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Transmissible spongiform encephalopathies (TSE) as well as
the properties of the major component of the infectious
agent � prion, and the most important human and animal
prion diseases are charecterized. Considering the recent bio-
chemical and molecular biological data, possible explana-
tions of natural resistance, species barrier and lack of the
immune response to the unconventional infectious particles
are presented. Finally the importance of immunoblotting and
immunostaining as the most specific confirmation of TSE
diagnosis is underlined. (Ref. 11.)
Key words: transmissible spongiform encephalopathies, scra-
pie, prion, cellular and pathological isoform, tolerance, TSE-
specific amyloid immunodetection.
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Práca charakterizuje skupinu prenosných �pongioformných
encefalopatií (TSE), ako aj vlastnosti infekèného agensu �
priónu a najvýznamnej�ích humánnych a animálnych prió-
nových nákaz. Vychádzajúc z biochemických a molekulovo-
biologických údajov predkladá názory na príèiny prirodze-
nej rezistencie, druhovej bariéry a neprítomnosti imunitnej
reakcie pri nákaze nekonvenèným infekèným agensom. Na
záver sa zdôrazòuje význam techniky imunoodtlaèkov
a imunofarbenia ako najcitlivej�ej �pecifickej metódy dia-
gnostiky TSE. (Lit. 11.)
K¾úèové slová: prenosné �pongioformné encefalopatie, �scra-
pie�, prión, celulárna a patologická izoforma, tolerancia,
imunodetekcia amyloidu �pecifického pre TSE.
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Prenosné (transmisné) �pongioformné encefalopatie (TSE)
(pomalé vírusové neuroinfekcie vyvolané nekonvenènými agensmi,
nekonvenèné infekcie CNS, infekèné amyloidózy, priónové choro-
by) tvoria hrozivo narastajúcu skupinu nákaz CNS èloveka aj zvie-
rat. Creutzfeldtova�Jakobova choroba (CJD), bovinná �pongio-
formná encefalopatia (BSE), klusavka (scrapie) oviec a ïal�ie TSE
� donedávna niè nehovoriace pojmy, iba fascinujúci predmet vý-
skumu malej skupiny vedcov � sa stali dôverne známymi aj v la-
ickej spoloènosti. Sú stredobodom záujmu nielen humánnej a ve-
terinárnej medicíny, ale aj ekonómov a hlavne � politikov EÚ.

Epidemický výskyt BSE v Anglicku a predov�etkým vznik 13
prípadov novej formy CJD, ktorá sa v �tátoch nepostihnutých BSE
nevyskytla � upriamili celosvetový záujem na výskum TSE. Sú
to neuroinfekcie, ktorých etiologický agens nebol zatia¾ jednoznaè-
ne charakterizovaný, sú nelieèite¾né, letálne a nekovenèné, ako
dokazujú výsledky vy�etrovania pomocou biochemických a mo-
lekulovobiologických metód.

Prvá známa TSE bola klusavka (scrapie) opísaná u oviec u�
roku 1738. Poznatok, �e ide o prenosnú chorobu, sa datuje a� do
roku 1938. Veda zaò vïaèí imunizácii. Po oèkovaní proti �louping
ill� (ovèou vakcínou inaktivovanou formalínom ) síce nevznikol
�louping ill�, ale klusavkou sa nakazilo viac ako 1500 oviec.

Podobne aj pri Creutzfeldtovej�Jakobovej chorobe � najvý-
znamnej�ej a najdlh�ie známej (1920) humánnej TSE prenosnú
povahu dokázal Gajdu�ek takmer o 50 rokov neskôr (Gibbs a Gaj-
dusek, 1969).

Z h¾adiska vzniku nových foriem CJD alebo prenosu TSE na
ïal�í �ivoèí�ny druh je pozoruhodné, �e ve¾mi èasto ide o zjavný
následok zásahu èloveka. Kuru na Novej Guinei je dôsledkom ka-
nibalizmu, prenosná encefalopatia noriek (TEM) vzniká výluène
u noriek na chovných farmách (kàmených mäsom a vnútornos�a-
mi nakazených oviec) a iatrogénna CJD, ktorá sa objavuje od ro-
ku 1985 u mladistvých v dôsledku dlhodobého lieèenia rastovým
hormónom, pripraveným z (CJD kontaminovaných) ¾udských hy-
pofýz (Koch a spol., 1985).

Roku 1986 sa zistila bovinná �pongioformná encefalopatia
(BSE) ako dôsledok perorálneho kàmenia kostnou múèkou, pri-
pravenou z uhynutých zvierat, vrátane oviec, postihnutých klu-
savkou (Wilesmith a spol., 1988). Koncom 70. a zaèiatkom 80.
rokov tepelný a chemický postup prípravy bol modifikovaný, v dô-
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sledku èoho u� nedochádzalo k inaktivácii pôvodcu klusavky.
U dojníc sa prejavila BSE v dôsledku dlhodobého kàmenia kost-
nou múèkou a aj preto, lebo sa chovali dostatoène dlho, aby sa
nákaza mohla u nich klinicky manifestova�.

Z poznania rovnakých biologických vlastností agensu a neu-
ropatologických nálezov pri TSE zvierat a èloveka vznikla nalie-
havá otázka � nako¾ko nakazené zvieratá ohrozujú èloveka.

Hodnotenie rizika zoonózového pôvodu nákazy u èloveka dl-
ho ovplyvòovala skúsenos�, �e prirodzený výskyt choroby u zvie-
rat bol limitovaný takmer dve storoèia na dva druhy (ovce a ko-
zy). Druhovú bariéru zdôraznil u� Sigurdsson (1954), keï ako pr-
vý skupinovo charakterizoval pomalé vírusové infekcie.

Proti mo�nosti prenosu nákazy zo zvierat na èloveka sa pou�í-
val argument, �e CJD sa vo vy��om poète nezistila pri profesiách,
kde je èastý kontakt s ovcami alebo ich produktmi. Nezistilo sa to
ani v �tátoch, kde sa klusavka (scrapie) vyskytuje u oviec ende-
micky (Anglicko, Francúzsko).

Významný rozdiel znamenali výsledky epidemiologickej ana-
lýzy CJD na Slovensku zameranej na potenciálne rizikové faktory
a ich porovnanie v lo�iskách zvý�eného výskytu nákazy a na ostat-
nom území SR. Výskyt profesií súvisiacich so �ivoèí�nou výro-
bou bol u pacientov z oblastí lo�iskového nahromadenia CJD sig-
nifikantne vy��í ako u pacientov mimolo�iskových, ako aj v celej
slovenskej populácii (Mitrová a spol., 1991).

So vznikom BSE sa okrem hrozivých kvantitatívnych rozme-
rov spája aj zásadný kvalitatívny (epidemiologický, biologický)
zvrat v záva�nosti problému TSE.

Druhová bariéra, ktorá sa javila ako spo¾ahlivý limitujúci fak-
tor, oèividne prestala ma� rozhodujúcu úlohu. Nákaza sa perorál-
ne (spôsobom, ktorý dával dovtedy pri experimentálnej infekcii
nespo¾ahlivé výsledky) preniesla na hovädzí dobytok. Tento sa pred-
tým desa�roèia pásol s postihnutými ovcami a �správal� sa ako
�prirodzene nevnímavý� druh. Ako nasvedèujú pribúdajúce va-
rovné údaje o perorálnom prenose nákazy na znaèný poèet no-
vých nakazených druhov (maèka domáca, znaèný poèet vzácnych
druhov chovaných v ZOO), pasá�ovanie infekèného agensu cez
hovädzí dobytok zmenilo jeho biologické vlastnosti.

Epidemiologický problém, ktorý vznikol v dôsledku epidémie
BSE v Anglicku a exportu nakazených zvierat do Nemecka a �vaj-
èiarska, vyvrcholil vznikom novej varianty CJD (Will a spol.,
1996). Charakterizuje ju výrazne ni��í vek postihnutých pacien-
tov (19�40 rokov), neurohistopatologické odli�nosti (poèetné
amyloidové plaky v CNS) a dlh�í priebeh klinicky manifestnej
fázy.

Doteraj�ie poznatky umo�òujú zatia¾ iba èiastoène nahliadnu�
do mechanizmov, ktoré rozhodujú o tom, èi urèitý druh alebo je-
dinec bude postihnutý TSE a aký bude klinickopatologický obraz
ochorenia.

Z imunologického h¾adiska je fascinujúci poznatok, �e aj keï
ide o neuroinfekciu, u postihnutého organizmu nemo�no dostup-
nými metódami detegova� prítomnos� bunkami sprostredkovanej
alebo humorálnej imunitnej reakcie.

Vysvetlenie tejto skutoènosti sa dáva do súvislosti s poznat-
kom, �e v patogenéze TSE má hlavnú úlohu glykoproteín � (pro-
teínová partikula � PrP), ktorého hlavným komponentom je mo-
difikovaná forma bunkovej bielkoviny hostite¾a (PrPc), ktorá tvorí
súèas� membrán (lymfatického aj nervového tkaniva). Táto biel-
kovina je nielen �truktúrnou a funkènou súèas�ou bunkovej mem-

brány, ale navy�e aj rozdiel, ktorý podmieòuje jej patologické sprá-
vanie, je nepatrný, spoèíva iba v zmene konformácie pri zachova-
nej sekvencii aminokyselín. Druhý rozdiel je v tom, �e bunkový
PrPc (33�35 kDa) po pôsobení proteinázy K podlieha proteolý-
ze, kým konformaène modifikovaný PrPsc je proti proteináze K re-
zistentný.

PrPsc izoforma je nízkomolekulový ve¾mi hydrofóbny amyloid
s molekulovou hmotnos�ou 27�30 000. Prvýkrát ho izolovali
z mozgu zvierat experimentálne infikovaných �scrapie� a jeho
mno�stvo koreluje s infekènos�ou. Pomocou elektrónového mik-
roskopu ho mo�no demon�trova� v podobe vlákien alebo palièiek.
Prusiner ho nazval priónom (PrP) (Prusiner a spol., 1981). Pre-
kurzor PrPsc je zakódovaný u èloveka na krátkom ramene 20. chro-
mozómu (u my�í na 2. chromozóme).

PrPc sa vyskytuje u v�etkých doteraz skúmaných druhov (my�,
chrèek, ovca, koza, prasa, krava, primáty). Ide o geneticky �iroko
zakonzervovaný druh bielkoviny. Rozdiely u jednotlivých �ivo-
èí�nych druhov sú relatívne malé, ale predsa dostatoèné na vytvo-
renie �druhovej bariéry�, ktorá sa prejavuje pri medzidruhových
experimentálnych prenosoch nákazy v prvej pasá�i neúplným poè-
tom úspe�ného prenosu infekcie a dlh�ou latentnou fázou, v po-
rovnaní s druhou a ïal�ou pasá�ou (Prusiner, 1995).

Výskum opakovane potvrdil, �e v rámci druhu hostite¾ský or-
ganizmus neprijíma ani PrPc, ani PrPsc ako cudziu bielkovinu, je
k obom tolerantný a správa sa tak poèas infekcie agensom �scra-
pie�, ako aj po imunizácii PrP, a to aj v prípade aplikácie adjuvan-
cií (Kascak a spol., 1987).

K ïal�ím poznatkom v tejto oblasti patrí, �e pri imunizácii my�i
s pou�itím heterológneho PrP napríklad chrèka sa protilátky (rea-
gujúce s PrP chrèka, ale nie my�i) vytvárajú. U PrP-deficientných
my�í nemo�no vyvola� infekciu �scrapie�. Imunizácia pou�itím
PrP a adjuvancií v�ak vyvoláva u nich silnú anti-PrP protilátkovú
odpoveï (samo PrP tvorbu protilátok nevyvolá). Je opodstatnený
predpoklad, �e my� je tolerantná k PrPc aj PrPsc, a teda aj k infek-
ènému agensu v dôsledku klonovej delécie PrP-reaktívnych T-bu-
niek poèas ich vývoja v týmuse.

Jedným z mo�ných vysvetlení neprítomnej imunitnej reakcie
by mohlo by�, �e pri infekcii �scrapie� nedochádza k aktivácii ne-
�pecifických mediátorov, ktorá obyèajne signalizuje inváziu pato-
génnych mikroorganizmov. Nepozoruje sa uvo¾òovanie napríklad
interferónov, TNF, interleukínov (IL-1, IL-6) a nenastáva ani akti-
vácia makrofágov, ktoré �nedopravia� antigén k T-bunkám. Pre
nedostatok IL-1, IL-6 a iných cytokínov nedochádza k aktivácii
a diferencovaniu buniek T a B a vzniká celkový obraz, �e pri TSE
je imunitný systém �slepý�.

Tvorba protilátok proti heterológnemu PrP sa vyu�íva pri �pe-
cifickej diagnostike TSE. Prítomnos� TSE-�pecifického amyloidu
mo�no dokáza� pomocou dostupných monoklonových a polyklo-
nových protilátok imunofarbením v histologických rezoch, alebo
pri pou�ití èistého PrP izolovaného z mozgu alebo sleziny pomo-
cou techniky �Western blot�. Èistý PrP z chrèkov, opíc a pacien-
tov postihnutých CJD mo�no detegova� pomocou my�ích mono-
klonových protilátok 3F4 (spoloèný epitop Met-Lys-His-Met).
U kráv a oviec sa pou�ívajú králièie polyklonové protilátky 1B3
a SO40.

Získanie ve¾mi èistých PrP a monoklonových protilátok umo�-
òuje dokonca technikami �immunoblot� a imunofarbením dife-
rencova� jednotlivé formy CJD.
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Detegovanie amyloidu �pecifického pre TSE imunocytomet-
rickými a imunohistochemickými metódami patrí k najcitlivej�ím
dôkazom TSE a dopåòa a� nahrádza tradièné diagnostické metó-
dy (experimentálny prenos nákazy, neurohistopatológiu).

Doteraj�í poznatkový stav nasvedèuje, �e imunitná reakcia pri
TSE má významnú úlohu v diagnostike, ale je neúèinná pri obra-
ne postihnutého organizmu.
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Dítì P. a spol.: Základy digestivní endoskopie. Praha, Grada-Avice-
num 1996, 229 strán, 48 obrázkov, 15 èiernobielych a 32 farebných
fotografií, 6 tabuliek, formát B5, väzba V2, cena 288 Sk.

Profesor Dítì prizval 10 gastroentero-
lógov-endoskopistov (dr. Èernoch, dr. Do-
sedìl, doc. dr. Dufek, doc. dr. Dvoøák, doc.
dr. Jirásek, dr. Kocna, doc. dr. Kotrlík, doc.
dr. �pièák, doc. dr. Vavreèka, dr. Zboøil, L.
Wi�niewski), ktorí mu pomohli vytvori� pre-
h¾adnú a informatívnu príruèku základov
digestívnej endoskopie. Monografia je ur-
èená najmä lekárom pripravujúcim sa na
atestáciu z gastroenterológie alebo pre zís-
kanie licencie pre digestívnu endoskopiu.
Som presvedèený, �e s chu�ou a so záuj-
mom ju budú èíta� chirurgovia, internisti,
pediatri aj mnohí praktickí lekári.

V siedmich kapitolách v�eobecnej èasti je zachytená história di-
gestívnej endoskopie, vysvetlené princípy pou�ívaných endoskopov,
údr�ba endoskopických prístrojov, príprava pacientov na vy�etrenie
a základy premedikácie, monitorovanie poèas endoskopického vy-
�etrenia, úloha endoskopickej sestry, dokumentácia v endoskopii �
terminológia a poèítaèové spracovanie.

V rozsiahlej �peciálnej èasti je v 13 kapitolách spracované endo-
skopické vy�etrenie pa�eráka, �alúdka a dvanástnika, enteroskopia, ko-
lonoskopia, endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia, en-
doskopická papilosfinkterotómia, terapeutická endoskopia pankreasu,
vyu�itie laseru v gastroenterológii, perkutánna gastrostómia, endosko-
pická ultrasonografia, perkutánna transhepatická cholangioskopia, pe-
diatrická endoskopia, rektoskopia a laparoskopia.

Zrozumite¾ne a zrete¾ne pre prax spracovaná monografia úspe�ne
spåòa to, èo si autori zaumienili: zaèiatoèníkov rýchlo a presne uvies�
do problematiky a pokroèilým poskytnú� niektoré nové poznatky a pre-
h¾ad v dynamicky rozvíjajúcej sa digestívnej endoskopii.

J. Pechan

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Hampton J.R.: EKG struènì, jasnì, pøehlednì. Praha, Grada Publ.
1996. 1. vydanie, 112 strán, 85 obrázkov, formát B6, väzba V2, cena
118 Sk.

Od prvého vydania tejto kni�ôèky
u� ubehlo 17 rokov a predalo sa viac
ako 200 tisíc kusov. Napriek tomu, �e
v elektrokadiológii sa objavujú stále
presnej�ie, zlo�itej�ie metodiky, klasic-
ká elektrokardiografia zostáva nosnou
informáciou pre ka�dého lekára a jej
pochopenie v praxi znamená dostaèu-
júcu informáciu pre prvé rozhodova-
nie lekára vo vz�ahu ku kardiologické-
mu pacientovi. Oproti predchádzajú-
cim vydaniam sú v tomto vydaní pre-
pracované obrazy 12-zvodového ekg do

formy 3-kanálových prístrojov, s ktorými sa dnes lekár najèastej�ie
stretáva pri prvom kontakte s pacientom. Kni�ôèka neodpovie na
v�etky otázky z oblasti elektrokardiológie, ale spo¾ahlivo napovie.
Sám autor túto skutoènos� jasne vyjadril v prenesenom význame
v kon�tatovaní, �e �nejde o publikáciu pre botanikov, ale o príruèku
pre záhradníkov�. Mno�stvo preh¾adne a schematicky zaradených
obrázkov, tabuliek a ekg kriviek robí pomerne zlo�itú problematiku
zrozumite¾nou a dobre zapamätate¾nou. Preto odporúèam túto pub-
likáciu aj v�etkým medikom, ba dokonca aj zdravotným sestrám.

M. Bernadiè


