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Zwyrodnienie prowadzące do powstania splotów w
neuronach mozgLl jest przyczyną ich śmierci i rozwoju
otępienia w chorobie Alzheimera (chA). Zwyrodnienie
neurowłókienkowe (ZNW) nie jest patognomiczne tyl-
ko dla chA. Występuje ono równiez u starych l.udzi (I2,
4ż'), w przewlekĘm stwardniającym zapaleniu nózgu,
chorobie Steele Richardsona-Olszewskiego (37), zespole
Downa, otępieniu parkinsonowskim z wysp Guam, cho-
robie Hallervordena Spatza, lipofuscynozie, chorobie
Picka, stwardnieniu guzowatym, zatruciu aluminium (49)
i innych.

Białko tau (r) tworzące parzyste helikalnie skręcone
włókna (p aired helic al filaments -PHF) charakteryzuj e się
nieprawidłową nadmierną fosforylacj ą (20). Nieprawi-
dłowa, nadmiema fosforylacja białka tau w chA może
byc wynikiem patologlcznej aktywacji kllkll kinaz. Z
drugiej strony efekt ten może byc wynikiem niedoboru
lub inaktywacji komórkowych fosfataz i upośledzeniem
defosforylacji białka tal (ż6).

Neuronalny cytoszkielet decyduje o kluczowej roli w
roznych biologicznych funkcjach. lmmunohistochemicz-
ne barwienia, uwidaczniające PHF, wykrywane są przy
użyciu licznych przeciwciał mono i poliklonalnych skie-
rowanym przeciw głównym białkom sprzężonym tylko
z PHF. Sąto białka tau i ubikwityna. Pojawienie się ubi-
kwityny jest traktowane jako przejaw obrony komorko-

wej przeciw odkładaniu się w cytoplazmte patologicz-
nych białek cytoszkieletu (4), Białko tal towarzyszące
PHF wyróżnia się nieprawidłową nadmierną fosforyla-
cją Do tej pory udało się zidentyfikować ż1 miejsc nie-
prawidłowej fosforylacji jego cząsteczki w chA. Wyja-
śnienie natury zmianjest kluczem do badań nad zapo-
bieganiem i leczeniem neurowłókienkowego zwyrodnie-
nia. Nadmierla, nieprawidłowa fosforylacja białka tau
Tozpoczynawłókienkową degradację neuronu. Dodatnia
reakcja z przeciwclałem Tau-l, wykrywającym niepra-
widłowo fosforylowane białko tau, jest stwierdzana w
ludzkich prawidłowych neuronach ( 1 3, 14, 23, 24, 3ż).

Zwyrodni enie neurowłókienkowe (ZNW) wi dziane w
mikroskopie świetlnym w met. srebrzenia wg Bielschow-
sky'ego polega na kurczeniu, skręceniu i zlepianiu się
fibryli w cytoplazmie neurocytów, Grube poskręcane
włókienka przebiegąąod podstawy komórki do szczy-
towego dendrytu, oplatając jądro na kształtkoszyczka.
Po zniknięciu jądra komórki przybierająwygląd ciemnych
trójkątów lub woreczków z poskręcanych włókienek.

Zmiany neurowłókienkowe są cytoplazmatycznymi
agregatami parzystych helikalnie skręconych filamen-
tów (Paired Helical Filaments-PHF) odkładających się
w ciele komórki, w szczytowych dendrytach, w wypust-
kach neurytycznych związanych z płytkami starczymi
(SP), a także jako nitki neuropilowe w końcowych den-



drytach. Srednica włókien wynosi od 20 do 22nmw naj-
szerszym miejscu i od 10 do 13 nm w przewężeniach.
Odległość między przewężentami wynosi 80 nm (I'7,2I,
ż2, 28, 35, 4l, 43). P ary Ęch włókien występują w posta-
ci prawo- i lewoskrętnej. Zmiany neurowłókienkowe
oprocz paTzysĘch helikalnych włóki en zawierająrównież
włóknatau o średnicy 2,1 nm. Problem ultrastrukturyPHF
wymaga nadal badań. Zastosowanie nowych technik ba-
dawczych sugeruje dwa jego modele: klasyczny, w któ-

rym PHF składają się z protofilamentów skręconych wo-
kół siebie helikalnie oraz model wstęgowy (ribbon) zło-
żony z lub bez podjednostek.

Amyloid P (AP) w postaci zagregowanej powoduje
także nadmierną fosforylację białka tau i pojawienie się
w komórce miejsc anĘgenowych występujących typo-
wo w parzystych spiralnie skręconych włóknach, struk-
turze charakterystycznej dla zwyrodnienia neurowłókien-
kowego. Parzyste helikalnie skręcone włókna izolowa-
ne z mozgu pacjentów z chA zawleTaJąkilka różnych
białek. Masa cząsteczkowa tych białek wynosi od 45,000
do 70,000 W)a (I7-ż0). Jak już podano najważniejszym
składnikiem parzystych włókien jest białko tau, które jest
składnikiem mikrotubul szkielefu komórkowego. Drugi
składnik ubikwityna pełni rolę w komórkowych mecha-
nizmach obronnych (I 4, 27, 3 3 ). P ołączenie ubikwityny
z patologicznym białkiem powoduje, ze białko to jest
rozpoznaw alne przez NlP -zależne nielizo somalne pro-
teazy (I5). Sprzężenie z ubikwityną umożliwia rozkład
patologicznych białek będących produktami komorko-
wej przemiany materii i ich usunięcie. Niestety w przry-
padku neurofibrylarnych depozytów mechanizm ten jest
nieskuteczny.

Włókienkowe zwyrodnienie neuronów wykrywane
jest w pojedynczych komórkach już w trzeciej, czwartej
dekadzie życia człowieka, wyprzedzając o kilkadziesiąt
lat kliniczne objawy uszkodzenia mozgu (31). Dzięki
posiadanej rezerwie neuronalnej przez dŁugi okres zycia
proces się moze nie ujawniać. W późnym okresie choro-
by wzrost liczby neuronów zajętych przez nelroftbry-
larne zmiany i postępująca ich utrata korelują z postę-
pem objawów klinicznych chA. Zmlany neurofibrylar-
ne, utrata neuronalna i zantk sąregionalnie, warstwowo
i komórkowo specyficzne. Zmiany neurofibrylaflle w
strukturach mózgu wg Braaka (9) występująw dość ści-
śle zdeterminowanej kolejności.

W przebiegu chA mozna więc wyroznić VI stadiów
rozwoju zmian neurofibrylamych (9). W stadium I, w cze-
snym bez objawów otępienia zmiany neurowłókięnko-
we występująw korze transentorinalnej - okolicy przej-
ściowej, położonej między korą śródwęchową a korą
nową płata skroniowego. W II stadium pojawiają się
pierwsze objawy kliniczne i dochodzi do nasilenia pro-
cesu w korze transentorinalnej i śródwęchowej, zmiany
obejmująsektor CA1 hipokampa i podkładkę. W III sta-
dium zmiany ZNW spotyka się we wszystkich neuro-
nach projekcyjnych kory transentorinalnej i śródwęcho-
wej, i hipokampie właściwym. W IV stadium dochodzi
do niemal maksymalnego zajęcia formacji hipokampal-
nej, kory śródwęchowej i ciała migdałowatego. Stadium
V charakteryzuje się postępującym zajmowaniem obsza-
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rów kory nowej. W stadium VI obsenłTrje się ujednoli-
cenie procesu chorobowego, który obejmuje wszystkie
okolice kory nowej oraz dlżą część strukfur podkoro-
\\ych. Zmiany neurowłókienkowe w chA przeciwnie do
amyloidowych lokalizują się w limbicznych strukturach
płata skroniowego, a stopień zajęcia okolic świadczy o
nasileniu procesu chorobowego.

Postępuj ące nagr omadzenie włokien powoduj e zwy-
rodnienie neurofibrylame neuronu prowadzące do jego
śmierci. Mozna wyróżntć cztery okresy w przebiegu
zmian neurofi brylarnych w komórce (4). Pier-wszym j est

tworzenie się punktowych tau-pozytywnych skupień w
cytoplazmie neuronu. Drugim występowanie w peryka-
rionie neuronu jednego lub kilka pręcikowatych tau-po-
zytywnych depozytów. W badaniu ultrastrukturalnym
etap ten odpowiada fotmowaniu pierwszych wiązek pa-
rzystych, helikalnie skręconych włókien. W okresie trze-
cim liczne, długie wiązki włokien tworząpłomykowa-
tego ksztahu depozyt otaczający jądro neuronu i w poz-
niejszym stadium spychając je na obwód. Na Ęm etapie

komórka jest pozbawiona neurotubuli i neurofilamentow,
zawiera Ęlko nieliczne mitochondria i szczątkowe ilości
siateczki śródplazmatycznej gładkiej i szorstkiej. Miej-
sce normalnych organelli komórko
upakowane wiązki PHF obok obkur
wanego jądra. Okres czwaĘ to ro
neuro nu. P ro dukty r o zp adu neuronu z ftbry7amymi re s zt -

kami splotu określa się, jako cienie, ,,duch" splotu (ghost
tangel), a komórkowe resztki uprzątająastrocyĘ. Astro-
cyty reaguj ą na rczp ad neuronu p omnozeniem wypustek
cy top|azmaty c zny ch, które p enet ruj ą szczątki ko mó rki,
rozdrabniaj ą je i przy pomocy swych ektoenzymów de-
gradują do postaci prostej, rozpllszczalnej i wchłanial-
nej. W pożnym okresie chA stwierdza się czterokrotne
zwiększenie ilości astrocytów. W przebiegu chA mozna
znalężć także w astrocytach parzyste helikalnie skręco-
ne filamenĘ. Nadal brak jednoznacznych wyników czy
komórki nerwowe z neurofibrylarnymi zmianami czę-
ściej ulegają śmierci na drodze apoptozy niz nonnalne
neurony (25). Badania Anderson i wsp. (1) sugerują że
w mózgu dotkniętym zmianami neurofibrylarnymi i
amyloidozą B w części komórek również dochodzi do
aktywacji geneĘcznego programu ich śmierci.

Nadal brak j edno z naczny ch dowo dów czy PHF uwol-
niony do przestrzeni międzykomórkowej z neuronów
ulegĘch procesowi zwyrodnienia może indukować o gni-
ska amyloidowych agregatów lub formowanie amylo-
idu włókienkowego i inicjuje powstawaniu płytek neu-

ryty czny ch (prymitywne i klasyczne). PHF -tau uwo lni o -

ny z degenerujących izanlkąących neuronów we współ-
udziale z innymi czynnikami (proteoglikany, hydrolazy
lizosomalne w przestrzeni międzykomórkowej) może
wskutek tych wać rozpusz-
cza7ny A0 do AB i prowa-
dzić do formo o AB (a5).

Wynikiem toczących się zmian zwyrodnieniowych w
mozgljest jego zantk ze zmniejszeniem wielkości za-
krętów i poszerzeniem bruzd. Zanikkory i struktur pod-
korowych przebtega z poszęrzeniem komór i spadkiem
masy mózgu. Głównym czynnikiem w upośledzeniu pa-



mięci i rozwoju otępienia w chA jest ubytek neuronów
w korze śródwęchowej i strukturach formacji hipokam-

uszkodzeniem po
6,29,34).Llcńa
owych zmntejsza

CA4, CA3 rogu Ammona o 78oń w podkładce, w war-
stwie komórek ziamistych w zakręcie zębaĘm hipokam-

neuronów warstwy II, III i V kory nowej, ciała migdało-

ronach warstw III i V kory nowej poniewaz wykazano

w War-
V kory
atyckie
-16 nm

włókienek, które byĘ immunoreakłwne z przeclwcia-

200 a 300 A.Poprzeczne przekroje tych struktur lkazy-

serwował inne fibrylarne struktury zbudowane z pęków
i wiązekrównolegĘch fibrylarnych elementów około 130

A grubości zwyrażnymi ziarnistymi strukturami widocz-

ku22lat. ZNW doĘczyło szczytowych dendrytów i ak-

zal<rętuzębatego wybarwiaĘ się słabo (36,40). Poszczę-

wykryto ietlnym. ZNW u psa rasy
norweski osie, w wieku 16,5 lat wy-
kazanob schowsky'ego i z użyciem
przeciwciał monoklon h neu-

ronach wystąpiły kule
Elektronowo-mikro W WY-

kazały, że ZNW podobnie jak komórki Picka były w
więkŚzości złożone z prostych włokien o średnicy 130-

1_,



150 A. To duże odkrycie, poniewaz dotychczas opisy-
wano neurony z neurofibrylarnymi zmianami,które byĘ
utworzone zparzystych włókien lub filamentów 100 A.
Zatęm znalezionę filamenty 150 A są nową kategorią
fibrylarnego materiału. W mozgach psów z silnąreak-
cjąw rogu Ammona Taul pozytywny materiał był rów-
nież stwierdzany w cytoplazmie neuronów wzgórza,
podwzgorza. w drobnych komórkach jądra czerwonego,
w substancj l, czarnej i w innych jądrach podkorowych.
Ponadto silną immunopozytywność ol i godendrocytów
obserwowano w ciele modzelowatym, w sklepieniu i w
podkorowej istocie białej.

Taul immunopozyfine płytki byĘ rozpoznane u kil-
ku psów w strukturach rogu Ammona, w ciele modzelo-
watym, w regionie okołokomorowym, a szczególnie w
pobliżu przedniego brzegl komór bocznych, Wielkość
pĘtek Tau-l pozy§łvnych wahał się od 20 do 200 p.

Szerokie nieregularne konfury pĘtek okazaĘ się kon-
glomeratami mĄch pĘtek.

Badania na starych lisach nie wykazały obecności
ZNW ajedynie stwierdzono zaburzenta fosforylacji biaŁ
ka tau (36). U lisow stwierdzono natomiast słabą umiar-
kowaną i silną immunoreaktywność z Tal l. Umiarko-
wanąreakcję we włóknach kiciastych sektora CA3 i CA4,
reakcję dyfuzyjną w istocię białej, immunopozytywny
materiał w cytoplazmie nielicznych oligodendrocytów'
był obecny u trzech lisów (3+). Stosunkowo silna reak-
cja doty czyła oligodendrocytów ctała modzelowate go,
sklepienia i podkorowej istoty białej, neuronów kory
mózgl,wzgorza i podwzgórza (4+). Specyficznym sek-
torem tych zmian okazał się hipokamp. Silna immuno-
pozyĘwnareakcja u lisów dotyczyła sektora CA3 i wnę-
ki. Immunopozytywność innych sektorów oun była
znacznie niżsŻa. U lisów Fenków bardzo silna reakcja
doĘczyła komórek korowego i międzypęczkowego oli-
godendrogleju (5+). Oligodendroglej reagował z Tal I

w całym oun. Bardzo silną reakcję obsetwowano w ko-
mórkach oligodendrogleju w sklepieniu w korze poty-
licznej, we wzgórzu (80% komórek), w CA3 zakrętu
zębatego (10% komórek) (36).

U jednego kota europejskiego w wieku 19lat opisano
ZNW i neuropilowe nici (36). Kocie ZNW stwierdzono
w korze skroniowej (warstwa II, III, V VI, stadium od 0,
I,2) i w CAl i CA3 rogu Ammona. U wymienionego
kota ponadto opisano immunopozytyłvne pĘtki Tau 1.

Pbńki lokalizowĄ się w struktur ach w zgórza i po dwz gó-
rza, posiadały nieregularny kształt, wybarwiały się na
kolor jasnożołĘ, a ich średnica przekraczŃa l50 p.

ZNW wykazano u starej owcy (13 lat), daniela (12
lat), muflona i jelenia milu (16lat). U tychzwierząt ob-
serwowano występowanie zmian neurofibrylamych w
pojedynczych komórkach kory czołowo-ciemieniowej i
skroniowej mozgu. W komórkach netwowych widocz-
ne byĘ grube Tau-1 immunopozytyłvne włókna wypeł-
niające cały perykarion (36).

Opisanau psów i lisów wewnątrzneuronalna, nadmier-
na, nieprawidłowa fosforylacja białka tau, szczególnie
silna w strukturach hipokampa (CAl, CA2) i włóknach
kiciasĘch, atakże obecność płytek Tau 1 pozytywnych
jest wspólnymlecz indyrvidualnie zmiennym (typ ko-
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mórki, struktury mózgu) specyficznym procesem powią-
zanym z wiekiem. Nadmierna akumulacja fosforylowa-
nego białka tau jest powiązana z degeneracją komórek.
Zmiany te pojawiają się już u młodych zwlerząt (psy w
wieku 5-9 lat) i lisy (5-7lat). Natężenie zmian wzrastaz
wiekiem, a u starszych psów i lisów stwierdza się za-
zwyczaj silną reakcj ę szczegolnie w formacji hipokam-
pa. Nadmiernie fosforylowane białko tau wskutek braku
skutecznej katabolizacji przez komórkę nerwową gro-
madzi się w cytoplazmie w postaci parzystych włókien.

Zwyrodnienie neurowłókienkowe u starych zw ierząt
stwierdzono (36) w niewielkim zaklesie w neuronach
kory skroniowej, rogu Ammona i wzgórza małp, psa,
kota, owcy merynos i dzikich przeżlwaczy. Należy pod-
kreślić, że zmiany neurofibrylarne (ZNW) u psa rasy
norweskiej w mikroskopie elektronowym składały się z
prostych filamentów i nie tworzyĘ struktur o typie PHF
właściwych dla chA.

U ludzi z chA zmiany neurowłókienkowe pojawiają
się w- strukturach mózgu w ściśle określonej kolejności,
a neurony wskutek gromadzenia PHF ulegają ewolucji
(etap 0, I,2,3,4). Uwarunkowane topograficznie zmia-
ny w oun pozwalĄąwyróżnic trzy okresy: okres zm7an
trans entorinalnych, limbicznych i izokorlikalny ch. Zr o ż-
nicowana immunopozytyłvność Taul sugeruje, że nad-
mierna tau fosforylacjaprzyczynia się nie tylko do zwy-
rodnień neuronalnych,lecz także do strat neuronów i
zaniku struktur hipokampa. Powszechnie stwierdzane
zmiany l zwierząt powyżej 9 lat sugerują ze te stany
patologiczne są skorelowarrc z wiekiem.

Wyniki badań na materiale ludzkim (4,2'7) l zwierzę-
cym, tj. owiec i kóz (10) wskazują ze nadmiemie fosfo-

rylowane białko tau wyprzedza powstawanie splotu neu-
rowłóki en kowe go (ZNW) l w lązanie ubi quityny. Wcze -

śniejsze badania przeprowadzone na starych psach, li-
sach, szczurach i królikach traktowanych neuroleptyka-
mi (39, 40) potwierdzajątę sugestię. Nadmierna fosfo-

rylacja białka tau powoduje upośledzenie odnowy mi-
krotubul, redukcję neurotubul i neurofilamentow. Nie-
prawidłowy cytoszkielet zawierający ZNW z PHF, zW-
rodnienie ziarnistowodniczkowe, ciała Hirano i płytki
starcze w pewnej populacji neuronów są uznane za cha-
rakterystyczne cechy uszkodzeń komórek w mózgach
pacjentów zchAi u starych ludzi(2,'7,4I,43-4'7). Ostat-
nie badania sugerują że nie Ęlko zaburzenie fosforyla-
cji białka tau prowadzi do tworzenia się ZNW lecz rów-
nież zablrzone procesy glikozylacji i sulfatacji. Nieste-
ty przyczyny zmian zwyrodnieniowych sązłożone i na-
dal niepoznane.

Metody srebrzenia ujawniają wysoką liczbę ZNW i
płytek starczych w korze pacjentów z chA. Zwyrodnie-
nie neurowłókienkowe ukazuje immunoreaktyrvność z
fosforylowanymi epitopami z NĘ A68, PHF tau. Typ i
rozmleszczenle w neuronach jest podobne we wszyst-
kich technikach. ZNW u pacjentów występuje bardzo
często w stratumpiramidaleCAl i CAż,w nielicznych
neuronach CA3 kory śródwęchowej, w średniej wielko-
ści neuronach warstwy II. W korze okołohipokampal-
nej, głównie neurony warstw II, ilI i Y zawierająZNw.
Nieliczne neurony kory nowej i hipokampa są immuno-



reakty\rvne z fosforylowanymi epitopami NW. Lokaliza-
cj a ob s er-wowanych zmian neurofibryl amych zależna o d
czasu trwania choroby jest podobna l, zgodna z optaco-
waniami Licznych autorów (27, 40, 43, 44).

Dystrybucja, morfolo gia, wzor immunobarwienia
ZNW były wspólnew mózgach niedźwiedzi brunatnych
i ludzi z chA (11). U niędźwtedzi neury§ z płytkamt
starczymi ukazują immunoreak§łvność z fosforylowa-
nymi epitopami neurowłókienkowymi NW (anĘgen pra-
widłowo obecny w aksonach),Iecz nie z .Ą68 i PHF tau
bogato występujący w chA. ZNW i SP w regionach no-
wej i starej kory (neocortex, allocortex) u starych nie-
dźw ledzj, p acj entów z chA ukazuj ą p odobny rozwoj . Ten
neuronalny cytoszkielet związany ZNW i pĘtkami star-
czymi jak ztego wynika nie jest vuryłączny tylko u ludzi.
Ssaki nieczłekokształtne mogą byc lżytecznymi mode-
lami do studiowania nad rozwojem patologii neurofibry-
larnej.

Zwyrodnienie neurowłókienkowe (ZNW) z lltra-
strukturalnymi i immunohi stochem lcznymi właściwo-
ściami typowymi dla ludzi nie było stwierdzone do tej
pory u mĄ (38, 48), chociaż badania Bons (5, 6) wyka-
zaĘ u lemurów myszaĘch obecność neurofibrylamej pa-
tologii podobnej do ludzkiej z chA. U rezusów neurony
niekiedy zawieraĘ nieprawidłowe filamenĘ o spiraĘm,
krótszym skręcie niz w klasycznych PHF u hldzi z chA.

ZNW opisano umałp, kota, psarasy norweskiej, owcy
i dzikich przeżuwaczy. U psa rasy norweskiej do polo-
wań na łosie wykazano zmiany o charakterze zwyrod-
nienia neurowłókienkowego (ZNW), lecz ultrastruktu-
ralnie nie potwierdzono obecności PHF. Zmiany te wy-
kazano natomiast u starej owcy rasy merynos. Podobny
opis tych zmian u owiec przedstawił Nelson (30).

W badaniach Cork (11) ujednego znledżwiedziul-
trastrukturalnie stwierdzono nieprawidłowe, proste 10-
16 nm (średnio l3 nm), lekko nieznacznle zagięte struk-
tury włókienkowe Iecznl,eparzyste skręcone włókna (pa-
ired helical folaments-PHF). U wszystkich badanych
niedźwiedzi nieliczne komórki piramidalne hipokampa
i regionor,v kory nowej wykazyw aĘ immunoreaktywność
z epitopami fosforylowanych NW. Z Ęch badań wyni-
ka, że zarówno ludzie jak i zwierzęta są podatne na roz-
woj zwyrodnienia neurowłókienkowego (ZNW), lecz Ń
dalszym ciągu brak odpowiedzi w jaki sposób dochodzi
do formowania się włókien i jakie czynniki współdzia-
lają w ich formowaniu.

U psa rasy norweskiej stwierdzono ZNW złożonę z
prostych włókien nieokreślonej dh,rgości, średnicy bli-
sko 150 A. Prawidłowe neurony ssaków ukazują dwa
typy wewnątrzkomórkowych włókien ż40 Atubule i 100
A filamenty. Opisane .vq1żeJ 150 A włókna byĘ trwałe,
opome na pośmiertną autolizę i utrwalanie w formalde-
hydzie. Obecność tych włókien w komórkach nerwo-
\Ąrych, stwierdza się w chorobie Alzheimera, po zapal,
no-mózgowym parkinsonizmie, Fakt ten wskazuje, że
niektóre z neuronów są zdolne w różnych patologicz-
nych warunkach do gromadzenia, rozmaitego typu fi-
brylarnego materiału.

Podany opis zmian neurofibrylarnych u zwierzątprzy-
pomina równiez ZNW w chorobie Steelle-Richardsona-

Olszewskiego u ludzi (postępujące porażenle nadjądro-
we) (37). Obecność ciał Picka stwierdzona u psa rasy
norweskiej jest również interesująca. Mechanizm tworze-
nia się ciał Picka nie jest jasny, Iecz z reguĘ stwierdza
się je w ekstensyłvnym i powolnym rozpadzie neuro-
nów, jako wynik wstecznych transsynaptycznych zm7an.

Hlp oteza, ze aluminium j e st czynnikiem ry zyka w r oz-
woju beta i nerufibrylarnej pato-
logii i otę heimera opiera się na
badaniach z 1965 r. (a9). Wpły*
neurotoksyczny aluminium był po raz pierwszy demon-
strowany w 1897 r., po podskórnym wprowadzeniu roz-
tworu glinu do organizmu zwierzęcta wystąpiło poraże-
nie opuszkowe, drżenia spastyczne, kurcze, zmiany w
rdzeniu kręgowym z obecnościąwtrętow i szybka utrata
masy ciała. Badania tych autorów wskazują (tab. 1), że
iniekcja związkll aluminium indukuje formowanie się
Z}IW. U pacjentów z chA elektronowe i laserowe mikro-
proby całościowych analiz LAMMA wskazują na obec-
nośó glinu w ZNW, jądrach amyloidowych pĘtek i w
jądrach neuronów. Badania nad patologią chA i encefa-
lopatią indukowaną aluminium u królikow wskazują że
glin nie jest przyczyną zmlan neuropatologicznych w
chA. Ze względu na wagę problemu naleĘ podjąć dalsze
badania celem szczegołowego określenia toksycznego
wpłyłvu związkow glinu na organizm ludzi i zwterząt.

Zwyrodnienie neurowłókienkowe (ZNW) u zw terząt
obserwowano rzadko, pomimo ze u wielu znich stwier-
dzono zablrzenia fosforylacji białka tau. Obser-wacjata
sugeruje, że oprócznieprawidłowej fosforylacji tau, inne

Tab. 1. Porównanie zmian powodowanych przez g|in z neu-
rofibrylarną patologią w chorobie Alzheimera

choroby, W których

stwietdza się zNW u ludzi

TOpogralia zNW

W kOmórkach

struktula zNw

slruktura białek

Ś lednica protofilamenlów

lmmunOle aktywność
z przeciwciałami

Pneciwciało 70 kDa ZW

Przeciwciała przeciW laU

i plzeciW ubikWitynie

FluOrescencia W tioflawinie s

Dwułomność w baruieniu
czerwienią Kongo

MetOdy sreblzenia

BarWienie błękitem tolUidyny

EncelalOpatia aluminiOwa

Kora, hipokamp
w rdzeniu kręgowym

PetikaliOny kOmórek

bliższa części aksonu,
W dendrylach lecz nie
w dendrytach końcowych

10 nm ZNW

68, 150 i 200 kDa

20t3A

chOtOba Alzheimeta,
dementia pugilislica,
zespół DoWna, otępienie
patkinsonowskie
z wysp Guam, choroba
Hallervoldena spatza,
lipOlUscynOza, ch0l0ba
Picka, stwaldnienie
guzoWate pOdOstle

slwaldnienie mózgu

Kora, hipokamp, blak
w ldzeniu klęgowym

Bliższa część perykariOnu,

kOńcOWe aksOny, dendryty

20 d0 24 nm zNW

45 d0 62 kDa

32ł4A



czynniki patogenetyczne mogąw sposób istotny warun-
kować proces tworzenia zmian o typie ZNW. U pacjen-
tow z chorobą Alzheimera ljczba ZNW z PHF, postęp
zmian w sttukurze mózgowia (oun) są nieporównlłval-
ne z materiałem zwierzęcym, w którym nie wykazano
ZNW z PHF.
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