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ПРІОНИ 
 

У статті розглянуто проблематику пріонів, як збудників надзвичайно небезпечних нейродегенеративних хвороб для 

людей і тварин з утворенням губчастої енцефалопатією і характерним ураженням ЦНС, м’язової, лімфодної 

тканин та інших систем організму. Описані згідно даних літературних джерел особливості будови патогенного 

білка, його фізико-хімічні властивості та його ізоформи, що викликають різні патоморфологічні картини 

захворювань. Підкреслено шляхи виникнення  пріонних хвороб та їхня інвазія в клітину хазяїна, проаналізували один з 

механізмів проникнення патогена, а саме нейроінвазія за аліментарним шляхом. За відсутності методів лікування 

пріонних захворювань, виникає потреба у подальших дослідженнях цього питання  та можливе вдосконалення знань 

у сфері таргентної терапії в якості шляху позбавлення збудника. Проаналізували  небезпечність пріонів, яка полягає 

в їх стійкості до знезараження, тому навіть за допомогою новітніх засобів дезінфекції,  не можливо досягти  

повного пригнічення життєдіяльності патологічного білка, подальше вивчення цієї проблеми є важливим аспектом 

санітарно-епідеміологічного профілю.  Охарактеризували  різні нейродегенеративні захворювання, викликані 

пріонами та методи їх виявлення. 

Ключові слова: огляд; патогенний білок пріон PrSc; особливості пріонів; пріонні захворювання; нейроінвазія патогена.  
 

Актуальність розглянутої проблеми 

зумовлена виникненням небезпечних хвороб 

через потрапляння в організм хазяїна 

патогенного білка – пріона PrSc, мета цього 

дослідження полягає в тому, щоб визначити 

особливості цього білка та проаналізувати 

інформацію, яка допоможе для подальшого 

розвитку в медичній практиці щодо подолання 

питання невиліковності пріонних хвороб і 

запобігання поширенню цього патогена.  

За результатами огляду літературних 

джерел пріони (від англ. Proteinaceous 

infectious particles) – це особливий клас 

інфекційних білків, в яких відсутні нуклеїнові 

кислоти, що викликають тяжкі захворювання 

центральної нервової системи в людей і ряду 

вищих тварин (так звані «повільні інфекції», 

тобто в яких інкубаційний період може 

досягти 30-50 років) і відрізняються від 

звичайних білків просторовою структурою.  

У 1982 році американський молекулярний 

біолог, професор Стентлі Прюзінер зробив від-

криття нового типу інфекційних агентів – пріонів. 

Що стало одним з видатних наукових досягнень 

XX сторіччя. За це відкриття отримав Нобелів-

ську премію в галузі фізіології та медицини.  

Пріони, за своєю природою володіють 

певними специфічними властивостями: 

відсутність жодної нуклеїнової кислоти; схильні 

до агрегації (утворення амілоїдної фібрили); 

виникають не лише в результаті зараження; 

ідентичність ліній пріонів, виділених від хворих 

з новим варіантом хвороби; стійкість до різних 

фізико-хімічних факторів; пріонні хвороби 

протікають без імунної відповіді. 

Одним з перших детально охарактеризова-

них пріонних білків став протеїн PrP він існує в 

двох формах: у неінфекційній формі – PrPc, яку 

містять нормальні клітини, головного мозку 

(С – від англ. Cellular – « клітинний») та 

інфекційна форма – PrPsc (від Scrapie – хвороби 

овець), накопичується в головному мозку у 

хворих людей і тварин. PrP за будовою -  це 

сіалопротеїн,  що має молекулярну масу 27-30 

кДа та складається з 254 амінокислот, включа-

ючи 22-членний N - кінцевий сигнальний пеп-

тид, який в значній мірі локалізується в ліпід-

них рафтах на зовнішній поверхні плазматичної 

мембрани через якір глікозилфосфатиділіно-

зітола на С - кінці. На відміну PrPc, PrPsc має 

аномальну  тривимірну структуру, що склада-

ється з двох переплетених фібрил, званих бета-

соленоїдом. Верхня і нижня ступені бета-

соленоїда, мабуть є точками ініціації водневих 

зв’язків з новими молекулами PrPc, а на кінці 

ланцюг подовжується. Він здатний каталізувати 

структурне перетворення гомологічного йому 

нормального клітинного білка в собі подібний, 

тобто шляхом приєднання та зміни просторової 

конформації. Пріонний стан білка характеризу-

ється переходом α – спіралей білка в β – 

складчатость. Накопичення пріонного білка 

супроводжується його агрегацією, з утворен-

ням амілоїду, що призводить до загибелі 
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клітин. Пріони, що вивільнилися здатні прони-

кати в сусідні клітини, викликаючи їх заражен-

ня і загибель.  

Існують кілька ліній пріонів, що 

викликають різні патоморфологічні картини 

захворювань. Відповідно до класифікації P. 

Parchi виділяють 6 генетичних підтипів пріонів 

ММ1, ММ2, MV1, MV2, VV1, VV2. Вони 

пов’язані з різними фенотипами захворювання 

(які відрізняються за клінічними ознаками, 

конкретною невропатологією, часом інкубації) 

у одного і того ж виду тварин, представляють 

різні конформаційні стани PrPsc, пов’язані з 

різними варіантами глікозилювання PrPsc 

(тобто з різними співвідношеннями ди-, моно- 

і неглікозильваних форм).   

Не патогенна форма PrPc в життєдіяльності 

ссавців бере участь у передачі нервового 

імпульсу між закінченнями нервових волокон, 

сприяє збереженню стійкості нейронів і клітин 

глії до окислювальної дії, бере участь в 

процесі регуляції внутрішньоклітинного Ca2+ в 

нейронах, підтримує циркадні ритми 

активності і спокою в клітинах, тканинах, 

органах і в організму в цілому.  

Потрапляння патогена та шляхи зараження 

можливі через вживання зараженого м’яса 

(яловичини, що містить нервову тканину із 

голів худоби, яка хвора бичачою губчастою 

енцефалопатією), тобто аліментарний шлях 

зараження, оскільки пріони не руйнуються в 

нашому організмі ферментами травного тракту.  

Пріони можуть проникати в тіло парентера-

льним шляхом. Були описані випадки зара-

ження при внутрішньом’язовому введенні пре-

паратів, виготовлених із людських гіпофізів 

(для лікування карликовості), а також заражен-

ня мозку інструментами при нейрохірургічних 

операціях тощо, оскільки пріони стійкі до 

вживаних в наш час термічних та хімічних ме-

тодів стерилізації. Також можливі і інші шля-

хи зараження, а саме, спонтанно (при конфор-

маційному збої в організмі при невідомих при-

чин) та спадковий (за наявності генетичного 

дефекту, що призводить до зміни конформації 

білка).  

Далі розглянемо один з механізмів 

проникнення пріонів, який включає транцитоз 

мікроскладчатими М-клітинами. Також відомо, 

що мігруючі дендритні клітини безпосередньо 

захоплюють антигени в просвіті кишечника. 

Пройшовши через епітеліальну стінку, PrPsc 

фагоцитується антиген-презентуючими кліти-

нами, вони доставляють його до лімфоїдної 

тканин, пов’язаної з кишечником. Після інку-

бації в лімфоїдній тканині, такій як GALT і 

селезінка, пріон поширюється в ЦНС через 

кишкову нервову систему вздовж еферентних 

волокон як симпатичний так і парасимпатич-

них нервів за аксонним транспортом. Потра-

пивши до ЦНС, подальший ретроградний 

транспорт патогена в кінцевому підсумку 

призводить до проходження через гемато-

енцефалогічний бар’єр і інфікування мозку, 

що призводить до характерної губчастої деге-

нерації. Виявлення патогена здійснюється 

шляхом біопсія органів первинної пріонної ре-

плікації, такі як, селезінка, апендикс, мигдали-

ки тощо.  

Пріонні хвороби  – це група нейродегенера-

тивних захворювань з утворенням губчастої 

енцефалопатії і характерним ураженням ЦНС, 

м’язової, лімфоїдної та інших систем. До таких 

хвороб відносять:  Кройтцфельта-Якоба, Герст-

мана-Штройсслера-Шейнкера, Фатальне сімей-

не безсоння, Куру. 

1. Хвороба Кройтцфельта-Якоба. Характе-

ризується мультифокальною неврологічною дис-

функцією, що швидко прогресує, і закінчу-

ється смертю через 8 місяців. Частота захво-

рювання 1:1000000 людей, шлях виникнення 

захворювання спонтанний 85-90% та спадко-

вий 5-6%, інфекційний. Клінічна картина, як 

правило, також включає поведінкові аномалії, 

дисфункцію вищої кіркової діяльності, пору-

шення зору, дисфункцію мозочка, а також 

пірамідні та екстрапірамідні ознаки.  

2. Хвороба Герстмана-Штройсслера-Шейнкера. 

Була вперше описана 1936 році. Пацієнти з цим 

захворюванням страждають на атаксію кінцівок 

і тулуба, що прогресує, а також на деменцію. 

Смерть настає через 3-8 років після зараження і 

загалом хвороба проявляє себе у віці близько 40 

років. При цьому виражено уражається стовбур 

мозку. Тип успадкування аутосомно-домінант-

ний. Неврологічні ураження через значного 

відкладання амілоїду в ЦНС.  

3. Фатальне сімейне безсоння. Пацієнти ма-

ють важковиліковне безсоння, уражається тала-

мус, гіпертермія, гіпертензія, тахікардія, тахіп-

ное, гіпергідроз, деменція та моторний параліч, 

порушення сну може викликати галюцинації та 

кому. Фенотипічна експресія дуже варіабельна 
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навіть в межах однієї сім’ї. Вік початку хвороби 

варіюється від 18 до 60 років.  

4. Куру. Хвороба, що історично траплялась 

у високогірних районах Нової Гвінеї майже 

виключно в аборигенів племені форе. Хвороба 

характеризується атрофією мозочка. Передача 

інфекції в природі здійснюється за допомогою 

аліментарного механізму через вживання в їжу 

органів померлих людей при канібалізмі. 

Частково відбувається й контактний 

механізм – передача збудника через 

забруднені кров’ю та залишками тканин руки, 

при контакті з пошкодженою шкірою. 

Гіпотетично можливий і ятрогенний 

гемоконтактний механізм передачі пріонів. 

Отже, за оглядом літературних джерел зробимо 

висновок, що лікування пріонних захворювань на 

сьогодні стає не можливим через відсутності 

повноцінних знань щодо патогенезу їх розвитку. 

За допомогою знань отриманих минулих років, 

потрібно запобігати розповсюдженню на 

потраплянню патогену всередину організму і 

вдосконалювати систему санітарно-епідемічних 

заходів спрямованих проти пріонів та розвивати 

цю тему в ході нових наукових досліджень для 

вирішення цього питання.  
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Бондаренко Елена Сергеевна,  

ПРИОНЫ  

В статье рассмотрена проблематика прионов, как возбудителей чрезвычайно опасных нейродегенеративных болезней для людей и 

животных с образованием губчатой энцефалопатии и характерным поражением ЦНС, мышечной, лимфодной тканей и других 

систем организма. Описаны согласно данным литературных источников особенности строения патогенного белка, его физико-

химические свойства и изоформы, вызывающие различные патоморфологические картины заболеваний. Подчеркнуты пути 

возникновения прионных болезней и их инвазия в клетку хозяина, проанализировали один из механизмов проникновения патогена, а 

именно нейроинвазия по алиментарному пути. При отсутствии методов лечения прионных заболеваний возникает потребность в 

дальнейших исследованиях этого вопроса и возможно усовершенствование знаний в сфере таргентной терапии в качестве пути 

избавления от возбудителя. Проанализировали опасность прионов, которая заключается в их устойчивости к обеззараживанию, 

поэтому даже с помощью новейших средств дезинфекции невозможно достичь полного угнетения жизнедеятельности 

патологического белка, дальнейшее изучение этой проблемы является важным аспектом санитарно-эпидемиологического профиля. 

Охарактеризовали разные нейродегенеративные заболевания, вызванные прионами и методы их обнаружения. 

Ключевые слова: обзор; патогенный белок приона PrSc; особенности прионов; прионные заболевания; нейроинвазия патогена. 
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The article considers the issue of prions as pathogens of extremely dangerous neurodegenerative diseases for humans and animals with 

the formation of spongy encephalopathy and characteristic lesions of the CNS, muscle, lymphatic tissues and other body systems. 

According to the literature, the peculiarities of the structure of the pathogenic protein, its physicochemical properties and its isoforms 

that cause different pathomorphological pictures of diseases are described. The ways of prion diseases and their invasion into the host 

cell are emphasized, one of the mechanisms of pathogen penetration is analyzed, namely neuroinvasion by alimentary route. In the 

absence of methods of treatment of prion diseases, there is a need for further research on this issue and possible improvement of 

knowledge in the field of targeted therapy as a way to get rid of the pathogen. Analyzed the danger of prions, which is their resistance to 

disinfection, so even with the latest disinfectants, it is not possible to achieve complete suppression of the pathological protein, further 

study of this problem is an important aspect of sanitary-epidemiological profile. Various neurodegenerative diseases caused by prions 

and methods of their detection were described.  

Keywords: review; pathogenic protein prion PrSc; features of prions; prion diseases; neuroinvasion of the pathogen. 
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