanie
tego zjawiskama dużeznaczenie dla opracowania sku-
teczny ch szczepionek przeciw chorobom wyłvołanym
przęz wirusy cechuj ące się dużą zmiennością. Klener-
maniZitkęrnagel(I4)lważajążepierworodnygrzech
antygenowy osłabia odpowiedź cytotoksycznych lim-
focytów T na wirusy posiadające odmiany epitopowe.
Upośledza to usunięcie wariantu wirusowego zakaża-
jącego danego osobnika aprzęzto moze ułatwić wiru-
sowym mutantom, powstającym u indywidualnego
go sp o darza, unikni ę ci e nadzoru immuno 1o g tczne go .

Choroba autoimmunologiczna spowodowana wi-
rusową molekularną mimikrą. Odpowiedź immu-
nologiczna na wtargnięcie wirusa do organizmu zo-
staje niekiedy skierowana przectw jego normalnym
tkankom i w takich przypadkachzakażęntę wywołuje
zap o czątkow ani e Iub zao str zeni e chorób auto immu -
nologicznych, których mechanizmy pozostajądalej nie-
zupełnie wyj aśnione, Ten autoimmunitet (autoimmu-
nity) w ostrych zakażeniach wirusowych może mieć
krótkotrwaĘ i łagodny charakter, ale w przewlekłych
prowadzi często do groźnych chorób autoimmunolo-
gicznych, Teoretycznie możliwe punkł wyjścia uszko-
dzęnia komó rek pr zez wła sne pr ze ciw ciała i uc zul one
limfocyty T to: pojawienie się nowych antygenów na
p ow i erz c hni kom órki, induko w an y ch pr zez zakażaj ą-
cy wirus; tworzenie się nowych antygenów w następ-
stwie odblokowania przez wirus normalnie nieczyn-

nej genetycznej informacji komórki; łączenie się an-
tygenów wirusa z białktęm powierzchni komórki w
nowe kompleksy antygenowe, obce dla układu immu-
nologicznego; odsłanianie głębiej leżący ch antygenów,
co prawda własnych, leczprzez swoje dotychczasowe
ukrycie,,nIę znany ch" układowi immuno 1o gicznemu ;

uwalnianie się, w następstwie wirusowych stanów za-
p alnych, antygenów własnych p obudzaj ących autore -

aktywne limfocyty T; molekularna mimikra to jest
przypadkowe podobieństwo lub nawet identyczność
niektórych antygenów wirusowych i antygenów nor-
malnych tkanek (czyli b ę dących,,s ob owtórami" anty-
genowymi); reakcja przeciwctała dla idiotypu na rvi-
rusowym przeciwciele z receptorami wirusowymi na
komórkach; poliklonalna aktywacja limfocytów B, z
który c h p ewne w y tw ar zaj ą pt ze ciw ciała dl a ko mórek
gospodarza; podobnie poliklonalna aktywacj a limfo-
cytów T przez superantygeny; destrukcjaprzez wiru-
sy supressorowych limfocytów T normalnie hamują-
cych produkcj ę przeciw ciŃprzeciw własnym tkankom.

Niektóre mechanizmy autoimmunitetu nie powin-
ny mieć właściwie miejsca przy zaŁożenil, że klony
limfo clów odp owi edz talne za re akcj ę na własne b iał-
ka zostająwyeliminowane w życiu płodowym. Tak
jednak nie jest, a sprawy te szczegółowo omawiają
Benoist i Mathis (6). Tolerancja na ,,własne" nie jest
absolutna. Biorąc pod uwagę mnogość białkowych
epitop ów w organizmie, układ immunolo g iczny, z kto -
rego usunięty zostałby cały potencjał autoreaktywny,
prawdopodobnie nie reagowaŁby na nic. Wydaje się,
że przy klonalnej delecji (eliminacji) w grasicy i ob-
wo dowych nar ządach l imfo i dalnych z o staj e zachow a-

na znac zna ltczb a limfo cytów T p otencj alni e re aktyw-
nych wobec własnych tkanek, jednak limfocyty te

,,ignorują" (nie zwracająuwagi na) własne antygeny z
powodu małego powinowactwa, niedostateczrrej ilo-
ści lub osłonięcia pTzeztkanki i inne bariery. Benoist i
Mathis (6) prezentują na modehl zakażęnia wiruso-
wego dwie drogi, dzięki którym patogen może spo-
wodować atak układu immunologicznego na własne
komórki. Pierwsza to omówiona jlż krótko moleku-
lama mimikra, w drugiej swoistość anĘgenowa za,
razka nie odgrywa roli w naruszaniu autotolerancji;
wirus indukuje reakcję zapa\nąwyrażającą się mię-
dzy innymi, uwalnianiem cytokin (glikoproteidów,
wydzie lany ch pr zez j e dne komórki oddziałuj ących na
inne w obrębie tego samego organizmu). ,,Drzemią-
ce" w bliskim sąsiedztwie limfocyty T ulegająpobu-
dzeniu i wykazują niższy próg aktywacji, to znaczy.
że mogąteraz atakować własne antygeny, które po-
przednio ignorowaĘ.

Podobnie na odbytym w Londynię w 1992 r. sym-
pozjum (12) ,,Auotimmunitet w perspektywie 2001
roku" (,,Autoimmunity: towards the year 200I") Zin-
kernagel (poźniejszy, w 1996 r., laureat Nagrody No-
bla) wyrazlł pogląd, że przyczynąwielu chorób, uwa-
żanych za autoimmunologiczne, są dotychczas jesz-
cze nięzidęntyfikowane czynniki środowiskowe, takie



j ak wirusy, ale j e g o zdani em u s zko dzenie tkanek pr zez
limfocyty T nie jest prawdziwym procesem autoim-
munologicznymlecz elementem choroby autoreakĘw-
nej (self - reactive disease) powodowanej przez cyto-
kiny uwalniające się w czasie zakażęnia. Od nich za-
le żne j e st dziaŁantę cytotoksyc zny ch limfo cytów CD 8
(CD - skrot ang. cluster of differentiation, glikoprote-
idowe grupy róznicowania związane z powierzchntą
komórki, stanowiące podstawę podziału, m,in. limfo-
cytów l np. na CD4 - pomocnicze, i CDS - cytotok-
syczl7e, supresyjne). Również na tym sympozjum Bot-
tazzo przytoczył argumenty wskazujące na rolę ,,auto-
immuno lo g tczne go wirus a", który utr zymuj e s i ę sym-
biotycznie u człowieka. Celem jego badań jest identy-
fikowanie autoantygenów i czynników środowisko-
wych wykazĄących mimikrę.

Przykład wirusowej mimikry stanowią dane uzyska-
nęprzęzZhao i wsp. (28) . Stwierdzili oni ten mecha-
nizm j ako pI zy czynę auto immunolo gi c zne go herp e s -
wirusowego zrębowego zapalenia rogówki HSK
(herpes stromal keratitis) po zakażeniu myszy pewny-
mi szczepami wirusa herpes simplex typ 1 (HSV-l).
Badania te, atakże komentarze innych autorów na ten
temat, omówił w sposób poglądowy Dickman (9) w
artykule,,Wirusowi sabotazyści schwytani na gorącym
uczynku". Pisze tam, że wirusy opanowały umiejęt-
ność formowania składników bardzo podobnych do
normalnych białek gospodarza i ta molekularna mi-
mikra umożliwia im uniknięcie układu immunologicz-
nego na czas wystarczający do wyrvołanta zakażęnia.
Niekiedy jednak układ immunologlczny reaguje i ten
jego atak może uszkadzać zarówno wirus jak i komór-
kt. Zhao i wsp. (28) stwierdzili, żę HSK rozwija się u
myszy jeżelizakażający wirus zawiera szczególny seg-
ment białkowy ściśle podobny do fragmentu białka
występującego w komórkach rogówki tych zwierzą!'
zakażenię myszy mutantami wirusa HSV-1 nie posia-
dającymi takiego segmentu białka nie powodowało
auto immuno 1o giczne go H S K. D i ckman (9) pt zytacza
też, dotyczącą omawianej pracy, wypowiedź Notkin-
sa, który uważa,żelzyskane wyniki sąjasne w odnie-
sieniu do wykonanych badań,leczw wielu chorobach
autoimmunologicznych celem ataku limfocytów T i
przeciwciał jest wiele białek, a nie tylko to początko-
wo pozorowaneptzez wirus, czego w uzytym modelu
nie uwzględniono, Autorzy badań zgadzają się z tą
uwagą i uważają że molekulama mimikra musi być
pr zy najmni ej j e dnym z e l ementó w zagadkt a ter az na-
leży ocenić jak często ten mechanizm jest odpowie-
dztalny za związekmiędzy zakażęniem a autoimmu-
nitetem. Jeżeli jest to powszechne i udałoby się zidęn-
tyfi kować te wirus ow ę mechanizmy spustow e, to zda-
ntem Zhao i wsp. stworzyłoby to punkt wyjścia do
opracowania metod zapobiegania uszkodzeniom au-
to immuno 1 o glcznym' stałoby s ię możliwe indukowa-
nie u pacjenta rozwoju tolerancji na białko wirusowe
zanim skieruje ono układ immunologiczny na drogę
autodestrukcji.

Omówione badania i podane komentarze dotyczą
mo de l o w e g o zakażęnia w iru s em opry śzczki zw ykłej,
lecz ich poznanie może ptzyczynic się do zrozumtę-
nia patogenezy także chorób zwierząt wywołanych
przez herp e swirusy. Mechanizmy re gulacyj ne, wyłą-
czające odpowiedź limfocytów B i T na własne anty-
geny omawiająteżVan Parijs i Abbas (26),a Banche-
reau i Steinman (5) zwracają uwagę na istotną rolę
komórek dendrytycznych w kontroli reakcji autoim-
munologicznych, Piszą że limfocyty B i T sąmedia-
torami immunitetu,lecz ich funkcja podlega kontroli
właśnie tych, do niedawna jeszcze niedocenianych,
komórek dendryty cznych. One indukuj ą to l erancj ę na
własne antygeny organizmu przęz eliminację autore-
aktywnych tymocytów w grasicy a dojrzałych limfo-
cytów w narządach limfoidalnych. Dzięki możliwości
otr zy manta ko mó rek dendry ty c znych w do s tate cznych
ilościach będzie możnatęraz dokładnie badać ich ce-
chy molekularne i biologiczne, co stworzy szanse uży-
cia ich jako potęznęgo narzędzta w sterowaniu ukła-
dem immunologicznym.

I jeszczejedna ciekawa informacja dotycząca cho-
rób autoimmunologicznych. Ich terapia oparla na sto-
sowaniu leków immuno supresyj nych, j est bronią obo-
sieczną gdyż ograniczając działantę czynnlka będą-
cęgo przyczyną choroby równocześnie upośledza
sprawność obronną gospodarza przeciw innym drob-
noustrojom. Dlatego jednym z pierwszoplanowych
zada.ń immuno 1o gii j e st s zukanie sp o s ob ów s elektyw-
nej immunosupresji. Badania Qi i wsp., wskazujące
na j edyną możliwą drogę uzyskania takiej ukierunko-
wanej supresj i przęz wykorzystanię tzw.,,immunolo-
gicznego prawa weta" (,,immunological right of veto"),
omawia Nagy (2I). Zjawisko to opisał jlż w 1980 r.
Miller, po wykryciu w śledzionie bezgrasiczych na-
gich myszy nowego typu komórek-nazwałje komór-
kami weto. HamowaĘ one w zmtęszanychhodowlach
limfocytów T tworzenie się tylko tych cytotoksycz-
nych wobec komórek stymulujących. Poźniej ziden-
tyfikowano komórki weto jako, występujące głównie
w śledzionie i szpiku kostnym, limfocyty CD8*. Na
podstawie wyników dalszych b adań przypuszczano )

żekażda komórka może stać się komórkąweto, pod
warunkiem, że posiadacbędzie na swej powierzchni
zarówno antygen mający byc rozpoznanym przez re-
ceptor antygenowy komórki T, jak i g-pę CDS. To
przypuszczenie zostało potwierdzone przez Qi i wsp.
(cyt. wg 2I) orazpIzez Qi i Staerza (Z{),ktorzy skon-
struowali odpowiednie 

. 
hybrydowe _przeciw ciała za-

pewniaj ące immunolo giczne weto . SzczegoĘ znajdą
zainteresowani w przytoczonych arlykułach. Można
mięc nadztelę, że badania te stworzą możliwości se-
lektywnej immuno supre sj i w chorob ach auto immuno-
logicznych i odrzucaniu przęszczępow.

Rola białka X w patogenezie zakaźnych gąbcza-
sĘch encefalopatii (TSEs). W poprzednim artykule
(15)podano,żebrakzakaźnościbiałkaPrPprzekształ-
conego in vitro w PrPS', oraz trudnośó wytłumaczęnla



r ó żny ch T S E s s amą ty lko zmi aną ko nforma cy jnąbiał -
ka prionowego, skłania Prusinera do przyjęcia, że ist-
niej e prawdopodobnie j akiś j eszcze niezidentyfi kowa-
ny b iałkowy wsp ółsprawc a PrĘ nazw any b iałkiem X,
niezbędny do przejawtenta zakaźności. Dwie prace
Lindquista i wsp. (cyt. wg 27) sugeruj ą że białko X
jest jednym z molekularnych białek ,,opiekuńczych"
(ang. chaperones); one decydują o istnieniu bariery
gatunkowej (rezystencj i) j edne go gatunku zw ierząt na
zakażente prionem izolowanym od drugiego gatunku,
Lindquist i wsp. wykazali in vitro wzajemne oddzia-
ływanie mtędzy białkiem prionowym a molekularny-
mi białkami ,,opiekuńczyml" t lważają żę onę - za-
równo klasyczne, jak i substratowo-swoiste, takie jak
np. białko X odgrywająrolę w przemianie prionów z
ich postaci rozpuszczalnej w nierozpuszczalną two-
tzącąwryołujące chorobę agtegaty w mózgu. Welch
i Gambetti (ż7) omawiając prace Lindquista i wsp.
przytaczająichrozważania,dotyczącemechanizmów
p owo duj ąc y ch, że b iałka,, opiekuńcz ę" uw ażan^rc za r e -

dukujące agregację biaŁka w komórce, mogąw pew-
nych sytuacjach prowadzić do takrej agregacji i two-
rzenia się nierozpu szczalny chwłókien amyloidowych,

Nowa choroba świń łvywołanaprzez cirkowirus,
PCV (porcine cirkovirus). Określa się jąjako poodłą-
czeniowy syndrom wi el onarządowe go wyniszc zenia
PMWS (postweaning multisystemic wasting syndro-
me). Stwierdzono go po raz pterwszy w Kanadzię w
I99I r. a następnie w USA, Francji, Hiszpanii, Danii i
Płn. Irlandii (3). Choroba występuje głównie u odłą-
czonych prosiąt, powoduje znacznę straĘ a objawia
się zaburzeniami ze strony układu oddechowego, żoŁ-
taczkau opóźnieniem wzrostu (13), a także anemią
zanlkami mi ę śni, s łab ą kondy cj ąpr zy z acho wyw anym
apetycie (25). We Francji na chorobę tę, określanątam
jako wyniszczająca choroba prosiąt, PWD (piglet wa-
sting disease), zapadają głównie prosięta w krytycz-
nym wieku 8-13 tygodni, wśród objawów depresji,
zanlku mi ę śni, b i e gunki t l lub zablrz eń o dde ch owy ch
(17); prowadzito do śmierci w ciągu 2-8 dni, chociaż
około 5 0% chory ch zw ier ząt mo żę pr zeży ć mimo sła-
bej kondycji nawet kilka §godni; śmiertelnośó w kry-
tycznym okręsie wynosi przeciętnie 18%, jednak w
pewnych grupach prosiąt sięgała 35%.W ciągu dwóch
lat choroba wystąpiła w około 100 chlewniach.

W badaniu sekcyjnym oprocz środmiĘszowego
zapalenia płuc i uogólnionego powięks zenta w ęzŁów
chłonnych (limfadenop atia), zwłaszcza krezkowych
(25) stwierdzić można zmiany w wielu narządach m,in.
w wątrobie, nerkach, trzustce, skórze i mózgu (13);
wyr aźnte zaznaczonę zmtany hi stop atolo giczne tka-
nek limfatycznych to utrata limfocytów (lymphoid
depletion) i powstawanie syncytiów.

Chorobę wywołuje cirkowirus zaliczany do nowej
rodziny Circoviridae (należądo niej takze wirus ane-
mii kurcząt oraz wirus papuziej choroby dzioba i piór).
Jest to bardzo mały dwudziestościenny bezotoczko-
wy wirus, średnicy I7 nm,posiadaj ący j ednołańcucho-

wy, kolisty (circular - stąd nazwa rodziny) genom
DNA. Pierwszy taki zarazek izolowano w 1974 r. z
trwale zakażonej ciryłej linii komórkowej nerki świ-
ni, PK-15 (pig kidney - 15). Badania serologiczne
wykonane w wielu krajach dowodzą powszechnego
jego występowania u świń, ale nie udało się dotąd
wykazac jego roli w jakiejkolwiek chorobie tych zwie-
rząt.

Ostatnio Allan i wsp. (3) wykonali badania porów-
nawczę tego apatogennego cirkowirusa i szczepów
izolowanych od chorych świń w Kanadzie,USA, Fran-
cji, Hiszpanii, Danii i Płn. Irlandii. Na podstawie wy-
ników uzyskanych przy użycillm.in. przeciwciał mo-
noklonalnych oraz na podstawie anal'izy genomu ba-
danych izolatów autorzy lważają żętę izolowane od
chorych prosiąt stanowiąII nowy typ cirkowirusa (1).
P ierwotny ap ato genny cirkowirus izolowany z ciryłej
linii komórek nerki świni powinien byó oznaczony jako
I typ cirkowirusa. Ponieważ jest on bardzo rozpo-
wszechniony w populacji świń, możę miec miejsce
mieszane zakażenie obu typami, dlatego należy zacho-
wać ostrozność w interpretacji wyników PCR u cho-
rych świń; konieczne jest pilne opracowanie typowo-
-swoistej serodiagnostyki (3 ).
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