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Summary

The article presents a wide range of results of the studies on amyloidogenic proteins role in spongiforrn:1,1l:

encephalopathies pathogenesis (prion) and Alzheimer's disease (presenilins 1and2, beta amyloid precursor
protóin -- Apą apótipopiotein Eł). It also describes Amyloidogenic proteins and presents recent opinions on
the molecular mechanism of protein conversion reśułting in the creation of fibre precursors and subsequen 

.

formed amyloid fibrils. Prion is, so far, the only known amyloidogenic protein with infectious abi|ities which l

can cross the species barrier, Hypothetica| functions and role of cell protein - prion, its proof and models are:lll',

presented concerning thisl]p conformer's participation in human and animals prion diseases pathogen-
esis-asformulatedbyPr:uGajdusek,I'ansburyandtheircolleagues.

Finally, the article presents amyloidogenic proteins, isolated over the past few years and responsible fOi:,l;::

different forms of Alzheimer's disease (AD)]: preseni|i 1 (its mutations cause 75oń of the most severe AD,,,,,,

form), presenilin 2 (responsible for 157o of AD cases), beta amyloid precursor protein (APP), related to 10%':ll,:

of AD case§, and apolip,oprotein E4 - responsible for AD susceptibility at the final stage of łife (over 80 years)1,11,'.

Kelrruords: spongiform encephalopathies, Alzheimer disease, amyloidogenic proteins

Tworzenie i gromadzerrie włókien arnyloidu w prze-
strzeni pozakomórkowej oraz wewnątrz komorek jest
zjawiskiem znanymw róznych chorobach lrrdzi i zwię-
r ząt. P o znano doĘchc zas l 9 białek anryl oido gennych,
które poprzez zmiany konformacji mogą się sprzęgać
nieprawidłowo i tworzyć prekursory włókien, a następ-
nie włókna o więlkości od 60 do 100 A (15). Polime-
ryzacja włókien odbyłva się bardzo szybko (in vitro
1nm/min) (32). Włókna amyloidowe kunrulując się
powodtrj ą dysfunkcj ę nar ządu. Pomimo narządowej
sp e c yfi c zno ś c i d anej amylotdo zy, e fekt sp i chr zania ma
często charakter ogólnoustroj owy. Charakterystyczną
cechą konformacj i każdego białka amyloidu, j est prze-
waga obszarów pofałdowanych beta nad liczbą helis
alfa (przeciwnie niż w białku niepatogennym). Zrnta-
na konfotmacji białka dokonuje się z reguĘ beznaru-
szenia j ego strŃtury pierw szorzędowej, uwarunkclwa-
nej genetycznie. Regulame elementy struktury drugo-
rzędowej helisy alfa oraz obszary pofałdowań beta,
a także konformacj e ni ere gularne s ą ks ztahowane po -

przez rożne możliwości trójwymiarowego powiązania
wszystkich atomów zpozostałymi, biorąc udział w two-
rzeniu struktury trzecioruędowej. Zmiana konformacji
polega na rozerwaniu i poMórnlłn wytworzeniu sił nie-
kowalen cyjnych stabilizuj ących nową strukturę. Kazdę
białko może mieć ogronmą liczbę mozliwych konfor-
macji, ale Ęlko niektóre znich mają sens biologiczny,

Wszystkie białka amyloidogenne wykaĄą wspól-
ne cechy fizykochemicznę: dwułomność w świetle spo-
lar y zow anym po zab arwieniu czerwienią Kong o, żoł-
tozieloną fluorescencję po wybarwieniu tioflawiną S
oraz barwlenie odczynnikiem MęIzera na niebiesko
podobnie do skrobi. Niektóre z konformerów białek
oprocz odmiennej budowy przestrzennej, różnią się
także sekwencją aminokwasów (efekt mutacji), nie-
ktore zaś długością łańcucha aminokwasowego - co
możebyc zarówno efektem mutacji, jak i częściowej
proteolizy łańcucha aminokwasowego.

Wszystkie dziedziczne amyloidozy są schorzenia-
mi autosomalnymi dominującymi.



Powstawanie włókien amyloidowych z omawianych
białek, powoduje przejście tch zę stanu rozpuszczal-
ne go w formę włókni stą niero zpu sz czalną. Zmiana ta
prawdopodobnie dokonuje się w Ęm samym czasie i
równowadze ze swą wyjściową niewłóknistą formą
(1). Proces samoagregacji konformerów białek wio-
dący do powstania włókien amyloidalnych jest słabo
poznanymzjawiskiem. Wiadomo, że agregacja wyma-
ga częściowej ekspozycji hydrofobowego jądra rcz-
puszczalnej, natywnej formy białka (1, 14), Nieznane
sątakże mecharrizmy interakcj i międzycząsteczkowych,
które prowadządo powstania włókien amyloidu.

Obecnie uważa się, iż amyloidozy sąpowszechny-
mi w świecie zwierząt patologiami, wykrywanymi
zarowluo u pro- jak i eukariontów. Coraz częściej roz-
waża się istnienie interakcji białko-białko, która może
stanowió powszechną i fundamentalną zasadę biolo-
gii, mającą na celu wzmocnienie cech strukturalnych
molekuĘ białka (1). PostuĘe się, że patomechanizm
takich współdziałań możę prowadzić do rożnych za-
blrzen, w tym do powstania amyloidoz (I,28).

Najbardziej intensywnie badanym białkiem amylo-
idogennym jest niewąĘliwie prion, co do którego do-
wiedziono, że jako jedyne może być btałktemtakźę
infekcyjnym, pokonuj ącym nawet barierę gatunkową,

Prion

Nazwa,,plion" pochodzi od określenia: proteinace-
ous infectious particles - oznaczającego białkowe czą-
steczki infekcyjne. Choroby prionowe (wszystkie
śmiertelne) określane są terminem gąbczasĘch ence-
falopatii (spongiform encephalopathies). Do najważ-
niej szych należą: s chorz eni a zakaźnę fudzi i zw ter ząt
(najbardziej znal7e to kuru, gąbczasta encefalopatia
bydła - BSE oraz trzęsawka owiec - scrapie), scho-
rzenla dziędziczne (zespół Gerstmanna- Stróusslera-
scheinkera - Gss oraz śmiertelna rodzinna bezsen-
ność - FFI), a także choroba Creutzfeldta-Jacoba
(CJD), występującaw trzęch formach - sporadycznej,
infekcyjnej oraz dziędzicznej.

Więdza o roli prawidłowego białka prionowego
(PrP') w organizmie jest nadal bardzo ograniczona.
Białko PrP" związane jest głównie zbłonąkomórko-
wą neuronów. Je go funkcj ą est prawdopodobnie odĄ-
wianie komórek Purkiniego w możdżku. Pierwotnym
produktem genu PrP jest białko prekursorowe PrP" o
masie 33-35 kDa. Białko patogenne identyfikowane
w amyloidozachmózgolvych - PrP'" (sc - od scrapie),
o masie 27-30 kDa jest produktem ograniczonej pro-
teolizy większego biaka prekursorowego (14). Biał-
ka te różniąsię niektórymi właściwościami f,rzykoche-
micznymi, m.in. PrP'po trawieniu proteinaząK ulega
całkowitej proteolizie, zaś PrP" jedynie częściowej.
ZsynteĘzowane białko PrP", po przemieszczenlu na
zewnąttz komórki, zostaje zakotwiczone w błonie ko-
mórkowej. Fosfolipaza C degradując częśc kotwiczą-
cąuwalnia PrP', które ulega prz;wuszczalnie endocy-
tozie. Jest to prawdopodobny moment konwersji PrP'
-) PrP'". Następnie PrP'" gromadzi się w lizosomach

neuronów. przeładowanie lizosomów białkiem prp"
powoduje ich pękanie i uwalnianie enzymów lizoso-
malnych, które niszc zą c:rĄoszkielet komórki, powo-
dując jej śmierć. Gdy następuje śmieró komórki, PrP"
uwalnia się do przestrzentpozakomórkowej, skąd jest
częściowo fagocytowany ptzez inne komórki, w któ-
rych dochodzi do analogicznej transformacji PrP" w
PrP* (1, 28). W badaniach homogenatów mózgu pa-
cjentów chorych na pasazowalne i dziedziczne amy-
loidozy, białko PrP'" jest często widoczne w postaci
,,włókien towarryszących scrapie", których cechy od-
powiadają kryteriom włókien amyloidu (8). Złogi
amyloidu są toksycznę także dla komórek neurogleju
(astrocytów) (3).

Obecnie prawie powszechnie uznale się dowody i
modele przedstawionę ptzez Prusinera oraz zespoĘ
Gajduska i Lansbury'ego, które całkowicie akceptują
tezę o wyłączrościudzińu konformerów tego same-
go białka w patogenezie chorób prionowych, Prusiner
(28), stawiaj ąctezęo zmianie konformacji prionu PrP"
w strukturę patogennąPrP'", zaproponował modęl na-
zw any,,template directed refolding" (ukierunkowane
rozwijanie matrycy), w którym postuĘe, że ftzyczne
interakcje białko-białko między PrP" a PrP'" są wstę-
pem do zmiany ich konformacji, będącej istotą pato-
genęzy chorób prionowych. Z kolei, zespoĘ Gajdu-
ska (4) oraz Lansbury'ego (14) sugeruj ążePrP" i PrP*
znajdują się w termodynamicznej równowadze w
prawdopodobnie wyspecjalizowanych kompartymen-
tach błony komórkowej neuronów, gdzie występuje
PrP". Ich hipotezazaWada,ze monomeryczny PrP" jest
normalnym składnikiem komórek (w hipotezie Prusi-
nera takim składnikiem jest PrP'), a cąmnik infecyjny
jest multimerem, agregatem PrP", który rozrasta się
przez wyłapywanie monomerów PrP" z otoczęnia.
Infekcyjność wzrasta, gdy agregat PrP'" staje się tak
dury, że rozpada się na mniejsze jądra (nucleation),
które są ,,wysiewane" (seeding), akńde z nich jest
zdolne do wyłapywania PrP" ze środowiska. Pomimo
&lżego wysiłku matemaĘc znego i eksperymentalne-
go, wcię nie jest jasne, ktora z Ęch dwóch hipotez -
o ile w ogóle, jest prawidłowa.

Mechanizm konwersji wszystkich białek amyloido-
gennych wiodący do formy patogennej, wykazuje wiele
analogii. Może się okazać, że doĘcząonę także moż-
liwości transmisji innej niż prionowa amyloidozy mię-
dzy osobnikami tego samego gatunku, a nawet mię-
dzy osobnikami różnych gatunków, szczególnie w
przypadku, gdy określone białko ma budowę silnie
konserwaĘwną. Sugestie te oparte są o wyniki prac
autorów, ktorzy przenieśli dziedziczny syrrdrom GSS
z lldzi na mĄy (4) oraz dziedzicznąpostać CJD z
hldzina myszy (16).

Krokiem milowym w badaniu prionoz, było znale-
zienie rwiązku między dziedzicznymi formami cho-
rób prionowych a mutacjami w genie prionu. Niektó-
re przypadki geneĘczne chorób prionowych wskazu-
jąna istnienie trzeciego biaka,wstępnie zwanego biał-
kiem X, które może działacjako opiekun molekular-



ny (chaperon) i ułatwiać konwersję PrP'w PrP" (1).
Wiele mutacji w ludzkim genie PrP" prowadzi do sub-
s§.tucji aminokwasowych w obrębie wsz,vstkich czte-
rech helis alfa oraz w domenachleżących na ich gra-
nicy. Podstawienie innego aminokwasu w tych new-
r algic zny ch mi ej s c ach mo ż e de stab 1lizow ać strukfu rę
łańcucha peptydowe go i zwięks zac pr aw dopodobień-
stwo konwersji helis alfa do pofałdowań typu beta.
Wykazano bowiem, że mutacje powstałe poza Ęmi
newralgtcznymi rejonami nie mająwpĘwu na stabil-
ność helis alfa (2I).

Jedna z wyl<ryĘch mutacji genu prionu doĘcząca
kodonu 129 powoduje, że triplet ten może kodować
metioninę lub walinę. Badania chorych z dwiema for-
mami CJD : j atrog ęffią otaz sporydyczn ąwykazaĘ, że
przeważali w obu grupach pacjenci homozygoĘczni
(met/met i wal/wal) (27).Wydaje się więc, że homo-
zygoĘczność podnosi ryzyko zachorowania, zaś he-
terozy goĘ czność zmniejsza. Przew aga selekcyjna he-
ter ozy got pole ga prawdopodobnie na pro dukowaniu
dwóch rożntących się od siebie białek PrP" konkuru-
j ących w przemiani e, c o p ozw ala na b ar dziej e fektyw-
ną kontrolę (hamowanie) replikacji prionów.

Interesujące wyniki uzyskano u myszy ze znokau-
towanym genem PrP. WykazaĘ one nie Ęlko całko-
witąodporność na priony scrapie, atakże byĘ dobrze
rozwinięte, żywotne oraz płodne (6).W nviązkuztym
tomvaża się tezę, że białko PrP" nie jest w ogóle po-
trzebnę organizmowi, W kwietniu 2000 r.,nazjeżdzie
Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego, dr
Niel Cashman z ftrmy Caprion Pharmaceuticals Inc
ogłosił, że zlokaltzował receptor dla białka PrP". Z od-
kryciem ĘmwiĘe się nadzieje doĘczące ewentualne-
go zablokowania tego receptora i w ten sposób pozba-
wienia (zbędnego?) białka prionu wpływu na komórkę.

Ustalenie pierwotnej sekwencji genu i biŃka PrP" u
rożnych gatunków mvterząt pomogło w wyjaśnieniu
bariery gatunkowej prionów. Myszy transgeniczne z
genem PrP chomika, zarażały się bowiem,prionami
scrapie przenoszonyml przez chomiki, podczas gdy
normalne nietransgeniczne myszy z własnym genem
PrP', byĘ odporne na priony scrapie chomików (22).
Zatem, nawet niewielkie mutacje białka prionowego
zabezpieczają gospodarza przed prionami innych ga-
tunków (5), Niestety odkrycia te nie wyjaśniają do
końca wszystkich zj arvisk związanych z barierą ga-
tunkową, Na przykład BSE jest łatwo przenoszone do
rożnych gatunków, mimo odmiennych sekwencji PrP
zakażanego gospodarza. Chociaż nię powiodły się
wysiłki prześIedzenia drogi transmisji choroby BSE z
bydła na lldzi, i stni ej e p o śre dni dowó d, że czynntkiem
winnym tej transmisji jest czynnik BSE. Wszczepie-
nie homogenatu mózgu krów zakażonych BSE do
mozg.t makaków, wywołało zmiany neuropatologicz-
ne niezwykle podobne do Ęch, jakie stwierdzono u
Iudzi z CJD (19). Dodatkowy dowód, że BSE u krów
i CJD l zarazonych makaków wywoływane są przęz
te same szczępy prionów, pochodzi zwzorców migra-
cji ekstraktów mózgu krów i makaków na western blo-

tach, na których wykazano, że BSE oraz wariant CJD
makaków - sątozsame (9). Oznaczato niestety moż-
liwość tzw wstecznej transmisji np. BSE od bydła do

-

Ważnym obecnie planiem staje się kwestia, ile jesz-
czę ]oci oprócz polimorficznego genu PrP kontroĘe

cj entów nie należał do g.opy ze stw ięr dzoną wyr aźną
i długą ekspozycją na priony BSE. Ponadto, wszyscy
chorzy zm lopatię gąbczastą
podejrzani BSE, byli o wiele
młodsi od dykolwiek przed,
tem rozpoznano jakąkolwiek postac CJD (30). Suge-
ruje to istnienie czynników przyspieszających postęp
choroby u tych pacjentów w porównaniu do innych, a
taki podatny fenotyp jestzregtlĘ kontrolowany gene-

Ę cznie ( 1 ), Ni ektór e z Ę ch czynników mo gą być zw ią-
zane z dojrzewaniem limfocytów, bowiem wykazano,
że niedobory odpornościowe zabezpieczają my szy

kiem pojawienia się pierwszych objawów (5, 9).
Obecnie hipoteza prionu jako czynnlka zakńnego

akceptowana z powodu niewykrycia
dobnych, Nie oznacza to jednak po-

szukiwania innych możliwości wyj aśnienia patogene-
zy chorób prionowych.

Białka amy!Oidogenne zxłliązane
z Gholobą Alzheimeta

Preseniliny 1 i 2

W ostatnich latach wyizolowano geny dla preseni-
liny 1 (PS1) orazpreseniliny 2 (PSz) zaangńowane w
większośó wczesnych prrypadków choroby Alzheime-
ra (AD) (29). Dotychczas wykazano, że preseniliny są
zaangńowanewsygnalizacjęz-łviązanązprzepŁywem
wapnia illub mogąbyó receptorami albo kanałami jo-
nowymi, PSl wykazuje bliski funkcjonalny rwiązekz
białkami kompleksu Notch, który jest transbłonowym
receptorem biorącym udztał w komunikacji między-



komórkowej w momencie podjęciaprzez komórkę
decyzjt o swej śmierci (29). Preseniliny sątakże nie-
zbędne dla wewnątrzbłonowej proteolizy Notch (18).
Ponadto, PSl kontroluje w komórce właściwy dopływ
wapnia do miej sc j e go magaTqowania (20) orazwpĘ -
wa na różnicowanie się neuronów podczas neuroge-
nezy (11).

Mutacje w genie dla PS 1 odpowiadaj ązal 5%o przy-
padków AD w jej najbardziej agresywnej postaci, w
której objawy występują nawet przed 40 rokiem ży-
cia, jednak najczęściej w 6 dekadzie Ęcia (20). Muta-
cje w PS1 i w PS2 powodująwzmocnienie produkcji
wysoce amyloidogennego wariantu białka Abeta amy-
loidu, który różni się od Ępu dzikiego mutacjąw po-

rycji 42143 resź aminokwasowych (31). Prócz tego,
P S I przez regulacj ę aktywności gamma-s ekretazy
wpĘwa na proteolizę C-końcowego fragmentu białka
prekursorowego amyloidu (APP), które jest z kolei
niezbędne do powstania patologicznęgo białka Abeta
(24).

Niektóre mutacje w genie dla PS 1 prowadządo dzię-
dzicznej amyloidozy rw iązanej z krwotokam i mózgo -
\\ymi i depozycją tarczekamyloidu w mózgowiu (35),

Przejawiająsię nawracającymi udarami mózgl oraz
demencją. Analiza 65 prrypadków z rożnymi muta-
cjami w genie dla PSl wykazała, że polimorfizmĘch
mutacji korelował z wiekiem pojawienia się pierw-
szych objawów, Iiczbąnawrotów choroby, stopniem
demencji oraz wiekiem w chwili śmierci (2),

Zkolęi,mutacje w genie dla PS2 stanowiąok. 15%
przypadków AD. Finckh i wsp. (10), badali mutację w
kodonie 239 (Met->lleu) genu dla PS2. Pierwsze ob-
jawy choroby występowŃy między 44 a58 rokiem ży-
cla, ale stwierdzono obecność tej samej mutacji u osób
w wieku 58 i 68 lat, które nie wykazylvaĘ żadnych
objawów choroby. Autorzy sugerują tżniezalężnię od
istnienia u osobnika mutacji w genie dla PS2, musi
wystąpió jednocześnie mutacja w genie dla apoB-4,
aby chorobaprzejawlła się w fenotypie.

Białko plekulsolowe beta amyloidu (APP)

Białko amyloidowe beta (AbetaP - Amyloid beta-
Protein), - Abeta, jest głównym składnikiem tarczek
amylidowych odkładanych w mózgowiu pacjentów z
chorobąAl zhęimera. Abeta pochodzi z większego biał-
ka prekursorowego amyloidu (APP), którego gen zma-
powano u człowiekana chromosomie 2l,tym samyrn,
który w zespole Downawystępuje w formie trisomicz-
nej . Osoby z zespołem Downa doĄrwaj ące 5 0 lat, czę-
sto zapadająna AD (13). APP jest białkiemprzezbło-
nowym, zbudowanym z 77 aminokwasów. Białko
Abeta powstaje wskutek proteolizy przy C-końcu APP
i w efekcie składa się z 39-42 aminokwasów. APP
może być rozcinanę przez dwie rożne protezy: gam-
ma-sekretazę,wytwarzającąfr agmentzawierający je-
dynie część białka Abeta oraz enT;.łr. lizosomalno-en-
dosomalnywytwarzającyfragmentzawterającypełną
sekwencję białka lłbeta (23).

Mutacje w genie dla APP sąprzycTpą około 10%
przypadków AD. Badania Natte' a i wsp. (25) wykaza-
Ły, żę mRNA APP przechodzi przęz ściany naczyń
mózgowych. Sugeruje to ważny ldział miejscowego

;
u Ęch chorych także stwierdzono odkładanie białka
Abeta w neuronach. W irrnych przypadkach AD, nie

jonów wapnia, co moze prowadzic do śmierci komór-
ki (12). Chauhan i wsp. (7)wykazali, że błonowe kwa-
śne fosfolipidy mogą zwiększać fibrylizację białka
Abeta, podczas gdy obojętn7e otaz dwubiegunowe i
anionowe nie powodują włóknienia białka Abeta.

Apolipoptoteina E4

Niezwykle interesuj ąc ę okazńo się odkryci e, że gen
kodujący jednąztzoform apolipoproteiny E - epoE4,
okazał się odpowiedziaLny za podatność na AD o naj-
pożniejsrympoczątku (powyżej 80 roku życia) (26).

ApoE4 jest jedną z apolipoprotein osocza; została

mentu cytoszkieletu). Badania wykazały, że jeżelt
apoE2lub apoE3 jest zmieszana w odpowiednich wa-
runkach zbiałkięmtaq tworzy się osad, podczas gdy
ap oE4 ni gdy takie go o s adu ni e tw or zy. Wiązanie ap oE4
do białka tau jest dużo słabsze niż innych jej form. W
kontakcie białka tau z apoB.4, białko tau nie zostaje
zivlązanę i może reagować z drugącząsteczkątau, co
wiedzie do tworzenia sparowanych helikaĘch pro-
tofilamentów będących prekursorami włókien amylo-
idu (26).
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