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Summary

In March t996 the UK government stated that the most likely cause of a new disease defined as being a new
variant of Cręutzfeldt-Jatiob disease (vCJD) was exposure to a causative agent of bovine §pongiform encePha-
lopathy (BSE). Since then, further cases and research point to a link between the two diseases;',The most l

convincing 
"viderrce 

has been demonstrated in experiments carried out by Ęo_sr_oups_ óf 1gs9arcĘers led bY

Ntoira Bruce and John Collinge. Both groups reinTorce the conclusion that vCJD is quite distinct,from,other
forms of CJD and provide essóntiat aaia indicating that this new variant of the disease is caused bY an agent
strain of BSE. TheJe recent results include a,large number of transmissions to both trnnsgenic mice exPressing
human PrP and their non-transgenic counterpańs and support the conclusion that vCJD and BSE infective
factors are highly similar in theTr molecular and pathogen-ic features. The article discusses the data which ]

both confirm and question this conclusion.
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Problem nowej odmiany choroby Ct eutzfeldta-J a-
koba (new variant of Creutzfedt-Jakob Disease
vCJD) pojawił się wiosną 1996 r. Wtedy to Minister
ZdrowiaWielkiej Brytanii przedstawił Izbte Gmin sta-
nowisko Doradczego Komitetu ds. Gąbczastych En-
cefalopatii (SEAC - Spongiform Encephalopathy Ad-
visory Committee), który uznałżewobec braku innych
alternatyw, należy przyjąć za wysoce prawdopodobne
i stni eni e zw iązku pr zy czy nowe go mi ędzy z achorowa-
niami Iudzi na tę ch orobę a ekspozycj ą społeczeństwa
na czynnik wywołujący gąbczastąencefalopatię u by-
dła (BSE -bovine spongiphorrn encephalopathy) (30).
Powodem oświadczenia ekspertów byty zachorowa-
nia i śmierć w okresie poprzedzających 14 miesięcy
10 osób, chorujących wśród objawow przypominalą-
cych chorobę Creutzfeldta-Jakoba (CJD), które jed-
nak pod niektórymi wz gl ędami zasadniczo różniły się
od obserwowanych przy doĘch czas znanych formach
tego schorzenta (3). Wśród najistotniej szych z nich
należy wymienić młody wiek chorych w momencie
ujawnienia pierwszych objawów choroby (poniżej 40
lat) t znacznie wydłużony czas jej trwania (od 10 do
24 miesięcy) orazprzewaga objawow ataksji nad otę-
pieniem (11, 23), Te i szereg innych odmienności, cha-
rakteryzującychprzebiegtejneurodegeneracyjnejcho-
roby sprawtły, że uznano jąza nową dotychczas nie
występującąu ludzi, formę CJD. Novumw rozważa-

niach nad epidemiologią tej choroby była akceptacja
zw i ązku pr zy czy nowe go mi ę dzy j ej p oj awieniem s ię
a epidemiąBSE w latach 1986-1992 w Wielkiej Bry-
tanii. Dotąd bowiem w oficjalnych oświadczeniach,
takich jak rapor1 WHO określano jako mało prawdo-
podobną możli wo ść transmisj i czynnika infekcyj nego
BSE do człowieka. IJznano bowiem, że efektywna
ekspozycj a j est funkcj ą ilości czynnika infekcyjnego,
drogt zakażenia i skuteczności bariery międzygatun-
kowej. Ograniczenie dostępności czynnika BSE spo-
wodował obowiązujący od 1989 r. zakaz uzywania w
przetwórstwie żywności podrobów bydlęcych (25). Nie
stwierdzono bowiem zakaźności dla myszy zarówno
mleka jak i innych tkanek, wprowadzanych im drogą
iniekcj i domó z gowych. D o zakażenia tą dro gą wystar-
cza dawka 100 tys. razy mniejsza od koniecznej przy
drodze per os (26). Jest to więc w pewnym sensie uspo-
kaj aj ąc a wiadomo ś ć, p oni ewaz w przyp adku c złowie -
kazakażenie tądrogąnie moze byó brane pod uwagę.
Istotne znaczęn:re w tym kontekście ma również fakt
stabilnego charakteru genu kodującego syntezę btałka
PrP u bydła, który nie wykazuje tendencji mutacyj-
nych ani polimorfizmow (27, 34). Być możę z nie-
zmiennością fenotypu BSE związana jest zdolnośó
pokonywania bariery międzygatunkowej . Jej skutecz-
ność jest zależna od wielkościrożnic w sekwencjach
nukleotydów genów kodujących syntezę komorkowe-



go białka prionowego u gatunku zakażonego i ekspo-
nowanego. Zwykle udaje się ją pokonać poprzez do-
mózgowe wprowadzenie materiałów zawierających
wy s okie konc entracj e czynnlka infekcyj ne go, Przenie -
sienie takie jednak mlędzy niektórymi gatunkami zwlę-
rząt niejest możliwe, jak to naprzykład stwierdzono
przy probach transmisji infekcji z norek na myszy (cyt.
27).W polskim piśmiennictwie szczegółowe dane nt.
natury prionów i możliwości ich patogennego działa-
nia zawierająpublikacje Larskiego (18) i Liberskiego
(22). Zachorowania Iudzina vCJD, których do końca
1997 r. zarejestrowano2I przypadków, budząw świe-
tle stanowi ska S EAC wątp liwo ś c i czy b ar ter a między -
gafunkowa między człowiekiem a bydłem jest wystar-
czająco silna. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, wy-
konano licznę badania, w których szczegołowej anali-
zie poddano aktywność patogenną białka prionowe-
go, wyosobnionego odzmarŁych na vCJD. Dostarczy-
Ę one szeregu danych, potwierdzających fakt, ze po-
jawienie się zachorowań ludzi niemal wyłącznie w
Anglii, w 10 lat po wybuchu epidemii BSE u bydła,
nie moze być uznane za jedynie przypadkowązbież-
ność (10, 20). Niezwykłej wagi w tym aspekcie nabie-
ra fakt odtworzenia u małp Macacus rhestts zmian hi-
stopatologicznych, rozwijających się w przebiegu
vCJD u ludzi, po wprowadzeniu im homogenatów
tkanki mózgowej krów chorych na BSE (19). Zmiany
te to nagromadzentę w tkance możdżkupłytek patolo-
gicznego białka i jego nieupostaciowanych złogów. W
przeciwieństwie do ftĄologicznych białek PrP' biał-
ko chorobotwórczych prionów PrP'" gromadzi się w
układzie lizo somalno- endo s omal nym, co pobudza l i -
zo s omy do wydzie l ania enzymow niszczących komór-
kę. W wyniku rozpadu neuronów patologiczne białka
wydostają się do przestrzeni międzykomórkowej i za-
każająnastępne komórki (4, 15).

Właściwości inlekcyjnych prionów vGJD i BSE

Wielu danych, umożliwiających poznanie natury i
właściwośc i czynntka infekcyjnego vCJD dostarczyły
wyniki b adai grup b adaczy, kierowa ny ch przez Mo irę
Btuce z Edynburga oTaz Johna Collinge'a z Londynu.
Założeniem ich było poznanie właściwości czynnika
odpowiedzialnego za wystąpienie zachorowań na nową
formę CJD i porównanie ich z cechami prionów po-
wodujących sporadycznąpostać CJD oraz BSE u by-
dła. Bruce i wsp. (7) skoncentrowali się w swych ba-
daniach na porównaniu takich właściwości biologicz-
nych badanych szczepów jak: długośc okresów inku-
bacji poszczególnych chorób oraz charakter objawów.
klinicznych i zmi an p atolo gic znych u do świadc zalny ch
myszy. Dokonane obser-wacje wykazały, że poszcze-
gólne szczepy prionów przenoszone na różne linie
wsobnych myszy, powodują u nich określony obraz
zmtan patologicznych, rozwijający się po odtwarzal-
nym okresie inkubacji. W badaniach tych rutynowo
używano 4 lub 5 linii wsobnych myszy, wśród których
były homoz7lgoty (p1, p]), reagujące orzedłuzonium

okresem inkubacji nazakażęnie białkiem scrapie, ho-
mozygoty (s7, s7) z krótkim okresem inkubacji i hete-
rozygoty (p7, s7). Szczepy transmisyjnych encefalo-
patii mogą rożntc się między sobą długością okresu
inkubacji i czasu trwania choroby u poszczególnych
linii myszy, a także obrazęm zmian patologicznych,
ob s etwowanym na plzekroj u m óz gu. Zestaw tych wła-
ściwości jest charakterystyczny i powtarzalny dla da-
nęgo szczepu (3). Poszczególne szczepy prionów,
wyosobnione z różnych zakaźnych encefalopatli roż-
niły się zarówno długością okresu inkLrbacji jak i cza-
sem trwania choroby. Badaczę z Edynburgazbadaliw
ten sposób 8 mózgów bydła, pochodzącychzprzypad-
ków chorobowych rozpoznanych w różnych regionach
Anglii, w róznych okresach epidemii BSE z lat 1989-
-1993 (7). Wszystkie te tzolaty posiadały bardzo po-
dobne właściwości, sugerujące ich przynależność do
tego samego szczepu,różniącego się zdecydowanie od
szczepow wyosobnionych na przestrzeni Iat z przy-
padków encefalopatii gąbczastychu owiec, norek oraz
jeleni. Co więcej, kolejne pasaże szczepów BSE, za-
równo przez myszy jak iprzez świnie, kozy, czy koty
ni e powo do w Ńy zmlan ich właś ciwo ś ci feno§p o wych,
Zko|eipodobne badania mózgów 3 osób zmarłychna
vCJD wykazały takżebrakrożnic między ich czynni-
kami infekcyjnymi (7). W zakresie badanych właści-
wości rożnlły się jednak zdecydowanie od szczepów
wyosobnionych z innych form CJD. Były natomiast
nie do odróżnienia od uprzednio badanych szczepów
BSE. Przeciętny okres inkubacji choroby u normal-
nych mys z y zakażonych tkanką m ozgow ąc horego na
vCJD był stosunkowo krótki, co jest cechą charakte-
rystyczną czynnlka BSE, ujawnianą bez względu na
pochodzenie gatunkowe materiału zakaźnęgo (33).
Dalszych przekonujących dowodów dostarczyło po-
równanie zmtan p atol ogicznych w mózgach do świad-
czalnych myszy, zakażonych prionami BSE i vCJD.
Wykresy obrazujące charakter tych zmian w obu cho-
robach były niemal identyczn e i ptaktycznie nakłada-
ły się na siebie (3).

Wyniki badań grupy londyńskiej takze wskazująna
identyczność obu czynników. Doświadczenia wyko-
nane przez Johna Collinge'a i wsp. (9, 10, l2, 13), w
których porównywano biolo gi czne i mo lekulame wła-
ściwości prionów vCJD i BSE transmitowanych do
doświadczalnych myszy, wykazały tak wysoki stopień
podobieńst,uva między nimi, ze badaczę ci uznali vCJD
za występującą u ludzi odmianę BSE. W badaniach
tych zakażano transgeniczne i wsobne myszy homo-
genatami mo zgow Iudzi zmarwch na rózne formy c J D,
w tym takżę na jej nową odmianę oraz materiałem
pochodzącvm od krów z BSE, i porównywano profile
glikozylacji PrP" oraz okresy inkubacji i liczbę zacho-
rowań u tvch zwierząt (9, 10). Forównanie to ujawni-
ło identvczność profili glikozy,lac.vjn5rch paiologicz-
nych białek PrP" u myszv zakazonych iniekcyjnym
białkięnr vCJD i BSE (l0). Poszczególne iinte trans-
genicznych myszy syntetyzowały polimort-tczne od-



miany ludzkiego PrP z metioninąlub walinąw pozy-
cjt I29 łańcucha peptydowego (3, 10). Do zakażęnta
trans geni cznych mys zy wy starcz ały wy r ażni e mniej -

sze dawki homo genatów vC JD niż matęr iŃów po cho -

dzących z pozostałych odmian tej choroby, wywołu-
jąc ich zachorowania po wydłużonym okresie inkuba-
cji, przebiegające przy przedłużonym klinicznym sta-

dium choroby. Wydłużony, w porównanil z pozosta-
łymi formami CJD, okres ttwania choroby jest cha-
rakterystyczną właściwo ścią nowej odmiany tej ence-
falopatii (37). Ponadto, niezwykle intrygującym symp-
tomem, obserwowanym u części myszy zakażonych
materiałem vCJD, było chodzenie do tyłu (12). Takich
objawów nie wykazywaĘ myszy z transmisjami typo-
wych odmian CJD. Według wcześniejszych badań
Collinge'a i wsp, (9) transmisja czynnika BSE nie po-
wodowała u transgenicznych myszy znaczącęgo, w
p orównani u z klasy cznymi formami C JD, wydłuzeni a
okresu inkubacji. Pozostaje to w sprzeczności zostat-
nimi doświadczeniami tej grupy, w których obserwo-
wano nie tylko jego wydłużenie , ale także uderzające
podobieństwo do vCJD przebiegu klinicznego choro-
by u doświadczalnych myszy, łącznte z charaktery-
stycznym chodzeniem do tyłu (12).

Znaczące podobieństwo czynników BSE i vCJD
potwierdziŁa ana|tzaimmunoblotów białka prionowe-
go PrP" z mózgow doświadczalnie zakażanych my-
szy FVB ( 1 0, 1 2). Okazało się, ze PrPVCJD posiada pro-
fil glikozylacji charakterystyczny dla typu 4, odmien-
ny od fenotypów I, 2 I 3, do których zaltczane są prio -

ny powodujące jatrogenne i sporadyczne formy CJD,
F enotyp 4 r epr ezentuj e także c zynnik infekcyj ny B S E
i nie ulega on zmianie popasażachprzez inne gafunki
(9), Co więcej, fragmenty obubiałek otrzymane po tra-
wieniu ich proteinaząK były tej samej wielkości. Z

fragmentów potrawiennych, które uzyskiwały cechy
charakterystyczne dla typu 2. Nagłe zmlany właści-
wości biologicznych chorobotwórczych dla myszy
szczepów scrapie po ichpasażlprzezmyszy o odmien-
nym genotypie są znanę. Tego rodzaju zmiana wiel-
ko ś ci fragmentów p otrawiennych b iałka infekcyj ne go
następuje wtedy, gdy jest ono pasażowaneprzezmy-
szy produkujące białko o odmiennym kodonie I29 (9).

Wykazano bowiem, że prion typu 1, klasycznej od-
mi any C JD, zawie r aj ący w po zycj i I 29 łańcucha p ep -

tydowego metioninę, po pasażu przez transgeniczne
myszy,homozygoty z ekspresjąwaliny w tej pozycji,
niezmiennie ulegał konwersji w typ 2 (10). Hill i wsp.
(12), uzyskane w swoich doświadczeniach PrP'" ozna-
czylt jako typ 5. Jednakże w tych samych badaniach, u
trans g eni c znych my s zy, zakażony ch c zynniki em B S E,
nie wykryto metodą immunoblotingu obecności pato-
logicznego białka PrP", mimo wystąpienia neurolo-
gicznych symptomów choroby. Tego rodzaju przypadki

udanych transmisji chorób prionowych, w których w
pierwszym pasazu nie stwierdzano wykrywalnych ilo-
ści patologicznego białka PrP", były już opisywane
(20), W takich przypadkach zwykle ujawniano jego
ob ecnośó w następny ch pasażach.

Grupa Collinge'a w konkluzji swoich badań stwier-
dza, że kliniczne, patologiczne i molekularne cechy
czy nntka vC JD wykazuj ą daleko idąc e p o dob ieństwa
z czynnlktem BSE. Różnią się natomiast zdecydowa-
nie odpozostałych form CJD. Uważająoni, żezatow-
no vCJD jak i BSE wywołuje ten sam czynnik. W ich
opinii, pozaprz5Ąoczonymi badaniami, wspiera to prze-
kónanie charakterystyczny symptom,,chodzenia do
tyłtl", ob s erwowany u my s zy zakażany ch p ato 1o gic z -

nym białkiem vCJD i BSE (12). Dodatkowym wspar-
ciem tej tezy jest jedność miejsca i czasu epidemii BSE
w Anglii i zachorowańludzi na nową odmianę CJD,
Dotychczasowę dane zdająsię wykluczać udział tn-
nych zwierzęcych chorób prionowych w jej etiologii.
Wreszcie, jest wielce prawdopodobne, ze transmisja
prionów vCJD do transgenicznych myszy odbywa się
znacznie łatwiej niż odmiennego genotypowo czynnl-
ka BSE, przed ktorym stoi konieczność pokonania
bariery międzygatunkowej .

Batiera międrygatunkowa

I stnienie taki ej b arie ry wrykazał Patti son (cyt. I) pr zy
próbach przeniesienia czynnika scrapie z myszy na
chomiki. Powodem tych trudności są charakterystycz-
ne dla poszczegolnych gatunków róznice w budowie
PrP', determinowane odmiennością sekwencj i genów
kodujących jego syntezę. Im sąone większe tym trud-
niejsze lub wręcz niemożliwe staje się przeniesienie
patogennego białka między nimi. Konsekwencją ak-
ceptacji wyników cytowanych powyżej badań jako
dowodów identyczności czynników etiologicznych
vCJD i BSE, jest uznanie zdolności tych ostatnich do
pokonywania bariery między człowiekiem a bydłem.
Mozliwość takąmogła im stworzyc ekspozycj a orga-
nizmu c złowieka n a czynnlk infekcyj ny, np. przez sp o-

żywanietkanek chorego bydła. Jednakże do momentu
wystąpienia w Anglii serii zachorowań na vCJD, ogó1-
nie akceptowany był pogląd wykluczający możliwośó
przeniesienia się BSE na lńzi (2). Przemawtały za
tym wyniki róznego rodzaju eksperymentów oraz ob-
serwacje środowiskowe. Okazało się, żę ani mięśnie
bydła chorego na BSE ani mleko nie zawterająwykfy-
walnych ilości czynnika infekcyjnego. Ponadto, w
Anglii, w kraju w którym choroba ta przybraŁa roz-
miary epidemii, nie stwierdzono wzrostultczby zacho-
rowań nazakażne encefalopatie, a wśród chorych wca-
le nie dominowali ludzie mający zawodowy kontakt z
bydłem. Jednakże pojawienie się nowej formy CJD
zmusza do rewizji Ęch poglądów. Jeśli bowiem ist-
nieje zwtązekprzyczynowy z BSE, nie moze być wąt-
pliwości, że u chorych doszło do przełamania bariery
międzygatunkowej. Geny kodujące syntezę białka PrP
u człowieka i bydła rożniąsię wyraźnie, bowiem ich



produkty zawierająróżne aminokwasy w ponad 30
pozycjach łańcucha peptydowego, gdy dla porówna-
nia, r ó żnic e te między bydłem a owc ami dotyczą tylko
7 pozycji (22,26), Z tych powodów uznano za praw-
dopodobną tezę, że pojawienie się gąbczastej encefa-
lopatii u bydła w Anglii jest następstwem karmienia
bydłamączkami wyprodukowanymi zę zwłok owiec
padłych na scrapie. Należy także pamiętac, że do cza-
su wydania zakazu w 1989 r.) a zapęwne także i w
jakiś czas po tym, produkowane były pasze, do któ-
rych dodawano mączki przygotowanę zę zwięrząt cho-
rych na BSE. Istniała więc wtedy możliwość zakaża-
nia się bydła prionowym białkiem o tym samym geno-
typie. Udowodniono bowiem, że znaczniełatwiej za-
chodzi reakcja cząsteczki białka infekcyjnego z ko-
mórkowym PrĘ prowadząca do powstania homodime-
runiż heterodimeru (6, 15, 26,38).

Nadal jednak nie wiadomo jakie warunki muszą
zaistnieć aby mogło dojść do efektywnej transmisji
prionów BSE do człowieka. Prusiner zastanawia się
nad możliwo ś c i ą ni ej ednakowe go znaczęnta r ó żny ch
regionów cząsteczki infekcyjnego prionu dla przeła-
mywania bariery gatunkowej . ZakŁada, że mogą ist-
nieć takie krytyczne regiony, w których PrP bydła wy-
kazlje podobieństwo do ludzkiego (26), Takątęż in-
terpretacj ę zdar zeń pr zyj muj e komenfuj ąc do świ adc ze -
nia Tellinga i wsp. (35) z transgenicznymi myszami,
zawierającymi hybrydowy gen zŁożony w części cen-
tralnej z sekwencji ludzkiego DNA, ograniczony z obu
stron fragmentami DNA myszy. Takie myszy zakażo-
no tkanką m ózgow ązmaĄch na klasyczną po staó C JD
oraz chorobę Gerstmanna-Stausslera-Scheinkera i oka-
zało się, że objawy chorobowe rozwljaĘ się u nich
znacznię szybciej i częściej niżumyszy posiadających
kompletny ludzki gen (26). Prusiner uważa więc, ze
identyczność w centralnym rejonie genu może być
bardziej istotna dla transmisji choroby niż różnice
występujące w pozostaĘch jego częściach. Powyższe
doświadczenia sąj ednak interpretowane takze inaczej,
wskazując na możliwośc istnienia innego mechanizmu
obserwowanych zjawisk, ZakŁada się, ze produkt ta-
kiego hybrydowego genu reaguje popIzez skrajne biał-
ka cząsteczki PrP z innym mysim białkiem, np. tzw.
,,białkiem opiekuńczym" (chaperon protein) lub biaŁ
kiem X, wspomagając jego przemianę konformacyjną
w patologiczny typ PrP" (scrapie) (10, 15,29,33). U
transgenicznych myszy z kompletnym genem ludzkim
reakcja taka nie zachodziprawdopodobnie dlatego, że
białko ludzkie nie ma receptora dla białka opiekuń-
częgo innego gatunku, Mechanizm ten, zakładający
uczestnictwo tych białek w procesie rozfaŁdowania
helis alfa cząsteczki PrP w nici beta, prowadzi do
zmiany jej struktury przestrzennej i uzyskania właści-
wości patogennych. Nie ma jednak dowodów na to
aby w warunkach naturalnych mogły powstawać po-
dobne hybrydy molekularne PrP człowiekaz infekcyj-
nym białkiem BSE i ułatwić pokonanie rożnic gatun-
kowych, dzielących te białka, wspomagając następnie

powstanie heterodimerów, inicjujących proces auto-
katality czne go p owi e 1 ania p ow s tałej p ato l o gi cznej for-
my (15, 27,30).

Stwierdzono, że we wszystkich dotąd opisanych
przypadkach vCJD chorzy byli homozygotami z me-
tioniną w pozycji 7ż9 Łańcucha polipeptydowego ich
białka PrP (10), Transgenicznę myszy użyte w do-
świadczeniach Hilla i wsp. (I2) bvłv homozygotami
waliny w kodonie I29.Pasażowanie przez nie infek-
cyjnego białka vCJD powodowało zmianę wielkości
j e go fragmentów potrawiennych, zachowuj ąc niezmie-
niony profil glikozylacji. Interesujące zatem byłoby
porównanie podobnej transmisji na transgeniczne
myszy, homozygoty metioniny w kodonie I29.Przyj-
mując, ze kumulacja patologicznego białka prionowe-
go w organizmię jest następstwem jego interakcji z
fizjolo gtcznym białkiem PrP gospodarz a, należy
uwzględnić zalężność tej konwersji nie tylko od okre-
ś lone go kryty c zne go stęz enia czynnika infekcyj ne go
ale także od wielkości różnic genotypu i feno§pu re-
agujących białek (8, 10, 15, 35). Zatęm tego rodzaju
interakcje mogą przebiegaó znacznię łatwiej jeśli
lczestnlczące w nich białka o takiej samej strukturze
c ząste c zkt rep re z entuj ą p o dobn e ten de n cj e kon forma -
cyjne i profile glikozylacji (3, 12,34).

Wprawdzie transgeniczne myszy z ekspresją wali-
ny w kodonie I29 byĘ znacznie mniej wrażliwe na
zakażenie BSE niż vCJD, to jednak niewykluczone,
ze o s obniki syntetyzuj ąc e p o limorficzną o dmianę PrP
z metioniną okażą się znacznie bar dziej wrażliwymi.

Bariera gatunkowa wg Prusinera i wsp. (26) deter-
minowana jest róznicami w pierwszorzędowej budo-
wie białek dawcy i biorcy. Jak jednak wynika zbadan
Hilla i wsp. (12) również różnice fenotypowe, a nie
wyłącznte genotypowe mogąwywierać wpĘw na wy-
niki tej interakcji. A więc skutecznośó bariery zalężęc
możę także od glikoformy cząsteczki PrP",

Z przedstawionych badań wynika, że czynnik etio-
Iogiczny vCJD jest izoformą natywnego białka PrP
człow ięka, wykazuj ąc ą p odob i eństwo ce ch fenotyp o -
wyc h (i den Ę c zne pro fi le gliko zylacji) z b i ałki em B S E,
rożniącą się jednak od niego składem aminokwaso-
wym cząsteczki. Jeśli zatem przyjąc, że ekspozycja
ludności Anglii nabiałko BSE jest rzeczywiścieprzy-
czyną zachorowań na vCJD, to jego wniknięcie do
organizmu człowieka powinno inicjować konforma-
cyjne przekształcenia cząsteczek rodzimego białka w
formę patologiczn ą (I 4).

Pewne nowe możliwości interpretacji przebiegu
zmian konformacyj nych w cząsteczce fi zj olo g lczne-
go białka prionowego sugeruje ostatnio przedstawio-
ny trójwymiarowy jej model (30). Analizując struktu-
rę mysiego PrĘ synte§zowanego przezgenetycznego
rekombinanta E. coli, z którego genomem zintegro-
wano pobrany od myszy gen Prp-n, stwierdzono ze
aminoterminalny s e gment łańcucha p eptydowe go za-
wierający aminokwasy w pozycjach od 23 do I20,
tworzy nieuporządkowaną giętką strukturę o kształ-



cie wydłużonego ogona, który poprzedzają zwarte i
przestr zennie usz ere gowane he li sy alfa, pr zedzi e lone
strukturami beta-fałdowymi, Być moze to nieuporząd-
kowanie stwarza warunki do konformacyjnej przemta-
ny w patologlcznąformę PrP". Ponadto, porównanie
rożntc między aminokwasami C terminalnego końca
cząsteczki PrP ludzi, bydła i myszy umożliwiło roz-
poznanie epitopów modulujących konwersję PrP" w
PrP", a także transmisję prionow mtędzy gatunkami
(I 4, I 7 ), Róznic e w budowi e cząsteczek zlokaltzow a-

ne sąw trzechregionach. Dwaz nich zawierająmiej-
sca, w których inicjowana jest interakcja natywnego
PrP z infekcyjnym białkiem prionowym, początkują-
ca proces transfonnacji. W regionie trzecim znajdują
się hydrofobowe łańcuchy boczne, lczestntczące praw-
do p o dob ni e w p oźni ej szy ch etap ac h pr zemtan konfor-
macyjnych (I,I7). Nie wiadomo jednak czy ta ela-
stycznośc cząsteczktPrP'i przypisywana jej w zwląz-
ku z tymhipotetyczna możliwość stopniowej konwer-
sji w patologicznąformę PrP", wlłviera jakikolwiek
wpływ na przełamywanie różnic gatunkowych. Jeśli
jednak przyjąó, że wystąpienie zachorowań ludzi w
Anglii, spowodowała długotrwała ich ekspozycja na
czynnikBSE, to oczyłvistymjest, ze dokonało się prze-
łamanie bariery gatunkowej. Jest wielce prawdopodob-
ne, że taką ekspozycj ą obj ęte byĘ miliony ludzt, a jak
dotąd zachorowało prawdopodobnie nie więcej ntż40
osób (39). Nie można więc wykluczyc, że inne jesz-
cze czynntki poza wspomnianą ekspozycją uczestni-
czyły w j ej wystąp ieniu, np . założenie, że wr ażIiwo ś ć
na z achorowania doty czy wyłąc znie homozy goty cz-
nej p opul acj i ludzi ze wsp omnianym p o limorfizmem
metioniny w kodonie I29.IstntaŁoby wówczas praw-
dopodobieństwo, że homozygoty z walinąw tej pozy-
cjl,, a zwłaszczaheterozygoty (129W"|/Mo), które domi-
nująwśród ludności Anglii sąodporne na infekcję lub
ujawnia się ona u nich po wydłużonym okresie inku-
bacj i, być może z innąsymptomatologią ( 1 ).

Mechanizm uszkodzenia mózgu
W enGefa!Opatiach gąbczastych

Fizjologiczna funkcja natywnego białka PrP jest
nadal nie wyjaśniona. Myszy pozbawione genu kodu-
jącego jego syntezę (knock out mouse) rozwijały się
normalnie i zaskakująco rzadko wykazywały jakieś
zaburzenta w stanie z drowia (I I, 2 4), Wprowadz eni e

im prionów scrapie nie powodowało wystąpienia cho-
roby ani żadnych oznakpowielania się patologicznę-
go białka (10,23). W podobny sposób zachowywały
się napromienione, konwencjonalne myszy, które po
tym zabiegu utraciły zdolność syntezy infekcyjnego
białka scrapie przęz limfocyty śledziony (28). Nie
stwierdzono u nich zewnątrzkomórkowej akumulacj i
patologicznego białka w mózgu ani białka oponrego
na proteolizę. Akumulacja oraz oporność na dziaŁanię
enzymów prote olityc zny ch s ą c e chami o dr óżniaj ący -

mi białko flzjologtczne od patolo gicznego. Proteina-
zy rozszczępiają tylko niewielką część jego cząstecz-

ki, pozostawiając jej większość w stanie nlenaruszo-
nym (fragmenty 27-30 kDa PrP"). Wielkość tksztaŁt
tych fragmentów stanowi swoistą cechę różnicującą
poszczegóIne szczępy.

Niewiele także wiadomo na temat mechanizmu
lszkadzania mózgu przez priony. Ogolnie znane są
efekty tej działalności, tzn. wakuolizacja i śmierc neu-
ronów oraz aktywacja astrocytów i komórek mikro-
gleju, doprowadzające do śmiertelnego uszkodzenia
przewodnictwa elektrycznego mozgu (II, 23, 33).
Ostatnio opublikowane badania wskazują na apopto-
zę jako mechanizm uszkodzenia komórek nerwowych
(cyt.22). Patologiczne PrP" musi powstawać wewnątrz
komórek poniewaz doświadczalna ekspozycja neuro-
nów p o zb awionych zdolno ś c i syntezy ftzj olo giczne -
go PrP", nie powodowała u nich rozwoju zmian pato-
logicznych (9). Laboratoryjne myszy z genetycznym
deficytem białka PrĘ którym wprowadzono białko
patologiczne pozostawaĘ zdrowe (I0, 23,24). Nie
wiadomo zatęm jakie zadania w organizmtę spełnia
białko ftzjologtczne. Nie można bowiem wykluczyć,
że 1ego brak u myszy deficytowych nie został w okre-
sie rozwojowym zastąprcny przęz alternatywny me-
chanizm, wyrównuj ący ten brak (II , 29). Z kolei, j eśli
obecność depozytów p atologicznego białka lw ażana
jest zakardynalny symptom pato gnomic zny wielu na-
furalnych i doświadczalnych encefalopatii ludzi izwię-
rząt,to dlaczego w niektórych przypadkach nie zdoła-
no ich wykryó nawet w końcowych stadiach choroby
(20).

Fragmentaryczne sąrównież dane na temat udztahl
poszczegolnych typów komórek centralnego układu
nerwowe go w mechani zmie p ato genęzy gąbczastych
encefalop at tt, Zmiany de generacyj ne do§c zą w pierw-
szymrzędzie neuronów, co sugeruje ze to one sąko-
mórkami docelowymi. Jednakże w przebiegu choro-
by nie zawsze stwierdzane są wielkie ich ubytki. Ta-
kim pr zy p adko m zwykl e tow ar zy szy aktyv acj a as tro -

cytów, które maj ą sĘmulowac replikacj ę infekcyjnych
prionów (II, 23,33). Są takżę danę wskazujące na
ldział komórek mikrogleju w procesach uszkodzenia
mozgu- (11). Obecnie jednak nie jest wiadomo w ja-
kim stopniu komórki te uczestnicząw procesach pa-
togenezy.

Droga przemieszczania się pdOnów w olganizmie

Najbardziej skutecznym sposobem transmisj i cho-
rób prionowych jest bezpośrednie wprowadzenie do
mozgu ich czynników infekcyjnych. Nie jest to jed-
nak naturalna droga infekcji. Przęz iniekcję czynnik
zakaźnyprzekazywany jestwyłączniew jatrogennych
formach CJD u ludzi. W zachorowaniach na nową
odmianę CJD może być brane pod uwagę wprowa-
dzęnie zarazka tylko drogą per os. O tym, że jest to
droga skuteczna świadczą zachorowania kanibali z
Papui Nowej Gwinei na chorobę Kuru (cy,t. I), a także
lemurów we Francji, karmionych angielskąkomercyj-
ną żywno ś c ią dla zw i er ząt, zaw ier ając ą w sw o im skła-



dzie wołowinę (4). Udane infekcje obserwowano po-
nadto u lemurów karmionych białkiem krów chorych
na BSE. Mimo braku objawów choroby podczas pię-
ciomiesięcznej obserw acji przed uśmierceniem, wy-
kryto w ichmózgach obecność PrPuSE (4). Zatem in-
fekcyjne priony w jakiś sposób docierajązbramy wej-
ścia, którą jest jama ustna, do mózgu. Podczas drogi
zarazka do mózgu nie stwierdza się zmtan histopato-
logicznych w innych narządach poza centralnym ukła-
dem netwowym. Wiele jednak danych wskazuje, ze w
okresie inkubacji choroby priony mogąbyć powiela-
ne bezobjawowo poza komórkami nerwowymi (4,6,
I 6, 28, 3 6). Jednym z możllwy ch t ęzerwuarów ich re-
p likacj i mo że by ć tęż tkanka limfo i dalna mi gdałków,
w której u bydła chorego na BSE stwierdzono akumu-
7acjęznacznej ilości białka prionowgo PrP" fenotypu
4. Stworzyło to możliwość, rownież przyżyciowego
wykrywania go metodami immunoenzymaĘcznymi (4,
34). Innym oTganem limfatycznym. w którym również
stwierdzono gromadzenie się czynnlka infekcyjnego
sąkępki Peyera (4, 6), węzty chłonne krezkowe i śle-
dziona (4). Dochodzi do tego wkrótce po doustnym
wprowadzeniu prionów do organizmu. Obecnie domi-
nuje pogląd, że powielanie patologicznego białka do-
konuje się właśnie w komórkach systemu retikulo-lim-
focytarnego (4, 6,28). Komórki te odgrywają praw-
dopodobnie jakąś rolę w transporcie czynnika infek-
cyjnego z obwodu do centralnego układu nerwowego
(6, 16,28). Stwierdzono, że w peŁni sprawny układ
odporrrościowy i obecność dojrzałych limfocytów B
są niezbędne dla rozwoju neuroinwazji scrapie u za-
każonych dootrzewnowo myszy (16,28). Myszy te po
napromieniowaniu i restytucji układu krwiotwórcze-
gopopTzęzinfuzję niezdolnych do syntezy PrŁ limfo-
hemopoety czny chkomórek pnia, stawały s i ę niewra ż-
liwe na infekcję (28). Podobnie myszy z genetycznie
wywołanym deficytem immunologicznym (SCID)
okazaĘ się, w przeciwieństwie do immunokompetent-
nych, w pełni oporne na kombinowane, dootrzewno-
we i domózgowe zakażenie prionami BSE (6). Zatem
powielanie lub absorbcj a czynntka infekcyjnego za-
chodzi wyłącznte w komórkach limfoidalnych, synte-
ty zuj ący ch ftzj olo gtc zne b i ałko P rP ". M o ż e b e zp o śre d-
ni o po obwodowej eksp ozycj i czynnlka infekcyj ne go,
właśnie w tych komórkach następuje jego powielanie
i przetsvarzanie, co być może warunkuje jego dalszą
wędrówkę do centralnego układu nerwowego (6). Nie-
wykluczone, że proces ten odbywa się za pośrednic-
twem nerwów obwodowych, podobnie jak ma to miej-
sce w przypadku wirusów wścieklizny lub wirusów z
grupy Herpes. Zgodnle zhtpoteząCara (cyt. I8), za-
kaźnę priony po pokonaniu ściany jelita wędrująna-
czyniami limfatycznymi do śledziony, skąd poprzez
synapsy nerwów śledzionowych przedostająsię do ich
osłonek i tądrogądocierajądo mozgLl. Ostatnio obec-
ność patologlcznego białka BSE stwierdzono zarów-
no w dogrzbietowych jak i dobrzusznych korzeniach
szyjnego odcinka rdzenia kręgowego lemurów (4) oraz

białka PrP" w nerwach zaopatrujących przewód po-
karmowy chorych na scrapie owiec (36). Zatembez-
objawowe powielanie prionów w komórkach limfo-
idalnych i byc może jakaś ich modyfikacja jest wstę-
pem do neuroinwazji i rozwoju objawowej fazy cho-
roby, szczególnie przy transmisj ach międzygatunko-
wych.

podsumowanie

Jak wynika z dotychczasowych badań i obserwacji
czynnik etiologiczny vCJD zdecydowanięrcżni się od
patogenów wyosobnionycl,1 z pozostaŁych form CJD,
wykazuj ąc wysoki stopień podobieństw a z btałktęm
prionowym B SE. Te p odobieństw a ot az zbieżnośc cza-
su i miejsca wystąpienia obu chorób sugerują że są
one wywoływane przęz ten sam czynnik. Pogląd ten
wspierająwyniki badań grupy Johna Collinge'a (9, 10,
l 2) pr zepr owadzone na trans geni c znych mys zach syn-
tety zuj ący ch P rP" c zło w i eka, zakażany ch tkanką mó -

zgu krów chorych na BSE. Celem ich było stwierdze-
nie czy istnieje bezpośrednt zwtęek między spoży-
waniem zakńonego mięsa a zachorowaniami na vCJD.
Jeśli bowiem możliwa jest tą drogątransmisja choro-
by do myszy syntetyzujących białko PrP ludzkiego
genotypu, można przy jąó że taki sam proces zacho dzi
u ludzi. Znaczente tych doświadczęńjest tym więk-
sze, że podobnym badaniom nie mozna poddać ludzi.
Okazało się, ze po długim, wynoszącym przeciętnie
602 dnt okresie inkubacji zachorowało 4Uońbadanych
myszy. Przy ocenie tych wyników nie bez znaczęnia
jest fakt, żeużyto do doświadczeńmyszy syntetyzują-
cych wyłącznie polimorficznąodmianę ludzkiej PrP z
waliną w pozycji l29, którę wykazywaŁy wyraźnie
większą opornośc na zakażęnie prionami BSE niż
vCJD (12). Ponadto inokulacja dwu grup wsobnych
myszy (FVB) infekcyjnym białkiem vCJD i BSE po-
wodowała u jednych i drugich syntezę glikoformy cha-
rakterystycznej dlatypu4 PrP" o identycznej wielko-
ści fragmentów opornych na proteolizę (12). Wiele
zatem wskazuje na mozliwość pokonania przez pio-
ny BSE bariery międzygatunkowej. Sąto wprawdzie
dowody pośrednie, uzyskane w badaniach na mode-
lach mysich ale podobieństwa strukturalne i fenoty-
powe obu czynników mogą potwierdzać tezę o ich
identyczności (10, 16, 19, 29).

We wszystkich stwierdzonych do września 1997 r.

2l przypadkach vCJD chorzy produkowali typ białka
prionowego z ekspresjąmetioniny w pozycji I29 łań-
cucha peptydowe go c ząste czki ( 1 2). S twie r dzenie czy
tego rodzaju polimorfizm determinuje wrażliwośó
osobniczą wymaga jednak dalszych badań.

Niezależni e od przedstawionych danych należy miec
świadomość wielu niewiadomych w procesie patogen-
nego oddziaływania prionów BSE, na organizm czło-
wieka, Nie znana jest dawka infekcyjna wprowadza-
nęgo per os zarazka, Doświadczenia na zwierzętach,
które karmiono infekcyjnym białkiem BSE udowod-
niły, ze jest to droga skuteczna (a). Nie znany jest rów-



niez okres inkubacji choroby. Nie zdołanotakżę dotąd
rozstrzygnąć czy śmiertelne uszkodzenie mózgu jest
rezultatem gromadzenia się w komórkach nerwowych
patologicznego białka czy powodowane jest elimina-
cją jego ftzjologtcznej izoformy. Nie wiadomo jaki
wpływ na zdrowie dorosłych myszy wywarłoby usu-
nięcie im genu kodującego syntezę komórkowego biał-
ka PrP. Aktualnie akceptowany jest pogląd, że prion
przedostając się do komórek inicjuje procesy patolo-
giczne poptzęz indukcję zmlan konformacyjnych w
cząstec zkach fizj olo g iczne go b i ałka. P oj awi aj ąc a s ię
patogenna izoforma jest ich animatorem. Okazuje się
jednak, że sama konwersja w formę o zwiększonej
oporności na proteolizę nie zawszę prowadzi do in-
fekcyjności. Taki wniosek wynika z doświadczei, w
których transgeniczne myszy syntetyzuj ące hybrydo-
we białko myszy i człowieka (M"H"PrP) zakażano in-
fekcyjnym PrP'" chomika. Myszy te, w przeciwieństwie
do konwencjonalnych, ulegały bardzo łatwo infekcji,
a wyosobnione od nich patogenne białko uzyskiwało
z do l no ś ć zakażania konwencj onalnych m ys zy. To s amo
białko, ale uzyskanęprzęzkonwersję w warunkach iłu

v i t ro, mimo wykazywanej op orno ś ci na protein azy, nie
było patogenne dla myszy (13). Podobne próby kon-
wersji in vitro PrP" człowieka, indukowanej infekcyj-
nym białkiem BSE powiodły się tylko w ograniczo-
nym stopniu. Efektywność reakcji tych heterologicz-
nych białek była zdecydowanie niższa od reakcji bia-
łek homologicznych (29). Zatem cecha oporności na
proteolizę nle zawsze jest równoznaczna z infekcyj-
nością. Różnice te być możę są wynikiem istnienia
pośrednich form konformacyjnej przebudowy czą-
steczki orcżnej infekcyjności (1a). Porównanie struk-
tury C-terminalnych fragmentów cząsteczekPrP czło-
wieka, bydła i myszy umożliwiło zlokalizowanie epi-
topów rnodulujących ich konwersję w PrP" oraz kon-
troluj ących transmisję międzygatunkową (33).

W patogenezie gąbczastych encefalopatii nie został
rownież określony udział poszczegolnych typów ko-
mórek budujących centralny układ nerwowy. O ile
wydaje się niewątpliwym, ze komórkami docelowymi
są neurony, to zaangażowanie w proces patogenezy
takich komórekjak astrocyty i komórki mikrogleju jest
również wielce prawdopodobne (1 I,23).

Charaktery sty c znąwłaś ciwo ś ci ą vC JD s ą zachoro -
wani a Iudzi zde cydowani e mło ds zych o d zap adaj ący ch
na pozostałe formy CJD. Jeśli zatemjej czynnikiem
etiologicznym jest BSE, to sprawa młodego wieku
chorych zapewne pozostaje znimw związku. Według
Deslys'a i wsp. (cyt, 18), zjawisko to tłumaczyc może
konkurencj amtędzy szczępamlzarazka o różnej pato-
genno ś ci dla człowieka. Zgo dnle z Ęm po glądem więk-
szość populacji w Anglii byłaby eksponowana na
szczępy niezjadliwe lub o małej patogennoścl. Zatęm
ichnosiciele stawaliby się w sposób naturalny ntewraż-
liwi na BSE. W tej sytuacji tylko nieliczna grupamło-
dych i być może genetycznte wrażliwych ludzi mo-
głaby ulegać zakażeniu. Trudno oceniać jak dalece i

czy w ogóle hipoteza ta jest prawdziwa. Na istnienie
takiej możliwości wskazują jednak doświadczenia
Dickinsona i wsp. (cyt.22), zgodnie zktorymtmożli-
we jest wzajemne blokowanie aktywności patogennej
przęz szczepy rożniące się długością okresu inkuba-
cji, jeśli wprowadza się je tym samym myszom w roż-
nych odstępach czasu.

Wątpliwości licznych autorów (2,9,20,25,37 , 38)
co do bezspornego zwtązku między zachorowaniami
na vCJD a ekspozycjąna BSE, atakżę nieznana wiel-
kość dawki infekcyjnej i długość okresu wylęgania się
choroby sprawiają że prognozowanie przyszłej sytu-
acji epidemiologicznej vCJD jest trudne. Niewątpli-
wie wielkośc ekspozy cjt czyniprawdopodobnym wy-
stąpienia dal szych zachor ow ań. Nasilenie zachorowań
na BSE na Wyspach Brytyjskich w ostatnich latach
zde cydowani e s i ę obniżyło (I 3, 3 2) . Zna1 duj ąp otwi er-
dzenię w praktyce przewidywania Schreudera i wsp.
(32) z I99J r,, dotycząceprzyszłychtrendów przebie-
gu tej choroby. Najprawdopodobniej w 2000 r. wystą-
pią tylko pojedyncze przypadki zachorowań (32, 37 ,

39). Jeśli obserwowane dotąd zachorowania młodych
ludzi są rzeczywtście efektem ich długiej ekspozycji
na białko BSE, to nieznany okres inkubacji choroby, a
taWe szereg innych niewiadomych, takich jak wiel-
kość dawki infekcyjnej, ewentualne predyspozycje
genetyczne czy ltczba wrażliwych ludzi wśród ogółu
eksponowanych sprawiają że niemożliwe j est progno-
zowanie przyszłego przebiegu tej choroby (8,27 ,37).
Wedfug akfualnej oceny, po pierwszej fali zachorowań
w latach 1966-1997 nasilenie ich zmniejszyło się ilicz-
ba wszystkich stwierdzonych do połowy 1999 t przy-
padków nie przekracza. 

.O 
(39). Dotychczasowe ob-

serwacJe sugeruJą zmnleJszanre srę stanu zagrożenta
dla zdrowia ludzi (29,37). Niemniej biorąc pod uwa-
gę wynikające z doświadczęn zwtązki między obu
chorobami powinniśmy wtedziec czy możIiwa jest
zupeŁna eradykacja BSE, czy też będzie ona nadal
występować endemicznie, powodując sporadyczne
zachor ow ani a. Optymi s ty czne dan e wynikaj ą z kumu -

latyłvnych obliczeń ba daczy angielskich oceni aj ących,
że prawdopodobieństwo infekcji BSE u bydła opaso-
wego jest niemal dziewięciokrotnie mniejsze niz u
bydła mlecznego, które rzadko przęznaczane jest na
konsumpcję (32).

Zupełna likwidacja choroby eliminuje żrodło czyn-
nika infekcyjnego, a tym samym zagrożenia dla zdro-
wia konsumentów. Wczesne, dokonane przed wystą-
pi eniem symptomów, wykryc ie c zynnlka infekcyj ne -
go umożliwia podjęcie skutecznych dziaŁań w celu
tzolacji i likwidacji zagrożenta. Możliwości wczesne-
go rozpoznania infekcji sugeruje zastosowanie mono-
klonalnych przeciwciał 1 5 B 3, wybiórczo reaguj ących
z białkiem BSE (17). O stanie choroby świadczyc ma
także obecność w płynie mózgowo-rdzeniowym spe-
cyficznego białka 14-3-3 (2I). Użyteczność tego
symptomu j est j ednak poddawana w wątpliwo ść (3 1 ).
Niemniej tylko wiarygodne metody wczesnego diagno-



zow anla choroby są fu ndamentalnym warunkiem sku-
teczności sprawowanego nadzont nad zdrowotną ja-
ko ś c i ą żywno ś c i i b ezpie czeństwem ludzi. Konieczne
więc jest ich doskonalenie ze względu na znaczne
skomplikowanie i wciĘ jeszcze niepełną wiedzę na
temat etiologii tej choroby.
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GODDARD P., BATES P., WEBSTER K. A.: Oce-
na bezpośredniego odczynu ELISA w serodiagno-
stycezakażeń owiec przez Oestrus avis. (Evaluation
of a direct ELISA for the serodiagnosis of Oestrus
ayis infection in sheep). Vet. Rec. l44, 491-50I,1999
(18)

Oceniono przydatność testu ELISA do wykrywania lnwazji Oestllls tlvis tt

olviec z tercnćlrv gdzic ta inwazja rvystępuje endetnicznie Kontrolę stanowiły
surowice pochodzące od owiec z terenów wolnych od inwazji O ovls Sama
choroba trie polvoduje znacznych strat ekonomicznych. Ważnyln problemem
sanitarnym i epidemiologicznym iest odróżnienie ;nwazji O ovls od ]isteriozy,
świerzbrr i cenr-Lrozy nrózgu Dotycl.czas rozpoznanie inwazji O ovls opierało
się na badaniu klinicznym oraz na lvykazaniu obecności lalw podczas badania

sekcyjncgo zwierzęcia W teście ELISA zastosorvano nieoczyszczony antygen z
larw pierwszego stadiun. Czrrłość testlt ELISA wynosiła 97 ,4oń przy swoistości
97 ^6'lo.

G,

HARVEY M. J. A., DALE M. J., LI|{DLEY S.,
WATERSON M. M.: Badania nad etiologią ciąży
rzekomej u suk orazrezu|taty stosowania cabergo-
line. (A study of the aetiology of pseudopregnancy
in the bitch and the effect of cebergoline therapy).
Vet. Rec. I44,433-436,1999 (16)

Cialza rzekoma pojawia się najczęściej u suk w pierwszych miesiącach po
wystąlierriu rui. Charakteryzltje się ona często zmiani1 zachowallla zwierzęcia
przejawiającą się w agresywności, nadmiernej aktywności Iub otępieniu U 32

srrk, u których występowata permanentnic ciąża rzekoma zastosowano ccbergo-
line - preparat hamLljący 1aktację, w dawce 5 pgikg rnasy ciała (0,1 ml/kg) jeden

razdziennie przez 5 kolejnych dni Wszystkie srrki uprzednio były owariektomi-
zowane. Wyn.iki bardzo dobrc lub dobre wg oceny lvłaścicieli zwierząt notowa-
no po leczetliu u 50% suk, zadowalające Lr 36% Ę|ko u jednego zw ierzęcia po

leczeniu poziom prolaktyny w plazmie krwi oclbiegał od waftości prawidłowej

G.


