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Advances in leseatch on the species balliel in human and animal prion diseases

Summary
Prion diseases ar€ progressive and fatal neurodegenerative disorders in humans and animals and involve

conformational conversion of cellular prion proteins (PrPc) into the pathological isoform (PrP§c). The article
Presents experiments in transgenic animals, tissue culture cells, sequential analysis and NMR of PrPc mea-
surements carried out in order to identify the region in the PrPc important for PrPsC formation. These studies
haYe all revealed that the degree of homology between secondary structures in the middle third PrPc mo]ecule
in particular animals' is crucial in destroying the species barrier in prion diseases.
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Wystąpienie w latach 80. w Anglii i niektorych kra-
jach europejskich gąbczastej encefalopatii bydła (BSE)
karmionego mączkami mi ęsno-kostnymi, wyproduko-
wanymi zpadłychzwierzątlub owiec chorych na scra-
pie, zwróciło szczegóIną uwagę na mozliwość prze-
noszenia się gąbczastych encefalopatii na człowieka
i inne gafunki zwierząt(S, 16, 24).Z doĘchczasowych
badań i obserwacji nad występowaniem chorób wy-
wołanych pr zez pr iony wyn i ka, że przeniesi enie c zyn-
nlka zakażnego na inny gatunek w warunkach natu-
ralnych nastąpiło w przypadku choroby scrapie
u owiec, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), gąb-
czastej encefalopatii kotowatych (FSE), gąbczastej en-
cefalopatii kopytnych egzotycznych (EUE) oraz cho-
roby Creutzfeldta-Jacoba (CJD) u ludzi (6, 8,9). Przy-

w USA (29). Natomiast w warunkach eksperymental-
nych zakażenie prionami udało się przenieść na wiele
gatunków zwierząt (4, 6, 71, 2I). Poznane doświad-
czalntę możliwości w tym zakresie przedstawia tab. 1.
Najskuteczniejszą drogą zakażenia okazaŁa się iniek-

następnie droga dożylna oraz pod-
fektywne było zakażenie drogąpo-
est natomiast fakt, ze u niektórych

gatunków zwierząt nie udało się wywołać choroby,
mimo stosowania różnychdrog i sposobów zakażęnia.

Zewzg|ędu na istotne znaczeniepoznawczę i prak-
ty czne prob lemu zakażęń mi ędzygatunkowych w cho-
robach prionowych, w niniejszym opracowaniu przed-
stawiono przegląd niektórych aspektów molekulamych
tego zagadnienia z uwzględnieniem badań wykona-
nych na zwierzętach transgeni czny ch.

Tab. l. Gatunki zlvierząt, na które przeniesiono czynnik za-
kaźnl, d rogą zakażania ekspervmcntal nego

Objaśnienia: + wynik dodatni zakażenia, wynik LLjemny, nb -
nie badano, bd - brak danych (wg 4, 6, l l, 16)
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W 1960 r. w Anglii Patison i wsp. (14) zaobserwo-
walt, że w trakcie prób przeniesienia choroby scrapie
z owiec na inne gatunki zwierząt, czas od momenfu
zakńenia do wystąpienia obj awów chorobowych u no-
we go gatunku j e s t znacznię pr zedŁużony w porówna-
niu z czasem inkubacji u gatunku, zktórego przenie-
siono czynnik zakaźny. Stwierdzono również, żeko-
lejne pasaze powodująskrócenie czasu inkubacji cho-
roby. Zmiany histopatologiczne w tkance mózgowej
w pierwszym pasażu, aczkolwiek analogiczne w swo-
im wyglądzie,były mniej nasilone iróżniĘ się wiel-
kością (2,11). Zjawisko to określono jako barierę ga-
tunkową będącą,,swoi stą odporno ścią' u nowo zaka-
żotego gatunku. Skrócenie zaś czasu inkubacji po
kol ej nych p asażach tłumaczone j e st przełamani em tej
bariery.

Poznanie niektórych aspektów chemicznej i ftzy cz-
nej struktury c zynnika etiolo gic znego wylvołuj ącego
chorobę prionową oraz lżycie zwierząt transgenicz-
nych dostarczyło danych, które mogą rzucic światło
na zło żonę i w znac znej mtęr ze ni ewyj a śni one j e szc z e
zjawiska molekularne i epidemiologiczne, Zgodnie
zhipotezą Prusinera. (16, I7), wystąpienie choroby
prionowej zwwanęjest z pojawieniem się w komór-
ce nęrwowej oboknormalnego białka PrPC patologicz-
nej izoformy PrPSc], opornej na działanie proteaz. Po-
wstawanie PrPSC moze byćwyrazem samoistnej post-
translacyjnej przestrzennej konwersji białka w PrPSC.
Moze byc także wynikiem bezpośredniego oddziaĘ-
wania PrPC z PrPSC wprowadzonego do komórki ner-
wowej zzewnątrz. Białko patologiczne moze również
powstawać w wyniku pojawienia się rożnych mutacji

Konwersja PrP" w oparciu o matrycę PrP'c

PrP'"' PrP""

Konwersja PrP" w oparciu o agregację-polimeryzację

w genie Prnp kodującym białko komórkowe PrPC.
Efektem tych mutacji jest zmiana sekwencji amino-
kwasowej powstałego białka, a co za tym idzie, rów-
nież jego struktury. Przykłademtakiej mutacji jest sub-
stytucja kwasu glutaminowego na lizynę w kodonię
200 genu Prpn. Mutację takąwykryto w populacji lu-
dzi z chor ob ą C JD zamieszkaĘch w S łowa cjt, Izr aelu
i Chile (16),

Stwierdzono, ze występujące właściwości białek
prionowych s ą prawidłowo ś cią wyn lkaj ącą z ich struk-
tury drugo- itrzeciorzędowej. W strukturze komórko-
wej izoformy białka PrPC wyroznia się: 38% a-helis,
l4%o B-struktury, 27oń sl<rętów i 22oń nieuporządko-
wanych zwoi (13). W przypadku powstania PrPSC
w łańcuchu polipepĘdowym dochodzi do zwiększe-
nia się obszarów.P-struktury aż do 38%o, z równoczes-
nym zmniejszeniem się regionów a-helis do I9%o. Od-
kładanie się białka patologicznego w postaci amylo-
idu powoduje stopniową dysfunkcję komorki, a na-
stępnie jej zniszczenie i śmierć. Mechanizm konwer-
sji i gromadzenia się patologicznego białka w komór-
ce jest wyjaśniany za pomocą dwoch modeli (ryc, 1),
Pierwszy mo del konwersj i zaproponow any pr zez P ru-
sinera (17) i Weissmanna (27) za|<łada, że PrPSC po
połączeniu się z PrPC wymusza zmianę jego struktury
przestrzennej, w wyniku czego powstają kompleksy
heterodimerów prpsc.

Przyjmuje się, ze białko PrPSC]jest izoformą mniej
stab i lną ńiz PrP c' oraz że zmiana konformac y jna mo że
być procesem odwracalnym w przypadku braku agre-
gatów białka patologicznego. Drugi model tzw, poli-
meryzacji jądrowej zakłada, ze PrPS(' jest izoformą

PrP"" PrP""

bardziej stabilną od for-
mykomórkowej. Stanten
prawdopodobnie jest ki-
netycznie nieosiągalny
dla białka normalnego.
Dlatego, uważa się, że
prpsc może katalizować
konwersję PrPC lub tez
inicjować pojawienie się
częściowo juz zdestabili-
zowanej formy pośred-
niej (27). Zgodnte z tym
modelem, aktywność
konwertuj ąca PrPSC zapo-
czątkowuj e nagr omadze -
nie się białka patologicz-
nego poprz ez dołączanielI
się cząsteczek PrPC do
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Ryc. l. Schemat powstawania i gromadzenia się białek PrPSC w komórce
Objaśnicnia: PrPC - normalne białko prionowe, PrPSC - zakażnę białko prionowe, Prpt"' forma
pośrednia białka prionowego (rvg 16,25)

amyloidu. Oba te mecha-
nizmy nie wykluczaj ą się
i jest bardzo możliwe, że
podczas konwersji białek
komórkowych izoform
pato lo giczn y ch pr zemia-
ny struktury zachodzą



zgodnie z oboma mechanizmami. W świetle badań
DebBurmana i wsp. (5) powstającę agregaty białka
PrPSC mogąpowodować uaktywnienie się tzw. białek
chaperonowych (opiekuń czy ch),których zadaniem j est
zapobieganie powstawaniu tego typu struktur. Aktyw-
ność białek chaperonowych, określanych jako GroEL
oraz Hsp I04, możę w pewnych warunkach induko-
wać konwersję PrPC do PrPsC. Tempo konwersji może
wzrastaó, jeżeli PrPSC ulega częściowej denaturacji.
Zkolei ta częściowa denaturacja PrPSC umożliwia od-
dziaŁywanie z białkiem PrPC na etapie różnych inter-
mediatów konformacyjnych, co j ednocześnie wpływa
na zwiększenie zdolno ś ci infekcyj nych cząstec zękbiał-
ka prionow ego. Przy omawianiu mechanizmów two-
rzenia się PrPSC należy wspomnieć takze o hipotezie
zakładaj ąc ej udział w konw ersj i s trukturaln ej j aki e g o ś
nieznanego białka, określanego mianem białka X (7).
Hipotezę tę wspierają doświadczenia Ęch autorów
z użyciem transgenicznych myszy eksprymujących
prionowy gen chomika syryjskiego, Myszy te byĘ
wrażliwe na zakażenie chomiczymi białkami priono-
wymi, podczas gdy zakażenie myszy eksprymujących
ludzki gen kodujący bialko prionowe nie przyniosło
efektu. Pojawiła się natomiast ich wrazliwośó na za-
każenie ludzkimi prionami. Fakty te mogąwskazywać
naldział jakiegoś innego białka, określanego jako biaŁ
ko X, w procesie formowania się białka PrPSC. Przyj-
muje się, że wiązanie PrPC do białka X może zacho-
dzić prawdopodobnie dzięki obecności specyficznych
miejsc zlokalizowanych w obrębie sekwencji amino-
kwasowych C -końcowym b iałka P rPC . Zaobs erwowa-
no równiez, że zmiana aminokwasów w pozycji 2I4
lub 218 może zapobiegać konwersji mysiego PrPc' do
PrPSC, Aminokwasy te biorąudziałw formowaniu po-
wierzchni a-helisy białka, tworzącjeden epitop wraz
z ręsztami aminokwasowymi w pozycji 17 l i 17 6 (5).
Dodatkowo stwierdzono, że zmiana aminokwasów
w pozycji 167lub 2I8takżęmożę zapobiec formowa-
niu PrPS('.

Szczególne znaczęnię dla wyj aśnienia mechanizmu
bariery gatunkowej mają wnikliwe badania modelo-
we na myszach transgenicznych wykonane przez Scot-
ta i wsp. (19). Autorzy ci w przeprowadzonym do-
świadczeniu uzyli cńerechodrębnych grup myszy, któ-
rym do genomu komórek nerwowych wprowadzono
różną liczbę kopii genu chomika kodującego PrPC.
W wyniku tego w komórkach zwierząt zachodztła eks-
presja zarówno mysiego, jak i chomiczego genu Prpn.
Myszy te następnie zakażono chomiczym prionem Sha
Sc237. Wykazano, że wszystkię zakażone zwterzęta
zachorowały z objawami encefalopatii, przy czym
okres inkubacji od momentu zakażęnia do pojawienia
się objawów klinicznych choroby w poszczególnych
grupach zwierzątbył różny i wahał.się od 70 do 560
dni. Analiza wyników wykazała, iż czas inkubacj i cho-
roby u tychzwierząt był odwrotnie proporcjonalny do
ilości wcześniej wytworzonego w komórkach chomi-
czego białka PrPc. W grupie kontrolnej myszy kon-

wencjonalnych objawy choroby wystąpiĘ tylko unie-
których zwierząt i to dopiero po 600 dniach od czasu
zakażęnia. W następnym etapie doświadczenia grupę
myszy transgenicznych oraz grupę myszy i chomikow
nietrans formowanych zakażono mys im szczep em Mo
PrPSC. Objawy kliniczne choroby stwierdzono w obu
grupach myszy już po 70 dniach, podczas gdy u cho-
mikow nie doszło do zakażenta,

Z opisu Ęch eksperymentów jednoznacznie wyni-
ka, że tworzenie się PrPSC w komórkach nerwowych
jest ściśle zwlązane ze stopniem homologii między
białkiem normalnym a patologicznym. O znaczenil
PrP(' w powstawaniu choroby prionowej świadczą ba-
dania na myszach transgentcznych, ktorym z DNA
usunięto gen Prpn (3). Zaobserwowano, żeuĘchzwte-
rząt, mi mo wielokrotnych prob zakńenia prionami Mo
PrPSc', nie udało się wywołaó choroby. Dalsze badania
pozwoliĘ ustalić, że zaprzełamanie bariery gatunko-
wej odpowiedzialny jest środkowy odcinek sekwencji
aminokwasowej PrP('. Opisaneprzez Scotta i wsp. (19)
badania wykazaĘ, że barięra w układzie mysz cho-
mik kontrolowana jest przęz odcinek genu Prpn mię-
dzy I38. a 169. kodonem. Można tu tęż przytoczyc
wyniki doświadczenia Tellinga i wsp, (2ż,23),Badaczę
ci do genomu komórek nerwowych myszy wklono-
wali zrekombinowany gen Prpn, zawierający wewnątrz
środkową część sekwencji genu ludzkiego, otoczone-
go z obu stron odcinkami genu mysiego. U tych my-
szy zachodziła ekspresja chimerowego białka PrPC'
(254 aminokwasy). Następnie, po zakażeniu myszy
trans formowanych i kontro lnych Hu PrP SC: po ch o dzą-
cym od ludzi zmarłych na CJD zaobserwowano za-
chorowania tylko u zwterząt wytwarzających białko
chimerowe.

Dopiero analizacaĘch sekwencj i aminokwasowych
normalnego PrPC, pocho dzącychod kilkunastu romych
g atunków zw ier ząt, uj awniła znac zną zmi enn o ś ć ami -
nokwasów (29). Wykazano m.in., żę różnica ta mię-
dzy białktem chomiczym a mysim doĘczyła 16 ami-
nokwasów (9 I,3oń homolo gii), między białkiem owcy
a bydła wynosiła 7 aminokwasów (97,3oń), zaś mię-
dzy białkiem bydła a człowieka - aż 30 aminokwa-
sow (8 9,3 %). Natomiast naj więks zą zmienność ami-
nokwasów stwierdzono w obrębie środkowych sek-
wencji, najniższązaś w regionach C- i N-końcowych.

Dalsze interesujące badania in vitro z wykorzysta-
niem transformowanych komórek neuroblastoma po-
branych od ludzi i następnie zakażonych bydlęcym
PrPSC wykazaĘ, że mimo małego stopnia podobień-
stwa między I-rzędową strukturą ludzkiego PrPC a byd-
lęcego PrPSC dochodziło do zwiększonej ekspresji
PrPSC ( 1 5 ). Ilośó wytwa r zanęgo zakńne go białka w ko-
mórkach nie była w Ęm prrypadku skorelowana z syn-
teĘzowanymbiałkiem PrPc. Wyniki tych badań suge-
rowaĘ że w przekształceniu PrPC w postać zakaźną
uczestniczą jeszcze inne czynniki.

Wnikliwe studia nad strukturą przestrzenną PrPC
u kilkunasfu ssaków w oparciu technikę magnetycz-



nego rezonansu jądrowego (MNR)
prowadzili Billeter i wsp. (1), Riek
i wsp. (18) oraz Warwicker (26). Do
analizy wybrano tylko śro dkowy frag-
ment łańcucha polipeptydowego obej -
mującego sekwencje aminokwasow
w pozycjachod I24 do 226. W obrę-
bie tego fragmenfu znajdują się od-
ciŃi łańcucha polipeptydowego ufor-
mowane w a-helisy i B-struktury. Po-
równanie tych sekwencji wskazało, że
reszĘ aminokwasowe różniĘ sięaż
w 18 pozycjach. Występujące rózni-
ce podzielono na 4 klasy. Do klasy
pierwszej zaliczono aminokwasy
umiejscowione w centralnej części
analizowan ej cząsteczki białka (p ozry -
cja 164,166, 168 i 170) otazw dalszym jej odcinku
C -końcowy m (p o zy cj a 2 7 5, 2 I 9, 220 or az 223) . SkIa-
syfikowane w tej grupie aminokwasy uczestniczą
w formowaniu struktury przestrzennej między pierw-
szą B-struktur ą a d-gą a -helisą cząsteczki PrPC. Re-
giony te odpowiedzialnę sąza oddziaływania między
PrPC i PrPSC. Zmiany w tych pozycjach mogą powo-
dowaó zmiany ładunku elektrostaty cznego poszczegól-
nych reszt, co z kolei możę wpĘrvać na efektywność
tozpoznawania międz y cząsteczkowe go. Uwaza si ę
takżę, iż aminokwasy nalezące do tej klasy oddziaĘ-
wują ze wspomnianym powyżej hipotetycznym biał-
kiem X, W klasie drugiej znalazĘ się hydrofobowe
aminokwasy: izoleucyna, leucyna, metionina i wali-
na, umiejscowione na początku pierwszej a-helisy
i wewnątrz dwóch kolejnych a-helis. W przeciwień-
stwie do klasy pierwszej, reszty te nie sązaangażowa-
ne w oddziaływania między cząsteczkowe. Zw iązane
j e s t to z br akięm ładunku e l ektro staty czne go or az tw o -
rzeniem wiązań wodorowych. W klasie trzeciej wy-
stępują aminokwasy zajmljącepozycje I43,I45 i 155
na początku i końcu pierwszej a-helisy. Aminokwasy
te zawieraląboczny pierścień atomatyczny, co z kolei
określa ich stosunkowo duzy potencjał elektrostatycz-
ny, ktory możę destabilizować wiązania wodorowe,
a tym samympredysponuje je do zmiankonformacyj-
nych cząsteczki PrPC. Z kolęi do klasy trzeciej zali-
czono tylko jednąresztę: glutaminę (pozycja 186) wy-
stępującąw cząsteczce PrPC u bydła wewnątrz drugiej
a-helisy. W wyniku zastapieniatego aminokwasu resz-
tą kwasu glutaminowego następuje w tym regionie
zmlanaładunku dodatniego na ujemny. WpĘwa to na
przerw anie powiązan przestrzennych reszt aminokwa-
sowych należących do klasy pierwszej i trzeciej. Wy-
niki tych analtz potwierdzają uzyskane wcześniej re-
zlltaty badań Tellinga i wsp. (23) przeprowadzone na
myszach chimerach. Wskazuj ą o ne, że w łaicuchu PrPC
występują miejsca szczegóInie predysponowane do
łączenia się polipeptydu z innymi białkami, w tym z hi-
potetycznym b iałkiem X. Miej sca te znaj duj ąsię w ob-
rębie sekwencji między pozycją96 a 167. Zjawisko
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Ryc. 2. Schemat zmiany struktury Il-rzędowej środkowego regionu natywnego
białka PrPC podczas konwersji do zakaźnej formy białka PrPsc
Objaśnienia: Cyfry oznaczają sekwencję aminokwasów w PrPC. Mo mysz, Sha
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zmiany konformacyjnej PrPC w PrPSC ilustĄą bada-
nia wykonanę in vivo i in vitro przęz Kocisko i wsp.
(10) oraz Priolę i Chesebro (15). W eksperymentach
Ę ch wykazano, że do pr zełamani a b ari ery mi ędzy cho -
mikiem a mysząmożę dojśc w wyniku zastąpienia
aminokwasów w pozycji 139 (metionina - izoleucy-
na), 155 (asparagina -> tyrozyna) oraz 170 (asparagi-
na + seryna) (ryc. 2). Według Rieka i wsp. (18) zjawi-
sko to j est uwarunkowane wstępną zmianą konforma-
cjt przestrzennej po połączeniu się PrPC z PrPSC lub
w wyniku oddziaŁywania białka X.

Reasumując należy stwierdzić, ze istnienie bariery
gatunkowej związane jest z występowaniem różnic
w strukturze przestrzennej łańcucha PrPC u poszcze-
gólnych ssaków Zdętęrminowane jest to ólżązmien-
no ścią re szt aminokwasowych odpowiedz ialny ch za
formowanie powierzchni białka oraz Bworzenie spe-
cy ftczny ch mi ej s c o ddzi aĘwań p omi ędzy c ząste czka-
mi białkowymi. Obecnie duże znaczenie przypisuje się
placom nad modyfikacj ami PrP(] podczas posttransla-
cyjnego dojrzewani a cząsteczki białka, jak: gltkoltza-
cjareszt aminokwasowych w centralnej części łańcu-
cha, Bv or zenie mo stka dwusiarc zkowe go ( S - S ) p omię-
dzy resztami cysteiny, atakże roli N-końcowgo pepty-
du sygnałowego (20,24). Na podstawie tych danych
można przypuszczać, że dopiero takie zmodyfikowa-
nie łańcuchabtałka PrPc spowoduje przerwantę i za-
łamanie się struktury a-helikalnej. Nie mozna także
wykluczyć, ze pomięd zy poszczególnymi gafunkami
i s tni ej ą rózni c e w natęzeniu o ddziaĘw ań mtędzy cząs -
teczkowychodpowiedzialnychzautrrymaniestruktury
drugo-, tlzęcto- i czwartorzędowej białka.
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HELLEBREKERS L. J. (red.): Schmerz und
Schmerztherapie beim Tier. (Ból i leczenie bólu
l zwierząt). Wyd. Schliitersche GmbH, Hannover,
2001, str. 132, cena 46 €, ISBN 3-87706-590-2

Książka jest tłumaczeniem z angielskiego, oryginalnego
wydania, które ukazało się w Holandii pt. ,,Animal Pain.
A Practice-Orientated Approach to an Effective Pain Con-
trol in Animals", 2000. Niemiecka edycja wydana została
w pięknej formie - ładną czcionką atrakcyjnym dla oka
układem gr afi,czny m i wyb arwionymi po drozdziałami. Naj -

wazniejszym walorem ksiązki jest jednak jej treść, opraco-
wana przez Zespół B wybitnych przedstawicieli weteryna-
rii z Holandii, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Szwajca-
rii, Głównym autorem i redaktorem jest prof, Ludo J. Hel-
lebrekers zWydztału Weterynaryjnego w Utrechcie, który
nadał opracowaniu specyficzny, korzystny charakter.

Ból jest zjawiskiem w zasadzie ftzjologicznym, towa-
rzyszącym tak człowiekowi, jak i kazdemu zwierzęciu
w zdrowiu, a zwłaszcza w chorobie. Jego uśmierzanie iIe-

czenie czyni życie kazdego osobnika doskonalszym i łat-
wiejszym w odbiorze. Treść ksiązki podporządkowana jest
w dużym stopniu plaktycznej, klinicznej weterynarii. Nie
jest to j ednak aplikacyjny przewodnik po sposobach uśmie-
rzania bólu, ale głęboką w treści monografią nt. patofizjo-
logii i terapii tego zjawiska. Treść ksiązki zapewne najpeł-
niej oddadzą tytuły poszczególnych j ej rozdziałów,.

1) Ból u zwierząt-wprowadzenie do problemu,2)EĘcz-
ne aspekty zwalczania bóIuuzwierząt domowych, 3) Zmia-
na roli zwierząt w społeczeństwie, 4) Rozpoznawanie sta-
nów bólowychlzwierząt 5) Patofizjologia bólu i konsek-
wencje terapii analgetycznej, 6) Kliniczna falmakologia
sub stancj i anal gęty c zny ch,'7 ) Prakty c zn a anal ge zj a u m i ę-
sozefiIych, 8) Leczenie bÓlu u kotów, 9) Praktyczna terapia
bólu u zwierząt domowych i egzotycznych, 10) Praktyczne
leczenie analgetyczne u koni.

Ksiązka jest nadzwyczaj interesującym opracowaniem
problemowym tak dla biologów, jak i praktykujących leka-
rzy wet. Warto zapoznaĆ się z jej treŚcią.

Edmund K. Prost


