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Sumlnary
Data presented in this review concern: chemical synthesis of poliovirus in the absence of natural template;

details of herpesvirus replication; a virus-free porcine small intestine safe for xenotransplantation into hu-
mans; RNA interference - promise in the treatment of AIDS, polio and HCV infection; early specific mecha-
nisms of cellular immunity in feline immunodeficiency virus infection; g|ycation hypothesis of BSE pathoge-
nesis; BSE prion titration in vitro by conformation-dependent immunoassay, postexposure prophylaxis against
prion diseases with CpG oligodeoxynucleotides.
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Nowo poznane żródło zagrożenia egzotycznylni wi-
rusami stanowią pyły burzowe z Azji i Afryki. Stwier-
dzono, że rocznie przez oceany docierają nawet do obu
Arneryk miliony ich ton zawierające, oprócz ziemi, pe-
stycydow, metali ciężkich, szkodliwych owadow i pył-
ków kwiatowych, takze drobnoustroje. Naukowcy z ame-
rykańskiego Geological Survey's Center for Coasted and
Regional Marine Studies na Florydzie wykazali, że w cią-
gu ostatnich 18 miesięcy dotarĘ tan tą drogą rózne gatun-
kipatogenów, w tym tez bakterii, wirusów i grzybów (2).

Chemiczna synteza wirusa polio. Dokonali tego Je-
ronimo Cello, Aniko V. Paul i Eckard Wimmer (l0) z Za-
kładu Molekularnej Genetyki i Mikrobiologii, School of
Medicine, State University of New York. IJzyskalt za-
każny wirus przy braku naturalnego wzorca, odtwarza-
jąc go od podstaw (l2, 16,20,21). Pierwsza faza che-
micznej syntezy to utworzenie pełnego DNA (cDNA),
komplementamego do RNA wirusa, z fragmentów oli-
gonukleotydów zamówionych w firmach wykonujących
odcinki DNA o określonej sekwencji. Po stwierdzeniu
poprawnej kolejności nukleotydów w oDNA umieszczo-
no tę matrycę genomu wirusa w pozywce zawierającej
polimerazę RNA, gdzie nastąpiło przepisanie informa-
cji genetycznej z DNA na RNA, powielenie łańcuchów
RNA i translacja zawartej w RNA informacji do synte-
zy biał ek bud uj ących kap syd (pł aszcz b i ałko wy w iru s a).
Autentyczność otrzymanego poliowirusa potwierdzono
w próbach seroneutralizacji przez swoiste przeciwciała
w lrodowlach komórek, testach biochernicznych oraz
przez wykazanle patogenności dla myszy.

Warto jeszcze krótko omówić rozważania autorów
tego wielkiego osiagnięcia. Piszą oni, że cząstkę polio-
wirus a można lw ażac za zw tązek chemic zny, gdy ż moż-

na _qo otrzymać w postaci krystalicznej l oznaczyć jego
enrpiryczny wzór. Z drugiej jednak strony ta ,,chemicz-
na cząstka" namnaża się bardzo wydajnie w sposób na-
turalny w organizmie człowjeka i może wywołac pora-
żelną a nawet śmierlelną chorobę Heinego-Medina; tak-
ze w hodowli kornórek in vit1,o cały cykl replikacji wiru-
sa trwa tylko 6-8 godzin, a powoduje powstanie od l0a
do 105 wirionow zkażdej komórki. Bezkomórkowa syn-
tęza de noyo dała wirus o pełnych cechach biochemicz-
nych i patogennych. Gdy w 1828 r. Wóhler uzyskał syn-
tezę lno cznika, zachw tało to k onc epcj ą w i tali zm u. J eże -
li atrybutem zycia jest zdolność do replikacji, to polio-
wirus jest związkiem chemicznym, o sumarycznym wzo-
rze 
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Otrzymanie sztucznego wirusa budzi znaczny niepo-
kój, zwłaszcza teraz, kiedy wszędzie widzimy mozli-
wości terorystycznego uzycia broni biologicznej. Trze-
ba jednak wiedziec, że otrzymany poliowirus należy do
najmniejszych wirusow o maksymalnie uproszczonej
budowie. Składa się tylko z RNA i otaczającego go płasz-
cza blal|kowe go. Utworzenie większych w irusów, a szcze-
golnie duzego i wieloskładnikowego wirusa ospy wyda-
je się obecnie poza mozliwościami nauki. Poniewaz nie
mozna jednak wykluczyc mozliwości stworzenia jakie-
goś zupełnie nowego, prostego, Iecz szczególnie groź-
nego wirusa, należałoby moze odciąć dostęp do posia-
danych danych (l6). Dokonania Cello i wsp. stwarzają
równocześnie nadzieje na syntezę nowych, osłabionych
szczepów wirusów przydatnych do produkcji szczepio-
nek lub przenoszący ch Iecznicze geny.

Replikacja herpeswirusów. Wiriony tych patogenow
mają bardzo złożonąstrukturę. Ich duży rdzei- genom



DNA, j est upakowany w dwudziestościennym kapsydzie
(płaszczubiałkowym), otoczonym bezpostaciową powło-
ką (tegument), zawierającąIl różnych białek, ata zko-
lei - glikoproteinową otoczką. Dotychczas uważano, że
tę otoczkę nabywa wirus w trakcie przechodzeniaptzez
błonę jądrową, Ostatnio wykazano, iz jest inaczej i for-
mowanie się kompletnego potomnego wiriona wymaga
pokonania wielu barier wewnątrzkomórkowych. Dowo-
dzątego wyniki badańwykonanych na modelu cytome-
gal owirus a (r o dzina H e rp e s v i r i d a e) pr zez Muranyi' e go
i wsp. (ż5). a skomentowanych przezSanchez i Spector
(ż9). Otóż zreplikowany w jądrze komórki nowy DNA
herpeswirusa wnika do juz otworzonych kapsydów, któ-
re przemieszczając się w kierunku wewnętrznej błony
j ądrowej napotykaj ą na tej drodze na blaszkowatą siatkę
(lamina). Sforsowanie tej przeszkody umozliwiają dwa
białka wirusowe (UL3 4 i UL3 1 ), które przyciągaj ą biał-
kową kinazę C do błony jądrowej. Powoduje to wzrost
fosforylacji blaszkowatej siatki (lamina), a przez to jej
częściowe rozerwanie. Kapsydy stykają się z wewnętrz-
ną błoną jądrową a następnie, przechodząc przez nią
w trakcie pączkowania, uzyskują część białek powłoki
(tegument) oraz pierwotną otoczkę, którą tracą w czasie
p ąc zkowan ia pr zez zew nętr znąbłon ę j ądrową. Przenik-
nąwszy do cytoplazmy przemieszczają się do aparatu
Golgi'ego, gdzie otrzymują dodatkowe białka powłoki
i dojrzałąosłonkę (a więc dopiero tu a nie, jak dawniej
sa.dzono, wbłonie jądrowej). Wkońcu, w pęcherzykach
otrzymanych w aparacie Golgi'ego, przemieszczają się
do błony plazmatycznej, gdzie zostają uwolnione z ko-
mórki gospodarza.

Ostatnio wyjaśniono tez wiele nieznanych dotąd, bar-
dzo szczegółowych mechanizmow replikacji, m.in. ade-
nowirusów (33,34) i wirusa SV40 (3). Takie badania,
mające pozomie charakter czysto poznawczy, sąniezwy-
kle wazne ze względów praktycznych. Precyzyjna zna-
jomość najdrobniejszych procesów syntezy winrsa moze
nam pomóc znależc słabe, wrazliwe jej miejsca i zwięk-
szyć szanse chemioterapii przeciwwirusowej,

Inaktywacja wirusów w podśluzówce jelita cien-
kiego świni. Dużąprzeszkodę w upowszechnianiu kse-
notran sp lantacj i tkanek i navądow stan owi p otencj alne
niebezpieczeństwo międzygatunkowego przeniesienia
wirusów; obce przeszczepy przeznaczone dla człowieka
muszą spełniać szczegó|nie ostre kryteria (18), a mno-
gość narządów i tkanek uniemozliwia stosowanie jakiejś
jednej metody sterylizacji materiału do jego transplan-
tacji. Hodde i Hiles (18) biorąc pod uwagę szeroko sto-
sowane lżycie podśluzówki jelita cienkiego świni (SIS

small intestinal submucosa) w przedklinicznych labo-
ratoryjnych próbach, a ostatnio także kliniczne jej za-
stosowanie, podjęli badania inaktywacji wirusów w SIS,
Skrawki jelita czczeeo pobrane po uboju świni, odpo-
wiednio przy gotowane, zakażono duzymi dawkami : par-
wowirusa świń, retrowirusa świń, retrowirusa mysiej bia-
łaczki i wirusa choroby Aujeszky'ego. Następnie pod-
dano je działaniu mieszaniny 0,I8oń kwasu nadoctowe-
go i 4,8oń wodnego roztworu etanolu przez czas od 5 min.
do 2 h w temp. pokojowej. Otoczkowe wirusy ulegały

inaktywacji szybciej niżbezotoczkowe, lecz jtlż po 30
minutach wszystkie jej uległy, spełniając międzynaro-
dowe standardy wirusowej jałowości. Ęm samym me-
toda ta zapewnia otrzymanie bezpiecznego bioaktywne-
go materiałl przy datnego do ks enotransp lantacj i l czło -
wieka.

Interferencja kwasu rybonukleinowego (RNAi -
RNA interference). Odkrycie w 1998 r. tego zjawiska,
dotyczące go biolo gicznych mechan izmow kontrolnych
w komórce, zaliczanejest do najbardziej pasjonujących
osiągnięć biologii w ostatnich dekadach. RNAi stanowi
ewolucyjnie zachowany mechanizm nadzoru, który od-
powiada na dwupasmowy RNA (dsRNA - double stran-
ded RNA) przez sekwencyjno-swoiste wyciszenie (si-
lencing) homologicznych genów (24). Bradbury (5)
omawia krótko drogę dochodzenia do tego odkrycia.
Zaczęło się od badań genetycznych nad roślinami na
początku lat 90. a następnie nad nicieniami w 1998 r,,
kiedy stwierdzono, ze dsRNA stanowiący zanieczysz-
czenię preparatów RNA wyłączył ekspresję genu. Rok
później wykazano, żę małe drobiny dsRNA długości
około 25 nukleotydów wyciszają ekspresję genu u roś-
lin. To pasowało dobrze do wyników pracy jedne go zba-
daczy,który opisał Dicer - ęnzym obecny w komórkach
roślin izwierząt,przecinający dsRNA na takie małe frag-
menty, a właśnie te małe, interferujące RNA (siRNA -
small interfering RNA) decydują o zjawisku RNAi.
SiRNA nie kodują zadnego białka, wiązą się ze swoisty-
mi komplementamymi odcinkami mRNA, a następnie
kierują ich destrukcjąprzez związany kompleks enzy-
matyczny, co powoduje wyciszenie ekspresji odpowia-
dającego im genu,

Badania wykonane w ostatnich miesiącach przezktl-
ka grup badaczy wykazały mozliwość skutecznego uzy-
cia siRNA przeciw wirusom HIV i polio. A oto najważ-
niejsze informacje podane w pracach oryginalnych (7,
I7, 1 9, 24) oraz komentarzach (5, 6, 9, 11, 14, 23, ż7 ).
Juz w 2001 r. stwierdzono mozliwość blokowania in vi-
tro zakażenia komórek witusem HIY przez siRNA, któ-
re działająna receptory umożliwiające HIV wejście do
ludzkich komórek, a nawet mogące redukować replika-
cję wirusa, kiedy już nastąpiło zakażenie komórek. Po
raz pierwszy wykazano, ze wyciszenie ekspresji CD4
może zablokować rozwój zakażęnia. Wyniki takie uzys-
kano w różnych typach komórek - od hodowli komórek
HeLa do konrórek T otrzymanych od dawców. Istotne
jest wykazanie RNAi w pierwotnych limfocytach T,
głównym typie komórek zakażony ch i niszczony ch przez
HIV. SiRNA hamowały też namnażanie się szybko re-
plikującego się i wysoce patogennego wirusa polio oraz
uwalnianie się zakażonych komórek od tego patogenu.
Wyrażany jest pogląd, ze siRNA jako potencjalnie moc-
na i precyzyjna broń, dzięki swemu selektywnemu me-
chanizmowi dzjałania, wyeliminuje dowolny wirus lub
inny czynnik, przeciw ktoremu ją skierujemy. Jest bar-
dzo prawdopodobne, że można będzie jej ńyć w ogra-
niczaniu zakaźnego procesu chorobowego, karcynogen-
ności, a ponadto mieć będzie potencjalne zastosowanie
w pewnych genetycznychzablrzeniach. Nie wiemy jed-



nak, jak dostarczyć siRNA in vivo i jak dfugo ichdziała-
nie utrzyma się w całym organizmie gospodarza. Brum-
melkamp i wsp. (7) opracowali system stałej ekspresji
siRNA w komorkach ssaków. w odniesieniu do wirusa
HIV mozna się spodziewać, że z powodu jego zmien-
ności zajdzie koniecznośc stosowania koktajlu kilku
siRNA. Wyniki pracy McCaffrey'a i wsp. (24) wykona-
ne na myszach sugerująmozliwość terapeutycznego uzy-
cia siRNA w zakażenlu witusem zapalenta wątroby C.

Odkrycie zjawiska interferencji RNA oraz olbrzymie
szans e j e go wi elorakie go ter ap elty czne go wykor zy sta-
nia spowodowaĘ liczne zgłoszenia wniosków patento-
wych przez wiele firm przemysłu farmaceutyczno-me-
dycznego, Jedna z nich, mało znana australij ska,,Beni-
tec" już otrzymała patent na używanie tej technologii
w szerokim zakresie u ssaków, podobnie niemiecka,,Bio-
pharma" (11). Ta sytuacja budzi obawy lczonych, że
ograniczy to im dostęp do wielu technologii, z drugiej
jednak strony bogate fitmy stwarzająnadzieję na uzys-
kanie szybszego postępu. Na przykład ,,Benitec" poda-
j e, że ldało si ę oprac ować technikę umo zl iwiaj ąc ą wpro -
wadzenie długich pasm RNA do komórkl przy użyciu
takiej konstrukcji DNA, ktory zostaje przepisany w ko-
mórce na pojedyncze pasmo RNA. Ulega ono sfałdowa-
niu do postaci szpilki do włosóq rozpoznawanej przez
komórkę jako dwupasmowy RNA (11).

Wczesne swoiste mechanizmy komórkowej odpor-
ności w zakażeniu wirusem niedoboru odpornościo-
wego kotów. Wirus ten, FiV (feline immunodeficiency
virus), jest rozpowszechniony w całym świecie. Pierw-
sza,bezobjawowa faza zakażenia trwa od kilku miesię-
cy do kilku lat i u niektórychzwterzątkohczy się immu-
nosupresją lub rozwojem procesów nowotworowych.
Zrozlml,ęnie, w jaki sposób organizm hamuje w tej
pierwszej fazię namnażanie się i rozprzestrzenianie się
wirusa, jest koniecznę dla opracowania skutecznych
szczepionek, a ponadto zakażęnie kotów wirusem FIV
stanowibardzo dobry zwierzęcy model do prac nadAIDS
( 1 5 ). Poprzednio wykaz ano, że wirusowo- swoi sta odpo-
wiedź cytotoksycznych limfocytów CTL (cytotoxic
T lymphocytes) pojawia sięprzed swoistąodporności hu-
moralną. Mało natomiast wiadomo było o swoistej nie-
cytolitycznej odporności komórkowej. Flynn i wsp. (15)
wykazali niecytolityczne komórki T zdolne do hamo-
wania namnażania się wirusa we wszystkich tkankach
limfoidalnych już tydzieh po, natomiast swoiste CTL -
dopiero w 4 tygodnie po zakażeniu i to tylko we krwi,
a póżniejw węzłach chłonnych i w śledzionie.

A jeśli to nie priony... W tak zatytułowanym artykule
Piasecki (26) omawia hipotezę Boratyńskiego i Gorskie-
go (4) z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczal-
nej PAN we Wrocławiu, dotyczącą choroby szalonych
krow. Do zakażęnia niezbędne są białka prionowe, au-
torzy ci sądząjednak, że potrzebny jest jeszcze jakiś
dodatkowy czynnik powodujący rozwój choroby. Taka
koncepcja była jń poprzednio wysuwana, gdy stwier-
dzono, że chociaż można przekształcić in vitro normal-
ne białko PrPC w PrPS', to otrzymany materiał jest nie-
zakażny. Dlatego nawet Prusiner, ,,ojciec teorii priono-

wej", zakładał mozliwość istnienia prawdopodobnie ja-
kiegoś dodatkowe go współspraw cy, nazw anego białkiem
X, niezbędnego dla przejawiania chorobotwórczości. Bo-
ratyński i Gorski za|<ładają ze rozwojowi infekcji prio-
nowej u krów, sprzyjającząsteczki chemiczne powsta-
jące w wyniku glikacji, nieenzymatycznej reakcji białek
z cukrami w temperaturach powyzej 100oC, właśnie
w czasie produkcji pasz przęmysłowych (mączek kost-
no-mięsnych). Krowy posiadaj ą zupełnie odmienny sys-
tem trawienia i takie glikowane cząsteczki pobierane
zkarmą tylko nieco zmienione w żwaczu, przechodzą
do jelit, a stąd do krwioobiegu. Tą drogą docierają do
komórek mózgu posiadających receptory dla końcowych
produktów glikacji i powodująich uszkodzenie. Wspar-
cie dla takiego przyprlszczenia stanowią wyniki badań
wykonanychprzez Sasaki i wsp. (30), którzy vłykazali
w mózgu pacjentów chorych na chorobę Creńzfęldta-
-Jacoba zaawansowane końcowe produkty glikacji i ich
receptory. Boratyński i Górski sugerują tez, ze w trakcie
wyjaławiania mleka i środków spożywczych w bardzo
wysokiej temperaturze (UHT - ultra-high temperature),
w procesie glikacji białka powstaje wiele niezdefinio-
wanych drobin. Biorąc to pod uwagę, a także wzrost
wiedzy o patologicznej roli końcowych produktów gli-
kacji, nie można wykluczyć, żę nię są one w pewnym
stopniu odpowiedzialne za patogenezę zakażnych gąb-
czastych encefalopat i i.

Prionów dotyczy tez koncepcja Centrum Badań Wy-
sokociśnieniowych PAN LINIPRESS opracowania me-
tody niszczenia tych zakażnych czynników, wyjątkowo
opornych na tradycyjne metody sterylizacji (l3). Auto-
rzy przytaczają dane wskazujące na mozliwość rozbija-
nia wysokim ciśnieniem m.in. otoczek wirusów, kom-
pleksów immunologicznych orazamyloidu insuliny i są-
dzą że ciśnienie rzęól 4-6 tys. atmosfer mogłoby miec
ana7ogiczny wpływ na PrPS", jego przejście w normalne
białko PrPC i zanik zakażności. Wysokie ciśnienie nię
musi obnizać wartości odżywczych innych białek wcho-
dzących w skład mięsa, a mogłoby zapewnić efektywną
metodę niszczenia zawartych w nim prionów,

Ilościowa ocena in vitro prionów BSE w mózgu.
Swoistość i czułość wykrywania PrPS'w mózgu bydła
metodami immunoblottingu lub immunochemiczną jest
limitowana stopniem całkowitej hydrolizy obecnego
wszędzie PrPC. Safar i wsp. (28) opracowali metodę nie
wymagaj ąc ą enzymaty czr'ego trawienia badanego móz-
gu, a umozliwiającą bezpośrednie wykrywanie PrPS' na
zasadzlejego odmiennej konformacji. Test CDI (con-
formation-dependent immunoass ay - zależny od konfor-
macji test immunologiczny) wykonuje się przy użycil
fragmentów rekombinacyjnych przeciwciał (recFab)
o wysokim powinowactwie dla PrPS'. Autorzy wykaza-
li, ze CDI umozliwia ilościowe oznaczenie PrPs" w móz-
gu krowy, w podstawie mózgu czułośc oceny odpowia-
dała uzyskanej przy określaniu miana na transgenicznych
myszach. Miana prionu wynosiły około 107 jednostek
ID,o w gramie podstawy mozgLl. Safar i wsp. stwierdzili
takżeróżnice poziomu PrPS'w różnych strefach regionu
zasuwki (obex) stale objętej procesem neuropatologicz-



nym przy BSE. CDI umozliwia również odróżnianie PrPS.
u bydła, u trans genic zny ch my szy, a także l zakażony ch
chroniczną wllniszczającą chorobą (CWD) jeleni i łosi.

Poekspozycyj na profilaktyka rozwoj u zakażenia
p rio n owe go. Próby takie, przy lży ciu stymulacj i odp or-
ności wrodzonej, skomentowane ptzez Carlsona (8),
podjęli Sethi i wsp. (31), a uzyskane wyniki budzą na-
dzieję na ich praktycznę wykorzystanie w razie przypad-
kowego lub jatrogennego kontaktu z prionami. Dotyczy
to szczególnie personelu medycznego - neurochirurgóą
patolo gów, pielęgniarek i pracowników 1aboratoryj nych,
narażonych na jatrogenne zakażęnie, iCJD (iatrogenic)
i wariantową postać (vCJD) choroby Creutzfeldta-Jaco-
ba. Są doniesienia o ich przeniesieniu na pacjentów
w czasie niektórych interwencji chirurgicznych. Obawy
budząteż możliwości przypadkow ego zakażenia się czło-
wieka przezprlony BSE w czasie pracy z zawlerĄącym
je materiałem.

Poniewaz w zakażęniach prionowych nie dochodzi do
rozwoju odporności nabytej, pozostaje poszukiwanie
metod wzmagania odporności wrodzonej. Sethi i wsp.
podjęli takie badania na myszach. IJżyli do tego celu
oligodeoksynukleotydów CpG, których ochronną i lecz-
niczą skuteczność wykazali inni autorzy w odniesieniu
do śmierlelnej mysiej leiszmaniozy. Sethi i wsp. zakaża-
li myszy dootrzewnowo homogenatem mozgu myszy
chorych na trzęsawkę (scrapie), a następnie wprowadzali
tą samą drogą CpG: grupie pierwszej - równocześnie
i codziennie przez 4 dni; drugiej - po 7 godzinach i co-
dziennie przez4 dni; trzeciej po 7 godzinach i codzien-
nle pTzez 20 dni. Wyraziło się to 38% przedłlżeniem
czasl przeżywania myszy w I i il grupie (kontrolne my-
szy ginęły po 183 dniach), a w grupie III w okresie ob-
serwacji ponad 330 dni myszy pozostaĘ zdrowe. Te wy-
niki wymagają wyjaśnienia,lecz zdaniem autorów pra-
cy najb ar dzi ej prawdop o dobną przyc zyną j e st p o budze -
nie komórek wrodzonego układu immunologicznego, da-
jących ekspresję receptora TLR9 na makrofagach, mo-
nocytach, a szcze gólni e komórkach dendrytycznych. P o -
nięważoligodeoksynukleotydy CpG nie wykazuj ą uj em-
nego wpływu na zdrowie człowieka, można 1e lważac
zalękz wyboru przy poekspozycyjnej profilaktyce. Nie
wiadomo jednak, czy okażąsię skutecznę przy podaniu
ich później - po ekspozycji wspomniany tu TLR9
omówiłem w artykule dotyczącym toll-podobnych re-
ceptorów TLRs (22).

Niezależnie od badań nad wzmaganiem odporności
wrodzonej prowadzone są wciąz próby indukowania
odporności nabytej, a więc uzyskania szczepionek. One
bowiem mogłyby być lżyte nie tylko w przedekspozy-
cyj nej, ale tez po ekspozycyj n ej profi laktyce zakażei prl o -
nowych, biorąc pod uwagę niezwykle długi okres inku-
bacji tych chorób. Jak wiadomo, główna trudność uzys-
kania takich szczepionek wynika zbtakll immunogen-
nych właściwości prionów. Powstajape bowiem bardzo
wcześnie w rozwoju embrionalnym notmalne białko PrPC
powoduje zjawisko tolerancji takze na PrPS. układ
immunologiczny nie uważa go więc za coś obcego i nie
reaguje. Nowe nadzieje na uzyskanie takiej szczepionki
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przeciw zakażeniom prionowym budzą wyniki badań
Sigurdsona i wsp, (I,32),którzy lżyli w swej pracy ge-
netycznie strukturalnie zmienionych prionów BSE. Ich
wprowadzenie myszom, zakażonym następnie nomal-
nym prionem, wyrazlło się znacznym przedłuzeniem
okresu inkubacji choroby u tych zwierząt. Celem dal-
szych badań tych autorów jest spowodowanie takiej
zmlany prionu, aby jako obcy dla organizmu wl.wołał
odpowiedz immunologicznąimógł być ńyĘ jako szcze-
pionka przeciw BSE i vCJD.
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