
 

III./6.6. fejezet: A prionbetegségek
A prionbetegségek vagy átvihető (transmissible) spongiform
encephalopátiák ritka betegségek, összességében évente 1 millió ember
közül egy betegszik meg valamelyik formájában. Az elnevezés és a
patomechanizmus feltárása Prusiner nevéhez köthető: a
betegségcsoportot nukleinsav nélküli fehérje molekulák (Protein only,
prion) okozzák: az emberi szervezetben megtalálható, pontosan nem
ismert funkciójú prion fehérje (PrPc; a c a celluláris fehérjére utal)
másodlagos szerkezetének megváltozása során jön létre a kóros
prionfehérje (PrPSc; az " Sc" megjelölés a birkák hasonló
mechanizmusú betegségére, a scrapie-re utal) (lásd konformációs
betegségek), majd a folyamat autokatalitikus módon terjed tovább.

A kóros prionfehérjével a betegség egyik állatról a másikra átvihető,
illetve emberi formája a iatrogén Creutzfeldt-Jakob betegség (CJB), amit
fertőzött duragrafttal, corneatranszplantátummal vagy régebben
hipofíziskivonattal vittek át. A kuru Új Guineában, a kannibalizmus
miatt fordult elő, a fertőzött agy elfogyasztása okozta.

Táplálékkal átvitt betegségnek tartható a korábban új variánsként (new
variant), ma már inkább csak variáns CJB-ként említett betegség, mely
elsősorban Nagy-Britanniában előforduló, kevesebb, mint 300 betegnél
leírt, de nagy sajtóvisszhangot kapott kór. Az elnevezés nem szerencsés,
a betegség inkább a kurura hasonlít, elsősorban neuropatológiailag. Oka
a szarvasmarhák spongiform encephalopátiájának (BSE, "kergemarha
kór") átvitele lehet: a fertőzött állati fehérje emberi fogyasztásával kötik
össze, bár nyilvánvalóan más érzékenyítő tényezőre is szükség kell
legyen a betegség kifejlődéséhez.

Végül léteznek olyan prionbetegségek is, melyek öröklődnek, a prion
fehérje génjének mutációi okozzák (familiáris CJB), illetve a
Gestrmann-Sträussler-Scheinker szindróma (átlagosan öt éves lefolyású
cerebelláris ataxia, felső motoneuron tünetek, dysarthria, nystagmus,
későn megjelenő demencia).

A prionbetegségek patológiájára általában jellemző a kiterjedt
neuronpusztulás, a gliasejtek (astrocyták) felszaporodása (gliosis) és a
kiterjedt vakuoláris degeneráció, amikor a szövettani metszetben a
szerkezet szivacsszerű (spongiform) (22. ábra).

22. ábra: Creutzfeldt-Jakob betegség szövettani képei

A sporadikus CJB általában igen gyors, fél-egy éves lefolyású betegség,
melyben a demencia mellett cerebelláris tünetek és myoclonus jelenik
meg, illetve gyakran kísérik vizuális tünetek illetve amyotrophia.



A betegség diagnózisában használható az MRI, ahol a basalis
ganglionok jelzavara (elsősorban FLAIR és diffúziós felvételeken)
látható (23. ábra).

23. ábra: Creutzfeldt-Jakob betegség képalkotó vizsgálatai

EEG-n ún. trifázisos hullámok jelennek meg. A liquorból kimutatható a
14-3-3 fehérje. A familiáris formákban a prion fehérje génjének
szekvenálása segít, míg vCJB-ben MRI-n jelzavara pulvinarban látható,
illetve tonsilla-biopsziában is kimutatható a PrPSc.

A prionbetegségek gyógyíthatatlanok.


