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Sumlnary
Brain amyloidosis is a large disease group of varying etiopathology. Many proteins play a key role in form-

ing amyloid fibres. Amyloid-B deposits in Alzheimer's di§ea§e patients (AD) and in old animal brains consist
of three form§: par angiopathy an
amyloid depośits a varying sizes

x. Three typessubcortical nucIei,
with AD and animal brain cortexes such as; diffuse, primitive and classić (neuritic). The neuritic plaques
always consist of th-róe components: łlegenerating neurites, amyloid and reactive cells. Animals brain amyloi-

ears-of-age, 19 year-old-monkeys, l5-17 year old Afri-

gically characterised by: vacuolizatio,n,of neurons in
rones, dark neurones and neurone loss, l:eactive gliosis
ity,between AD, senile animal amy,loidosis and prion
is more varietie,s'of amyloid forms and shapes of focal
ese proteins ińB conforrnation are membrane proteins,

idoSist', plrion diseases , : :

Amyloidozy mózgowe stanowią duzą grupę chorób
o róznorodnej etiologii. Terminem amyloidoza okre-
śla się grupę chorób charukteryzujących się odkłada-
ni em w prze str zeni p ozakomórkowej różnych tkanek ;

białek fibrylarnych, co prowadzi do uszkodzenia ko-
mórek dysfunkcji narządow i ostatecznie śmierci or-
ganlzmu. Opi s ano r óżne, biochemicznie o dmienne
typy amyloidoz, z których większość ma charakter
systemowy, doty czy bowiem wielu narządów. Istniej ą
takie formy amyloidoz, w których zŁogi nieprawidło-
wych białek odkładają się w pojedynczymnarządzie
czy układzie, jak to ma miejsce w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym (oun) w chorobie Alzheimera (chA).
Choroba Parkinsona u ludzi jest również amyloidozą
mózgową w której role amyloidu pełni a-synukleina.
Synukleiny są grupą bardzo konserwatywnych białek
zakohc zeń p re s yn ap ty c zny ch b i orący c h udział w p ro -
cesach uczenia się. Alfa-synukleina człowieka, znana
jest również podnazwą prekursora NAC-precursor of
nonB-amyloid component of Alzheimer disease amy-
loid. Część tego białka tworzy płytki amyloidowe cho-

roby Alzheimera. Zmutowana a-synukleina (Ala 53
Thr) analogicznie do B-arnyloidu w chorobie Alzhe-
imera i w amyloidozach PrP dodatnich wywołanych
przez priony, również znajduje się głownie w konfor-
macji beta fałdowej.

U ludzi występują cztery choroby wywołane przez
priony, z ktorych najpowszechniejszą jest choroba
Creutzfeldta-Jakoba. Około l 0% wszystkich przypad-
ków CJD występuje rodzinnie i jest wynikiem specy-
ftcznych mutacji genetycznych w kodonie: 200, pro-
w adząca do sub stytucj i glutamin y llzyn4 1 7 8 - asp ara-
giny kwasem asparaginowym i podwójnej mutacji w
kodonie 180, w którym następuje substytucja waliny
izoleucyną i 232, metioniny argininą genu PRNP.
Genetycznie uwarunkowany zespół Gerstmanna
Stróus slera- S cheinkera (GS S ) z mutacjami w kodonie
102, prowadząca do substytucji proliny leucyną w
kodonie 198, fenoloalaniny serynąi 2I7, prowadząca
do substytucji kwasu glutaminowego argininą. Znacz-
nie mniejsza Iiczba przypadków CJD występuje na
drodze jatrogennej lub wskutek ewentualnego spoży-



cia tkanki mózgowej pochodzącej od zwierząt choru-
jących nagąbczaste zwyrodnienie mózgu (vCJD, cho-
roba szalonych krów). Jednakże większośc przypad-
ków CJD występuje sporadyczntebęz dowodów ist-
nienia tłarodzinnego, mutacji genetycznych czy eks-
presji na potencjalnę źródło choroby. Występującej
endemicznie kutu, podobnie j ak sporadyc zny ch przy -

padków CJD, nie wiĘe się z istnieniem żadnej muta-
cj i. Natomiast sporady azne ptzypadki CJD występuj ą
przedewszystkim u ludzi będących homozygotami dla
polimorfizmu kodonu 129 PRNP. W sporadycznych
przypadkach CJD, w tym przypadkach jatrogennych,
przew ażĄąhomozygoty I29 Met Met lub Iż9 Val Val
w odróżnieniu od dominującej heterozygotycznej po-
pulacji 129 MetVal. Szczególnie interesujące, I29YaI
występująp owtązania z 198 Ser lub 2I7 Arg w GSS z
tau-pozytywnymi dystrofi cznyml,neurytami, zaś z I7 8

Asn w rodzinnych przypadkach CJD, Obecność geno-
typu I29 Val 178 Asn prowadzi do wystąpienia feno-
ypu CJD natomiast I29 Met 1 78 Asn wyvvołuj e śmier-
telną rodzinną bezsenno ść (FFI-F atal familiar insom-
nia) (cyt. 38).

IJ zwierzątpoznano sześć chorób prionowych: en-
cefalopatię gąbczastąbydła (BSE), scrapie u owiec,
koz t myszy, encefalop atię gąbczastą norek, encefalo-
p atlę gąb cza s tą ko tów, chro ni c zną ch orob ę v1l niszcza-
j ącą zw terzyny płowej i encefalopatię e gzoty czny ch
zwierząt kopytnych.

Aby oceniać podobieństwa i spekulować na tęmat
wspólnych mechanizmów, konieczna wydaje się ana-
liza mechanizmów etiopatogenetycznych chorób prio-
nowych u ludzi t zwterząt z B-amyloidozamt mozgo-
Wyml.

Choroby Alzheimera i Creutzfeldta-Jakoba są od-
dzielnymi jednostkami chorobowymi. Pewne podo-
bieństwa między nimi sugerują że wyjaśnienie me-
chanizmów Ieżącychu podstawy jednej ztych chorób

może przyczynić się do lepszego zrozumienia drugiej
(tab. 1). Obie choroby zazwyczaj pojawiają się w po-
łowie życta, częściej u starszych osób. Zachorowal-
no ść na chA zależy o d wieku i płci, Wiek j est w ażny m
czynnikiem ryzyka. Występuje zarówno u kobiet i
mężczyzn, choctaż częściej zapadają kobiety. Obie
choroby mogą miec uwatunkowania genetyczne, ale
częściej występuj ą sporadyczni e. U dziaŁ innych czyn-
ników moze byc zrożnicowany w obu chorobach.

Prekursorowe białko dla amyloidu B, w chA, star-
czej B-amyloidozie mozgll zwierząt to białko BAPP
występuje w oun w kilku izoformach 695, ]5I i 170
aminokwas ów które p owstaj ą j ako pro dukty altema-
tywnych transkryptów tego samego składającego się z
19 aksonów genu zlokalizowanego u ludzi na chro-
mosomie 2I. BAPP jest przemieszczanę do siateczki
śródplazmatycznej i dojrzewa podczas pasażu przez
aparat Golgiego ulegając sulfatacji, fosforylacji i gli-
kozylacjt, po czym niewielki odsetek dojrzaĘch czą-
stek jest transportowany do błony komórkowej w pę-
cherzykach wydzielnic zy ch i następnie wydzielany do
pr ze str zent p o zakomórkowej . N a p owi erz chni komó -

rek częściBAPP zostaje poddana proteolizie przęznIę-
zidentyf,rkowany enzym okre śl ony j ako a - s ekr etaza,
która tnie macierzysty peptyd pomiędzy lizyną68] a
1eucyną688, d. w obrębie tego fragmentuBAPĘ który
zaw 1ęT a s ekwencj ę A§ . Dr o ga metab o lizmu pr ow adzi
o stateczni e do s ekre cj i duży ch, r o zpuszczalnych frag-
mentów macierzystego BAPP (BAPPs), a zatem zapo -

bie ga wydzielaniu fragmentu potencj alnie amyloido-
gennego (16).

P o stać izoformy btaka prionowe go PrP S c występu-
je w roli maĘcy przyspteszając przemianę naturalnej
postaci izoformy białka prionowego PrPc w PrPSc, cho-
ctaż szczegóĘ tego procesu pozostająnadal nieznane.

Szcze golnego podkreślenia wymaga równie ż fakt
wspólnego występowania białek amyloidu z niektóry-

mi białkami osoczowy-
mi. np. proteoglikanami.
apoliproteiną E. J. AI
(apo E. J. AD (38),

ApoE jest glikoprote-
iną o masie cząsteczko-
wej34,2 kDa, kodowaną
ptzęz gen zlokali zow any
na chromosomie 19. U
ludzi stwierdzono obec-
ność trzech alleli apoE:
€2, t3, e4 odpowiedzial-
nych za trzy izoformy
apoE2, apoE3, apoB4.
Poszczególne izoformy
rożnią się od siebie w
dwóch pozycjach amino-
kwas owych . D zjedzicze -

nie allelu e4 towarzyszy
wcześniejszy wiek za-
chorowania w póznej ro-

rab. 1. Podobieństwa i różnice procesów leżących u podstaw1, chorób prionowych, choroby
Alzheimera i spontanicznych, starczych P-amyloidoz mózgowych
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dzinnej i sporadycznej postaci choroby Alzheimera,
ale podobnych zależności nie stwierdzono we wcze-
snych postaciach rodzinnych związanych z chromo-
somem I i l4.IzoformaapoE4 stanowi czynntkryzy-
ka w kongofilnej angiopatii (KAA), w schizofrenii,
chorobie Creutzfeldta-Jakoba (CJD), chorobie rozsia-
nych ciał Lewy'ego, encefalopatii pourazowej i cho-
robie Picka. Ośrodkowy układ nerwowy należy do or-
ganów o najwyższym poziomie ekspresji apoE. Naj-
bogatszym źrodłęm apoE sąkomórki g\eju gwtażdzi-
stego oraz makrofagi. Komórki nerwowe nie posiada-
jąmRNA dla apoE, choć wykazująimmunoreaktyw-
ność dla apoE w odczynach immunohistochemicznych.
W oun stwierdzono obecność wszystkich receptorów
p o średniczących w wiązaniu lipoprotein zawieraj ących
apoE: receptora LDL, LRŁ VLDL, megaliny oraztę-
ceptora zmtatającego dla chemicznie i biologicznie
zmienionej frakcji LDL. ApoE pełni funkcję transpor-
tową lipidów i cholesterolu do tkanek obwodowych,
bierze udział w miejscowej mobilizacji i redystrybu-
cji lipidów w tkankach inarządach. Ma działanie tro-
ftczne,włączona jest w procesy naprawy i immunolo-
glczne. Bięrze ldział w podziałach t tóżntcowaniu
komórek mięśniowych. Obecność apoE wykazano w
płytkach starczych w chorobie Alzheimera oraz w
amyloidzie PrP w chorobie CJD i w innych amyloido-
zach. Wiśniewski i Frangione wysunęli hipotezę, że
apoE może spełniać rolę patologicznego chaperona sta-
bllizaj ąc e go strukturę typu b eta amylido genne go b iał-
ka i nasilającego agregację i tworzenie włókien przez
to białko. Rozważa się także udział apoE w uprząta-
niu p ozakomórkowych zło gów P- amyloidu. O dmien-
ny wpływ przypisuje się allelowt e2,ktory zmniejsza
ryzyko choroby Alzheimera jaktez ciężkość jejprze-
biegu. Mutacje w obrębieBAPĘ czy też presenilin (1 i
2) są odpowtedzialne zaprzypadki rodzinne choroby
Alzheimera (17). Udało się zidentyfikować inne geny
związane z patogenezą choroby. Takim genem dla
znacznej części przypadków sporadycznych okazał się
gen kodujący białko transportujące cholesterol, apoli-
poproteinę E. Badania geneĘczno-epidemiol ogiczne
wykazaĘ, że Ap oE dzińa w populacj i j ak czynnik pre-
dylekcyjny zależny od dawki allelu E4. Największe
ryzyko wystąpienia chA wiĘe się z obecnościądwóch
alleli E4 (genotyp E4lE4), zaś obecność dwu alleli E2
(genotyp E2lE2) miałaby przed nią chronić, Warto
zwrocic uwagę na jakościową różnicę między rolą
polimorfizmu ApoE i mutacji BAPP. O ile wystąpie-
nie specylrcznej mutacji w obrębie BAPP wywołuje
chorobę, to obecność nawet dwu alleli E4 ntczego ta-
kiego nlę oznacza. A zatem polimorf,rzm dla ApoE
może być uważany za czynnik geneĘcznego ryzyka
wystąpienia choroby Alzheimera, Mechanizm, w jaki
ApoE4 predysponuje jednostki do rozwoju objawów
choroby nie jest dokładnie poznany. Najczęściej po-
w tar zaną ob s erw acj ą neurop at o 1 o glazną mo g ąc ą s ta-
nowić klucz do odpowiedzina pytanie jest wyraźnie
większa gęstość złogow amyloidowych zarowno w

n0)

płytkach, jaki naczyniach z kongofilną angiopatią u
nosicieli co najmniej jednego allelu E4. Częśc auto-
rów uznaje rolę ApoE4 jako białka ułatwiającego agre-
gację AP, azatemw sposób oczywisty wpływającego
na chorobę Alzheimera. Inni autorzy uważają żę ma
się do czynienia z niewydolnym mechanizmem usuwa-
nia Ę z ptzestrzeni pozakomórkowej w obecności
ApoE (16). Ponieważ wokół naczyn stwierdzonolicz-
ne makrofagi degradujące, dlatego możliwajest silnieg-
sza ekspresja apoE wokół ścian naczyń mózgowych
(obserwacja własna). Istnieją dane przemawiające za
udziŃęmdwu innych apolipoprotein w procesie B-amy-
loidogenezy: apolipoproteiny J oraz apolipoproteiny AI.
Apolipoproteina J jest heterodimerem złożonym z
dwóch łańcuchów a i B, o masie cząsteczkowej 80 kDa
kodowana przez gen zlokalizowany na chromosomie
8. W oun obecnośó ApoJ stwierdza się we wszystkich
komórkach, a jej ekspresjawyraźnie rośnie wrazzwie-
kiem i jest szczególnie podwyższona w chorobie A1-
zhęimera, ApoAI ma masę cząsteczkową 26,8 kDal,
kodowana jest przez gen na chromosomie 11. ApoAI
j e st aktywatorem ac etylotran sfer azy cho le stero lowej
enzymu biorącego udziaŁ w estryfikacji cholesterolu
oraz ważnym składnikiem strukturalnym frakcj i HDL.
Białko to uczestniczy w wiązaniu cząsteczekHDl do
receptora błonowego i w odwrotnym transporcie cho-
lesterolu z tkanek i narządów do wątroby.

Jakkolwiek mechanizm powstawania i odkładania
się amyloidu nie jest dokładnie poznany, wszystkie
r o dzaj e amylo idu wykazuj ą p odobne c e chy fizyko che-
mlczne b ez w zględl na molekularny typ tworzących
je białek. Swoistącechąamyloidu jest jego ultrastruk-
tura. Badania struktury chemicznej złogow amyloido-
\\rych wykazaŁy, że amyloid jest molekularnie zróżni-
cowany. Wiele białek ma potencjalnązdolnośc do for-
mowania włókien amyloidowych (białka prekursoro-
we) zachowując pomimo molekulamej heterogenno-
ści, histochemiczne i ultrastrukturalne cechy amylo-
idu. Cechy te odzwierciedlają strukturę drugorzędo-
wą tj . B -fńdow ąkonformacj ę pr zestrzenną. B adania
te wykazały, że amyloid składa się z nierozgałęziają-
cych się włókien o 8-10 nm średnicy i nieokreślonej
dfugości. Wartości tych pomiarów zależąod rodzaju
białka amyloidu oraz ltczby filamentów tworzących
wł ókn a, Rent genow ska analiza dyfrakc yj n a w ykaza-
ła, że typowa konformacja B-fałdowa amyloidu pole-
ga na równoległym lub przeciwrównoległym uŁożę-
niu łańcuchów aminokwasowych względem siebie.

W chorobie Alzheimera stwierdza się pozakomór-
kowe złogi amyloidu w postaci pły,tek starczych, we-
wnątrzneuronalne włókna Bv orzące zwyrodnienie włó-
kienkowe Alzheimera (ZNW) oraz ultrastrukfuralnie
identyczne złogi wewnątrz aksonów i dendrytów od-
powiadające obrazowi dystroficznych neurytów. Płyt-
ki amyloidowe w chA zbudowane są głównie zwło-
kien amyloidowych utworzonych z peptydu AB i ty-
p owo zaw ter aj ą dystro fi czne neuryty, a takżę komórki
mikrogleju i astrocyty.



Z wcześntejszych badań własnych wynika, ze u
zwtetząt spontaniczna parenchymalna i naczyniowa
amyloidoza B mozgu pojawia się w starczym wieku.
Spontanicz ną star cząamyloidozę ob serwuj e się naj -

częściej u ponad 1 3-letnich psów, 19-letnich małp, 1 5-
17-letnich lisow aĘkańskich fenków 18-letnich ko-
tów europejskich i dzikich. Amyloidoza nie rozwija
się u wszystkich osobników starych danego gatunku,
a stopień jej nasilenia nie koreluje z wiekiem. Pomię-
dzy parenchymalną amyloidozą a kongofilną angio-
patiąbrak jest powiązań, co sugeruje, że sąto procesy
niezależne, niepowiązane ze sobą.

Amyloid B gromadzi się w korze mózgtl starych
zw ier ząt p od p o stacią płytek dyfuzyj nych i neuryĘcz-
nych (prymitywne i klasyczne), Bardzo Itcznę płytki
(20 w 1 mm2) wyłącznie dyfuzyjne stwierdzono u le-
mura mongoz.IJ różnych gatunków małp amyloido-
wa angiopattaw naczyniach opon i kory mózgu była
si lnie wyra żona. IJ Ę ch zw terząt stwi erdzono równi eż
3n gi op ati ę dy shoryc zn ą tj, zmiany amylo i dow e naczy ń
włosowatych kory mozgu. U starych psów i lisów w
korzę mózgu i jądrach podkorowych występowały
głównie płytki dyfuzyjne i nieliczne prymiĘwnę.Zło-
gi amyloidu dyfuzyjnego obserwowano w hipokam-
pie u większości badanych psów. Dyfuzyjne B-amylo-
idowe płytki starych lisów, podobnie jak u psów, były
wolne od komórek mikrogleju, w barwieniu tioflawi-
ną S i czerwieniąKongo były negatywne. Amyloido-
zę B wykazano również u starych kotów europejskich
i dzikich. U owięc stwierdzono jedynie angiopatię kon-
gofilną tj. obecność 4G8 pozytywnych naczyń opon
miękkich i kory mózgl (39).

U pacjentów z chorobą Alzheimera stwierdza się
wysoką liczbę płytek dyfu zyj nych, prymitywnych, kla-
sycznych, wypalonych. Najwięcej w korze płata czo-
łowego, ciemieniowego i w płacie skroniowym, a 10-
krotnie mniej w płacie politycznym ikorze limbicz-
nej, w p orównani u z pŁatem cz ołowym. Llczb a płytek
na 1 mm2 w korze płata czołowego wynosi od 40 do
65, a w płacie ciemieniowym u poj edynczy chpacj en-
tów od 70-82. Ponadto pĘtki stwierdzano w korze lim-
bicznej, korze wysp} podkorowej istocie szarej, ją-
drze ogoniastym, ciele migdałowatym, skorupie, wzgó-
rzu, podwzgoTzu i w hipokampie (39).

Dlżaltczba pĘtek dyfuzyjnych i neurytycznych w
chA u ludzi jest porównywalna ze starczym materia-
łemzwtętzęcym (39).

W przypadku chA do struktur szczegolnte ulegają-
cych zanikowi należą: układ limbiczny z korątran-
sentorinalną i śródwęchową hipokamp, zakręt zęba-
ty, podkładka, jądro podstawy Meynerta i ciało mig-
dałowate. W chA mówi się o otępieniu hipokampal-
nym (1-5, 12). Rozległeprzerwanie funkcji anatomicz,
nychpołączeńneuronalnychpomiędzyróżnymiobsza-
rami kory orazwyrńny ubytek liczby neuronów i sy-
naps odpowtada zautratę funkcji mózgl (34).

Objawy kliniczne uLOkóz z objawami scrapie wy-
rażały się ataksją hyperestezją świądem, utratąkon-

dycji, zabllrzęniami w przeżlwaniu, problemami z
mleczności ą drżentami mięśniowymi (42), a histopa-
tologicznie w chorobach prionowych stwierdza się
zanlk komórek, pojawienie się wakuoli w drzewie
dendrytycznym czyli pojawieniu się stanu gąbczaste-
go (stafus spongiosus), zwyrodnienie neuronów (ciem-
ne neurony) i ubytki neuronów z obecnościąreaktyw-
nej glej ozy (astroglej oz a) i złogt białka prionowego w
neuropilu. Białko prionowe gromadzi się w unikato-

monoklonalnych .15B3 o syryb_o|u, które wybiórczo
rozpoznaje zmienione białko PrP bydła, myszy iludzi
(cyt.27). Ogniska naczyniowe sąobecne w nowej ko-
Tze na całej długości zwoju czołowego górnego (43).

Keulen i wsp. (14) stwierdzili patologlczne białko
PrPsc u wszystkich 50 owiec ze scrapie. Częrwteń
Kongo i niektóre siarkowe glikany są potencjalnymi
inhibitorami proteazo-opornego PrP odkładającego się
w scrapie, co pozwala wysunąć wniosek, że te inhibi-
tory blokuj ą akumulacj ę między proteazo-opornlłn PrP
a siarkowymi glukozoaminoglikanami i proteoglika-
nami obecnymi w amyloidowych płytkach w tkance
nerwoweJ.

Złogi amyloidu w chorobie CJ są nieduże, wystę-
pują pod postacią złogow synaptycznych, rozlanych
lub ogniskowych (płytek typu kuru) ale występująpo-
wszechniej ntżw GSS. W chorobie GSS charaktery-
styczne sąpłytki amyloidowe wielordzeniowe, umiej -

scowione w warstwie drobinowej móżdżku i wystę-
puj ące zwyrodnienie neurowłókienkowe typu Alzhe-
imera (ZNW). Dla vCJD charakterystyczne sąpłytki,
blaszki kwitnące (15).

Analogiczny w chorobach prionowych, chA i star-
czej amylotdozie mózgu zwierząt jest fakt, żebiałka B
amyloidowe sątoksyczne dla neuronów. Ponadto amy-
loidowe białko prekursorowe APP jak również PrP są
białkami błonowymi, których funkcje sąnadal niezna-
ne. Budowa cząsteczkiAPP sugeruj e,żebtŃko to pełni
rolę receptora błonowego (13) ipoprzez oddziaływa-
nie z układem białek G bierze udział w błonowym prze-
kazywaniu sygnałów (24). APP nasila także adhezję
komórek (6,8,30-32),bierze udziaŁ w dojrzewaniu i
podziaŁachkomórek,wodczynachimmunologtcznych
(3I) oraz w procesach naprawy tkanek (2I,28,37).
APP ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego roz-
woju i funkcjonowania oun. Przypttszcza się, że APP
może odgrywać istotną rolę w procesie tworzenia i
zachowania prawidłowej struktury połączei synapĘ cz-
nych oraz we wzroście wypustek neurytycznych (ż3,
3 6). D o św tadczalne wyŁączente funkcj onalne genu
APP u myszy prowadzi do mniejszej masy zwierząt,
upośledzenia motoryki mięśni oraz glejozy odczyno-
wej w oun (45). Wstępne badania zmterzające do bliż-
szego scharakteryzowania biologicznych funkcji amy-
loiduB (AB) prowadzone w warunkach hodowli tkan-



kowych wykazały, że peptydy N I-28, I-40 i I-42
p o dan e w ni skim s tężeniu maj ą dziaŁanie tr oftc zne (40,
41,44). Jednakże wyższe dawki zarówno AB I-a} jak
też A§ I-42 wpĘwają toksycznie, powodując śmierć
komórki. Uważa się, ze Ę może powodować śmierc
komórki zarówno w wyniku uruchomienia mechani-
zmów prowadzących do apoptozy jak też martwicy
(25). Dla komórek mięśniowych naczyń krwionośnych
bardziej toksyczny jest AB w postaci rozpttszczalnej.

Cytotoksyczność AB jest związanaz jego C-końco-
wą częścią obejmującą aminokwasy 25-35, Sugeruje
się również, że cytotoksyczność AB może wyntkac z
zaburzęńkomórkowych procesów redukcyj nych, two-
rzęniaprzęz AB wolnych rodników i zwiększania we-
wnątrzkomórkowego poziomu wapnia (9-11, 19, 29,
32,33). Zjawiska te mogąpowodowaó nasilenie pro-
cesów peroksydacji, uszkodzenia białek komórkowych
i struktur błonowych, a także zaburzęnia wewnątrz-
komórkowej homeo st azy w apnia. Inny dyskutowany
m e chanizm cyto tok syc zne go wp ł}.v,.u Ę zakłada ak-
tywacj ę klasyc znej dro gi dop eł niacza, p oprzez w iąza-
nie Ę ze składnikiem Cl q układu dopełniacza (18).

Podkreśla się również udział komórki mikrogleju
w procesach związanych z neurotoksycznością N.
Obecnie wiadomo, że np, poziomy interleukiny 1 i
innych cytokin pro dukowa ny ch przez komórki mikro -
glejowe jest w płytkach starczych podwyższony.
Wzrost tęn oznacza, że prawdopodobnie amyloid B
zmllszamikroglej w pĘtkach do przejścia w stan bar-
dziej akĘwny. W takich warunkach komórki przypusz-
czalnię uwalniająrodniki tlenowe i enzymy rozkłada-
jące białka, co powoduje ntszczęnie neuronów. Mi-
kroglej możę również przyczynić się do formowania
pĘtek. W odpowiędzi na uszkodzenie oun komórki
produkuj ąj ednąz form prekursorowego białka (APP),
zktorego po rozszczepieniu przez sekretazy powstaje
amyloidB. Interleukina 1 w hodowli komórek, praw-
dopodobnie stymuluje neurony do produkcji prekur-
sora amyloidu. Rodniki tlenowe produkowafię przez
aktywny mikro glej spr zyjaj ą agr e gacji fragmentów
amyloidu. W wyniku stymulacji komórek mikroglejo-
wych przęz ĄB dochodzi do wzrostu stężenia produk-
tów cytotoksycznych, takich jak tlenek azotu czy cy-
tokiny (20).

Bezpośredni toksyczny wpływ amyloidu zaw artego
w ścianie naczyńtętniczych i Ąlnych opon miękkich i
kory mózgu i w ścianachnaczyńwłosowatych na neu-
ropil jest ograniczony, ponieważ depozyĘ amyloidowe
s ą zwykle odizolowane od miąższu mozgJ przez astr o -
cytarne wypustki otaczające naczynia włosowate. W
przypadku kontaktu depozytu amyloidowego z neuro-
pilem, najbliższe wypustki neuronów ulegają degene-
racji. Obecność licznych degenerujących i obumierają-
cych komórek nerwowych w regionie obliteracj inaczyń
włosowatych wskazuje, że istotnym skutkiem amylo-
idowej angiopatii naczyń wło sowatych j e st miej scowe
niedokrwienie. Ponieważ zmiany te są bardzo po-
wszechne w niektórych regionach kory mózgtl, szczę-
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gólnie w korze poĘItcznej, można sądzić, że amylo-
idowa angiopatia włośnic jestjednymz czynników upo-
śledzenia funkcji neuronów i ubytku neuronalnego.

Badania in vitro cytotoksyczności syntetycznych
peptydów amyloidu B ujawniają że monomeryczna
postać peptydu nie uszkadza komórek w hodowli, na-
tomiast wzrost komponentu o konformacjt B oraz ro-
snący stopień agregacji, oligomeryzacji i fibryItzacjt
powoduj ą poj awienie się i wzro st neurotoksyczno ści
amyloiduB (35).

C zy nniki, któ re wpĘw aj ąna s tan konform acy jny B -
peptydu, pośrednio decydują o lszkadzającym wpły-
wie amyloi du B nakomórki nerwowe, zmianach cyto-
architektoniki mózgu i upośledzeniu jego funkcji (26).
Obecność w płytkach dyfuzyjnych głównie niefibry-
larnego amyloidu i brak w tych płytkach zmianpato-
logicznych w neuropilu i neuronach sugeruje, że nie-
fibrylamy amyloid jest stosunkowo łagodną postacią
deponowania amyloidu w tkance pod postaciąpĘtek
dy fuzy jny ch, dyfu zyj n y ch zło gow amy l o i du B w chA.,
w starczychB amyloidozachmózgo!\rych ludzi i zw7e-
rząt czy wczesnych złogów synaptycznych w choro-
b ach prionowych. Zw y r o dnienie włókien nerwowych
i zakonczeń synaptycznych w fibrylarnych płytkach
klasycznych i prymitywnych wskazuje na uszkadzają-
cy charakter fibrylarnych depozytów amyloidu B.Ob-
serwacje te sugerują że środki upośledzające poli-
mery zacj ę i fibrylizację amyl o i du B mo gą zahamować,
a nawet wstrzymać postęp uszkodzeniamozgDw prze-
biegu chA, czy tez w chorobach prionowych. Zadna z
klinicznych cech chA nie jest swoista, Jej rozpozna-
nie kliniczne wymaga zróżnicowania z wielozawało-
wym otępieniem, cięzką depresją chorobąPicka, nor-
motensyjnym wodogłowiem, stwardnieniem zaniko-
wym bocznym, stwardnieniem rozsianym, urazęm
mózgu czy nowotworem. Nadto w diagnostyceróżni-
cowej chorób pri onowych należy uwzglę dnić chorob ę
Alzheimera, Parkinsona, Steelle-Richardsona-Olszew-
ski e go (p o stępuj ąc e p or ażenie naj ądrowe), rozsianych
ciał Lewy'ego i inne.

Podobieństwo złogów amyloidowych obserwowa-
nych w chorobach prionowych i chA jest wyraźne,
chociaż w tej ostatniej chorobie oraz spontanicznej,
starczej amyloidozie ludzi t zwterząt występuje w
mózgowiu większa róznorodność form morfologicz-
nych, tj. złogow ogniskowych amyloidu F w postaci
b laszek dyfu zyj nych, prymity^wnych, klasy czny ch czy
ro zlanych, dy fuzy jny ch zło gow amylo idu B w warstwi e
molekularnej hipokampa i kongofilnej angiopatii z
astroglejozą i reaktywną mikroglejozą lecz brakiem
występowa nia s ta tas spo ngi os u s.

Choroby prionowe mogą przenosić się poprzez
wszczepienie do mózgu zdrowego zwierzęcia mate-
riału p ocho dząc e go z mózgl z chorob ą prionową. Naj -
bardziej skuteczne jest pierwsze przeniesienie, które
potwierdzono eksperymentalnie. Czynnik ptzęnoszq
cy jest tylko białkiem PrPSc. Takiego przeniesienia
choroby nie mozna uzyskać w przypadku chA.



W chorobie CJ nie ma jednoznacznych znamion
choroby, zazwyczaj rozpatruje się ją w kategoriach
otępienia korowego, ze wskazaniem na lokalizację
zm|anpatologicznych, zaś w chA mówi się o otępie-
niu hipokampalnym.

Przewidywana długośó życta w chA wynosi od
momentu r ozpoznanla 8 - 12 lat. W pr zypadkach uwa-
runkowanych genetyczni e np . zw iązany ch z mliacja-
mi presenilin okres ten jest skrócony do 5-6 lat, W
chorobie CJ okres przeżycia jest krotki i wynosi prze-
ciętni e 1 rok. Różnic a w długo ści przeĘ cia może praw-
dopodobnie wskazywać na odmienność w podstawo-
wej patogenezie obu chorób, a mianowicie na szybki
ubytek neuronów w chorobie CJ w przeciwieństwie
do powolnego zwyrodnienia w chA.

piśmiennictwo

I Ba]] M. J., Hachińskj V, For A , Kirshen A .I., Fisnlan M.. B]une W. Kla]
V A , Fox H., Me,skey H.: A nerv definition oflAlzheimer's disease: a hippo-
campal dementia Lancet l985, L, 14-16

2 Bobińskj M., Węgiel J., W:śnje wskj H. M.. Thlnawskj M.. Rei,sberg B . Mlo-
dzik B , de Leon M. .L, Mi]]er D. C: Atrophy of hipocampal formation sub-

divisjons correlates with stage and duration olAlzheimer disease Denlentia
]995,6,205-2l0

3 Bobińskj M., Węgiel J., Wiśnjewski H. M., Thrnau,skj M.. Reisberg B. de

Leon M. .I., Mi]ler D. C: Neurofibrillary pathoJogyłhe leading cause of hip-
pocarnpal lormation aLrophy in Alzheiner d jsease Neurobiol. Aging rv dnlku

1 Braak H., Braak E.. Boh} J.: Staglng of Alzheimer-related cortical desh-uc-

tion Errr Neurol 1993. 33. 403-408.
5 Bnak H., Braak E.: Pathology of Alzheimer's disease in Neurodegenerative

Disease, Donald B , Calne D M W. B. Saunders Company, 1994.

6 Chen M,, Yankner B.,4 : An antibody to B amyloid and the amyloid precur-
sor protein inhibits cell-substratum adlresion in many nranrmalian cell types.

Nertrosci Lett ]99] , |ż5,223-226
7 Deptnła IĄl. Pawhkowska M.: Charakterystyka chorób prionowych rvybra-

ne dalc l\4edycyna Wet 2000, _56, ] l- l4.
8 Ghiso J.. Rostagno A, Gartle]la .I.. Gorevl:c P, Ftangione B: A |O9-amino

acid-terminal fragncnt of Alzheimer's disease amyloid precursor protein
contains a sequence RHDS, that promotes cell adhesion Biochern J 1992,

288,1053-1059
9 Hanis M. E., Hens}cy K.. ButterfieJd D. A. Leed]e R A. Carney J. M.:

Direct eviclcnce of oxidatil,e injur1, prodLlced by thc Alzheiller's B-anlyloid
peptide (1-40) in cultured hippocampal neurons Exp Neurol. l995, l3l.
l 93-202

10 Hensley K., C'aney ), M., Mattson M. P. Aksenova M., HalL,js M., l|'u.l. F,
F/oyd R A, Btt ttefie]d D.,4 : A model forB-amy|oid aggregation atrd neuro-
toricity based on free radical generation by the peptide: Relevatlce to Alzhe-
inrerdiseasc Proc Natl. Acad Sci USA. 1994.91,3ż70-3214

II Hotvlex D. R , Jennings K. H., Lee D, C., (lalk M. S. G,. Brow,n E. Wetze] R ,

Wood S, ]., Caml]]ert P, Robert.s G. Ł: Agregation state and neurotoxic pro-

peties of Alzheirner B-amyloid peptide Neuroclcgeneration 1995. 4. 23-32

|2 Hylnan B T, Van Hoesen O. W, Danasio A R, Banes C. I-: Alzheimer's
disease: ce1l-specific pathology isolates thc hippocampal folnlation Science
]984,225, l168-1l70

13 Kang.L. Lenaire H. G, Unterbeck A,, Sa]batun ./. M., Masters (). J., Crze-
st,Jlik K H.. Multhaup C., Beyreuther K., MulJer-Hi]] B.: The precursor of
AIzlreimer's disease amyloid A4 protein resembles a celt-surface lcceptor
Nature l987, 325, 733-736.

11 Kculen L .I. M., van, SchreuderB. E. C. Me]eon R H.. Be-rg M. P van den.,

Mooij-Harkes G.. V1-olnans M. E. W, Langeveld J. P M.. Van Keu]en L J.

M.. Van den Bcrg M P: Tnrnrunohistochemical detection and localization of
priorrprotein in brain tissue oisheep rvith natural scrapie. Vet Pathol 199_5.

32.299-308
I5 Kortlek Z., Liberskj P: Encelalopatie gąbczaste człorvjeka Pol J Pathol

|,991, 49. supl l, 33-50
16 Leszek l: Choroba Alzheimerir, \'olumed Sp z o.o.. Wrocław ]998
lJ Lencrc C. A , Lpera F. Koskj K. S., Lendon C]. L , Ossa .I., Saido T C..

Ytnlaguchl H., Ruitz A, Marthez A , Madrigal L , Hincabie L . Arango ,/.

C., Anthonl,D. C.. Koo E. H.. Ooate A M., se]koe D- .I., Alango J. C l/.: The
E280A prcscnilin 1 Alz]reilner's tnutation produces increased AP42 deposi-
tiotl atrd severe cerebe]lar pathology Nat Med IL)96. 2, 

' 
l46- l l50

18 .liang H,, Buldick D . G]abe C. G., Cotman C. W. Tenner A -/,: P-anyloid
activates col]]plement by bincling to specitic region of the collagen-likc do-
nlain of thc ClQ A chain J Immulol 199,1, ]52.5050-5059

19 Mattson M. P, Cheng B . Davis D.. BlyantK.. Lieberbulg L. Ryde} R E.: l1-
arnyloid peplides dcstabjlize calciurn lronreostasis and render humatr corti-
cal tleltrorrs yulnerab]e to excitotoxicity J NerLlosci l992, 12,376-389

ż0 Metla L , CassareJla M. A. Szendrei C. I., Otvos L , Banll P, V']la]ba M .

Fenarj D., Rossi F: Activation of microglial cells by B-anlyloid protein and

intelferon-gamma Nature l995, 374. 647-650
2| Mi]ward E. A. Papadoupoulos R. Fu]]er S. .I.. Moń,R D., Smal] D , Be,v-

rcttther K., Mastcrs C. t.: Thc allyloid protein precrLrsol of A]zehirner's di-
seasc is a nediator oltlre eff'ects of nerve glowth 1-actol on nertrite outgroi.vth

Neltron I992. 9. 129-137
22 Molenda.l: Norva odmiana choroby Creutzfelclta-.Ial<oba a galczasta elrcc-

fa)opatia u bydła Medycyna Wet 2000, 56. 355-362
23 Mucke L., Abra]lan C. R, Mastah,E: Netrrotrophic and neuroprotective

eflects olhAPP in rransgcnic mice Ann NY Acad Sci. l996. 777, 82-E6

24 Nishńnoto I., okalnoto T, Matsuura Y, Takahasht S., Mttrayana Y. ogata
f,: Alzheimer amyloicl protein procLl],sor compleres rł,ith brajn GTP-binding
protein Go Naturc l993,362,T5-19

25 Pike C. Burdick D , Wa]encewl:cz A. J.. Glabe C. C., Cotman C I44: Neuro-
degeneration induced by B-arnyJoid peptides ilr vitro: the roJe ol peptide as-

sembly state. J Neurosci. l993, 13, l676-16E7
26.Poirer ]., Davignon .I., Bouthilter D., Kogan S., Beńru]d P, Gauthjer S.:

Apolipoprotein E polyn-rolphisnr and Alzheirncr's disease. Lancet 1993,342,
69l -699

ż7 Potak M. P. Żntldzjńsłrl I: Diagnostyka zakaźnych gąbczastych encef'a-

Jopatii Medycyna Wet 2000, 56, 143-]49
28. Qiu W Q., Fen-eira A., Mj]]er C., Koo E. H., Selkoe D.l: CelJ-surface B-

amyloid precursor protcin stimulates neuIite outgrowth ofhippocatnpal neu-

rons irr an isofonl-dependent manner. J Neurosci 1995. l5, żl5T-2|61
29 Rjchard,son -I. S.. Zhou Y. Kunar Ll: Free radicals in the ncurotoxic actions

of P-amyloid Ann NY Acad Sci 1996,'7T1 .362-36T.
30 Schubelt D., Jin L W, Sajtoh T., Co]e G.: The regulation of amyloid B pro-

tein precursor secretion and its modulatory role in cell adhesion. Neuron
]989, 3, 689-694

31 Schubelt W., Masters C. L, Bey,euthel-K,: APP+T lymphocytes selectivele
sorted to endomysial tubes in polynyositis displace NCAM-explessing nlu-
sc]efibers Errr J Cell Bio] 1993.62,333-342

32 Shivers B D, Hi]bich C., Mu]thaap G., Sa]baunl M., Beyreuther K,, Sc-
eburg P.,. Alzheimer's disease amyloidogenic glycoprotc-in: expression par-

terr. in rat brain suggest a role in cell contact EMBO J 1988, 7, t365-1370.
33 Sheannan M. S.. Ragen C, I., Iversen Z Z : Inhibjtion of PC 12 cel] redox

activity is tL specific, early indicator of the meclranistn of B-amyloid mcdia-
ted cell death Proc Natl Acad Sci USA,1994, 9I, 1410-1414

31 Se]nes O. A., Calson K, Rt,ller B.. Cordon B: Language dysfunction in
eally and 1ate otrset possible Alzheimer's disease Neurology 1988, 38, 10_53-

l 056.
35 Sńnnons L K., May P C,. Tonlase]Ji K. J., Rydel R, E., Fuson K. S., Blghanl

E. F., Wright S., Liebcrburg I.. Beckel G. W. Brens D N.. Li t4{ )1: Mol
Phanrracol 1993. l5. 373-379

36 Stna|] D. H.. Willianlson T, Recd G., C]aris H.. BeyrcurherK., Mnrers C.

L , Nurcolllbc /,: The rolc of heparan sulfate ploteoglycans in the patogene-

sis ol Alzlreimcr's disease Ann. NY Acad Sci 1996. ]11 .316-321
31 Slnith R P. Higushl D. A,, Broze G. .L ]l:: Platelets coagltlation factor lia-

inhibitor,aformolAlzheitnelat-tlyloidprecursorproteiI1 Sciencel990,2,ł8,
1 ] 26-1 128

38 Sobów T, Libelskl 2: Biologia nrolekulama choroby Alzheimera, chorób
lvyrł,ołanych przcz priolry i innl,ch amr4oidoz lrrózgorvyclr pol .T pathol

1,991. 49, sup1 1, 9-32
39 Sołtysiak Z.: Badania porórvnarvcze tlad allyloidozą-B i zrł,v:odnieniem neu-

rowłókicnkorł,yrll (ZNW) rł, ośrodkorvym układzie l1elwowylll (OLrN) róż-
nych gatunkór,v starych zu,ierza_t i ludzi z chorobą Alzheimera Zeszytl,Na-
ukowe Akademii Rolniczej we Wrocławju ż000,372. l l49

10 Whltson J. S.. Selkoe D. J.. Cotnan C: Amyloid B protein etlhances the

sul,vil,al olhippocampal neurons in vitro Science l989, 213, l488-]490
41 Wh jtson ], S., G]abe C. G., Shintani E.. Abcar A,. Ctltnlan C. Ltr{: B-Amvloid

protein promotcs neLlriLic branching in hipocampal cultures. Nertrosci Lett
l 990. 1 1 0. 3 1 9-32,+.

12 Wooldridge M. .L A, Wood ].: Some aspccts of scrapie epiclclniology in the

goat Goat Vet Soc J. 
'991, 

12, 4-1.
13.Wood ]. L N., McOill I. S., Dolte S. H., Blad}ey R-: Neuropalhology of

scrapie: a study of the distribution pattems of brain lesions in 222 cases of
natural scrapie in sheep. 1982-]99l Ve| Rec 1997, l40. 161-1]1

44.Yankner B A, Duffy L K., Kjrschner D 
"ł: 

Neurotrophic and neurotoxic
effects od anyloid B protein: reversal by tachykinin neuropeptides Scicnce
lgq0 ,50 )7g-)R)

45 Zheng H., Jiang M, Tnunbauer M. E.. Spirinthsingll1l D J.. Hopkins R,
Snljth D W. Heavens R P. Dawson G. R, Bottce S., Conner M. l|: B-
Amyloid procLtrsor protein detficicnt mice shorł, reactive gliosis and dccre-
ased locomotor activity Cell 1995. 8l, 52_5-53]

Adres autora: dr hab. Zenon Soltysiak, ul. Sołvińskiego 3/5, 51-685
§'rocłał; e-mail: zenon@ozi.ar.rł,roc.pl


