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Wci¹¿ fascynuj¹ce priony
PAWE£ P. LIBERSKI
Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworów Katedry Onkologii Akademii Medycznej, ul.Paderewskiego 4, 93-509 £ód
Jednym z najbardziej fascynuj¹cych problemów wspó³czesnych nauk biomedycznych jest problem czynnika infekcyjnego
scrapie i choroby Creutzfeldta-Jakoba. Problem ten sta³ siê równie¿ dodatkowo wa¿ny ze wzglêdu na pasa¿ choroby szalonych
krów (encefalopatii g¹bczastej byd³a) na cz³owieka i nieznanych dot¹d rozmiarów epidemii. Teori¹, która zyska³a obecnie
najwiêksze poparcie eksperymentalne jest teoria "prionu" - czynnika zakanego utworzonego jedynie z bia³ka PrPSc, bêd¹cego
patologicznym konformerem prawid³owego bia³ka PrPC. W artykule omówione s¹ teorie prionu oraz teorie alternatywne teoria wirino, czyli hybrydy utworzonej z ma³ego kwasu nukleinowego i p³aszcza bia³kowego, kodowanego przez gen
komórkowy oraz teoria wirusowa.

Dwadziecia piêæ ofiar w wiêkszoci poni¿ej 30
roku ¿ycia zmar³ych na rzadki zespó³ otêpienny tzw.
nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (nwCJD)
stanowi³o pierwszy dowód, ¿e encefalopatia g¹bczasta
krów (choroba szalonych krów; BSE) zainfekowa³a
ostatecznie cz³owieka [36]. Panika, która wybuch³a
z tego powodu spowodowa³a, ¿e grób jednej z ofiar by³
g³êboki na 9 stóp a nie jak zwykle na 6 za grabarze
zostali wyposa¿eni w ochronne ubrania i rêkawice
chirurgiczne. Nie po raz pierwszy choroby wywo³ane
przez priony, do których nale¿y CJD i encefalopatia
g¹bczasta byd³a (bovine spongiform encephalopathy BSE), poruszy³y media. Ju¿ w 1985r., gdy brytyjska
telewizja poda³a sensacyjn¹ wiadomoæ i¿ chory, który
zmar³ prawdopodobnie na CJD, zosta³ zaka¿ony podczas
podawania hormonu wzrostu otrzymywanego
z przysadek cz³owieka, wród biorców hormonu i lekarzy
wybuch³o przera¿enie. U ludzi przyjmuj¹cych hormon
wzrostu nie zaobserwowano jednak epidemii CJD jednak
oko³o 100 pacjentów przyjmuj¹cych hormon wzrostu
zosta³o zaka¿onych [2]. Co stanie siê teraz nie wiadomo.

Obraz neuropatologiczny nvCJD jest
charakterystyczny. Elementem patognomicznym jest
obecnoæ blaszek amyloidowych otoczonych
wianuszkiem wakuoli (ang. florid plaques). Blaszki takie
s¹ rozsiane w korze mózgu i mó¿d¿ku, j¹drach
kresomózgowia, wzgórzu i podwzgórzu. Nie wystêpuj¹
one w innych odmianach CJD cz³owieka stwierdzono je
natomiast po pasa¿u BSE na makaki [27].
Immunohistochemia z u¿yciem przeciwcia³ przeciwko
bia³ku prionu (prion protein - PrP), wykazuje w mózgach
chorych z nvCJD obecnoæ bardzo licznych blaszek Kuru
i blaszek wielordzeniowych ró¿nej wielkoci oraz PrPdodatnich z³ogów oko³o-komórkowych i wokó³ wakuoli
a tak¿e linijnie u³o¿one z³ogi w istocie szarej.
Molekularnie, wszystkie przypadki nvCJD wykazuj¹
Met Met
genu dla PrP (patrz ni¿ej).
polimorfizm 129
Choroba Creutzfeldta-Jakoba, która zosta³a
opisana przez dwóch niemieckich neuropatologów
(Hansa Gerharda Creutzfeldta i Alfonsa Jakoba) w latach
dwudziestych tego wieku, wystêpuje ze sta³¹ czêstoci¹
1 na milion mieszkañców na ca³ym wiecie. Od 1968
roku, kiedy to Clarence J. Gibbs junior i D. Carleton
Choroba Creutzfeldta-Jakoba a tajemnica "kuru" Gajdusek przeszczepili ten zespó³ na szympansy [15],
by³o wiadomo, ¿e przyczyn¹ jest tajemniczy czynnik
Obraz kliniczny nvCJD jest odmienny od obrazu
infekcyjny, mniejszy ni¿ najmniejsze dot¹d znane wirusy
sporadycznego CJD (¿aden z przypadków nvCJD nie
i wiroidy. Wczeniej D. Carleton Gajdusek odkry³ kuru,
zosta³by rozpoznany jako prawdopodobny CJD na
zwan¹ przez dziennikarzy od jednego z towarzysz¹cych
gruncie klinicznym). U 9 z 10 pierwszych chorych [36]
tej chorobie objawów, miej¹c¹ siê mierci¹
stwierdzono zaburzenia zachowania (lêk, agresja) jako
a wystêpuj¹c¹ endemicznie w niedostêpnych górach
objawy prodromalne; u czterech wyst¹pi³y ci¹g³e
Papua Nowej Gwinei u cz³onków grupy lingwistycznej
dysestezje, ból w stopach utrzymywa³ siê przez ca³y okres
(plemienia) Fore [11,13,14,28] (ryc. 1). Kuru szerzy³a
choroby. U dziewiêciu chorych, ataksja stanowi³a wczesny
siê poprzez rytualny kanibalizm uprawiany przez Fore
objaw. Otêpienie, stwierdzane u wszystkich chorych,
w dowód szacunku dla zmar³ych krewnych [28].
pojawi³o siê w pónym okresie choroby; jedynie u dwóch
Wyci¹gniêty z roz³upanej czaszki mózg gotowano
chorych zaburzenia pamiêci by³y objawem wstêpnym.
w bambusowym cylindrze a nastêpnie zjadano b¹d
W ¿adnym przypadku nie odnotowano typowego dla CJD
zapisu EEG pod postaci¹ synchronicznych fal wolnych rozsmarowywano na skórze. Czynnik infekcyjny zawarty
w ogromnej iloci w gramie mózgu przenika³ do
i ostrych.
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organizmu przez uszkodzone luzówki i przewód
pokarmowy. Po d³ugim okresie czasu (od kilkunastu
miesiêcy do 40 lat) rozpoczyna³ siê powolny proces
umierania, zaburzenia równowagi, dr¿enie (kuru
oznacza dr¿enie, np. z zimna lub dreszcze podczas
gor¹czki), przymusowy p³acz i miech; charakterystycznie nie wystêpuje zespó³ otêpienny nawet
w koñcowej, terminalnej fazie choroby. W ostatnim stadium, wyniszczeni i niezdolni do poruszania chorzy
oczekiwali mierci g³odowej lub ginêli wskutek
zach³ystowego zapalenia p³uc. Nawet kompletnie
pijany powie potem Gajdusek, móg³ zauwa¿yæ, ¿e
choroba wystêpuj¹ca endemicznie wród kanibali
prawdopodobnie szerzy siê przez jedzenie trupów.
Gajdusek od pocz¹tku zreszt¹ podejrzewa³, ¿e kuru jest
chorob¹ zakan¹ (praktycznie ka¿da choroba
wystêpuj¹ca endemicznie jest zawsze chorob¹ zakan¹;
wyj¹tek stanowi¹ pojawiaj¹ce siê nagle zatrucia, których
na Papua Nowej Gwinei nie ma). Ale zaka¿ane gryzonie
i króliki nie zachorowa³y na kuru... Dzi wiemy, ¿e czas
obserwacji by³ zbyt krótki.
W 1959 William Hadlow, patolog weterynaryjny
pracuj¹cy w Narodowych Instytutach Zdrowia, w Rocky
Mountain Laboratory, Hamilton, zdecydowa³ siê na
opublikowanie w naukowym pimie Lancet listu [12],
bêd¹cego wynikiem wczeniejszej korespondencji
z Gajdusekiem, stwierdzaj¹c ¿e zmiany w mózgu

Ryc. 1. Dwoje dzieci w pocz¹tkowej fazie kuru. Dziêki
uprzejmoci dr. D. Carletona Gajduska, Frederick, MD,USA.

chorych na kuru przypominaj¹ chorobê owiec i czasem
kóz, zwan¹ scrapie. Scrapie (polska nieu¿ywana nazwa
trzêsawka lub ko³owacizna) , wystêpuj¹ca endemicznie
w Anglii od XVIII wieku, jest wywo³ywana przez
tajemniczy wirus (czynnik przes¹czalny), o którego
istnieniu po raz pierwszy donios³o dwóch francuskich
badaczy, J. Cuille i P.-L. Chelle w 1936 roku [8]. Scrapie
charakteryzuje siê d³ugim okresem inkubacji (czasem
jaki up³ywa od zainfekowania zwierzêcia a¿ po
wyst¹pienie objawów choroby) siêgaj¹cym wielu lat.
Gajdusek ju¿ wiedzia³ dlaczego pierwsze próby
zaka¿enia ma³ych zwierz¹t laboratoryjnych by³y
nieudane, po prostu nale¿a³o d³u¿ej czekaæ zatem
... czeka³. Pierwsze szympansy zaka¿one kuru
zachorowa³y w 1965 [14]. W 1976 Daniel Carleton
Gajdusek uzyska³ najwy¿szy zaszczyt jaki mo¿e spotkaæ
uczonego, Nagrodê Nobla [11].
CJD przypomina kuru i na ca³ym wiecie
wystêpuje z tajemniczo identyczn¹ czêstoci¹ jednego
przypadku na milion mieszkañców. Do 1985 znanych
by³o tylko kilka przypadków tej choroby, która rozwinê³a
siê w wyniku b³êdnych dzia³añ medycznych - przeszczepienia rogówki i wykonywania badañ elektrofizjologicznych elektrodami ig³owymi wk³uwanymi do
mózgu chorego [2]. Sk¹d bior¹ siê pozosta³e przypadki
 nie wiadomo. Liczba chorych po podawaniu hormonu
wzrostu zaczê³a rosn¹æ (obecnie ponad stu chorych),
wkrótce pojawili siê chorzy po podawaniu gonadotropin
(tak¿e izolowanych z przysadek), wreszcie po
przeszczepie liofilizowanej opony twardej, pobranej od
chorego z CJD; oko³o 70 chorych. Ca³y czas ryzyko
dotyczy³o jednak minimalnej liczby chorych, przede
wszystkim tych którym podaje sie hormon wzrostu
(obecnie zreszt¹ otrzymywany metodami in¿ynierii
genetycznej a wiêc ca³kowicie bezpieczny).
Choroba szalonych krów
W 1986 roku, Gerald A.H. Wells, wybitny
patolog weterynaryjny pracuj¹cy w Central Veterinary
Laboratory (CVL) brytyjskiego Ministerstwa Rolnictwa,
Rybo³ówstwa i ¯ywnoci w New Haw ko³o Londynu
bada³ mózg krowy, pad³ej z powodu nieznanej dot¹d
choroby neurologicznej. Obraz przypomina³ scrapie.
W rzeczywistoci Gerald Wells odkry³ w³anie now¹
jednostkê chorobow¹ - "chorobê szalonych krów" (BSE)
[35]. Od pojedynczych przypadków w koñcu lat
osiemdziesi¹tych choroba zaczê³a szerzyæ siê lawinowo
wród populacji brytyjskich krów, w 1994 by³o ju¿
³¹cznie 138 359 przypadków. BSE jest jednak nadal
chorob¹ niezbyt czêst¹ wystêpuj¹c z czêstoci¹ 1 - 2 %
w danym stadzie a tak du¿a liczba przypadków jest
wynikiem du¿ej populacji byd³a w Wielkiej Brytanii.
Pierwsze pytanie, które zada³ sobie Gerald Wells
brzmia³o, dlaczego epidemia wybuch³a wród krów
w³anie teraz. Tutaj odpowied by³a wzglêdnie prosta.
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Krowy, zw³aszcza krowy mleczne, s¹ karmione
bogatobia³kowym pokarmem (tzw. meat and bone
meal lub cow cake) a uzyskiwanym z odpadów owiec
i krów, taki proces nazywa siê po angielsku rendering
(od s³owa, to render - topiæ, np. t³uszcz). Kilka lat przed
pojawieniem siê pierwszych przypadków klinicznych
zmieniono procedurê otrzymywania tego produktu.
Zmiana technologii spowodowa³a, i¿ czynnik infekcyjny
(prion) zawarty w owczych (lub krowich) odpadach nie
zosta³ zniszczony i zaka¿a³ krowy. W drugiej fazie
epidemii, krowy by³y ju¿ zaka¿ane odpadami
pochodz¹cymi z krów zaka¿onych BSE. Innymi s³owami,
zosta³a zlikwidowana tzw. bariera gatunkowa (czynnik
infekcyjny ma trudnoci z zaka¿aniem organizmów
innego gatunku). Ale drugie pytanie brzmia³o bardziej
z³owieszczo...czy czynnik ten mo¿e teraz zakaziæ
cz³owieka....czy grozi nam druga, tym razem znacznie
wiêksza, epidemia kuru? W miêdzyczasie BSE
zaatakowa³a inne gatunki zwierz¹t: antylopy (np. Kudu),
kota domowego (pierwszy odnotowany przypadek nosi³
imiê Max, st¹d nazwano go Mad Max), geparda, pumê,
ocelota, tygrysa syberyjskiego i bizona. Wszystkie te
zwierzêta otrzymywa³y pokarm wzbogacony w bia³ka
uzyskiwane z odpadów. Wszystkie...poza antylop¹ Kudu,
która, podobnie jak ma to miejsce w naturalnej scrapie,
przekazuje infekcjê pionowo, z matki na potomstwo.
Kuru i CJD ³atwo eksperymentalnie zakaziæ du¿e
naczelne (np. szympansy) oraz tzw. ma³py Starego
i Nowego wiata np. ma³pê wiewiórkowat¹ (Squirrel
monkey) lub paj¹kowat¹ (ang. Spider monkey), znacznie
trudniej za myszy; hodowany w domach chomik syryjski
jest naj³atwiej zaka¿alny CJD [11]. Ze scrapie jest
dok³adnie odwrotnie, stosunkowo ³atwo jest zakaziæ
myszy czy chomiki, trudniej ma³py Starego i Nowego
wiata, szympansy s¹ za ca³kowicie oporne. Do marca
tego roku wydawa³o siê, poprzez analogiê ze scrapie, ¿e
cz³owiek, który jest najbli¿szy genetycznie szympansom,
nie powinien lêkaæ siê BSE. Pozostawa³o tylko jedno
ale. Wi¹¿e siê ono z odkryciem dokonanym w po³owie
lat szeædziesi¹tych przez Alana G. Dickinsona i Hugh
Frasera z Edynburga; czynnik infekcyjny scrapie nie jest
biologicznie jednolity, istniej¹ jego odmiany zwane
szczepami (zwyk³e wirusy np. grypy te¿ wystêpuj¹ pod
postaci¹ szczepów) [9]. Jedne szczepy wywo³uj¹ chorobê
u pewnych odmian myszy szybko (mówimy wówczas,
¿e okres inkubacji jest krótki), inne wolno a inne wcale.
Szczepy ró¿ni¹ siê tak¿e nasileniem i dystrybucj¹ zmian
wywo³ywanych w mózgu. Pytanie brzmia³o. Czy szczep
czynnika infekcyjnego, który wywo³a³ epidemiê BSE nie
jest odmienny od pozosta³ych, innymi s³owami, czy
epidemiê zapocz¹tkowa³ bardziej z³oliwy szczep, który
zosta³ wyselekcjonowany po zaka¿eniu krów.
W padzierniku 1997 Moira Bruce i wsp. [3] oraz Hill
i wsp. [19] opublikowali odpowied twierdz¹c¹ na to
pytanie: szczep, który wywo³uje nvCJD i BSE jest
identyczny i odmienny od znanych szczepów scrapie.
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W Wielkiej Brytanii trwaj¹ intensywne badania
problemu, miêdzy innymi wszystkie przypadki CJD s¹
rejestrowane w specjalnym orodku stworzonym w tym
celu w Edynburgu a kierowanym przez dr Roberta Willa.
Odnotowano mieræ na CJD trzech farmerów, którzy
hodowali krowy zaka¿one BSE ale ta ma³a liczba mo¿e
wynikaæ jedynie z przypadku. Rzeczywicie, farmerzy
ci chorowali na sporadyczn¹ formê CJD a nie na
nwCJD [3]. Wczeniej ju¿ stwierdzono objawy CJD
u kilku nastolatków (najm³odszy mia³ 19 lat), wydawa³o
siê jednak, ¿e s¹ to nieistotne zbiegi okolicznoci...dzi
wiemy, ze zwiastowa³y one nadci¹gaj¹c¹ burzê.
Priony - nowe czynniki infekcyjne
Co wiemy o budowie czynnika infekcyjnego
scrapie zwanego obecnie prionem [32]. Wirusy s¹ to
patogeny zwierz¹t, owadów, rolin a nawet bakterii.
W odró¿nieniu od wszystkich organizmów ¿ywych
zawieraj¹ tylko jeden kwas nukleinowy, DNA lub RNA
(wszystkie inne organizmy zawieraj¹ zawsze oba kwasy
nukleinowe) oraz p³aszcz bia³kowy; najmniejsze wirusopodobne twory (wiroidy rolin) nie zawieraj¹ ju¿ bia³ek
a tylko kolist¹ cz¹steczkê RNA. Wed³ug Stanleya
B. Prusinera, któru otrzyma³ tego roku Nagrodê Nobla
za t¹ w³anie koncepcjê, czynnik infekcyjny scrapie
(prion akronim od proteinaceous infectious particle,
z przestawionymi samog³oskami) jest jeszcze prostszy
i nie zawiera ju¿ nawet kwasu nukleinowego.
W latach szeædziesi¹tych nie¿yj¹ca ju¿ Tikvah
Alper bada³a wra¿liwoæ czynnika scrapie na inaktywacjê
promieniowaniem jonizuj¹cym [1]. Wyniki by³y
zaskakuj¹ce; czynnik ten by³ tak oporny na dzia³anie tego
promieniowania, i¿ Alper jako pierwsza zaproponowa³a,
¿e musi byæ on pozbawiony kwasu nukleinowego.
Istotnie, procedury dezynfekcyjne, które niszcz¹ kwasy
nukleinowe nie powoduj¹ inaktywacji wirusa scrapie za
te które niszcz¹ bia³ka, inaktywuj¹ go. Dane te sk³oni³y
Stanleya B. Prusinera z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w San Francisco do wysuniêcia w 1982 roku hipotezy
prionu. Hipoteza ta sugeruje, ¿e czynnik wywo³uj¹cy
scrapie jest utworzony wy³¹cznie z bia³ka. W nastêpnym
kroku Prusiner i jego wspó³pracownicy istotnie oczycili
bia³ko (uwidoczniaj¹c je w postaci pr¹¿ka na ¿elu
poliakryloamidowym). Iloæ tego bia³ka nazwanego PrP
(bia³kiem prionu, prion protein) by³a cile powi¹zana
z infekcyjnoci¹ scrapie; im wiêcej PrP tym materia³ by³
bardziej zakany. Kiedy wspó³pracuj¹cy z Prusinerem
Leroy Hood z California Institute of Technology
(CalTech) uzyska³ sekwencjê 15 N-koñcowych
aminokwasów PrP [33], oligonukleotydy o homologicznej
sekwencji u¿yto jako sondy celem sklonowania genu
dla PrP. Bomba wybuch³a w 1985 roku. Wówczas Bruno
Oesch pracuj¹cy w jednym z najlepszych laboratoriów
biologii molekularnej w Europie, u Charlesa Weissmanna
w Zurichu, sklonowal gen dla PrP i stwierdzi³, ¿e...jest
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to gen komórkowy (a wiêc nie gen czynnika scrapie czyli
prionu), który posiadaj¹ wszystkie ssaki oraz prawdopodobnie ptaki, muszka owocowa Drosophila i robak
C. elegans [30]. Gen tak...ale bia³ko u zdrowych ludzi,
mimo, ¿e wszystkie jego aminokwasy s¹ dok³adnie takie
same jak bia³ko chorych na CJD, posiada szereg
w³aciwoci innych ni¿ to samo bia³ko wystêpuj¹ce
u ludzi zaka¿onych CJD czy u owiec chorych na scrapie.
Miêdzy innymi, bia³ko komórkowe zdrowe (nazwane
c
przez Prusinera PrP ) zostaje ca³kowicie strawione za
pomoc¹ pewnych enzymów, za bia³ko scrapie (PrPsc )
zostaje strawione jedynie czêciowo, pozostawiaj¹c
oporny na trawienie rdzeñ o ciê¿arze cz¹steczkowym
27-30 kDa (tzw. PrP 27-30) Gdzie zatem jest klucz
c
sc
odró¿niaj¹cy zdrowe PrP od zakanego PrP .
Badania Prusinera sugeruj¹, i¿ w jego konformacji
c
przestrzennej. Pierwszym, który wykaza³, ¿e PrP ma
inn¹ konformacjê przestrzenn¹ ni¿ PrP sc by³ Byron
Caughey z Rocky Mountain Laboratory, Hamilton,
c
w USA, który stwierdzi³, ¿e PrP zawiera liczne domeny
tzw. α-helikalne (³añcuch aminokwasów skrêcony jest
sc
przestrzennie na kszta³t helikoidy) za PrP zawiera
przewagê tzw. struktur β-fa³dowych (tutaj ³añcuchy
aminokwasów uk³adaj¹ siê równolegle lub przeciwrównolegle) (ryc.2) [6, 34]. Pozostaje jednak kilka
podstawowych pytañ. W jaki sposób bia³ko normalne
nabiera cech wirusa czyli staje siê infekcyjne? Prusiner
sc
i jego proponenci sugeruj¹, ¿e w wyniku zaka¿enia, PrP
c
jako matryca narzuc¹ PrP swój patologiczny kszta³t,
innymi s³owami, cz¹steczka PrPsc zmienia cz¹steczkê
c
zdrowego bia³ka PrP w kolejn¹ cz¹steczkê zakanego
sc
PrP . O takim zjawisku pisa³ metaforycznie Kurt
Vonnegut (którego brat by³ zreszt¹ znanym

Ryc. 2. Pe³na struktura przestrzenna rekombinowanego PrPc
o d³ugoci 23 - 231 aminokwasów. Zwraca uwagê globularny
C-koniec zawieraj¹cy trzy α-helisy i dwie struktury β-fa³dowe.
N-koniec (aminokwasy 120-231) wykazuje w³aciwoci random-coil peptide. Dziêki uprzejmosci prof. R. Glockshubera,
Zurich, Szwajcaria.

amerykañskim krystalografem) w ksi¹¿ce Kocia
Ko³yska, gdzie lód-9 w zetkniêciu z wod¹ przekszta³ca
j¹ ca³kowicie w lód-9, niszcz¹c w wyniku wszystkie
zapasy wody na wiecie. A co ze szczepami scrapie.
sc
Prusiner uwa¿a, ¿e PrP mo¿e mieæ wiele ró¿nych
konformacji przestrzennych. Cz¹steczki PrP o odmiennej
konformacji przestrzennej by³yby w³anie szczepami
scrapie. Laureat Nagrody Nobla, D.C. Gajdusek
podobnie jak Byron Caughey czy Peter Lansbury
z Uniwersytetu Harvarda s¹dz¹ inaczej. Zakan¹ nie jest
sc
pojedyncza cz¹steczka lub dimer PrP lecz jej agregat,
sc
kryszta³. Pocz¹tkowo PrP tworzy j¹dro krystalizacji
(ang. a seed), wokó³ którego odk³adaj¹ siê kolejne
sc
cz¹steczki PrP . Tak jak z tej samej zamarzniêtej wody
mo¿na stworzyæ nieskoñczenie wiele form p³atków
sc
niegu, tak ta sama cz¹steczka PrP mo¿e utworzyæ
ró¿ni¹ce siê kszta³tem kryszta³y szczepów scrapie.
Niestety nikt nigdy nie obserwowa³ mechanizmu, który
umo¿liwi³by tworzenie takich odmiennych kryszta³ów
w komórce, nie znaczy to jednak ¿e mechanizmu takiego
nie ma, mo¿e po prostu nie zosta³ on jeszcze odkryty.
Pomimo nagrody Nobla dla Stanleya B. Prusinera,
istniej¹ jednak i inne hipotezy. Jeden z najwybitniejszych
badaczy scrapie, Richard H. Kimberlin jest autorem
hipotezy wirino [23]. G³osi ona, ¿e wirus scrapie jest
hybryd¹ (chimer¹) molekularn¹ sk³adaj¹c¹ siê z ma³ego
(wielkoci w³anie wspomnianego wy¿ej wiroidu) kwasu
nukleinowego oraz p³aszcza bia³kowego. Tego
pierwszego, ze wzglêdu na ma³¹ wielkoæ nie uda³o siê
dotychczas znaleæ. Poniewa¿ infekcja scrapie nie
powoduje ¿adnych zmian w uk³adzie immunologicznym
(nie pojawiaj¹ siê przeciwcia³a, nie tworz¹ siê uczulone
limfocyty itd) to taki p³aszcz bia³kowy powinien byæ
ukradziony (ang. pirated) komórce gospodarza
i traktowany przez komórkê jako w³asny (na ogó³ nie
wytwarzamy przeciwcia³ przeciwko w³asnym tkankom).
sc
P³aszczem tym móg³by w³anie byæ....PrP . Która
z hipotez jest ostatecznie prawdziwa wyka¿¹ zapewne
najbli¿sze lata i Nagroda Nobla dla Stanleya B. Prusinera
nie przes¹dza ostatecznego rozwi¹zania problemu. Jak
widzimy hipoteza prionu nie jest jedyn¹. Byæ mo¿e pole
scrapie czeka na trzecia Nagrodê Nobla.
Genetyka prionów
O tym, i¿ PrP jest cile powi¹zane z infekcj¹
scrapie czy CJD, wiadcz¹ tak¿e dane genetyczne. Od
lat trzydziestych wiadomo, ¿e 10-15% przypadków CJD
oraz, ex definitione, wszystkie przypadki choroby
Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS) i miertelnej
rodzinnej bezsennoci (ang. fatal familial insomnia, FFI),
dwóch bardzo rzadkich chorób wywo³anych przez
priony, wystêpuj¹ rodzinnie dziedzicz¹c siê autosomalnie
dominuj¹co. Z klasycznych badañ Alana G. Dickinsona
i wsp. z Edynburga wiadomo, ¿e okres inkubacji (a zatem
replikacja) czynnika scrapie znajduje siê pod cis³¹
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kontrol¹ genu Sinc (od incubation period) to¿samego
z Prn-p (analog genu PRNP u cz³owieka). Gen dla PrP
(PRNP) na chromosomie 20 u cz³owieka sta³ siê zatem
oczywistym celem poszukiwañ zmian ko-segreguj¹cych
z fenotypow¹ ekspresj¹ choroby. Pierwsza mutacja
wykryta w obrêbie PRNP by³a mutacj¹ kodonu 102
stwierdzona w GSS i prowadz¹ca do substytucji proliny
102
leucyn¹ [21]. Mutacje te (Leu ) wykryto w wielu
rodzinach GSS na ca³ym wiecie (³¹cznie z oryginaln¹
austriack¹ rodzin¹, w której po raz pierwszy opisano ten
zespó³ w 1936 roku, [26]. W niezwyk³ej rodzinie
(Indiana kindred) z GSS ze stanu Indiana, USA,
charakteryzuj¹cej siê obecnoci¹ typowych dla choroby
Alzheimera, tau-pozytywnych dystroficznych neurytów
wspó³wystêpuj¹cych ze zmianami specyficznymi dla
GSS, wystêpuje mutacja kodonu 198 prowadz¹ca do
substytucji fenyloalaniny seryn¹ za w podobnej
fenotypowo rodzinie ze Szwecji wystêpuje mutacja
kodonu 217 prowadz¹ca do substytucji kwasu
glutaminowego arginin¹ [10,21].
Mutacje w obrêbie genu dla PrP (PRNP) wykryto
tak¿e w rodzinnych przypadkach CJD w tym
w historycznie pierwszym rodzinnym przypadku CJD
z rodziny Backer w Niemczech opisanym przez
Meggendorfera [25]. Mutacja kodonu 200 prowadz¹ca
do substytuacji glutaminy lizyn¹ wykryto we wszystkich
trzech ogniskach endemicznej CJD: w Izraelu u ¯ydów
Sefardyjskich pochodzenia libijskiego (a wandering Jew
of the Diaspora), w Czechos³owacji (Oravske kuru)
oraz w Chile [16, 18]. W fiñskich, holenderskich,
francuskich i amerykañskich (pochodzenia
holenderskiego i wêgierskiego) rodzinach z CJD wykryto
mutacje kodonu 178 prowadz¹c¹ do substytuacji
asparaginy kwasem asparaginowym [29]. T¹ w³anie
mutacjê wykryto w rodzinie Backer [25]. Identyczna
mutacja wystêpuje w przypadkach FFI, znanych
w klasycznej literaturze neuropatologicznej jako
demencje wzgórzowe (thalamic dementias) [17]. Na
marginesie, pierwszym, który opisa³ rodzinê z FFI by³
Gabriel Garcia Marquez w ksi¹¿ce Sto lat samotnoci.
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Mutacja Leu wystêpuje w przypadkach rodzinnej
spastycznej paraparezy z mnogimi PrP-pozytywnymi
blaszkami w korze ruchowej za nielicznymi w mó¿d¿ku
[24]. Fenotyp ten mo¿e byæ tak¿e wariantem GSS.
Wszystkie wymienione mutacje wystêpowa³y
w przypadkach rodzinnych. Wystêpuj¹ca endemicznie
kuru, podobnie jak sporadyczne przypadki CJD, nie
wi¹¿e siê z istnieniem ¿adnej mutacji. Natomiast
sporadyczne przypadki CJD wystêpuj¹ przede wszystkim
u ludzi bêd¹cych homozygotami dla polimorfizmu
kodonu 129 PRNP [7,31]. W sporadycznych przypadkach
CJD (w tym przypadkach jatrogennych - po podawaniu
ludzkiego hormonu wzrostu) przewa¿aj¹ homozygoty
Met Met
lub 129Val Val w odró¿nieniu od dominuj¹cej
129
Met Val
. Co szczególnie
heterozygotycznej populacji 129
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129
198
interesuj¹ce, Val wystêpuje powi¹zana z Ser lub
217
w GSS z tau-pozytywnymi dystroficznymi
Arg
neurytami [10, 21] za z Asn 178 w rodzinnych
129
178
przypadkach CJD. Obecnoæ genotypu Val Asn
prowadzi do wyst¹pienia fenotypu CJD natomiast Met129
Asn178 jest powi¹zana fenotypowo z FFI [17]. Wszystkie
Met Met
. Ca³oæ
przypadki nwCJD s¹ homozygotami 129
zmian genetycznych przedstawia ryc. 3.

Ryc. 3. Schemat zmian genetycznych w genie dla PrP (PRNP)
cz³owieka. Dziêki uprzejmoci dt P. Browna, LCNSS,
NINDS, Bethesda, MD, USA.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ obecnoæ mutacji
w obrêbie ludzkiego genu dla PrP czêciowo warunkuje
fenotyp kliniczny CJD [16]. Dla przyk³adu, w 74%
przypadków CJD z mutacj¹ kodonu 200 wystêpuje
typowy zapis EEG. W odró¿nieniu, zapis ten prawie
nigdy nie pojawia siê w przypadkach CJD z mutacj¹
kodonu 178. Przypadki CJD z mutacj¹ kodonu 178
cechuje znacznie wczeniejszy ni¿ w przypadkach
sporadycznych wiek zachorowania i znacznie d³u¿szy
czas trwania choroby. Jeszcze wczeniej manifestuj¹ siê
przypadki CJD, w których gen dla PrP zawiera
dodatkowe wstawki. Przypadki GSS zajmuj¹
ekstremaln¹ pozycjê, manifestuj¹c siê najwczeniej
i trwaj¹c najd³u¿ej.
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Myszy transgeniczne jako nowe ród³o wiedzy
o prionach
W dalszym kroku, badacze z laboratorium
Weissmanna skonstruowali myszy, które wcale nie
posiadaj¹ PrP, poniewa¿ gen dla tego bia³ka zosta³
uszkodzony (takie myszy nazywaj¹ siê knock-outy).
c
Myszy te s¹ w zasadzie zdrowe (a wiec PrP nie jest
niezbêdne dla ¿ycia) [5] lecz nie mo¿na ich zaraziæ
scrapie [4]. Czy jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem,
¿e PrP i czynnik scrapie to jedno i to samo.
Niekoniecznie. Jeli wyobrazimy sobie, ¿e PrP jest
receptorem dla czynnika scrapie (sytuacja analogiczna
dla wszystkich wirusów) to jego brak uniemo¿liwia
zainfekowanie komórki. Istnieje jednak pojedynczy
eksperyment, którego nie da ju¿ siê wyt³umaczyæ w taki
sposób. Karen Hsiao skonstruowa³a w 1990 myszy
transgeniczne (s¹ to myszy, które zawieraj¹ dodatkowo
obcy dodatkowy gen, np. cz³owieka, tzw. transgen)
zawieraj¹ce gen dla PrP obci¹¿ony tak¹ sam¹ mutacj¹
jak mutacja wystepuj¹ca w GSS [22]. U myszy tych
rozwinê³a siê spontanicznie choroba przypominaj¹ca
scrapie. Co wiêcej, Prusiner i Hsiao twierdz¹, ¿e choroba
ta jest równie¿ zakana, to jest mo¿na j¹ przeszczepiæ
na transgeniczne myszy o niskim poziomie ekspresji
transgenu . Je¿eli nie jest to jednak interakcja transgen:
transgen to hipoteza prionu zostanie ostatecznie
udowodniona.

Istotnie, Jane Manson, NPU, Edynburg,
przedstawi³a w ubieg³ym roku myszy transgeniczne,
z mutacj¹ P101L, ale z pojedyncz¹ kopi¹ transgenu.
Myszy takie nie wykazuj¹ cech spontanicznej choroby
zwyrodnieniowej, i z ich mózgu nie mo¿na dokonaæ
pasa¿u na mózgi innych zwierz¹t. Innymi s³owy,
spontaniczna choroba neurozwyrodnieniowa jest
jedynie artefaktem nadekspresji transgenu.
Czy czeka nas nowa epidemia ?
Jakie jest wiêc ryzyko epidemi CJD. M³odzi
ludzie, zmarli ostatnio na CJD, zakazili siê BSE
prawdopodobnie w latach osiemdziesi¹tych jako dzieci.
Na pocz¹tku epidemii BSE nie tylko nie zdawano sobie
sprawy z rozmiarów epidemii ale i nie bylo przepisów
prawnych zabraniaj¹cych u¿ywania odpadów bydlêcych
w ³añcuch pokarmowym cz³owieka. Zakaz taki
wprowadzono w lipcu 1988 roku i nale¿y przypuszczaæ,
¿e miêso krów urodzonych po tej dacie powinno byæ
bezpieczne. Istotnie epidemia BSE zdaje siê powoli
wygasaæ. W 1994 roku obserwowano oko³o
23 000 przypadków BSE a w 1995 roku jedynie 14 000.
Natomiast zupe³nie nie wiadomo ile osób zakazi³o siê
BSE przed lipcem 1988 rokiem. Tylko kilkanacie,
kilkadziesi¹t a mo¿e nawet kilka milionow. Na to ostatnie
pytanie odpowie jedynie czas.
Podziêkowania:prace badawcze prowadzone w laboratorium
P.P.L sa finansowane z II funduszu Marii Sk³odowskiejCurie i grantu KBN.
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Still fascinating prions
PAWE£ P. LIBERSKI
Summary
Transmission of bovine spongiform encephalopathy (BSE) or mad cow disease to humans resulted in
a new variant of Creutzfeldt-Jakob disease and raised both fear in media and a new wave of interest in
prion diseases or transmissible spongiform encephalopathies. Prions (according to a widely accepted
definition) are proteinaceus infectious particles composed of an abnormal conformer of prion protein
(PrP). Indeed, scrapie and cellular isoforms of PrP are identical in amino acid sequence but different in
conformation (a relative proportion of alpha-helices and beta-sheets). Prions are transmissible agents of
kuru, Creutzfeldt-Jakob disease, scrapie and several other transmissible spongiform encephalopathies.
However, these agents may not only be prions but also viruses or virinos (a viroid-like nucleic acid
embedded in a host-encoded protein shell).

