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Czy statyny znajduj¹ zastosowanie w chorobie Alzheimera?
Will statins be helpful in Alzheimers disease?
TOMASZ PAWE£CZYK, IWONA K£OSZEWSKA
Z Kliniki Psychiatrii Wieku Podesz³ego i Zaburzeñ Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi

STRESZCZENIE
Cel. Autorzy, na podstawie aktualnego pimiennictwa, omawiaj¹ zwi¹zki pomiêdzy metabolizmem cholesterolu a wystêpowaniem otêpieñ oraz dane wskazuj¹ce na potencjalne zastosowanie statyn w zapobieganiu chorobie Alzheimera.
Przegl¹d. Starzenie siê spo³eczeñstw sprawia, i¿ w najbli¿szych dziesiêcioleciach problemy zdrowotne wystêpuj¹ce w podesz³ym
wieku stan¹ siê bardziej powszechne. Otêpienia ju¿ dzi powoduj¹ istotne nastêpstwa zdrowotne, spo³eczne i ekonomiczne. Szacuje
siê, ¿e do roku 2047 liczba przypadków choroby Alzheimera na wiecie wzronie czterokrotnie. Jeli uda³oby siê opóniæ wystêpowanie objawów choroby o piêæ lat, to wspomniany wzrost chorobowoci by³by dwukrotnie ni¿szy. Leki zarejestrowane obecnie
w leczeniu choroby Alzheimera dzia³aj¹ g³ównie na objawy choroby i powoduj¹ zmniejszenie ich nasilenia.
Wnioski. Wysi³ki badaczy koncentruj¹ siê aktualnie na poszukiwaniu metod leczniczych zapobiegaj¹cych rozwojowi lub opóniaj¹cych pojawienie siê objawów choroby. Kilka grup zwi¹zków, mog¹cych spe³niaæ powy¿sze oczekiwania, jest w ostatnich latach
intensywnie badanych. Nale¿¹ do nich: niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, witamina E, leki obni¿aj¹ce stê¿enia lipidów.
SUMMARY
Objective. Drawing upon the most recent literature the authors discuss the relations between cholesterol metabolism and dementia
and the data suggesting the potential usefulness of statins in the prevention of Alzheimers disease.
Review. The ageing of contemporary societies means that the health problems of old age will be more and more prevalent in the next
few decades. It has been estimated that the number of cases of Alzheimers disease world-wide will increase fourfold by 2047. If the
emergence of symptoms could be delayed by five years, the increase in morbidity rate would be reduced by one half. Drugs currently
registered as treatments for Alzheimers mainly ensure symptomatic relief and symptom reduction.
Conclusions. Research efforts are currently focused on the search for treatments which will prevent or delay symptom development.
Several groups of compounds which may satisfy these expectations have been intensely studied in recent years. These include: nonsteroid anti-inflammatory drugs, oestrogens, Vitamin E and lipid concentration reducers.
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Osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ korzystaj¹cych z us³ug instytucji opieki
zdrowotnej. Wród chorób przewlek³ych wystêpuj¹cych
w wieku podesz³ym znaczny jest udzia³ zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania, które  z uwagi na
charakterystyczn¹ dla wieku podesz³ego polipatologiê
 s¹ prawdziwym wyzwaniem diagnostycznym i terapeutycznym. Choroby neurodegeneracyjne stanowi¹
czêste pod³o¿e psychopatologii obserwowanej w tym
wieku. Wiele danych wskazuje na istnienie licznych
zwi¹zków pomiêdzy metabolizmem cholesterolu z rozwojem choroby Alzheimera (AD) oraz mo¿liwoæ potencjalnego zastosowania statyn w profilaktyce i leczeniu tej choroby. Statyny mog¹ wp³ywaæ na ryzyko
rozwoju lub modyfikowaæ przebieg AD zarówno w mechanizmie lipidowym, jak i pozalipidowym.

MECHANIZM DZIA£ANIA STATYN
Statyny dzia³aj¹ poprzez kompetycyjne hamowanie reduktazy 3-hydroxy-3-metyloglutarylo-koenzymu A
(HMG-CoA)  enzymu reguluj¹cego produkcjê cholesterolu w komórce. W wyniku ich dzia³ania zostaje zablokowana przemiana HMG-CoA w kwas mewalonowy, co
prowadzi do obni¿enia syntezy i wewn¹trzkomórkowej
zawartoci cholesterolu, pobudzenia syntezy receptora
dla lipoprotein o ma³ej gêstoci (LDL) i zwiêkszenia usuwania z krwi cz¹steczek LDL transportuj¹cych cholesterol. Statyny obni¿aj¹ stê¿enie cholesterolu frakcji LDL
o 3050%, stê¿enie trójglicerydów o 1015% i podwy¿szaj¹ stê¿enie cholesterolu we frakcji HDL o 58%.
Statyny nie s¹ jednorodn¹ grup¹ leków. Istotn¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹ poszczególne preparaty statyn jest ich

210
wzglêdna lipo- i hydrofilnoæ, które warunkuj¹ wybiórczoæ, powinowactwo i penetracjê tkankow¹ tych leków.
Prawastatyna i fluwastatyna odznaczaj¹ siê szczególn¹
hydrofilnoci¹, podczas gdy lowastatyna, simwastatyna
i atorwastatyna odznaczaj¹ siê wzglêdn¹ lipofilnoci¹
[1]. Zwi¹zki lipofilne lepiej przenikaj¹ przez b³ony pó³przepuszczalne neuronów. Statyny ró¿ni¹ siê równie¿
w³aciwociami farmakokinetycznymi. Prawastatyna
jest wydalana drog¹ nerkow¹ w postaci sulfonylowanej.
Inne statyny s¹ metabolizowane przez system enzymatyczny cytochromu P-450 (CYP). Fluwastatyna jest
metabolizowana g³ównie przez izoenzym CYP2C9,
za atorwastatyna, lowastatyna i simwastatyna  izoenzym CYP3A4.
Z praktycznego punktu widzenia warto wspomnieæ,
¿e inhibitory reduktazy HMG-CoA wchodz¹ w istotne
klinicznie interakcje farmakokinetyczne z sokiem grejpfrutowym, co prowadzi do istotnego zwiêkszenia biodostêpnoci statyn i zwi¹zanych z ich u¿yciem dzia³añ
niepo¿¹danych [2].
EFEKTY POZALIPIDOWE STATYN
(PLEJOTROPOWE)
Dzia³anie leku inne ni¿ pierwotnie zaprojektowane
nazywane jest przez niektórych badaczy efektem plejotropowym. Statyny, poza wp³ywem na obni¿anie stê¿enia lipidów, poprawiaj¹ funkcjê ródb³onka naczyniowego, rozszerzaj¹ naczynia krwionone, wykazuj¹ dzia³anie
ochronne przed stresem oksydacyjnym, hamuj¹ procesy
zapalne, stabilizuj¹ blaszki mia¿d¿ycowe, dzia³aj¹ przeciwzakrzepowo, antyagregacyjnie, immunomodulacyjnie, kociotwórczo, pobudzaj¹ angiogenezê, apoptozê,
neuronogenezê i synaptogenezê. Czêæ badaczy uwa¿a,
¿e plejotropizm dzia³ania statyn wynika z hamowania
prenylacji bia³ek wi¹¿¹cych nukleotyd guanylowy (GTP).
Zablokowanie reduktazy HMG-CoA hamuje powstawanie mewalonianu i izoprenoidów (pirofosforanu farnezylu
i pirofosforanu geranylogeranylu) niezbêdnych do prenylacji bia³ek, czyli procesu aktywizacji bia³ek. Statyny
uniemo¿liwiaj¹ w powy¿szym mechanizmie uaktywnienie bia³ek Rho, Rap I A, Rac i Cdc42 i po³¹czenie ich
z b³on¹ komórkow¹, co z kolei modyfikuje procesy przekazywania sygna³ów reguluj¹cych proliferacjê i ró¿nicowanie komórek, organizacjê cytoszkieletu, transport wewn¹trzneuronalny i odpowied obronn¹ [3, 4, 5].
NEUROBIOLOGIA CHOROBY ALZHEIMERA
Zmiany neuropatologiczne wystêpuj¹ce w przebiegu AD obejmuj¹:
 zmniejszenie liczby neuronów;
 obecnoæ nadmiernej liczby zlokalizowanych zewn¹trzkomórkowo p³ytek starczych (PS);
 obecnoæ wewn¹trz neuronów tzw. k³êbków neurofibrylarnych (NFT) z³o¿onych z nieprawid³owo ufosforylowanej formy bia³ka tau;
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 odk³adanie siê beta amyloidu w cianach drobnych
naczyñ (angiopatia amyloidowa).
Obecnie najwiêcej danych wskazuje, ¿e odk³adanie
siê $ amyloidu (A$)  nierozpuszczalnego peptydu
o strukturze $ kartki z³o¿onego z 4042 aminokwasów
 jest odpowiedzialne za rozwój procesów neurodegeneracji w przebiegu AD. Najczêciej wystêpuj¹ca forma A$ sk³ada siê z 40 aminokwasów (A$40), jednak
rzadziej spotykana odmiana z³o¿ona z 42 aminokwasów
(A$42) jest znacznie bardziej hydrofobowa i sk³onna
do tworzenia neurotoksycznych, nitkowatych struktur,
zwanych neurofibrylami.
A$ powstaje w nastêpstwie obróbki enzymatycznej
bia³ka prekursorowego amyloidu ($APP), którego czêæ
centralna jest zakotwiczona w b³onie komórkowej lub
retikularnej. Ciêcie $APP odbywa siê przy udziale
bia³ek transmembranowych o w³aciwociach $-sekretazy (BACE) oraz zespo³u aktywnoci enzymatycznych
"-sekretazy i (-sekretazy. W wyniku dzia³ania "-sekretazy, enzymu atakuj¹cego $APP od koñca aminowego,
powstaje sAPP"  d³ugi peptyd, który charakteryzuje siê dobr¹ rozpuszczalnoci¹ i brakiem zdolnoci
do tworzenia z³ogów. Po ataku "-sekretazy pozostaje
zakotwiczony w b³onie komórkowej fragment z³o¿ony
z 83 aminokwasów (C83), który mo¿e podlegaæ dalszej
obróbce enzymatycznej.
W mózgu i niektórych innych komórkach APP mo¿e
tak¿e podlegaæ dzia³aniu $-sekretazy. Tnie ona APP od
strony zewnêtrznej domeny, jednak czyni to nieco dalej
ni¿ "-sekretaza. Uwalniany jest krótszy, ale równie¿ rozpuszczalny peptyd, zwany sAPP$. Po ataku $-sekretazy
pozostaje d³u¿szy, bo 99-aminokwasowy peptyd (C99).
Zarówno C83, jak równie¿ C99 mog¹ byæ nastêpnie
procesowane z udzia³em (-sekretazy, która tnie w obrêbie b³ony komórkowej. Chocia¿ nastêpstwem ciêcia
C83 przez (-sekretazê jest uwalnianie na zewn¹trz nieszkodliwego peptydu, to jednak obróbka C99 koñczy
siê uwolnieniem do parenchymy A$.
Kolejn¹ zmian¹ stale obserwowan¹ w mózgach osób
dotkniêtych AD jest wystêpowanie zwyrodnienia neurofibrylarnego Alzheimera (neurofibrillary tangles, NFT)
sk³adaj¹cego siê z nieprawid³owo ufosforylowanych,
w³ókienkowatych form bia³ka MAP-tau (microtubule
associated protein J). Jest ono zwi¹zane z neurotubulami wystêpuj¹cymi g³ównie w neuronach. MAP-J, poprzez u³atwianie polimeryzacji tubuliny, pe³ni istotn¹
rolê w ³¹czeniu monomerów tubuliny w mikrotubule,
które s¹ zaanga¿owane w utrzymanie kszta³tu komórki
i s³u¿¹ jako drogi transportowe w ciele neuronu.
METABOLIZM CHOLESTEROLU
A WYSTÊPOWANIE
PATOLOGII ALZHEIMEROWSKIEJ
Badania dotycz¹ce zwi¹zków pomiêdzy metabolizmem cholesterolu a wystêpowaniem zmian patologicznych typowych dla AD podsumowali ostatnio Wojtera
i Sobów [6]. Czêæ opublikowanych badañ wskazuje,
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¿e hiperlipidemia oraz inne czynniki ryzyka rozwoju
mia¿d¿ycy zwiêkszaj¹ tak¿e ryzyko AD [7, 8, 9]. Istniej¹
te¿ prace, których wyniki wskazuj¹ na brak powy¿szej
zale¿noci [10, 11]. W badaniach in vitro zaobserwowano, i¿ zwiêkszenie zawartoci cholesterolu prowadzi do
zwiêkszonej produkcji A$, a obni¿enie wewn¹trzkomórkowej zawartoci cholesterolu owocuje zmniejszeniem produkcji A$ i/lub zwiêkszon¹ produkcj¹ nieamyloidogennego sAPP" [12, 13].
Dok³adny mechanizm wyjaniaj¹cy wp³yw cholesterolu na procesowanie APP nie jest znany. Jednak¿e
znajdywane s¹ dowody, i¿ zmiana proporcji zawartoci
cholesterolu w plazmolemmie do zawartoci estrów cholesterolu w cytosolu skutkuje zmian¹ wewn¹trzkomórkowej dystrybucji enzymów o aktywnoci sekretaz  co
z kolei mo¿e wp³ywaæ na produkcjê A$ [14, 15, 16, 17].
Du¿a zawartoæ cholesterolu w b³onie komórkowej mo¿e
utrudniaæ dostêp sekretaz $ i ( do miejsc ciêcia $APP,
które le¿¹ w pobli¿u zewnêtrznej blaszki plazmolemmy.
W badaniach z wykorzystaniem modeli zwierzêcych
pokazano zwi¹zki pomiêdzy metabolizmem cholesterolu a odk³adaniem i agregacj¹ A$. Obserwowano, i¿
dieta wysoko cholesterolowa wi¹za³a siê z wzmo¿onym
odk³adaniem i agregacj¹ A$, a zjawisku temu mo¿na
by³o zapobiec poprzez wywo³ane farmakologicznie obni¿enie stê¿enia cholesterolu [12, 18, 19].
Czêæ badañ wskazuje, ¿e zaburzenia metabolizmu
cholesterolu mog¹ wi¹zaæ siê ze zwiêkszon¹ fosforylacj¹ bia³ka tau i wytwarzaniem k³êbków neurofibrylarnych (NFT) [20]. W genetycznie uwarunkowanej chorobie Niemanna-Picka C (NPC), w której dochodzi do
gromadzenia w neuronach znacznych iloci cholesterolu
i niedoboru estrów cholesterolu w otoczkach mielinowych aksonów, ju¿ we wczesnych stadiach rozwojowych
obserwuje siê wystêpowanie NFT z³o¿onych z hiperfosforylowanych form J. Zmianom tym towarzyszy utrata
neuronów, a choroba manifestuje siê klinicznie m.in.
otêpieniem. W modelu zwierzêcym NPC zaobserwowano, i¿ zwiêkszone stê¿enie cholesterolu wewn¹trz
neuronu wi¹za³o siê z wiêkszym nasileniem zmian o typie NFT, a blokada reduktazy HMG-CoA za pomoc¹
lowastatyny prowadzi³a do zmniejszenia fosforylacji
MAP-J [21]. Jednak¿e w innych pracach eksperymentalnych badacze donosz¹, i¿ zahamowanie reduktazy
HMG-CoA i izoprenylacji bia³ka Rho mo¿e prowadziæ
do zwiêkszenia fosforylacji MAP-J i do indukcji apoptozy neuronów [22]. Fan i wsp. [20] zaobserwowali, i¿
niedobór cholesterolu wywo³any dodaniem lowastatyny do hodowli komórkowej, oprócz hiperfosforylacji
MAP-J, prowadzi³ do zwyrodnienia aksonów oraz depolimeryzacji mikrotubul.
ApoE i HDL  OGNIWA £¥CZ¥CE METABOLIZM
CHOLESTEROLU Z PRODUKCJ¥ A$
Apolipoproteina E jest g³ównym nonikiem cholesterolu w o.u.n. Jest ona tak¿e zaanga¿owana w procesy
rozwoju i naprawy mózgu po urazie. ApoE wraz z re-
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ceptorami lipoprotein o ma³ej gêstoci (LDL) bierze
udzia³ w wymianie cholesterolu miêdzy komórkami
mózgu. Gen ApoE u cz³owieka wystêpuje w trzech odmianach allelicznych (g2, g3, g4), których transkrypcja
i translacja prowadzi do powstania trzech izoform bia³ka
(ApoE2, ApoE3, ApoE4). Ekspresja co najmniej jednego
allelu ApoE g4 jest czynnikiem ryzyka wystêpowania
sporadycznej postaci AD [23]. Zaobserwowano tak¿e,
¿e obecnoæ ApoE g4 nasila przemianê bia³ka prekursorowego amyloidu (APP) do w³ókienkowej, wysoce
nierozpuszczalnej formy A$ [24], co w konsekwencji
nasila powstawanie p³ytek starczych i prowadzi do
wczeniejszego o 16 lat wystêpowania AD u nosicieli
allelu g4 ApoE [23]. Argumentem wspieraj¹cym rolê
ApoE w odk³adaniu A$ jest obserwacja, ¿e u myszy
transgenicznych ze szwedzk¹ mutacj¹ APP (APPsw),
które pozbawiono zdolnoci do produkcji ApoE nie dochodzi do odk³adania fibrylarnych form A$ i degeneracji neurytycznej zwi¹zanej z A$ [25].
W badaniach in vitro i in vivo wykazano, i¿ cholesterol jest regulatorem metabolizmu ApoE. U szczurów
hipercholesterolemia wywo³ana diet¹ korelowa³a ze
zwiêkszeniem stê¿enia ApoE w surowicy i w¹trobie
oraz zwiêkszeniem zawartoci ApoE mRNA w w¹trobie [26]. W innych badaniach obserwowano, i¿ stosowanie diety bogatej w t³uszcze u królików i myszy prowadzi³o do zwiêkszenia poziomu ApoE w mózgach tych
zwierz¹t [27, 28]. Opisana powy¿ej zale¿noæ wydaje
siê po czêci wyjaniaæ zwi¹zek metabolizmu cholesterolu z wystêpowaniem patologii alzheimerowskiej.
Wielu badaczy stara³o siê oceniæ istnienie zale¿noci miêdzy czêstoci¹ allelu g4 ApoE a wystêpowaniem
AD z uwzglêdnieniem tzw. naczyniowych czynników
ryzyka. Z czêci badañ wynika, i¿ fenotyp ApoE4 wystêpuje istotnie czêciej zarówno u pacjentów z AD, jak
równie¿ z otêpieniem naczyniowym (VD) w porównaniu z grup¹ kontroln¹, przy czym nie obserwowano
istotnych ró¿nic pomiêdzy grup¹ AD i VD [29, 30, 31,
32, 33, 34]. Jednak¿e w innych badaniach potwierdzono, ¿e ApoE4 jest czynnikiem ryzyka AD; nie obserwowano jednak takiej zale¿noci dla VD [35, 36, 37, 38].
W kolejnym badaniu oceniano wystêpowanie i nasilenie cech mia¿d¿ycy u pacjentów z rozpoznanym otêpieniem [7]. Dokonywano pomiaru gruboci ciany têtnic szyjnych, obecnoci w nich blaszek mia¿d¿ycowych
oraz wyliczano stosunek wartoci cinienia têtniczego
mierzonego powy¿ej kostki i na nadgarstku. Oznaczano
tak¿e genotyp ApoE. Wykazano w tym badaniu, ¿e pomiêdzy wystêpowaniem i zaawansowaniem mia¿d¿ycy
a obecnoci¹ otêpienia istnieje istotna zale¿noæ. By³a
ona znacznie bardziej nasilona wród nosicieli allelu
ApoE g4. Kivipelto i wsp. [39] oprócz powy¿szych zale¿noci wykazali tak¿e, i¿ przebycie zawa³u miênia
sercowego by³o niezale¿nym od genotypu ApoE czynnikiem ryzyka rozwoju AD.
Wród lipoprotein transportuj¹cych cholesterol lipoproteiny o du¿ej gêstoci (HDL) s¹ dominuj¹c¹ form¹
w obrêbie o.u.n. HDL s¹ uznawane za tzw. negatywny
czynnik ryzyka mia¿d¿ycy i jej powik³añ. Wykazano
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które pozbawiono zdolnoci do produkcji ApoE nie dochodzi do odk³adania fibrylarnych form A$ i degeneracji neurytycznej zwi¹zanej z A$ [25].
W badaniach in vitro i in vivo wykazano, i¿ cholesterol jest regulatorem metabolizmu ApoE. U szczurów
hipercholesterolemia wywo³ana diet¹ korelowa³a ze
zwiêkszeniem stê¿enia ApoE w surowicy i w¹trobie
oraz zwiêkszeniem zawartoci ApoE mRNA w w¹trobie [26]. W innych badaniach obserwowano, i¿ stosowanie diety bogatej w t³uszcze u królików i myszy prowadzi³o do zwiêkszenia poziomu ApoE w mózgach tych
zwierz¹t [27, 28]. Opisana powy¿ej zale¿noæ wydaje
siê po czêci wyjaniaæ zwi¹zek metabolizmu cholesterolu z wystêpowaniem patologii alzheimerowskiej.
Wielu badaczy stara³o siê oceniæ istnienie zale¿noci miêdzy czêstoci¹ allelu g4 ApoE a wystêpowaniem
AD z uwzglêdnieniem tzw. naczyniowych czynników
ryzyka. Z czêci badañ wynika, i¿ fenotyp ApoE4 wystêpuje istotnie czêciej zarówno u pacjentów z AD, jak
równie¿ z otêpieniem naczyniowym (VD) w porównaniu z grup¹ kontroln¹, przy czym nie obserwowano
istotnych ró¿nic pomiêdzy grup¹ AD i VD [29, 30, 31,
32, 33, 34]. Jednak¿e w innych badaniach potwierdzono, ¿e ApoE4 jest czynnikiem ryzyka AD; nie obserwowano jednak takiej zale¿noci dla VD [35, 36, 37, 38].
W kolejnym badaniu oceniano wystêpowanie i nasilenie cech mia¿d¿ycy u pacjentów z rozpoznanym otêpieniem [7]. Dokonywano pomiaru gruboci ciany têtnic szyjnych, obecnoci w nich blaszek mia¿d¿ycowych
oraz wyliczano stosunek wartoci cinienia têtniczego
mierzonego powy¿ej kostki i na nadgarstku. Oznaczano
tak¿e genotyp ApoE. Wykazano w tym badaniu, ¿e pomiêdzy wystêpowaniem i zaawansowaniem mia¿d¿ycy
a obecnoci¹ otêpienia istnieje istotna zale¿noæ. By³a
ona znacznie bardziej nasilona wród nosicieli allelu
ApoE g4. Kivipelto i wsp. [39] oprócz powy¿szych zale¿noci wykazali tak¿e, i¿ przebycie zawa³u miênia
sercowego by³o niezale¿nym od genotypu ApoE czynnikiem ryzyka rozwoju AD.
Wród lipoprotein transportuj¹cych cholesterol lipoproteiny o du¿ej gêstoci (HDL) s¹ dominuj¹c¹ form¹
w obrêbie o.u.n. HDL s¹ uznawane za tzw. negatywny
czynnik ryzyka mia¿d¿ycy i jej powik³añ. Wykazano
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tak¿e, i¿ HDL mog¹ hamowaæ agregacjê i polimeryzacjê oraz neurotoksycznoæ A$ [40, 41], maj¹ tak¿e
dzia³anie przeciwzapalne [42]. Istnieje tak¿e zale¿noæ
pomiêdzy obni¿eniem wartoci HDL a niskimi wynikami uzyskiwanymi przez pacjentów w wieku 80 lat
i starszych w tecie oceniaj¹cym nasilenie zaburzeñ poznawczych Mini Mental State Examination (MMSE)
[29, 31]. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ A$ jest jednym
z g³ównych elementów patologii alzheimerowskiej oraz
obserwacjê, ¿e na obrze¿ach p³ytki neurytycznej tocz¹
siê procesy zapalne, zwiêkszenie stê¿enia HDL powodowane przez statyny mo¿e zapobiegaæ rozwojowi lub
postêpowi AD.
STATYNY A CHOROBA ALZHEIMERA
 WYNIKI BADAÑ EKSPERYMENTALNYCH
Z badañ eksperymentalnych wynika, ¿e statyny mog¹
wp³ywaæ na metabolizm A$. Frears i wsp. [43] badali
wp³yw lowastatyny na produkcjê A$ w liniach komórkowych HEK cz³owieka transfekowanych genem $APP.
Obserwowali oni, ¿e dodanie lowastatyny do hodowli
komórkowej istotnie zmniejsza³o procesowanie $APP
w kierunku A$, natomiast zwiêkszenie zawartoci wewn¹trzkomórkowego cholesterolu wi¹za³o siê ze wzrostem zawartoci A$40 i A$42. Wyniki innych badañ
wskazuj¹, i¿ dodanie statyny do hodowli neuronów promuje procesowanie $APP w kierunku powstawania
sAPP" i zmniejsza produkcjê A$ [18, 44]. Kojro i wsp.
zaobserwowali, ¿e hamowanie produkcji cholesterolu
prowadzi do zwiêkszenia aktywnoci "-sekretazy promuj¹c w ten sposób procesowanie $APP drog¹ nieamyloidogenn¹ [15]. W modelu zwierzêcym przewlek³e
podawanie simwastatyny winkom morskim przez 3 miesi¹ce powodowa³o istotne zmniejszenie stê¿enia A$
w p³ynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) i zawartoci A$
w mózgach tych zwierz¹t [18]. Friedhoff i wsp. [45],
a póniej Buxbaum i wsp. [44], w randomizowanym,
kontrolowanym placebo badaniu z wykorzystaniem
podwójnie lepej próby (RCT) wykazali, ¿e podawanie
lowastatyny (4060 mg/d) przez 3 miesi¹ce pacjentom
z podwy¿szonymi stê¿eniami cholesterolu powoduje
zale¿ne od dawki obni¿enie stê¿enia A$ w surowicy.
Simons i wsp. [46] w trwaj¹cym 26 tygodni badaniu RCT
oceniali wp³yw wysokich dawek (do 80 mg/d) simwastatyny na zawartoæ A$ w PMR u 44 pacjentów z AD.
Wynik tego badania jest negatywny: simwastatyna nie
powodowa³a obni¿enia zawartoci A$40 i A$42 w PMR
u wszystkich chorych, jednak¿e w analizach post hoc
w grupie pacjentów z ³agodn¹ AD leczonych simwastatyn¹ obserwowano istotne obni¿enie zawartoci A$40
w PMR. Pacjenci leczeni simwastatyn¹ wykazywali
wolniejszy postêp pogorszenia funkcji poznawczych
w porównaniu z pacjentami, którym podawano placebo
[46]. S¹ tak¿e inne doniesienia wskazuj¹ce na brak
wp³ywu podawania simwastatyny, atorwastatyny lub
prawastatyny na zawartoæ A$ w PMR [47, 48].
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STATYNY A CHOROBA ALZHEIMERA
 DANE Z BADAÑ EPIDEMIOLOGICZNYCH
Tak¿e w badaniach epidemiologicznych obserwowano ochronne dzia³anie statyn w stosunku do czêstoci wystêpowania i progresji AD. Wolozin i wsp.
[49] oceniali trzy grupy pacjentów pochodz¹ce z baz
danych trzech szpitali. Obserwowali oni zmniejszenie czêstoci wystêpowania AD o 6073% u pacjentów, którzy przyjmowali statyny w porównaniu z pacjentami neguj¹cymi stosowanie statyn obecnie lub
w przesz³oci. Badanie to mia³o jednak szereg wad metodologicznych: nie przeprowadzono analiz wykluczaj¹cych wp³yw na wynik innych czynników zak³ócaj¹cych, jak np. poziom wykszta³cenia, wspó³istnienie wielu
innych chorób.
Jick i wsp. [50] w badaniu obserwacyjnym oceniali
wp³yw stosowania leków obni¿aj¹cych poziom lipidów
(LLA) na czêstoæ wystêpowania otêpienia. Zaobserwowali oni, ¿e pacjenci, którym w przesz³oci przepisywano statyny, mieli o 70% ni¿sze ryzyko wyst¹pienia
otêpienia (g³ównie AD), niezale¿nie od tego, czy mieli
podwy¿szone stê¿enia lipidów, czy te¿ nie. Powy¿szego, korzystnego efektu nie obserwowano w przypadku
stosowania innych LLA ni¿ statyny. W badaniu powy¿szym kontrolowano nastêpuj¹ce potencjalne czynniki
zak³ócaj¹ce: stosowanie estrogenów, obecnoæ choroby
wieñcowej, cukrzycy, przejciowych epizodów niedokrwiennych, nadcinienia, przebycie pomostowania aortalno-wieñcowego.
Rockwood i wsp. [51] oceniali zale¿noæ pomiêdzy
wystêpowaniem otêpienia a stosowaniem LLA, przy
czym starali siê wyeliminowaæ wp³yw p³ci, poziomu
wykszta³cenia, subiektywnej oceny stanu zdrowia. Wykazali, ¿e w grupie pacjentów m³odszych (6579 lat),
którzy stosowali LLA, ryzyko zachorowania na AD
by³o istotnie ni¿sze ni¿ w grupie porównawczej.
Hijjar i wsp. [52] badali grupê 665 pacjentów ambulatoryjnych poradni lekarzy ogólnych, u których wystêpowa³y hipercholesterolemia lub demencja. Kontroluj¹c w badaniu czynniki zak³ócaj¹ce, jak: wiek, p³eæ,
rasa, poziom wykszta³cenia, cinienie krwi, wystêpowanie otêpienia w rodzinie, poziomy lipidów, przebycie
udaru mózgu, epizodów depresji, rozpoznania nadcinienia, wystêpowanie na³ogów oraz rodzaje stosowanych leków, wykazali, i¿ obecne stosowanie statyn by³o
zwi¹zane z mniejszym ryzykiem otêpienia. Ponadto po
10 miesi¹cach dalszej obserwacji pacjentów okaza³o siê,
¿e stosowanie statyn by³o zwi¹zane z istotn¹ popraw¹
wyników testu oceniaj¹cego nasilenie zaburzeñ poznawczych (MMSE), podczas gdy w grupie kontrolnej
obserwowano pogorszenie. W kolejnym badaniu wykazano, i¿ pacjenci z demencj¹ istotnie rzadziej stosowali
leki obni¿aj¹ce poziom lipidów w porównaniu z pacjentami niewykazuj¹cymi istotnych zaburzeñ poznawczych.
Zale¿noæ powy¿sza utrzymywa³a siê po eliminacji potencjalnych klinicznych i rodowiskowych czynników
zak³ócaj¹cych [53].
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W jednym z ostatnio opublikowanych badañ epidemiologicznych Zamrini i wsp. [54] wykazali, i¿ stosowanie statyn w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy by³o zwi¹zane z istotnie ni¿szym ryzykiem AD, przy czym efekt
ten by³ niezale¿ny od wystêpowania cukrzycy, zaburzeñ
metabolizmu lipidów, nadcinienia, choroby wieñcowej,
mózgowych incydentów niedokrwiennych oraz mia¿d¿ycy têtnic obwodowych.
WP£YW STATYN
NA FUNKCJE POZNAWCZE  DANE Z RCT
Doniesienia pochodz¹ce z du¿ych wieloorodkowych RCT s¹ negatywne [55, 56]. Nie potwierdzi³y one
korzystnego wp³ywu statyn na funkcje poznawcze. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w powy¿szych badaniach
(PROSPER, HPS) jako pierwotny punkt koñcowy traktowano wp³yw statyn na wystêpowanie epizodów sercowo-naczyniowych, a stosowane dawki statyn i poziomy
lipidów by³y zdecydowanie ni¿sze ni¿ w cytowanych
wczeniej badaniach epidemiologicznych i eksperymentalnych, terapiê stosowano przez relatywnie krótki czas
dla obserwacji efektu prewencyjnego (odpowiednio: 3,2
oraz 5 lat), a populacja w badaniu PROSPER by³a
w podesz³ym wieku (7082 lata). Tak¿e kilka innych,
mniej licznych RCT nie wykaza³o korzystnego wp³ywu
statyn na funkcje poznawcze [57, 58, 59], a w jednym
z nich stosowanie placebo by³o zwi¹zane z istotnie
wy¿szymi wynikami w testach oceniaj¹cych funkcje poznawcze [60]. Podobny wynik zaobserwowano w grupie 155 zdrowych doros³ych, którym obni¿ano poziom
lipidów za pomoc¹ diety niskocholesterolowej i ubogo
t³uszczowej. Pod koniec trwaj¹cego 12 tygodni badania
grupa otrzymuj¹ca dietê niskot³uszczow¹ wypada³a
istotnie gorzej w jednym z testów psychologicznych
oceniaj¹cym funkcje poznawcze w stosunku do grupy
kontrolnej [61]. W pimiennictwie istniej¹ doniesienia,
pod postaci¹ serii przypadków klinicznych, wskazuj¹ce
na mo¿liwoæ wywo³ywania przez statyny zaburzeñ pamiêci [62]. Ostrze¿enie o mo¿liwoci utraty pamiêci
znajduje siê tak¿e w ulotkach informacyjnych preparatów statyn i jest uznane za tzw. efekt grupy farmaceutycznej. Poniewa¿ cholesterol jest niezbêdnym elementem budowy b³on komórkowych, a jego wewn¹trzmózgowe zasoby s¹ w g³ównej mierze nastêpstwem
lokalnej produkcji, dlatego zaproponowano, aby preferowaæ statyny hydrofilne, o mniejszej zdolnoci przenikania przez barierê krewp³yn mózgowo-rdzeniowy,
które posiadaj¹ jednak silnie wyra¿one dzia³anie pozalipidowe, tzw. plejotropowe (fluwastatyna, prawastatyna, rosuwastatyna) [63].
Zaprezentowane przez Johna Breitnera w lipcu 2004 r.
na konferencji w Filadelfii wstêpne dane pochodz¹ce
z trzech prospektywnych obserwacyjnych badañ klinicznych (ACT Study, Cardiovascular Health Study, Cache
County Study) nie wykaza³y ochronnego wp³ywu statyn
na rozwój AD. Bior¹c pod uwagê dysonans pomiêdzy

wynikami badañ epidemiologicznych i prospektywnych
zasugerowano, i¿ badania epidemiologiczne mog³y zostaæ zafa³szowane poprzez pewien rodzaj nihilizmu
terapeutycznego, tj. tendencjê lekarzy do odstêpowania
od leczenia innych schorzeñ (np. hipercholesterolemii)
u pacjentów z rozpoznan¹ AD lub innymi zaburzeniami
funkcji poznawczych [64]. Z drugiej strony horyzont
czasowy badañ RCT móg³ okazaæ siê niedostateczny dla
wykazania dzia³ania profilaktycznego statyn w AD. Odmienne wyniki zaprezentowano na sympozjum w Montrealu w kwietniu 2004 r. Aktualnie w recenzji znajduje
siê praca przygotowana przez zespó³ L. Sparksa, w której
badacze donosz¹ o ochronnym wp³ywie 12-miesiêcznego podawania atorwastatyny na rozwój AD.
PODSUMOWANIE
1. Wiele danych pochodz¹cych z badañ eksperymentalnych i epidemiologicznych, a tak¿e z niektórych
randomizowanych kontrolowanych prób klinicznych
wskazuje na potencjaln¹ mo¿liwoæ zastosowania
statyn w profilaktyce choroby Alzheimera.
2. Aktualnie uwa¿a siê, ¿e statyny mog¹ zmniejszaæ
ryzyko wyst¹pienia AD w jednym z nastêpuj¹cych
mechanizmów: (a) obni¿anie stê¿enia cholesterolu,
którego podwy¿szenie jest zwi¹zane z ryzykiem AD;
(b) prewencja pierwotna i wtórna choroby wieñcowej, uznanej tak¿e za czynnik ryzyka AD; (c) wp³yw
na produkcjê A$; (d) rozszerzanie naczyñ krwiononych poprzez zwiêkszenie produkcji tlenku azotu
(wp³yw na syntazê tlenku azotu iNOS) i hamowanie wytwarzania prokonstrykcyjnej endoteliny-1 [65];
5) hamowanie powstawania procesów zapalnych i stresu oksydacyjnego [66].
Jednak, by odpowiedzieæ na pytanie o potencjalne
dzia³anie ochronne statyn wobec choroby Alzheimera
trzeba bêdzie poczekaæ na wyniki dobrze zaplanowanych badañ prospektywnych. Obecnie w toku jest kilka
takich prób klinicznych, które zaplanowano celem oceny
dzia³ania statyn na postêp AD. Jednym z nich oznaczonym akronimem CLASP (Cholesterol Lowering Agent
to Slow Progression of Alzheimers Disease Study),
wykorzystana zosta³a simwastatyna w dawce 40 mg/d.
Zakoñczenie badania planuje siê na grudzieñ 2005 r.
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