ZDROWIE

NOWE STRATEGIE
W LECZENIU CHOROBY
ALZHEIMERA
Frankfurt, rok 1901. Na oddział szpitala psychiatrycznego doktor Alois Alzheimer
przyjmuje 56-letnią Auguste D. Kobieta od pewnego czasu ma problemy z pamięcią
i trudności z orientacją w terenie. Niepokój budzi także odmienne zachowanie chorej,
która stała się zazdrosna i naprzykrzająca wobec bliskich. Doktor prowadzi obserwacje,
ale z roku na rok stan Auguste pogarsza się. Pięć lat później kobieta umiera, a sekcja
zwłok jej mózgu przeprowadzona przez Alzheimera wskazuje na rozległe zwyrodnienie
komórek nerwowych. Dziś oficjalnie opisane powyżej zaburzenie nazywamy chorobą
Alzheimera. Dziś choroba Alzheimera i jej leczenie stanowi piętrzący się problem ze
względu na wzrost średniej długości życia.
Choroba Alzheimera (AD) jest zaburzeniem układu nerwowego i według szacunków World Report on Alzheimer's
Disease zachorowalność na tę przypadłość w skali światowej w roku 2050
przekroczy liczbę 152 milionów osób.
Choroba Alzheimera należy do chorób
o podłożu neurodegeneracyjnym, ponieważ w trakcie jej przebiegu dochodzi
do stopniowego niszczenia komórek nerwowych. Utrata neuronów w rejonach
mózgu odpowiedzialnych za pamięć jest
przyczyną wystąpienia zmian o charakterze demencji.

MECHANIZMY RZĄDZĄCE
CHOROBĄ
Choroba Alzheimera wystąpi, gdy
w strukturach tkanki mózgowej pojawią się dwie patologiczne struktury:
zewnątrzkomórkowe blaszki (płytki)
amyloidowe oraz wewnątrzkomókowe
splątki neurofibrylarne. Płytki amyloidu
jako substancje obce wpływają na układy
neuroprzekaźnikowe w tym między innymi na układ glutaminergiczny. Głównym
neuroprzekaźnikiem wskazanego układu
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jest glutaminian, który odgrywa kluczową rolę w procesach uczenia się czy
tworzenia szlaków pamięciowych. Tworzenie śladów pamięciowych wymaga
obecności przekaźnika drugiego rodzaju,
którym są jony wapnia. W zdrowym organizmie jony wapnia pomagają tworzyć
środowisko chemiczne niezbędne do
gromadzenia się informacji. W warunkach
patologicznych natomiast nadmiar glutaminianu powoduje nadmierny napływ
jonów wapnia do komórki nerwowej, co
w rezultacie prowadzi do ich przeładowania. W środowisku nadmiernej obecności
wapnia neurony umierają. W chorobie
Alzheimera płytki amyloidu powodują
zewnątrzkomórkową kumulację glutaminianu, co pociąga za sobą wewnątrzkomórkowe odkładanie się jonów wapnia.
Na przestrzeni ostatnich lat określono, że
choroba Alzheimera ma podłoże zapalne i za jej wystąpienie odpowiedzialne
są wadliwie działające mechanizmy immunologiczne. Trudno jednoznacznie
wskazać, która z teorii stanowi bezpośrednią drogę rozwoju choroby. Na ten
moment wiemy, że choroba pojawia się

u osób powyżej 65 roku życia, ale szacuje się, że pierwsze patologiczne zmiany
w tkance nerwowej pojawiają się na 20
lat przed wystąpieniem pierwszych zaburzeń poznawczych. Niedawno naukowcy
wskazali na jeszcze jedną teorię predysponującą do rozwoju choroby, wiążąc ze
sobą chorobę Alzheimera i parodontozę.
Kolonizacja jamy ustnej przez bakterię
Porphyromonas gingivalis powoduje przewlekłą chorobę dziąseł i co ciekawe po
dokładniejszych badaniach okazało się,
że wymieniona bakteria oraz wydzielane przez nią substancje (gingipainy) są
także obecne w mózgach chorych na
Alzheimera. Wyjaśnienie powyższej teorii
wymaga jeszcze wielu prac. A co z grupami ryzyka? Za czynniki predysponujące
do rozwoju choroby odpowiedzialne są
między innymi obciążenia genetyczne.
Za jeden z takich czynników uznaje się
trisomię chromosomu 21. Oznacza to
w praktyce, że osoby cierpiące na zespół
Downa są grupą szczególną, u której ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera
znacznie wzrasta. Według badań wystąpienie choroby powiązane jest ze zmianą
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składu lipidów i kwasów tłuszczowych.
W kilku pracach zauważono, że ryzyko
pojawienia się choroby Alzheimera wzrasta, kiedy wraz ze spożywaną dietą dostarcza się zwiększoną ilość nasyconych
kwasów tłuszczowych. Tłuszcze nasycone to tłuszcze pochodzenia zwierzęcego,
które wykazują małą reaktywność, a ich
spożycie w dużych ilościach powoduje wzrost poziomu złego cholesterolu
(LDL). By potwierdzić zasadność stwierdzenia wykonano badania na modelu
zwierzęcym. Myszy, które przez okres
czterech miesięcy karmiono dietą typu
zachodniego (dieta obfitująca w produkty smażone, dania fast food i słodkie przekąski) wykazywały zwiększoną
kumulację amyloidu w mózgu. Jednym
z możliwych czynników wpływającym
na ryzyko wystąpienia choroby jest styl
życia. Zauważono, że osoby podejmujące

zajęcia rekreacyjne czy ćwiczenia umysłowe i fizyczne są w mniejszym stopniu
narażone na wystąpienie choroby.

w procesach tworzenia się szlaków pamięciowych.

KILKA SŁÓW O OBECNYM LECZENIU

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
w badaniach klinicznych oceniono ponad
130 leków mających potencjalne zastosowanie w chorobie Alzheimera. Badania
cechuje wysoki wskaźnik niepowodzenia
i mimo znacznego postępu w nauce od
2003 roku Światowa Organizacja ds. Leków
(FDA) nie zatwierdziła żadnego nowego
preparatu w leczeniu choroby Alzheimera.
Przyczyną trudności są niejednoznacznie
określone mechanizmy rządzące chorobą,
tak więc działanie potencjalnych leków
opiera się jedynie na przedstawionych
powyżej hipotezach. Badaniom klinicznym poddawane są leki, które: spowalniają
proces tworzenia się amyloidu, splątków
neurofibrylarnych, czy terapie

Leczenie choroby Alzheimera to leczenie
objawowe, które zakłada wykorzystanie
dwóch klas leków: inhibitorów acetylocholinesterazy (AchE) oraz antagonistów receptora NMDA. Pierwsze z leków,
ordynowane są chorym w początkowych
stadiach choroby i poprzez swoje działanie spowalniają rozkład acetylocholiny.
Uznaje się, że obecność acetylocholiny w szczelinie synaptycznej poprawia
funkcje poznawcze czy zmniejsza nasilenie zaburzeń o charakterze demencji.
Druga grupa leków wpływa na działanie
układu glutaminianergicznego, który
jak wcześniej wspomniano uczestniczy

NOWE METODY LECZENIA
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z wykorzystaniem komórek macierzystych, terapii genowych lub cząsteczek
o charakterze przeciwzapalnym i metabolicznym. W projektowaniu nowych leków,
mających potencjał terapeutyczny wykorzystuje się wcześniej znane struktury
chemiczne o właściwościach cholinergicznych, przeciwutleniających i neuroprotekcyjnych. Takie cząsteczki składające się
z kilku elementów nazwano ligandami
skierowanymi na wiele celów. Leki wielofunkcyjne łączą w sobie przenikalność
przez barierę krew – mózg, możliwość
oddziaływania z wieloma receptorami
i w swoim działaniu zmniejszają objawy
typowe dla choroby Alzheimera. W ogólnym schemacie do projektowania takich
hybryd użyto jako jednego z komponentów takryny wykazującej działanie poprawiające funkcje poznawcze oraz substancji
o charakterze przeciwutleniającym. Powyższe założenie przyniosło pojawienie
się leków wielofunkcyjnych łączących
w sobie cząsteczki: takryny i melatoniny,
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takryny i kumaryny, takryny i resweratrolu
czy wielu innych. Dla przykładu w komponentach takryna-resweratrol zaobserwowano działanie antyamyloidowe oraz
przeciwzapalne osiągnięte przy udziale
resweratrolu, który jest związkiem obecnym w winie.
Badaniom klinicznym poddawane są
także szczepionki, które w swoim składzie zawierają fragmenty amyloidu. Jako
pierwsza przebadana została szczepionka
AN-1792. Badania z jej udziałem zostały
jednak przerwane ze względu na wystąpienie przykrych działań niepożądanych
u zaszczepionych. Co więcej tylko 20%
chorych wytworzyło przeciwciała gotowe
do walki z amyloidem i efekt kliniczny samej szczepionki był porównywalny z efektem placebo. Nieco inne wyniki uzyskano
w badaniach z udziałem szczepionki UB311, która wykazywała bezpieczniejszy
profil działania przy pożądanej aktywacji
układu immunologicznego.

Obecnie wielkie nadzieje wiąże się
z aducanumabem, który ogranicza nieprawidłowości związane z obecnością
amyloidu i wykazuje skuteczność w ograniczaniu demencji u pacjentów leczonych lekiem w III fazie badań klinicznych.
Jeśli spełnione zostaną kolejne założenia
aducanumab może stać się pierwszym
lekiem modyfikującym przebieg choroby. Do leczenia choroby Alzheimera
pretenduje także przeciwciało monoklonalne ukierunkowane na amyloid. Jest
nim BAN2401. W badaniach klinicznych
oceniany jest także efawirenz, dzięki reakcją które powoduje, następuje usunięcie cholesterolu z tkanki mózgowej,
co zapobiega jego niekorzystnemu
gromadzeniu. Efawirenz przeszedł pozytywne próby w modelach zwierzęcych,
ponieważ zmniejszał poziom cholesterolu w mózgu, hamował mikrozapalenie
oraz kumulację amyloidu. W obecnych
badaniach klinicznych uwzględnia się
wykorzystanie ludzkich autologicznych
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układu nerwowego i według szacunków
World Report on Alzheimer's Disease zachorowalność na tę przypadłość w skali
światowej w roku 2050 przekroczy liczbę
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mezenchymalnych komórek macierzystych. Są to komórki, które wykazują profil
przeciwzapalny czy immunomodulujący,
ponieważ zwiększają ilość działających
ochronnie mediatorów układu odpornościowego. W badaniach na modelach zwierzęcych transplantacja takich
komórek hamowała śmierć neuronów
spowodowaną przez płytki amyloidu.
Wskazano także na redukcję akumulacji
amyloidu, pobudzona została neurogeneza, czyli proces powstawania nowych neuronów i tym samym poprawa
pamięci. W ostatnich latach do badań

klinicznych włączono małocząsteczkowy związek jakim jest COR388. COR388
jest inhibitorem gingipain, które są wytwarzane przez bakterię Porphyromonas
gingivalis. Wykazano, że związek redukuje
wytwarzanie amyloidu, ogranicza zapalenie tkanki nerwowej i działa ochronnie
na neurony. Oprócz nowych związków
w badaniach klinicznych wykorzystuje
się także dobrze znane leki. Są to między
innymi: leki przeciwcukrzycowe takie jak
liraglutyd, który wykazuje działanie antyamyloidowe i neuroprotekcyjne; leki
obniżające poziom cholesterolu (statyny)

takie jak atorwastatyna i simwastatyna,
które obniżały poziom amyloidu w płynie
mózgowo-rdzeniowym. Leki te bada się
samodzielnie lub łączy się ich działanie
z wprowadzeniem do trybu życia aktywności fizycznej.
Pomimo ogromnej ilości preparatów
ocenianych w badaniach klinicznych do
tej pory nie udało się uzyskać przełomu
w leczeniu choroby Alzheimera. W terapii
badacze napotykają na wiele przeszkód
i jak sami uważają wdrożone leczenie występuje w momencie, gdy zmiany neurodegeneracyjne są już nieodwracalne. Aktualnie czekamy na decyzję rejestracyjną
co do adacanumabu, który jako pierwszy
redukuje objawy towarzyszące chorobie
Alzheimera.
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