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Niektóre nowe dane dotyozące wirusologii
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The emergence and spreading of new exotic viral di

tropical biosphere and, furthermore, due,to the geneti
other species (breaking the species barriir). An,effi
collaboration of medical and veterinary scientists. So
feron-producing cells; RNA vaccine on flavivirus ńo
inhibitors - efficient anti-influenza drugs; Nipah vir
reproductive and respiratory syndrome virus; malig
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Nie słabnie zagrożenie zwrcrząt i ludzi zakażenia-
mi wirusowymi zarówno w krajach bogatych jak i w
rozwijających się. Zwrócono na to uwagę m.in. na se-
sji Międzynarodowego Urzędu do spraw Epizootii
(OIE) w Paryzu, odbytej w maju 1999 r. Walka ztyml
zagrożeniamijest często trudna i wiąze się niekiedy z
dużymi stratami ekonomicznymi. Na przykład w
I99] r. rł, Holandii poddano likwidacji 12 mln świń z
powodu klasycznego pomoru, rł, Hongkongu olbrzy-
miej liczby drobiu po izolowaniu nowego podtypu
H5Nl wirusa glypy chorobotwórczego dla ludzi, a od
lutego do kwietnia 1999 r. zaszła koniecznoś c zabicia
w Malezji ponad 900 tys. świń w związku z zakaże-
niem ich wirusem Nipah, który spowodował zachoro-
wanie 258 osób - 100 z ntch zmarło. Liczba Iudzi
umierających na świecie z powodu wszczepiennego
zapalenla wątroby typu C przel<roczy wkrótce liczbę
osób umierających na AIDS.

Preston w ksiązce ,,Strefa skazenia" (22) rozważa
ekologiczne czynniki sprzyjające występowaniu no-
wych ,,egzotycznych" chorób wirusowych. Pisze m.in.:
,,Pojawianie się wirusów HIV i Ebola, atakże wszel-
kich innych wirusów z lasu tropikalnego jest prawdo-
podobni e nat uralną kon sekwen cją znl,szczenia tropi -

kalnej biosfery. Wirusy te występuj ąw zniszczonych
ekologicznie miejscach ziemi. Wiele znlch pochodzi
z wyttzebionych skrajów lasu tropikalnego lub z sa-
wanny szybko zasiedlanej przezludzi. Lasy tropikal-
ne to wspaniałe rezerwaty przyrody na naszej plane-
cie, żyje w nich większośc znanychna świecie gatun-
kow roślin i zwterząt. Lasy te są również największy-
mi zbiornikami wirusów, które znajdująsię we wszyst-
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kich istotach zywych. Gdy wirusy opuszczająekosys-
tem, mają tendencję do rozprzestrzeniania się falami
wśród populacji ludzkich, stanowiąc niejako echo gi-
nącej biosfery". Autor, antropomorftzując reakcję przy-
rody na działalność człowieka, pisze dalej: ,,W pew-
nym sensie ziemia przygotowuje odpowiedź immu-
nologiczną przeciw rodzajowi ludzkiemu. Zaczyna
reagowac na pasożyta ludzkiego (...) pojawia stę za-
grozenie skażenia biosfery przez masowe epidemie.
Być może biosferze ,,nie odpowiada" koncepcja zie-
ms, zamieszkanej pr zez pięć miliardów ludzi (. . . ) M ożna
by powiedziec, że układ odpornościowy ziemi rozpo-
znał gatllnek ludzki i zaczf, działac (...). Byc może
AIDS stanowi. pierwszy etap naturalnego procesu
oczyszczania ziemi. (...) to zemsta lasu tropikalnego,
tylko pierwszy akt tej zemsty". Treść książki Prestona
nie stanowi fikcji literackiej - opisane fakty sąpraw-
dziwe i dlatego można jązalecic czytelnikom zaintę-
re s owanym wirusolo gią. Zaw ier a bar dzo ciekawe, fa-
chowo przedstawione in form acje doty czące profesj o-
nalnej organizacji nadzorowania j zwalczania nowych
lub mało jeszcze poznanych zakażeń wilusowych, a

takze nowoczesne stosowane w laboratoriach rnetody
diagnostyczne, ttudności ich wykonania i niebezpie-
czeństwa dla zdrowia i życia osób tam pracujących,
zwŁaszcza wobec braku leków przeciwwirusowych.
Nie moze uspakajać to, że te najgrozniejsze wirusy
pojawiają się w egzotycznych, odległych od nas kra-
jach. Cyto\,vany przęz Bendyka (2) laureat nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny, mikrobiolog Lederberg
ostrzega, ze ,,drobnoustrój, ktory zaatakował wczoraj
dziecko na odległym kontynencie, dzisiaj moze do-



tknąć twoje dziecko a jutro wywołać pandemię" i do-
daje,że drobnoustroje to jedyni prawdziwi konkuren-
ci człowieka w walce o dominacj ęnadZiemią.

Niektórzy badaczę zwracająuwagę na jeszcze moż-
liwe zródło nieoczekiwanego pojawienia się niektó-
rych wirusów (też innych drobnoustrojów). Mogąnim
być głębie oceanów skazone ściekami odprowadza-
nymi do wód przybrzeżnych. Te ostrzezenia naukow-
ców omawiaEzzel (7); głęboki ocean dzlałajak 1o-
dówka i znajdljące się tam mikroorganizmy mogą
przetrwać przęz nawet długi czas, a wyniesionę ptzez
prądy morskie, dotrzeć do odlegĘch brzegów. W prób-
kach wody pobranych z oceanu na głębokości poniżej
1000 m stwierdzono rózne wirusy, w tym wirus polio
i rotawirusy.

S z c z e gó ln e za gr o żente stw at za dlża niepr zew i dy -
walna zmienność zjadliwości wirusów, zmiana tropi-
zmu, np. witusa PRRS, także adaptacja do nowych
gatunków - przeŁamywanie bariery gatunkowej (np.
głowica bydła u świń). W odniesieniu do wirusa influ-
enzy (grypy) niektórzy sądzą(1), że częste powstawa-
nie nowych jego odmian w Chinach jest następstwem
stresu oksydacyj ne go, będące go wynikiem niedoboru
na dużych obszarach tego kraju, selenu, ważnego prze-
ciwutleniacza. Jeszcze nie minęła grożba spowodowa-
na pojawieniem się w 1997 r. nowego chorobotwór-
częgo dla człowieka szczepu H5N 1 , a jlż w kwietniu
1999 r, w Hongkongu izolowano następny szczęp)
H9N2 od dwu dziewcząt przyjętych do szpltalazpo-
wodu influenzy (3); ten szczęp wyosobniano od wielu
lat od ptaków, Iecz tym razem po raz pierwszy od lu-
dzi.

.Wyraz em zr o zumtęnia, z e skute c zna w alka z now -
mi wirusami wymaga współpracy służby zdrowia i
weterynarii, jest podjęta w czerwcu 1999 t. decyzja
rządu kanadyj ski ę go zor ganizow ania pierws zego w
świecie laboratorium o najwyższym 4. poziomie
bezpieczeistwa biologicznego (16). Będzie tam moz-
nabadać lekarskie i weterynaryjne aspekty zoonoz -
w pierwszej kolejności ostatnie zagrożenia przez wi-
rusy Ebola, Nipah i Hendra.

IdentyIikacj a komórek produkuj ących interfe-
ron. Pierwsząbierną linię obrony organizmu przed wi-
rusem stanowiąróżnebariery fizjologtczne np, skó-
ra ze swoim niskim pH, wydzielająca pot, tŁaszcz i
łój, spłukiwanie błon śluzowych przez ślinę w jamie
ustnej, izolujące działanię śluzu, niskie pH treści żołąd-
ka, żółć w dwunastnicy, a także b ar tęra krwio -m ózgo -
wa hamująca przechodzenie wirusa zl<rwi do ośrod-
kowego układu nerwowego, Pierwszą natomiast
czynn% równięż nieswoistą aIę bardzo skuteczną re-
akcją na zakażenie wirusowe jest wytwarzanei inter-
feronów typu I - alfa i beta (najważniejszych cytokin
w odp owi e dzi pr ze ciwwirus owej ) . Zr o dło interferonu
nie było dotąd dobrze zflane auważano, że tworzągo
głównie jakieś bliżej nie określone enigmatyczne ko-
mórki -,,nafuralne produkujące interferon", IPCs (in-
terferon - producing cells). Wiele do wyjaśnienia ich

rodzaju i charakteru wniosły ogłoszone w czerwcu
1999 r. wyniki badań Siegala i wsp. (24). Zaintereso-
wani znajdątamwiele szczegółowych danych, tu po-
dane będąnajważniejsze informacje i komentaTze za-
czerpnięte z dotyczącego Ęch badań aĄkułu Hagman-
na (8). Siegal i wsp. izolowali zludzkichmigdałków i
zlr:rwi dziwny typ komórek nie dający się sklasyfiko-
wać, które w hodowli in v itro przekształciĘ się w nowy
typ komórek dendrytycznych, DC (dendritic cells) z
unikatowymi zdolnościami stymulacji limfocytów T.
Stwierdzono przy tym, że są one bardzo podobne do,
niedawno opisanych przęz szwedzkich badaczy, nie-
dojr zały ch ko mó re k dendry ty c znych pro dukuj ący ch
bardzo duże ilości interferonu alfa. Siegal i wsp. lznali
izolowane ptzęz siebie komórki za prekursory typu2
komórek dendrytycznych i oznaczylije pDC2s (pre-
cursors of type 2 dendritic cells) a równocześnie nasu-
nęło im to przypllszczenie, ze to właśnie one są tymi
po szukiwanymi taj emn iczymi IPCs. Dla potwierdze-
nia słuszności takiej koncepcji wyselekcjonowali
większą liczbę pDC2s zkrwl - co nie było zadaniem
łatwym, gdyż tylko j e dna komó rka pD C2 pr zy p ada na
kńde 1000 białych kł-winek, ale trud się opłacił. Gdy
hodowle tych pDCZs stymulowano inaktywowanym
wirusem herpes simplex otrzymano 1000 ruzy więcej
interferonu alfanjż z tej samej Iiczby normalnych ko-
mórek całkowitej populacji białych krwinek, To od-
krycie może p,rzynieśc znacznę praktyczne korzyści
medy czne; tęraz cęlęmbadańbędzie otrzymywanie du-
żych ilości IPCs oraz znalęzięntę sposobów stymulo-
wania i sterowania ich aktywnością, Mogłoby się to
okazac zbawienne np. ptzy AIDS, w przebiegu które-
go występuje drastyczny spadek liczby IPCs. Z dru-
giej strony niektorzy badaczę stwierdzili, że aktyw-
ność IPCs może prowadzió do nadmiernej odpowie-
dzi immunologicznej w niektórych chorobach auto-
immunologtcznych i w tych przypadkach konieczne
byłoby hamowanie aktywności IPCs. Hagmann opie-
rając się na opiniach innych badaczy omawia tez su-
gerowanąrolę pDC2s tichdojrzałej postaci DC2s; gdy
następuje inwazjawirusa, konieczna jest szybka reak-
cja pDC2s uwalniają interferon jlż w ciągu kilku
godzin. Później potrzebny jest rozwój immunitetu
(swoistej odporności), wtedy wkraczajądo akcji uru-
chamiające go dojrzaŁe DC2s.

ZsynteĘzowany in vitro RNA jako atenuowana
szczepionka na modelu flawiwirusa. Podej mowane
w ostatnich latach prace dotyczyĘ ttżycta DNA wiru-
sów jako szczepionek genetycznych. Szczegółowo
omawiająich konstrukcję, oraz czynniki decydujące o
immunologicznej odpowiedzi Weiner i Kennedy (25)
oruzMizak i Sawicki (17) - ci drudzy też możliwości
zastosowania w medycynie weterynaryjnej. Nowy
zwrot i postęp w tej genetycznel immunizacji zapo-
wiadają wyniki uzyskane ptzez Mandla i wsp. (15),
omówione skrótowo przez Dove'a i wsp. (5). Wyka-
zalt oni skuteczność pierwszej szczepionki oparlej na
RNA wirusa; ottzymany drogą syntezy in vitro w



Escherichia coliRNA zmodyfikowanego genetycznie
fl awiwirusa kleszczowe go zapalenta mózgl, TBE (tick
borne encephalitis) wprowadzony myszom chroni je
przed zakażęntęm 50-krotnie większą niż śmiertelna
dawką zj adliwego (dzikie go) wirusa TBE . Zwracając
uwagę na trudny problem ro zstrzygntęcia, które szczę-
pionki okażąsię lepsze w przyszłości-DNA czyRNA,
Dove i wsp. przytaczająopinię Liu, że użycie RNA
umożliwi eliminacj ę potencj alnego niebezpięczeństwa
integracji obcego DNA do komórek szczepionego
o s obnika, natomiast zacho dzi mozliwo ś ć rewersj i zj a-

dliwości.
Perspektyvly użycia wirusów w terapii nowotwo-

rów. Koncepcja ich lżycia do niszczenia nowotwo-
rów ma swojąbardzo długąhistorię, sięgającą I9I2r.,
kiedy de Pace stwierdził u chorej naraka, pokąsanej
przez wściekłego psa, cofanie się zmian nowotworo-
wych po serii szczepteń przeciwwściekliznowych.
Mogła to byó oczl,wiście zwyka zbiężnośc, ale z cza-
sem zaczęto gromadzić liczne fakty wskazljące na

działante wirusow. P r ze gląd
ący badania do 1992t.,przed-
ach (10, 11). Mechanizmbęz-

pośredniego działanta wirusów na nowotwór wynika
ze znanęgo faktu szczęgólnie dobrego ich namnaża-
nia się w szybko rosnących i mnożących się komór-
kach, a takimi są oprócz embrionalnych, komórki
nowotworowe. To wybiórcze powinowactwo do nich
nosi nazwę onkotropizmu wirusowego, a jeżeli w na-
stępstwie intensywnego namnażania się wirusa doj-
dzie do uszkodzenia nowotworu mówi się o onkoli-
tycznym dziaŁantu wirusa, przy czym komórki zdro-
we nie ulegająuszkodzeniu. Drugi wspomniany arty-
kuł (11) omawia także następujące możliwe pośred-
ni e me cha nlzmy prz e ciwnowotworo we g o działanta
wirusów: 1) indukowanie powstawania interferonu; 2)
zwiększenie immunologicznej reakcji organizmu na
kornórki nowotworow e r)rzez uzewnęftznienie ich
nowych antygenów, co powoduje immunologiczny
atak pr ze ciwciał i uczulonych limfo cytów (immuno -

Io giczna onkoliza) ; 3 ) indukowanie powstawania czy n-
nika nekrozy nowotworu (TNF), działaj ąc e go de struk-
cyjnie bezpośrednio na komórki nowotworowe olaz
nts zc ząc o n a drobne nac zy ni a krwi on o ś n e zaop atr aj ą-
aę gaz, co prowadzi do jego uszkodzenia;4) zwięk-
s zani e wrażliwo ś c i komórek zakażony ch wirus em na
TNF.

P erspektywy u|y cia wirusów w terapii n owotworów,
omawiane są w wielu czasopi smach po święc ony ch za-
gadnieniom onkologicznym. Poclkreśla się celowość
takich badai, gdyżużycie wirusów stanowiłoby bio-
Iogiczną a więc bardztej nafuralną metodę |eczenia
nowotworów ntż to ma miejsce w przypadku innych
sposobów terapii, powodujących niekiedy poważne
skutki uboczne.

Ostatnio Coffey i wsp. (4) podjęli, szerzej omówio-
nę ptzęz Pennisi (21) próby użycia reowirusa w tera-
p i i nowotw orów. Wyk az ano b o wi em kor zy stną zb ież -

ność dwu faktów. Pierwszy to ten, ze do namnażanta
się reowirusa niezbędny jest szczególny komponent -
białko kodowane przęz gen ras fieden z onkogenów);
blokuje ono akĘwnośó innego białka w komórce, które
uniemożliwia syntezę białek wirusowych. Drugi fakt
to ten, że aktywacla szlaku Ras ma miejsce w więk-
szości komórek nowotworo\\Tch człowieka. A więc

się reowitusa w takich komór-
a niechorobotwórczość dla lu-

dzi sugerowały celowoścużycia go jako potencjalne-

plantowano im komórki ludzkiego złośliwego nowo-
tworu mó z gu, glej akomię s aka (gl i o b l a s t o m a) a p o r oz-
winięciu się u nich guzów poddano je terapii przy uży-
ciu reowirusa. U myszy immunologicznie niedoboro-
wych jednorazowa bezpośrednia iniekcja wirusa do
guza spowodowała regresję nowotworów u 65-80%
zwierząt u myszy immunokompetentnych podobny
efekt uzyskano po serii iniekcji reowirusa.

Historia koncepcji użycta wirtrsów do niszczenia
nowotworów jest nie tylko długa, ale pełna znacznych
wahań zainteresowanta tąmetodą terapii. Zależne to

tych ostatnich - brak dotąd u,skazań do wprowadze-
nia rutynowej metody wirusoterapii nowotworów.

Na optymizm w odniesieniu do niej pozwalająnaj-
nowsze publikacje w ,,Science" dotyczące zmlany
dotychczasowej strategii, O ile bowiem dotąd używa-
no naturalnych onkotropolł,ych i onkolitycznych wi-
rusórł, (warunkiem był brak lub
czośĆ dla pacjenta). to ostatnio
do dodatkowego szkolenia, ,,treningu" takich wirusóą
sto suj ąc szęr e g ukierunkowanych zńie gow . B adania
takie i ich wyniki omawia Pennisi (21) w arlykule za-
tytułowanym ,,Szkolenie wirusów do ataku naraka".
Autorka pisze, że obecnie kilka laboratoriów i kilka-
naście zespołów badawczych dązy do uzyskania ge-

neĘ cznie zmienionych wirus ów o c echach onko lityc z-
nych i przytacza najnowsze osiągnięcia, wyrażające
się otrzymaniern kilku takich wirusow, zwŁaszczatych,
które weszĘ s"ż w stadiurn badań klinicznych.

P i erw s zym j e st otrzym aly pr zez,, ONYX" genet1l cz,
nie zmodyfikowany adenowirus oznaczony ONYX-
-015. Jest on czynny w komórkach rakowych, w któ-

rych nie dzlała supressorowy gen 53, a pierwsze pró-
by kliniczne wykonane w 1996 r. wykazaŁy, że jest on
bezpteczny w użyciu. Później zastosowano go w dwu
grupach po 30 pacjentów zraktęmw obrębie głowy i
szyi, u których lprzedntakonwencjonalna terapia nie
dawała efektu. Zastosowanie samego adenowirusa
spowodowało zmniejszenie się guzów o co najmniej
50ońujednej trzeciej chorych; jeszcze bardziej sku-



tęczne było.użycie. wirusa w kombinacji z chemiote-
raplą- w ciągu miesiąca guzy znikły u dwu z I0Ię-
czonych pacjentów, a u siedmiu ulegĘ zmniejszeniu
o ponad 50oń, bęz wyraźnych efektów ubocznych.
Obecnie bada się skutecznośó omawianego adenowi-
rusaprzy raku trzustki, okrężnicy i jajnika, azamierza
wkrótce zastosować go w leczeniu nowotworów mó-
ZgU.

Następny omawiany przez Pennisi wirus przeciw-
nowotworowy to, otrzymany przez firmę farmaceu-
ty czną,,Calydon Inc. ", inny adenowirus, CN7 06. Zmo -

dyfi kowano go przęz włączenie do j e go genomu DNA,
który normalnie reguluje ekspresję swoistego antyge-
nu prostaty (PSA), białka wytwarzanegowyłącznie w
jej rakowych komórkach. Próby kliniczne rozpoczęto
w czerwcu 1998 r., a wiĘe się duże nadzieje z uży-
ciem tego wirusa przy raku prostaty i innych wolno
rosnących raków; konwencjonalne terapie, zaprojek-
towane na atakowanie szybko dzielących się komórek
nie działająskutecznie na raka prostaty, a ten adeno-
wirus zabljakomórkę niezalężntę odjej cyklu komór-
kowego.

Trzęci onkolityczny wirus wprowadzony do badan
klinicznych to herpeswirus G207 otrzymany przez
,,Georgetown's Martuza". Herpeswirusy wykazują
dużą chorobotwórczość, a więc konieczne było takie
uprzednie,,rozbrojenie" wirusa, aby nie mógł się na-
mnażać w normalnych komórkach. Uzyskano inakty-
wację genów produkujących enzymv potrzebne do
namnażania się wirusa - wskutek czego mógł się on
namnażać tylko w aktyr;vnie dzielących się komórkach
takich j ak rakowe, które wytwarzaj ą same dostateczną
ilość tych enzymów. Tu Pennisi przytaczawyniki ba-
dań, w których wykazano,żętakzmodyfikowany wi-
rus niszczy w laboratoryjnych hodowlach tylko komór-
ki glej akomię saka (g l i o b l a s t o m a), a nie normalne. D o -

datkowo usunięto z wirusa gen powoduj ący zapalenie
mó zgu. P oni eważ G201 pr zesze dł Itczne zmi any s we -
go genomu, szanse rewersji do dzikiego typu są rów-
ne zęru. G207 okazał się skuteczny wobec wszystkich
litych nowotworów zarówno in vitro, jak in vivo u gry-
zoni. Badania kliniczne u24 pacjentow z glejakomię-
sakami, rozpoczęto w lutym 1998 r.

Następny onkolityczny wirus to niepatogenny par-
wowirus, który przeszedł wstępne próby na ludziach
przed 8 laty t okazał się bezpieczny w użyciu. Jego
twórcy - Rommelaere i wsp. postanowili jednak
wzmocnić onkolityczny potencj ał wirusa przedwpro-
wadzeniem do dalszych testów. W czasie kilku lat
oprac owali sp o s ób w zmo żenia pr ze ciw r akow e go dzi a-
łania wirusa przez dodanie mu genów werbujących
komórki układu immunologicznego wspieraj ące nisz-
częnlę nowotworu.

P enni s i prz ytacza też danę innych autorów próbuj ą-
cych wzmagac onkolityczny potencjał wirusów przęz
dodawanie genów dla cytokin (interleukiny - 2 i 5),
które pobudzają atak układu immunologrcznęgo na
nowotwór; inni próbujątak modyfikować wirusy, aby

równocześnie zwiększaĘ wrazliwość jego komórek na
konwencj onalne metody Ieczenia. Przykład taki sta-
nowiąprace Chiocca i wsp,, którzy włączyli do geno-
mu herpe swirusa szczur zry gen o dpowie dzialny za syn-
tezę cytochromu P-450 , przekształcający cyklofosfa-
mid (lek używany w chemioterapii raka) w jego ak-
ty,wną formę. Dzięki temu wirus, rozprzestrzeniając
się w nowotwotze, nie tylko zabtja komórki bezpo-
średnio, Iecz czynije wrażliwymi na cyklofosfamid.
Obecnie bada się skuteczność takiego wirusa nazwie-
rzętach, azakłada się też możliwośó włączenia do nie-
go genów dla związków zwiększających wrażliwość
nowotworu na radiację.

Jęszcze inna pomysłowa metoda wykorzystania wi-
rusa do lęczęnia nowotworu polega natym, że wpro-
wadza się do niego, przy pomocy adenowirusowego
wektora, gen wirusa herpes simplex, kodujący ktnazę
tymidynową; ęnzym ten czyni komórki nowotworo-
we wrazliwymi na zniszczęnie ptzęz podany następ-
nie przeciwwirusowy lek, gancyklowir, Tą metodą le-
czono niektóre nowotwory także ośrodkowego ukła-
du nerwowego, a ostatnio Hurwitz i wsp. (8a) otrzy-
mali zezwolÓnie Administracji Zywności i Leków,
FDA (Food and Drug Administration) USA na podję-
cie takiej terapii przy złośltwym nowotworze oka u
dzięci - glejaku siatkówki (retinoblastoma).

Dni grypy (influenry) mogą być policzone. Taką
opinię usłyszeli uczestnicy Międzydyscyplinarnej Kon-
ferencj i poświęconej Czynnikom Przeciwdrobnoustro-
jowym i Chemioterapii, ICAAC (Interscience Confe-
rence on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) we
wrześniu 1998 r. w San Diego (USA). Omówienie sze-
re gu doniesień wskazuj ących nowe _drogi hamowania
wirusa grypy zawiera artykuł Ostroffa i Hughesa (18).
Wykazano nieszkodliwość i skutecznośc użycia inhi-
bitora neuraminidazy GS4 1 0 4 w Ięczęnlu i profi lakty-
ce tej choroby; doustne podanie go w dawce 75 lub
150 mg dwarazy dziennie w ciągu 36 godzin od wy-
stąpienia pierwszych objawów skracało czas trwania
choroby ze l03 do odpowiednio 12lub 70 godzin, a
nasilenie objawów zmniejszało o 40oń, Uzyskano rów-
nleż zmniejszenie liczby wtórnych procesów choro-
bowych o 5)oń,jednak tylko po zastosowaniu więk-
szej dawki. GS4104 wykazuje takze skutecznośc pro-
flIakĘ c zną w 6 -ty go dni owych b adaniach zap adalno ś ć
na grypę u zdrowych dorosłych osób wynosiła w gru-
pie placebo 4,8oń, a tylko I,3o^ i 1,2Yo tt otrzymują-
cych GS4104 jeden lub dwa razy dziennie.

Dużo szczęgółowych informacji na temat nowych
leków przeciwgrypowych znajdą zainteresowani w
artykule Lavera i wsp. (13). Autorzy omawtająhisto-
rię prowadzonych od 1980 r. badań w tym kierunku.
Celem ich było znaleziente takiego leku, który dzia-
łałby na stałe wrażIiwe miejsca w cząstce wirusa, nie
podlegające zmianom wskutek dryfu antygenowego i
przesunięcia (skoku) antygenowego. Po długoletnich
b adani ach wykazano, że taką,,piętą Achille s ową" wi -
rusa jest aktywne katalitycznie centrum (grupa ami-



no kw as ó w tdenty c zna we w s zy s tk tch szczep ach) neu-
r amtntdazy. B ęz u,dzlała te go e nzymu p ow s taj ąc e p o -

tomne wirusy nie sąw stanie uwolnić się z powierzchni
komórki uniemozliwiato wtĘący je kwas sialowy,
nie mogąwięc zakaztć następnych komórek. Uwalnia
j e neurami nidaza r ozkadająca kwas sialowy. A zana-
miwir i GS4104 to właśnię inhibitory neuraminidazy,
skutecznie blokujące jej działante;badania te stwarzają
nadziej ę na otr zy manie uniwers alnych leków przeciw-
grypowych. W zakończeniu omawianego artykułu
Laver i wsp. (13) podają że profilaktyczne podanie
inhibitorów neuraminid azy odda szczegolnie duże
usługi przy szybkim rozpoznaniu początkowego sta-
ditlm zakażeni a, prze d wystąp ieni em obj awów kl ini cz -

nych. Producenci starają się udoskonalić takie zesta-
wy diagnostyczne do użytku domowego i być może
wkrótce przyŁożente paska testowego do języka po-
zwoli bardzo wcześnie \\ykryć zakażente wirusem gry-
py (a nie innymi rodzajami wirusów zwykłychprze-
ziębień) oraz zastosować omawiane leki. Autorzy ar-
tykułu zastanawiają się, czy z czasem nie będą one
tracić skuteczności w następstwie rozwijania się leko-
oporności, jeżeli u wirusów grypy dojdzie do zmtany
docelowego miejsca wrażliwego na działanie leków;
sąjednak podstawy do optymizmu, gdyżw warunkach
laboratoryjnych, mimo wielkich starań, naukowcom
udało się otrzymac szczepy wirusa, które wykształct-
ły tylko częściową oporność na zanamiwir i GS4104.

Nowy odzwierzęcy wirus malezyjskiej epidemii.
Jest on odpowiedzialny za śmierć ponad 100 osób, w
więks zo ści pracowników farm świń. Epidemię choro-
by, p o cz ątkowo uwazaną za wywo łanąpr zez wirus j a-
p oński e go zap alenia mó zgu, JEV ( Jap ane s e enc epha-
litis virus) przenoszony ze świń na ludzi, omówił Pej-
sak (19). Dalsze szczegółowe badania czynnika etio-
logicznego wykazaŁy, że przyczyną jest inny, nowy
wirus. Nazwano go wirusem Nipah od miejscowości
jego pierwszej lzolacji. Wiele nowych danych doty-
czących go zawiera artykuł Enserinka (6), z którego
zaczetpntęto n aj w ażni ej sze p oniżs ze inform acj e. Dro -
biazgowe badaniawirusaNipah wykonane w Centrum
Kontroli Chorób, CDC (Centers for Diseases Control)
w Atlancie (USA) wykazały, że jest on głównym
sprawcą epidemii, a witus JE fiapońskl,ego zapalenla
mózgu) odgrywa, w najlepszym przypadku, jedynie
rolę marginalną. Przeciw pierwotnemu zaŁożeniu, że
epidemię wywołał wirus JE przemawiało szereg fak-
tów: mimo masowej akcji n-l,szczenia komarów (prze-
nosicieli wirusa JE) i zaszczepienia przeciw JE dzie-
siątków tysięcy ludzi narażonych na zakażenie, cho-
roba dalej szerzyła się; stwierdzono rożnice jej prze-
biegu w porównaniu z typowym JE; choroba powodo-
wała śmierć świń, które sąnosicielami wirusa JE,lęcz
bardzo rzadko jego ofiarami; występowała u starszych
osób, podczas gdy JE jest śmierlelne najczęściej u dzie-
ci, zachorowania wystąpiły tylko u osób będących w
ścisłym kontakcie ze świniami, a członkowie ich ro-
dzin nie chorowali, co nie pasuje do charakteru cho-

rób przenoszonych przez komary; zachorowńo kilka
osób szczepionych przeciw JE.

Badania wirusa Nipah wykazały, że należy on do
rodziny Paramyxoviridae (wtrus JE do rodziny Flavi-
viridae). Powoduje zlewanie się komórek w wieloją-
dtzastę syncytia. To zasugerowało porównanię go z
również syncytialnym paramyksowirusem Hendra,
sprawcąśmierci dwu osób i kilkunasfu koni z objawa-
mt zapa\eniamózglw Australii w 1994 r. - omówio-
no go krótko w innym artykule (I2) oraz paramykso-
wirusem Menagle, izolowanym ostatnio od australij-
skich świń. Badania wykonane w USA wykazaĘ, że
wirus Nipach reaguje z przeclwciałami dla wirusa
Hendra, apTzy porównaniu ich genomów stwierdzo-
no tylko 2}Yo-owąróżnicę. Wirus Nipah znalęziono
nie tylko w tkankach pacjentów aletęż chorych świń.
Chociaż nie stwierdzono przypadku przeniesienia się
zakażęnta z człowięka na człowieka w badaniach za-
leca się szczegolne środki ostrozności. Przyjmuje się,
że przechodzenie wirusa z zakażonej świni na czło-
wieka następuje drogąoddechową- wirus jest obecny
w płucach i moczu. Zagadkąpozostaje sposób, w jaki
wirus wniknął do malezyjskiej populacji świń. Być
moze nastąpiło to podobnie jak u wirusa Hendra w
Australii, gdzie wykazano, że cztery gatunki tamtej-
szych owocozefilych nietoperzy sąnosicielami tego
wirusa lptzypuszczasię, że konie mogły ulec zakaże-
niu alimentarnemu moczem lub materiałem łożyska
nietoperzy. To następny przyWad jakdziwne mogąbyć
źrodła powstawania i drogi szerzenia się zakażeiwt-
rusowych, podane na wstępie artykułu przęz Prestona
(22), atakżeprzez Kubiaka (9).

Neurotropowe szczepy wirusa zespołu rozrodczo-
-oddechowego śwń PRRS (porcine reproductive and
respiratory syndrome). Wirus PRRS, otoczkowy
RNA wirus, należący do rodzaju Arterivirus, wywo-
łuje w typowym przebiegu zakażenia, głównie zabl,
tzęnla w późnym okresie ctĘy oraz śródmiązszowe
zapalenie płuc; to drugie jako główny powód scho-
rzeń oddechowych świń omówił ostatnio Pejsak (20).

Wirus PRRS jest rzadko przyczynąłagodnego, a na-
wet p o dklin iczne go zap alenia mo zgu. Ni e dawna pra-
ca Rossowa i wsp. (23) dotyczy stwierdzenia u nowo
narodzonych prosiąt zakażenia witusem o wyraźnte
zaznaczonej neurowirulencji w ttzech chlewniach, w
których w przeszłości wystąpił PRRS, stale szczepio-
nych przeciw niemu zmodyfikowaną żywą szczę-
pionką. U chorych prosiąt stwierdzono senność i brak
apetytu, a badaniem sekcyjnym wykazano makrosko-
powe zmlany typowe dla ciężkiego zapalenia opon i
mózgtt, martwicze śródmiąższowe zapalenie płuc i
zap alente mi ę ś ni ó wk i żoŁądka. W s zy s tkimi rutyn ow o

stosowanymi metodami potwierdz ono zakażenie wi-
rusem PRRS, jednak izolowane szazepy wykazywały
genety czną o dmi enno ś c o d szczepu wirus a sto sowa-
nej zmodyfikowanej żywej szczepionki. Wirus stwier-
dzono w makrofagach i mikrogleju zmian mózgowych,
ajego namnażanie się w mozgupotwierdzono metodą



hybrydyzacjt in situ. Zmiany zapalne w mózgu byĘ i histopatologiczne stwierdzono u trzech świń w dwu
bardzo silnie wyrażone, a ponadto atypowe przy po- chlewniach w sąsiedztwie owiec. Po razpierwszy zi-
równaniu ich z innymi wirusowymi zmianami opisy- den§fikowano czynnik etiologiczny przy użyciu poli-
wanymi w mózgu świń. Autorzy pracy uważają że merazowej reakcji łańcuchowej (PCR) tanallzy DNA;
możliwe j est poj awianie się w niektórych chlewniach w tkankach wszystkich chorych świń wykaz ano owczy
nowych typów wirusa PRRS zdolnych do wlłvoĘwa- herpeswirus-2 (OHV-2). Autorzy pracy sądzą żebrak
nia choroby i ich koegzystencja z wirusem zmodyfi- doniesień o głowicy u świń poza Norwegią Szwecją
kowanej żywej szczepionki; dlatego zarówno tereno- Niemcami i Szwajcarią może być wynikiem niedo-
wi lekarze wet. jak i laboratoria diagnostyczne powin- statęcznej rozpozt,tawalności tej choroby lub następ-
ny brac pod uwagę możliwość roli wirusa PRRS w stwem rożnic w chowie, a możę też innych czynnt-
zaatakowaniu ośrodkowego układu nerwowego zarów- ków środowiskowych , sprzyjających szerzeniu się
no w chlewniach nieszczepionych jak i w szczepio- wirusa w wymienionych krajach.
nych przeciw PRRS.

Złośliwa gorączka nieżytowa, głowica (coryza PiŚmienniCtwO
gangraenosa) u świń. Głowica znanajest od bardzo
óaw"na jako ci'ężka,najczęściej śmiertelna cńt. Ę- 'r'"'li',Ir:r3,'|]łłJiłłi"ffiT,":?r:':iT^'rt§'",!.'r',nr 
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