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W marcu 1996 r. Minister Zdrowla Wielkiej Bryta-
nii poinformował Parlament Brytyjski o wystąpieniu
nowej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD),
ktorą określono jako nowy wariant choroby Cręutz-
feldta-Jakoba (nvCJD) (28). Obecnie to samo scho-
rzente określane jetcoraz częściej jako ,,wariant CJD"

vCJD. Dotychczas znano postać sporadyczną CJD
(ok. 90% przypadków), rodzinną to jest uwarunko-
wanągenetycznie (8,5-9%) i postać jatrogenną to jest
przenoszoną za pośrednictwem zabiegów 1ekarskich
(l - 1,5oń przypadkow) (29).

Roznice pomiędzy vCJD i CJD dotyczą:
geografi czn ęgo rozprzestrzenienia: CJD występuj e

na całym świecie, vCJD stwierdzono prawie wyłącz-
nie w Wielkiej Brytanii (95Yo przypadków);

- obrazu klinicznego: CJD występuje u ludzi star-
szych (przeciętny wiek 65 lat), dominuje szybko po-
stępujące otępienie i/lub ataksja; vCJD występuje u
ludzi młodych (przeciętny wiek 29lat), przebieg cho-
roby jest dłuższy, dominują zaburzęnia psychiczne
(h al ucynacj e, uroj eni a, depre sj a), zmiany o s obowo ś c i,
agresja (20,29,30).

Dowody naukowe zębranę w ciągu ostatnich lat
ptzez rożne zespoły badawczę wskazują że vCJD u
ludzi moze wyrvoĘłvać ten sam czynnik chorobotwór-
czy, który powoduje gąbczastą encefalopatię bydła
(BSE), a jegcl transmisja na człowieka następuje po-
przez spożycie narządów wewnętrznych poch odzących
od krów chorych na BSE. Zastanawiającym bowiem
jest fakt, ze spośród 56 potwierdzonych przypadkow
vCJD, jakie zarejestowano do końca marca2000 r., aż
53 zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii (2 przypadki
we Francji i 1 w Irlandii) (2, 14, 30). Przyjmując ist-
nienie zwlązkupomiędzy BSE i vCJD zaczęto zasta-
nawiać się nad możliwą skalą zachorowań ludzi. Dłu-
gi, typowy dla chorób prionowych, okres inkubacii
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p ozwal a j edynie przewidyrv ac zak es oczekiwanej licz-
by zachorowań, Ghani i wsp. (15) sugeruj ą żeliczba
tamoże wynieść od 14 000 fieśli w ciągu najbliższych
dwoch latliczbaprzypadków vCJD nie przekroczy 30)
do 500 000 przypadkow przy założeniu, że choroba
dotknie osobniki homozygotyczne dla metioniny (ko-
don I29 genu PrP), które stanowtą4}oń populacji. Jed-
nakowoz, liczba zachorowań na vCJD wykazuje ten-
dencję spadkową bowiem w 1998 r. zdiagnozowano
17 , a w 1999 r. - II przypadków. Statystycy z Wiel-
kiej Brytanii określają całkowitą Iiczbę przypadkow
vCJD, jakamoże wystąpić, na 100-150,pIzy czym
choroba powinna wygasnąć do 2005 r. (I2). Zwraca
się jednak uwagę na fakt, że opieranie takich prognoz
na związku pomiędzy BSE i vCJD, gdy nie jest on
dokładnie poznany, nie pozwala na wyciąganie wią-
żącychwniosków.

Według Scientif,rc Steering Committee (SSC), or-
ganu doradczęgo w sprawach pasazowalnych gąbcza-
stych encefalopatii (TSEs) Unii Europejskiej, istnieje
kilka dowodow potwierdzających fakt, że czynnlk
wywołujący vCJD u ludzi i BSE u bydła jest iden§cz-
ny (3):

- wystąlienie choroby vCJD w kraju o wysokim
ry zykl ek sp o zycj i ludzi na c zy nntk wylvo łuj ący B S E
(26). BSE pojawiła się w Wielkiej Brytanii, jak się
przypuszcz.a, pomiędzy 1980 a 1985 rokiem. Opisano
Jąpo raz pietwszy w 1986 r. W szczytowym okresie
epizootii, w latach 1992-1993 rejestrowano 3000 przy-
padków miesięcznie. Do 1 listopada ubiegłego roku
zanotowano łącznte w Wielkiej Brytanii 175 838 po-
twierdzonych przypadków BSE. 98oń przypadkow
dotyczyło bydła w wieku powyzej 3 roku życia. Jak
się szacuje do łańcucha pokatmowego człowieka mo-
gło dostać się od 50 000 do 1 170 000 zwięrzątzaka-
żonych czynnikiem BSE (10, 16);



tez, pomimo istnienia dużego podobieństwa, wysuwa-
ni e wni o sków na temat zw iązku mi ędzy r ó żny mt czy n-

mi (3):

- tozmleszczenlem czynntka zakażnego w tuszy



na vCJD oraz jęj 4 miesięcznej córki (dodatkowe dwa
przypadki są obecnie analizowane) (22);

- aktualnie 12 osób podejrzany'ch o zachorowanie
na vCJD,hospitalizowanych jed-
no dziecko w wieku. 13lat), iych
wykonuje się badania potwi

-_ nieznana jest długość okresu inkubacji w przy-
padku vCJD (zakłada się, ze może trwac'6-3)iat,'a
1awet przeŁ,taczac przeciętną długość życia człowie-
ka) (10,30);

. -.nieznanaj e st minimalna dawka zakażna j ak r ów -
niez. wpływ wielokrotnego spozywania maieriału o
niskiej zaw artości czynnikarir"rt 1:;;

- nadal nie został p oznany do końca czynnik etiolo-
giczny chorób prionowych;

- blak jest jednoznacznej wykładni warunków za-
p ewni aj ąc yc h p e łną inaktywacj ę czy nnika zakażne go,
n awet sto s owani e zale c any chp aram etrów (1 3 3 " C pr zy
ciśnie.niu 3. ulT. przez okres )0 minut) .ri" pro*uał
do całkowitej inaktywĄi czynntka zakaźiego, gd}
mater iał wyj ś c i o wy zaw i er e w}s oką konc entracJ ę tE gó
czynnika (3);

- wszystkie dotychczas owęprzypadki vCJD wystą-
ych dla metioniny w ko-
ncuskie b adania j atro gen-
azaĘ związekkodonu 129
choroby; najkrótszy okres
t metioniny, dłuższy dla
ższy dla heterozygot me-

nowepf zypadkivcJD,i"b|;Xl.l3i1",i,'!- j[?;li
metioniny w pozycji I29 pojawią się w cifru najbliz-
szych lat.

.Problem trarrsmisji chorob prionowych drogą krwi
wiĘe się z obecnością -sórapie

rwiec oraz vCJD ludzi ,nyń.,

entalnej scrapie ""ń}:j;odanie krwi od ludzi cho-
wadzlło do rozwoju cho-
azaĘ, że czynnlkwywo-

i i chociaż jego miano
mozliwość transmisji
7). Jednakże zdanych

, że nawetjeśli zjawisko
ęrzadkie, Nigdynie
zakaźnego TSE we

owiec ikóz oraz BSE u

lerymentalnych (7), 
ach nafuralnYch jak i eks-

obecności czynnlka za-
ego bydła opisali Anil i

em pneumatycznychpi-
wadzić do przedostawa-
do krwi żylnej, a kilku-

,]it"fl?;
zużyciemtakich narzę-

podsumowanie
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