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Niektóre nowe dane dotyczące wirusologii
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,,Czy ja to muszę wiedziec? - w tak zatytułowanym
felietonie Zanussi (3l) pisze, ze ,,infonnacja jest dobreln,
ale jej nadmiar grozi podobnym skutkiem jak nadmiar
ka]orii przy jedzeniu. Otyłość infonnacyjna czyni czło-
wieka niemrawym, ptzywala i przygnębia [.,,] stąd ko-
nieczność zastosowania tych samych wymogow, które
dotyczą jedzenia powściągliwość, dieta, staTanna se-

lekcja [...] a nawet postawa odmowy: stac mnie na to,

żeby nie wiedzieć". Na to ostatnie nie moze sobie nie-
stety pozwolic pracownik naukowy - w działalności ba-

dawczej wiedzy nigdy nie jest za dtlżo. On musi stale,

na bieżąco śledzić piśmiennictwo w celu poznania masy

nowych osiągnięć i opinii dotyczących uprawianej przez
niego dyscypliny. Pozwala to na zorientowanie się r,v jej

aktualnych trendach, a niekiedy moze wpłynąć na ewerr-

tualne zaniechanie kontynuacji własnych badań, jezeli
podobne już ktoś wykonał i opisał (byłoby to .,wywala-
nie otwartych drzwi") lub dalsze ich prowadzenie ale w
zlnodyfi kowanej form ie.

Ponadto istnieje potrzeba przenoszenia niektórych
informacji w postaci spopularyzowanej kolegom nie
mającym, lub tylko bardzo małe, możliwości korzysta-
nia z bibliotecznych żródeł, stąd nie tylko celolł,ość ale
i obowiązek opracowywania artykułów omawiających
krótko rózne nowe zagadnienia, Konieczne jest dokona-
nie selekcji czytanego materiału, zrozllmiałę jest więc,
że nie moze tu być mowy o popisach erudycji, dlatego
podawane treści nie sięgają ,,wyżyn" informacyjnych
dotyczących, w tym przypadku wirusologii, Tych zain-
teresowani muszą poszukiwać w oryginalnych pracach
i specj alisty czny ch artykułach przegla.dowych.

Oczywiście dla niektórych czytelników nawet te plost-
sze informacje okażąsię zbyt trudne i mogą sobie po-
wiedzieć ,,czy ja muszę to wiedziec?", jednak w odnie-
sieniu do pozostałych, mimo, żeteżnte musi, ale napew-
no warto przecieżwzbogacic swąwiedzę zadając sobie
trochę trudu. Trzebateż pamiętać, że Polski Kodeks Etyki
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Weterynaryj nej p odkreś la obowiązek p odnoszenia kwa-
lifikacji zar,vodowych, a znajomość nowych teoretycz-
nych danych dotyczących chorób o wirusowej etiologii
noże okazać się pomocna w ich diagnozowaniu i tera-

pii. Wirusy powodująw Polsce 93,5ońzakażeń ludzi (12)

-uzwterzątjest chyba podobnie. Wiadomo też,że obec-
nie właścicie\e zwierząt mają coraz więcej wiadomości
z zakresll weterynarii dzięki lekturze wydawnictw po-
pularno-naukowych i mo gą bard ziej kryty cznie oc eniać
to co robi i mówi lekarz wet. zajmujący się ich zwierzę-
clem.

Groźba nowych chorób zakaźnych. Badania nad
wywołan ą p r zez par amyksowirus chorobą Nip ah uświa-
domiły nam ogromny potencjał zakażny świata zwie-
rzęcego jako źródła nowych patogenów dla człowieka
(6). Chorobata zabiła w 1999 r. 105 osób w Malezji i
ztliszczyła hodowlę świń w tym kraju. Badaczom udało
się blizej poznać jej żródła. Stanowią je najprawdopo-
dobniej owocozerne gatunki nietoperzy, które, same nie
chorując, wydalająwirus z moczem i śliną ulegający w
organizmie śwlń zakażonych tym materiałem z7laczne-
mu namnozeniu,

P oj awi anie s ię nowych egzoĘ czny ch łatwo szer zący ch
się chorób stanowiło asumpt do zwołania Międzynaro-
dowej Konferencji w 2000 r. w Atlancie USA, której
obrady omówił Enserink (6). Uczestnicy doszli do wnio-
sku, ze zamiast żmudnych dociekań w celu znalęztenla
żródławybrrchów takich chorób, kiedy już nastąpiły, bar-
dziej sensowne byłoby podjęcie badań przeglądowych
dla wykrycia i poznania cech dużej liczby nieznanych
dotąd wirusów u wolno żyjących zwierzą| zanim doj-
dzie do masowych zachorowań. Na omawianej konfe-
rencji podano też, że w 7997 r. stwierdzono w Australii
paramyksowitus nazwany Menangle, którego bezobja-
wowymi nosicielami są owocozerne nietoperze zakaża
świnie i wywołuje u nićh płodowe deformacje otaz ro-
dzenie martwych prosiąt.



Mogłoby się wydawać, że te egzotyczne wirusy są od
nas tak odległe, iż nie powinny zbytnio zaprzątac naszej
uwagi. Pamiętać jednak trzeba, że przy obecnym ruchu
międzykontynentalnym świat jest dla wirusa bardzo
mały, o czym świadczy pojawtanie się tych zarazków z
dala od miejsca pierwotnego ich izolowanla. PrzykJad
taki stanowi przeniesienie w 1999 r. wirusa Zachodnie-
go Nilu, występującego endemicznie w Afryce i połu-
dniowo-wschodniej Azji, do USA. Tam w stanach Nowy
Jork, New Jersey i Connecticut spowodował wybuch za-
palenia mozg:u, wskutek czego poniosło śmierć 7 osób,

13 koni i mnóstwo ptaków (głównie wron). Przebieg po-
szukiwań czynnika etiologicznego tej choroby omówił
obszenrie Nolen (20), podkreślając pomoc lekarzy wet.
w złożeniu fragmentów tej, w pierwszej fazie, zagadko-
wej choroby. Autor pisz e, że droga i sposób, w jaki prze-
był ten śmiertelny wirus do USA pozostanie prawdopo-
dobnie nazawsze tajemnicą, Moze przeniósł jązakażo-
ny podróżny, może egzotyczny ptak zepchnięty z kursu
lotu, moze komar przewieziony w skrzynce importowa-
nych owoców lub ptak przemycony przez lrząd celny;
były nawet spekulacje, że nastąpiło to wskutek biolo-
gicznego ataku terrorystycznego. W pierwszych dniach
sierpnia 1999 r. stwierdzono masowe padanie wTon w
okolicach Nowego Jorku, a u chorych ptaków obsetwo-
wano drzenie (tremor) i zńlrzenia orientacji, wskazu-
jape na zakażenle mozgu. Z końcem sierpnia nadeszły
pierwsze doniesienia o wybuchach zapalenia mózgu u
ludzi w Nowym Jorku i przyległych hrabstwach. Choro-
ba przejawiała się bólamj głowy i mięśni, obrzękiem
węzłów chłonnych, wysoką gorączka, niekiedy też wy-
sypką. W tym samym mniej więcej czasie na Long Is-
Iand zachotowały ż2 konie wśród neurologicznych ob-
jawów - senności, osłabienia tylnych kończyn i drga-
wek, i 13 tych koni padło, a u wszystkich stwierdzono
wirus Zachodniego Nilu, na który te zwl,erzęta są bar-
dzo wrażItwe - dane z Egiptu z 1996 r. mówią o 40oń-

owej śmiertelności. Wtedy McNamara, kierownik Za-
kładu Patologii Weterynaryjnej zwroclŁauwagę na moz-
liwość powtązania zachorowań ptakow, ludzi i koni, co
okazało się słuszne, a jlż w paździemiku, na podstawie
analizy DNA, wykazano, że zachorowania te wywołał
aktualny wirus Zachodniego Nilu, a nie lokalny szczep
lub mutant. Wyjaśniono tym samym, ze jest to zawle-
czony patogen, przenosz ony przez komary z ptaków (go-

spodarczy wirusa) na stanowiące ślepąuliczkę dla wiru-
sa ludzi i konie. Szybka izolracja i identyfikacja wirusa
była możliwa dzięki współpracy lekarzy,lekarzy wete-
rynarii i kilku instytucji wymieniających wzajemnie in-
formacje na cogodzinnej zasadzie, aż do uzyskania osta-
tecznego rozpoznanla. W celu zahamowania szerzenia
się epidemii podjęto szereg działań - rozpylono olbrzy-
mie jlości pestycydów, także z helikopteróW osuszono
zbiorniki wód stojących, zainstalowano pułapki na ko-
mary mieszkańcom doradzono pozostawanie w domu w
godzinach wieczomych i nocnych, kiedy komary są naj-
bardziej aktywne. W Waszyngtonie odbyło się sympozjum
p oświęcone ptzypLlszczalnemu dalszemu przebie gowi

epidemii (25); zainteresowani znajdątez informacje na
ten temat w artykule Koton (14).

Przewiduje się dalszy wzrost zagrożeńchorobami za-
kaźnym1 zwłaszcza wywoływanymi przez wirusy, pa-

togeny łatwo ulegające mutacjom, co m.in. umozliwia
im forsowanie barier międzygatunkowych. Oprócz sze-
rzenia się wielu egzotycznych wirusów w następstwie
stale nasilającego się międzykontynentalnego ruchu pod-
rożnych i przewozu towarów, potencjalną grożbę stano-

wi przewidywana masowa migracja ludzi wskut"F rę-
dzy,bezrobocia i przeludnienia z krajów Trzeciego Swia-
ta do Europy. Zagrożenia te omawiają m.in. Godlew-
ska-Lipowa i Ostrowski (9, 10) w opracowaniach ,,Z
czym wcho dzlmy w XXI wiek?". Autorka (9) pisze, że

,,proces ten już sięzaczfi - Unia Europejska domaga się

uszczelnienia granic wschodnich w Polsce. Jednakże
twierdzy europejskiej nie da się obronić przed naporem
migracji. Granicąmiędzy bogatymi w Europie i biedny-
mi w Afryce, jest Cieśnina Gibraltarska. Jak przewiduje
Bernard Schneider z Klubu Rzymskiego, odległośc tę
możnałatwo pokonać na desce surf,rngowej z prymityw-
nym zaglem l...] prry masowej migracji ludności do
Europy, kto wyda rozkaz, aby strzelać? Ale problem
migracji z AĄi i Afq,ki do Europy ma takze (poza eko-
nomicznym) drugie oblicze. Mieszkańcy tych regionów
sąnosicielami nowych, często w Europie nieznanychczyn-
ników chorobotwórczych - wirusów, bakterii, pasozytów.
Zetknięcie się z nimi może okazać się tragiczne".

Największe zagrożente stanowi wirus Ebola, najbar-
dziej zjadliwy ze wszystkich znanych ludzkości wiru-
sów. I]istorię i charakter wywołanej przez niego wciąż
jeszcze zagadkowej tropikalnej zarazy oraz próby jej
wyjaśnienia omawia w skrócie Kęcik (13); nie wiado-
mo dalej kto jest pierwotnynr nosicielem - gospodarzem
zarazka- pająki? nietoperze? a moze słonie, szczury lub
rnałpy? Wielka wyprawa do zairskiej dżungli zorgani-
zowana pTzez ametykańskie Centrum Kontroli Chorób
Zakaźnych w celu identyfikacji nosiciela wir-usa prze-
badałabęzrezlltatu krew i tkanki ponad 3 tys. kręgow-
ców i 30 tys. innych zwterząt. Trwa akcja uświadamia-
jąca mieszkańców Ugandy, gdzie szerzy się obecnie epi-
demia, jak ustrzec się przed nią. Optymizmu miejscowych
władz,że epidemia znalazła się pod kontrolą nie podzie-
lają urzędnicy WHO, ktorej rzecznik przewiduje nadej-
ście drugiej i trzeciej fali; w Ugandzie jest wielu zachod-
nich turystów i jeżeli oni ulegną zakażenll, Ebola może
po razpietwszywydostać siępoza Czamy Ląd. To byłoby
straszne, gdyz nie ma leku, nie ma jeszcze szczepionkt, a

śmiertelność wywołana przezEbola-Zair sięgała 90oń, dla
porównania dżuma w średniowieczu,,tylko" 50oń.

Pewne nadzieje obrony ptzed tą katastrofalną choro-
bąbldząwyniki badań nad szczepionką przeciw niej,
prowadzonychprzez Sullivan i wsp. (29), omówionych
przezBurtona i Parrena (5) oraz przez Ashrafa (3). Wy-
kazano, że szczeptonki DNA (genetyczne) ochraniają
gryzonie przeciw specjalnie adaptowanym szczepom
wirusa Ebola. W dążeniu do sporządzenia szczepionki
skutecznej przeciw wszystkim podtypom Ebola choro-



botwórczym dla ludzi alltorzy badań uodpomili świnki

ciał u myszy, którym po iniekcji DNA wprowadzono
bodziec idenowirusowy niż u myszy, którym wstrzyk-

twić stworzenie metod leczenia.
Korekta definicji wirusów. Określa się je obecnie

jako czynniki typ kwasu
nukleinowego kl, zakaźne,

też te ściśle w chlamydie

wirusa wnika do jądra, gdzie przyjmuje postac pierście-
niowąi ul Cztery rodzaje mRNA, miesz-
czące się e w powłoce (tegument) wi-
riona, strukturze unikatowej dla herpeswirusów, pozo-

syntetyzowane białka pochodzą od mRNA przepisane-
go z genomu, a więc DNA zakażającego wirusa.

Kolejny wirus o działaniu przeciwnowotworowym.
Jest nim patogen pęcherzykowego zapalenia jamy ust-

ris należy do rodziny Rhabdoviridaą a więc tej samej,

co wilus wścieklizny, któremu jako pierwszemlptzypi-
sywano działanię antyonkogenne. Juz bowiem w I9lż r,
de Pace stwierdził u chorej na raka cofanie się zmian

To dziwne, że przy tak wielu tropizmach tych patoge-

pierwszym
konwalesce
wirusów w
tchawicy bydła; nabłonkowych wymienia bydła (|łącz-

nie z fibroblastami); śródbłonkowych pępowiny bydła;



badano w odpowiednich testach serologicznych na obec-
ność przeciwciał dla wirusów: BHV-2, BHV-4, odde-
chowego syncytialnego bydła, biegunki bydła, białaczki
bydła i adenowirusa typu 3. Surowice zawierające prze-
ciwciała dla BHV-4 badano w seryjnych dwukrotnie
wzrastaj ących rozcieńc zenlach, a czterokrotny wzrost
miana między surowicąz ostrej i późniejszej (2I. dzień)
fazy lznawal1o za znamienny. Dalsze następujące fakty
przemawi aj ą za możliw ąr o7ą zakażenia B HV- 4 w zap a-
leniu wymienia u krów: w czterech z 10 obór wystąpiło
zakażentę tym wirusem w tym samym czasie, gdy stwier-
dzono kliniczne mastitis, w oborze czwartej, gdzie co-
rocznie u ponad 50oń m7ecznych krów były problemy z
tą chorobą l5 zwlerząt (ż3%) nastąpiła serokonwersja
Ilb znaczny wzrost miana przeciwciał dla BHV-4 w
porównaniu z dwoma (9%) kontrolnymi; u czterech z
pięciu krów chorych na zapa7enie wymienia w tej obo-
r ze nię izo lowano z mleka ch o rob otwó r czy ch b akterii, a
tylko nieliczne kolonie S. uberis u piątej. Wellenberg i
wsp. przyznają że rozstrzygnlęcie czy BHV-4 może
odgrywać bezpośrednią i/lub pośrednią rolę w patoge-
nezle mastitis u bydła wymaga dalszych badań. Stwier-
dzenie powstania przeciwciał w czasie klinicznego za-
palenia wymienia sugeruje BHV-4 jako pierwotnąprzy-
czynę, z drugiej jednak strony nie można wykluczyć, że
wirus ten zwiększać możewraż|iwość nazakażenie bak-
teryjne. Udaną pier-wszą izolację BHV-4 z próbek mle-
ka krów chorych na zapalenie wymienia można wyja-
śnić użyciem hodowli komórek pępowiny, rzadko sto-
sowanych w badaniach wirusologicznych bydła. Auto-
rzy wykonują obecnie próby sztucznego zakażęnia oma-
wianym wirusem w celu wywołania zapa|enia wymie-
nia, a tym samym spełnienia postulatów Kocha.

Uodpornienie ryb przeciw wirusowej krwotocznej
posocznicy przez iniekcję mysich genów kodujących
swoiste przeciwciała. Otrzyman ie rekombinacyjnych
jednołańcuchowych przeciwciał umozliwia genetyczne
wykorzystanie tego w profilaktyce chorob zakaźnych.
W celu sprawdzenia tej metody na rybim modelu, Lo-
renzen i wsp. (19) podali domięśniowo pstrągom tęczo-
wym plazmid DNA zawierający zęstaw genowy, kodu-
jący powstanie jednołańcuchowych przeciw ciał zobo-
j ętn iaj ących rabdowirus krwotocznej posocznicy. Wyka-
zano pojawienie się krążących przeciwciał rekombina-
cyjnych i stwierdzono ochronny immunitet na zakaże-
nie wirusowe.Utrzymywał się on stosunkowo krótko -
około 39. dnia po podaniu szczepionki nastąpiła elimi-
nacj a komórek mię śni owych pro dukuj ących pr ze ciw cia-
ła. Aliorzy sądz1 żę czas utrzymywania się przeciwciał
mógłby byc dłuższy przy lżycill gatunkowo homolo-
gicznych (rybich a nie mysich) genów przectwciał.

Zastosowana metoda wymaga kilku słów wyjaśnie-
nia, gdyż stanowi całkiem now} eksperymentalny jesz-
cze sposób immunoprofilaktyki. Omawia go Kwang (15)
wskazując, że jest on odmianą szczepieńgenetycznych.
Dotychczas tetminem tym określano użycie szczepio-
nek polinukleotydowych, które w odróznieniu od szcze-
pionek konwencjonalnych nie zawierają gotowych an-

tygenów, a materiał genetyczny, który wprowadzony do
organizmu powoduje ich powstanie. Wydawało się, że
jest to ostatnie słowo w immunoprofilaktyce. Szczepion-
ki te nie dawały jednak czasem tak dobrej odpowiedzi
immunologtcznej jak konwencjonalne i to skłoniło do
poszukiwania innych metod immunizacji. Taką właśnie
jest koncepcja dostarczenia organizmowi genów kodu-
jących przeciwciała swoiste dla patogenu. Są to więc
też szczepionki genetyczne, ale dostarczające nie infor-
mację dla tworzenia przez organizm antygenów, indu-
kujących odpowiedź immunologiczną a informację dla
produkcji przeciwciał. Można się spodziewac, że po ulep-
szeniu metody takiej immunizacji utrzymają się one dłu-
żej niż po biernym uodpornieniu, kiedy wprowadza się
gotowe przeciwciała w surowicy. Szczepionki genetycz-
ne tego rodzaju zapewniająoczywiście tylko odporrrość
humoralną gdyż komórkowa uwarunkowana jest obec-
nością swoiście uczulonych limfocytów T.

Perspektywy terapii chorób prionowych i uspraw*
nienia ich diagnostyki. Prawdopodobieństwo, ze gąb-
czasta encefalopatia bydła (BSE) sforsowała barierę ga-
tunkowąi doszło do zakażetiallldzi, czego następstwem
ma byc nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba
vCJD (dotąd stwierdzono ponad 40 jejprzypadków) jest
coraz większe, stąd d:uża wciĘ Iiczba badań w całyrł
świecie nad prionami. Wyniki niektórych nowszych,
zwłaszcza mo lekulartych, omówili o statnio w kraj owym
piśmiennictwie m.in. Siwicki i Rotkiewicz (26). To za-
grożenie stwarza konieczność pilnego poszukiwania le-
ków przeciw gąbczastym encefalopatiom. Niezależnie
bowiem od wciąż jeszcze całkowicie pewnie nie wyja-
śnionej ich etiologii (samo białko, wirus czy wirino?),
choroby te cechuje nagromadzenie się, głównie w mó-
zgu, btałka PIPS" będącego zmienioną izoformą białka
PrPc powierzchni komórek gospodarza. Ta konwersja
wyraża się zmniejszeniem się ilości formy alfa-helikal-
nej a wzrostem beta-fałdowej.

Soto i wsp. (27)podaliw styczniu 2000 r. wyniki prób
hamowania tych konformacyjnych zmian przy użycttl
syntetycznych peptydów homologicznych do fragmen-
tów PrP ulegających nienormalnemu pofałdowaniu; pep-
tydy te posiadają swoiste grupy hamujące powstawanie
formy beta-fałdowej białka. Badali działanie peptydu
,,iPrP13" na rewersję struktury i właściwości PrPS'uzys-
kane g o z mo z gow my s zy zakażony ch s ztlc znię trz ę s aw -
ką (scrapie) oraz z mozgow Ildzi zmarłych na spora-
dy cznąi wariantową postać choroby Creutzfeldta-Jako -

ba. Peptyd blokuj ący strukturę b eta-fałdową powodował
in vitroczęściowąrewersję PrPS" do postaci biochemicz-
nie i strukturalnie podobnej do PrPc w stopniu za7eżnym
do stęzenia ,,iPrP13". Traktowanie zakaźnego materiału
prionowego trzęsawki tym peptydem opóźniło wystąpie-
nie objawów klinicznych i zmniejszało jego zakaźność
o 90-950ń dlazakażonych myszy.

Altorzy podają że w poprzednich licznych próbach
lży cia syntetycznych p eptydów p o dej mowa ny ch pr zez
innych badaczy, nie uzyskano rewersji właściwości PrPS"
i zmiany struktury; w próbach leczenia chorób priono-



wych używano też rożnych małych drobin (sulfonowa-
nowane polianiony, amfoterycyna B, czerwień Kongo,
antracykliny). Niektóre z nichprzedŁlżały okres inku-
bacji i okres przezywania zwierząt laboratoryjnych za-
każonych trzęsawką nie nadają się jednak do leczenia
chorób prionowych zlwagi na toksyczne działanie.

W lutym 2000 r. Priola i wsp. (23) podali, że pewne
cykliczne tetrapirole (porfiryny i ftalocyjaniny), które
w poprzednich badaniach tych autorów hamowały in
vitrotworzenie się PrPS', okazały się również skuteczne
in vivo w leczeniu myszy zakażonych dootrzewnowo
duz ą dawką materiału zakaźne go trzę s awki ( s crapi e) . In-
iekcje wymienionych preparatów zwiększały czas prze-
żyw ania zw ierząt od 5 0 -3 00 %. Autorzy przypomlnają
że lżyte preparaty były jń stosowane w innych choro-
bach u ludzi i okazały się mało toksyczne; ogólnie do-
stępne są liczne porfiryny i ftalocyjaniny, a poniewaz
metody syntezy nowych, oraz struktura kompleksów
białko-tetrapirol są szczególnie dobrze poznane, opty-
malizacja struktury tetrapiroli o profilaktycznej. a na-
wet terapeutycznej skuteczności rokuje duże nadzieje.

Być może w leczeniu chorób prionowych przydatne
okazac się mogą preparaty otrzymane przez Fostera i
wsp. (8), omówione w poprzednim artykule (18), a sko-
mentowane przez Pennisi (21 ), umożliwiające błędnie
pofałdowanym białkom odzyskanie właściwej konfor-
macJ1.

Nie wiadomo w jakim stopniu i czy w ogole znaleźc
będą mogły zastosowanie w terapii ogłoszone w listo-
padzie 2000 r. wyniki badań Fischera i wsp. (7), które
pogłębiły znajomość patogenezy chorob prionowych, a

co najważniejsze stworzyły podstawę usprawnienia dia-
gnostyki. Autorzy wykazali,ze samo odkładanie się biał-
ka prionowego w mozgll nie stanowi przyazyny proce-
sów neuropatolo gicznych. Do j e go uszkodzeni a potrzeb -
ne jest wzajemne oddziaływanie PrPS'z innymi składni-
kami komórki. Fischer i wsp, stwierdzili, że w krwi ludz-
kiej i myszy takąrolę spełnia plazminogen wiążący PrPs'
i zakaźnośc prionową. To wiązanie zostaje zerwane po
zn7szczęnlu konformacji PrPS' przez 6M mocznik lub
guanidynę. Tak więc plazminogen stanowi pierwszy en-
dogenny czynnik wybiórczo wiązący PrPS', tym samym
umozliwiający rozrożnienie między normalnym i pato-
1ogicznym białkiem prionowym i ta nieoczekiwana wła-
ściwośc może zostać wykorzystana w diagnostyce za-
każeń prionowych. Co więcej, poniewaz we krwi są
prawdopodobnie priony BSE - tu autorzy powołują się
na badania Houstona i wsp. (11), a usunięcie plazmino-
genu redukuj e zakaźny ładunek prionowy w plazmie,
mogłoby to okazaó się uzyteczne w eliminacji prionów
z krwiopochodnych produktów. Wyniki badań Fischera
i wsp, komentuje Pound (2ż) przytaczając też opinie in-
nych specjalistów, m.in. dotyczące kwestii identyczno-
ści prionow z homogenatow zmozgu, uzytych w opisa-
nych badaniach, i prionów z Wwi, zwŁaszcza w odnie-
sieniu do ich agregacji; nie wiadomo też czy plazmino-
gen będzie wiązał PrPS' innych gatunków, ważnych ze
względów praktycznych - bydła i owiec. Pound przyta-

cza też wypowiedź Aglzzl'ego współautora badań, że
głównym ich celem było pogłębienie znajomości zapo-
czątkowania i klinicznego przebiegu chorób prionowych,
co udało się dzięki identyfikacji białek selektywnie wią-
zących PrPS".
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