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Prion ptotein in muscle tissue of human and animal ofigin

Summary

Until recentlv muscle tissue of animals affected with transmissible spongiform encePhaloPathies was

regarded u, u ,of. product in respect to human consumption. Lack of ruminant muscle tissue in the categorY

of-Specified Risk Material confiims this assumption. However resu|ts presented in this review question the

above hypothesis.
Many; iesearchers haye managed to detect a pathological form of prio_n protein not onlY in musc|es of

laboratbry animals (mice, hamstórs) but also in tńe muscles of farm animals (sheeP). Moreover itrvas found
there during the incubation phase of infection. This was possible due to the use of sensitive diagnostic methods

enabling thó prion protein. However those results were found only in sheeP

scrapiećase. detectód in the muscles of calves and cows affected with BSE, as

well as those al|y "infected" with muscle tissue from BSE cases.
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Pasażowalne gąbczaste encefalopatie (TSEs), okreś-

składnik czynnika zakażne go (8) .

Patogenezachorób prionowych, badana od wielu lat,
nie zostałado końca wyjaśniona, W procesie tym wy-
różnia się: etap ,,namnażania" siębiałka prionowego
w miejscu zakażenta, etap neuroinwazjt (migracja do
ośrodkowego układu nerwowego, OIIN) oraz etap
zmian de generacyj nych w tkanc e nerwowej (neuro de-
generacja) (1). Predylekcja PrPS'do neuronów, (ktore
char aktery zuj ą s i ę najw y ższą eksp re sj ą n orm alne g o
białka prionowego - PrPC, będącego prekursorem for-

rząt,abyzminlmaLtzowaćryzykozakażęniakonsumen-
ta. W miarę uzyskiwania nowych danych zbadahnad
lokalizacjąbiałkap zęrzano listę SRM.
Tkanka rnięśniowa ie zaliczona do ka-
tegorii SRM, m,in. na podstawie b
nych przeprowadzonych w Agencji -

terynaryjnych Wielka Brytania,
gdzie cielęta, ą doustną tkankę
mięśniową od E, pomimo 5-1et-

btałka pri on owe g o u zakażanyc h my s z ek w p ró b kach
materiah,r z nerwów obwodowych układu nerwowego

wykryto obecność tego białka.
Dowodow na obecność PrPS'w samej tkance mięś-

przypuszczano (mi enie było ok. 500
razy ntższeniz wm tzacjawbadanych
mięśniach byłazro wyższązawatloś-
ciąw mięśniach kończyn tylnych, przy jednoczesnym
braku PrPS'w mięśniach szkieletowych głowy, szyi,
grzbietu i kończyn przednich (z wyjątkiem jednej



myszki), Altotzy nie dali jednoznacznej odpowiedzi
na takie ztóżntcowanie w występowaniu białka PrPS".
Wysunęli przypuszczenie, że zwlązane jest to z róż-
nicami biochemicznymi w poszczegóInych grupach
mięśni w róznych rejonach ciała, co determinuje od-
mi enną wraz liwo ś ć na t ó żnor o dne c zy nntki zakaźne.
Ponadto zwróclli uwagę na mozliwość różnej zawar-
tości białka X w poszczególnych partiach mięśni (biał-
ko to ni ektó r zy b adacze lznaj ą za niezb ędne w proc e-
sie,,namnazania" się PrPS"). Odkrycia te wskazaĘ, że
mięśnie, nawet po usunięciu tkanki nerwowej i limfa-
ty cznej, zawierając białko prionowe, stanowią ryzyko
zakńęnia dla człowieka. Autorzy zwrócili uwagę na
koniecznośc zastosowania czulszych metod diag-
nostycznych oraz wykonania badań na odpowiednich
modelach zwierzęcych, aby nie istniała bariera gatun-
kowa, o graniczająca skuteczno ść zakażęnta.

Zkoleiwyniki badańBartzai wsp. (3) wskazaĘ na
niebezpieczeństwo transmisj i chorób prionowych dro-
gąper os,popTzez uszkodzony nabłonek jęyka. Za-
kńając chomiki tą drogą materiałem z przypadków
gąbczastej encefalopatii norek (TME) wykazano, że
do cho dziło do namnńani a s i ę c zynnlka TME w tkan-
ce mięśniowej języka oraz w okolicznych węzłach
chłonnych, natomiast okres inkubacji choroby dla tego
gatunku zwierząt był najkrótszy spośród wszystkich
dró g pozamózgowe go zakażania. P onadto okazało się,
ze transmisja tego czynnlkapoprzęz uszkodzony na-
błonek j ęzyka j est 1 00 000 razy bardziej skuteczna niz
klasyczne zakażęnie dtogąper os. DoĘchczas nie opi-
sano przypadków wykrycia białkaPrPs" w mięśniach
języka od bydła chorego na BSE, podobnie jak po
doświadczalnym zakażeniu myszek homogenatem j ę-
zyka od zwierząt chorych (na BSE). Jednakże proba
biologiczna na myszkach nie jest zbl czuła i istnieje
ryzyko uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych
(11). W związkuzuzyskanymi wynikami, autorzy su-
gerują włączenie ozorów bydlęcych do Materiału
S zcze góInego Ryzyka ( S RM), aby zmintmalrtzow ać ry -
zyko ekspozycji człowieka na czynnik wywołujący
BSE.

Użycle cz,ilej metody badawczej do wykrywania
ob ecno ś ci PrP S' u chomików zakażany ch dr o gąp er o s
materiałem z przypadków trzęsawki owiec przez
Thomziga i wsp. w 2003 r. (9), pozwoliło na potwier-
dzenię wyników Prusinera i wsp. Wykryto obecność
białka PrPS'nie tylko w mięśniach szkieletowych koń-
czy n ĘIny ch chomika, alę także w prz e dnich, j ak rów-
niez w mięśniach głowy, grzbietaoraz jęyka.Zawar-
to ść te go białka była nięznacznie vry ższa w mięśni ach
jvyka niż w pozostaĘch grupach badanych mięśni.
Z kolęi w mięśniu sercowym urykryto najntższą tlośc
tego białka. Jednakże autorzy zaleclli ostrozne podejś-
cie do prezentowanych wynikóq gdyżzawartość PrPS"
w tkankach chomika po zakażeniu doświadczalnym
jest wyższantż z nafuralnych przypadków trzęsawki
owiec, BSE bydła czy też choroby Creutzfeldta-Jako-
ba (CJD) Iudzi.

Dotychczas prezentowane wyniki doty czyĘ badah
wyłącznie namodelach mvierzęcych. Dopiero w 2003 r.,
Glatzel i wsp, (5) wykryli obecnośó btałkaprionowe-
go w tkance mięśniowej ludzi chorych na sporadycz-
ną postać CJD (sCJD), Zastosowana wysoce czltła
m eto da det ekcj i (zagęszczeni e P rP S' p opr zęz r ó żnic o -

wą precypi tację z dodatkiem kwasu krzemowo-wol-
framoŃe go) trzykrotnie zwiększyła czułość metody
western blot. Pozwoliło to na wykrycie opornej na pro-
teolizę formy białka PrP w 8 spo śród 32 b adany ch pró-
bek mięśni szkieletowych, PrPS" wykryto w mięśniach:
piersiowych, udowo-lędźwiowych oraz mtędry żebro -
!\ych. Zawartość białka prionowego w tych tkankach
określono na poziomie 1 0 000 rary ntżsrym niż w przy -
padku probek OUN od chorych na sCJD. Uzyskane
wyniki w skazaĘ na mozliwo ś ć j atro gennej transmisj i
sCJD.

Hamirowi i wsp, (7) nie udało się wykryó białka
PrPS" w tkance mięśniowej bydła, owiec, jeleni i szo-
pówpoeksperymentalnymzakażenil,pomimolvykfy-
cia jego obecności w mózgowiu. W pracy tej po raz
pierwszy analizowano próbki po cho dząc e o d zw terząt
nielab oratoryj nych, co bardziej odpowiada warunkom
nafuralnym. Autorzy pracy, cytując Thomziga i wsp.
odnoszą się do wcześniejszych wyników, gdzie po
zakńęniu myszek i cieląt tkankąmięśniową od krów
chorych na BSE, także lzyskano wyniki negatywne.
Ponadto zwrócono uwagę na fakt wyższego poziomu
białka PrPS' po zakażęntu eksperymentalnym u zwie-
rząt laboratoryjnych w stosunku do zwierząt gospo-
darskich. Kolej nym argumentem lżytym przez auto -

row tej praay,tŁamaczącymujemne wyniki badań, było
lży cte we wcze śniej cytowanych prac ach lab oratoryj -

nychszczepow TSEs (sugeruje się mozliwość zwięk-
szonej zdolności tych szczepów do namnażania się
w tkance mięśniowej gospodarza, w efekcie wielokrot-
nego pasazowania na różny ch modelach zwterząt Ia-
boratoryjnych). Takze vy cięw powyzszych badaniach
metody immunohistochemicznej (IHC) do wykrywa-
ni a PrP S' możę tŁllmaczy ć niższą c n io ś ó di agno styc z -

nąw stosunku do metody western blot, uzywanej po-
wszechnie we wcześniej cytowanych pracach, Jednak-
ze doświadczęnię własne autorów tej pracy wskazuje,
że mętoda IHC jest równie czńa, anieraznawet czll-
sza ntż metoda western blot. Hamir i wsp. sugerują
konieczność podjęcia podobnych badań Ia szerczą
skalę (w badaniach ń>Ąo 20 zwierząt), aby potwier-
dzić lub wykluczyć obecność PrPS" w tkance mięś-
niowej.

Jednakże kolejne badania dwóch grup, Thomziga
i wsp. (10) oraz Andreolettiego i wsp. (2), potwierdzi-
Ę obecność PrPS" z przypadków trzęsawki w tkance
mi ęśni ow ej zakażany ch zw ier ząt w fazie b e zobj awo -

wej zakażenia. O ile pierwsza grupa autorów uzyskała
takie wlmiki na modelu laboratoryjnym (chomik), o ty-
le grupa Andreolettie go wykryła p ato 1o gic znę btałko
prionowe u owiec, W obydwu pracach zwterzęta za-
każano drogąper os, naśladując nafuralny sposób za-



q

kńęnia. Białko PrPS" wykrywano w bardzo póżnym
okresie fazy utajonej choroby, bezpośrednio przed
wystąpieniem obj awów klinicznych.

Podsumowując należy zauważyc, ze podnoszone
wcześniej kwestie wyższej skuteczności zakażęnta
zwierzątlaboratoryjnych w stosunku do zwierząt gos-
podarskich (gospodarz naturalny) w przypadku badatl
Andreolettiego i wsp. nie potwierdziły się, Autorom
Ęm udało się wykryć białko prionowe w tkance mięś-
niowej owiec w końcowyrrr stadium inkubacji choro-
by. Chociaż stejenie tego białka w mięśniach owiec
było 5000 razy niższentżw mózgowiu, to jednak ist-
nieje ryzyko transmisji choroby po spożyciu mięsa
baraniego (we wcześniej cytowanej pracy Prusinera
i wsp, stężenie PrPS'w mięśniach myszektransgenicz-
nych było 500 razy niższę niż w mózgowiu, co wska-
ntje na v,ry ższąc zuło ś ć te go mo delu laboratoryj ne go
w stosunku do gospodarza nafuralne go).Z drugiej jed-
nak strony, nie udało się dotychczas wykyc białka
PrPS" u cieląt i krow ,,zakażanych" tkankąmięśniową
mvterząt chorych na BSE. Różnice w patogenezietrzę-
sawki owiec oraz BSE bydła (zwłaszcza predylekcja
owczego białka prionowego do układu ltmfaĘczne-
go) oraz brak potwierdzonej transmisji czynnika wy-
wołującego trzęsawkę owiec na człowieka fiak ma to
miej s c e w przypadku B SE) wskaz uj ą że wyniki uzys-
kane w pracachnad trzęsawką owiec należy interpre-
tować z ostroznościąw odniesieniu do BSE u bydła.
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Tasiemczyce i wągrzyce należądo najbardziej rozpowszechnionych i nie
zaw sze r o zp o znaw anych chorób p as o ży tntczych, wy stępuj ący ch na w szy st-
kich kontynentach. W trosce o zdrowie społeczne wydany został ten wartoś-
ciowy przewodnik w r ozp o znawaniu, zap obie ganiu i zw alc zanis ta siemc zy c

iwagtzyc, głównie u ludzi. W opracowaniu przewodnika wzięli ldział czo-
łowi światowi specjaliści.

Treść ksiązki zawartajestw 6 rozdziałach o następujących tytułach, które
oddają charakler tego opracowan ia :

1) Biologia Taenią Solium, T. śaginata i T. saginata asiatica,
2) Kliniczn a w aET zy ca: T ozp oznaw anie i lec zeni e,

3) Epidemiologia tasiemczyc iwryrzyc,
4) Wykyrvanie i rozpoznawanie,
5) Zapobieganie tasiemczycom i wagrzycom,
6) Sposoby zwalczania tasiemczyc iwągrzyc.
Ksiązka jest wartościową pozycją.


