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Mutacje w mitochondriamych genach
dla oksydazy cytochromu C jako czynnik ryzyka rozwoju
zespołów otępiennych

Mutations in mitochondria! genes for cytochrome-C-oxidase as a risk factor
for the development of dementive syndrames
TADEUSZ PIETRAS
Z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w
uważa się, że reaktywne postacie tlenu wytwarzane przez mitochondrialny lańcuch transportu elektronów odgrywają
ważną rolę w procesie starzenia się ośrodkowego
układu nerwowego i w patogenezie otępienia typu
Alzheimera. Ostatnie badania wykazały, że mutacje w mitochondrialnych genach dla oksydazy cytochromu C dla dwóch podjednostek są czynnikiem
ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera u osób
starych. Uszkodzenie tego enzymu zwiększa wytwarzanie przez mitochondria reaktywnych postaci
tlenu, które odgrywają ważną rolę w procesie odkładania się złogów betaamyloidu w ośrodkowym
układzie nerwowym. U pacjentów z chorobą Alzheimera podawanie antyoksydantów - alfa-tokoferolu i/lub selegilliny hamuje progresję choroby
o średnim stopniu zawansowania. Fakt ten potwierdza kluczową rolę reaktywnych postaci tlenu
w patogenezie zespołów otępiennych.

STRESZCZENIE. Obecnie

Łodzi

SUMMARY. It is currently believed that reactive
forms of oxygen, produced by the mitochondria!
electron transportalion chain, play an important
part in the process oj senescence oj the central
nervous system and in the pathogeny of Alzheimer-type dementia. Recent studies have shown that
mutations in mitochondria! genes for cytochrome-C-oxidase for two subunits are a risk factor
for the development oj Alzheimer's disease in the
elderly. Damage to this enzyme increases the
mitochondria's produetżon oj reactive forms oj
oxygen which play an important part in the process oj accumulation oj beta-amyloid deposits. in
the CNS. Administration of antioxidants ( alpha-tokopherol andjor selegiline) cheeks the progression oj Alzheimer's disease in moderately-advanced stages. This confirms the crucial role
oj reactive forms oj oxygen in the pathogeny of
dementive syndromes.

Slowa kluczowe: Choroba Alzheimera f reaktywne postacie tlenu f oksydaza cytochromu C
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W starzejących się społeczeństwach bogatych krajów zespoły otępienne stanowią waż
ny problem społeczny. Około połowy przypadków otępień wywołanych jest chorobą
Alzheimera lub nakładaniem się otępienia
miażdżycowego z otępieniem typu Alzheimera [Evans i wsp. 1994]. Część zachorowań,
zwłaszcza pomiędzy 50 a 65 r.ż., uwarunkowana jest genetycznie. Odpowiedzialne są za
to mutacje w białku APP (białkowy prekur-

sor beta-amyloidu kodowany przez chromosom 21) i w białkach presenilin (PS-1- kodowaną przez chromosom 14 i PS-2 - przez
chromosom l) [St. George-Hyslop 1993,
Sherrington i wsp. 1995, Levy-Lahad i wsp.
1995]. Istnieją także udowodnione czynniki
genetyczne predysponujące do wystąpienia
choroby Alzheimera. Jednym z nich jest
obecność izoformy apolipoproteiny E4 [Carder i wsp. 1993]. Podobnie pokrewieństwo
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pierwszego stopnia z chorym i podeszły wiek
sprzyja występowaniu choroby [Henderson
1986]. Istnieje również szereg czynników ryzyka choroby Alzheimera, których udział
w patogenezie potwierdzony jest w różnym
stopniu i nie przez wszystkich autorów
prowadzących badania epidemiologiczne.
Wśród tych czynników wymienia się zaawansowany (powyżej 40), lub bardzo młody
wiek rodziców (poniżej 19), występowanie
białaczek i nowotworów w rodzinie, niski
stopień wykształcenia, przebyte urazy głowy,
niedoczynność tarczycy, przebyte epizody
depresji, alkoholizm, operacje wykonane
w znieczuleniu ogólnym, brak aktywności
fizycznej i wiele innych omówionych w piś
miennictwie [Markesbery 1997].
Ostatnio pojawiły się doniesienia, iż niektóre mutacje DNA mitochondrialnego mogą być przyczyną choroby Alzheimera występującej po 65 r.ż. [Kish i wsp. 1992,
Parker i wsp. 1993]. Mutacje te zaburzają
funkcjonowanie łańcucha oddechowego
i powodują nadmierne powstawanie reaktywnych form tlenu (ROS - reactive oxygen
species) uszkadzających metabolizm neuronów. ROS od dawna podejrzewane są
o znaczący udział w patogenezie zespołów
otępiennych [Liu i wsp. 1996, Markesbery
1997]. Udowodniono, iż ROS sprzyjają odkładaniu się złogów betaamyloidu i indukowaniu programowanej śmierci komórek
(apoptozy) w ośrodkowym układzie nerwowym [Markesbery 1997]. Udział ROS w powstawaniu zespołów otępiennych omawia
obszernie Liu [Liu i wsp. 1996].
UDZIAL MUTACJI W GENACH
MUTOCHONDRtiLNYCH
DLA OKSYDAZY CYTOCHROMU C
W PATOGENEZIE OTĘPIENIA
TYPU ALZHEIMERA

Mitochondrialny DNA (mtDNA) dziedziczy się wyłącznie po matce. U człowieka
mtDNA składa się z 16569 par nukleotydów
ułożonych w postaci kolistej cząsteczki [Lee
i wsp. 1997, Mattson 1997]. Koduje on nie-

wiele genów mających kluczowe znaczenie
w metabolizmie energetycznym mitochondrium- w sumie 13 polipeptydów składników
enzymów łańcucha oddechowego, dwie cząs
teczki rybosomalnego rRNA (12S i 16S)
i 22 cząsteczki transferowego RNA (tRNA)
specyficznego dla mitochondriów. Kodowane polipeptydy pełnią funkcję podjednostek kompleksu I łańcucha oddechowego
(NADH dehydrogenazy), kompleksu III
(oksydoreduktazy ubichinol: cytochrom C),
kompleksu IV (oksydazy cytochromu C)
i podjednostek syntazy ATP [Markesbery
1997]. Mitochondria pochodzą od endosymbiotycznych bakterii, których genom 1,4 miliarda lat temu utracił większość genów na
rzecz jądra komórkowego tracąc przy tym
samodzielność i stając się częścią komórki
eukariotycznej. Samoreplikujące DNA w mitochondrium jest molekularnym świadec
twem endosymbiotycznego pochodzenia tych
organelli. MtDNA znacznie szybciej mutuje
w komórkach somatycznych, niż DNA jądra
komórkowego ze względu na mniej sprawne
mechanizmy kontrolujące replikację w matrix mitochondrium niż w chromosomach
i z uwagi na bardzo intensywny metabolizm
tlenowy o potencjalnych właściwościach mutagennych [Wallace i wsp. 1994].
Od dawna znane są choroby neurodegeneracyjne związane z mutacjami w mtDNA.
Dokładny ich przegląd zawiera praca
Wallace i wsp. [1994], a w polskich podręcznikach medycyny klinicznej Neurologia
praktyczna Prusińskiego [1998]. Należą tu
choroba Leigha (dziecięca encefalomielopatia nekrotyzująca) związana z mutacją szóstej podjednostki syntazy ATP, padaczka
miokloniczna związana z mutacją w mitochondrialnym genie tRNA dla lizyny oraz
mitochondrialna encefalopatia z kwasicą
mleczanową [Wallace i wsp. 1994, Prusiński
1998]. MtDNA szczególnie łatwo mutuje
w komórkach somatycznych o intensywnym
metabolizmie. Mózg wykazuje szczególnie
duże zapotrzebowanie na tlen w związku
z dużymi potrzebami energetycznymi komórek nerwowych. Duże narażenie na reak-
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tywne postacie tlenu może uszkadzać aparat
genetyczny mitochondrium, toteż liczba
mutacji rośnie wraz z procesem starzenia
w mózgu, co stwierdzono u ludzi starych
[Lee i wsp. 1997].
W latach dziewięćdziesiątych odkryto mutacje w mitochondrialnych genach kodują
cych podjednostki oksydazy cytochromu C
elektronów [Kish i wsp. 1992, Parker i wsp.
1994]. Enzym ten pehri funkcję końcowego
kompleksu białkowego w strukturze łańcu
cha transportu elektronów [Kish i wsp. 1992,
Parker i wsp. 1994]. Upośledzone funkcjonowanie tego enzymu zmniejsza prawidłowe
wykorzystanie tlenu, paradoksalnie zwięk
szając wytwarzanie ROS pod postacią anionorodnika ponadtlenkowego 02.· [Parker
i wsp. 1995, Mattson 1997]. W warunkach prawidłowych, w mitochondriach tylko
1-2% zużytego tlenu metabolizowane jest do
02.· [Sohal i wsp. 1991]. Oksydaza cytochromu C wyjątkowo sprawnie wiąże tlen jako
końcowy akceptor łańcucha oddechowego
bez tworzenia ubocznych produktów, takich
jak ROS, a głównie 02.· [Parker i wsp. 1995,
Mattson 1997]. Jej struktura jest niezwykle
skomplikowana, w jej skład wchodzi ponad
dziesięć podjednostek, w tym trzy kodowane
przez genom mitochondrialny [Parker i wsp.
1995, Mattson 1997]. Spadek aktywności
omawianego enzymu stwierdzono w procesie
starzenia u wielu badanych grup organizmów od owadów do ssaków [Parker i wsp.
1995, Mattson 1997]. Znalezione mutacje
predysponujące do wystąpienia zespołów
otępiennych dotyczą dwóch peptydów kodowanych przez mtDNA - CO I i CO II.
W przypadku uszkodzenia enzymów mitochondrialnych biorących udział w transporcie elektronów procent wytwarzanego O 2·
znacznie rośnie zwiększając na zasadzie
sprzężenia zwrotnego dodatniego uszkodzenie mitochondrium i powstawanie nowych
mutacji w genach kodujących podjednostki
łańcucha oddechowego [Parker i wsp. 1995,
Mattson 1997].
02.· jest stosunkowo mało reaktywny,
dysmutuje jednak samoistnie lub pod wpły-

wem enzymu dysmutazy ponadtlenkowej
(superoxide dismutase - SOD) do nadtlenku
wodoru (H2 0J:

o-;,· + o-;,· +

2H+ -+ Hp 2
[Coyle i wsp. 1993].

+ 02

Hp 2 w warunkach fizjologicznych powstaje głównie w mitochondriach z o-;,·.
Hp 2 posiada zdolność łatwego przenikania
przez błony biologiczne, dzięki czemu dyfunduje z mitochondriów do otaczającej cytoplazmy [Coyle i wsp. 1993]. Hp 2 sam nie
jest wolnym rodnikiem, posiada długi okres
półtrwania, łatwo jednak ulega przekształ
ceniu w najbardziej reaktywną postać tlenu
- rodnik hydroksylowy (OH'). Reakcję tę
katalizują kationy metali grup przejścio
wych, w tym kation żelazawy obecny w dużych ilościach w istocie szarej mózgu i jąd
rach podkorowych, oraz jednowartościowa
miedź [Ciuffi i wsp. 1991, Halliwen 1992].
Reakcja ta nazwana jest reakcją Fentona na
cześć jej odkrywcy:
Fe+ 2 + H 20 2 -+ Fe+ 3 + OH- + OH·
[Ciuffi i wsp. 1991, Halliwen1992].
02.· reagując z powstałym w reakcji Fentona kationem żelazowym regeneruje żelazo
dwuwartościowe:

02.· + Fe+ 3 -+ Fe+ 2 + 0 2
[Ciuffi i wsp. 1991, Halliwen1992].
Obecność zarówno 02,· jak i Hp 2 w komórce nieuchronnie prowadzi do powstawania wysoce toksycznego rodnika OH· [Ciuffi
i wsp. 1991, Halliwen 1992]. OH· uszkadza
również cząsteczki białek, w tym enzymów,
a także reaguje ze związkami drobnoczą
steczkowymi o ważnym znaczeniu w metabolizmie komórki [Stadtman i wsp. 1993]. Na
szczególną uwagę zasługuje proces peroksydacji błonowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych [Ciuffi i wsp. 1991, Coyle
i wsp. 1993]. Jest to autokatalityczny proces
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rozpadu kwasów tłuszczowych indukowany otępiennych (w przeciwieństwie do oksydaprzez OH· i inne ROS w obecności kationów zy cytochromu C). Podejrzewa się jednak
metali grup przejściowych [Janero 1991]. związek zwiększonej aktywności tego enzyProces ten doprowadza do destrukcji błon mu z występowaniem depresji u osób stabiologicznych. Zmiana biofizycznej struktury rych i z patogenezą choroby Parkinsona
[Oreland i wsp. 1979]. Depresję uważa się
osłonek mielinowych i błon komórkowych
zaburza funkcjonowanie kanałów jonowych, obecnie za czynnik ryzyka otępienia typu
a przez to przewodnictwo w komórkach ner- Alzheimera, a w obrazie choroby Parkinsowowych, co jest ich podstawową funkcją na może wystąpić zespół otępienny [Bollerw
fizjologiczną [Janero 1991, Ciuffi i wsp. 1991,
1980, Kral1983].
Coyle i wsp. 1993]. Proces peroksydacji lipidów uszkadza również same błony mito- ZWIĄZEK POMIĘDZY NADMIERNYM
chondrialne znacznie zwiększając wytwarza- WYTWARZANIEM REAKTYWNYCH
nie 02· i innych ROS przez mitochondria POSTACI TLENU A POWSTAWANIEM
[Markesbery 1997]. Uwalniane z błon roz- ZŁOGÓW AMYLOIDU
puszczalne w wodzie produkty peroksydacji
lipidów, takie jak dialdehyd malonowy czy
W zespołach otępiennych typu Alzheime4-hydroksynonenal są toksynami reagujący ra dochodzi do odkładania blaszek starmi z licznymi cząsteczkami biologicznie czych złożonych z betaamyloidu, zwyrodczynnymi [Zollner i wsp. 1991]. Udowodnio- nienia włókienkowego aksonów z nieprawino, że 4-hydroksynonenal uszkadza transpo- dłową fosforylacją białka tau [Mattson
rtującą sód i potas błonową ATPazę, indu1979, Khatoon i wsp. 1992]. Wtórnie dokuje dokomórkowy napływ wapnia i uwraż chodzi do śmierci neuronów i upośledzenia
liwia neurony na toksyczne działanie gluta- transmisji cholinergicznej [Mattson 1997].
minianu [Mark i wsp. 1997]. Powstawanie Objawy neuropsychologiczne i wtórne zezłogów lipofuscyny - barwnika starzenia
społy psychotyczne oraz neurologiczne zale-związane jest z reakcją clialdehydu malożą od lokalizacji zmian w ośrodkowym
nowego z cząsteczkami białek [Brunk i wsp. układzie nerwowym [Brzyska i wsp. 1997].
1992]. Hamowanie procesu peroksydacji Najwcześniej pojawiają się one w obszarze
lipidów przez tokoferol jest prawdopodobnie przejściowym pomiędzy korą śródwęchową
jedną z niewielu udowodnionych klinicznie
i korą nową oraz w obszarze CAl hi po kammetod opóźniania rozwoju choroby Alzhei- pa [Brzyska i wsp. 1997]. Lokalizacja taka
mera [Sano i wsp. 1997].
tłumaczy zanik pamięci świeżej w początko
U szkodzenia kompleksu oksydazy cyto- wym stadium choroby. W stadium końco
chromu C występują dość często w popula- wym zaniki obejmują całą korę, co wiąże się
cji ludzi starych i nie są jednoznacznie zwią nie tylko z upośledzeniem sprawności pozane z rozwojem otępienia [Markesbery znawczej, lecz z pełnym rozpadem umiejęt
1997, Mattson 1997]. Wydają się być nato- ności i degradacją osobowości [Gilley 1993].
miast ważnym czynnikiem ryzyka powstaUdowodniono, iż u osób zmarłych w wywania choroby Alzheimera po 65 r.ż. (podob- niku choroby Alzheimera (potwierdzonej za
nie jak obecność izoformy E4 apolipoproteiny życia testami neuropsychologicznymi, a po
E) [Markesbery 1997, Mattson 1997].
śmierci badaniem morfologicznym) zwięk
Innym ważnym źródłem Hp 2 w mito- szona jest zawartość clialdehydu malonowechondriach jest monoaminooksydaza (MAO), go -końcowego produktu peroksydacji lipiktórej aktywność wzrasta wraz z wiekiem dów w korze płata czołowego, skroniowego,
[Oreland i wsp. 1979]. Nie udowodniono bez- zakrętu hipokampa i w ciele migdałowa
pośredniego związku pomiędzy zwiększoną
tym [Subbaro i wsp. 1990]. Zmian takich
aktywnością MAO a powstawaniem zespołów
nie stwierdzono w móżdżku. W obszarach
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zwłóknienia

neurofibrylarnego zauważono
dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i oksydazy hemu [Schipper i wsp. 1995]. Zwiększona zawartość
enzymów metabolizujących ROS jest, być
może, wtórna w stosunku do stresu oksydacyjnego w miejscu powstawania blaszki.
Trudno wytłumaczyć powiązanie pomię
dzy obserwowanymi zmianami neuropatologicznymi, zwiększonym wytwarzaniem ROS
a nieprawidłowym funkcjonowaniem oksydazy cytochromu C. Stwierdzono, iż w hodowlach komórkowych uszkodzenie oksydazy
cytochromu C wywołuje wzrost biosyntezy
betaamyloidu [Markesbery 1997]. Wydaje
się, że indukowana przez o-;· peroksydacja
lipidów uszkadza błony biologiczne [Markesbery 1997, Mattson 1997]. Zmiana płynności
błon upośledza działanie kanałów jonowych,
zwiększa napływ wapnia do komórki, a przez
to pośrednio wpływa na fosforylację białka
tau i odkładanie złogów betaamyloidu [Markesbery 1997, Mattson 1997]. ROS mogą inzwiększoną aktywność

dukować apoptozę (programowaną śmierć

komórki) i poprzez oddziaływanie z czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak AP-1 czy
NF -kappaB regulować ekspresję genów
w mózgu [Markesbery 1997, Mattson 1997].
Być może, uszkodzenie metabolizmu energetycznego komórki, niezależnie od stresu oksydacyjnego, wpływa na powstawanie otępie
nia i na odkładanie złogów betaamyloidu
w układzie nerwowym. Zmniejszone wytwarzanie ATP w mitochondriach stymuluje
neurony do nadmiernego wydzielania kwasu
glutaminowego i asparaginowego [Coyle
i wsp. 1993]. Neuroprzekaźniki te łącząc się
ze swoistymi receptorami zaburzają transmisję sygnałów międzykomórkowych w mózgu.
Szczególnie janatrapowy receptor NMDA
(N-metylo-D-asparaginianu) podejrzewa się
o niekorzystny wpływ na neurony poprzez
nadmierny napływ do komórek wapnia i aktywację zależnych od stężenia wapnia i kalmoduliny kinaz białkowych [Lipton i wsp.
1994]. Wzajemne powiązania w mózgu pomiędzy metabolizmem energetycznym, wytwarzaniem ROS, procesem peroksydacji
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lipidów, odkładaniem złogów betaamyloidu
i nieprawidłową fosforylacją białek cytoszkieletu dalekie jest od wyjaśnienia i powią
zania w łańcuch przyczynowo-skutkowy
[Markesbery 1997].
Nie tylko ROS wytwarzane przez uszkodzone mitochondria wpływają na odkładanie
się złogów amyloidu i powstawanie blaszek
starczych. Sam amyloid wtórnie zaburza
metabolizm tlenowy indukując wytwarzanie
ROS i peroksydację lipidów błonowych
[Mark i wsp. 1997]. Udowodniono, iż amyloid indukuje peroksydację lipidów i wytwarzanie 4-hydroksynonenalu, zwiększa dostęp
ność dla kationów metali grup przejściowych
inicjując przez to reakcję Fentona, zwięk
sza wytwarzanie H 2 0 2 w mikrośrodowisku
[Marki wsp. 1996, Marki wsp. 1997]. Dlatego wydaje się, iż stres oksydacyjny spowodowany np. niedoborem oksydazy cytochromu C nie tylko indukuje odkładanie się zło
gów amyloidu, lecz sam amyloid jest czynnikiem wyzwalającym wtórnie wytwarzanie ROS. Zwrócić należy uwagę, iż zjawisko
takie wykazuje cechy sprzężenia zwrotnego
dodatniego, co w układach biologicznych
niezwłocznie doprowadza do uszkodzenia,
a nawet śmierci!
SKUTECZNOŚĆTOKOFEROLU

I SELEGILLINY W LECZENIU
CHOROBYALZHEUWERA
JAKO POŚREDNI DOWÓD
KLUCZOWEGO ZNACZENIA STRESU
OKSYDACYJNEGO W PATOGENEZIE
ZESPOŁÓW OTĘPIENNYCH

wyniki badań nad
selegilliny (Deprenyl) i tokoferolu w leczeniu choroby Alzheimera w stadium średniego zaawansowania [Sano i wsp.
1997]. Tokoferol stosowany w dawce 1000 j.
dwa razy dziennie hamował ubytek funkcji
poznawczych w przebiegu choroby mierzonych przy pomocy prostego psychometrycznego testu Mini-Mental State Examination [Sano i wsp. 1997]. Porlobnie działała selegillina
W 1997 r.

skutecznością

ukazały się
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w dawce 5 mg dwa razy dziennie [Sano i wsp.
1997]. Łączne stosowanie obu leków wykazało lepsze działanie niż placebo, lecz znacznie
gorsze od każdego leku stosowanego samodzielnie [Sano i wsp. 1997].
Tokoferol (witamina E) jest hydrofobowym antyoksydantem hamującym proces peroksydacji lipidów błonowych. Większość
tokoferolu komórkowego znajduje się w bło
nach mitochondrialnych, czym można tłuma
czyć jego ochronne działanie na postęp choroby Alzheimera założywszy, że jest ona
związana z nadmiernym wytwarzaniem ROS
przez mitochondria [Markesbery 1997]. Tokoferole nie tylko hamują proces peroksydacji lipidów błonowych, reagują także z rodnikami inicjującymi ten proces, takimi jak
OH·, 02·, tlen singletowy czy tlenek azotu
NO [Chow 1991]. Z 02· tokoferol reaguje
z szybkością 6,2 x l 0 8 M - 1 s - 1 , z rodnikami
nienasyconych kwasów tłuszczowych 10 4 razy szybciej. Tokoferol zapobiega więc uszkodzeniom mitochondrium indukowanym
przez mutacje w genie dla oksydazy cytochromu C [Markesbery 1997]. Witamina E
zapobiega również modyfikacjom oksydacyjnym lipoprotein małej gęstości (LDL), przez
co dodatkowo ochrania naczynia mózgowe
przed miażdżycą i pośrednio przed otę
pieniem pochodzenia naczyniowego i przed
współistnieniem
otępienia naczyniowego
z Alzheimerowskim [K.appus i wsp. 1992].
Klinicznie zweryfikowana skuteczność tokoferolu w opóźnianiu postępu choroby pośrednio potwierdza ważne znaczenie oksydacyjnego uszkodzenia mitochondrium w patogenezie choroby Alzheimera.
Selegillina (Deprenyl jest selektywnym
i nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy izoenzymu B (MAO-B) stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona i depresji starczej [K.itani i wsp. 1994]. Mechanizm działania leku wydaje się być bardziej
złożony [K.ostowski 1995]. Udowodniono,
że oprócz hamowania MAO-B lek ten działa na wychwyt zwrotny dopaminy i noradrenaliny hamując równolegle niektóre
receptory serotoninergiczne [Chrisp i wsp.

1991]. Nie możnajednak tym tłumaczyć neuroprotekcyjnego działania selegilliny w chorobie Alzheimera. Hamowanie MAO-B
zlokalizowanej w zewnętrznej błonie mitochondriów zmniejsza wytwarzanie przez te
organella H 2 0 2 i pośrednio proces peroksydacji lipidów co, być może, ma znaczenie
w hamowaniu postępu choroby. Znane są
także badania na zwierzętach, w których
udowodniono, że podawanie przez 18 miesię
cy szczurom selegilliny w dawce 0,5 mgjkg
masy ciała trzy razy w tygodniu zwiększa
aktywność w hipokampie, korze mózgowej, prążkowiu i substancji czarnej aktywność katalazy i obu izoenzymów SOD - cytoplazmatycznej z miedzią i cynkiem w centrum aktywnym (CuZn-SOD) i mitochondrialnej z manganem (Mn-SOD) [K.itani
i wsp. 1994, Lai i wsp. 1994]. Podobnie u ludzi chorych na chorobę Parkinsona leczonych selegilliną stwierdzono znaczny wzrost
aktywności CuZnSOD i MnSOD w limfocytach krwi obwodowej w porównaniu z aktywnością w limfocytach pobranych od chorych leczonych innymi lekami [K.ushleika
i wsp. 1996]. SOD jest podstawowym enzymem w obronie organizmu przeciwko ROS.
Być może równoległa indukcja obu izoenzymów SOD i katalazy rozkładającej Hp 2 ,
z równoczesną inhibicją MAO-B ochrania
uszkodzone mitochondria i błony biologiczne
przed ROS i pośrednio przed następczą peroksydacją lipidów [K.itani i wsp. 1994]. Hamowanie przez selegillinę rozwoju choroby Alzheimera stanowi pośredni, choć mniej jednoznaczny niż w przypadku tokoferolu, dowód kluczowego udziału stresu oksydacyjnego w mitochondriach w patogenezie otę
pienia typu Alzheimera, albowiem selegillina indukuje aktywność enzymów zmiatających ROS.
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