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P

onad 35 milionów ludzi na świecie (5,5 miliona w Stanach Zjednoczonych) cierpi na chorobę Alzheimera, która charakteryzuje się pogorszeniem pamięci i innych funkcji poznawczych i prowadzi do zgonu w ciągu 3 do 9 lat od postawienia rozpoznania. Choroba
Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia stwierdzaną w 50-56% przypadków autopsji i przypadków klinicznych. Choroba Alzheimera, której towarzyszy choroba naczyń wewnątrzmózgowych, jest stwierdzana w kolejnych 13-17% przypadków.
Głównym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera jest wiek. Jej częstość zwiększa się 2-krotnie
co 5 lat, począwszy od 65 roku życia, a u osób po 65 roku życia co roku rozpoznaje się 1275 nowych przypadków choroby na 100 000 populacji.1 Dane uzyskane od stulatków wskazują, że choroba Alzheimera nie jest jedynie wynikiem starzenia.2 Pomimo to prawdopodobieństwo
rozpoznania choroby Alzheimera u osób po 85 roku życia jest większe niż 1 do 3. W związku z powiększaniem się populacji osób w starszym wieku w połowie stulecia rozpowszechnienie choroby w Stanach Zjednoczonych wzrośnie z 13,2 do 16 milionów przypadków.3
W chorobie Alzheimera stwierdzono wiele molekularnych uszkodzeń, jednak z dostępnych
danych można wyciągnąć wspólny wniosek, że kumulacja białek o nieprawidłowej strukturze
przestrzennej w starzejącym się mózgu skutkuje uszkodzeniami o charakterze oksydacyjnym i zapalnym, które prowadzą z kolei do zaburzeń energetycznych i dysfunkcji synaptycznych.

Zaburzenia funkcji białek w chorobie Alzheimera
β-AMYLOID
WażnymicechamipatologicznymichorobyAlzheimerasąblaszkizawierająceβ-amyloid(Aβ)
i dystroﬁczneneurytyw polachzakończeńkorowych,jakrównieżwyraźnezwyrodnienieneuroﬁbrylarnew przyśrodkowychstrukturachpłataskroniowego.Stwierdzasiętakżeutratęneuronów
i istotybiałej,angiopatiękongoﬁlną(amyloidową),zapalenieorazuszkodzenienatleoksydacyjnym.
β-amyloidjestnaturalnymproduktemmetabolizmuzawierającymod 36do 43aminokwasów.
MonomeryAβ40 występująznaczniepowszechniejniżAβ42,którez koleimająskłonnośćdo agregacjii charakteryzująsięznacznympotencjałemuszkadzającym.β-amyloidpowstajew wyniku
proteolizybiałkaprekursorowegoamyloiduw następstwiesekwencyjnegodziałaniaenzymurozcinającegoamyloidw pozycjibeta(BACE-1)–β-sekretazyorazγ-sekretazy–kompleksubiałkowegoz preseniliną1,którawchodziw składjegordzeniakatalitycznego(ryc. 1).4 Zaburzenia
równowagimiędzyprodukcją,usuwaniema agregacjąpeptydówpowodująakumulacjęAβ,któregonadmiarmożebyćczynnikieminicjującymchorobęAlzheimera.Teoriazwana„hipotezą
amyloidową”jestopartanabadaniachgenetycznychpostacichorobyAlzheimeraz uwzględnieniemzespołuDowna5 oraznadowodachtoksycznegowpływuAβ42 nakomórki.6,7
Aβ spontanicznieagregujew licznewspółwystępującepostacie.Jednąz nichjestpostaćzbudowanaz oligomerów(2do 6peptydów),którełącząsięw agregatypośrednie(ryc. 1).8,9 β-amyloidmożetakżeprzybieraćformęwłókieneko strukturzeprzestrzennejβ-kartki,którenastępnie
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RYCINA 1. Przetwarzanie prekursora amyloidu.
A. Rozcięcie prekursora przez α-sekretazę wewnętrznie od sekwencji dla peptydu β-amyloidowego (Aβ) rozpoczyna przetwarzanie nieamyloidogenne,
w wyniku którego dochodzi do uwolnienia dużej zewnętrznej domeny prekursora amyloidu (sAPPα) z pozostawieniem 83-aminokwasowego fragmentu
końca karboksylowego. C83 jest następnie trawione przez γ-sekretazę, w wyniku czego dochodzi do uwolnienia pozakomórkowego fragmentu p3
i wewnątrzkomórkowej domeny amyloidowej (AICD). Przetwarzanie amyloidogenne jest inicjowane przez β-sekretazę rozcinającą białko prekursora
amyloidu w pozycji β (BACE-1), w wyniku czego powstaje skrócony sAPPα. Pozostały fragment C99 jest substratem dla γ-sekretazy, w wyniku czego
powstaje Aβ i AICD. Rozcinanie przy udziale γ-sekretazy zachodzi w błonie komórkowej w unikalnym procesie określanym jako „regulowana proteoliza
wewnątrzbłonowa”. sAPPα i sAPPβ są rozpuszczalnymi fragmentami APP powstającymi w wyniku działania odpowiednio α- i β-sekretazy. AICD jest
krótkim fragmentem (około 50 aminokwasów), który jest uwalniany do cytoplazmy po stopniowym trawieniu przez γ-sekretazę od miejsca ε do γ. AICD jest
kierowany do jądra, gdzie przekazuje sygnał do aktywacji transkrypcji. Tratwy lipidowe są szczelnie zapakowanymi mikroobszarami błony wzbogaconymi
sﬁngomieliną, cholesterolem i białkami zakotwiczonymi do glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Rozpuszczalny Aβ wykazuje skłonność do agregacji. B. Po
stronie lewej przedstawiono produkty pośrednie agregacji: protoﬁbrylle (góra) i o kształcie pierścieniowatym (dół). (Fotograﬁe uzyskane dzięki uprzejmości
dr Hilal Lashuel). Po stronie prawej: samoistna agregacja 2 do 14 monomerów Aβ w oligomery zależy od stężenia (immunoblot po lewej). W immunoblocie
po prawej oligomeryzacja jest promowana przez warunki tlenowe (ścieżka 2) i obecność dwuwartościowych metali (ścieżka 3). (Immunobloty uzyskane
dzięki uprzejmości Hongwei Zhou, Ph.D.)

tworząnierozpuszczalnewłóknaw dojrzałychblaszkachamyloidowych.
Rozpuszczalneoligomeryi formypośrednieamyloidusą
najbardziejtoksycznymiodmianamiAβ.10 Toksycznośćdimerówi trimerówAβ dlasynapswykazanow badaniachskraw-
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ków tkanki mózgowej.11,12 Nasilenie zaburzeń funkcji poznawczychw chorobieAlzheimerakorelujez zawartościąoligomeróww mózgu,a niez całkowitąilościąAβ.13 Aktywacja
neuronalnaszybkozwiększasekrecjęAβ w synapsiew procesiezwiązanymz prawidłowymuwalnianiempęcherzyków
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zawierającychneuroprzekaźniki.FizjologicznestężeniasynaptycznegoAβ mogąupośledzaćtransmisjępobudzającą
i zapobiegaćnadmiernejaktywnościneuronalnej.14
Proteazy,takiejakneprylizynai enzymdegradującyinsulinę,regulująpodstawowestężenieAβ.Neprylizyna,związana
z błonąendopeptydazacynkowa,rozkładamonomeryi oligomeryAβ.15 Obniżeniejejaktywnościpowodujeakumulację
Aβ w mózgu.16 Enzymdegradującyinsulinę,metaloendopeptydazatiolowa,rozkładamałepeptydy,takiejakinsulinai Aβ
w postacimonomerów.17 PozbawieniemyszyenzymudegradującegoinsulinęzmniejszadegradacjęAβ o ponad50%.18
Przeciwnie–nadmiernaekspresjaneprylizynylubenzymu
degradującegoinsulinęzapobiegapowstawaniublaszek.19
Aktualnieprowadzonesąbadaniaklinicznez zastosowaniem inhibitorów β-sekretazy (LY450139) (numer badania
w ClinicalTrials.gov – NCT00765115),20 blokerów agregacji,
szczepionek przeciwko Aβ i przeciwciał przeciwko różnym
epitopom Aβ. Przeciwciała wiążą Aβ, w następstwie czego
pobudzająukładdopełniaczaorazstymulująfagocytozęimmunologicznązwiązanąz receptoremFc.Mogątakżeprzyspieszać
usuwanie Aβ albo działają w obu tych mechanizmach.21
W badaniuklinicznymfazy2a(NCT00021723)22 szczepienie
powodowałozapaleniemózgu,23 a w okresieobserwacjinie
wykazanopoprawyanipodwzględemfunkcjipoznawczych
ani długości przeżycia mimo zmniejszenia ilości blaszek.24
W badaniuklinicznym2fazyimmunizacjabiernaskutkowała
u niektórych pacjentów naczyniopochodnym obrzękiem
mózgu(NCT00904683).Aktualnieprowadzonesąbadania3
fazyz dwomamonoklonalnymiprzeciwciałamiskierowanymi
przeciwkoAβ (NCT00574132i NCT00904683)orazz dożylnym
podawaniem10%immunoglobulin(NCT00818662).

W otępieniu czołowo-skroniowym z parkinsonizmem
stwierdzono ponad 30 mutacji genu Tau na chromosomie 17.32 W przeciwieństwiedo otępieniaczołowo-skroniowegomutacjegenuTau niewystępująw chorobieAlzheimera,
a nasilenieutratyneuronówniejestproporcjonalnedonasileniazmianneuroﬁbrylarnych.33 Niemniejjednakzwiększone
stężeniefosforylowanegoi całkowitegobiałkatauw płynie
mózgowo-rdzeniowym koreluje z pogorszeniem wyników
w testachkognitywnych.34 Zarównopodwyższonestężenie
białkatauz ufosforylowanymiaminokwasamiw pozycjiT181
i T231,jaki całkowitestężeniebiałkatauw płyniemózgowo-rdzeniowymstanowiąbiomarker,któryz dużączułościąpozwalarozpoznaćpoczątekchorobyAlzheimerau pacjentów
z łagodnymizaburzeniamifunkcjipoznawczych.35 Dowody
eksperymentalnewskazują,żeakumulacjaAβ poprzedzaagregacjębiałkataui niąkieruje.36-38 Ponadtodegeneracjahodowlineuronówi deﬁcytypoznawczewywołaneprzezAβ u myszy
z objawamiprzypominającymitew chorobieAlzheimerawymagająobecnościendogennegobiałkatau.39,40
Zwiększeniestresuoksydacyjnego,zaburzeniaprzybieraniastrukturyprzestrzennejbiałekretikulumendoplazmatycznegoi usuwaniawadliwychbiałekprzyudzialeproteasomów
i autofagówtoprocesy,któreprzyspieszająakumulacjęamyloidui białkatauw chorobieAlzheimera,chociażobserwuje
sięjetakżew procesiestarzenia.41,42 Niesąjeszczedostępne
związki przeciwdziałające tym zmianom, jednak trwają
badanianadmałocząsteczkowymiinhibitoramiβ-amyloidu
(np.scylloinozytolem)(NCT00568776)i inhibitoramioksydacji oraz agregacji białka tau (np. błękit metylenowy)
(NCT00568776).43 Polifenoleekstrahowanez pestekwinogron(np.rezweratrol),którestymulujągenyhamującestarzenie,takżesąobiecującymiśrodkamiterapeutycznymi.44

TAU

Zwyrodnienieneuroﬁbrylarne,któremapostaćwłókienkowych wtrętów w neuronach piramidowych, występuje
w chorobieAlzheimerai innychchorobachneurodegeneracyjnychnazywanychtauopatiami.25 Liczbazmianneuroﬁbrylarnychjesthistopatologicznymmarkeremnasileniachoroby
Alzheimera.Głównymskładnikiemzmianjesthiperfosforylowanei nieprawidłowozagregowanebiałkotau.W warunkachprawidłowychbiałkotaujestrozpuszczalnymbiałkiem
powszechniewystępującymw aksonach,promującympolimeryzacjęi stabilizacjęmikrotubuloraztransportpęcherzykowy.Hiperfosforylowanebiałkotaujestnierozpuszczalne,
niewykazujepowinowactwado mikrotubuli agregujew parzystestrukturyhelikalne(ryc. 2).Stopieńufosforylowania
białkataujestregulowanyprzezenzymy,którepowodująfosforylację,i enzymy,któreusuwająresztyfosforanowe.26
PodobniejakoligomeryAβ agregatypośrednienieprawidłowychcząstekbiałkatausącytotoksyczne27 orazzaburzają
funkcjepoznawcze.28,29 Nierozpuszczalneﬁlamentyhelikalne
mogąbyćnieaktywne,ponieważzmniejszenietransportuaksonalnegoi liczbyneuronówjestniezależneod liczbyzmian
neuroﬁb
 rylarnych.30 Filamentyhelikalnepowodujątakżesekwestrację toksycznych pośrednich postaci białka tau
i w związkuz tymmogądziałaćprotekcyjnie.31
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Synapsy w chorobie Alzheimera
ZABURZENIA FUNKCJI SYNAPS

ChorobaAlzheimeramożebyćchorobąpierwotniedotyczącąsynaps.45 Pogorszeniefunkcjisynapshipokampalnychrozpoczyna się u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji
poznawczych(niewielkimdeﬁcytemfunkcjipoznawczychczęstopoprzedzającymotępienie),u którychdochodzido powiększenia wielkości pozostałego układu synaptycznego.46
W chorobieAlzheimerao łagodnymnasileniustwierdzasięokoło25%redukcjęilościsynaptoﬁzyny,białkawystępującegow pęcherzykachpresynaptycznych.47 W zaawansowanymstadium
chorobyutratasynapsjestnieproporcjonalniewiększaniżutrata
neuronów,a równocześnienajlepiejkorelujez otępieniem.48-50
Samprocesstarzeniatakżepowodujeutratęsynaps,51 któradotyczyw szczególnościzakrętuzębategohipokampa.52
U myszyzezłogamiamyloiduw modeluchorobyAlzheimeraorazw skrawkachtkankimózgowejpoekspozycjina
białkoAβ dochodzido zaburzeńpodstawowejtransmisjipojedynczychimpulsóworaz„długotrwałegowzmocnieniasynaptycznego”,którejesteksperymentalnymwykładnikiem
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RYCINA 2. Struktura i funkcja białka tau.
Cztery powtarzalne sekwencje (R1-R4) białka tau tworzą domenę wiążącą mikrotubule (MBD). Prawidłowa fosforylacja białka tau zachodzi w pozycji seryny
(pozycja S, na wstawce powyżej poziomego paska) i treoniny (pozycja T, na wstawce poniżej poziomego paska), ponumerowane w zależności od ich pozycji
w pełnej sekwencji białka tau. Jeśli aminokwasy te występują po prolinie (P), są fosforylowane przez kinazę syntazy glikogenu 3 (GSK-3β), kinazę zależną
od cyklin (cdk5) lub aktywującą go podjednostkę p25 lub kinazę aktywowaną mitogenem (MAPK). Zostały również pokazane kinazy nieskierowane na
prolinę – Akt, Fyn, kinaza białkowa A (PKA), kinaza 2 zależna od wapnia i kalmoduliny i kinaza regulująca powinowactwo mikrotubul (MARK). KXGS
(oznacza lizynę, nieznane lub inne aminokwasy, glicynę i serynę) jest punktem uchwytu. Ulegające nadmiernej fosforylacji miejsca swoiste dla parzystych
ﬁlamentów helikalnych białka tau w chorobie Alzheimera mają tendencję do przyłączania się do MBD. Związanie z białkiem tau promuje polimeryzację
i stabilność mikrotubul. Wysoka aktywność kinaz, zmniejszona aktywność fosfataz lub oba te procesy powodują rozrywanie hiperfosforylowanego białka
tau, jego agregację, jak również destabilizację mikrotubul.
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RYCINA 3. Dysfunkcja synaptyczna w chorobie Alzheimera.
Utrata synaps najlepiej koreluje z pogarszaniem funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera. Kontrolne synapsy zostały przedstawione w górnej części
ryciny. U dołu przedstawiono „synapsę z choroby Alzheimera” prezentującą plejotropowy wpływ β-amyloidu. Okręgi reprezentują pęcherzyki synaptyczne.
Eksperymentalne zastosowanie i ekspresja Aβ, zwłaszcza oligomerów, osłabia plastyczność synaptyczną, zaburzając równowagę między długotrwałym
wzmocnieniem synaptycznym (LTP) a długotrwałym osłabieniem synaptycznym (LTD) oraz prowadzi do zmniejszenia liczby kolców dendrytycznych. W dużych
stężeniach oligomery mogą zmniejszać podstawową transmisję synaptyczną. Aβ ułatwia endocytozę receptorów dla kwasu N-metylo-D-asparaginowego
(NMDAr) i kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPAr). Aβ wiąże się również z receptorami p75 neurotroﬁn (p75NTr)
i receptorem dla neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (receptora dla BDNF, znanego także jako receptor o aktywności kinazy tyrozynowej
[trkBr]), pogłębiając istniejący niedobór BDNF i czynnika wzrostu nerwów (NGF). Aβ zaburza przekazywanie sygnałów przez cholinergiczne receptory
nikotynowe (nACHr) i uwalnianie ACh z zakończeń presynaptycznych. Liczba synaps w hipokampie ulega zmniejszeniu u pacjentów z łagodnymi
zaburzeniami funkcji poznawczych, u których pozostałe proﬁle synaptyczne prezentują wyrównawczy wzrost wielkości. APP – białko prekursorowe amyloidu,
pCaMKII – ufosforylowana kinaza 2 zależna od wapnia i kalmoduliny, pCREB – ufosforylowany czynnik odpowiedzialny za przyłączanie cyklicznego AMP,
trkAr – receptor o aktywności kinazy tyrozynowej A, VGCC – zależne od napięcia kanały wapniowe.

powstawaniaśladupamięciowegow synapsach.11,53 W następstwietegoprocesudochodzido hamowaniacząsteksygnałowychważnychdlapowstawaniaśladówpamięciowych.
Zaburzenia presynaptycznego uwalniania neuroprzekaźnikówi postsynaptycznychglutaminianowychprądówjonowych54,55 sąpoczęściwynikiemendocytozypowierzchniowych
receptorówdlaN-metylo-D-asparginianu(NMDA)56 i dlakwasuα-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego
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(ryc. 3).Endocytozareceptorówdlakwasuα-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowegoosłabiaponadtoaktywność synaptyczną przez trwałe zahamowania prądów
wywołanych stymulacją wysokoczęstotliwościową. Podobne
przesunięcierównowagimiędzywzmocnieniema hamowaniemw synapsachpojawiasiępodczasﬁzjologicznegostarzenia. Obecność wewnątrzneuronalnego Aβ może sprzyjać
wcześniejszemupojawieniusiętychdeﬁcytówsynaptycznych.58
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ZMNIEJSZENIE STĘŻENIA NEUROTROFIN ORAZ
NEUROPRZEKAŹNIKÓW

Neurotroﬁnysprzyjająproliferacji,różnicowaniui przeżyciuneuronówi gleju,biorąrównieżudziałw procesachzwiązanych z uczeniem, pamięcią i zachowaniem. Wysokie
prawidłowestężeniereceptorówdlaneurotroﬁnnaneuronachcholinergicznychw zwojachpodstawyulegaznacznemu obniżeniu w zaawansowanych stadiach choroby
Alzheimera(ryc. 3).W badaniachnamodelachzwierzęcych
wykazano, że iniekcje czynnika wzrostu neuronów mogą
chronićneuronyzwojówpodstawy,59 a zastosowaniegenu
dlaNGFw chorobieAlzheimeraw badaniufazy 1powodowałopoprawęfunkcjipoznawczychi metabolizmumózgowego.60 W chorobieAlzheimerai w łagodnychzaburzeniach
funkcjipoznawczychstężenieneurotropowegoczynnikapochodzeniamózgowego(BDNF)należącegodo rodzinyneurotroﬁn jest zmniejszone,61 a zjawisko to odtworzono
w warunkacheksperymentalnychpoprzezzastosowanieoligomerówAβ42.62 PodaniaBDNFu gryzonii u naczelnychpoprawiająprzeżycieneuronów,funkcjesynapsi pamięć,63 co
wskazuje,żesuplementacjaBDNFmożebyćjednąz możliwościleczeniachorobyAlzheimera.64
Upośledzenie projekcji cholinergicznych w chorobie
Alzheimerajestzwiązanez gromadzeniemAβ i białkatau.Presynaptyczne receptory nikotynowe α-7 mają podstawowe
znaczeniedlaprocesówprzetwarzaniainformacji,a ichstężeniezwiększasięwewczesnejfaziechorobyAlzheimera,65
a następnieulegaobniżeniu.66 Badaniaeksperymentalnewykazały,żeAβ wiążesięz receptoramicholinergicznymiα-7,
zaburzauwalnianieacetylocholinyorazpodtrzymywaniedługotrwałegowzmocnieniasynaptycznego.67 Stężeniereceptorówmuskarynowychorazwiązaniereceptorówjestobniżone
w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Stymulacja
farmakologicznamuskarynowychreceptorówpostsynaptycznychtypuM1aktywujekinazębiałkową C,sprzyjaprzemianombiałkaprekursorowegoamyloidu,którenieprowadzą
do powstaniaamyloidu.68 Ponadtoaktywacjacholinergicznych receptorów nikotynowych lub receptorów M1
ograniczafosforylacjębiałkatau.69,70 Chociażinhibitoryacetylocholinoesterazypoprawiająneurotransmisjęi zapewniają
pewną paliatywną poprawę w chorobie Alzheimera, to
jednakwrazz upływemczasuichskutecznośćsłabnie.Możliwośćzastosowaniaagonistówi modulatorówcholinergicznychreceptorównikotynowychα-7jestaktualniebadana.
Badaniaklinicznez selektywnymiagonistamiM1wykazałypoprawęw zakresiefunkcjipoznawczych71 izmniejszaniestężenia Aβ w płynie mózgowo-rdzeniowym,72 niestety leki te
charakteryzująsięznacznątoksycznością.

Dysfunkcja mitochondriów
Aβ jestsilnątruciznąmitochondrialną,któraw szczególności
działanamitochondriasynaptyczne.73 W chorobieAlzheimeraekspozycjanaAβ powodujehamowaniekluczowychenzymów mitochondrialnych w mózgu oraz w izolowanych
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mitochondriach.74,75 Zaburzenia dotyczą w szczególności
oksydazycytochromu c.76 W konsekwencjidochodzidozaburzeńtransportuelektronów,produkcjiATP,zużyciatlenu
i potencjałubłonymitochondrialnej.Zwiększenietworzenia
w mitochondriachrodnikównadtlenkowychorazkonwersja
do nadtlenkuwodoruwywołująstresoksydacyjny,uwalnianiecytochromuci apoptozę(ryc. 4).
AkumulacjaAβ w obrębiestrukturalnieuszkodzonychmitochondriówizolowanychz mózgówpacjentówz chorobą
Alzheimera77 i mózgówzwierząttransgenicznych76 jestzgodnaz innymidowodaminawewnątrzneuronalnegromadzenieAβ w chorobieAlzheimera.78 Dehydrogenazaalkoholowa
jestjednymz mitochondrialnychpunktówuchwytuwiążących Aβ.79 Podobne zmiany występują w komórkach powstałychw wynikupołączeniakomórekprawidłowychz mitochondrialnymDNAuzyskanymod pacjentówzesporadyczną postacią choroby Alzheimera.80 Zarówno w chorobie
Alzheimera,jaki naturalnymprocesiestarzeniamtDNAdoznajeznacznychuszkodzeńoksydacyjnych.77 Taniestabilność
i nienaprawialnośćgenomumitochondrialnegow mózgupozwalanastopniowąkumulacjęmutacjimtDNA.81 Fragmentacja(lubrozbicie)mitochondriówspowodowanaoksydacją
białkatransporteradynamino-podobnegomożebyćprzyczynąutratysynapsw chorobieAlzheimera.82 Środekantyhistaminowy,jakimjestchlorowodorekdimebolinu,potencjalny
stymulantmitochondriów,poprawiałfunkcjepoznawczei zachowanieu pacjentówz chorobąAlzheimerao nasileniułagodnymdo umiarkowanego.83
STRES OKSYDACYJNY

W chorobieAlzheimeraorazw prawidłowostarzejącymsię
mózguuszkodzonemitochondria,uwalniającutlenionewolnerodniki,powodująistotnystresoksydacyjny.84,85 Modele
eksperymentalnewykazują,żemarkeryuszkodzeniaoksydacyjnegopoprzedzajązmianypatologiczne.86 Aβ,silnygenerator reaktywnych związków tlenu87 i azotu,88 jest
pierwotnyminicjatoremtegouszkodzenia.Receptordlakońcowychproduktówzaawansowanejglikacjistymulujeprooksydacyjne działanie Aβ na komórki nerwowe, mikroglej
i komórkinaczyńmózgowych.89 Mitochondrialnynadtlenek
wodorułatwodyfundujedo cytozolu,biorącudziałw katalizowanymprzezjonymetalipowstawaniurodnikahydroksylowego.Stymulowanymikroglejjestgłównymźródłemłatwo
dyfundującegotlenkuazotu.Aktywnezwiązkitlenui azotu
uszkadzająwielestrukturmolekularnych.Peroksydacjalipidówbłonowychprowadzido powstaniatoksycznychaldehydów,90 któreuszkadzająważneenzymymitochondrialne.77,91
Innepodstawowebiałkasąbezpośrednioutleniane,coprowadzi do powstania pochodnych karbonylowych i azotowych.92 Następniezaburzeniarównowagienergetycznejsą
nasilaneprzezwzrostprzepuszczalnościbłonydlawapnia,innezaburzeniajonoweorazzaburzeniatransportuglukozy.93
Podwyższonestężeniewolnychdwuwartościowychjonów
metaliprzejściowych(żelaza,miedzi,cynku)orazglinubierze
udziałw uszkodzeniuspowodowanymreaktywnymizwiązkami tlenu i neurodegeneracji w wielu mechanizmach.94-100
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RYCINA 4. Stres oksydacyjny i zaburzenia funkcji mitochondriów.
Białko beta-amyloidu (Aβ) – schemat przedstawia wolne rodniki tlenowe (ROS) i azotowe (RNS). Ich oksydacyjny wpływ na komórkę i błony lipidowe
organelli powoduje powstawanie toksyn mitochondrialnych: hydroksynonenalu (HNE) i dialdehydu malonowego. Uszkodzenie oksydacyjne związanych
z błoną swoistych jonowo ATPaz i stymulacja mechanizmów napływu wapnia (Ca2+) – na przykład receptorów dla kwasu glutaminowego (NMDAr),
kompleks atakujący błonę dopełniacza (MAC) i tworzenie selektywnych jonowo porów amyloidowych – powodują przeładowanie wapniem cytozolu
i mitochondriów. Komórkowy Aβ bezpośrednio atakuje kompleks transportujący elektrony IV (oksydazę cytochromu c) i kluczowe enzymy cyklu Krebsa
(dehydrogenazę pirogronianową i α-ketoglutaranową) i uszkadza mitochondrialne DNA (mtDNA), prowadząc do fragmentacji. Produkty peroksydacji
lipidów sprzyjają także fosforylacji i agregacji białka tau, które z kolei hamuje kompleks I. Nadmierna ilość ROS i RNS jest generowana w kompleksie I i III.
Po obniżeniu potencjału błony mitochondrialnej (MPP) i otwarciu megakanałów mitochondrialnych (ψm) dochodzi do aktywacji kaspaz. Aβ indukuje także
aktywowaną stresem kinazę białkową p38 i kinazę N-końca c-jun (JNK), a także p53, które są związane z apoptozą. Niedobory substratów, a zwłaszcza
NADH i glukozy, w połączeniu z dezorganizacją transportu elektronów przyczyniają się do dalszego zmniejszenia produkcji ATP. Dehydrogenaza alkoholowa
została ostatnio zidentyﬁkowana jako mitochondrialny punkt uchwytu Aβ. Przedstawiono rolę retikulum endoplazmatycznego. GLUT1 i GLUT4 – transporter
glukozy 1 i 4.
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Wymienionejonymetalisprzyjajątakżeagregacjibiałkatau
i wywołują zmiany w jego konformacji oraz fosforylacji.95
Cynk,zwykleuważanyzatoksycznyw chorobieAlzheimera,
możew mniejszymstężeniuwywieraćochronnywpływna
komórkipoprzezblokowaniekanałówAβ96 lubwspółzawodniczyćz miedziąw wiązaniuz Aβ.97
Mimożemodelezwierzęcei większośćbadańprzekrojowychprowadzonychw populacjiosóbw starszymwiekuwykazały związek między przyjmowaniem antyoksydantów
a stanemfunkcjipoznawczych,tojednakbadaniarandomizowanezakończyłysięniepowodzeniem.98 Terapeutycznachelatacja dwuwartościowych jonów metali jest potencjalnie
niebezpieczna,ponieważdziałaniepodstawowychenzymów
zależyod współdziałaniaz metalami.W pilotażowymbadaniu
2fazy(NCT00471211)wykazanopewnąskutecznośćpochodzącegood kliochinolubezpiecznegozwiązkuPBT2,który
hamujebiałkazwiązanez metalami.99
DROGA SYGNAŁU INSULINOWEGO

Innyrodzajzaburzeńmetabolicznycho istotnymznaczeniuw chorobieAlzheimerai związanyz homeostaząsynaptycznąi energetycznądotyczyinsulinowejścieżkisygnałowej
w mózgu.W podgrupachpacjentówz chorobąAlzheimera
w zaawansowanymstadiumstwierdzonodużestężeniainsuliny na czczo i małe zużycie glukozy (obwodowa oporność).100 Nietolerancjaglukozyi cukrzycatypu 2uważanesą
zaczynnikiryzykarozwojuotępienia.101 W niektórychbadaniachnadchorobąAlzheimerawykazanozmniejszonąilość
receptorówinsulinowych,białektransportującychglukozę
i innychskładnikówścieżkiinsulinowejw mózgu102 (oporność ośrodkowa). Insulina (głównie pochodząca z krwi)
i mózgowyinsulinopodobnyczynnikwzrostutypu1inicjują
transmisjęsygnałóww mózguprzezaktywacjęścieżkikinazy3-fosfatydyloinozytolu–Akt(znanątakżejakokinazabiałkowa B) i kinazy białkowej aktywowanej mitogenem.
Zewnątrzkomórkowysygnałregulujewięcszlakkinazy,103 ale
niejestjasne,czytransmisjajestpodwyższona(kompensacyjnie),czyobniżona(patologicznie)w chorobieAlzheimera. Procesy związane z insuliną łączą się również ze
starzeniemsięi czasemżycia.104 Upośledzenieprzesyłania
sygnałówinsulinowychprzekładasięnadeﬁcytyenergetycznew neuronachi wrażliwośćnauszkodzeniaoksydacyjne,
jakrównieżinneuszkodzeniametaboliczneorazwywołuje
zaburzenia plastyczności synaptycznej. Ponadto większe
stężenieglukozywekrwi,powszechnew prawidłowymprocesiestarzenia,przyczyniasiędo bezpośredniegouszkodzenia struktur hipokampa,105 zwiększa stężenie kinazy tau,
kinazysyntazyglikogenu 3β,106 a takżezmniejszastężenie
enzymów degradujących insulinę w mózgu pacjentów
z chorobąAlzheimera.107 Leczenielekamiz grupytiazolidynodionów(agonistówreceptorówPPAR[receptorówaktywowanych proliferatorami peroksysomów]) zapobiega
zmianomtypowymdlachorobyAlzheimerai pogarszaniu
funkcjipoznawczychu myszytransgenicznych103,108 orazwywieraistotnywpływnasubpopulacjępacjentówz chorobą
Alzheimera.109
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DZIAŁANIA NACZYNIOWE

W chorobieAlzheimerauszkodzenienaczyńi zapalenie
śródmiąższoweprzyspieszaagregacjębiałeki reakcjeutlenianiaw mózgu.Uszkodzeniewywołaneudaremi uszkodzeniem istoty białej istotnie przyczynia się do pogorszenia
funkcji poznawczych. Uszkodzenia o charakterze niedokrwiennym występują u 60-90% pacjentów z chorobą
Alzheimera,a dużeudarystanowiąokoło1/3przypadków
zmian niedokrwiennych stwierdzanych w autopsjach. Odwrotnie,w 1/3prawdopodobnychprzypadkówotępienianaczyniowegostwierdzasięwspółistniejącecechypatologiczne
choroby Alzheimera. Chociaż rozpoznawane są klinicznie
i radiologicznie „czyste” przypadki otępienia naczyniowego,110,111 tojednakwiększośćprzypadkówmaw istociecharakter mieszany. Wspólne cechy patologiczne obejmują
angiopatięamyloidową,112 stwierdzanąu ponad90%pacjentówz chorobąAlzheimera,a takżenieprawidłowościnaczyń
włosowatych,uszkodzeniebarierykrew-mózgi zmianymiażdżycowew dużychnaczyniach.113 Jednakżadnaz wymienionych zmian nie tłumaczy symetrycznego zmniejszenia
przepływumózgowegou pacjentówz chorobąAlzheimera,
któryodpowiadaraczejregionalnemuzmniejszeniuzużycia
energii.114,115
Innahipotezazakłada,żew chorobieAlzheimeradochodzi
do utrudnieniausuwaniaAβ przezuszkodzonekanałyokołonaczyniowei przezbarierękrew-mózg.Źródłanaczyniowego Aβ (głównie postaci 40-aminokwasowej) są różne
i obejmująneurony,degenerującemiocytyi układkrążenia.
Odkładaniesięamyloiduw ścianachtętniczeknasilaskurcz
naczyńw badaniachex vivo.116 Aβ jesttakżecytotoksyczny
dlakomórekśródbłonka117 i komórekmięśnigładkich,118
zwiększającskłonnośćdokrwotokówpłatowychw starszym
wieku.Hipotezarozłączenianerwowo-naczyniowegozakładawystępowaniezaburzeńtransportuprzezbarierękrew-mózg spowodowaną nierównowagą między ekspresją
receptoradlalipoproteino małejgęstościi receptoramidla
końcowychproduktówzaawansowanejglikacji,którebiorą
udziałodpowiedniow napływiei wypływieAβ (ryc. 5).119
Istniejekilkaswoistychmetodpostępowaniaprzeciwko
zmianomnaczyniowymw chorobieAlzheimerastanowiących
proﬁlaktykę przeciwudarową. W badaniu obserwacyjnym
stwierdzono,żezastosowanieośrodkowodziałającychinhibitorówkonwertazyangiotensynyjestzwiązanezezwolnieniempogarszaniasięfunkcjipoznawczychw rocznymokresie
obserwacji.120 U pacjentówz nadciśnieniemtętniczym,którzy
otrzymywalileczenie,stwierdzanomniejcechneuropatologicznychchorobyAlzheimera.121 Kwasfoliowyzmniejszastężenie homocysteiny i może zmniejszać ryzyko choroby
Alzheimera,aleniewpływanafunkcjepoznawczew rozwiniętejpostacichoroby.122,123 Badanie2fazyoceniająceskutecznośćinhibitorówreceptorówdlakońcowychproduktów
zaawansowanejglikacjiw chorobieAlzheimerao nasileniułagodnym do umiarkowanego (NCT00566397) jest w toku.
Pewne wątpliwości budzi bezpieczeństwo immunoterapii
przeciwko Aβ z powodu możliwości zwiększenia stężenia
amyloidu naczyniowego, powstawania mikrokrwotoków
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i obrzękunaczyniowegow wynikustymulacjiprzechodzenia
Aβ do kompartmentunaczyniowego.124
ZAPALENIE

Aktywowany glej i reaktywny astroglej lokalizują się
w blaszkachwłókienkowych,a stężeniaichbiochemicznych
markerówsąpodwyższonew mózgachpacjentówz chorobą
Alzheimera.125 Napoczątkumikroglejfagocytujei degraduje
Aβ.Jednakprzewlekleaktywowanymikroglejuwalniachemokinyorazkaskadęuszkadzającychcytokin,w tyminterleukinę 1, interleukinę 6 i czynnik martwicy nowotworów α
(TNFα)(ryc. 5).126 Podobniejaknakomórkachnaczyń,na
komórkachmikroglejuekspresjiulegająreceptorydlakońcowychproduktówzaawansowanejglikacji,którewiążąAβ,
przezcowzmacniająwytwarzaniecytokin,kwasuglutaminowegoi tlenkuazotu.89,127 W badaniacheksperymentalnych
chemokinysprzyjająmigracjimonocytówz krwiobwodowej
do mózguzawierającegoblaszkiamyloidowe.128
WłókienkowyAβ i aktywacjaglejutakżestymulująklasycznyszlakaktywacjidopełniacza.129 Zwyrodnienieneuroﬁbrylarneorazblaszkiamyloidowezawierająproduktyrozpadu
dopełniacza,C1qi C5b-9,cowskazuje,żetrwaprocesopsonizacji i autolizy.126 Stymulowany astroglej uwalnia także
produktyostrejfazy,alfa1-antychymotrypsynę,alfa2-makroglobulinęi białkoC-reaktywne,któremogązarównonasilać,
jaki zmniejszaćobjawychorobyAlzheimera.Chociażprzyczynyzapalne(i oksydacyjne)leżąu podstawuszkodzeniabarierykrew-mózgw chorobieAlzheimera,niejestpewne,czy
prowadządo napływumonocytówlubamyloiduz krążenia
u ludzi.130,131
Przeciwstawne działania mikrogleju – eliminacja Aβ
i uwalnianiemolekułprozapalnych–dodatkowokomplikująleczenie.132 Donoszono,żeniesteroidowelekiprzeciwzapalnezmniejszająryzykochorobyAlzheimerai spowalniają
jejpostęp,aledanetepozyskanotylkoz prospektywnych
badańobserwacyjnych.133,134 MechanizmdziałaniatychlekówobejmujeselektywnąredukcjęAβ42,135,136 hamowanie
cyklooksygenazy2lubreceptoradlaprostaglandynyE2,stymulację fagocytozy przez mikroglej i aktywację PPAR-γ.
Ostatnierandomizowanebadaniaz niesteroidowymilekamiprzeciwzapalnymi137 i badaniez pochodnątarenflurbilu
(Flurizan)(NCT00105547)niedostarczyłydowodównaredukcjęryzykachorobyAlzheimeralubspowolnieniezaburzeń funkcji poznawczych. Ponadto oprócz najczęściej
badanychszczepionekprzeciwkoAβ badasiętakżeinhibitoryTNF-α orazdopełniacza,jakrównieżleki,którenasilająfagocytozę.138
WAPŃ

Utrata regulacji mechanizmów wapniowych jest powszechnaw wieluchorobachneurodegeneracyjnych.W chorobieAlzheimerazwiększonestężeniewapniaw cytozolu
stymulujeagregacjęAβ i amyloidogenezę.139,140 Preseniliny
modulująrównowagęwapniową.Mutacjegenówdlapresenilin są przyczyną około połowy rzadkich przypadków
(<1%)rodzinnejpostacichorobyAlzheimerao wczesnym
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początku.Mutacjetemogązaburzaćhomeostazęwapniową
w retikulumendoplazmatycznym.141,142 JednakgłównymwynikiemmutacjijestwzroststężeniaAβ42,któryz koleizwiększazasobywapniaw retikulumendoplazmatycznym,a także
nasilauwalnianiewapniado cytoplazmy.143 Znaczenietych
mechanizmóww sporadycznejpostacichorobyAlzheimera
niejestjasne.
Stanprzewlekłejaktywacjireceptorówdlaaminokwasów
pobudzających(kwasuglutaminowego)wydajesięzwiększać
uszkodzenieneuronóww zaawansowanymstadiumchoroby
Alzheimera.144 Kwasglutaminowyzwiększastężeniewapnia
w cytozolu,coz koleistymulujekanałyuwalniającewapńz retikulumendoplazmatycznego.Jednakdowodynaudziałmechanizmównadmiernegopobudzeniaw chorobieAlzheimera
sąskromne.Aβ tworzyniezależneod napięciakanałykationowew błonachlipidowych,145 coskutkujewychwytemwapnia
i degeneracjąneurytów.146 Kwasglutaminowypośrednioaktywujekanaływapniowezależneod napięcia.Blokerkanałów
wapniowychzależnychod napięciatypuL,MEM1003,jest
ocenianyw badaniach3fazy,a memantyna,antagonistareceptorówNMDA,zostałazaakceptowanaprzezFDAdo leczeniachorobyAlzheimera.
ZABURZENIA TRANSPORTU AKSONALNEGO

Innezaburzenie,któryjestprawdopodobnieskutkiem,
a nieprzyczynąchorobyAlzheimera,tozmniejszenietransportuładunkówwapniowychdo synaps.Molekularnynapęd
podpostaciąbiałekz rodzinykinezyntransportujepęcherzykii mitochondriado zakończeńsynaptycznychwzdłużmikrotubulaksonalnych.Białko5łańcuchaciężkiegonadrodziny
kinezyni związanez nimbiałko1łańcuchalekkiegokinezynynasilają„szybki”transportodśrodkowy.Białkotautworzy
mostkipoprzeczne,któreutrzymująniezbędnyodstępmiędzymikrotubulami.
ZagadkachorobyAlzheimerałączysięz niezidentyﬁkowanąbiologicznąfunkcjąprekursoraamyloidu.Dużezainteresowanie wzbudziły doniesienia, że białko prekursorowe
amyloidu,BACE-1,i presenilina1podlegająszybkiemutransportowiodśrodkowemu147 do zakończeńnerwowych,gdzie
jestuwalnianyAβ i jegopochodnepowstającew wynikudziałaniaproteolitycznego.148 Zaburzeniatransportupowodują
akumulacjęprekursoraamyloidu,pęcherzykówi kinezyny
w zgrubieniachaksonów,lokalneodkładanieAβ i neurodegenerację.149,150 Jednak funkcja białka prekursorowego
amyloidu jako krytycznego receptora dla pęcherzyków
w kompleksiebiałektransportującychpozostajeniejasna.151
Ponadto jego podstawowa funkcja nie jest oczywista, co
stwierdzononapodstawiebadańnamyszachnieprodukujących białka prekursorowego amyloidu, które są zdolne
do przeżyciai prezentująjedyniesubtelnedefektysynaptyczneorazprocesuuczenia.152,153
Anatomiczna dystrybucja patologicznych cech choroby
Alzheimerasugerujejednak,żefunkcjemikrotubulsązaburzone,ponieważbiałkotaujestzdezorganizowanegłównie
w punktachwyjściaprojekcjikorowych.154 Ponadtodefekty
szlaków w istocie białej są obserwowane u pacjentów
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RYCINA 5. Zapalenie i mechanizmy usuwania Aβ.
Białko β-amyloidu powstaje w kompartmencie wewnątrzkomórkowym (retikulum endoplazmatycznym, aparacie Golgiego i endosomach). Może także
wnikać do wnętrza komórek różnego typu przez białko związane z receptorem dla lipoprotein o małej gęstości. Powszechnie występujące apolipoproteina E
(APOE) i �α2-makroglobulina (α2M) pełnią funkcję białek opiekuńczych w tym procesie oraz biorą udział w genezie blaszek zewnątrzkomórkowych.
Mikroglej bezpośrednio pochłania Aβ w drodze fagocytozy. Astrocyty także biorą udział w usuwaniu Aβ poprzez mediowaną przez receptory internalizację
i nasilenie transportu Aβ z ośrodkowego układu nerwowego do krążenia. Mikroglej i astrocyty są rekrutowane i stymulują rozwój choroby Alzheimera przez
uwalnianie cytokin prozapalnych i reaktywnych związków ostrej fazy. Receptory dla końcowych produktów zaawansowanej glikacji (RAGE) mediują
zewnątrzkomórkowe działania toksyczne i zapalne Aβ oraz są odpowiedzialne za napływ naczyniowego Aβ. Stan zapalny prowokuje zmiany w neurytach
i uszkodzenie bariery krew-mózg. Dodatkowo do reakcji mediowanych przez komórki, usuwanie Aβ zachodzi drogą proteolizy enzymatycznej katalizowaną
głównie poprzez neprilizynę (Nep) i enzym degradujący insulinę (IDE). Oligomery Aβ blokują funkcję proteasomów, nasilają gromadzenie
wewnątrzkomórkowego białka tau i akumulację Aβ w „agresomy”. APP – białko prekursora amyloidu, MMP – metaloproteazy macierzy, MOTC – centrum
organizacji mikrotubuli, MVB – ciało wielopęcherzykowe.
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z chorobąAlzheimeraw każdymstadium155 orazw modelach
zwierzęcych.156 Farmakologiczne uszkodzenie mikrotubul
i hamowaniefosfatazbiałkataujestprzyczynąpodobnych
zgrubieńaksonówi zaburzeńsynaptycznych.157 Ponieważpaklitaksel odwraca te defekty w mysich modelach choroby
Alzheimera,158 w faziebadańsąinhibitorypolimeryzacjibiałka tau, szczepionki przeciwko ufosforylowanemu białku
tau159 i innestabilizatorymikrotubul.
NIEPRAWIDŁOWE WCHODZENIE W CYKL KOMÓRKOWY

Równocześniez koncepcjąwtórnychzaburzeńgospodarkiwapnioweji transportuaksonalnegozaproponowano,że
w chorobieAlzheimerawystępujązaburzeniahamowaniaprawidłowegocyklukomórkowego.161 Markerynieprawidłowego uruchamiania cyklu komórkowego są stwierdzane we
wszystkichstadiachchorobyAlzheimeraorazw łagodnychzaburzeniachfunkcjipoznawczych,162 alenajwyraźniejszesąna
granicymiędzyfaząG1 a faząS.163 Mogątakżewystępowaćaż
do zakończeniareplikacjiDNA,skutkującneuronamitetraploidalnymii aktywacjącyklinmitotycznych,chociażniesą
stwierdzanemitozy.164 Białkabędącezależnymiod cyklininhibitoramikinaz,którepowodująwyjściez cyklukomórkowego,teżsąuszkodzonew chorobieAlzheimera.165 Stres
oksydacyjnyi związkiuszkadzająceDNA,w tymAβ i 99-aminokwasowyc-końcowyproduktBACE-1,inicjująreplikację
DNAi śmierćneuronóww hodowlach.166 Czynnikaktywującycyklkomórkowyw chorobieAlzheimerajestnieznany.Ponadto nie wiadomo, czy ma charakter patologiczny, czy
jedynie odzwierciedla odpowiedź naprawczą aktywowaną
w celunaprawyuszkodzonegoDNA.167
METABOLIZM CHOLESTEROLU

Zaburzeniametabolizmucholesterolutociekawahipoteza,którawiążegenetyczneryzykozwiązanez apolipoproteiną E (APOE), produkcję i agregację amyloidu oraz
uszkodzenie naczyń stwierdzane w chorobie Alzheimera.
Jednaktakżew tymprzypadkubrakujedowodównapotwierdzenie tej hipotezy. Cholesterol to główny składnik błon
neuronalnych, który jest skoncentrowany na wyspach
sﬁngolipidu nazwanych „tratwami lipidowymi”. Tratwy są
zorganizowanymi platformami gromadzącymi β-sekretazy
oraz γ-sekretazy i przetwarzającymi białko prekursorowe
amyloidu w Aβ (ryc. 1 i 2).168 W przypadku gdy nadmiar
estryﬁkowanegocholesteroluzmniejszaobrótlipidówbłonowych,dochodzido pobudzeniatworzeniai agregacjiAβ
orazzmniejszeniajegousuwaniaz mózgu.Pochodzącyz gleju APOE jest podstawowym transporterem cholesterolu
w mózgu.GłównymdeterminantemryzykachorobyAlzheimera o późnym początku jest wrodzony wzorzec APOE
(APOE2,APOE3alboAPOE4).169 PojedynczyallelE4zwiększa ryzyko 4-krotnie, natomiast obecność dwóch alleli E4
zwiększaryzyko19-krotnie.170 APOE4jestnietylkopatologicznym białkiem opiekuńczym promującym odkładanie
Aβ171 i fosforylacjębiałkatau,172 aleteżnajmniejskutecznym
spośródAPOEwewspomaganiuprawidłowegoobrotulipidówbłonyi wychwytywaniucząsteklipoprotein.
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Dużestężeniecholesteroluw surowicyu osóbw średnim
wiekuzwiększaryzykochorobyAlzheimera.173 W badaniach
obserwacyjnychstatynyzmniejszałyjejryzyko.Statynywydająsięzmniejszaćbłonowąpulęwolnegocholesterolu.174 Inne ich działania, które nie są związane z cholesterolem,
obejmujązmniejszeniezapalenia175 i stężeniaizoprenoidów
orazzwiększeniestężeniaα-sekretazy176 i poprawęfunkcji
naczyń.W prospektywnymbadaniuz zastosowaniemstatyn
wykazanopoprawęfunkcjipoznawczychu pacjentówz chorobąAlzheimerao łagodnymnasileniu,177 aleostatniebadaniewieloośrodkoweniepotwierdziłotychwyników.178 Tak
więckorzystnywpływstatynpozostajekontrowersyjny.Alternatywneleczeniefarmakologicznemanaceluograniczenie
estryﬁkacjicholesterolu.179 Poprawabioﬁzykii funkcjibłony
poprzezspożyciesuplementówkwasówtłuszczowychn-3byłotakżebadane(NCT00440050).180

Podsumowanie
Skuteczne leczenie sporadycznych przypadków choroby
Alzheimerazależyod poznaniamechanizmówchoroby,którezostałytutajprzedyskutowane,jakrównieżpoznaniadodatkowych molekularnych mechanizmów oraz nowych
genówzwiększającychryzyko(naprzykładapolipoproteiny J)
poprzezokreślenieekspresjigenówi badaniaasocjacyjnecałegogenomu181,182 w kierunkuswoistychcelówfarmakologicznych.Przykładyostatnioodkrytychbiałekkodowanych
przezgenyzwiększająceryzykoi nowychmechanizmówobejmująapolipoproteinęJ(klasterynę),którajestbiałkiemopiekuńczymdlaAβ,183 TOMM40,transporterbiałekprzezbłonę
mitochondrialną,orazreceptorzwiązanyz sortiliną,który
działaprzezoddzieleniebiałkaprekursoraamyloiduodβ-sekretazy i γ-sekretazy. Zaobserwowano, że jego stężenia są
zmniejszonew mózgachpacjentówz chorobąAlzheimerai łagodnymizaburzeniamifunkcjipoznawczych.184,185 Znieczulenieogólne,którejestinnympotencjalnymczynnikiemryzyka
dlasporadycznejpostacichorobyAlzheimera,sprzyjanierozpuszczalnościbiałkataui oligomeryzacjiAβ,186,187 niedoborowi estrogenów w mózgach u kobiet po menopauzie188
i przewlekłej aktywacji osi glikokortykoidowej.189 Jednak
czynnikitedziałająw różnychmechanizmachi niewiadomo,
czyktórykolwiekz nichprowadzido odkładaniaamyloidu
i tauopatiiu ludzi.Badaniaprospektywnepokazujątakże,że
aktywnośćintelektualnapodczasspędzaniawolnegoczasu
i treningfunkcjipoznawczychmogąobniżaćryzykootępienia.190 Daneuzyskanez tychbadańwspierająkoncepcjębudowania „rezerwy poznawczej”. Rycina w materiałach
dodatkowych(dostępnaz pełnymtekstemtegoartykułuna
NEJM.org)podsumowujeróżnorodneścieżki,któremogłybyinicjowaćchorobęAlzheimerai niąkierować.Niemażadnegopojedynczegołańcuchawydarzeń.Problemdodatkowo
komplikujeto,żeniektórezmianyniesąpatologiczne,a jedynie mają charakter reaktywny albo ochronny. Dlatego
niezbędnyjestrozwójwielowymiarowegopodejściaw zapobieganiu chorobie Alzheimera i jej objawowym leczeniu,
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podobnie jak w innych chorobach o złożonej etiologii.191
Ostatniebadaniawskazująnazanikmózgui inneczynnikipatologiczne,a nienadużezłogiamyloidualbozwyrodnienie
neuroﬁbrylarnew wyjaśnianiuprzyczynotępieniaw grupie
najstarszychosób(osobyw wiekuconajmniej80lat).192 Możliwe, że wiele z tych mechanizmów, w tym hipoteza amyloidowa,mamniejszeznaczenielubsąnieprawdziwei żejakiśkrytyczny,związanyzestarzeniemsięprocesjestczynnikieminicjującymchorobę.
Dr Querfurth deklaruje, że otrzymywał wynagrodzenie za konsultacje oraz wykłady
od ﬁrmy Novartis i Forest Pharmaceuticals i jest w posiadaniu udziałów w patencie na
test przesiewowy w chorobie Alzheimera. Dr LaFerla otrzymywał wynagrodzenie za
konsultacje od ﬁrmy Sonexa Therapeutics, Forest Pharmaceuticals i Abbott. Nie
zgłoszono żadnego innego potencjalnego konﬂiktu interesów istotnego dla tego artykułu.
Szczegółowe dane ﬁnansowe i inne przedstawione przez autorów są dostępne z pełnym
tekstem tego artykułu na NEJM.org.
Dziękujemy Donnie Marie Mironchuk i Davidowi Chengowi za pomoc w przygotowaniu
wstępnych szkiców rycin.
From The New England Journal of Medicine 2010, 362: 329-44. Translated and reprinted
in its entirety with permission of the Massachusetts Medical Society. Copyright © 2010
Massachusetts Medica Society. Al. Rights Reserved.
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Patomechanizmy chorób: choroba Alzheimera
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iedzanatematpatomechanizmuchorobyAlzheimerastalesiępowiększa.W ciąguostatnichlat
powstałowielebardzoatrakcyjnychpomysłówna
opracowanielekuprzyczynowegow chorobieAlzheimera
w oparciuo corazlepiejpoznanemechanizmy.Jakdotąd
żadenjednaknieokazałsięskuteczny.ArtykułHenry’ego
Querfurthai FrankaLaFerlastanowibardzointeresujące
podsumowanietychprzedsięwzięć.Wynikaz niegoniezbicie,żenadalwyjaśnieniawymagakilkafundamentalnych
kwestii.Pozaodwiecznymdylematem,czyważniejszajest
patologiabeta-amyloidowaczybiałkotau(któr yjaksię
wydajeautorzyprzesądzająnakorzyśćAβ)nierozwiązana
pozostajezagadkanajistotniejsza– napodstawieanalizowanego piśmiennictwa autorzy nie potraﬁą ostatecznie
zdeﬁniowaćwyraźnejgranicymiędzytzw.starzeniemﬁzjologicznymi chorobą.Podkreślająjednak,żedaneuzyskaneod stulatkówwskazują,żechorobaAlzheimeraniejest
jedyniewynikiemstarzenia.W chorobieAlzheimerastwierdzonowielemolekularnychuszkodzeń,jednakz dostępnych danych można wyciągnąć wspólny wniosek, że
kumulacjabiałeko nieprawidłowejstrukturzeprzestrzennejskutkujeteżuszkodzeniamio charakterzeoksydacyjnym i zapalnym, które prowadzą z kolei do zaburzeń
energetycznychi dysfunkcjisynaptycznych.Jesttojeden
z przyczynków do znanej teorii „dwóch elementów”
w patogenezie.Autorzykomentowanegoartykułuproponująobszernyprzeglądwszystkichprocesówpatologicznych zachodzących w chorobie Alzheimera, nie
ograniczającsięwyłączniedo kaskadyamyloidui przemian
białkatau,alekładącnacisktakżenainneprocesy,będące
ichnastępstwemlubczasami,jaksięwydaje,przyczyną,co
w rezultacieprowadzido rozpoznawanegoklinicznieotępienia.Autorzyjeszczerazuświadamiająnam,żetonie
blaszkistarcze,a amyloidw postacioligomerówjestgroźniejszydlaelementówmorfotycznychmózgu,zwłaszcza
synaps.
Nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie
Alzheimerakorelujez zawartościąoligomeróww mózgu,
a nie z całkowitą ilością Aβ. Wiadomo już teraz, że co
najmniejdwieproteazy,neprylizynai enzymdegradujący
insulinę,regulująpodstawowestężenieAβ,rozkładającmo-
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nomeryi oligomeryAβ.Niestetywiedzataciągleniezaowocowałaodkryciemskutecznegoleku,mimoprowadzonychprób,z którychczęśćniezostałajeszczeukończona,
a innezakończyłysięniepowodzeniem.PodobniejakoligomeryAβ,agregatypośrednienieprawidłowychcząstek
białkatausącytotoksyczneorazzaburzająfunkcjepoznawcze. Na podstawie piśmiennictwa autorzy dowodzą, że
wynikibadańeksperymentalnychpotwierdzają,żekumulacja Aβ poprzedzaagregacjębiałkataui niąkieruje.Odlat,
czyliod czasubadańRobertaTerry’egoprowadzonychw latach70.XX wiekupostulujesię,żechorobaAlzheimera
możebyćchorobąpierwotniedotyczącąsynaps.W zaawansowanymstadiumchorobyutratasynapsjestnieproporcjonalnie większa niż utrata neuronów, a równocześnie
najlepiej koreluje ze stopniem zaawansowania choroby.
Autorzy dyskutują także udział w patogenezie choroby
Alzheimeramózgowychczynnikówwzrostui zaburzenia
przekaźnikowew oczywistysposóbzwiązanez patologią
synaps,którychznajomośćmożezaowocowaćzaproponowaniemnowychmetodleczenia.Takiepróbyjużzresztą
trwają. Poza inhibitorami acetylocholinesterazy autorzy
sugerujądwieinnedrogioddziaływanianaukładcholinergiczny:aktywacjęcholinergicznychreceptorównikotynowychlubreceptorówM1(coograniczafosforylacjębiałka
tau)orazmożliwośćzastosowaniaagonistówi modulatorówcholinergicznychreceptorównikotynowychα7.Kolejnymzagadnieniemomawianymprzezautorówpracowania
jestudziałmitochondrióww procesiedegeneracjialzheimerowskiej.Aβ jestsilnątruciznąmitochondrialną,która
oddziałujegłównienamitochondriasynaptyczne.W chorobieAlzheimeraorazw prawidłowostarzejącymsięmózgu
uszkodzonemitochondriauwalniająutlenionewolnerodniki, które są źródłem istotnego stresu oksydacyjnego.
Autorzydyskutujątakżeudziałszlakuinsulinowego,znaczeniecholesterolu,a przedewszystkimtzw.czynnikównaczyniowych,którychrolastalerośnie,od kiedywykazano,
żewieleprzypadkówotępieniatotzw.otępieniemieszane.
Ciągleważne,zarównow patogenezie,jaki w hipotetycznymleczeniuorazprewencjisączynnikizapalne.Nakoniec
chciałabymzwrócićPaństwauwagęnaprzykładyostatnio
odkrytych białek kodowanych przez geny zwiększające
ryzykorozwojuchorobyAlzheimera,takichjakapolipoproteina J (klasteryna), która jest białkiem opiekuńczym dla Aβ, TOMM40, transporter białek przez błonę
mitochondrialnąorazreceptorzwiązanyz sortiliną,który
działa przez oddzielenie białka prekursora amyloidu od
β-sekretazyi γ-sekretazy.Byćmoże,któreśz nichzdetronizujeAPOEjakojedynyczynnikryzykazachorowania,ale
osobiściei absolutniesubiektywnieraczejniesądzę.
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