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STRESZCZENIE. Cel - przedstawiono teorię
cięcia proteolitycznego białka prekursorowego
beta-amyloidu, jedną z lepiej udokumentowanych
teorii powstawania otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Poglądy - Istnieją przynajmniej
dwa szlaki degradacji proteollitycznej tego białka
- amyloidogenny i nieamyloidogenny. Amyloid
beta odpowiedzialny za tworzenie płytek starczych
powstaje na drodze cięcia białka prekursorowego
beta-amyloidu przez beta-sekretazę i gamma-sekretazę - endosomalno-lizosomalne proteazy
apartylowe. Składnikiem kompleksu enzymatycznego gamma sekretazy są białka preseniliny. Mutacje w genach kodujących preseniliny i białko
prekursorowe beta-amyloidu są odpowiedzialne
za dziedziczne postacie choroby Alzheimera. Inhibitory sekretaz budzą zainteresowanie farmakologii otępieJi. WIlioski - Teoria kaskady proteolitycznej jest dobrze udokumentowana, jednak
patologia choroby Alzheimera wydaje się o wiele
bardziej skomplikowana.

SUMMARY. Aim - the paper presents one or welldocumented theories of the origin of dementia in
Alzheimer s disease, concerning amyloid-beta precurSOI' protein cleavage. Review- There at least two pathways of this protein proteolytic degradation, i.e.
either amyloidogenic, generating amyloid beta, or
non-amyloidogenic, generating soluble proteins.
Amyloid beta, which is a major component of senile
plaques in the brain of patients with Alzheimer s
disease, is generated via the amyloidogenic pathway
from amyloid-beta precursor protein through its
sequential proteolityc cleavage catalyzed by beta- and
gamma-secretases. Beta-secretase and gammasecretase were identified as membrane-tethered
aspm"tyl proteases. The presenilins are requiredfor
the proteolytic cleavage catalyzed by gammasecretase. Mutatiol1s in the geJles encoding for
presenilins and amyloid-beta precursor protein are the
cause ofearly-onsetfamilial Alzheimer disease. For
these reasol1S secretases are considered an important
therapeutic target in Alzheimer s disease. COllclusioll
- The proteolytic cascade hypothesis is wel! documented, but it may relate only to a smal! part orpathways leading to the pathology of brain injw:v with
subsequent dementia in Alzheimer disease.
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Otępienie stanowi zespół pojawiający się
w przebiegu różnych chorób neurodegeneracyjnych. Charakteryzuje się ono upośle
dzeniem funkcji poznawczych, a zwłaszcza
pogorszeniem pamięci [Klasyfikacj a 1997].
Procesy neuropato logiczne prowadzące do

zaniku mózgowia nie są dobrze poznane.
Wiele rodzajów otępień związane jest z odkładaniem się patologicznych złogów białek
o strukturze beta-amyloidu w obrębie mózgowia [Liberski 2001]. Wśród nich są: otę
pienie w przebiegu choroby Alzheimera,
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otępienie w chorobie Picka, otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba, otępienie w chorobie Huntingtona, otępienie w chorobie
Parkinsona oraz nieposiadające osobnego
numeru w ICD-10 otępienie z ciałkami
Lewy' ego [Klasyfikacj a 1997]. Niektóre
otępienia, jak np. otępienie naczyniowe, czy
w chorobie wywołanej przez ludzki wirus
nabytego upośledzenia odporności oraz niektóre przypadki otępień czołowo-skronio
wych (zbliżonych klinicznie do otępienia
w chorobie Picka) przebiegają bez odkładania
się złogów białkowych. Sytuację komplikuje
fakt współwystępowania różnych rodzajów
złogów u tego samego chorego, towarzyszenie złogom ognisk niedokrwiennych i wystę
powania podobnych złogów u ludzi zdrowych w podeszłym wieku. Nie istnieją
również ścisłe korelacje pomiędzy obrazem
neuropatologicznym a wykrywanymi przy pomocy testów deficytami neuropsychologicznymi. Deficyty zależą raczej od uszkodzenia
konkretnych ośrodków w mózgowiu i rozległości procesu niż od biochemii zmian neuropatologicznych. Stąd, na podstawie klinicznego obrazu otępienia nie można wnioskować
o procesach neuropatologicznych toczących
się w ośrodkowym układzie nerwowym.
Celem artykuhl jest przybliżenie wiedzy
na temat uwarunkowań odkładania się zło
gów beta-amyloidu w przebiegu choroby
Alzheimera. Odkładanie się złogów amyloidu jest dobrze udokumentowanym i jednym
z naj starszych mikroparadygmatów wyjaśniających powstawanie zmian neuropatologicznych w przebiegu otępienia w chorobie
Alzheimera. Obecnie mikroparadygmat ten
został znacznie rozbudowany i związany
z sekretazową kaskadą proteolitycznego cię
cia białek prekursorowych amyloidu z wytworzeniem złogów jako produktem końco
wym. Celowo pominięto w artykule inne
mechanizmy rozwoju choroby skupiając się
na najnowszej wiedzy o kaskadzie degradacji proteolitycznej białek amyloidogennych. Betaamyloidoza w przebiegu choroby
Alzheimera jest stosunkowo dobrze poznana
i może stanowić model rozwoju innych amy-
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loidoz mózgu, np. synukleinopatii. Odkłada
nie się złogów beta-amyloidu jest też nadal
najlepiej udokumentowaną teorią uszkodzenia mózgowia i rozwoju deficytów funkcji
poznawczych w przebiegu choroby Alzheimera. Wiedza ta nie jest pełna i w chwili
obecnej jest daleka od systematyzacji. Nie
wiadomo nawet, czy odkładanie się złogów
beta-amyloidujest odpowiedzialne za rozwój
otępienia, czy też stanowi epifenomen ilmych
zjawisk patobiochemicznych toczących się
o.u.n. równolegle w stosunku do degradacji
białek amyloidogennych.
NIEPRAWIDŁOWE CIĘCIE

PROTEOLITYCZNE BIAŁKA
PREKURSOROWEGO AMYLOIDU

BETA JAKO PRZYCZYNA

POWSTAWANIA ZŁOGÓW

W PRZEBIEGU
CHOROBY ALZHEIMERA

Beta-amyloid, którego złogi stanowią
prawdopodobnie istotę choroby Alzheimera,
powstaje poprzez zaburzone cięcie proteolityczne białka prekursorowego amyloidu beta
(amyloid beta precursor protein - A~PP)
[Liberski 2001]. Białko A~PP jest glikoproteina o masie cząsteczkowej 100-140 kDa
kodowaną przez gen zlokalizowany na dhlgim
ramieniu chromosomu 21 złożony z 16-18
eksonów [Strosznajder i wsp. 2001, Van
Nostrand i wsp. 2002]. W wyniku różnych
dróg składania mRNA (splicing) w procesie
transkrypcji powstaje co najnmiej 10 białek
A~PP o różnej długości, od 365 do 770 aminokwasów [Van Nostrand i wsp. 2002].
Najczęściej występującymi formami białka
sąA~PP695, A~PP751 i A~PP770, przy czym
A~PP695 stanowi az 80% wszystkich transkryptów w o.u.n. [Tanaka i wsp. 1989]. A~PP
nie jest jedynym białkiem z tej rodziny u czło
wieka [Scheinfeld i wsp. 2002]. Białko APLP1
i białko APLP2 posiadają podobną strukturę
molekularną do A~PP [Scheinfeld i wsp.
2002]. Wszystkie trzy białka odgrywają waż
ną rolę w procesie synaptogenezy i wzrostu
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aksonu, oba też są substratem dla y -sekretazy
[Scheinfeld i wsp. 2002]. Oba białka ALP nie
posiadają jednak sekwencji analogicznej
z beta-amyloidem [Was co i wsp. 1993]. Gen
dla ludzkiego białka APLP1 zlokalizowany
jest na chromosomie 19q13.1, dla APLP2
w chromosomie 11 q23-q25 [Scheinfe1d i wsp.
2002]. A~PP jest białkiem transbłonowym
przypominającym budową receptor błonowy.
Odcinek N-końcowy zewnątrzkomórkowy
jest długi, domena transbłonowa i C-końcowy
odcinek wewnątrzkomórkowy są stosunkowo
krótkie [Van Nostrand i wsp. 1994]. Zewnątrzkomórkowa część A~PP posiada dwie
domeny wiążące siarczan heparanu, pomiędzy
którymi umiejscowiona jest wstawka inhibitora proteaz serynowych typu Kunitza [Van
Nostrand i wsp. 1994] i wstawka podobna do
receptora tymocytów [Richards i wsp. 1995].
Nie jest znana fizjologiczna rola tych domen
w cząsteczce A~PP. W obrębie wenątrzkomór
kowego C-kollca znajduje się domena wiążą
ca białko tau i ldatrynę - białko odpowiedzialne za endocytozę białka A~PP [Van Nostrand
i wsp. 1994]. W tym obszarze znajdują się
również domeny będące substratami dla kinaz
biall<:owych serynowych [Walter i wsp. 1997].
Peptyd białka amyloidu (amylaid jJ - AjJ)
powstaje na drodze nieprawidłowego cięcia
proteolitycznego białka A~PP [Mills i wsp.
1999]. Peptyd A~ zawiera zazwyczaj 39-43
aminokwasy (masa 4,2 leDa), z ktorych
pierwsze 28 aminokwasów jest częścią
domeny N-kOllcowej zewnątrzkomórkowej
- fragmentu przybłonowego cząsteczki
A~PP, dalsze 11-14 aminokwasów tkwi
wewnątrz błony biologicznej [Mi11s i wsp.
1999]. Peptyd A~ posiada zdolność do
nukleacji i jest podstawowym składnikiem
blaszek amyloidowych typowych dla choroby Alzheimera [Mills i wsp. 1999].
Enzymy odpowiedzialne za degradację
proteolityczną białka nazwano sekretazami.
Stanowią one w chwili obecnej główny
przedmiot badań nad patogenezą choroby
Alzheimera. Istnieją przynajmniej dwa szlaki
cięcia proteolitycznego: szlak nieamyloidogenny (sekrecyjny) i szlak amyloidogenny
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(endosoma1no-lizosomalny) odpowiedzialny
za powstawanie złogów [Mi11s i wsp. 1999].
Na szlaku nieamyloidogelillym A~PP pod
wpływem ~-sekretazy rozpada się do rozpuszczalnego peptydu sA~PP~ (saluhle AjJPP)
i nmiejszego o masie 8-14 kDa. Pozostaje on
zakotwiczony w błonie i może być poddany
przemianom na drodze endosomalno-lizosomaInej. Peptyd ten pod wpływem y-sekretazy
odszczepia mały peptyd 17-42 (17-42 aminokwas peptydu A~), tzw. peptyd p3 [Mills
i wsp. 1999]. Enzym ~-sekretaza dokonuje
ciecia proteolitycznego pomiędzy 16 lizyną
a 17 leucyną (odliczając od pierwszego aminokwasu białka A~, 687 a 688 aminokwasem
A~PP) w obrebie lokalnej domeny o budowie przestrzennej alfa-helisy [Nwlan i wsp.
2002]. Sekretaza ta jest prawdopodobnie
jedną z metaloproteinaz dezintegryny (oznaczoną symbolem ADAM9) obecnych na
powierzchni neuronu [Hotoda i wsp. 2002,
Nunan i wsp. 2002]. Szlak amyloidogenny
zachodzi w obrębie endosomów i lizosomów.
Białko A~PP zostaje najpierw wchłonięte
z błony komórkowej przy pomocy pęcherzy
ków opłaszczonych białkiem klatryną łączą
cej się z fragmentem C-końcowym A~PP.
Klatryna transportuje A~PP do endosomow
i lizosomów. Następnie pod wpływem ~-se
kretazy powstaje s~PP~ i zakotwiczony
w błonie peptyd o masie 11-12 kDa, z którego
z kolei pod wpływem y-sekretazy powstaje
właściwy A~1-42 lub A~1-40 agregujacy
w złogi białkowe. ~-sekretaza rozcina łańcuch
A~PP między Met671 a Asp672 [Komano
i wsp. 2002]. Zespół kierowany przez Vassara
i wsp. [1999] udowodnił, że ~-sekretazajest
transbłonową aspartylową proteazą. Kodowanajest ona przez gen leżący na chromosomie 21q22.3, ajego produkt, czyli ~-sekreta
za, oznaczany jest symbolem BACEl [Solans
i wsp. 2000]. U człowieka BACEl wykazuje
ekspresję w retikulum endoplazmatycznym,
aparacie Gogiego, endosomach i lizosomach
[Yan i wsp. 2001]. Białko BACE1 (ASP-2
- aspartic pratease 2 lub memampsyna 1)
posiada transmembranową domenę blisko
C-końca cząsteczki niezbędną do aktywności
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katalitycznej enzymu [Yani wsp. 2001, Sidera
i wsp. 2002]. Znaleziono również białko
BACE2 (ASP-l - aspartie protease 1 lub
memampsyna 2) o podobnej strukturze do
BACEl i aktywności ~-sekretazowej [Sidera
i wsp. 2002). Aktywność ~-sekretazy regulowana jest przez fosforylację białka enzymu
przez kinazę kazeinową I w 498 serynie i defosforylację katalizowaną przez fosfatazę
białkową [Yan i wsp. 2001). BACE1 i BACE2
wykazują dużą swoistość wobec pochodnych
A~PP, albowiem blisko spokrewnione z ~-se
kretaząkatepsyny D i E nie posiadają aktywności ~-sekretazowej [Yan i wsp. 2001]. Myszy !enoek-out pozbawione genu kodującego
~-sekretazę rozwijają się normalnie, co sugeruje, że enzym ten może być zastępowany
przez inne proteazy i nie jest on niezbędny
do życia [Cai i wsp. 2001]. Nie znaleziono
ilmych substratów fizjologicznych dla ~-se
kretazy, niż A~PP [Cai i wsp. 2001]. Inhibitory ~-sekretazy budzą zrozumiałe zainteresowanie jako leki stosowane w zwalczaniu
postępu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera [Parkin i wsp. 2002, Wolfe i wsp.
2002]. Szczególną nadzieję budzą pochodne
kwasu hydroksamowego, które hamują oprócz
~-sekretazy enzym konwertujący angiotensynę, konwertazę receptora CD23 o małym
powinowactwie do immunoglobulin klasy
IgE i konweliazę TNF-alfa [Parkin i wsp.
2002]. Również analog oligopeptydowy jest
silnym i swoistym inhibitorem tego enzymu
[Hong i wsp. 2002]. W oparciu o te substancje trwają poszukiwania związków mogących
stać się lekami stosowanymi w otępieniu.
Nadzieję budzą poszukiwane w laboratoriach
swoiste i mało toksyczne inhibitory ~-se
kretazy, których dotychczas nie zsyntetyzowano [parkin i wsp. 2002, Wolfe i wsp.
2002]. Oczekiwane jest poznanie precyzyjnej
regulacji aktywności ~-sekretazy. Ostatnio
odkryto, że aktywność ~-sekretaz regulowana jest przez dołączanie do reszt lizynowych
małych białek podobnych do ubikwityny [Li
i wsp. 2003).
Enzym y-sekretaza (kolejny na szlaku zarówno na drodze amyloidogennej jak i nie-
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amyloidoge1ll1ej) jest prawdopodobnie złożo
ny m.in. z obu presenilin (pS 1 albo PS2), biał
ka nikastryny i być może samego białka A~
(C-koniec i N-koniec białka A~ jest niezbęd
ny do aktywności sekretazowej wobec prekursora). Enzym y-sekretaza posiada również
aktywność proteazy aspartylowej, a centrum
aktywne znajduje się w obrębie białka preseniliny [Esler i wsp. 2002]. Gen dla PS 1 mieści
się w chromosomie 14, dla PS2 w 1 [Liberski 2001). Gen PSI składa się z 13 eksonów
i 10 intronów, białko posiada masę 43 kDa
[Alzheimer Research Forum 2003]. Masa PS2
wynosi 53-55 kDa [Liberski 2001]. Zarówno
PS 1 jak i PS2 posiadają podobną strukturę
topologiczną - zawieraj ą 8 domen transbłono
wych, a te połączone są pętlami wystającymi
na zewnątrz błony i do wnętrza komórki
[Liberski 2001). Preseniliny wykazują homologie do białka sel-12 z nicienia Caenorhabditis elegans i są stare ewolucyjnie [Luo i wsp.
2003]. Preseniliny wykazują powinowactwo
do różnych białek w tym do kalseniliny
(neuronalne białko wiążące wapll) i kadhedryny [Liberski 2001). Nikastryna, inny składnik
y-sekretazy, kodowana jest w chromosomie
l q23 [Dermaut i wsp. 2002]. Polimorfizm
genu kodującego to białko jest nowo odkrytym cZY1ll1ikiem ryzyka rozwoju otępienia.
Substratem dla y-sekretazy jest również bardzo ważne białko produkt genu Notch [Berezowska i wsp. 2001, Rochette i wsp. 2002,
Luo i wsp. 2003). Białko produkt genu Notch
posiada podobną strukturę do receptora czynnika wzrostu naskórka (EGF - epidermal
growth faetor) i po proteolizie katalizowanej
przez y -sekretazę bierze udział w transkrypcj i
genów zaangażowanych w morfogenezę poprzez aktywację kinaz, w tym kinazy białko
wej C i kinazy tyrozynowej [Liberski 2001].
Mutacja w genie Notch3 odpowiedzialna jest
za zespół CADASIL (arteriopathy with subeortieal infarets and leukoeneephalopathy),
czyli arteriopatię naczyll mózgowych z towarzyszącą leukoencefalopatią i naczyniowym
otępieniem podkorowym [Kalino i wsp. 2002).
Enzym y -sekretaza bierze również udział
w proteolitycznej modyfikacji białka nekty-
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ny 1a i receptorów błonowych dla czynników
wzrostu o aktywności kinaz tyrozynowych
[Kim i wsp. 2002]. Nektyna la należy do nadrodziny immunoglobulin i pełni ważną rolę
w formowaniu się synaps [Kim i wsp. 2002].
Sekretaza ta pełni również ważną rolę w metabolizmie innych białek nadrodziny im.munoglobulinowej w o.u.n. - białek odpowiedzialnych za powstawanie złączy międzykomór
kowych [Kim i wsp. 2002]. Dlatego potencjalne inhibitory y-sekretazy nie budzą nadziei
w leczeniu choroby Alzheimera z powodu ich
ważnej funkcji metabolicznej nie związanej
z degradacją proteolityczną białek prekursorowych amyloidu, mimo że niektóre niedawno zsyntetyzowane pochodne benzodiazepiny
okazały się wysoce swoistymi inhibitorami
omawianego enzymu [Kalimo i wsp. 2002,
Churcher i wsp. 2003]. Ostatnio udowodniono, że miejsce katalityczne w obrębie białka
y -sekretazy dla wszystkich substratów białko
wychjest to samo [Kimberly i wsp. 2003].
Podsumowując, stosunkowo dużo wiadomo na temat dwóch szlaków degradacji białka
ApPP - amyloidogennego i nieamyloidogennego [Liberski 200 l]. Niestety nadal niewiadomą pozostaje przyczyna, dla której u pewnych osób degradacja ApPP nie doprowadza
do odkładania się złogów, a u innych nieprawidłowa proteoliza doprowadza do zmian
neuropatologicznych, upośledzenia funkcji
poznawczych i otępienia. Nieznana jest również przyczyna wzrostu aktywności szlaku
amyloidogennego z wiekiem. Wyjaśnienie
tych przyczyn stanowić będzie ważny krok
w zrozumieniu patogenezy tej choroby.

UDZIAŁ

MUTACJI W GENACH
PREKURSOROWEGO
BETA-AMYLOIDU I W GENACH
PRESENILIN W INDUKOWANIU
PROTEOLITYCZNEGO SZLAKU
AMYLOIDOGENNEGO
BIAŁKA

Czynniki genetyczne odgrywają ważną
patogenezie otępienia przed 65 rokiem
życia [Wehr 1999]. Poznanie i molekulame
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rozpracowanie konkretnych mutacji w poszczególnych genach może wyjaśnić dlaczego
u jednych osób białko ApPP degradowane jest
proteolitycznie na drodze nieamyloidogennej,
a u innych doprowadza do nukleacji złogów
i procesów neurodegeneracyjnych. Około
5% przypadków otępienia w chorobie Alzheimera zdarza się u ludzi poniżej 65 roku życia
(EOAD - early ansel Alzheimer disease)
(FOO.O) [Wehr 1999]. Przypadki te najczęściej
związane są z mutacjami w białkach szlaku
degradacji proteolitycznej białka ApPP. Otę
pienie o późnym początku (LOAD -lale ansel
Alzheimer disease) (FOO.1) obejmuje 95%
przypadków, najczęściej jest sporadyczne
i związane najwyżej z pewnymi genetycznymi czynnikami ryzyka, wśród których najważniejsze to polimorfizm apolipoproteiny E
i mutacje w mitochondrialnym DNA [Wehr
1999, Pietras i wsp. 2001]. Szczególną uwagę
należy zwrócić na te dwa ostatnie czynniki ryzyka, albowiem dotyczą one prawdopodobnie
większości chorych, co ma określone znaczenie epidemiologiczne, kliniczne i społeczne.
Mutacje w genie kodującym białko ApPP
sąjedną z przyczyn skierowania metabolizmu
tego białka na tor amyloidogenny [Liberski
2001, Strosznajder i wsp. 2001]. Odkryto
kilkanaście mutacji występujących rodzinnie,
których dokładną charakterystykę w piśmien
nictwie polskim podał Liberski [2001].
Wszystkie opisane mutacje amyloidogenne
znaleziono pomiędzy kodonem 665 a 723.
Zmiana właściwości cząsteczki białka ApPP
zmienia, być może, jego powinowactwo do psekretazy i kieruje degradację proteolityczną
w kierunku amyloidogennym. Wszystkie opisane mutacje dotyczą zaledwie kilkunastu
aminokwasów w pobliżu miejsca cięcia proteolitycznego p-sekretazy [Liberski 2001].
Pierwszą zidentyfikowaną mutacją była mutacja w kodonie 770 związana z holenderską
wrodzoną amyloidozą z krwotokami mózgowymi. Wyraża się ona zmianą kwasu glutaminowego na glutaminę [Levy i wsp. 1990].
Poznane dotychczas mutacje w genie białka
ApPP wg Alzheimer Research Forum [2003]
opisano w następujących kodonach genu
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ApPP: kodonie 665 (Asn prawidłowe
zmienione na Asp w białku patologicznym),
670/671 (Lys/Met na Asn/Leu), 673 (Thr na
Ala), 692 (Ala na Gly), 693 (Glu na Gly i Glu
na GIn), 713 (Ala na Val i Ala na Thr), 714
(Thr na Ile), 715 (Val na Met), 716 (Ile na
Val), 717 (Val na Ile, Val na Gly i Val na Leu)
i 723 (Leu na Pro). Ciekawostkę stanowi fakt,
że jedna z mutacji w kodonie 713 predysponuje prawdopodobnie do wystąpienia schizofrenii [Jones i wsp. 1992]. Szczególnie waż
ne znaczenie posiadają mutacje w genach dla
presenilin PSI i PS2 [Alzheimer Research
Forum 2003]. Mutacje te zmieniają aktywność y-sekretazy i przez to wpływają na szlak
amyloidogenny. Szczegóły tych zmian nie są
dobrze poznane. Wiadomo jednak, że więk
szość tych mutacji związana jest paradoksalnie z obniżeniem aktywności y-sekretazy,
co przesuwa równowagę w kierunku szlaku
amyloidogennego kosztem aktywności (X-sekretazy [Kaether i wsp. 2002]. Opisano kilkadziesiąt mutacji w genie PS 1 i sześć w genie
PS2 [Alzheimer Research Forum 2003].
Mutacje w genie PS2 wiążą się z wcześniej
szym zachorowaniem [Alzheimer Research
Forum 2003]. Jedna z opisanych mutacji
w genie PSI pochodzi z terenu Polski od
młodego chorego, u którego stwierdzono mutację w 117 aminokwasie (Pro zastąpiła Leu)
[Wisniewski i wsp. 1998]. Opisane powyżej
mutacje odpowiadają za 30-50% przypadków wczesnej postaci otępienia w przebiegu
choroby Alzheimera i w sumie za ok. 5%
wszystkich przypadków choroby. W zespole
Downa z trisomią 21 chromosomu otępienie
próbowano wytłumaczyć zwiększeniem ekspresji dwóch białek kodowanych przez ten
chromosomu: ApPP i BACEl, przy czym
aktywność p-sekretazy wydaje się ważniej
sza [Schupf i wsp. 2002]. W zespole Downa
nie znaleziono bowiem nadekspresji produktu genu kodującego ApPP [Schupfi wsp.
2002]. Być może właśnie BACE1 i zmieniona regulacja genetyczna sprzyjają uaktywnieniu szlaku proteolizy amyloidogennej,
a nie potrójna kopia genu kodującego ApPP
[Schupfi wsp. 2002].
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ROLA CZYNNIKÓW ROZWOJU
OTĘPIENIA W AMYLOIDOGENEZIE
Znacznie trudniej wytłumaczyć, dlaczego
starzenie się, nosicielstwo genu apolipoproteiny e4 i mutacje w mitochondrialnym DNA
sprzyjają ujawnieniu się szlaku proteolizy
amyloidogennej białka ApPP. Wiadomo, że
u znacznej części chorych na otępienie w chorobie Alzheimera wykrywane są mutacje
w mitochondrialnym DNA, o czym na łamach
Postępów pisał Pietras i wsp. [2002]. Uszkodzone mitochondria wytwarzają zwiększoną
ilość reaktywnych postaci tlenu (ROS - reactive oxygen species), w tym nadtlenku wodoru
i anionorodnika ponadtlenkowego [de la
Monte i wsp. 2000, Pietras i wsp. 2002].
Uszkodzenie białek łańcucha transportu elektronów zmniejsza potencjał elektryczny w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej
i aktywuje megakanały mitochondrialne przez
które do cytoplazmy wyciekają cytochrom C
i czynnik AlF (AlF - apoptosis inducing factor) [Grądzka 2000, de la Monte i wsp. 2000].
AIF i cytochrom C indukują apoptozę poprzez
aktywację proteolitycznej kaskady kaspaz
[Grądzka 2000]. Rodzi się pytanie, jak powią
zać uszkodzenie metabolizmu mitochondriów
z kaskadą amyloidogenną cięcia proteolitycznego przez sekretazy. Cottrell i wsp. [2002]
zauważyli, że neurony z mutacjami w mitochondrialnym DNA nie znajdują się w są
siedztwie złogów amyloidowych. Autorzy postulują, że mutacje w mitochondrialnym DNA
są niezależnym od amyloidogenezy mechanizmem patogenetycznym otępienia. Iloczyn
obu zjawisk, czyli odkładanie się białka Ap
i deficyt mitochondrialny, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia otępienia [Cottrell
i wsp. 2002]. Należy pamiętać, że w zdrowym
starzejącym się mózgu stwierdza się zarówno
złogi Ap, jak i mutacje w mitochondrialnym
DNA, choć w mniejszej ilości niż u chorych
[Cottrell i wsp. 2002]. Samo otępienie nie wynika bowiem ani z uszkodzenia mitochondriów, ani z odkładanie się złogów amyloidu,
lecz z ich łącznego cytotoksycznego działania
uszkadzającego funkcjonowanie mózgu (co
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nie jest tematem artykułu). Pogląd ten jest
skrajny, bowiem udowodniono, że kaspaza 3
aktywowana przez uszkodzone mitochondria
sprzyja wytrącaniu się złogów białka Ap
[Khan i wsp. 2000]. Stone i wsp. [2002] udowodnił, że w uszkodzonych obszarach mózgu
kaspaza 3 tnie białko ApPP z wytworzeniem
złogów Ap niezależnie od drogi sekretazowej.
Odkrycie to częściowo tłumaczy, dlaczego
mutacje w mitochondrialnym DNA i urazy
mózgu sprzyjają wystąpieniu otępienia w chorobie Alzheimera [Stone i wsp. 2002]. Podobne obserwacje poczyniono również w innych
laboratoriach [Dumanchin-Njock i wsp. 2001].
Kaspazy aktywowane przez czynniki mitochondrialne tną białka pokrewne ApPP
- APLP1 i APLP2 na wysoce cytotoksyczne
oligopeptydy sprzyjające powstawaniu struktury beta białek amyloidogennych [Galvan
i wsp. 2002]. ROS (wytwarzane przez mitochondria) i błonowe produkty peroksydacji
lipidów (w tym 4-hydroksynonenal) powstałe
w wyniku reakcji ROS z lipidami indukują
aktywność p-sekretazy [Tamagno i wsp.
2002]. Być może w tym miejscu następuje patogenetyczne połączenie pomiędzy patologią
mitochondrialną a metabolizmem amyloidu.
Sytuację komplikuje fakt, że białko Ap indukuje apoptozę drogą aktywacji kaspaz, zwłasz
cza kaspazy 3 i 8 [Xu i wsp. 2001]. Wytwarza
ono również reaktywne postacie tlenu na
drodze skomplikowanych mechanizmów
[Markesbery 1999, Markesbery i wsp. 1999].
Białko amyloidu tworzy m.in. kompleksy
z miedzią i żelazem katalizując reakcję Fentona, w przebiegu której powstaje silnie toksyczny rodnik hydroksylowy [Kowalik-Jankowska
i wsp. 2002, Tabner i wsp. 2002]. Ap zaburza
transport elektronów i hamuje aktywność dysmutazy ponadtlenkowej enzymu zmiatającego
ROS [Qin i wsp. 2002]. Podsumowując, należy podkreślić, że uszkodzenie mitochondriów
z następczym wytwarzaniem ROS wpływa na
odkładanie się złogów Ap, a ono zaburza
z kolei funkcje mitochondriów i indukuje wytwarzanie ROS [Markesbery 1999]. Wzajemne interakcje pomiędzy ROS wytwarzanymi
przez mitochondria i złogami białka Ap są bar-
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dzo ważnym, skomplikowanym i stosunkowo
mało poznanym elementem uszkodzenia komórek nerwowych w chorobie Alzheimera.
W populacji ludzkiej występują trzy allele
apolipoproteiny (długości 299 aminokwasów)
E (Apo E): E2 (15%), E3 (75%) i E4 (10%),
kodowane na 19 chromosomie o masie 34 kDa
[Anttila i wsp. 2002]. Stwierdzono, ze u osób
ze sporadyczną i rodzinną postacią choroby
Alzheimera częstość występowania Apo E
- E4 jest 2-3-krotnie większa [Anttila i wsp.
2002, Blacker i wsp. 2003]. Dziedzicznie
Apo E - E4 stanowi czynnik ryzyka również
w synukleinopatiach, otępieniu czołowo-skro
niowym i pasażowalnych betaamyloidozach
o.u.n. [Blacker i wsp. 2003]. U ok. 30-50%
chorych z otępieniem nie stwierdza się jednak
obecności Apo E - E4, dlatego niektórzy kwestionująznaczenie tej apolipoproteiny w patogenezie choroby [Blacker i wsp. 2003]. Biał
ko Apo - E4 uważane jest za tzw. patologiczny
chaperon, tj. białko biorące udział w nabieraniu przez Ap struktury beta - pofałdowanej
kartki i w autokatalitycznym wytrącaniu się
i organizacji złogów [Carter i wsp. 2001].
Apo - E4,w przeciwieństwie do Apo E - E2
i E3 nie hamuje agregacji bialka Ap z ufosforylowanym białkiem tau [Morishima-Kawashima i wsp. 2002]. Tworzenie kompleksów białka tau z amyloidem uważane
jest za jeden z ważniejszych mechanizmów
cytotoksyczności Ap, choć niektórzy nawet
sądzą, że patologia białka tau jest pierwotna
wobec aktywacji amyloidogenezy [Morishima-Kawashima i wsp. 2002].
ZAKOŃCZENIE
Postęp wiedzy z zakresu patologicznej proteolizy białka ApPP stwarza nowe możliwo
ści terapeutyczne otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Nadal jednak nie wiadomo,
czy jest to zjawisko najważniejsze w patologii tej choroby, czy wtórne w stosunku do
innych procesów patobiochemicznych. Przebieg tej proteolizy trudno jest bowiem powią
zać z innymi czynnikami epidemiologicznymi
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choroby Alzheimera i zmianami molekularnymi stwierdzanymi w mózgach osób zmarłych. W najbliższym czasie można się będzie
spodziewać syntezy leków interferujących
z omówioną proteolizą. Kontrolowane badania kliniczne zweryfikują zasadność mikroparadygmatukaskady proteolitycznej ijego wartość wyjaśniającą rozwój tej ciężkiej choroby,
z którą starzejące się społeczeństwo będzie
stykać się coraz częściej.
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