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ÚVOD 

Člověk i ostatní ţivočichové se jiţ od počátku své existence potýkali s mnoha 

druhy chorob, které způsobovaly různé patogeny. Nemoci jsou tak staré jako lidstvo 

samo. Bakterie byly objeveny jiţ roku 1676. Za jejich objevení se zaslouţil Antoni van 

Leeuwenhoek, který na bakterie narazil při zkoumání pepřového nálevu. A. van 

Leeuwenhoek rovněţ popsal jejich tvar. Viry poznala věda aţ na přelomu 19. a 20. 

století. Jejich existenci jiţ však předpokládal Louis Paster (v souvislosti se vzteklinou). 

Vyjma virů a bakterií se mezi námi vyskytují i např. virusoidy nebo satelitové RNA 

(Ferenčík et al., 2005; Rosypal 1981). 

 V minulosti jsme se v odborné literatuře mohli, kromě pojmů bakterie, vir a 

virusoid, setkat rovněţ s pojmem chinaviry, neboli chronická infekční neuropastická 

agens. Chinaviry se také někdy nesprávně nazývaly „pomalé viry“. Předpokládalo se, ţe 

jsou to původci některých neurodegenerativních chorob s pozoruhodně dlouhou 

inkubační dobou. Koncem 20. století Stanley B. Prusiner objasnil, ţe se nejedná o viry, 

nýbrţ o infekční proteinové částice. Nazval je priony (Weissenbacher, 2002). 

Priony můţeme tedy definovat jako autopropagující se infekční částice. Na 

rozdíl od ostatních patogenů priony neobsahují nukleové kyseliny a jsou tvořeny 

jedinou bílkovinou. Jsou to proteiny s patologickou konformací, které jsou schopny dále 

propagovat konformační změny nativních proteinů na zcela abnormální struktury. Tyto 

nebuněčné částice vzdorují ionizujícímu i UV záření, teplotě 80 °C a proteolytickým 

enzymům. Způsobují jak u člověka, tak u zvířat velmi závaţné a u většiny případů 

neléčitelné a smrtelné onemocnění (Weissenbacher, 2002). 

Prionová onemocnění jsou charakteristická dlouhou inkubační dobou - aţ 

několik desítek let. U člověka se tato onemocnění nejčastěji projevují demencí, ukládání 

amyloidních plaků, poruchou koordinace pohybů a spongiformní degenerací mozku. U 

zvířat se prionová onemocnění projevují nejčastěji třesem, přecitlivělostí na zvuk a 

světlo, úbytkem na váze, celkovým neklidem či třesem a svěděním pokoţky (Ferenčík 

et al., 2005; Weissenbacher 2002). 

Cílem této bakalářské práce je shromáţdit a utřídit dostupné informace o 

prionových chorobách člověka a vybraných savců. Bakalářská práce má také za úkol 
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popsat diagnostiku, prevenci a léčbu prionových onemocnění. V neposlední řadě se 

zabývá molekulární podstatou samotné prionové agens a historií jejího objevu.  
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1. CO JSOU TO PRIONY 

Prionem se nejčastěji označuje infekční částice, která je nebuněčná a postrádá 

nukleovou kyselinu, jakoţto nositelku genetické informace (Ferenčík et al., 2005). 

Prionové proteiny se ve vyšší koncentraci nacházejí především na povrchu 

nervových buněk a zvlášť koncentrovaně v mozku (Weissenbacher, 2002, s. 29). 

Podle údajů vědeckého týmu z Pasteurova ústavu v Paříţi se protein nachází 

především na povrchu výběţků nervových buněk. Tyto výběţky přijímají a 

zpracovávají elektrické signály svých sousedů. Jak se zdá, prionové proteiny přijmou 

vnější signál, aktivují další proteiny a ty pak vyvolají další reakci. Prionové proteiny se 

tak stávají důleţitým článkem při předávání nervových impulzů a při jemné regulaci 

nervových buněk (Weissenbacher, 2002, s. 29). 

Podobné molekuly se nacházejí dokonce i v buňkách kvasinek či rostlin. 

Z chemického hlediska jsou priony glykoproteiny o molekulární hmotnosti 27 kD, 

jejichţ molekuly obsahují nejen aminokyseliny, ale i proměnlivé mnoţství sacharidů. 

Prionový protein (PrP) se skládá u člověka z 253 aminokyselinových jednotek. PrP se 

nachází zejména na povrchu neuronů a lymfocytů. Takový „normální“ prionový protein 

se značí Pr      je odvozeno z anglického slova „cell“, coţ znamená buňka . Působí-li 

na PrP proteolytické enzymy, prion postupně degraduje na peptidy aţ aminokyseliny. 

V mozku ovcí, které onemocněly klusavkou, se však objevil patologický prionový 

protein, který se označuje Pr    (
Sc

 je zkratka z anglického slova „scrapie“, coţ 

znamená drbavka). Tento protein ale nebylo moţné proteolyticky štěpit. Je zajímavé, ţe 

se při určování posloupnosti aminokyselin v Pr   a Pr    došlo ke zjištění, ţe oba 

proteiny mají stejnou aminokyselinovou sekvenci. Jak je tedy moţné, ţe protein sloţený 

ze stejných aminokyselin je jednou citlivý na proteolytickou degradaci a jindy s ním 

proteolytické enzymy ani nepohnou. Na otázku existuje jediná odpověď. Tyto dvě 

formy (Pr   a Pr   ) mají různé prostorové uspořádání polypeptidových řetězců 

(Bednář, et al., 1996; Ferenčík et al., 2005). 

 Za prionová onemocnění jsou v dnešní době označovány nemoci, které jsou 

způsobeny prionovým proteinem, jenţ má abnormální, trojrozměrnou, stavbu 

(konformaci). Vědci se domnívají, ţe patogenní PrP
Sc

 vzniká posttranslační úpravou 
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normálního PrP
c
. Tato změna vede k zásadním změnám jeho vlastností (Ferenčík et al., 

2005). 

Znamená to, ţe u nemocného jedince je normální prionový protein pozměněn 

na typ s odlišnou trojrozměrnou strukturou. Tyto změny způsobují to, ţe Pr    se stane 

odolným vůči působení proteolytických enzymů. V této, téměř nezničitelné, podobě se 

hromadí v buňkách, tvoří nerozpustná vlákna, ovlivňuje funkci buněk a v konečném 

důsledku pravděpodobně způsobí degeneraci nervových tkání. Pr    je někdy 

označován jako PrP–res  („res“ je zkratka pro rezistenci na proteolýzu). Naopak Pr   se 

někdy označuje jako PrP–sen („sen“ je zkratka, která je odvozena od slova senzitivní, tj. 

citlivá vůči proteolytickým enzymům) (Ferenčík et al., 2005). 

Priony jsou obzvlášť odolné vůči ozařování, chemikáliím a teplotním změnám. 

Uvádí se, ţe i po zahřátí na 600 °C uchovávají priony svou zbytkovou infekčnost 

(Weissenbacher, 2002). 

1.1 Historie objevů prionových agens 

V roce 1954 islandský patolog Sigurdsson zavedl označení „pomalé infekce“ 

(atypically slow infections) pro pozvolna pregradující onemocnění ovcí, které vţdy 

vedlo ke smrti a poprvé bylo popsáno jiţ v 18. století jako scrapie a meadi (Beneš, 

2009, s. 372). 

 Daniel Carleton Gajdusek, pracovník Ústavu národního zdraví v Bethesdě se 

zabýval dlouholetým studiem nemoci kuru. Zjistil, ţe kuru není geneticky podmíněná 

nemoc, jak se vědci doposud domnívali, ale infekční onemocnění. Tento infekční 

materiál se dostává do mozkové tkáně a způsobuje neurodegenerativní změny (Ferenčík 

et al., 2005). 

Gajdusek vytvořil extrakt z mozku domorodců Nové Guinei, kteří podlehli 

nemoci kuru a infikoval jím šimpanze. Ti po několika letech uhynuli. Postupem času 

zjistil, ţe nemoc způsobuje jakýsi „vir“, který má extrémně dlouhou inkubační dobu. 

Profesor Gajdusek získal v roce 1976 Nobelovu cenu za komplexní studium tohoto 

onemocnění (Ferenčík et al., 2005). 

 Důleţitou roli při výzkumu prionových agens sehrál kalifornský biochemik, 

neurolog a virolog Stanley B. Prusiner (tamtéţ). 
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V roce 1972 mu zemřel pacient na demenci, která byla důsledkem 

Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby. Po desetiletém výzkumu se skupinou asi 20 

spolupracovníků zjistil, ţe v mozku křečků nakaţených infekčním materiálem z mozku 

ovcí uhynulých na klusavku nachází jen jeden druh choroboplodného agens a tím je 

protein. Nazval jej prion (Ferenčík et al., 2005, s. 175). 

Prusiner vytvořil extrakt z mozku nakaţeného křečka a vpravil ho do mozku 

zdravého jedince. Zdravý jedinec do několika měsíců uhynul. V případě, ţe se 

do extraktu přidaly enzymy, které rozkládají nukleové kyseliny, křečci rovněţ 

onemocněli a uhynuli. Prusiner tedy přidal do extraktu enzymy, které rozkládají 

proteiny. Po infikování tohoto extraktu křečci neonemocněli. V roce 1997 profesor 

Stanley B. Prusiner obdrţel Nobelovu cenu za výzkum prionů (Beneš 2009; Ferenčík et 

al., 2005). 

1.2 Molekulární podstata prionů 

Bílkovinná molekula Pr   zaujímá zhruba z poloviny strukturu  -helixu. Pr    

má do této struktury uspořádanou jen menší část, oproti tomu se značná část nachází ve 

struktuře skládaného listu v tzv. β-struktuře (viz obr. 1). Polypeptidový řetězec, který 

zaujímá β-strukturu, je poskládán stejně jako sloţená „harmonika z papíru“ (Ferenčík et 

al., 2005).  

K změně alfa-konformace na beta-konformaci můţe docházet trojím způsobem 

(Votava, 2003): 

 náhodně 

 mutací příslušného genu – PrP
c
 se stává náchylný na vytváření beta-struktur 

 katalytickým vlivem patologické molekuly PrP
Sc

 – všechny molekuly PrP
c
 

se stávají patologické PrP
Sc

 

Molekuly, které mají strukturu skládaného listu, pravděpodobně zodpovídají za 

odolnost Pr    vůči působení proteolytických enzymů. Toto uspořádání jim umoţňuje 

odolat trávicím procesům v gastrointestinálním traktu s následným rizikem vyvolání 

nákazy. Dále pak mohou vyvolat tvorbu nerozpustných agregátů podobných 

amyloidovým plakům. Ukázalo se však, ţe PrP se nevyskytuje jen ve dvou 

konformacích, nýbrţ jich můţe být i více. Některé jsou normální (těch je nejméně). Jiné 
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mohou být infekční a schopné se po vniknutí do zdravého organismu rozmnoţit a 

vyvolat neurodegenerativní změny. Existují ale i konformace infekční, které danou 

nemoc nevyvolávají (Ferenčík et al., 2005).  

Proteinové priony mají v tělech ţivočichů i člověka různé fyziologické funkce, 

avšak je z nich objasněno jen malé mnoţství. Jejich molekula se v určité oblasti váţe na 

ion mědi. Vědci se domnívají, ţe PrP
c
 můţe rozkládat tzv. superoxid, který se vytváří 

při oxidačním stresu. PrP
C
 by tak mohl chránit buňky před oxidačním stresem. Eric R. 

Kandel nedávno vyslovil teorii, podle níţ by priony mohly ovlivňovat procesy paměti. 

E. R. Kandel realizoval různé pokusy na mořských měkkýších, díky těmto pokusům 

zjistil, ţe mořští měkkýši mají určitý protein s některými vlastnostmi prionu, který 

upevňuje spojení mezi sousedními neurony. U člověka je trvanlivost takového spojení 

základem uchovávání paměťových vjemů. Při patologické konformaci můţe dojít k 

vymizení prionů z povrchu neuronů. V případě, ţe se priony účastní procesů paměti, 

můţe jejich „vymizení“ z povrchu nervových buněk znamenat ztrátu paměťových 

informací a následný vznik demence (tamtéţ). 

    

 

Obr. 1. Schéma struktury α-helixu (A) a β-struktury (B) v polypeptidovém řetězci 

(převzato z Ferenčík et al., 2005). 
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1.3 Rozdíl mezi bakteriemi, viry a priony 

Člověk ţije na této planetě přibliţně půl milionu let, ale teprve v posledních 500 

letech ji začal přírodovědecky poznávat. Zjistil, ţe kromě viditelného světa, existuje i 

svět, který není pouhým okem viditelný. Rovněţ zjistil, ţe všechny druhy onemocnění, 

které se kdy vyskytly na naší planetě, jsou způsobované určitými patogeny. 

Nejčastějšími původci všech onemocnění na planetě jsou bakterie a viry či prvoci. 

Některé choroby jsou způsobovány méně častými patogeny, jako jsou viroidy či priony 

(Bednář, et al., 1996). 

 1.3.1 Bakterie 

Bakterie jsou jednobuněčné organismy (viz obr. 2), které se od virů a prionů liší 

jak celkovou molekulární stavbou, tak způsobem rozmnoţování (Rosypal, 1981). 

 

Obr. 2. Schéma bakteriální buňky (převzato z Kaprálek, 2000). 

Buňka bakterií se velmi výrazně odlišuje od buněk ostatních organismů. 

Bakteriální (prokaryotická) buňka se liší od eukaryotické například organizací 

buněčného jádra. Jádro prokaryotické buňky není odděleno od cytoplazmy membránou 

a je tvořeno jedinou, do kruhu stočenou, molekulou DNA. Dalším charakteristickým 

znakem je nepřítomnost buněčných organel, jako jsou mitochondrie, chloroplasty, 

endoplazmatické retikulum a ostatní membránové struktury. Ribozomy prokaryotické 

buňky se liší od eukaryotické především stavebními vlastnostmi, ale i hmotností a 

velikostí. Kromě těchto odlišností mohou prokaryotické buňky dále vlastnit bičíky či 

peptidoglykan nacházející se v buněčné stěně. Bakteriální buňky jsou často schopné 

vázat vzdušný kyslík nebo provádět anaerobiózu (ţít v bezkyslíkaté atmosféře). 
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Prokaryotická buňka je asi desetkrát menší neţ buňka eukaryotická (Bednář et al., 

1996). 

  1.3.1.1 Reprodukce bakterií 

Na rozdíl od virů jsou patogenní bakterie schopné se mnoţit i mimo tělo 

hostitele. Bakteriální buňky se rozmnoţují cestou nepohlavní. Existují u nich dva typy 

reprodukce, a to pučení a dělení (viz obr. 3). Dělení je většiny případů příčné. Po 

rozdělení můţe docházet k charakteristickému seskupování buněk (Rosypal, 1981). 

 

Obr. 3. Dělení a pučení bakteriálních buněk (převzato z Rosypal, 1981). 

   Reprodukce dělením 

Dělící se mateřská buňka se prodluţuje ve směru podélné osy buňky aţ do 

dvojnásobku své původní délky, její tloušťka přitom zůstává stejná. Potom se uprostřed 

buňky začne syntetizovat příčná přehrádka neboli septum, tj. cytoplazmatická 

membrána a buněčná stěna, která rozdělí mateřskou buňku ve dvě stejné dceřiné, nebo 

přesněji řečeno, sesterské buňky (Rosypal, 1981, s. 27). 

  Reprodukce pučením 

Při tomto procesu dochází k tomu, ţe dorostlá mateřská buňka začne tvořit na 

jejím povrchu buňku novou. Nová buňka, která vznikne, se nazývá pupen. Poté, co do 

něj mateřská buňka pošle rozdělené jádro, se pupen zaškrtí a oddělí (Rosypal, 1981). 

 1.3.2 Viry 

Kam se tedy řadí viry? Na tuto otázku se po dlouhý čas hledala správná 

odpověď. Viry jsou totiţ nebuněčné částice, a proto je tedy nemůţeme řadit mezi 

Prokaryota ani mezi Eukaryota. Virus je jednotka ţivé hmoty, která obsahuje pouze 

nukleovou kyselinu. Virus můţe mít jako svou nositelku genetické informace buď 

DNA, nebo RNA. Tyto nebuněčné částice nejsou schopné samostatného růstu ani dělení 

(Bednář et al., 1996).  



17 

 

Virus nemá vlastní proteosyntetický aparát, který by jeho genetickou informaci 

překládal ani aparát metabolický, který by pro autoreprodukci dodal stavební materiál a 

energii (Bednář et al., 1996, s. 22). 

Je virus organismus? Organismus je z dílčích prvků sloţená jednotka, vůči 

okolí zřetelně ohraničená, strukturně a funkčně integrovaná, obsahující nukleovou 

kyselinu, která autonomně kontroluje svoji vlastní reprodukci a nezávisle reaguje na 

evoluční síly (Bednář et al., 1996, s. 23). 

Podle tohoto dogmatu můţeme viry označit za nebuněčné organismy (Bednář 

et al., 1996). 

Virová částice má jednoduchou stavbu – je to nukleová kyselina (NK) 

uzavřená v kapsidě. Kapsida je proteinový plášť, který obklopuje virový genom. Je 

sloţena z několika druhů polypeptidů, které se k sobě stereotypně řadí podle fyzikálních 

a chemických vlastností. Kapsida spojená s nukleovou kyselinou se nazývá 

nukleokapsida. Některé typy virů mohou mít kromě kapsidy i vnější lipoproteinový obal 

(např. virus chřipky). Takové viry, které mají vnější obal, nazýváme viry obalené (viz 

obr. 4). Obal je tvořen lipidovou dvojvrstvou, kterou vir získá při výstupu z hostitelské 

buňky. Na vnitřní straně lipidové dvojvrstvy se nachází protein, který spojuje obal 

s kapsidou (Bednář, et al., 1996). 

Virová částice je označována jako virion. Obsah NK ve virionu je úměrný 

velikosti a sloţitosti částice. Počet bází tvořících genom se udává v tisících nukleotidů 

(kb) nebo nukleotidových párů (kbp). Genetické informace uloţené ve virovém genomu 

představují u nejmenších virů méně neţ deset genů, u největších 100 i více genů 

(Bednář, et al., 1996, s. 368) 

Viry bakterií, bakteriofágy (viz obr. 5), mají nukleovou kyselinu uzavřenou 

v kapsidě (hlavičce), na kterou je připojen bičík a vlákna bičíku (Bednář, et al., 1996). 
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Obr. 4. Obalený virus chřipky (převzato z Závodská, 2006). 

  

     

 

Obr. 5. Bakteriofág (převzato z  Závodská, 2006). 

 

  1.3.2.1 Reprodukce virů 

Reprodukce a celá existence virů je zcela závislá na hostitelských buňkách.  Viry 

se ve vnímavých buňkách mnoţí reprodukčním cyklem. Vnímavou buňkou rozumíme 

buňku, ve které je schopen reprodukční cyklus doběhnout do konce (Votava, 2003). 
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Mechanismy průniku virionu do hostitelské buňky jsou u jednotlivých druhů 

virů velmi rozmanité. U některých obalených virů (např. paramyxovirů) vede adsorpce 

virionu na povrch buňky ke splynutí (fúzi) virového obalu s cytoplazmatickou 

membránou a do hostitelské buňky proniká pouze nukleokapsida. Neobalené, ale i 

některé obalené viry pronikají do hostitelské buňky endocytózou (procesem 

analogickým fagocytóze, tj. aktivním pohlcováním adsorbovaného virionu buňkou), 

nebo pinocytózou, při níţ se díky postupné interakci povrchu virionu s receptory virus 

obalí buněčnou membránou, a ocitá se tak ve vakuole uvnitř cytoplazmy (Bednář et al., 

1996, s. 372). 

Viry vyuţívají volné aminokyseliny, nukleotidy a ostatní molekuly v hostitelské 

buňce pro svou reprodukci. Po penetraci (vniknutí viru do buňky) nastává uvolnění 

nukleové kyseliny z kapsidu. Po tomto procesu dochází k replikaci virové nukleové 

kyseliny a k syntéze nových virových proteinů. Následuje dozrávání a poté virové 

částice opouštějí hostitelskou buňku (Sedlák, Tomšíčková, 2006). 

 1.3.3  Priony 

Priony jsou patogeny, které se od bakterií a virů značně liší. Nejsou tvořeny 

buňkou a nevlastní ani ţádnou nukleovou kyselinu. Jsou to pouhé proteinové molekuly 

(Bednář et al., 1996). 

 1.3.3.1 Reprodukce prionů 

Rozmnoţování prionů je taktéţ jako u virů absolutně závislé na hostitelských 

buňkách. V savčích buňkách se nachází odpovídající PrP gen, kterým je prionový 

protein kódován. Buňka ho exprimuje podle stejných pravidel jako kterýkoliv jiný gen. 

PrP protein je za normálních okolností nepatogenní. Nachází se v určité prostorové 

konformaci (s převahou alfa šroubovice) a pro organismus je neškodný. V nemocných 

buňkách však tento protein změní svou konformaci (část molekuly zaujme strukturu 

skládaného listu) a stává se patogenním (viz obr. 6). Dostane-li se „nemocný“ protein 

do styku se zdravým, dojde ke změně konformace „zdravého“ proteinu a ze „zdravého“ 

proteinu se stává protein „nemocný“. Tento proces se odehrává v buněčné membráně 

hostitele (Bednář et al., 1996). 
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Obr. 6. Struktura normálního PrP
c 

a patologického PrP
sc 

(převzato z Ferenčík et al., 

2005). 

1.4 Přenos prionových onemocnění 

Způsob vzniku prionových onemocnění dělíme podle Beneše (2009) na: 

 dědičný 

 sporadický 

 infekční        

V případě dědičného prionového onemocnění se vytváří patologické prionové 

proteiny, které vznikají v důsledku mutace genu pro PrP.  V případě sporadických 

prionových chorob dochází k samovolné konverzi fyziologického PrP na patologickou 

formu. Při infekčních prionových chorobách se infekční prion dostává do kontaktu 

s normálním prionem a změní jeho prostorovou konformaci (Beneš, 2009). 

Prionové choroby se přenáší dvěma základními způsoby. Jedním z nich je 

přenos alimentární - pozřením nakaţené potravy a druhým je přenos iatrogenní. 

V druhém případě je nákaza způsobená např. transplantací orgánů, získaných 

ze zemřelých osob, transfuzí krve či kontaminovanými chirurgickými nástroji (Beneš, 

2009). 

V případě, ţe prionová infekce je přenesena z jednoho druhu na jiný druh, 

prodluţuje se inkubační doba. To je dáno tzv. druhovou bariérou. Dárce a příjemce mají 

rozdílnou sekvenci aminokyselin prionu a odlišnou prostorovou konfiguraci. Lidský a 

kravský PrP se například liší na 30 místech (Beneš, 2009). 
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Priony se mohou v nervových tkáních šířit dvěma způsoby. V prvním případě 

se na prionové receptory zdravých neuronů váţe PrP
Sc

 a podněcuje v nich produkci 

patogenních prionů tím, ţe začne měnit jejich prostorovou konfiguraci (Beneš, 2009). 

V případě druhém shluky molekul PrP
Sc

 začnou vytvářet krystalizační jádra. Na tato 

jádra se začnou nabalovat normální priony PrP
c 

a začnou se měnit na PrP
Sc

. Patogenní 

izoforma prionu PrP
c
 se shlukuje v buňkách i v mezibuněčných prostorech a vytváří 

amyloidní plaky (tamtéţ). 

 

 U jedinců, kteří jsou postiţení prionovými infekcemi, je společným 

histologickým nálezem tvorba vakuolární degenerace neuronů (viz obr. 7) a ukládání 

amyloidních plaků (Sedlák, Tomšíčková, 2006). 

 

Obr. 7. Vakuolární degenerace neuronů (převzato z Sedlák, Tomšíčková, 2006). 

1.5 Priony a imunitní systém člověka (savců)  

Infekční priony nevyvolávají u organismů ţádné specifické obranné reakce. Při 

experimentech na zvířatech nebyla v jejich tělech zjištěna přítomnost protilátek proti 

patologickému prionu. Odpověď na otázky, proč imunitní systém nechrání organismus 

před patologickým PrP
Sc,

 není přesně známa. Patologický PrP
Sc 

není imunitním 

systémem rozpoznán, a proto proti němu nevytvoří reakci.
 
Organismus proto přijímá 

cizí PrP za vlastní (Ferenčík et al., 2005).  

Patologický PrP
Sc

 se pro svou proteolytickou rezistenci nedostatečně degraduje 

v buňkách prezentujících antigen (tzv. APC buňky). Nevzniknou tak imunogenní 

peptidy, které by aktivovaly pomocné T-lymfocyty, jejichţ pomoc je nevyhnutelná pro 

navození imunitní reakce (Ferenčík et al., 2005, s. 183). 
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V minulosti bylo provedeno mnoho výzkumů, které se snaţily objasnit odolnost 

prionů vůči imunitnímu systému ţivočichů. Byl proveden experiment, při kterém byly 

myši zbaveny genu pro PrP. Po infikování těchto jedinců patologickým PrP
Sc

 začal 

jejich organismus tvořit protilátky (Ferenčík et al., 2005). 

Z tohoto experimentu vyplývá, ţe prionózy neaktivují běţnou obranou reakci 

organismu. Přesto se však buňky na vzniku encefalopatií významně podílejí. Nejčastější 

oblastí, kde se zjišťuje mnoţení PrP
Sc

  je slezina a lymfatická tkáň ve střevech. U 

nemocného člověka se velké mnoţství patogenních prionů nachází v apendixu a 

v tonzilách (Ferenčík et al., 2005). 

Infekce priony probíhá ve třech po sobě následujících fázích (Ferenčík et al., 

2005): 

 fáze I. – infekční priony se prostřednictvím buněk imunitního systému 

mnoţí,  

 fáze II. – PrP
Sc

 se dostávají prostřednictvím sympatických vláken 

autonomních nervů z periferních částí do mozku (neuroinvaze), 

 fáze III. – priony v mozku začnou neurotoxicky působit a vyvolávají 

buněčnou smrt neuronů, v mozku se tak začínají neurony ztrácet a vznikají 

po nich prázdná místa a projevuje se to houbovitým vzhledem mozku. 

Rezervoárem infekčních prionů PrP
Sc

 jsou folikulární dendritické buňky (FDC) 

v lymfatické tkáni střev. Tyto buňky vlastní na svém povrchu výběţky, ve kterých se 

patologické priony skrývají a rozmnoţují. Povrch těchto dendritických buněk je pokryt 

velkým mnoţstvím normálních prionů, takţe se oba druhy dostávají do vzájemné 

blízkosti (Ferenčík, et al., 2005). 

Velkou roli v šíření infekčních prionů hrají makrofágy. Tyto buňky mají 

značnou pohybovou schopnost a roznášejí priony z infekčních částí do jiných míst 

organismu. Folikulárni dendritické buňky nejsou sice schopné pohybu, ale nacházejí se 

ve velké blízkosti B-lymfocytů. B-lymfocyty se tak mohou nakazit a uvolnit se do 

lymfatického či krevního oběhu (tamtéţ). 

Rozšiřování patogenních prionů se účastní i některé sloţky komplementu. Bylo 

to dokázáno tak, ţe myši deficientní na tyto sloţky (C3, C1q, C2) byly rezistentní ke 
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vzniku onemocnění po intraperitoneální aplikaci PrP
Sc

. Podobně rezistentní byly i 

geneticky „upravené“ myši, jimţ chyběly B-lymfocyty a myši SCID, které mají 

nefunkční imunitní systém (Ferenčík et al., 2005, s. 184). 

Tyto výzkumy dokazují, ţe při rozvoji prionových chorob má imunitní systém 

místo obranné funkce spíše funkci podpůrnou. Vědci v tomto případě proto nazvali 

funkci imunitního systému jako funkci „trojského koně“. Obranný systému umoţnuje 

prionům ukrytí, rozmnoţení a zprostředkuje jim neuroinvazi (Ferenčík et al., 2005). 
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2. PRIONOVÁ  ONEMONĚNÍ  ČLOVĚKA 

Prionová onemocnění člověka jsou skupinou neurodegenerativních chorob, které 

jsou způsobeny PrP
Sc

. Tyto choroby vykazují u nemocných podobné změny na CNS. 

Jedná se o úbytek neuronů a vznik vakuol v prázdných místech mozku. Mozek má pak 

houbovitý vzhled. Proto se tyto choroby nazývají jako transmisivní spongiformní 

encefalopatie – TSE (transmissible spongioform encefalopathies). Choroby se mohou 

vyvíjet aţ desetiletí a vyhlídky na uzdravení jsou mizivé. Mezi prionová onemocnění 

člověka řadíme Creutzfeldt-Jakobovu chorobu, kterou můţeme dělit na familiární, 

sporadickou, iatrogenní a variantní, dále pak nemoc kuru, Gerstmannův-Sträusslerův-

Scheinkerův syndrom a fatální familiární insomnii (Ferenčík et al., 2005). 

2.1 Creutzfeldt-Jakobova choroba 

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJN, CJD) je neurodegenerativní onemocnění 

s nepříznivou prognózou. CJD byla poprvé popsána v roce 1920 u 23leté ţeny. Hans G. 

Creutzfeldt označil tuto nemoc za „pseudosklerózu“. Později Alfons M. Jakob zveřejnil 

několik případů „spastické pseudosklerózy“. V roce 1922 byl představen poprvé pojem 

Creutzfeldt-Jakobova choroba. Při tomto prionovém onemocnění dochází 

k spongiformním změnám mozkové tkáně. CJD nejčastěji způsobuje demenci s časným 

začátkem. Jedinec nakaţený CJD obvykle přeţívá 8-12 měsíců od projevení symptomů 

nemoci (Franková et al., 2004). 

Příznaky této choroby nejsou u kaţdého jedince zcela stejné (viz tab. 1). Tato 

choroba je charakteristická třemi po sobě jdoucími stadii. První stadium se nejčastěji 

projevuje nespavostí, depresemi, sníţením tělesné hmotnosti a bolestmi hlavy. Ve 

druhém stadiu dochází k neurologickým příznakům a třetí stadium je charakteristické 

multismem a těţkými poruchami pohybu (Franková et al., 2004). 
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Tabulka 1. Symptomy CJD v počátku a v průběhu onemocnění (podle údajů z Franková 

et al., 2004). 

Klinický příznak Na začátku onemocnění 

(%) 

V průběhu 

onemocnění (%) Kognitivní 

postižení 
69 100 

Ztráta paměti 48 100 

Behaviorální 

poruchy 
29 57 

Mozečkové 

příznaky 33 71 

Poruchy visu 19 42 

Pyramidové 

příznaky 
2 62 

Extrapyramidové 

příznaky 0,5 56 

Akinetický 

mutismus 
0 75 

Epileptické 

záchvaty 0 70 

Myoklonus 
1 78 

Periodické 

změny EEG 
0 60 

 

Tato nejstarší známá prionová choroba se vyskytuje ve formě familiární, 

sporadické, iatrogenní a variantní (Ferenčík et al., 2005). 

Určování diagnózy není jednoduché. Při vyšetření mozkomíšního moku je 

cytologický nález normální. Ojediněle bývají jen lehce zvýšené bílkoviny. V likvoru 

patologický protein nelze prokázat (Beneš, 2009). 

Vysoce senzitivním markerem sporadické Creutzfeldt-Jakobově chorobě je 

protein 14-3-3 (tzv. marker neuronální smrti), který je moţné prokázat v likvoru 

metodou western blot. Tento marker bývá přítomen jiţ v časných stadiích onemocnění, 

dokonce před nástupem klinických příznaků (Beneš, 2009, s. 374). 
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U variantní a familiární formy CJD jsou časté zavádějící výsledky. Protein 14-3-

3 je moţno prokázat i u jiných nemocí, neţ je CJD. Jedná se například o akutní cévní 

mozkovou příhodu, herpetické encefalitidy či kortibazální degenerace (Beneš, 2009). 

Nejspolehlivější metodou vyšetření je EEG (elektroencefalogram). Jedná se o 

vyšetření, které registruje elektrickou aktivitu mozku. V počátečním stadiu onemocnění 

můţe být výsledek vyšetření zcela normální. U jedinců s pokročilým stadiem nemoci je 

patologický EEG nález častější. U nejasných případů je doporučováno EEG vyšetření 

opakovat (tamtéţ). 

Definitivní výsledek zajištují posmrtná histologická vyšetření zjišťující 

spongiformní degeneraci mozku. V thalamu, mozečku, nukleus caudatus, putamen a 

mozkové kůře se vytvářejí vakuoly velikosti 1-5 µm (Beneš, 2009). 

2.1.1  Familiární Creutzfeldt-Jakobova choroba 

Familiární CJD (dědičná) je geneticky podmíněná choroba a objevuje se u 

členů jedné rodiny. Toto prionové onemocnění je způsobeno mutacemi v určitém genu 

pro prionovou bílkovinu (Ferenčík et al., 2005).  

Při familiární CJD jsou mutovány kodony 178 (místo kyseliny asparagové 

kóduje asparagin), 200 (místo kyseliny glutamové kóduje lyzin), 208 (místo argininu 

kóduje histidin) a 210 (místo valinu kóduje izoleucin) (Ferenčík et al., 2005, s. 180). 

Dědičná CJD představuje asi 10 % všech případů CJD. Dědičnost je 

autozomálně dominantní. Největší výskyt je u Ţidů libyjského původu (26 případů na 

milion), menší ohniska jsou na Slovensku, v Maďarsku a v Chile (Beneš, 2009, s. 374). 

Bylo dokázáno, ţe dědičná Creutzfeldt-Jakobova choroba jde přenést 

infekčním materiálem z mozku nemocného pacienta na zvíře a vyvolat u něj 

onemocnění. Jde tedy jak o onemocnění dědičné, tak o onemocnění infekční (Beneš, 

2009). 

2.1.2  Sporadická Creutzfeldt-Jakobova choroba 

Sporadickou  CJD onemocní přibliţně asi jeden jedinec na milion obyvatel. 

Vyskytuje se především u obyvatel v šesté a sedmé dekádě ţivota. Tím se významně liší 



27 

 

od varianty CJD (v CJD), která postihuje zejména mladší věkové skupiny (Ferenčík et 

al., 2005). 

V ČR bylo v letech 1996-2000 hlášeno 6 případů onemocnění. Vzhledem 

k očekávanému počtu případů ročně lze předpokládat, ţe část uniká diagnóze. Tato 

forma nemoci vzniká spontánní konverzí PrP
c
 na PrP

Sc
 (Beneš, 2009, s. 374). 

2.1.3  Iatrogenní Creutzfeldt-Jakobova choroba 

Touto formou CJD onemocní jedinci, kteří získají infekt prostřednictvím 

kontaminovaných preparátů (Ferenčík etal., 2005). 

K iatrogenní nákaze touto nemocí došlo po léčbě růstovým hormonem nebo 

gonadotropiny získanými z hypofýz zemřelých osob před zavedením výroby těchto léků 

rekombinantní technologií. Dále se klinické onemocnění vyvinulo po pouţití štěpů dura 

mater (minimálně 110 případů), po neurochirurgických výkonech kontaminovanými 

nástroji a elektrodami (minimálně 6 případů) a 3 jedinci se nakazili při  transplantaci 

rohovky (Beneš, 2009, s. 374). 

2.1.4  Variantní Creutzfeldt-Jakobova choroba 

Variantní CJD (nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, vCJD, nvCJD) 

vzniká pravděpodobně po nákaze bovinními priony. Udává se, ţe variantní CJD vzniká 

zejména u geneticky vnímavých jedinců a je velmi podobná onemocnění BSE. Nová 

varianta CJD byla poprvé zaznamenána v roce 1996 v Anglii. V novinách se v té době 

objevil článek o patnáctileté dívce, která začala ztrácet paměť, zrak a obranyschopnost. 

Následně upadla do kómatu a zemřela (Beneš, 2009; Weissenbacher, 2002). 

Do té doby umírali na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc lidé starší šedesáti let. 

Postupem času začalo mladých lidí s podobnými symptomy přibývat. Většina z nich 

trpěla halucinacemi, depresemi, závratěmi, ztrátou koordinace pohybů a v posledních 

stadiích upadali do kómatu, ze kterého se jiţ neprobrali (Weissenbacher, 2002). 

 Jeden zkušený odborník, který uţ viděl celou řadu houbovitých mozků obětí CJD, 

našel při studiu mozku jedné z oněch mladičkých obětí něco, co ještě nikdy před tím 

neviděl. Mozek této oběti byl poškozen v jiných místech neţ v místech obvyklých u 

dosavadních známých obětí CJD. A v mozečku teenagera byly velké, typicky 
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zformované, proteinové usazeniny, neznámé u starších obětí. Tyto odlišnosti se spíše 

podobaly změnám typickým pro kuru - a coţ lékaře znepokojovalo ještě více – byly 

podobné změnám v mozku hovězích obětí BSE (Weissenbacher, 2002, s. 113). 

Mimo těchto změn na mozku měli tito jedinci i nepatrně odlišné příznaky 

nemoci. Jako první symptomy se objevily poruchy pohybového aparátu, poté 

následovalo atypické chování. Tato tehdy neznámá choroba byla nazvána jako nová 

varianta Creutzfeldt-Jakobovy choroby (Weissenbacher, 2002). 

Koncem roku 1996 byly zveřejněny výsledky výzkumu, který téměř s jistotou 

dokázal laboratorními metodami souvislost BSE a vCJD. Ukázalo se, ţe charakteristiky 

prionů v CJD, se podobají odpovídajícím charakteristikám prionů BSE přeneseným na 

myši, domácí kočky a určité druhy opic. Z toho se pak dal učinit závěr, ţe je BSE 

zdrojem nové varianty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci (Weissenbacher, 2002, s. 115). 

Variantní a sporadická forma jsou si z části podobné, ale v určitých oblastech se 

od sebe liší. Nová varianta CJD začíná v mladším věku. Počátek nemoci je plíţivý a 

nemoc končí vţdy smrtí přibliţně za 8-24 měsíců (Beneš, 2009). 

Creutzfeldt-Jakobova choroba byla často zaměňována s Alpersovou nemocí. 

Tato nemoc se projevuje podobnými klinickými příznaky jako vCJD. Alpersova 

choroba však není způsobena priony, ale defektem jedné podjednotky mitochondriální 

DNA polymerázy. Mezi nejčastější symptomy patří psychomotorická regrese, 

onemocněním jater a epileptickými záchvaty. Stejně jako u prionových onemocnění, 

léčba Alpersovy choroby neexistuje a její pacient obvykle umírá řádu první dekády 

onemocnění (viz webové stránky National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke, NINDS, USA).  

2.2  Nemoc kuru 

V polovině 50. let 20. století litevský lékař Vincent Zigas ţil na Papui-Nové 

Guinei. Dozvěděl se, ţe v jedné oblasti zemřelo velké mnoţství malých dětí na dosud 

neznámou nemoc. Domorodci tuto nemoc nazvali kuru (zimnice, mrznutí). Nemoc 

nepostihovala jen novorozence, ale i dospělé. Všichni postiţení měli podobné příznaky, 

jako byl například třes, strnulý výraz v obličeji, zimnice, ztráta koordinace pohybů či 



29 

 

nekontrolovatelný, bezdůvodný smích. Později se tomuto onemocnění začalo říkat 

smějící se smrt (Weissenbacher, 2002). 

Na Nové Guinei ţily především kanibalské kmeny. Vyznačovaly se především 

rituálním pojídáním mozku svých zemřelých příbuzných. Tím vyjadřovaly svou úctu 

k zemřelým členům. Těchto rituálů se zúčastňovaly především ţeny a děti. Muţi se 

pojídání mozků neúčastnili, pojídali jen svalstvo, proto se nemocí nenakazili (Beneš 

2009; Weissenbacher 2002). 

Nejmenší děti, které onemocněly, byly čtyřleté aţ pětileté. Všechny příznaky 

ukazovaly na to, ţe se nejedná o nákazu z matky na dítě. Mnohé infikované ţeny rodily 

a kojily své děti, aniţ by je nakazily. Malé děti se ovšem uţ v raném dětství zúčastnily 

pohřebních rituálů (Weissenbacher, 2002, s. 20). 

Daniel Carleton Gajdusek poprvé objasnil, ţe kuru není dědičná nemoc, nýbrţ je 

způsobena infekčním patogenem, který vytváří v mozku houbovité deformace. Později 

neurolog Stanley B. Prusiner identifikoval tento patogen a zjistil, ţe se jedná o agens 

proteinového původu a nazval jej prion (Ferenčík et al., 2005). 

Tato choroba se vyznačuje poměrně dlouhou inkubační dobou. Odborná 

literatura udává, ţe inkubační doba se pohybuje od 2 – 23 let. Nemoc končí úmrtím 

několik měsíců po projevech prvních symptomů (tamtéţ). 

Na Nové Guinei zemřelo na kuru asi 9 000 obyvatel. V roce 1959 byl vyhlášen 

zákaz kanibalismu a od tohoto roku se jiţ lidské maso nekonzumovalo. Weissenbacher 

(2002) uvádí, ţe se od tohoto roku rapidně sníţil počet nemocných osob (viz graf. 1). 

 

Graf 1. Počet případů kuru za rok po zákazu kanibalismu (Weissenbacher, 2002). 
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2.3  Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom (GSS) 

GSS je autozomálně dominantně dědičné onemocnění popsané v roce 1936, 

jehoţ první příznaky se objevují obvykle ke konci 4. decennia a doba trvání onemocnění 

je v průměru 49-57 měsíců, tedy podstatně delší neţ u Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci 

(Rusina et al., 2012, s. 80). 

Prusinerovi se podařilo najít muţe, který trpěl GSS. Vyšetřil gen prionového 

proteinu zesnulého a našel něco neočekávaného. Prionový protein se skládá z 253 

aminokyselin, coţ znamená, ţe se jeho gen v DNA dá znázornit (253 x 3 =) 759 

symboly představujícími jednotlivé báze (A, T, C, G). U sledovaného muţe se zápis 

struktury lišil v jediném z těchto symbolů. Znamenalo to, ţe trojice symbolů 

charakterizující aminokyselinu na 102. místě z celkového počtu 253 aminokyselin, se 

musí dekódovat ne jako obvyklý prolin, ale leucin (Weissenbacher, 2002). 

  

Tento proces nazýváme bodové mutace. Je to tedy proces, při němţ dochází 

k záměně deleci či vloţení jednoho nukleotidu. Zásluhou tohoto procesu dochází 

k celkové změně smyslu jednoho kodonu (Simmons, Snustad, 2009). 

Postupem času přišli vědci i na několik dalších mutací prionových genů. Tyto 

bodové mutace způsobují změnu konformace prionového proteinu se všemi důsledky 

pro rozvoj onemocnění. Byly objeveny i u ostatních jedinců, kteří zemřeli na GSS. 

Postiţení jedinci umírají od 35 do 55 let. Tato choroba postihuje jak ţeny, tak i muţe a 

k propuknutí nemoci u potomků dochází i v případě, ţe je vadný jen jeden otcův či 

matčin gen (Weissenbacher, 2002). 

Toto onemocnění můţeme tedy nazvat autozomálně dominantní. Pro 

postiţeného rodiče obecně platí, ţe kaţdé jeho dítě bude v 50 % případů postiţeno 

stejnou chorobou. Proto v rodokmenu nacházíme autozomálně dominantní chorobu u 

zhruba poloviny potomků postiţeného jedince. Pokud jedinec není nositelem mutované 

alely, potom nejen ţe se u něj choroba neprojeví, ale nemůţe se projevit ani u jeho 

potomků, protoţe není nosičem mutace (Simmons, Snustad, 2009). 

Typický klinický obraz zahrnuje demenci, spinocerebrální ataxii, bolestivé 

parestezie a dysestezie či těţká neuropatická poškození (Rusina, Matěj, 2012). 
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2.4 Fatální familiární insomnie 

Fatální familiární insomnie (někdy také fatální rodinná nespavost) je choroba, 

která byla poprvé popsána v roce 1986. Toto vzácné dědičné onemocnění je 

charakteristické vegetativními, mozečkovými a pyramidovými poruchami. Při této 

chorobě nedochází k demenci, ale k neléčitelné poruše spánku a chování. Nemoc 

postihuje pacienty kolem dvacátého roku a končí po sedmi aţ třiceti měsících smrtí. 

Histologickým nálezem je atrofie nervových buněk v thalamu. Z genetického hlediska 

se jedná bodovou mutaci prionového genu (Beneš, 2009; Weissenbacher 2002). 
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3. PRIONOVÁ ONEMOCNĚNÍ SAVCŮ 

Prionová onemocnění postihují jak člověka, tak i zvířata. Tyto choroby jsou 

středem zájmu odborníků na celém světě. Od objevu prionové agens věda velmi 

pokročila, avšak výzkum těchto chorob zdaleka není u konce (Sedlák, Tomšíčková, 

2006). 

Mezi prionová onemocnění savců patří bovinní spongiformní encefalopatie, 

chronické chřadnutí jelenovitých, klusavka ovcí a koz, transmisivní spongiformní 

encefalopatie norků a encefalopatie koček a exotických savců (Beneš, 2009). 

3.1  Historie výskytu prionových onemocnění savců 

V minulosti většina chovných zvířat konzumovala potravu, která byla pro 

člověka nestravitelná. Byla závislá především na spásání trávy a konzumaci pro člověka 

nestravitelných zbytků. Prasata byla krmena především kukuřicí a odpadem různého 

druhu. Začátkem dvacátého století se začala prasata krmit krmnou směsí ze ţivočišných 

bílkovinných produktů a začala rapidně přibírat na váze. Masokostní moučkou se začaly 

krmit nejen prasata, ale i přeţvýkavci a drůbeţ. Díky této krmné směsi začala 

hospodářská zvířata přibírat na váze a velkovýrobny masa začaly vzkvétat 

(Weissenbacher, 2002). 

V r. 1986 byly ve Velké Británii zaznamenány první případy bovinní 

spongiformní encefalopatie (BSE) u hovězího dobytka, v r. 1987 byla jako zdroj infekce 

označena masokostní moučka zhotovena z ovcí, které onemocněly scrapie (Beneš, 

2009, s. 372). 

Zvaţovalo se jak zamezit šíření BSE. Jednou moţností bylo změnit způsob 

výroby masokostního krmiva. Při vysokých teplotách se organické látky rozkládají na 

jednodušší sloţky. Priony jsou však látky velmi stabilní. Teploty, které ostatní původce 

nemocí ničí, nepůsobí ani v nejmenším na prionový protein (Weissenbacher, 2002). 

Druhou variantou bylo masokostní moučku zakázat. Ani toto řešení nebylo 

úplně jednoduché. Výrobou masokostní moučky se snadno likvidovaly zvířecí zbytky. 

Náklady, které by vznikly s likvidací zvířecích zbytků, by si musel hradit sám 

spotřebitel. Britské hovězí maso by se muselo zdraţit tak, ţe by nemělo šanci na trhu 

obstát (Weissenbacher, 2002). 
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Britská vláda se tedy rozhodla pro kompromis a ponechala zpracovatelům větší 

část jejich trhu. Hovězí dobytek, stejně jako ostatní zvířata, směl být nadále 

zpracováván na masokostní moučku, ale přeţvýkavci (tj. hovězí dobytek a ovce) se 

masokostní moučkou směli krmit jen v případě, ţe nebyla vyprodukována 

z přeţvýkavců (Weissenbacher, 2002, s. 43). 

Tato opatření byla ve Velké Británii vyhlášena 14. června 1988 s platností od 

18. července 1988. Mimoto byla nařízena likvidace masa a mléka od krav s příznaky 

onemocnění. K tomuto datu uţ bylo utraceno 600 kusů dobytka infikovaného BSE 

(Weissenbacher, 2002, s. 43). 

Věřilo se, ţe se těmito zákazy předejde šíření choroby BSE. Všeobecně se 

předpokládalo, ţe BSE není stejná jako klusavka. V té době byla klusavka značně 

rozšířená a předpokládalo se, ţe mnoho lidí muselo zkonzumovat maso, které bylo 

z nakaţeného zvířete. Přesto se onemocnění nikdy u člověka neobjevilo. Doufalo se, ţe 

tak to bude i v případě BSE (Weissenbacher, 2002). 

 Stále tu však byla otázka. Odkud se objevil původce nemoci šílených krav? 

Tuto otázku se snaţí vědci objasnit dvěma teoriemi. První teorie předpokládá, ţe nemoc 

šílených krav vznikla zkrmováním hovězího dobytka masokostní moučkou z ovcí, které 

byly infikovány klusavkou. Podle tohoto dogmatu by se nemoc šílených krav mohla 

také nazvat jako klusavka skotu. Předpokládalo se, ţe pokud není klusavka ovcí 

nebezpečná člověku, nemělo by tomu tak být ani u klusavky hovězího dobytka 

(Weissenbacher, 2002).   

Druhá teorie spekuluje o tom, ţe dojde ke zcela náhodnému onemocnění BSE, 

stejně tak, jako kdyţ jeden člověk z milionu onemocní Creutzfeldtovou-Jakobovou 

chorobou. Epidemicky se potom tato choroba šíří prostřednictvím masokostní moučky, 

která je krávám podávána (Weissenbacher, 2002).   

V roce 1989 bylo zakázáno v Anglii prodávat zvlášť rizikové části hovězího 

masa, jako byly např. mozek a mícha. Nesměly se přidávat do tepelně neošetřených 

pokrmů. Avšak ţádný předpis nezakazoval přidávat mozkovou tkáň do pokrmů tepelně 

ošetřených. Později byly vyloučeny z potravinářského řetězce ještě další rizikové 

vnitřnosti jako slezina, brzlík a mandle. Vědci v té době jiţ přesto věděli, ţe priony se 
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nacházejí i v jiných částech těla, jako jsou např. oči, játra, lymfatické uzliny, plíce, 

ledviny či periferní nervy. Přesto tyto části byly volně prodejné (Weissenbacher, 2002). 

V roce 1990 se v britských novinách vyskytla zpráva, ţe v zoologických 

zahradách pošlo pět antilop různých plemen. Příčinou jejich úhynu byla choroba velice 

podobná nemoci šílených krav (Weissenbacher, 2002). 

O pár měsíců později se objevil i první případ prionového onemocnění, který 

se projevil na kočce. Masokostní moučka se přidávala i do krmiva pro domácí zvířata 

(Weissenbacher, 2002). 

3.2  Chronické chřadnutí jelenovitých 

Chronické chřadnutí jelenovitých se někdy označuje jako nemoc šílených 

jelenů (Mad Deer Disease) nebo (CWD podle anglického chronic wasting disease). 

Nemoc byla objevena v roce 1997 v jedné coloradské zoologické zahradě. Později byla 

zjištěna u volně ţijících losů a u tří dalších druhů vysoké. Kromě toho se tato nákaza 

vyskytla na více neţ deseti losích farmách v šesti různých státech USA (Weissenbacher, 

2002, s. 45). 

Vznik, respektive příčina, tohoto onemocnění není doposud známa. U BSE je 

například předpoklad, ţe onemocnění vzniklo na základě zkrmování masokostní 

moučky, která byla vyrobena z ovcí pozitivních na klusavku (scrapie), ale u CWD 

ţádné spolehlivé vysvětlení příčiny onemocnění zatím neexistuje (viz Informační portál 

Ministerstva zemědělství ČR). 

Vědci se domnívají, ţe k šíření choroby dochází přímou cestou (trusem, močí, 

slinami). Nepřímý přenos (z matky na plod) není však jednoznačně vyloučen. Jedna 

z teorií vzniku tohoto onemocnění říká, ţe CWD je odvozená od klusavky. Po úhynu 

nakaţených ovcí klusavkou se priony dostaly do půdy a přeţily zde několik let. Jeleni se 

následovně nakazili infikovanou rostlinnou biomasou (Lamka, Barták, 2008; Státní 

veterinární správa). 

Klinický obraz zahrnuje ztrátu tělesné hmotnosti, malátnost, slinění, skřípání 

zubů. Nervozita či vzrušení nejsou u jelenovitých běţné. K projevování symptomů 

dochází po několika týdnech aţ měsících od nákazy (Lamka, Barták, 2008). 
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V Evropě nemoc CDW nebyla doposud zaznamenána. Přesto však Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin v roce 2007 doporučil cílený monitoring jelenovitých. 

Posléze Evropská komise stanovila rozhodnutí o detekci CWD u většiny členských 

zemí Evropské unie (podle mnoţství jelenovité zvěře). Na základě tohoto stanovení 

Státní veterinární správa České republiky vydala usměrnění pro odběr vzorků míchy 

jelence běloocasého a jelena lesního. Toto testování bylo zaměřeno především na 

utracená, uhynulá či nemocná zvířata. Celkem bylo na území našeho státu testováno 733 

zvířat a ţádné z nich nebylo infikované CDW, podrobněji viz  tabulka 2 (Státní 

veterinární správa). 

Tabulka 2. Přehled o počtu vyšetřených zvířat na CWD v České republice. Převzato z 

www.eagri.cz. 

Rok 
 

Jelen lesní a jelenec běloocasý Pozitivní 

případ CWD 

 farmový chov volně ţijící 

2003 23 579 0 

2008 37 81 0 

2009 9 4 0 

Celkem 69 664 0 

 

3.3  Klusavka ovcí a koz 

V 18. století se začala mezi ovcemi šířit záhadná choroba. Zřejmě vypukla 

téměř zároveň v několika evropských zemích a šířila se stále rychleji v době, kdy se 

merinové ovce (ovce s nejkvalitnější vlnou) začaly vyváţet ze Španělska. Uţ v roce 

1730 podávali španělští pastýři zprávu o jakési smrtelné nemoci, kterou nazývali 

„třesavkou“ (Weissenbacher, 2002, s. 9). 

 

V Anglii se s touto nemocí setkali aţ v polovině 18. století. Ke konci 18. století 

se začala klusavka objevovat i ve Francii. Mnozí autoři tvrdí, ţe Francouzi se všemoţně 

snaţili o to, aby se o tomto onemocnění nikdo nedozvěděl. Oproti tomu Maďaři 

cílevědomě a veřejně zaţehnávali epidemii klusavky a vybíjeli všechna stáda, která byla 

jen sebeméně podezřelá z onemocnění klusavkou (Weissenbacher, 2002). 

 

http://www.eagri.cz/


36 

 

V roce 1920 postihla Anglii nová extrémně silná epidemie a kolem roku 1950 

byla zasaţena téměř všechna anglická ovčí plemena. Na základě toho se ve 20. století 

mohla většina ohlášených epidemií na celém světě odvozovat od ovcí importovaných 

z Británie. K nim patří i epidemie v USA, kam byla klusavka, podle oficiálních údajů, 

zavlečena poprvé krátce po skončení druhé světové války (Weissenbacher, 2002, s. 10).  

Epidemie klusavky není však pouze záleţitost minulosti. Ještě v květnu v roce 

2000 se vyskytla rozsáhla epidemie této choroby na území Rakouska. Postiţená zvířata 

byla podle oficiálních zpráv vybita a nedostala se do potravinového řetězce. V České 

republice bylo do roku 2013 zaznamenáno 55 nemocných ovcí (viz tab. 3). U koz se 

TSE v České republice nezaznamenala (Státní veterinární správa; Weissenbacher, 

2002). 

Tabulka 3. Počet vyšetřených ovcí a koz na TSE (transmisivní spongiformní 

encefalopatii) v České republice. Převzato z: www.eagri.cz. 

Rok Ovce Pozitivní 

případy 

TSE u 

ovcí 

Kozy Pozitivní 

případy 

TSE u 

koz 

2002 1 155 16 102 0 

2003 2 970 12 274 0 

2004 1 063 9 86 0 

2005 447 1 216 0 

2006 1 097 0 113 0 

2007 2 839 1 163 0 

2008 994 16 328 0 

2009 582 0 172 0 

2010 726 0 150 0 

2011 744 0 118 0 

2012 1 527 0 240 0 

2013 1 536 0 182 0 

Celkem 15 680 55 2 144 0 

 

http://www.eagri.cz/
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Ve Velké Británii byla v roce 1993 klusavka zařazena mezi choroby 

s ohlašovací povinností. Graf 2 ukazuje ohlášené a úředně potvrzené případy, které byly 

zaregistrovány od zavedení ohlašovací povinnosti (Weissenbacher, 2002, s. 11). 

 

 

 

Graf 2. Potvrzené případy klusavky v Anglii. V roce 1993 bylo nařízeno povinně výskyt 

klusavky hlásit (Weissenbacher, 2002). 

 

Klusavka ovcí a koz byla popsána jiţ v roce 1738. Toto onemocnění se 

vyskytuje téměř ve všech státech mimo Austrálie a Nového Zélandu. Inkubační doba je 

přibliţně mezi 2-5 let. Klinické příznaky nakaţených jedinců jsou agresivita, nervozita, 

přecitlivělost na zvuky, třes, křeče, zhoršená koordinace pohybů, rychle dostavující se 

únava při chůzi. V německy mluvících zemích se tato nemoc nazývá Traberkrankheit 

(klusavka). Zvířata měla totiţ také vadu chůze. V posledním stadiu nemoci zvířata 

hubla, ztrácela zrak a dostávala záchvaty, které se podobaly záchvatu epileptickému. 

K těmto příznakům se také přidávalo úporné svědění kůţe v oblasti hlavy a beder. Proto 

byla tato nemoc později nazvána scrapie (svědivka – anglicky scrape znamená škrábat). 

Ovce se škrábaly o hrazení a strhávaly si části rouna i pokoţky (Sedlák, Tomšíčková,  

2006; Weissenbacher 2002). 
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Původce choroby je vylučován infikovanými ovcemi při porodu placentou a 

plodovou vodou. Vědci tvrdí, ţe močí ani trusem tato patogenní agens vylučována není. 

Předpokládá se, ţe ani sperma není prostředek pro přenos patogenu. Infekce se 

zpravidla přenáší orální cestou. Ovce či kozy se mohou tedy nakazit infikovanou 

potravou, vodou nebo pozřením plodových obalů. Zvířata jsou náchylná k nemoci 

v kaţdém věku. K přenosu můţe docházet intrauterinně či při porodu (Hofírek, 2002). 

V rámci plemene je vnímavost k onemocnění ovlivněna geneticky, coţ se 

prakticky projevuje v délce inkubační doby, která je udávána od několika měsíců aţ po 

několik roků. Experimentálně se dá onemocnění vyvolat subkutánní, intravenózní nebo 

intracerebrální injekcí infekčního materiálu z mozku nemocného zvířete. Vedle ovce a 

kozy je vnímavým zvířetem i myš. Scrapie se rozšířila také po vakcinaci formalinovou 

tkáňovou vakcínou z mozku a míchy ovcí nakaţených klusavkou (viz Informační portál 

Veterinářství). 

 

3.4  Transmisivní spongiformní encefalopatie norků 

V roce 1947 byla v USA zaznamenána první epidemie trasmisivní 

spongiformní encefalopatie norků. Nebyla tomu však věnována velká pozornost. 

Pravděpodobně se ani nevědělo, co stojí za příčinou epidemie (Weissenbacher, 2002). 

Norci byli chováni na farmách ve velmi nepříznivých podmínkách. Jejich 

hlavní obţivou byly zbytky masa z jatek. Mimo těchto zbytků se také norkům dávaly 

„downer cows“, coţ byly krávy, které uhynuly bez příčiny (tamtéţ). 

Epidemie byla dosud zaznamenaná na jedenácti farmách. V roce 1985 došlo 

k epidemii, která se pečlivě zkoumala. Podnikatel krmil norky mršinami, především 

uhynulých dojnic a jako doplněk několika mrtvými koňmi. Sháněl si zdechliny v okruhu 

osmdesáti kilometrů. Vedl se záznam o tom, co svým zvířatům dává ke krmení 

(Weissenbacher, 2002, s. 46). 

Ukázalo se, ţe norci nebyli krmeni ovcemi. Příčinou nemoci tedy 

pravděpodobně byly infikované mršiny krav, kterými se norci ţivili nejčastěji. Díky 

tomu se odstartovala celá řada výzkumu a pokusů. Různým zvířatům se injekcemi 

zavádělo infekční sérum z uhynulých norků (Weissenbacher, 2002). 
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Nemocní norci vykazovali celou řadu klinických příznaků. Nejčastější příznak 

byla agresivita, nervozita a neklid. Po prvních, přibliţně dvou, měsících od prvních 

příznaků se dostavil úhyn zvířete (tamtéţ). 

3.5  Bovinní spongiformní encefalopatie 

3.5.1  Rozšíření BSE ve vybraných státech 

V červenci 1988 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska byl 

ustanoven zákaz krmení masokostní moučkou, jejíţ původ pochází z ovcí či hovězího 

dobytka. Vzhledem však k dlouhé inkubační době této choroby počet nakaţených stále 

stoupal aţ do roku 1992 (Weissenbacher, 2002). 

Z grafu 3 se můţeme dozvědět, ţe v roce 1992 bylo zaznamenáno ve Velké 

Británii největší mnoţství případů BSE. Uvádí se, ţe v tomto roce asi 37 000 případů 

(Weissenbacher, 2002). 

 

Graf 3. Počet oficiálních případů BSE za rok ve Velké Británii a Severním Irsku. V roce 

1988 byl ustanoven zákaz krmení přeţvýkavců masokostní moučkou vyrobenou 

z přeţvýkavců. Počet případů však stále stoupal (převzato z Weissenbacher, 2002). 

V časovém rozmezí od ledna 1992 do prosince 1993 bylo zaevidováno přes 

70 000 případů. Na začátku roku 1993 dosáhla křivka ohlášených případů onemocnění 

maxima a poté začala klesat (Weissenbacher, 2002, s. 51). 
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Weisenbacher (2002) uvádí, ţe celkový počet případů BSE do konce roku 2000 

se ve Spojeném království Velké Británie pohybuje okolo 180 000 (viz graf. 4). 

 

Graf 4. Počet celkem zaevidovaných případů BSE v členských zemích EU a ve 

Švýcarsku do konce roku 2000 (Weissenbacher, 2002). 

V roce 1993 začali v Anglii umírat lidé na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu. Byly 

evidovány případy chovatelů dojnic, kteří pili mléko od svých krav, které byly nakaţené 

BSE. Po několika letech chovatelé zemřeli na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu. Doposud 

umírali lidé, kteří byli ve věku šedesáti let. V roce 1995 se objevily první případy 

mladých lidí postiţených Creutzfeldt-Jakobovou nemocí. V roce 1996 britská vláda 

zakázala prodej veškerého hovězího masa z jedinců starších třiceti měsíců. Dále pak byl 

navrţen zákaz zkrmování hovězího dobytka masokostní moučkou ze savců. V roce 

1996 byla dokázána laboratorními metodami souvislost mezi BSE a CJD. Vytvořil se 

tak nový závěr. BSE je zdrojem nové varianty Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Ukázalo 

se, ţe oba původci nemoci jsou téměř identičtí (Weissenbacher, 2002). 

Trh s hovězím masem byl v Anglii na pokraji bankrotu. Spotřebitelé přestávali 

produktům z hovězího masa důvěřovat, a poptávka se tak výrazně sníţila 

(Weissenbacher, 2002). 

Ministr zemědělství John Gummer učinil vše, čeho byl schopen, aby zachránil 

trh s hovězím masem. Před kamerou nechal svou šestiletou dcerku Cordeli sníst 
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hamburger a přitom tvrdil, ţe britské hovězí maso je absolutně nezávadné 

(Weissenbacher, 2002, s. 49). 

Ve Francii bylo do roku 2000 zaevidováno 218 případů BSE. V červnu roku 

2000 zavedla Francie soubor testovacích programů, které zjišťovaly prionovou infekci u 

dobytka. Počet nově zjištěných nemocných jedinců se rapidně zvýšil (viz graf. 5). Do 

října roku 2001 uţ bylo ve Francii zaznamenáno 440 případů BSE (Weissenbacher, 

2002). 

 

Graf 5. Vzestup nově zjištěných případů onemocnění BSE po zavedení testovacích 

programů na prionové infekce (převzato z Weissenbacher, 2002). 

Test, který byl vyvinut pro identifikaci prionového onemocnění, dokázal zjistit 

nemoc jen v případě, ţe zvíře bylo nakaţeno jiţ delší dobu. Francouzští chovatelé 

museli reagovat na výskyt onemocnění vybíjením celého stáda (Weissenbacher, 2002). 

V listopadu roku 2000 byl ve Francii přijat zákaz zkrmování masokostní 

moučky. Platil zde také zákon, který zakazoval krmení skotu proteiny pocházející nejen 

ze savců, ale i z ryb a drůbeţe (Weissenbacher, 2002). 

Jako náhraţku za krmivo bohaté na proteiny z masové a kostní moučky navrhla 

Francie Komisi Evropské unie zvýšení výroby domácí produkce olejnatých semen. 

Kdyby však produkce olejnatých semen uvnitř EU stoupala, mohlo by dojít 

k obchodním potíţím s USA. Spojené státy se totiţ v roce 1992 dohodly s EU v tzv. 

Blairově -  Houseově dohodě o horní hranici produkce olejnatých semen 

(Weissenbacher, 2002, s. 92). 
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V České republice se vyskytl první případ BSE v roce 2001. Nemocná byla 

šestiletá kráva ze zemědělského druţstva v Jihlavě. Zdrojem nákazy nebyla uvedena 

masokostní moučka, ale umělé mléko. V tu dobu bylo v České republice jiţ zkrmování 

hovězího dobytka masokostní moučkou zakázáno. V srpnu se našla další infikovaná 

kráva. Tentokrát se jednalo o malý chov ve Ţďáru nad Sázavou čítající asi dvacet kusů 

hovězího dobytka (Weissenbacher, 2002). 

Tabulka 4 znázorňuje počty nemocných zvířat v České republice od roku 2001 

do roku 2013. Poslední pozitivní případ byl evidován v roce 2009 (Státní veterinární 

správa). 

Tabulka 4. Počet vyšetřených zvířat na BSE (bovinní spongiformní encefalopatii) 

v České republice. Převzato z: www.eagri.cz. 

 

Rok Počet testovaného 

skotu 

Pozitivní případ BSE 

2001 114 146 2 

2002 175 435 2 

2003 210 456 4 

2004 200 873 7 

2005 170 857 8 

2006 174 470 3 

2007 160 420 2 

2008 157 270 0 

2009 156 472 2 

2010 146 455 0 

2011 97 848 0 

2012 54 794 0 

2013 36 057 0 

Celkem 1 855 553 30 

 

Nedlouho po prvním případu BSE Česká republika odstartovala testování 

poraţených krav starších 30 měsíců. Ročně testování vyšlo přibliţně na 280 milionů Kč. 

Vláda oznámila, ţe na další testování jiţ finančně není zajištěno. Nicméně Komise 

http://www.eagri.cz/
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Evropské unie souhlasila s příspěvkem na další testování a na kaţdý test dala k dispozici 

1 600 Kč (Weissenbacher, 2002). 

Prvními laboratořemi, které začaly vyšetřovat v rámci aktivního monitoringu 

BSE, byly Státní veterinární ústavy (SVÚ) Jihlava a Praha. Od 1. 10. 2001 se k nim 

přidala laboratoř v SVÚ Olomouc (viz Informační portál Ministerstva zemědělství ČR). 

Od 1. 7. 2011, na základě příznivé situace v oblasti výskytu BSE nejen v ČR, 

ale celé Evropě, došlo k posunu věkové hranice pro vyšetřování skotu v rámci aktivního 

monitoringu BSE. Od uvedeného data se věkový limit pro normálně poráţený skot na 

jatkách zvýšil z dosavadních 30 měsíců na 72 měsíců a věkový limit pro uhynulý a 

nutně poraţený skot se zvýšil z dosavadních 24 měsíců na 48 měsíců. Nové věkové 

limity byly platné pro všechny členské státy EU včetně České republiky, kromě 

Bulharska a Rumunska, kde věkové limity zůstaly na původních 30, respektive 24 

měsíců. Nové věkové hranice (72 a 48 měsíců) se týkaly pouze skotu, který se 

v členských státech EU narodil a dle nich se vyšetřovalo aţ do 30. 6. 2013, kdy došlo 

k další úpravě věkových limitů (viz Informační portál Ministerstva zemědělství ČR). 

První případ BSE na Slovensku byl ohlášen v září 2001. Byl odhalen 

prostřednictvím testování na BSE, které odstartovalo roku 2000. Přibliţně 22 kg masa 

z tohoto infikovaného kusu se dostalo na trh. Odpovědný veterinář, který dobytek 

testoval, se nedočkal výsledku a maso poskytl potravinářskému řetězci. Po úředním 

zásahu se 15 kg tohoto masa vrátilo. Poté bylo na Slovenském území identifikováno 

ještě několik případů BSE. Několik států včetně Maďarska a Rumunska zakázalo dovoz 

hovězího masa ze Slovenska (Weissenbacher, 2002). 

3.5.2 Charakteristika nemoci 

Jak jiţ bylo v předešlých kapitolách zmíněno, bovinní spongiformní 

encefalopatie, neboli nemoc šílených krav byla poprvé zaznamenána ve Spojeném 

království kolem roku 1985. Uvádí se, ţe tuto nemoc má na svědomí masokostní 

moučka vyráběná z uhynulých ovcí, kterou byl zkrmován skot. Některé ovce totiţ trpěly 

na nemoc zvanou klusavka. Původce této nemoci se tak dostal do těl skotu a začal se 

šířit (Sedlák, Tomšíčková, 2006). 
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BSE je bezhorečnaté onemocnění spojené se špatnou koordinací pohybů. 

Počátek onemocnění se projevuje nenápadně a nejčastěji se projevuje změnou chování 

zvířat (agresivita, neklid, předráţděnost, bojácnost). V dalším stadiu nastává zhoršení 

koordinace těla, neschopnost udrţovat rovnováhu, zvýšená pohybová aktivita. Nemocná 

zvířata pobíhají z místa na místo, vykopávají nohy do stran a naráţejí do hrazení. U 

jedinců postiţených BSE je také velmi časté vysoké našlapování a strnulý pohyb. 

Zvířata také nekontrolovaně hubnou, i kdyţ mají zachovanou chuť k jídlu a jejich 

příjem potravy není sníţen. V konečném stadiu zvířata často polehávají a nejsou 

schopna se zvednout. Inkubační doba se pohybuje od 20 měsíců do 15 let. Pitva 

nemocného jedince vykazuje patoanatomický nález, jako je houbovitý vzhled mozku, 

vznik amyloidních plaků a zničené neurony. Symptomatická léčba je naprosto neúčinná. 

Zvíře většinou hyne v kachexii a většinou dochází k utracení jedince (Státní veterinární 

správa). 

Oproti klusavce se nemoc šílených krav pravděpodobně nepřenáší horizontálně 

(mezi zvířaty) a epidemiologicky nevýznamný je i vertikální přenos (z matky na 

potomstvo). Moţnost nakaţení je však moţná prostřednictvím infikovaného krmiva. 

Jiná moţnost nakaţení není prokázána (Duben, 2006). 

V roce 1997 studie prokázaly, ţe je v nepatrné míře vertikální přenos (z matky 

na potomka) moţný. K přenosu infekce můţe  pravděpodobně  dojít i během inkubační 

doby,  kdy matka nejeví ţádné symptomy (Weissenbacher, 2002). 

Oficiální záznamy ukazují, ţe 6-10 % případů BSE je způsobeno vertikálním 

přenosem. Doposud však není přesně zjištěno, jak přesně se infekce přenáší. Můţe k ní 

docházet buď při porodu, nebo v matčině děloze či při kojení (Weissenbacher, 2002). 

Objev nemoci šílených krav jednoznačně ovlivnil přístup ke kontrole 

ţivočišných potravin. Například Česká republika ještě před vstupem do EU rozhodla o 

tom, ţe výrobky vyrobené z ţivočišných produktů, které vstupují do potravinářského 

řetězce, budou důsledně označovány (Duben, 2006). 

Tam, kde se dosud psalo ţivočišný tuk, ţelatina nebo vývar, musí nyní stát 

tuk
H
, ţelatina

S
 nebo vývar

R
, kdyţ jde o drůbeţí (hühner) tuk, vepřovou (schweine) 

ţelatinu nebo hovězí (rind) polévku (Weissenbacher, 2002, s. 142). 
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Hledaly se i jiné moţnosti nákazy, neţ byla krmiva z masokostní moučky či 

horizontální a vertikální přenos. Zkoumala se i ţivočišná hnojiva. Hnojiva se totiţ 

vyrábí z jatečních odpadů. Avšak většina postiţených farem hnojiva z masokostní 

moučky nepouţívala. Od této moţnosti nákazy BSE se tedy upustilo (Weissenbacher, 

2002). 

Podle jiné teorie se BSE rozšiřuje při očkování skotu. Pro chovatele je často 

výhodné, kdyţ se určité skupiny hovězího dobytka uvnitř jednoho stáda oplodní zároveň 

– pak se ve stejnou dobu i otelí. Kravám se přitom před oplodněním pro synchronizaci 

ovulace naočkují hormonální přípravky. A ty se získávají z mrtvých zvířat 

(Weissenbacher, 2002, s. 59). 

Podle ještě jiné teorie by mohla být původním zdrojem BSE Creutzfeldtova-

Jakobova nemoc. K získání vzorků byly krávy nejdříve naočkovány lidskými růstovými 

hormony. Vzorky látky kontaminované původci nemoci CJD by podle této teorie měly 

vyvolat u naočkovaných kusů BSE (Weissenbacher, 2002, s. 59). 

Byly vysloveny i spekulace, zda se dobytek nemůţe nakazit BSE na 

pastvinách. Priony klusavky přeţívají v půdě a můţou infikovat ostatní ovce. Tato 

moţnost však nebyla potvrzena (Weissenbacher, 2002). 

Studoval se i vliv produktů z organofosfátů. Tyto látky se pouţívaly od 

počátku 80. let jako insekticidy. Tyto látky jsou jedovaté a otrava způsobuje podobné 

symptomy jako BSE. Studie ukázaly, ţe farmáři, kteří pouţívali organofosfáty, měli ve 

svém stádu problém s BSE. Odborníci však hovoří o tom, ţe organofosfáty 

s onemocněním BSE nemají co do činění (Weissenbacher, 2002). 

Člověk se touto nemocí můţe jednoduše nakazit pozřením infikované nervové 

tkáně. Tato nemoc se u člověka nazývá nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy choroby. 

Oproti klasické Creutzfeldt-Jakobově postihuje nová varianta především mladší jedince 

(Duben, 2006). 

 

3.6  Encefalopatie ostatních savců 

V roce 1986 v zoologické zahradě ve Velké Británii zemřela jedna antilopa na 

onemocnění, které se velmi podobalo BSE. V březnu roku 1990 se k tomuto případu 
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přidalo pět další antilop různých plemen. Tato zvířata byla krmena krmivem z hovězího 

dobytka a předpokládá se, ţe šlo bovinní spongiformní encefalopatii (Weissenbacher, 

2002). 

Mimo antilop se prionové choroby vyskytly ještě u jiných zvířat, jako byly 

kočky či jiná domácí zvířata. V roce 1990 onemocněla jedna siamská kočka, a stala se 

tak obětí felinní spongiformní encefalopatie. Od té doby bylo zaznamenáno 90 kočičích 

obětí, avšak počet nemocných neodchycených koček bude pravděpodobně číslo 

zvyšovat (Weissenbacher, 2002). 

Masokostní moučka byla přidávána i do krmiv pro domácí mazlíčky. 

V důsledku toho se vyskytlo několik případů domácích zvířat, která byla postiţena BSE 

(tamtéţ). 
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4 DIAGNOSTIKA PRIONOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

4.1  Diagnostika prionóz u člověka 

Diagnostika prionových chorob není vůbec snadná. V současně době existuje 

mnoho metod, které se snaţí detekovat klinickou diagnózu prionového onemocnění. 

Nelze však tvrdit, ţe všechny metody vyšetřování jsou zcela úspěšné. Nejčastějším 

vyšetřením je EEG, vyšetření mozkomíšního moku, MRI, histologické a genetické 

vyšetření (Beneš, 2009). 

Jak jiţ bylo v minulých kapitolách zmíněno, EEG (elektroencefalogram) je 

diagnostická neinvazivní metoda vyuţívaná k záznamu elektrické aktivity mozku. Toto 

vyšetření můţe zjistit celou řadu onemocnění, jako je například epilepsie či mozkové 

nádory. Vyjma toho můţe odhalit i onemocnění způsobená patologickým prionem. EEG 

můţe zjistit prionová onemocnění především v pozdějším stadiu nemoci. V raném 

stadiu nemusí být prionová choroba rozpoznána (Beneš, 2009). 

Vyšetření likvoru je vyšetření, které u prionových onemocnění není příliš 

spolehlivé. Například při Creutzfeldt-Jakobově nemoci je cytologický nález normální 

(Beneš, 2009). 

V poslední době se výrazně zlepšila MRI diagnostika u prionových 

onemocnění, kde hypersignály v difuzním váţení a na FLAIR sekvencích 

v podkorových oblastech (zejména putamen a ncl. Caudatus) a v některých korových 

zónách (především frontálně a periinsulárně) byly opakovaně popsány u sporadické 

formy CJN s 67 % senzitivitou a aţ 93 % specificitou (Rusina, Matěj, 2012, s. 80). 

Nejjistějším avšak posmrtným vyšetření je neurohistologická diagnostika 

mozkové tkáně. Toto vyšetření doplňují také imunohistochemické metody, které 

detekují patogenní prion pomocí protilátek a metody westernblot (Rusina, Matěj, 2012). 

K nejčastějším změnám při neurohistologickém vyšetření patří atrofie neuronů, 

sekundární izomorfní astroglióza a spongiformíní dystrofie, kterou mají na svědomí 

tvořící se vakuoly (Rusina, Matěj, 2012). 
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V případě familiárních podob (fatální familiární insomnie, Gerstmannův-Sträusslerův-

Scheinkerův syndrom, familiární Creutzfeldt-Jakobova choroba) se sekvenuje gen 

PRNP a hledá se kauzální patogenní variace (Rusina, Matěj, 2012, s. 81). 

4.2 Diagnostika prionóz u zvířat 

Diagnostika prionóz u zvířat je velmi problematická. V minulosti neexistoval 

ţádný prostředek, který by odhaloval prionové choroby u ţivých jedinců. Jediným 

moţným řešením bylo zvíře porazit a následně provádět testování ze vzorku mozku. Od 

roku 2000 se v Evropské unii zavedl testovací program, který vyšetřoval ţivý dobytek. 

Z počátku byly testy nespolehlivé a výsledky byly často zavádějící. V dnešní době jsou 

jiţ na trhu spolehlivé testy, které by měly prionová onemocnění odhalit (Weissenbacher, 

2002). 
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5 PREVENCE A LÉČBA PRIONOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

5.1  Prevence a léčba prionóz u člověka 

Za riziková pracoviště, kde by mohlo docházet k přenosu prionových chorob, 

pokládáme především neurochirurgická, transplantační a oftalmologická pracoviště. 

V tomto sektoru je nutné správně likvidovat biologický materiál, který by mohl být 

potenciálním zdrojem nákazy. Dále je také nezbytné zabránit kontaminaci chirurgických 

nástrojů, které se také jednoduše mohou stát zdroji nákazy (Beneš, 2009). 

Priony jsou velmi odolné bílkoviny, které nejdou zničit zcela jednoduše. 

K jejich likvidaci je zapotřebí tlak o třech barech a teplota, která přesahuje 133 °C. 

Priony lze zničit také 10 % chlorem. Varem o teplotě 130-160 °C se prion naruší, ale 

k jeho likvidaci nedochází (Beneš, 2009). 

Prionová onemocnění mají nepříznivé vyústění. Nemocný jedinec je odkázaný 

pouze na symptomatickou léčbu. V pokročilejším stadiu nemoci je důleţité zajistit 

ohleduplnou péči a umoţnit mu důstojné umírání (Rusina, Matěj, 2012). 

Výskytu prionových chorob u zvířat se zamezuje testováním. V dnešní době je 

maso přísně kontrolováno a maso z infikovaného zvířete by se na trh nemělo dostat. 

Dále platí zákaz přidávání rizikových orgánů (např. mozek) do potravin (Sedlák, 

Tomšíčková, 2006). 

V případě, ţe se prokáţe, ţe jde o dědičnou prionovou chorobu, je zapotřebí 

zajistit genetické poradenství pro příbuzné nemocné osoby (Rusina, Matěj, 2012). 

5.2  Prevence a léčba prionóz u zvířat 

U zvířat se zamezuje přenosu prionóz přísným dohledem na krmiva, která jim 

jsou podávána. Krmivo nesmí obsahovat zbytky nervových soustav ani jiných 

rizikových orgánů zvířat. V neposlední řadě prevenci pomáhá testování skotu na 

spongiformní encefalopatie (Weissenbacher, 2002). 

Léčba prionóz je stejně jako u člověka bezvýsledná. Při výskytu nemocného 

zvířete, většinou dojde k vybití celého stáda (tamtéţ). 
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6 ZÁVĚR 

Priony a nemoci, které tyto patogeny způsobují, jsou předmětem mnoha studií 

na celém světě. Cílem autorky této práce bylo shromáţdit a utřídit informace o 

prionových chorobách. Bakalářská práce se zabývá popisem prionových chorob, historií 

objevu prionů, molekulární podstatou patogenů a v neposlední řadě i léčbou a 

diagnostikou onemocnění. Autorka také poukazuje na problematiku obchodu s hovězím 

masem v letech, kdy propukaly epidemie BSE u dobytka.  

Třebaţe výzkum prionů se stále zlepšuje, přesto však zůstává nezodpovězeno 

velké mnoţství otázek, na které se odpovědi stále ještě hledají. Prionové choroby se 

stále řadí mezi nemoci s fatálním koncem. Není vyvinuta ţádná medikace, která by tuto 

chorobu mohla vyléčit. Léčba prionových chorob je neúspěšná a diagnostika velmi 

sloţitá. 
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