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STRESZCZENIE. Etiopatogeneza stwardnienia
rozsianego (SM) nie jest w pełni poznana. Wiadomo, że ma charakter wieloczynnikowy. Istotną rolę
odgrywają w niej zakażenia bakteryjne i wirusowe.
W pracy przedstawiono krytyczny przegląd danych
wskazujących na udział zakażeń wirusowych w rozwoju SM. Omówiono najnowsze wyniki badań nad
rolą zakażeń wirusowych w patogenezie SM, ze
szczególnym uwzględnieniem wirusa Epsteina-Barr,
wirusa J C (inicjały od nazwiska pacjenta), ludzkiego wirusa herpes typu 6, ludzkiego wirusa białaczki
T komórkowej typu 1, retrowirusa "związanego ze
stwardnieniem rozsianym" i wirusa odry. Wykazany
ostatnio związek SM z zakażeniem retrowirusem
związanym ze stwardnieniem rozsianym (MSRV),
aczkolwiek mocno akcentowany przez odkrywców
tego wirusa, nie znajduje potwierdzenia w badaniach
własnych, w których stwierdzono występowanie
MSRV również u osób zdrowych. Szereg danych
wskazuje, że zakażenia wirusowe z pewnością odgrywają istotną rolę w patogenezie SM. Poznanie
ich znaczenia w rozwoju SM mogłoby się przyczynić
do wypracowania nowych sposobów leczenia chorych na SM.

SUMMARY. The aetiopathogenesis oj multiple
sclerosis (sclerosis multiplex - SM) is not yet
julIy understood. AlI we know is the this is a polyaethiological disease in which viral and bacterial
injection plays a significant role. This artiele presents a critical review oj the findings indicating the
contribution oj viral injections to the development
oj SM. Particular attention is paid to Epstein-Barr
virus, JC virus, human herpes-6 virus, human type
1 T-celI leukemia, the SM-related retrovirus and
the measles virus. The recently suggested link between SM and the MSRV, SM-related, retrovirus
has been strongly emphasised by its discoverers but
we have not managed to confirm it in our own studies where the MSRV was jound to be present in
healthy subjects as wel!. The hypothetical relationship between viral injection and SM pathogeneses
has gained much support, however and jurther advancements in understanding the contribution oj
viral injections to the development oj SM would
surely help us to develop new methods oj treating
SM patients.
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- tumor necrosis factor - czynnik martwicy guza
- Epstein-Barr virus -wirus Epsteina-Barr
- Je virus - wirus JC ~od inicjałów pacjenta)
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- human herpes virus type 6 -ludzki wirus herpes typu 6
HTLV-I - human T celi ieukaemia virus type 1
-ludzki wirus białaczki T komórkowej
MSRV - muitipie sclerosis associated retrovirus
- retrowirus związany ze stwardnieniem rozsianym
- herpes simpiex virus - wirus opryszczki
HSV
pospolitej
VZV
- varicella zoster virus - wirus ospy wietrznej i półpaśca
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SV5

- simian vacuolating (virus) 5 - małpi wirus wakuolizujący typu 5
- long terminal repeat sequences - długie
LTR
sekwencje powtarzających się nukleotydów na zakończeniach genomu wirusa
- cytomegalovirus - wirus cytomegalii
CMV
HRES-l - HTLV - related endogenous retroviral
element - endogenny element retrowirusowy związany z HTLV
SSC
- single strand conformational analysis - analiza konformacji pojedynczej nici DNA
gag
- gen retrowirusa kodujący białka strukturalne wirusa

env
pol
MHC

Stwardnienie rozsiane (SM - sclerosis mu/tip/ex) jest jedną z naj częstszych chorób
układu nerwowego, charakteryzującą się rozsianymi ogniskami demielinizacji w osrodkowym układzie nerwowym (o.u.n.), których
klinicznym odzwierciedleniem jest wieloogniskowość objawów neurologicznych. Etiopatogeneza SM ma charakter wieloczynnikowy. Odgrywają w niej rolę czynniki środowi
skowe, w tym zakaźne, czynniki genetyczne
oraz procesy odporności swoistej i nieswoistej . Do czynników środowiskowych można
zaliczyć na pierwszym miejscu zakażenia,
głównie wirusowe, w mniejszym stopniu bakteryjne. Genetyczne uwarunkowanie SM
jest związane z genami głównego kompleksu
zgodności tkankowej HLA klasy I i II oraz
genami kodującymi receptor antygenowy
limfocytów T (TCR - T cell receptor). Mechanizmy immunologiczne odgrywające rolę
w SM obejmują zarówno odpowiedź swoistą, jak i nieswoistą. Zaburzona odpowiedź
swoista prowadzi najczęściej do złożonego
odczynu autoimmunizacyjnego, w wyniku
którego dochodzi ostatecznie do niszczenia
osłonek mielinowych włókien nerwowych.
Celem tej pracy jest przedstawienie najnowszych wyników badań i poglądów na
rolę zakażeń wirusowych w patogenezie
SM ze szczególnym uwzględnieniem wirusa
Epsteina-Barr (EBV), wirusa JC (JCV - inicjały od nazwiska pacjenta), ludzkiego wirusa herpes typu 6 (HHV-6), ludzkiego wirusa
białaczki T komórkowej typu 1 (HTLV-l),

retrowirusa związanego z stwardnieniem rozsianym (MSRV) i wirusa odry.
Wyniki badań epidemiologicznych, immunologicznych oraz liczne obserwacje kliniczne
bardzo mocno wskazują na udział wirusów
w patogenezie SM. W badaniach epidemiologicznych wykazywano przebytą infekcję wirusową u chorych na SM, a także zaostrzanie
się procesu chorobowego w trakcie zakażeń
wirusowych. Częstość zachorowań na SM
zależy od położenia geograficznego - choroba częściej występuje w krajach o klimacie
umiarkowanym. Wykazano też obecność ognisk endemicznych SM, np. na Wyspach Owczych, w latach powojennych. Zaobserwowano, że migracja z lub do stref wysokiego ryzyka
rozpowszechnienia SM wpływa na prawdopodobieństwo rozwoju SM u migrantów.
Występują liczne analogie między SM
a eksperymentalnymi chorobami zwierząt wywołanymi zakażeniami wirusowymi, w których występuje długi okres inkubacji, przebieg
z okresami remisji i zaostrzeń oraz demielinizacja. Wszystkie te cechy są bardzo zbieżne
z objawami SM u ludzi. Przykładami zakażeń
powodujących objawy zbliżone do SM są:
zakażenie mysim pikomawirusem Theilera,
mysim neurotropowym koronawirusem zapalenia wątroby, odrowe zapalenie mózgu
u szczurów [45].
W badaniach klinicznych wykazano skuteczność w zaostrzeniach SM interferonu
beta (INF beta), posiadającego aktywność
przeciwwirusową. Efekt leczniczy interfero-

- gen retrowirusa kodujący białka otoczki
- gen kodujący odwrotną transkryptazę
- major histocompatibility complex - główny kompleks zgodności tkankowej
- myelin basic protein - białko zasadowe
MBP
mieliny
- polimerase chain reaction - łańcuchowa
PCR
reakcja polimerazy
TCR
- T celi receptor - receptor antygenowy
limfocytów T
INF beta - interferon beta
LM7
- leptomeningeal cells - komórki naczyniówki opon miękkich
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odgrywające przypuszczalną rolę
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w patogenezie SM
Literatura

Wirus

1,2,6,8,9,17,18,20,22,31,32,43,49
Wirus odry
11, 27, 28, 29, 30
Wirus Epsteina-Barr - EBV
4,10
Wirus JC - JCV
5,33,45
Ludzki herpes wirus typu 6 - HHV-6
11,38
Ludzki wirus białaczki T komórkowej typu 1 -HTLV-1
Retrowirus związany ze stwardnieniem rozsianym - MSRV 26, 34, 35, 36, 37
6
Wirus różyczki
24,34,39
Wirus opryszczki pospolitej - HSV
41
Wirus ospy wietrznej i półpaśca - VZV
40
Wirus nosówki
25
Wirus Mareka
46
Małpi wirus wakuolizujący typu 5 - SV5
6,23
Wirus paragrypy typu 1
21
Koronawirus
6, 19
Wirus świnki

nu beta może oczywiście wiązać się również
z wpływem na układ odpornościowy, powodując jego potencjalizację obejmującą zarówno odporność immunologiczną swoistą
jak i nieswoistą [7].
Wirusy uważane za czynniki spmwcze w patogenezie SM zostały zestawione w tablicy 1.
Większość wysuniętych wniosków z przeprowadzonych badań opierała się na analizie
parametrów immunologicznych, głównie na
wykazaniu obecności swoistych przeciwciał.
Próby izolacji różnych wirusów nie były zwykle potwierdzane przez kolejnych autorów [22].
W latach osiemdziesiątych Sibley i wsp.
[44] wszczepili materiał z biopsji mózgowych chorych na SM zwierzętom doświad
czalnym. U 17% zwierząt wystąpiły objawy
neurologiczne, ale nie stwierdzono ogniskowej lub rozsianej demielinizacji.
W badaniach Gildena i wsp. [16] nie powiodły się próby zakażenia organizmów
zwierzęcych komórkami mózgowymi chorych na SM. Zwierzęta nie rozwinęły żadne
go schorzenia neurologicznego analogicznego do SM. Nie zaobserwowano również
efektu cytopatycznego w komórkach mózgów zwierząt doświadczalnych, które to komórki były hodowane w warunkach in vitro
łącznie z komórkami pobranymi z ognisk

demielinizacyjnych chorych na SM. Dalsze
badania tych autorów [16] nie doprowadziły
do wykrycia żadnych specyficznych antygenów wirusowych.

WIRUS ODRY
Podwyższenie poziomu przeciwciał odrowych u chorych na SM stwierdzano już wielokrotnie [1, 2, 6, 8, 9, 17, 18,20,22,31,32,
43,49]. Badania Compstona i wsp. [6] wykazały, że osoby z SM przechodziły odrę
i różyczkę statystycznie w późniejszym wieku niż osoby z grupy kontrolnej. Wykazano
również statystycznie częstsze występowanie
zachorowań na odrę i różyczkę wśród osób,
które w późniejszym wieku rozwinęły stwardnienie rozsiane. Nie udało się powiązać faktu podwyższonego poziomu przeciwciał
przeciwodrowych z obecnością określonego
haplotypu HLA u chorych na SM [22].

ZNACZENIE
SWOISTYCH PRZECIWCIAŁ
W PATOGENEZIE SM
Obserwowane w SM różnego rodzaju przeciwciała, a w szczególności odrowe, mogą nie
mieć żadnego znaczenia w patogenezie SM.
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Występowanie

swoistych przeciwciał przeciwko różnych patogenom można wytłuma
czyć przebytymi infekcjami. Utrzymywanie
się wysokiego poziomu przeciwciał, np. odrowych, może być wynikiem nieswoistej poliklonalnej stymulacji limfocytów pamięci
immunologicznej odpowiedzialnych za produkcję przeciwciał. Innym wytłumaczeniem
może być występowanie wspólnych determinant antygenowych wśród różnych patogenów w wyniku czego jeden patogen może
indukować produkcję swoistych przeciwciał
przeciwko innym mikroorganizmom. Tak
więc występowanie swoistych przeciwciał
u chorych na SM może nie odgrywać roli
w rozwoju choroby, a być jedynie objawem towarzyszącym, nie mającym ścisłego
związku z patogenezą SM.

wmus Je (JCV, Je VIRUS)
Wykazano obecność regionu LT (long terminal repeat sequences - długie powtarzające
się sekwencje na zakończeniach genomu)
wirusa JCV w płynie mózgowo-rdzeniowym
u 9% badanych chorych na SM, a nie stwierdzono ich u żadnego z chorych na inne schorzenia neurologiczne i nieneurologiczne [10].
Wyniki tych badań nie zostały potwierdzone
przez innych autorów [49]. Wyniki badań
wykrywających DNA JCV w krwi i moczu
nie różniły się statystycznie między grupą
chorych na SM a kontrolną [10].

wmus EPSTEINA-BARR
(EBV, EPSTElN-BARR VlRUS)
Wirusowi Epsteina-Barr przypisuje się
w SM rolę zarówno bezpośredniego czynnika sprawczego, czynnika wywołującego odpowiedź autoimmunizacyjną (autoimmune
inducing factor), jak również czynnika transaktywacyjnego (transactivating factor) [28].
Prawie u 100% chorych na SM wykazano obecność przeciwciał anty-EBV. Nie
znaleziono jednak wykładników pierwotnej
infekcji EBV, tzn. przeciwciał klasy IgM
w teście ELI SA - co wydaje się potwierdzać
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fakt, że pacjenci ulegają zarażeniu EBV
przed rozwinięciem objawów SM. Powstaje
pytanie, czy to właśnie infekcja EBV jest
koniecznym czynnikiem dla rozwoju SM
[29]. Związek między infekcją EBV a SM
jest jeszcze wyraźniejszy, gdy ta infekcja ma
miejsce przed 17 rokiem życia [29].
W badaniach Myhr i wsp. [30] częstość
występowania IgG skierowanych przeciwko
antygenowi otoczkowemu (VCA, viral capsid antigen), antygenowi jądrowemu (EBNA
- Ebstein-Barr nuclear antigen) i wczesnemu antygenowi (EA, early antigen) była
znacząco wyższa u chorych z SM w porównaniu z grupą osób zdrowych. Obecność
tych przeciwciał była niezależna od począt
kowego przebiegu choroby i jej aktywności
w momencie pobierania próbek krwi.
W tych samych badaniach nie wykazano
statystycznej różnicy między poziomami
przeciwciał skierowanych przeciwko HSV,
CMV (cytomegalovirus, wirus cytomegalii)
i VZV u chorych na SM i zdrowych [30].
W innych badaniach techniką łańcucho
wej reakcji polimerazy (pCR, polimerase
chain reaction) wykryto DNA EBV u 43%
chorych na SM w pierwszym dniu zaostrzenia choroby. W późniejszym okresie (dziesiąty dzień zaostrzenia) dochodziło do gwał
townego wzrostu genomowego regionu
tax-rex HTLV-l. Mogłoby to potwierdzać
hipotezę o interakcji tych dwóch wirusów
w zaostrzeniach SM [11].
Stwierdzono również, że alfa B-krystalina,
białko stresu nie ulegające ekspresji w prawidłowych limfocytach, jest wykrywane w zakażonych wirusem EB limfocytach B, które
prezentują alfa B-krystalinę limfocytom T
wspomagającym, a te z kolei wykazano
w ogniskach demielinizacji chorych na SM.
Stwierdzono, że limfocyty T skierowane
przeciw alfa B-krystalinie biorą udział w odpowiedzi autoimmunizacyjnej przeciwko mielinie prowadząc do doświadczalnego autoimmunizacyjnego zapalenia mózgu u myszy.
Z powyższych względów zakażenie EBV może
odgrywać ważną rolę w odpowiedzi autoimmunizacyjnej przeciwko mielinie [27].
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wirusowych w patogenezie stwardnienia rozsianego

LUDZKI HERPES Wm.US TYPU 6
(IllIV-6, HUMAN HERPES VIRUS TYPE 6)

Wirusowi temu przypisuje się rolę kofaktora w patogenezie SM [33]. Występowanie
DNA HHV-6 może stanowić molekularny
marker aktywnej infekcji wirusowej u chorych
na SM. Obecność wirusa wykazano w zmianach demielinizacyjnych w mózgu chorych na
SM. Ponadto odnotowano podwyższony poziom przeciwciał klasy IgM skierowanych
przeciwko wczesnemu antygenowi HHV-6
(p4l/38) u chorych w okresie zaostrzeń i remisji [45]. W tych samych badaniach poziomy
przeciwciał IgG i IgM skierowanych przeciwko EBV i CMV nie różniły się statystycznie
między grupą chorych i kontrolną. Niestety
inni autorzy nie potwierdzili tak znaczącej roli
HHV w patogenezie SM [3, 12].

LUDZKI wmus BIAŁACZKI T
KOMÓRKOWEJ (HTLV-l, HUMAN T
CELL LEUKAEMIA VIRUS TYPE l)

Prowadzono badania nad rolą związane
go z HTLV endogennego retrowirus owego
elementu -HRES-l (lITLV, related endogenous retroviral element) [38]. Sekwencje te
wykazano w analizie SSC (single strand conformational analysis), analizie konformacji
pojedynczej nici DNA). Nie znaleziono
markerów HRES-l powiązanych wyłącznie
z SM, stwierdzono jedynie dwa już poznane
polimorfizmy określające trzya1lele HRES-l.
Wykazano znaczącą różnicę w rozmieszczeniu form allelicznych u chorych na SM
z okresami remisji i zaostrzeń w porównaniu
z chorymi na formę przewlekłą SM [38].
RETROWIRUS ZWIĄZANY
ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM
(MSRV, MULTIPLE SCLEROSIS
ASSOCIATED RETROVIRUS)

W roku 1989 Perron i wsp. [35] wykryli
zewnątrzkomórkowe wiriony wykazujące
aktywność odwrotnej transkryptazy w hodowlach komórek naczyniówki opon mięk-
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kich (LM7 - leptomeningeal cells) uzyskanych z płynu mózgowo-rdzeniowego chorych
na SM. Dwa lata później ci sami autorzy [37]
wykryli zewnątrzkomórkowe wiriony w hodowlach monocytów uzyskanych od pacjentów z SM. W przeprowadzonych badaniach
kontrolnych Perron i wsp. nie stwierdzili czą
stek wirusowych ani aktywności odwrotnej
transkryptazy u zdrowych osobników. Co
więcej, Perronowi i wsp. [36] udał się transfer
wirusa do nie zakażonych komórek naczyniówki opon miękkich w warunkach in vitro.
W 1997 r. [34] udało się wyizolować tego retrowirusa z komórek naczyniówki opon
miękkich oraz z unieśmiertelnionych limfocytów B od chorych na SM. Perron i wsp.
nadali wirusowi nową nazwę MSRV (multiple sclerosis associated retrovirus). MSRV
należy do grupy onkowirusów i wykazuje
pewną homologię z endogennymi wirusami.
Trwają obecnie prace nad jego sekwencjonowaniem. Autorzy sugerują rolę wirusa
opryszczki pospolitej typu 1 (lISV-l, herpes
simplex 1) jako kofaktora MSRV. Jako potwierdzenie tej hipotezy wskazują na fakt, że
wczesne białka transaktywacji wirusa opryszczki wzmagają ekspresję MSRV w LM7.
Inni autorzy wykryli czynnik gliotoksyczny, który razem z MSRV RNA był obecny
w supematancie hodowli makrofagów/monocytów pacjentów z aktywnym SM, a jego
gliotoksyczność korelowała wyraźnie z ekspresją aktywności odwrotnej transkryptazy.
Autorzy wykazali obecność czynnika gliotoksycznego w płynie mózgowo-rdzeniowym
pacjentów z SM w okresie zaostrzenia [26].
Badania własne wykazały, że sekwencje
MSRV można wykryć w RNA (cDNA) nie
tylko u chorych na SM, ale i u części zdrowych
osób. Można wnioskować, że sekwencje te są
dość szeroko rozpowszechnione, co wykluczałoby wyłączną rolę MSRV w patogenezie SM.

ROLA SEKWENCJI RETROWm.USOWYCH
W PATOGENEZIE SM
Sekwencje retrowirusowe są szeroko rozpowszechnione w ludzkim genomie. Zajmują
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ok. 0,1 % genomowego DNA. Interakcja elementów retrowirusowych w obrębie genu może go wyłączyć, albo też, gdy interakcja nastąpi w obrębie promotora czy też sekwencji wzmacniacza (enhan cer) , może dojść do
zwiększonej ekspresji tego genu. W przypadku połączenia się określonych sekwencji retrowirusowych z sekwencjami innymi genów
w obrębie komórek rozrodczych, cecha ta
może być przekazana z pokolenia na pokolenie. Struktura endogennych sekwencji
retrowirusowych jest zbliżona do struktury
egzogennych wirusów z trzema głównymi
ramkami odczytu: gag, pol, env. Geny gag
i env kodują białka strukturalne i otoczkowe
wirusa, gen pol - odwrotną transkryptazę.
W ewolucji sekwencje te ulegały wielokrotnym mutacjom. Jakkolwiek nie ma żadnych
dowodów, że obecność tych sekwencji lub
całych cząstek wirusowych ma wpływ na
przebieg SM, to jest możliwa ich rola w rozwoju tej choroby. Co więcej, można sugerować, że obecność określonych sekwencji
retrowirusowych mogłaby mieć działanie
ochronne w patogenezie SM. Jako przykład
podaje się zwiększenie lub zmniejszenie
wrażliwości mieliny na TNF (tumor necrosis
factor, czynnik nekrotyzujący guza) i proteazy
albo zwiększanie czy też zmniejszanie podatności organizmu na zakażenia wirusami,
które mogłyby mieć wtórne znaczenie w patogenezie SM [7].

PRAWDOPODOBNE MECHANIZMY
WIRUSÓW W SM

DZIAŁANIA

Infekcja wirusowa zapoczątkowuje szereg
zmian związanych z przewlekłym zapaleniem, w którym biorą udział mechanizmy
odpowiedzi immunologicznej swoistej i nieswoistej. Postuluje się, że sam wirus może
powodować bezpośrednio lub bardziej prawdopodobnie w sposób pośredni, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Nie
można również wykluczyć roli współistnie
nia infekcji kilkoma wirusami, która sprzyjałaby rozwojowi SM u osób podatnych
pod względem genetycznym, tj. mających
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odpowiedni układ genów HLA klasy I i II
lub odpowiednie geny TCR. Kolejnym mechanizmem może być reaktywacja wirusów
powolnych lub przetrwałych w o.u.n. [22].
MOŻLIWE MECHANIZMY
DEMIELINIZACJI POWODOWANEJ
PRZEZ WIRUSA

Mechanizmy te mogą polegać na strukturalnych i funkcjonalnych zmianach zakażo
nych komórek - niszczeniu oligodendrocytów, upośledzeniu lub zmianie funkcji astrocytów i komórek mikro gleju; modyfikacji
wewnątrzkomórkowych lub powierzchniowych antygenów komórek, jak również na
uwalnianiu zmienionych antygenów. Nie
można też wykluczyć, że wskutek infekcji
wirusowej dochodzi do niszczenia subpopulacji limfocytów T CD4 - indukujących, jak
ma to miejsce w AIDS. Największą jednak
rolę infekcja wirusowa zdaje się odgrywać
w reakcjach prowadzących ostatecznie do
rozwoju odpowiedzi autoimmunizacyjnej .
Powstające swoiste cytotoksyczne limfocyty
T mogą być odpowiedzialne za niszczenie
osłonek mielinowych włókien nerwowych
[48]. Jednym z mechanizmów prowadzących
do rozwoju odpowiedzi autoimmunizacyjnej
może być zwiększona ekspresja antygenów
zgodności tkankowej przez glejowe komórki
mózgu [48].
Rudge [42] zaproponował koncepcję udziału retrowirusa w kodowaniu superantygenu,
co miałoby sprzyjać rozwojowi SM. Superantygenemjest białko kodowane przez retrowirusa, które w sposób niespecyficzny, charakterystyczny dla superantygenu, stymuluje klony limfocytów T. Spośród wieku antygenów,
przeciwko którym może rozwijać się odpowiedź immunologiczna, może być również
białko zasadowe mieliny. Działanie superantygenu polega na związaniu go do części stałej
łańcucha beta receptora antygenowego limfocytów T i jest niezależne od antygenów zgodności tkankowej. Reakcja stymulowana przez
superantygen może w końcowym efekcie pro·
wadzić do procesu demielinizacji.

Rola

zakażeń

Koncepcja molekularnej mimikry - krzylub upodobnienia się
antygenów wirusowych i bakteryjnych do
własnych, zdaje się być szczególnie interesująca w wyjaśnieniu mechanizmów autoimmunizacyjnych w patogenezie SM [47]. Podobieństwa między infekcyjnymi patogenami a antygenami własnymi mogą powodować niekorzystną reakcję autoimmunizacyjną. Istnieje strukturalna homologia mię
dzy białkami własnymi organizmu a wirusowymi. Np. białko zasadowe mieliny (MBP)
ma homologię na poziomie aminokwasów
z licznymi patogenami: wirusem odry, zapalenia wątroby typu B, grypy, adenowirusem.
Reszty aminokwas owe 84-101 MBP posiadają takie same odcinki 4 do 6 aminokwasów jak wirus grypy, EBV, wirusy herpes,
papilloma wirus i różne bakterie, np. pseudomonas. Mikroorganizmy posiadające odpowiednie homologiczne fragmenty aminokwasów wiążące się z MHC i receptorem
antygenowym limfocytów T (TCR) mogą
stymulować klony limfocytów T swoiste dla
MBP u chorych na SM [50]. Wykazano, że
eksperymentalne alergiczne zapalenie mózgu można indukować poprzez immunizację
sekwencjami peptydowymi od mikroorganizmów, które to sekwencje wykazują homologię z MBP [13]. Homologia, która jest
wymagana do wywołania odpowiedzi autoimmunizacyjnej może obejmować tylko kilka aminokwasów tworzących epitop (determinantę antygenową) rozpoznawany przez
swoiste limfocyty T [14, 15]. Najważniejszy
wypływający z tego wniosek - tolerancja
immunologiczna w stosunku do białek mieliny może być przełamana przez odpowiedź
immunologiczną na mikroorganizmy.
Pewne znaczenie dla rozwoju procesu
autoimmunizacyjnego mogą mieć produkty
genów wirusowych homologicznych z genami człowieka. I tak gen BCRFl EBV koduje homolog interleukiny 10, gen wirusa herpes koduje glikoproteinę działającą jako receptor dla trzeciej składowej komplementu
C3b, natomiast gen HCMV (human cytomegalovirus, ludzki wirus cytomegalii) koduje
żowej reaktywności
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glikoproteinę

ciężkiego

homologiczną

do

łańcucha

I klasy HLA.

WNIOSKI
Szereg informacji serologicznych i immunologicznych zdaje się wskazywać na przypuszczalną rolę wirusów w rozwoju SM.
Brak dowodów, że jest to jeden konkretny
wirus, lecz raczej jest ich kilka działających
synergistycznie. Czynniki zakaźne zdają się
tylko jednym z wielu elementów w patogenezie SM, lecz ich identyfikacja mogłaby
przyczynić się do odkrycia nowych metod
i sposobów leczenia chorych na SM.
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