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Sutnmary

In this exten§ive review' 15 am1,Ioidogenic pro
dosis in human and animals wer€ characterized.

er amyloidosis, cardiom1,opathy and polynćuropathy;
oidosis łvith symptoms of cranial neuropath1,, lattice

to amyloidosis associated with multiple myeloma; serum amyloid A protein (SAA), which demonstrates
amyloidog under the in
secondary serum amylo
hemodialy utant form ca
leads to vi idosis in hem
are responsibte for pathogenesis of the liver or kidne1
pulmonary vascular amyloiclosis in men and dogs.
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Artykul przeglądowy Review

Amyloidogenny pO!ipeptyd trzustki
(lslet Amyloid PoIy,Peptide - IAPP)

IAPP (arnylina) j est polipeptydem złożonym z 37 ami-
nokwasów. Miejscem jego syntezy sągłównie komór-
kiB trzustki (15), aletakżę inne rejony organizmu (7),

Amyloidogenna rola IAPP dotyczy komórek P
trzustki. W warunkach fizjologicznych stosunek stę-

żeń insuliny/IAPP jest stały. W patogenezte cll<rzycy
typu 2 (insulinoniezależnej), równowaga ta zostaje
tŃale zabutzona. Mimo, że pod wpływem hipergli-
kemii zwiększa się p<lczątkowo ekspresja genów za-

równo IAPP jak i insuliny, stężenie IAPP wzrasta, a

insuliny maleje (15). U 90oń chorychzcukrzycątypu
2, kumulacja IAPP jest przyczyną stopniowej utraty
zdolności komórekB do syntezy insuliny, Efekty apop-

tycznę poprzedząące śmierć komórekB , zwięane są
z pękaniem błon cytoplazmatycznych, które jest pro-
w-okowane przęz niewielkie toksyczne cząsteczki

Amyloidozy stanowią grupę chorób ogniskowych,

budowie przestrzennej wiodą do powstawania specy-
ftczny ch,wysoce stabilnych, nierozpuszczalnych włó-
kien tworzących depozlrty amyloidu (18). Patomecha-
ntzm dzjałalria b iałek amyloido gennych, szcze gólnie
białek zaangażowanych w etiologię encefalopatii gąb-

czastych oraz chorobę Alzheimera (tab. 1), przedsta-
wiono w poprzednim artykule (i9). Lista białek arny-

podczas laktacji.



IAPP, będące prekursorami włókien
amyloidu, zwane ISTAPs (Intermedia-
te-Sized Toxic Amyloid Particles) (14).
Złogi amyloidu zbudowane z IAPP
stwierdzono takżęu chorych z instt]ino-
ma (37).

U ssakow istniej ą gatunkowe rożnice
w lokalizacji gromadzenta wytwarza-
nychzIAPP włókien amyloidowych. U
małpy i kota włókna amyloidu odkła-
dają się rrriędzykomórkowo, u myszy
transgenicz ny ch z ludzkim genem IAPĘ
włókna amyloidu odkładają się zarów-
no wewnąt r z j ak i zewnątr zkomórkowo
z polimeryzacjązaczynającą się na ze-
wnątrz komórki (37). LT człowieka włók-
na formują się i odkładająprzede
wszystkim wewnątrzkomorkowo (37).
podobnie u królika obserwowano odkła-
danie wewnątrzkomórkowe (7), co przę-
czy tezte jakoby odkładanie amyloidu w
cytoplazmie występowało jedynie u
człowieka,

Kalcytonina

Sekwencja ludzkiego genu IAPP jest
w 50oń identyczna z sekwencją genu
CGRP (Calcitonin Gene Related Pepti-
de), którego produkt ma właściwości
zbliżone do kalcytoniny (l2). Kalcyto-
nina działa na poziomie nerek, układu
pclkarmow ego oraz kostnego, wywołu-
j ąc e fekt w azor o zpuszczalny, kardio sty-
muluj ący i hip okalce mrczny. N iedawno
odkryto, że kalcytonina jest odpowie-
dziaLna za formowanie włókien amylo -

idu w przypadkach raka rdzeniastego
tarczycy (18).

Encelalopatie gąbczaste

choroba Alzheimela

chotoba Alzheimera

choroba Alzheimela

choroba Alzheimera

Cukrzyca lypu ll

lnsulino ma

Rak rdzeniasty tarczycy

Cuktzyca typu ll

Amyloidoza zlokalizowana w sltelie iniekcji

Amyloidoza układowa statcza

Polineuropalia rodzinna amyloidowa typu l

Dziedziczna amyloidoza układowa (fińska)

Dziedziczna amyloidowa angiopatia mózgowa

Dziedziczna amyloidoza netek

Amyloidoza przedsionkowa

Amyloidoza układowa pietwotna

Amyloidoza związana ze szpiczakiem mnogim

Amyloidoza układowa wtórna

Amyloidoza związana z hemodializą

Amyloidoza układowa lrzewna

Amyloidoza łącząca się z hemodializą

Hodzinna amyloidoza układowa

lnsulina

U cliabetyków typu II formowanie włókierr arnylo-
idu może byc zwlązane takze z hipersekrecjąproinsu-
liny. Wykazano bowiem, że dysfunkcja komórek beta
prowadzi do wytwarzania toksycznego dla komórek
beta, amyloidu zbudowanego z insuliny, który podwyż-
szał objętość komórek i niszczył ich błony cytopla-
zmaĘczne (14). Obecność zbuclowanego z insuliny
białka amyloidu stwierdzono takżę u diabetyków w
miejscu iniekcji insuliny (18).

Transtyretyna (plealbumina)

Transtyretyna (TT'R) j est białkiem syntetyzowanym
w wątrobie, zapewniającym transport tyroksyny (Ta)
pTzez wiązanie tego hormonu z retinolem, na drodze
p o średni e go p ołąc zen ia z białktem wiąż ącym retinol
(45). W parenchymie mózgowej TTR odpowiada za
transport trójjodotyroniny (T3). Obecnie badany jest
wpływ T3 rra komórki bariery krew-mózg orazrelacje

T3 i TTR w chorobach neurodegerreracyjnychŁączą,
oych się z amyloidozą(3).TTR jest białkiem złożo-
nym ze I27 amlnokwasów, tworzącym tetramer o
masie cząsteczkowej 55 kD (2).

DoĘchczas poznano ponad 50 mutacji w genie TTR,
z ktorych kilka jest amyloidogennych (3). Niektóre
mutacje TTR powodują słabe wiązanie się jej z T4.
Siła wiązania TTR zT4 ma istotny wpływ na metabo-
lizmĘroksyny (2),U ludzi, amyloidogenne formy TTR
w 6 dekadzie życia wiodą do amyloidozy układowej,
kardiomiopatii i polineuropatii, Poniewaz TTR jest
syntetyzowane w wątrobie, pierwsze objawy doĘczą
tego narządu. W Portrrgalii ponad 1,46 pacjentów pod-
dano przeszczepowi wątroby i postęp choroby ustał
(3). Analiza mutacji TTR wykazała, że wszystkie wa-
rianty amyloidogenne podlegały proteolizie łańcucha
głównego w miejscu 48 reszty aminokwasowej (29).
Powstałe dimery traciĘ zdolność do łączenia się w
naturalne docelowe tetramery l zaczynały z obciętych
N-końców formować włókna amyloidu.

Tab. l. Pozrtane białka amvloidogenne

p110n

presenilina-1,

p rese n ilina -2,

białko ptekursorowe B-amyloidu

apOlipOproteina E-4

lAPP

lAPP

ka lcylo n ina

insu lina

insu lina

tra nstyretyna

tta nstyretyna

g e lso lina

cystatyna C

f ibrynogen

ANP

łańcuch lekki immunoglobuliny

łańcuch lekki immunoglobuliny

amyloid A związany z sutowicą

amyloid P związany z surowicą

lizozym

beta 2 mikloglobulina

apolipoproteina A-1



Ge!solina

Białko amyloidowe beta (Abeta) jest obecne w for-
mie rozpuszczalnej w pĘnach ustrojowych zarówno u
osobników zdrowych, jak i z chorobąAlzheimera. Jed-
na}źę u chorych, białko Abeta staje się tworem nieroz-
puszcza|nymi włóknistym. Nie jest jasne dlaczego nie
dochodzi do Itzy białka Abeta. Uważa się, że właśnie
gelsolina w formie prawidłowej jest białkiem anty-
amylodogenn)łn, poniewaź nie dopuszcza do powsta-
nia form włóknistych białka Abeta, poprzez preferowa-
nie jego fotm rozpuszcza|nych (18). Gelsolina zmuto-
wana traci swe antyamyloidogenne właściwości.

Funkcje gelsoliny są słabo poznane. Wykazano, że
gelsolina tworząc kompleks z niektórymi błonowymi
fosfolipidami hamuje apoptozę, aw połączeniu z ak-
tynąwpływa na remodelowanie cytoszkielefu podczas
sy grcltzacjt przez czynniki wzrostu, cytoktnezy oraz
ruchów komórki (4).

Dotychczas poznano kilka mutacji genu gelsoliny,
wiodących do późnej postaci amyloidozy układowej,
zwanej fińską (20i). Zmutowane formy gelsoliny pod-
le gają częściowej proteolizie, która zapoczątkowuj e

formowanie z powstałych fragmentów protof,rbryli, a
te polimeryzując tworzą włókna amyloidu. Rozwija
się amyloidoza układow a z objawami neuropatii czasz-
kowej, obustronną dystrofią siateczkową rogówki,
zmlanaml skórnymi otaz zaburzeniami w hemostazie
(zmiany kształtu płytek krwi), co zwiększa tendencję
do wykrwawiania się.

Inne mutacj e, charakteryzuj ą się znacznądepozy cją
amyloidu w odbytnicy i skórze, bądź jedynie dystrofią
siateczkowąrogówki w późnym wieku (32).

Dystatyna G

Cystatyna C (CC) na|eĘ do licznej nadrodziny ewo-
lucyjnie powiązanych protein i jako jedyne białko tej
gl-tlpy posiada zdolność tworzenia włókien amyloidu.
W warunkach prawidłowych CC jest wszechobecnym
w ustroju inhibitorem proteinazy cysteinowej (4). Jest
monomere m, zŁożonym zę I20 aminokwasów Wystę-
puje w pĘnach ustrojowych, osiągając najwyższe stę-
żenie w pĘnie mózgowo-rdzeniowym (4). Ponieważ
wykazano zmiany aĘrłno ś ci C C w chorob ach n aczy ń,
vważa się, ze CC odgrywa rolę ochronnąpodczas re-
modelingu naczyniowego (1 8).

Mutacjaw kodonie 68 genu CC jestprzyczynądzie-
dzicznej amyloidowej angiopatii mózgowej, która cha-
rakteryzuje się demencj ą paraliżem i śmiercią przed
40 rokiem ż y cia na skutek krwotoków mózgowych ( 1 6,

35). Choroba ma charakter ogólnoustrojowy, ponie-
w aż zŁo gt amy 1 o i du s ą ob e cne takżę w w ęzłach chłon-
nych, śledzionie, śliniankach, kanalikach nasiennych
oraz skorze. Kluczowym dla amyloidogenezy może
byc fakt, że w temperatlrze ciałazmutowana CC wy-
kazuj e spontaniczną zdo lno ś ć do formow ania agr e ga-
tów, a wzrost temperatury z 3J"C do 40"C zwiększa
jej zdolnośc agregacji o I50oń. Wedfug innej hipote-
zy, krwotoki mózgowe spowodowane są miej scowym

nadmiarem pr oteinazy cysteinowej z p owodu braku j ej

inhibitora, którym jest CC nieaktywnawskutek samo-
agregacji. CC jest bowiem aktywna jedynie w formie
mo no mery c znej, nte zaś zagr ę gow anej . htż p i erw s zy

agregatu - dimeryzacja - zmtenia
zędowąCC i usuwa jej właściwości

enzymaĘczne (16).

Fibrynogen

Opisano dziędziczną amyloidozę z mutacją w ge-

nie dla łańcucha A alfa fibrynogenu, prowadzącą do
amyloidozy nerkowej i niewydolności nerek już w
młodości (13). Po transplatacji nereknastępuje ponow-
na depozycja amyloidu i całkowity rozpad nerek po
ok. 2 latach. Odłożony w transplantowanych nerkach
amyloid wyizolowano t zbadano. Składał się on z hy-
brydowego białka budującego łańcuch A alfa fibryno-
genu, złożonęgo z dwóch rożnych sekwencji amino-
kwasowych: starej (przy N-końcu) i nowej liczącej 26
aminokwasów (przy C-końcu), Czynniki wiodące do
niezwykłej współpracy między dwiema częściami tego
białka wspólnie budującego amyloid, pozostają nie-
znane. Patologia taróżni się istotnie od innych nerko-
wych amyloidoz, w których po pIzęszczepie nie do-
cho dziło do p onowne go odkład ania zło gów amylo idu
i nerki nie były nlszczone.

Przedsi o nkowy p 0I ipeptyd natil uletyczny (AilP)

Ro dzina prze ds ionkowych p eptydów natrtur eĘ cz-
nych zwana atriopeptydami, to hormony wytwatzane
przęz miocyty tkanki przedsionka serca, wykazujące
aktywność natriuretyc zną divety czną, naczynioroz-
szerzającą oraz hamuj ącą sekrecj ę aldostero nu (22).
Tkanką docelową dla ANP są nerki, nadnercza oraz
nac zy nta Wwi ono śne, D otychc zas wykryto tr zy r o dzaj e

ANP: alfa, beta i gamma, zbudowane odpowiednio z
28,56 t 126 aminokwasów (1). Wszystkie powstająz
jednego białka prekursorowego wskutek jego ograni-
czonej proteolizy.

U przewlekle dializowanych pacjentów często wy-
stępują uszkodzenia serca z powodu destrukcji kar-
di omi o c1,4ów wylv ołanej amyl o i do zą. P ato geneząte go
procesu sązmiany konformacji ANP (33). Wykazano,
żę zaformowanie włókien amyloidu w kardiomiocy-
tach pacjentów, odpowiada wariant pośredni ANP
(beta), zbudowany z 56 amlnokwasów (1).

lańcuch lekki immunoglobuliny

Do amyloidozy układowej mogą prowadzic także
zmiany w obrębie łańcuchów lekkich immunoglobu-
liny. Objawami są częste krwawienia związane z de-
pozytem amyloidu w różnych narządach, atakże po-
winowactwem białka amyloidu do niektórych czynni-
ków krzepnięcia (3 3 ). Amyloidoza wynikaj ąc a z kon-
wersji molekulamej immunoglobulin jest zwtązana z
proteoliząlekkich łańcuchów tej cząsteczki, które na-
stępnie stająsię prekursorami włókien amyloidu (21).
Do amyloidozy prow adzą także różnorodne mutacj e



w obrębie łańcuchów lekkich (50). Wykazano, że zmu-
towane łańcuchy lekkie stająsię prekursorami włókien
w przypadkach pierwotnej amylotdozy oraz związa-
nej ze szpiczakiem mnogim (33). Łańcuchy lekkie
immuno globulin s ą niezmienni e p ołączone z gliko zo -

amino gl ikanami, a ich w zajemne interak cj e zależą o d
rodzaju mutacji w łańcuchach lekkich. Interakcje mogą
wpływać na obraz kliniczny choroby plzez wzmac-
nianie stabilności włókien amyloidu orazllub wzmac-
nianie odporności na proteolizę(33), Ten rodzaj amy-
loidozy wykryto takżeukoni (24) oraz kotów (21),

Amyloid A nriązany z sutowicą (SAA)

Amyloid A zwtązany z surowicą (SAA) należy do
białek ostrej fazy, których geny aktywowane sąpTzez
cytokiny (30). W ostrych stanach zapalnycl,1stężenie
SAA wzrasta nawet 100O-krotnie. Funkcja biologicz-
na SAA nie została dokładnie poznana. Do powstania
wtórnej, układowej amyloidozy prowadzi ogIan:'czo-
na proteoliza C-kohca cząsteczki prekursora (SAA)
skutkująca powstaniem reaktywnej formy amyloidu A
(AA) (3 0). Amyl oidozę układową zw iązanąz bi ałki em
AA stwierdzono u psów rasy shar-pei ( 1 7), kaczek ( 1 1),

kotów syjamskich i abisyńskich (25). Ponadto opisa-
no przewlekły stan zapa\ny opuszek kończyn lL szcze-
niąt związany z amyloidem A (1 0).

Amyloid P ariązany z sulowicą
Z surowicą zwlązany jest także amyloid P (SAP),

ktory zaangażowany jest w procesy krzepnięcia krwi,
Stwi erdzon o, iż p o dczas formowani a skrz :i:,: r ozpusz-
czalny kompleks SAP i heparyny hamuje polimeryza-
cję włókien (23). Amyloidozę zudziałęm SAP stwier-
dzono u pacjentów przewlekle dializowanych, u któ-

rych wykryto amyloidopodobne kamienie nerkowe,
których składnikami obok SAP były ltzozymibęta2-
mikroglobullna (26),

Lizozym

Lizozym (muramidaza), to ęnzym hydrolizujący
polisacharydoury komponent proteo glikanów, buduj ą-
cych m.in. ściany komórkowe wielu bakterii (8). Wv-
stępuje w ślinie, łzach, wydzielinie śluzowej nosa,
skórze i białku jaja kurzego. Poznano dwie mutacje w
genie Iizozymu wiodące do formowania splątków
amyloidu, a następnie do amylo idozy układow ej trzew -
nej (9). U pacjentów z mutacją w kodonie 56lizozy-
mu wykazano, że konformacja zmutowanego białka
była generalnie taka sama jak białka typu dzikiego.
Jednakze równowaga i stabilność kinetyczna białka
zmutowanego była znacznię obniżona z powodu wpro-
wadzeniapolarnej reszty treoniny do wnętrza cząstecz-
kl,. Z nlęznany ah pr zy czyn, formo w ani e amyl o i du było
mo żliwe w skutek faworyzowania formy zmuto wanej
lizozymu (8).

Beta 2 miktoglobulina

Beta2 mikroglobulina (beta 2m)to białko o masie
I}lr|a,budujące łańcuch lekki histoglobuliny klasy I.

Obecnośó beta 2m jest niezbędna dla ekspresji genów
MHC, koduj ących pozostałą część histo globuliny kla-
Sy I.

U chorych przewlekle hemodializowanych, czą-
steczki bęta 2m o zmienionej konformacji (6) wiodą
do amyloidozy ogniskowej w postaci rozsianych amy-
loidowych torbieli kostnych oraz do amyloidozy trzęw-
nej, zwtązanej z odkładaniem amyloidu w przewodzie
pokarmowyrn (31). U stale dializowanych pacjentów,
u których stwierdzono amyloidopodobną kamicę ner-
kową wykazano, ze składnikami białkowymi kamie-
ni były: betaZm, SAP oraz lizozym, aprzyczynąfor-
mowania się kamieni nerkowych są przypuszczalnte
p owiąz ani a wymi eni onych białek z przepływem wap -

nia(26).

Apolipoploteina A,l

ApoA to główna apolipoproteina HDL oraz chylo-
mikronów. Uwalniana jest w trakcie hydrolizy chylo-
mikronów t bterze udział w powstających cząstkach
HDL. ApoA-I działa jako ligand zrcceptorami HDL,
chociażnie jest jasne, czy istnieje prawdziwy receptor
HDL lub apoA-I. Przypuszczalnie HDL zawierający
apoA-I jest w dużym stopniu wychwytywany przęz
wątrobę. ApoA-I po oddzieleniu od HDL ulega degra-
dacji w nerce.

Poznano kilka mutacji w genie dla apoA-I, prowa-
dzący ch do dzię dzicznej ni eneur op aty cznej amyl o i do -

zy układowej (5) Niektóre mutacje wiodą do niewy-
dolności wątroby i śmierci w 6 dekadzie życia. Roz-
ważano ewentualność transplantacji wątroby, Ięcz z
uwagi na fakt, że geny dla apoA-I ulegają ekspresji
nie tylko w hepatocytach,przyp\lszczano, że nastąpi-
łaby ponowna depozycja amyloidu poza wątrobą (5).

Op i s ano także rc dztnę z amyloi do z ą n erek z pr zy czy n
mutacji apoA-I. U dwóch jej członków wykonano
transplantację nerek, ktore po 16 latach pozostały wy-
dolne, mimo rnasywnej trzewnej amyloidozy u obu
pacjentów (27).

Ponadto stwierdzono, ze również prawidłowa apoA-
I możęwlrvołać ntedziędziczną amyloid ozę naczynlo -
wo-płucnąu starszych psów (28). Równolegle wyka-
zano, że również u starszych ludzi w ścianie aorty
występuj ą połączone z blaszkamt mtażdży cowymi,
niewielkie dep ozyty amylo idu zbudowane z pr aw tdło -
wej, niezmutowanej formy apoA-I (36).
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W ostatnich latach odsetel< rlzieci i dorosłych chorych na grzybice skóme

rvyraźnie slę zwiększył Jednym z ważnych żródełzakażeńa człorvieka derrna_

tofitami są zwierzęta, bezobjawowi nosiciele dennatofitór,v Badanionr w kie-

runku nosicie]stwa dennatotltór.v poddano ll5 śwjnek morskich w wieku od 6

tyg. do 5 lat oraz l04 kr,óliki w wieku od 5 tyg. do 3 lat bez widocznych obja-

wów grzybicy skómej Zwierzęta pochodziły ze skJepów zoologicznych, labora-

toriów i mieszkań prywatnych Dermatofily identyfikowano na podstawie wła-

ściwości hodowlanych Tl,ich ophyton netagrophytes var nen tagrophytes wy -

osobniono od 4 ze 115 (3,5%) świnek morskich i 4 ze l04 (3,8%) królików

Świnkj morskie, od których wyosobniono T. mentag]ophytes pochodziły z ho-

dowli laboratoryjnej i nie przekraczaly wieku 6 mies Dwa z zakażoltych króli_

ków pochodziły ze sklepu zoologicznego i też nie przekraczaĘ 6 mies, Przeby-

wały one w klatce z króljkami z objawami dermatofitozy SaprofiĘczny grzyb

Scopu}ariopsis brcvicau}iswyosobniono od 15 świnek morskich i 9 królików,

G.

ELLIER C., MEY-
oFS P., THIRY E.,
adki naturalnie wy-

586-588, 2000 (20)

Krowa w wieku 3 lat i 7 mjes. pochodząca ze stada liczącego 250 zwierząt

przestała chodzić. o zaburzenia neurolo-

giczne, Pomimo za antybiotyków nie uzy-

skano poprawy. Ba ć wokółnaczyniowych

nacieków komórek g]iolve w istocie szarej

i białej mózgu W preparatach z mikroskopu elektronorvego występowały kap-

sydy wirusa ogenatów móz-

gu i na jedn bydlęcej inku-

bowanej w ciała monoklo-

nalne zidentyfikolvano wirus jako BHV-1 Analiza wirusowego DNA z użyciem

enzymów restrykcyjnych potwierdziła. że zapa7enie opon mózgowych i mózgu

wywołał wirus BHV-I 
G,


