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STRESZCZENIE
Cel. Wyniki badañ, w których oceniano poziomy peptydów A$ w osoczu chorych z chorob¹ Alzheimera (ch.A.) s¹ sprzeczne.
Wzrost stê¿eñ A$ raportowano konsekwentnie wy³¹cznie w grupie chorych z mutacjami w genach dla $APP i presenilin. W grupie
chorych ze sporadyczn¹ postaci¹ ch.A. niektórzy badacze obserwowali wzrost stê¿eñ A$142, inni nie stwierdzali ró¿nic w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Badania wskazuj¹ ponadto, ¿e podwy¿szone poziomy A$ mog¹ byæ wykryte na wiele lat przed pojawieniem
siê objawów klinicznych ch.A.; nie by³y one jednak dot¹d oceniane u chorych z ³agodnymi zaburzeniami poznawczymi (³.z.p.).
Metoda. Oznaczono jednorazowo poziomy peptydów A$140 i A$142 u 54 chorych z ch.A., 39 osób z amnestyczn¹ postaci¹ ³.z.p.
i 35 z grupy kontrolnej bez zaburzeñ poznawczych; zastosowano komercyjnie dostêpny test z wykorzystaniem kolorymetrycznej
metody sandwich ELISA (BioSource Intl, Inc).
Wyniki. rednie stê¿enia A$142 by³y istotnie wy¿sze w porównaniu do zarówno chorych z ch.A. (p< 0,001), jak i grupy kontrolnej (p< 0,001), podczas gdy nie stwierdzono ró¿nic w stê¿eniach A$140. Nie obserwowano zale¿noci miêdzy poziomami A$
a wiekiem ani nasileniem otêpienia. Wskanik A$140/A$142 okaza³ siê odró¿niaæ grupê osób z ³.z.p. zarówno od chorych z ch.A.,
jak i od grupy kontrolnej przy wartoci odciêcia < 3,8 (analiza ROC).
Wnioski. Wprawdzie rednie poziomy peptydów A$ ró¿ni¹ siê w badanych grupach, to jednak ich u¿ytecznoæ jako markera
diagnostycznego jest w¹tpliwa; obiecuj¹cym markerem mo¿e byæ wskanik A$140/A$142. Badañ pod³u¿nych wymaga ocena
wartoci predykcyjnej podwy¿szonych poziomów A$142 w grupie osób z ³.z.p. dla konwersji do ch.A.
SUMMARY
Background. Studies investigating plasma A$ levels in patients with sporadic Alzheimers disease (AD) yielded discrepant results.
Some authors reported no difference between plasma concentrations of A$142 and A$140 in sporadic cases of AD as compared
to controls, while others found increased levels of A$142 in at least some AD patients. The results of several recent studies suggest that
elevated plasma A$142 levels may be detected several years before the onset of symptoms, though the value of that effect in predicting
progression to dementia in subjects with mild cognitive impairment (MCI) is unknown. Finally, it has been proposed that plasma A$
levels increase merely with age and are neither sensitive to nor specific for AD or MCI.
Method. Plasma levels of A$140 and A$142 were measured in 54 AD patients, 39 MCI subjects and 35 controls using a commercially
available ELISA.
Results. Mean plasma A$142 levels were significantly higher in the MCI group as compared to both AD patients (p< 0.001) and
controls (p< 0.001). Levels of A$140 did not differ between the groups. In contradistinction to some earlier reports no correlations were
noted between A$ species levels and either age or MMSE scores. Employing the ROC curve analysis we found that the maximum
accuracy in discriminating MCI subjects from both controls and AD subjects was achieved using the cut-off value of 3.8.
Conclusions. Although mean plasma levels of A$ peptides differentiate between AD, MCI and control subjects, their usefulness in
differential diagnosis of AD is doubtful. Further studies are needed to establish the value of A$ levels in identifying patients with mild
cognitive impairment and (possibly) in predicting their progression to clinically overt AD.
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Wspó³czesne statystyki wskazuj¹ na otêpienie jako
na czwart¹ wiod¹c¹ przyczynê zgonów [1, 2]. Choroba
Alzheimera (ch.A.) jest najczêstsz¹ przyczyn¹ wystêpowania zespo³ów otêpiennych w spo³eczeñstwach zachodnich i drug¹ co do czêstoci w krajach Dalekiego

Wschodu. Dotyczy ona ok. 510% osób powy¿ej 65 roku
¿ycia i prawie po³owy populacji powy¿ej 80 roku ¿ycia
[3, 4, 5]. Wycinkowe dane polskie sugeruj¹ podobne
rozpowszechnienie ch.A. jak w krajach zachodnich,
uznaj¹ j¹ jednak, tak jak w Japonii, za prawdopodobnie
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nieco rzadsz¹ ni¿ otêpienie naczyniopochodne przyczynê otêpienia [6].
Diagnoza sporadycznej postaci ch.A. stawiana jest
na podstawie klinicznych kryteriów wykluczaj¹cych,
jest przy tym czasoch³onna i droga, skutkuj¹c, w najlepszym wypadku, rozpoznaniem prawdopodobnej ch.A.
W wyspecjalizowanych orodkach, trafnoæ rozpoznañ
siêga maksymalnie 6590% [7]. Jako ¿e wiêkszoæ badañ oceniaj¹cych dok³adnoæ diagnostyczn¹ opiera siê
na wieloletniej katamnezie, przewidywana celnoæ rozpoznañ w najwczeniejszych stadiach choroby jest
znacznie ni¿sza.
Wed³ug rekomendacji Instytutu Nancy i Ronalda
Reaganów, idealny marker diagnostyczny powinien tak¿e umo¿liwiaæ przewidywanie dalszego postêpu choroby
u osób zdrowych, monitorowanie tej progresji i ocenê
skutecznoci rodków leczniczych (tak¿e potencjalnych) podczas terapii (badañ naukowych); powinien on
równie¿ odzwierciedlaæ g³ówny proces patogenetyczny
tego schorzenia, jakim s¹ proces zwyrodnieniowy neuronów i synaps, czy rozwój typowych patologii  blaszek
neurytycznych i zwyrodnienia neurow³ókienkowego
(neurofibrillary tangles  NFT). Przydatnoæ markerów
powinna byæ oceniana tylko w potwierdzonych neuropatologicznie przypadkach ch.A., powinny mieæ one co
najmniej 80% czu³oæ w rozpoznawaniu ch.A. i przynajmniej 80% swoistoæ w ró¿nicowaniu ch.A. z innymi rodzajami otêpieñ. Co wiêcej, marker biologiczny powinien
byæ obecny w ³atwo dostêpnych p³ynach ustrojowych,
jak mocz, krew czy p³yn mózgowo-rdzeniowy (pmr)
[pe³en tekst na stronie internetowej: http://www.alzforum.org/res/enab/workshops/biomarkers.asp].
£agodne zaburzenia poznawcze (mild cognitive impairment, MCI; ³.z.p.), wprowadzone jako konstrukt kliniczny w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku, s¹
traktowane przez wielu badaczy jako wczesna, przedkliniczna faza ch.A. [8, 9]. Z badañ pod³u¿nych wynika,
¿e czêæ przypadków ³.z.p. (zw³aszcza jego amnestycznej postaci) ewoluuje w kierunku ch.A. (rednioroczne
odsetki konwersji s¹ szacowane na 510%), ale znaczny odsetek powraca do stanu bez uchwytnych zaburzeñ
bez ¿adnego leczenia (w 5-letnim badaniu prospektywnym Larrieu i wsp. na kohorcie 1265 osób w wieku podesz³ym by³o to a¿ 40%) lub pozostaje w stabilnym stanie [10, 11]. Trudno zatem jednoznacznie stwierdziæ,
które przypadki ³.z.p. s¹ wczesn¹ faz¹ ch.A., a brak biologicznego markera dla ch.A. uniemo¿liwia przy obecnym stanie wiedzy wewnêtrzn¹ weryfikacjê hipotezy
o to¿samoci patogenetycznej ³.z.p. i ch.A. lub o roz³¹cznoci tych stanów klinicznych [12]. Aktualne zalecenia
Amerykañskiej Akademii Neurologii obejmuj¹ w przypadku ³.z.p. diagnostykê istniej¹cego deficytu funkcji
poznawczych (z wykorzystaniem testów psychometrycznych) oraz monitorowanie tego stanu ze wzglêdu na
wysokie ryzyko rozwoju otêpienia, wskazuj¹ ponadto na
potrzebê prac nad markerami biologicznymi i neuropsychologicznymi ³.z.p., które pozwoli³yby na odró¿nianie
tych ich postaci, które ewoluuj¹ w kierunku ch.A. [13].

AMYLOID B JAKO MARKER DIAGNOSTYCZNY
CHOROBY ALZHEIMERA
I £AGODNYCH ZABURZEÑ POZNAWCZYCH
Podstawow¹ hipotez¹ patogenetyczn¹ ch.A. jest obecnie teoria kaskady amyloidowej, wg której pierwotnym
zjawiskiem jest odk³adanie siê w orodkowym uk³adzie
nerwowym nierozpuszczalnych i opornych na proteolizê
form peptydu A$, co inicjowaæ ma sekwencjê zdarzeñ
prowadz¹c¹ do mierci neuronów i ostatecznie rozwoju
klinicznych objawów ch.A. [14]. Istotne znaczenie przypisuje siê nie tylko akumulacji i agregacji A$, ale tak¿e
roli toksycznych oligometrycznych form tego peptydu.
A$ ma wp³ywaæ tak¿e na wyst¹pienie charakterystycznej
dla ch.A. dysfunkcji uk³adu cholinergicznego; mo¿e to
uzupe³niaæ klasyczn¹ cholinergiczn¹ hipotezê ch.A., na
której opiera siê dominuj¹cy obecnie paradygmat leczenia ch.A. z wykorzystaniem inhibitorów cholinesterazy.
Jako wtórne wobec amyloidozy mo¿na traktowaæ tak¿e
takie zjawiska jak podwy¿szony poziom stresu oksydacyjnego, przewlek³a odpowied zapalna, formowanie
patologicznych kana³ów jonowych oraz obserwowane
w ch.A. zmiany w neurotransmisji oraz przekanikach
drugiego rzêdu. Rola A$ w patogenezie ch.A. nie budzi
w¹tpliwoci w przypadkach rodzinnych (familial Alzheimers disease, FAD) o zidentyfikowanych, przynajmniej
czêciowo defektach genetycznych, z których wiêkszoæ
prowadzi do zmiany metabolizmu $APP w kierunku
promowania powstawania d³u¿szych, bardziej amyloidogennych form peptydu A$. W przypadkach sporadycznych ch.A. patogeneza jest s³abiej poznana. Prawdopodobnie mamy do czynienia z dzia³aniem wielu
czynników, zarówno genetycznych (np. polimorfizmy
APOE czy CYP46) jak i niegenetycznych (np. wp³yw
niektórych hormonów, patologia mikrokr¹¿enia), które,
dzia³aj¹c synergistycznie, prowadz¹ do podobnego do
FAD obrazu neuropatologicznego i klinicznego [15].
$-amyloid (A$) jest syntetyzowany podczas prawid³owego metabolizmu komórkowego i wydzielany do
przestrzeni pozakomórkowej, co pozwala na jego detekcjê w p³ynie mózgowo-rdzeniowym (pmr) [16].
Wyniki badañ oceniaj¹cych ca³kowite stê¿enia A$
w pmr osób z ch.A. s¹ niespójne, jako ¿e stwierdzano
brak zmian, niewielki wzrost lub niewielki ich spadek
[17]. Wiêkszoæ autorów wykaza³o natomiast statystycznie znamienny, przebiegaj¹cy w czasie spadek stê¿enia 42-aminokwasowej izoformy A$ (A$42) w pmr
chorych z ch.A., co mo¿na t³umaczyæ zmniejszonym
klirensem A$42, które precypituje, tworz¹c blaszki
amyloidowe [17, 18]. Czu³oæ obni¿enia stê¿enia A$42,
jako markera obecnoci klinicznej ch.A., oceniono na
100%, a swoistoæ na 63% [18]. Spadek ten uda³o siê
wykazaæ ju¿ u osób z ³.z.p., co powinno umo¿liwiæ
korzystanie z tego markera w najwczeniejszych stadiach choroby [19]. Wartoci stê¿eñ A$42 by³y stabilne
w czasie, nie wykazywa³y korelacji ani z zaawansowaniem, ani z tempem progresji otêpienia [17]. Przydatnoæ oznaczania A$42 w pmr jako markera diagno-
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stycznego ch.A. jest ograniczona jego nisk¹ swoistoci¹
 obni¿one stê¿enia A$42 mog¹ byæ równie¿ stwierdzane w innych rodzajach otêpieñ [7]. Ponadto, istotnym
ograniczeniem jest koniecznoæ pobierania p³ynu mózgowo-rdzeniowego, procedury, która poza krajami skandynawskimi i Japoni¹, wykonywana jest relatywnie
rzadko, g³ównie ze wzglêdu na niechêæ pacjentów.
Poziomy peptydów A$ w osoczu, ze wzglêdu na
³atwoæ uzyskania materia³u biologicznego oraz mo¿liwe
reprezentowanie istotnych mechanizmów patogenetycznych choroby (zaburzenia metabolizmu transb³onowego
bia³ka $APP), stanowi¹ potencjalnie atrakcyjny biomarker choroby Alzheimera. S¹ one niew¹tpliwie podwy¿szone w rodzinnej postaci ch.A., a tak¿e w przypadkach
otêpienia typu Alzheimera u osób z zespo³em Downa
[20, 21]. Wyniki badañ w populacji chorych ze sporadyczn¹ postaci¹ ch.A. s¹ niespójne: raportowano zarówno wzrost stê¿eñ [22, 23], jak i brak ró¿nic w porównaniu z osobami zdrowymi [24, 25]. Wskazywano
ponadto, ¿e wzrost stê¿eñ A$ mo¿e byæ zwi¹zany wy³¹cznie z wiekiem badanych [26]. W innych badaniach
zwrócono uwagê, ¿e podwy¿szone poziomy A$ mog¹
byæ stwierdzane na wiele lat przed rozwojem klinicznie
jawnej choroby [22, 27]; nie oceniano jednak systematycznie ani wartoci predykcyjnej podwy¿szonych wartoci stê¿eñ A$ ani ich specyficznoci dla osób z ³.z.p.
CEL BADANIA
Ocena poziomów peptydów A$ w osoczu chorych
z ch.A. i osób z ³.z.p. w porównaniu do osób zdrowych
z grupy kontrolnej dobranych pod wzglêdem wieku, p³ci
i wykszta³cenia; próba oszacowania czu³oci i swoistoci
poziomów peptydów A$ w surowicy jako markerów
diagnostycznych dla ch.A. i amnestycznej postaci ³.z.p.
BADANI PACJENCI
W³¹czanie do badañ nad ch.A. i ³.z.p. chorych spe³niaj¹cych szerokie kryteria badawcze (np. NINCDSADRDA) jest jednym z czynników utrudniaj¹cych
ocenê rzetelnoci uzyskiwanych wyników. W badaniu
przyjêto zaostrzone kryteria w³¹czenia, co mia³o na celu
wyeliminowanie z próby chorych z mieszan¹ postaci¹

ch.A., a tak¿e pacjentów spe³niaj¹cych kryteria diagnostyczne dla innych, specyficznych postaci otêpieñ (np.
otêpienia z cia³ami Lewyego). W przypadku osób ze
wstêpn¹ diagnoz¹ ³.z.p., w³¹czono do badania wy³¹cznie osoby z amnestyczn¹ postaci¹ ³.z.p. (por. schematy rekrutacji poni¿ej). Wstêpnie zakwalifikowano
do badania 132 osoby spe³niaj¹ce kryteria badawcze
NINCDS-ADRDA dla ch.A. Z tej grupy wykluczono
36 chorych spe³niaj¹cych kryteria ICD-10 dla mieszanej postaci ch.A., 11 chorych spe³niaj¹cych kryteria rozpoznawcze dla otêpienia z cia³ami Lewyego, 5 chorych
spe³niaj¹cych kryteria dla otêpienia czo³owo-skroniowego oraz 8 chorych z d³ugoletnim wywiadem uzale¿nienia (lub szkodliwego u¿ywania) alkoholu i/lub benzodiazepin lub barbituranów. Poniewa¿ za³o¿eniem
pracy by³a ocena markera biochemicznego u osób ze
sporadyczn¹ postaci¹ ch.A., z pozosta³ej po powy¿szych
wykluczeniach grupy 72 chorych wy³¹czono jeszcze
18 osób z rodzinnym wystêpowaniem ch.A. Ze wstêpnie
zakwalifikowanej grupy 70 osób spe³niaj¹cych ogólne,
kliniczne kryteria dla ³.z.p. wy³¹czono 31 osób z nastêpuj¹cych powodów: obecnoæ izolowanego deficytu
funkcji poznawczych, ale innego ni¿ dotycz¹cego pamiêci (N = 4), obecnoæ ³agodnych, ale licznych deficytów funkcji poznawczych (N = 7), obecnoæ istotnych
klinicznie i/lub s³abo kontrolowanych chorób uk³adu
sercowo-naczyniowego, co do których nie mo¿na by³o
wykluczyæ ich udzia³u w patogenezie obserwowanych
zaburzeñ (N = 11), d³ugoletni wywiad uzale¿nienia (lub
szkodliwego u¿ywania) alkoholu i/lub benzodiazepin
lub barbituranów (N = 2) oraz wywiad wskazuj¹cy na
rodzinne wystêpowania ch.A. (N = 7). Wszystkie osoby
bior¹ce udzia³ w badaniu oraz ich opiekunowie (w przypadku chorych z ch.A.) zostali szczegó³owo zapoznani
z protoko³em badania i podpisali formularz wiadomej
zgody. Protokó³ badania zosta³ zaakceptowany przez
Komisjê Etyczn¹ Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
Ostatecznie do badania w³¹czono 128 osób: 54 chorych ze sporadyczn¹ postaci¹ ch.A. (17 mê¿czyzn, mediany: wieku 78 ± 4, MMSE 17,5 ± 3,4), 39 z amnestyczn¹ postaci¹ ³.z.p. (13 mê¿czyzn, mediany: wieku
74 ± 3,4, MMSE 27 ± 0,9) oraz 35 osób o porównywalnej charakterystyce demograficznej bez zaburzeñ funkcji
poznawczych jako grupy kontrolnej (11 mê¿czyzn, mediany: wieku 75 ± 2,9, MMSE 30 ± 0,6)  tabl. 1.

Tablica 1. Charakterystyka demograficzna badanych grup
Zmienna
Wiek (mediana ± SD)
P³eæ (frakcja mê¿czyzn)

Chorzy ze sporadyczn¹
ch.A. (N = 54)

Osoby z amnestyczn¹
postaci¹ ³.z.p. (N = 39)

Grupa kontrolna
(N = 35)

78 ± 4,0

74 ± 3,41

75 ± 2,92

0,31

0,33

0,31

Edukacja (lata formalnego wykszta³cenia)

7,1 ± 1,2

8,4 ± 4,7

8,0 ± 4,1

MMSE (mediana ± SD)

17,5 ± 3,4

27,0 ± 0,91

30,0 ± 0,61,3

Ró¿nica istotna statystyczne w porównaniu do ch.A. (test t-Studenta, p < 0,0001)
Ró¿nica istotna statystycznie w porównaniu do ch.A. (test t-Studenta, p = 0,0002)
3
Ró¿nica istotna statystycznie w porównaniu do ³.z.p. (test t-Studenta, p < 0,0001)
1
2

125

126

Tomasz Sobów, Marcin Flirski, Pawe³ P. Liberski, Iwona K³oszewska

METODA

77
66

Wskanik A$140/A$142

Pobierano krew pe³n¹ na EDTA, a materia³ komórkowy usuwano metod¹ wirowania. Nie wdro¿ono specjalnych procedur zapobiegaj¹cych aktywacji p³ytek
krwi, opieraj¹c siê na opracowaniu wskazuj¹cym na
brak zwi¹zku miêdzy tym procesem a poziomami peptydów A$ w osoczu oznaczanych podobn¹ do naszej
metod¹ [28]. Nie stosowalimy tak¿e dodatkowych procedur w przypadku hipercholesterolemii leczonej statynami [29]. Osocze przechowywano w temperaturze
4°C przez maksimum 8 godzin, nastêpnie zamra¿ano
w porcjach po 1 ml i przechowywano w temperaturze
70°C do oznaczenia. Stê¿enia peptydów A$ (A$140
i A$142) oznaczano przy u¿yciu komercyjnie dostêpnego kolorymetrycznego testu wykorzystuj¹cego metodê
sandwich ELISA (BioSource Intl, Inc).

55
44
33
2
1

N=

54
ch.A.

39
³.z.p.

35
grupa kontrolna

Grupa badana

WYNIKI
W tabl. 2 zestawiono uzyskane rednie wartoci stê¿eñ peptydów A$ w pg/ml (± odchylenie standardowe).
Skalkulowano ponadto wskanik A$140/A$142 postulowany przez niektórych badaczy jako czulszy ni¿ poziomy peptydów A$. Analizy statystycznej ró¿nic pomiêdzy grupami dokonano stosuj¹c nieparametryczny
test U Manna-Whitneya  ze wzglêdu na ró¿nice pomiêdzy grupami dotycz¹ce wieku, liczby lat formalnego wykszta³cenia oraz wyniku testu MMSE stosowano
poprawki na te trzy zmienne. Nie stwierdzono istotnych
ró¿nic w ¿adnym z ocenianych parametrów (A$140,
A$142, A$140/A$142) pomiêdzy oznaczeniami u chorych z ch.A. a grup¹ kontroln¹. U osób z ³.z.p. w porównaniu zarówno z grup¹ kontroln¹, jak i chorymi z ch.A.,
stwierdzono istotnie wy¿sze poziomy peptydu A$142,
przy nie ró¿ni¹cych siê istotnie poziomach peptydu
A$140; wystêpuj¹ce ró¿nice skutkowa³y istotnie ni¿szymi wartociami wskanika A$140/A$142 w grupie ³.z.p.
w porównaniu z grup¹ kontroln¹ oraz chorymi z ch.A.
(rys. 1). Analiza metod¹ regresji liniowej (ANOVA)
nie wykaza³a zwi¹zku miêdzy wiekiem chorych a poziomami peptydów A$, na co wskazywa³y wyniki jednego badania [26].
Dla ustalenia wartoci wskanika A$140/A$142,
który najlepiej odró¿nia grupê ³.z.p. od pacjentów z ch.A.
i grupy kontrolnej, pos³u¿ono siê analiz¹ pola pod krzyw¹ ROC. Najwiêksz¹ dok³adnoæ rozró¿nienia grup

Rysunek 1. Rozrzut wartoci wskanika A$140/A$142 pomiêdzy
badanymi grupami; z wykresu wynika, ¿e nak³adanie siê wyników
grupy ³.z.p. vs ch.A. i kontrola jest niewielkie, co mo¿e wskazywaæ
na wysok¹ swoistoæ diagnostyczn¹

uzyskano przy przyjêciu wartoci odciêcia 3,8. Pozwala
ona na odró¿nienie ³.z.p. (< 3,8) od ch.A. z czu³oci¹
97,4% i swoistoci¹ 83,3%, za od grupy kontrolnej
z czu³oci¹ 97,4% i swoistoci¹ 88,6%. Nieco ni¿sze
wskaniki czu³oci i swoistoci uzyskuje siê dla A$142,
wartoæ odciêta >45 pg/ml pozwala na odró¿nienie ³.z.p.
od ch.A. z czu³oci¹ 94,9% i swoistoci¹ 75,9%, za
³.z.p. od grupy kontrolnej z czu³oci¹ 94,9% i swoistoci¹ 91,4%. Porównanie krzywych ROC dla ocenianych
zmiennych przedstawiono na rys. 2 i 3.
DYSKUSJA
Przedstawione w pracy wyniki porównania stê¿eñ
peptydów A$ w osoczu chorych z ch.A. z odpowiednio
dobran¹ grup¹ kontroln¹ wskazuj¹ na brak ich u¿ytecznoci w diagnostyce ró¿nicowej sporadycznej ch.A.
Brak istotnych ró¿nic w porównaniu z grup¹ kontroln¹
jest zbie¿ny z niektórymi danymi z literatury [24, 25,
26], nie obserwowano raportowanej uprzednio zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami peptydów A$ a wiekiem
chorych [26] ani ¿adn¹ inn¹ zmienn¹ demograficzn¹
(MMSE, p³eæ, liczba lat formalnego wykszta³cenia).

Tablica 2. Zestawienie rednich wartoci stê¿eñ peptydów A$ oraz wskanika A$140/A$142 w badanych grupach
Grupa badana

A$140

A$142

Choroba Alzheimera (N = 54)

168,7 ± 32,2

37,8 ± 10,2

4,6 ± 0,9

£agodne zaburzenia poznawcze (N = 39)

160,1 ± 20,2

56,8 ± 9,2*

2,9 ± 0,6*

Osoby zdrowe, grupa kontrolna (N = 35)

160,1 ± 15,2

36,2 ± 6,3

4,1 ± 1,1

* Ró¿nica istotna statystycznie (p < 0,001)

A$140/A$142
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Rysunek 2. Porównanie krzywych ROC dla ocenianych parametrów
(patrz legenda) w grupach ³.z.p. i kontrolnej. Dla A$140/A$142 i A$142
pola pod krzyw¹ ROC ró¿ni¹ siê istotnie od 0,5 [odpowiednio:
0,96 ± 0,02 (95% CI 0,89  0,99) i 0,96 ± 0,03 (95% CI 0,89  0,99)],
podczas gdy dla A$140 pole jest bliskie 0,5 [0,53 ± 0,07 (95%
CI 0,41  0,65)], co oznacza brak istotnoci statystycznej
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Stwierdzone przez nas podwy¿szone poziomy A$142
w osoczu chorych z ³.z.p. w porównaniu zarówno z chorymi z ch.A. jak i grup¹ kontroln¹, sugeruj¹, ¿e zmiany
stê¿eñ peptydów A$ mog¹ byæ potencjalnie czu³ym
markerem biochemicznym w tej grupie osób [22, 27].
Mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e podwy¿szenie poziomu
A$142 w osoczu chorych z ³.z.p. jest przejawem prób
usuniêcia z orodkowego uk³adu nerwowego patologicznego peptydu poprzez ogólnie jeszcze sprawnie
funkcjonuj¹c¹ barierê krewmózg. W póniejszej fazie
choroby, kiedy dochodzi do uszkodzenia bariery krew
mózg usuwanie A$142 z mózgu stawa³oby siê nieskuteczne, co prowadziæ mo¿e do jego akumulacji, toksycznego dzia³ania na neurony i postêpuj¹cej mierci
komórek. Na modelach zwierzêcych ch.A. wykazano
porednio, ¿e usuwanie peptydów A$ jest wydolnym
mechanizmem we wczeniejszych stadiach rozwoju
choroby rozumianej jako nasilenie amyloidozy [30]
oraz, ¿e mo¿e byæ odpowiedzialne za skutecznoæ aktywnej i pasywnej immunizacji w zmniejszaniu liczby

Rysunek 3. Porównanie krzywych ROC dla ocenianych parametrów
(patrz legenda) w grupach ³.z.p. i ch.A.. Dla A$140/A$142 i A$142 pola
pod krzyw¹ ROC ró¿ni¹ siê istotnie od 0,5 [odpowiednio: 0,94 ± 0,04
(95% CI 0,87  0,98) i 0,91 ± 0,03 (95% CI 0,84  0,96)], podczas
gdy dla A$140 pole jest bliskie 0,5 [0,58 ± 0,07 (95% CI 0,47  0,69)],
co oznacza brak istotnoci statystycznej

z³ogów amyloidowych w mózgach zwierz¹t dowiadczalnych [31, 32]. Istniej¹ ponadto dowody na postêpuj¹ce uszkodzenie bariery krewmózg w przebiegu procesu zwyrodnieniowego w ch.A. [33, 34]. Niektórzy
badacze wskazuj¹ ponadto na mo¿liwoci zmian funkcjonalnych bariery krewmózg zwi¹zanych z przechodzeniem przez ni¹ peptydów A$ oraz ich prawdopodobnie porednim dzia³aniem na jej przepuszczalnoæ
[35, 36, 37]. Jest zatem prawdopodobne, ¿e w bardzo
wczesnej fazie choroby dochodzi (z ró¿nych powodów)
do zmian w katabolizmie prekursora amyloidu $APP
w kierunku preferencyjnej syntezy d³u¿szej, bardziej
amyloidogennej izoformy peptydu A$ (A$142), który
pocz¹tkowo jest wydajnie usuwany przez barierê krew
mózg (przy udziale mechanizmów zwi¹zanych z receptorem LRP-1 oraz bia³ek wp³ywaj¹cych na metabolizm
lipidów, takich jak "2-makroglobulina i apolipoproteina
E [37]), co skutkuje w stopniowym podwy¿szaniu stê¿enia A$142 w osoczu, ale nie peptydu A$140, który
jest ca³y czas sprawnie transportowany wstecznie [35].
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Potwierdza³yby to wyniki naszego badania wskazuj¹ce
na wy¿sze stê¿enia A$142, ale nie A$140 w osoczu
chorych z ³.z.p. W póniejszej fazie choroby, na skutek
postêpuj¹cego uszkodzenia bariery krewmózg oraz
zmian w równowadze amyloid w mózgu/amyloid w osoczu dochodzi³oby do niewydolnoci usuwania A$142
z mózgu (i jego nasilonego odk³adania siê w postaci blaszek amyloidowych) [38] oraz wstecznego transportu
peptydów A$ z osocza do mózgu, który prawdopodobnie jest odpowiedzialny g³ównie za amyloidozê
naczyniow¹ [39]. W ten sposób mo¿na wyjaniæ niestwierdzanie zmian w stê¿eniach peptydów A$ w jawnej klinicznie ch.A.
Stwierdzenie, ¿e stê¿enie A$142 i/lub wartoæ
wskanika A$140/A$142 pozwalaj¹, z wysokimi, rzêdu
95% czu³oci¹ i co najmniej 75% swoistoci¹, na odró¿nienie ³.z.p. od osób zdrowych oraz chorych z ch.A. nie
oznacza, niestety, ¿e mo¿na dziêki temu ustaliæ, którzy
chorzy bêd¹ ewoluowaæ w kierunku otêpienia typu
ch.A. Aby to ustaliæ niezbêdna jest d³ugoterminowa obserwacja osób z ³.z.p., co rozpoczêlimy na opisywanej
grupie. Mo¿liwe jest, ¿e podwy¿szenie stê¿eñ peptydów A$ w osoczu stanowiæ bêdzie osobniczy wskanik
ryzyka konwersji do ch.A.
WNIOSKI
1. Poziomy osoczowych peptydów A$ nie ró¿ni¹ siê
u chorych z ch.A. w porównaniu do grupy kontrolnej
bez otêpienia.
2. Stê¿enie A$142 w osoczu pozwala z wysok¹ czu³oci¹ (> 90%) i nieco ni¿sz¹ swoistoci¹ odró¿niaæ
osoby z ³.z.p. od zarówno chorych z ch.A., jak i od
grupy kontrolnej bez zaburzeñ poznawczych. Poprawê si³y dyskryminacyjnej mo¿na uzyskaæ pos³uguj¹c
siê wskanikiem A$140/A$142.
3. Jest prawdopodobne, ¿e wzrost stê¿enia A$142
w osoczu jest odzwierciedleniem naturalnego przebiegu ch.A., a ich podwy¿szenie mo¿e byæ osobniczym markerem rozwoju choroby, co mog¹ wyjaniæ badania pod³u¿ne.
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