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Mimo imponującego postępu wiedzy na temat podstaw molekularnych choroby Parkinsona (PD),
jak również zrozumienia szlaków molekularnych uszkodzenia komórek i ich śmierci w ciągu
ostatnich lat, nadal nie ma skutecznego leku, który byłby w stanie zahamować progresję tej
choroby. Niepowodzenie można wyjaśnić wieloma czynnikami, w tym również tym, że do tej pory
terapie eksperymentalne w niewielkim stopniu koncentrowały się na jednym z ważnych elementów
progresji choroby, czyli degeneracji aksonów. Nadal nie wiadomo jaka część neuronu – ciało
komórki nerwowej czy akson – ulega uszkodzeniu na początku choroby. Niektórzy sugerują, że
elementem, który bierze na siebie ciężar uszkodzenia, są aksony i ich zakończenia. Nie udało się
jednak osiągnąć zgodności w tej kwestii i dlatego hipoteza sugerująca wczesny udział aksonów
w procesie patogenetycznym choroby Parkinsona nie została formalnie włączona do zestawu
aktualnych teorii patogenezy choroby. Ponadto, mimo coraz większej liczby dowodów, że
mechanizmy molekularne degeneracji aksonów są odrębne i odmienne od kanonicznych szlaków
programowanej śmierci komórki, prowadzących głównie do destrukcji ciała komórki nerwowej, nie
uwzględniano tego faktu, a tym samym możliwości wczesnego zajęcia aksonów w PD. Skutkiem
był brak zainteresowania neurobiologią aksonów w kontekście poszukiwania nowego celu terapii
PD. Autorzy tego opracowania sugerują, że postępująca degeneracja aksonów, a nie ciał komórek
nerwowych, jest pierwotnym czynnikiem determinującym kliniczną progresję choroby. Dlatego
w przyszłych badania nad terapiami eksperymentalnymi mającymi na celu zahamowanie progresji
choroby korzystne może być skoncentrowanie się na mechanizmach degeneracji aksonów.

C

horoba Parkinsona (PD) jest prototypową chorobą neurodegeneracyjną o początku w wieku dorosłym. Przełomowe odkrycia w terapii tej choroby doprowadziły do istotnej klinicznie poprawy jakości życia chorych. Stało się tak dzięki lewodopie, a później również dzięki
głębokiej stymulacji mózgu, która jest skuteczną terapią uzupełniającą.1,2 Mimo tych niewątpliwych osiągnięć nadal nie można zaoferować leczenia, które zahamowałoby postęp choroby.
W tym kontekście leczenie choroby Parkinsona nie odbiega od terapii innych chorób neurodegeneracyjnych. Pod koniec dekady mózgu (1990-2000) pojawiła się nadzieja, że bliskie jest odkrycia leczenia, które zahamuje postęp tej choroby.3 Po 10 latach nadal jednak nie przybliżono się
do wyznaczonego celu, mimo znacznego postępu wiedzy w dziedzinie podstaw molekularnych
i genetycznych PD oraz śmierci neuronów. Dlaczego więc tak istotny cel kliniczny, jakim jest zahamowanie postępu PD, pozostaje mimo wielu starań wciąż poza zasięgiem? Powodów może być
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wiele.4 Opracowanie leków modyﬁkujących przebieg choroby ograniczają dalekie od ideału modele zwierzęce PD i złożone projekty badań klinicznych.
Na poziomie molekularnym odkrycie, że neurodegeneracja jest autonomicznym, ściśle kontrolowanym procesem
programowanej śmierci komórki (programmed cell death,
PCD),5 wzbudziło nadzieję na opracowanie terapii neuroprotekcyjnych. Wydaje się, że jeśli neurodegeneracja jest faktycznie zorganizowanym procesem PCD, możliwe jest
ingerowanie w niego, nawet gdy czynnik zapoczątkowujący
pozostaje nieznany. Jest wiele bardzo wyraźnych przykładów
eksperymentalnych zapobiegania śmierci neuronów przez
blokadę PCD, nawet po zadziałaniu najbardziej destrukcyjnych neurotoksyn. Ta uderzająca dysproporcja między
ogromnym wpływem neuroprotekcyjnym z jednej strony
i całkowitym niepowodzeniem podejścia antyapoptotycznego w badaniach klinicznych4,6 jest bardzo frustrująca i zaskakująca. Z drugiej strony, taka dysproporcja może sugerować
potrzebę innego nowego podejścia.
W wielu badaniach eksperymentalnych wykazano, że bardzo wyraźnej ochronie ciał komórek nerwowych, uzyskiwanej
dzięki blokowaniu PCD, nie towarzyszyła neuroprotekcja na
poziomie aksonalnym.7-10 Ta dysproporcja nie jest czymś niespodziewanym, ponieważ istnieją mocne dowody, że kanoniczne szlaki PCD odgrywają mniejszą rolę w degeneracji
aksonalnej.11,12 Wśród badaczy procesów prowadzących
do śmierci komórek powszechnie znana jest koncepcja, że
destrukcja ciała komórki nerwowej na drodze PCD przebiega
w mechanizmach całkowicie odrębnych i odmiennych niż destrukcja aksonów. Ta ostatnia bywa nazywana niekiedy „programowaną śmiercią aksonów”.13 Jednak procesowi
„programowanej śmierci aksonów” nie poświęca się wystarczającej uwagi w dyskusjach na temat możliwych strategii terapeutycznych. Jest to szczególnie zaskakujące, jeśli weźmie
się pod uwagę liczbę badaczy popierających teorię, że na początku PD proces patologiczny dotyczy zakończeń aksonalnych. Celem autorów jest zwrócenie uwagi na mechanizmy
degeneracji aksonalnej w poszukiwaniach możliwego leczenia neuroprotekcyjnego PD.

Jak choroba postępuje we wnętrzu
neuronów?
W przebiegu PD z czasem dochodzi zarówno do degeneracji
aksonów, jak i ciał komórek nerwowych. Bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie, w jakim miejscu komórki (przedziale/kompartmencie) zostaje zapoczątkowany ten proces? Czy
dysfunkcja rozpoczyna się w ciele komórki nerwowej i powoduje następczą degenerację aksonów, czy też dysfunkcja bierze początek w zakończeniu nerwowym lub wewnątrz aksonu,
kiedy jeszcze ciało komórki jest zdrowe, a następnie wstecznie
powoduje jego degenerację. Sekwencja zdarzeń jest kluczowa dla opracowania terapii neuroprotekcyjnych, ponieważ
najwcześniejsza możliwa interwencja może zapobiec wtórnym
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powikłaniom, w tym procesom degeneracji. Na tym etapie
podstawowe pytanie dotyczy zatem miejsca, w którym zaczyna się choroba na poziomie komórkowym. Należy podkreślić,
że różni się ono znacząco od pytania o lokalizację procesu
chorobowego w mózgu na poziomie strukturalnym. Sugeruje się, że PD rozpoczyna się w rejonie grzbietowego jądra ruchowego nerwu błędnego i rejonie opuszek węchowych.14 Ta
koncepcja jest jednak dość kontrowersyjna15-17 i nie ma bezpośredniego związku z początkowymi zdarzeniami zachodzącymi w komórkach. Oceniając dowody odnoszące się
do kompartmentu komórkowego, w którym rozpoczyna się
PD, autorzy opierają się głównie na danych dotyczących dopaminergicznego układu nigrostriatalnego, ponieważ jest on najszerzej badany w kontekście PD. Nie zamierzają jednak tym
samym skoncentrować się na szlakach dopaminergicznych jako wyłącznie zaangażowanych w proces chorobowy. Przeciwnie, dobrze wiadomo, że w PD uszkodzenie obejmuje także
niedopaminergiczne, niekatecholaminergiczne i niezwiązane
z ruchem układy neuroprzekaźnikowe.18 Wnioski dotyczące
sekwencji zdarzeń w nigrostriatalnym układzie dopaminergicznym można będzie jednak prawdopodobnie odnieść
do innych układów niezwiązanych z ruchem.
SZACOWANIE UBYTKU NEURONÓW SN NA POCZĄTKU CHOROBY

W większości prac przeglądowych na temat PD podaje się,
że objawy ruchowe pojawiają się, gdy zniszczeniu ulega około 50% neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej
(substantia nigra, SN).19,20 Niektóre dane szacunkowe sugerują również ubytek sięgający 60-70%.21,22 Najczęściej cytowaną pracą dotyczącą zmniejszenia liczby neuronów SN jest
publikacja Fearnleya i Leesa.23 Przeprowadzona przez nich
analiza regresji dla związku pomiędzy utratą neuronów w istocie czarnej a czasem trwania PD wskazywała, że w chwili pojawienia się objawów choroby, po uwzględnieniu wieku,
ubytek ten wynosi 31% (ryc. 1A). Te dane są zgodne z innymi
obserwacjami tych autorów u osób z przypadkowo wykrytymi ciałami Lewy’ego (incidental Lewy bodies, ILB), które mogą reprezentować przedkliniczne stadia PD. Stwierdzili oni,
że u badanych z ILB, przy braku wyraźnych objawów klinicznych choroby, po uwzględnieniu wieku, ubytek neuronów
istoty czarnej wynosi 27% (ryc. 1B).
Następne ilościowe badania morfologiczne potwierdziły
około 30% ubytek wszystkich neuronów w SN.24,25 Ma i wsp.
w badaniach sekcyjnych analizowali związek między całkowitą liczbą neuronów SN a czasem trwania choroby (ryc. 1C).
Ekstrapolowanie ich analizy regresji liniowej na czas „0” potwierdziło zachowanie około 70% neuronów dopaminergicznych w porównaniu do grupy kontrolnej. Po analizie gęstości
neuronów SN w danej objętości Greffard i wsp. wykazali, że
zarówno dla regresji liniowej, jak i wykładniczej w czasie pojawienia się objawów ruchowych ubytek neuronów istoty
czarnej wynosi około 30%.25 Zatem można stwierdzić, że wyniki badań są zgodne co do ubytku około 30% neuronów SN,
w porównaniu do odpowiednio dobranej pod względem wieku grupy kontrolnej, w chwili pojawienia się pierwszych objawów ruchowych PD.
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SZACOWANIE UTRATY PRĄŻKOWIOWYCH ZAKOŃCZEŃ
DOPAMINERGICZNYCH NA POCZĄTKU CHOROBY
Praca Bernheimera i wsp.26 jest często cytowana
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dla poparcia twierdzenia, że objawy ruchowe choroby Parkinsona
pojawiają się, gdy stężenie dopaminy w obrębie prążkowia
lub skorupy zmniejszy się o około 80%.19,22 W badaniu Bernheimera nie zawarto jednak użytecznych informacji dla tego
rodzaju obliczeń. Tylko 39 z 64 badanych pacjentów miało PD,
a spośród nich tylko u 13 oceniano stężenie dopaminy
w mózgu. Nie przeprowadzono analizy ilości dopaminy jako
funkcji czasu trwania choroby ani analizy regresji. Zamieszczone dane są więc zbyt skąpe i niejednorodne, by na ich
podstawie dokonać takich obliczeń (ryc. 2A). Riederer i Wuketich analizowali dane dla pośmiertnych stężeń dopaminy
w jądrze ogoniastym w zależności od zaawansowania choroby.27 Oceniali oni dwie kohorty pacjentów: pierwszą złożoną
z 27 chorych, u których choroba rozpoczęła się w 60±1 roku
życia, i drugą składającą się z 12 chorych, u których objawy
pojawiły się w wieku 73 lat±1 rok. Jak pokazano na rycinie 2B,
ekstrapolowanie uzyskanych wyników na czas zachorowania
pozwoliło na wykazanie, że w czasie pojawienia się objawów
choroby zmniejszenie stężenia dopaminy w jądrze ogoniastym, w porównaniu do dobranej pod względem wieku grupy
kontrolnej, wynosiło dla tych grup odpowiednio 68 i 82%.
Badania pośmiertne dotyczące stężeń dopaminy budzą
wątpliwości w związku z możliwym wpływem czasu upływającego od śmierci do badania stężenia dopaminy. W rozwiązaniu tego problemu pomogła analiza miejsc wiązania pęcherzykowego transportera monoamin przez trytowaną dihydrotetrabenazynę ([3H] TBZOH).28 Wiązanie [3H] TBZOH
w jądrze ogoniastym post mortem analizowali Scherman
i wsp. u 57 pacjentów z PD i 49 osób z grupy kontrolnej.
Stwierdzili oni, że objawy motoryczne w PD pojawiają się, gdy
dochodzi do około 50% zmniejszenia wiązania w porównaniu do poziomów oszacowanych dla osób zdrowych w tym
samym wieku (ryc. 2C).28 W obu badaniach, podsumowanych
na rycinach 2B i 2C, dane dotyczą jądra ogoniastego. W badaniu Schermana wyraźnie większy spadek stwierdzano jednak

RYCINA 1. Szacowanie ubytku neuronów dopaminergicznych w istocie
czarnej (SN) w momencie pojawienia się objawów choroby Parkinsona.
(A) Fearnley i Lees23 analizowali liczbę pigmentowanych komórek w SN
w zależności do czasu trwania objawów choroby oraz przeprowadzili
analizę regresji w oparciu o wykładniczy spadek ich liczby. Oszacowali,
że ubytek tych neuronów wynosi ogółem około 30%, po uwzględnieniu
wieku. (B) Opierając się na tych ustaleniach, określili oni również 27%
podprogowy ubytek neuronów u osób z przypadkowo stwierdzonymi
ciałami Lewy’ego. (C) Podobne dane szacunkowe uzyskali również Ma
i wsp. w swoich badaniach sekcyjnych dotyczących pigmentowanych
neuronów w SN.24 Analiza regresji liniowej ich danych z ekstrapolowaniem
wyników na czas pojawienia się pierwszych objawów choroby pozwoliła na
ustalenie, że ubytek neuronów dopaminergicznych w tym momencie
wynosił około 30%. (D) Greffard i wsp. dokonywali obliczeń liczby
neuronów dopaminergicznych w części zbitej istoty czarnej i obliczali ich
gęstość w jednostce objętości. Stosując analizę najlepszego dopasowania
albo funkcji liniowej, albo krzywej ujemnego rozkładu wykładniczego
ustalili oni, że w chwili pojawienia się objawów choroby ubytek neuronów
wynosi około 30%.25
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RYCINA 2. Szacowanie spadku wiązania markera dopaminergicznych
zakończeń nerwowych (DA) po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.
(A) Prezentacja graﬁczna danych z cytowanego wyżej badania Bernheimera
i wsp. stanowiącego poparcie dla twierdzenia, że redukcja ta w czasie
pojawienia się pierwszych objawów choroby wynosi 80%.26 W badaniu
Bernheimera analizy biochemiczne przeprowadzono na materiale
otrzymanym od 13 chorych z rozpoznaną chorobą Parkinsona (PD). Nie
przeprowadzono analizy regresji logistycznej. (B) Reider i Wuketich oceniali
stężenia DA u członków dwóch kohort chorych z PD: pierwszej złożonej
z pacjentów, u których choroba rozpoczęła się w wieku 60 lat ±1 rok i drugiej
składającej się z pacjentów o początku choroby w wieku 73 lat ±1 rok.
Ekstrapolowanie tych wyników wstecz wykazało 68 i 82% zmniejszenie
stężenia DA w jądrze ogoniastym, odpowiednio w młodszej i starszej grupie.
(C) Scherman i wsp. w badaniach post mortem analizowali wiązanie �dihydrotetrabenazyny ([3H] TBZOH) do pęcherzykowego transportera
monoamin w jądrze ogoniastym osób z PD.28 Analiza regresji
wielomianowej wykazała 49% zmniejszenie liczby miejsc wiązania
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby.
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w skorupie.NapodstawieanalizyprzeprowadzonejprzezKishai wsp.29 możnapodejrzewać,żeubytekdopaminynapoczątku choroby będzie większy w skorupie niż w jądrze
ogoniastym.Wydajesięzatem,żeobliczonydlajądraogoniastegoubytekmarkeradopaminergicznegoprowadziprawdopodobniedo niedoszacowaniacałkowitejutratyneuronów
dopaminergicznychw prążkowiu.
Dodatkowe informacje na temat nasilenia uszkodzenia
prążkowiaw czasiepojawieniasięobjawówchorobymożna
uzyskać z badań nad ILB. Za koncepcją, że chorzy z ILB
(tzn. z ciałami Lewy’ego [LB] w mózgu, ale bez objawów
klinicznychparkinsonizmulubotępienia)mogąreprezentować przedkliniczną fazę PD przemawia badanie Fearnleya
i Leesa.23 PodobnewynikiuzyskalirównieżRossi wsp.,20 którzyobserwowaliistotny17%spadekgęstościneuronóww SN
chorychz ILB.PrzeprowadzoneprzezBeachai wsp.badania
mózgówosóbz ILBwykazało50%zmniejszeniestężeniahydroksylazytyrozyny(TH)w skorupie.30
Liczbapozostającychw SNneuronówniezależyod czynnikówwpływającychnazachowanietkanekpośmierci,jednakanalizybiochemicznesąod niegościślezależne.Podaje
tow wątpliwośćwynikiwykazującewiększyubytekmarkera
dopaminergicznegoniżneuronówSN,sugerującjednocześnie,żemożetobyćartefaktspowodowanyanaliząpośmiertną. Warto zatem rozważyć analizę wiązania radioliganda
będącegomarkeremneuronówdopaminergicznychw prążkowiuin vivo.W wielubadaniachradiologicznychanalizowanozwiązekpomiędzyubytkiemmarkeradopaminergicznego
a pojawieniemsięobjawówruchowych.W opracowaniuautorówuwzględnionotylkotebadania,w którychkorzystano
z analizyregresjiz ekstrapolowaniemwynikównaczaszachorowania,jakrównieżbadaniau pacjentówz objawamijednostronnymi(naprzykładstadiumI wedługHoehni Yahra),
w których porównywano ubytek neuronów po stronie
dotkniętej chorobą z niezajętą chorobą stroną przeciwną
(tabela).W badaniachtychkorzystanoz trzechróżnychradioligandów:[18F]lewodopyw celuocenymetabolizmulewodopy, ligandów transportera dopaminy lub ligandów
pęcherzykowego transportera monoamin (Nandhagopala
i wsp.31).Szacunkowautratazakończeńdopaminergicznych
w momencie zachorowania jest mniejsza w badaniach
z zastosowaniem[18F]lewodopy(20-50%w skorupie)w porównaniuz uzyskanymidlainnychligandów(50-70%w skorupie). Sugeruje się, że kompensacyjny wzrost stężenia
dekarboksylazy kwasów aromatycznych może prowadzić
do niedoszacowaniautratyzakończeńdopaminergicznych
w badaniachz wykorzystaniempozytonowejtomograﬁiemisyjnejz [18F]dopą.31,32 Jeśliograniczonobysiędo szacunkowychocenubytkuneuronówuzyskanychzapomocąinnych
ligandów,wówczaswartości50-70%korespondowałybyz 50%
ubytkiemstwierdzanymw badaniachpośmiertnychprzyużyciu[3H]TBZOH(ryc. 2)28 i analiząstężeniabiałkaTHu pacjentówz ILB.30
Podsumowując, wyniki dostępnych badań sugerują, że
w czasiepojawieniasiępierwszychobjawówruchowychzakresutratymarkerówdopaminergicznychw prążkowiulub
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TABELA. BADANIA NEUROOBRAZOWE W CHOROBIE PARKINSONA DOTYCZĄCE UBYTKU DOPAMINY W PRĄŻKOWIU I SKORUPIE
W MOMENCIE POJAWIENIA SIĘ PIERWSZYCH OBJAWÓW CHOROBY
Autor

Rok

Numer

Technika

Ligand

Prążkowie
(% ubytku)

Skorupa
Analiza
(% ubytku)

Metabolizm L-dopy
Morrish i wsp.
Morrish i wsp.
Lee i wsp.32
Hilker i wsp.

1995
1998
2000
2005

11
32
13 (HY I)
31

PET
PET
PET
PET

[18F] Dopa
[18F] Dopa
[18F] Dopa
[18F] Dopa

–
–
–
–

20-43
25
38-52
31

HY I (ipsi- vs kontralateralnie)
Regresja
HY I (ipsi- vs kontralateralnie)
Regresja

Wiązanie transportera dopaminy
Tissingh i wsp.
Lee i wsp.32
Schwarz i wsp.

1998
2000
2004

8 (HY I)
13 (HY I)
6

SPECT
PET
SPECT

[123I]β-CIT
[11C] MP
[123I] IPT

39-51
–
43

51-64
56-71
56

HY I (ipsi- vs kontralateralnie)
HY I (ipsi- vs kontralateralnie)
Regresja

Wiązanie pęcherzykowego
transportera monoamin
Lee i wsp.32

2000

13 (HY I)

PET

[11C] DTBZ

51-62

HY I (ipsi- vs kontralateralnie)

W każdym badaniu, stopień ubytku zakończeń dopaminergicznych w całym prążkowiu lub skorupie była oceniany zarówno za pomocą analizy regresji
logistycznej z wstecznym ekstrapolowaniem wyników do czasu = 0 lub poprzez ustalenie, u pacjentów z jednostronnymi objawami choroby Parkinsona
(stadium I Hoehn-Yahra [HY I], tożstronnego ubytku (ipsi) w stosunku do objawów, a następnie porównanie go ze stroną przeciwną do objawów.
PET – pozytonowa tomograﬁa emisyjna, SPECT – tomograﬁa emisyjna pojedynczego fotonu, β-CIT – 2β-karboksymetoksy-3β-(-4jodofenyl), MP –
metylfenidat, IPT – N-(3-jodopropen-2-yl)-2β-karbometoksy-3β-(chlorofenyl), DTBZ – dihydrotetrabenazyna.

skorupiejestwiększyniżubytekneuronówSN.Wniosekten
jest zgodny z obserwacjami, że chociaż w chwili śmierci,
w zależnościod czasutrwaniachoroby,stwierdzasię60-80%
ubytekneuronówdopaminergicznychSN,23,33 znaczniewyraźniejszy jest ubytek markerów w prążkowiu i skorupie.26,28,29 Możnanadalargumentować,żeporównaniatakie
sąniemożliwezewzględunaróżnicew zastosowanychtechnikach,badanychstrukturachi uwzględnianiawpływuwieku.Niewątpliwiepotrzebnejestbezpośrednieporównanie
zakresupatologiiaksonalnejdo ubytkuneuronóww mózgu
osóbchorującychnaPD.Wstępnewynikibadańsugerują,że
takieporównaniapotwierdzająwczesnąi dominującąutratę
prążkowiowychaksonówdopaminergicznych.34 Biorącjednakpoduwagęograniczeniadotychczasowychbadańpost
mortem,wartorozważyćprzeprowadzenieniezależnychbadańnatematwczesnegoobjęciaaksonówprocesemchorobowymz wykorzystaniemmodeligenetycznych.
WCZESNE ZAJĘCIE AKSONÓW W PD: DOWODY Z BADAŃ
GENETYCZNYCH

Odkryciemutacjigenówdlaα-synukleiny,któreodpowiadajązarozwójchoroby,wywarłodużywpływnazrozumienie
patogenezyPD(Cookson35).Ichznaczeniewzrosłojeszcze
bardziej,kiedyodkryto,żebiałkoα-synukleinyjestgłównym
składnikiemciałLewy’ego(LB).36 Wrazz opracowaniemczułychprzeciwciałprzeciwkoα-synukleiniełatwiejszestałosię
poszukiwanieLBw materialesekcyjnym,a sameLBstałysię
przedmiotemwiększegozainteresowania.Łatwośćwykrywania LB jest spowodowana nie tylko dostępnością czułych
przeciwciałprzeciwkoα-synukleinie,alerównieżichwyraźną
obecnościąwewnątrzkomórekoraztendencjądo koncentrowaniasięw podatnychkomórkachjąderpodkorowych.Ła-
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twośćwykrywaniaLBniepowinnabyćjednakjednoznaczna
z ichznaczeniempatogenetycznym.Ukierunkowaniebadań
nawykrywaniepatologiiα-synukleinyw aksonachzapomocąwyraﬁnowanychmetodimmunohistochemicznych37 lub
swoistychczynnikówimmunoreaktywnych38,39 powoduje,że
wykrywanieLBw tymmiejscustajesięrównieżdośćłatwe.
Uderzającowiększąliczbęagregatówsynukleinowychzlokalizowanychniew ciałachkomórek,alew neuropilukomórek
pochodzącychz mózgówosóbz otępieniemz LB(DLB),wykrywasięprzyużyciunowejtechnikioznaczania,w którejzatopionew paraﬁnieskrawkitkanekpoddajesięwstępnemu
trawieniu.40 Ponadtow badaniachmózgówchorychz DLB
wykazano,żewiększośćniewielkichzłogówα-synukleinyjest
uwięzionaw zakończeniachpresynaptycznych.40 Istniejązatem niezbite dowody na obecność patologii α-synukleiny
w aksonachi zakończeniachpresynaptycznych,cojestz koleizgodnez obserwacjami,żejejprawidłowąlokalizacjąsą
przedewszystkimzakończeniapresynaptyczne.
Dotychczascelemniewielubadańbyłoustaleniesekwencji
powstawaniapatologiisynukleinynapoziomiekomórkowym.
W jednym z nich Orimo i wsp. wykorzystali obserwowaną
w PDtendencjędo uszkodzeniaobwodowychneuronówautonomicznychi ichaksonóww celuokreśleniasekwencjipowstawaniakolejnychzdarzeńpatologicznych.41 Napodstawie
wzorcówpatologiiα-synukleinyi wiązaniaTHw aksonach
i zwojach współczulnych w sercach pacjentów z ILB, PD
i w grupiekontrolnejstwierdzilioni,żeproceschorobowyzaczynasięw dystalnejczęściaksonui postępujewstecznie.
Chociażodkryciemutacjisynukleinymiałoogólniebardzo
dużeznaczenie,zdarzająsięonedośćrzadko.Najczęstszą
przyczyną genetyczną PD są mutacje w genie dla bogatej
w leucynękinazy2(LRRK2).42 Ostatnioopisanynowymodel
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Szczep dziki

A

TG LRRK2 (R1441G)

B

Kora gruszkowata

Prążkowie

C

RYCINA 3. Aksonopatia w modelu transgenicznych myszy hLRRK2
(R1441G) BAC. (A) Reakcja wiązania immunoperoksydazy z hydroksylazą
tyrozyny (TH) nie wykazała ubytku neuronów dopaminergicznych w istocie
czarnej u myszy transgenicznych hLRRK2 (R1441G). (B) Na poziomie
pojedynczego aksonu, wiązanie TH wykazało fragmentację (niebieskie
groty strzałek), sferoidy aksonalne (niebieskie strzałki) i dystroﬁczne
neuryty w zakończeniach aksonalnych (czerwone kwadraciki i wstawka).
(C) Nieprawidłowości aksonalne w prążkowiu i korze gruszkowatej myszy
transgenicznych zostały również potwierdzone metodami barwienia
immunologicznego dla fosforylowanych białek tau. Obserwowano również
sferoidy (niebieskie strzałki) i dystroﬁczne neuryty (panel boczny) podobne
do zobrazowanych za pomocą wiązania TH. ML – wstęga przyśrodkowa,
MT – jądro przyśrodkowe końcowe. (Zdjęcia z: Li i wsp.43).

myszytransgenicznychBAC,stworzonyz użyciemzmutowanego ludzkiego genu wywołującego chorobę (hLRRK2
[R1441G]),rzuciłnoweświatłonamożliwezdarzeniapatologicznewewczesnychstadiachPD.43 W tymmodeluu myszy
wraz z wiekiem pojawiała się hipokinezja, zwykle około
9-10 miesiącażycia,któraustępowałapoleczeniulewodopą.
Niestwierdzanoubytkuśródmózgowiowychneuronówdo-
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paminergicznych(ryc. 3A),alezwróconouwagęnapatologię
aksonówkomórekdopaminergicznych.W metodziebarwieniaimmunohistochemicznegonaobecnośćTHaksonybyły
pofragmentowane,pojawiałysięsferoidyaksonalne,a tymsamympowstawałydystroﬁczneneuryty43 (ryc. 3B).Podobne
nieprawidłowości aksonalne stwierdzano w przypadku
barwienia na obecność nieprawidłowo ufosforylowanych
białektau(ryc. 3C).Istniejądowodyprzemawiającezaudziałem LRRK2 w regulacji wzrostu i integralności neurytów.
MacLeod i wsp. wykazali, że zmutowane formy LRRK2 są
odpowiedzialnezazmniejszeniedługościneurytóww pierwotnychkulturachkomóreknerwowych.44 Dopodobnych
następstww zróżnicowanychneuronalniekomórkachneuroblastoma45 oraz pierwotnych neuronach uzyskanych
z transgenicznych myszy46 prowadziła mutacja LRRK2
(G2019S).Podstawymolekularnetegowpływuniezostałypoznane.Potencjalnieinteresującaw tymkontekściemożebyć
identyﬁkacjamoezynyi bliskoz niązwiązanychbiałek,ezrynyi radiksyny,jakopotencjalnychsubstratówLRRK2.47 Białka
tesązaangażowanew regulowaniewzrostuneurytów.48 ZdolnośćLRRK2 do regulowaniastanufosforylacjitychbiałeki ściśle z nim związanego wzrostu neurytów wykazano
w pierwotnychkulturachkomórkowych.46
Zatemnapodstawieanalizygłównychlokalizacjipatologii
wewczesnychfazachPD,jakrównieżdowodówz badańgenetycznychnaddziedziczonymiw sposóbautosomalniedominujący postaci tej choroby, wydaje się uzasadnione
postawieniehipotezy,żewczesnymobjawemPDmożebyć
dysfunkcjaaksonalna.

Odmienne mechanizmy molekularne
degeneracji ciał komórek nerwowych
i ich aksonów
Koncepcja,żewewczesnychstadiachchorobyParkinsonapatologiamożedotyczyćaksonów,niejestnowa.Zostałaona
zaproponowanaprzezHornykiewiczajużwielelattemu.Zasugerowałon,żeneurodegeneracjaw PDmożebyćzwiązana
z obumieraniem komórek prążkowia, biorącym początek
w ichzakończeniach.49 Ponownaanalizai ocenadowodów
napoparcietejideistałasięcelemautorów,ponieważniedawnookazałosię,żepodstawąwystąpieniai progresjiobjawów ruchowych PD mogą być inne mechanizmy
patogenetyczneniżte,którebiorąudziałw niszczeniuneuronów SN.
ZWYRODNIENIE CIAŁA KOMÓRKI NERWOWEJ PRZY
JEDNOCZESNYM BRAKU ZWYRODNIENIA AKSONÓW: MODEL
ZWYRODNIENIA WALLEROWSKIEGO

Najbardziej uderzające dowody na to, że aksony mogą
przetrwaćnawetw przypadkuuszkodzenianeuronówpochodząz obserwacjidotyczącychmyszyszczepuWallerianDegenerationSlow(WldS).50 Mutacjatapowstałaspontanicznie
u myszyC57Bl/6,a następniewykazano,żejestonaprzyczy-
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Koncepcja,żeważnemediatoryPCD,takiejakkaspazy,nie
odgrywająroliw degeneracjiaksonów,zostałapopartabadaRYCINA 4. Badania na zmutowanych myszach Walerian Degeneration
Slow (WldS) wykazały, że do degeneracji ciał i aksonów komórek
nerwowych prowadzą odmienne mechanizmy. (A) Deckwerth i Johnson54
wykazali, że po zahamowaniu wpływu czynnika wzrostu nerwów (NGF)
w kulturach komórkowych dzikiego szczepu myszy (wild type, WT)
degenerują zarówno ciała komórek nerwowych, jak i neuryty neuronów
współczulnych, natomiast u myszy WldS degenerują tylko ciała komórek
nerwowych. (B) W modelu na żywych myszach Sajadi i wsp.58 wykazali
ten proces po uszkodzeniu szlaku dopaminergicznego z przyśrodkowego
przodomózgowia za pomocą 6-hydroksydopaminy. W ich badaniu ubytek
neuronów wykazano u obu szczepów myszy, natomiast aksony były
zaoszczędzone w grupie myszy WldS. Górne zdjęcia pokazują ubytek
neuronów dopaminergicznych w badaniu wiązania hydroksylazy
tyrozynowej, a dolne unerwienie dopaminergiczne prążkowia w barwieniu
immunologicznym na transporter dopaminy.
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Czas od zahamowania wpływu NGF (godziny)
24

Grupa kontrolna

0

114

Degenerujące aksony

WLDS

Prawidłowe
neurony

B

48

Apoptyczne
neurony

Nieuszkodzone aksony

Grupa badana

WT

WLDS

Grupa kontrolna

WLDS

ŚCIEŻKI KANONICZNE PCD ODGRYWAJĄ OGRANICZONĄ ROLĘ
W ZWYRODNIENIU AKSONÓW

A

WT

nąopóźnionejdegeneracjitypuwallerowskiegopoprzecięciunerwuobwodowego.51 Mutacjatazostałazidentyﬁkowana jako 85 kb triplikacja tandemowa. Jej skutkiem jest
powstanienowego,chimerycznegomRNA,kodującego70
N-końcowychaminokwasówczynnikaubikwitynującegoE4b,
poktórymnastępujepełnasekwencjakodującaenzymsyntetyzującydwunukleotydadeninowynikotynamidu–adenylotransferazęmononukleotydunikotynamidu(NMNAT).52,53
Deckwerthi Johnson54 wykazali,żeaksonyneuronówzwoju
współczulnegopochodząceod myszyWldS mogąprzetrwać
mimopozbawieniaichwpływuczynnikawzrostunerwówi indukcjiapoptozyw cielekomórkinerwowej(ryc. 4A).
Mutacja WldS chroni aksony wielu rodzajów neuronów
u różnych gatunków przed skutkami bardzo wielu typów
uszkodzenia,w tymtoksycznychneuropatiiobwodowych55
i neuropatiio podłożugenetycznym56 (Coleman13 orazLuo
i O’Leary57).W modelachparkinsonizmuopartychnawpływie
neurotoksynyfenotypWldS chroniłciałakomórekdopaminergicznych,niezabezpieczającjednakichaksonówprzeduszkodzeniami spowodowanymi iniekcjami 6-hydroksydopaminy
(6OHDA)58 (ryc. 4B)i iniekcjamimetylo-fenylo-tetrahydropirydyny59 w obrębieszlakówprzyśrodkowegoprzodomózgowia.
Obserwacjetesugerują,żewrazz dokładniejszymzrozumieniemmechanizmówleżącychu podstawfenotypuWldS
prawdopodobniemożliwestaniesięukierunkowaniedziałaniaterapeutycznegoprzeciwkodegeneracjiaksonów.Może
to przynieść wymierne korzyści kliniczne. Wydaje się, że
aktywnośćenzymatycznaNMNATjestkonieczna,aleniewystarczającado ochronyaksonów.60-63 OpróczaktywnościenzymatycznejNMNATwydajesięwymagaćwłaściwegocelu
komórkowego.Cociekawe,fenotypdającypełnąochronę
możnaobserwowaćw eksperymentachz NMNAT3,czyliizoformą,którejcelemsąmitochondria.64-66
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niamiopublikowanymiprzezFinnai wsp.11 Stwierdzilioni,
żew wielumodelachdegeneracjiaksonówkaspaza3niejest
w ogóleaktywowana.11 Teujemnewynikiniesąjednakuniwersalne,ponieważrolakaspazzostałaudowodnionaw innychpatologiach.67-71 Niemniejjednakprawdąjest,żeterapie
eksperymentalnemającenaceluzahamowanieapoptozynajczęściej zapobiegają degeneracji ciała komórki nerwowej,
a nieaksonów.Taniezgodnośćbyłastwierdzanaw przypadku
wieluróżnychkoncepcjiantyapoptotycznychi w modelach
parkinsonizmu wywoływanego działaniem toksyn u dorosłychgryzoni,7-10,72 jakrównieżw modelugenetycznymchoroby neuronu ruchowego u myszy.73 Ostatnie prace
laboratoryjneautorówstanowiąszczególnieuderzającyprzykładtychniezgodności.10 Badaniazostałyprzeprowadzone
w celuokreślenia,czykinazyN-końcowec-jun(JNK)odgrywająistotnąrolęw apoptotycznejśmiercineuronówdopaminergicznych SN. JNK najprawdopodobniej są kluczowe
w szlakuapoptotycznymkinazybiałkowej(MAPK)aktywowanymmitogenem.Teszlakisąz koleiważnymmediatorem
PCDw neuronach(Silvai wsp.74).AbyocenićrolęJNK,autorzy badali myszy z mutacjami zerowymi (prowadzącymi
do całkowitejutratyfunkcji)jednejz izoformJNK2lubJNK3
lubobuz nichw modeluuszkodzeniaprążkowiazapomocą
6OHDA.Myszybędącehomozygotamiz mutacjązerowąJNK2
i JNK3byłycałkowicieodpornenaindukcjęapoptozyw tym
modelu,charakteryzującymsiębardzoznacznymuszkodzeniem, a mutacje zapewniały im niemal całkowitą ochronę
neuronówdopaminergicznychczęścizbitejSN(ryc. 5A,B).
W modeluwstecznejdegeneracjiaksonalnejniestwierdzano
jużjednakżadnejochrony(ryc. 5C).
Podsumowując,obecniewieledowodów,opartychnaróżnychpodejściaeksperymentalnewskazuje,żemolekularne
mechanizmydegeneracjiaksonówróżniąsięod PCD.Tym
RYCINA 5. Przykład odporności ciała komórek nerwowych, ale nie
aksonów, na zwyrodnienie u myszy posiadających kopię nieaktywną
(null mice) N-końcowej kinazy c-jun (JNK). (A) W modelu
neurotoksycznym podanie 6-hydroksydopaminy (6OHDA) do prążkowia
indukuje apoptozę w istocie czarnej (SN) neuronów dopaminowych
u dzikiego typu (WT) myszy. Typowy przykład apoptozy
z charakterystycznymi kępami chromatyny został uwidoczniony metodą
barwienia kontrastowego tioniną. Homozygotyczność względem
pojedynczej mutacji typu null jnk2 lub jnk3 prowadziła do zmniejszenia
liczby komórek, które uległy apoptozie odpowiednio o 95 i 98%, natomiast
homozygotyczność dla podwójnej mutacji typu null w jnk2/3 zapobiega
apoptozie. (B) Homozygotyczność dla podwójnych mutacji null jnk2/3
powoduje niemal całkowitą ochronę dopaminergicznych neuronów SN.
Wśród myszy WT stwierdzano 63% ubytek neuronów dopaminowych
typowy dla tego modelu, natomiast u myszy z mutacjami null jnk2/3
ubytek ten wynosił tylko 4%. Mikrofotograﬁe małej mocy przedstawiające
wiązanie hydroksylazy tyrozyny dla reprezentatywnych przekrojów na
poziomie SN u myszy dzikich (u góry) i z podwójnymi mutacjami jnk2/3
null (na dole) po jednostronnej iniekcji 6OHDA. (C) Homozygotyczne
wobec podwójnej mutacji jnk2/3 myszy nie posiadają mechanizmów
chroniących je przed wsteczną degeneracją aksonów dopaminergicznych
układu nigrostriatalnego wywołaną podaniem 6OHDA do prążkowia.
Po podaniu 6OHDA następuje w całym prążkowiu praktycznie całkowita
utrata włókien TH-dodatnich u myszy homozygotycznych pod względem
mutacji null jnk2/3, podobnie jak u myszy dzikich. SNpc – część zbita SN.
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samympowinnyzostaćuznanezaodrębnągrupępotencjalnychczynnikówodgrywającychrolęw patogeneziechoroby,
jaki możliweceleterapeutyczne.

Zwyrodnienie aksonalne i PD:
znaczenie dla neuroprotekcji
Mimożegłównymobszaremzainteresowańautorówjestzebraniedowodównato,żemiejscem,w którymnajwcześniej
dochodzido nieprawidłowościw PD,mogąbyćaksonyi ich
zakończenia,toprzecieżbardzodobrzewiadomo,żeulegają
oneuszkodzeniuwrazz postępemchoroby.Wydajesięwięc,
żeaksonyi ichzakończeniasągłównymmiejscempatologii
w przebieguchoroby.Biorącpoduwagę,żezakończenianerwowesągłównymmiejscemuwalnianiadopaminyi podstawowychmediatorówneuronówdopaminowychSN,wydaje
się,żeo rozwojuobjawówklinicznychchorobydecydujewłaśnie postępujące zwyrodnienie aksonów i ich zakończeń,
a nieuszkodzenieciałaneuronu.Jeślifaktycznietakjest,hipoteza,żemechanizmydegeneracjiaksonówi ciałkomórek
nerwowychsąniezależne/odrębne,możemiećwpływzarównonawczesnąterapię,jaki rozpoznawaniePD.
Mimo że istnieje wiele dowodów na rolę PCD w PD,75
a przeżycieciałkomóreknerwowychmaistotneznaczeniedla
funkcjonowaniai długotrwałegoprzetrwaniaaksonów,ochronasamychneuronówniewystarczy,abyzapobiecpogarszaniusięstanuklinicznego.Hipotezętęilustrujeniepowodzenie
badaniaPRECEPTnadskutecznościąneuroprotekcjiw PD.76
W badaniutymocenianozdolnośćhamowaniaprogresjichorobyu pacjentówwewczesnychstadiachPDzapomocąinhibitorakinazyliniimieszanejCEP-1347.Podstawąteoretyczną
dlatejpróbyklinicznejbyływynikibadańeksperymentalnych,
w którychzablokowanieszlakusygnałowegoMAPK,np.zapomocąCEP-1347,hamowałoapoptozęi działałoneuroprotekcyjniew różnychmodelachPD(Silvai wsp.74).Oczywiście,jak
wcześniejwspomniano,niepowodzenietejpróbymogłomieć
wieleprzyczyn,77 jednakwartąodnotowaniamożliwościąbyłoochronnedziałanieMAPKtylkowobecciałakomórkinerwowej,a niewobecaksonóww dojrzałymmózgu.9,10
Zwiększenienaciskunaochronęaksonówmożepomóc
w opracowaniunowychmetodterapeutycznych.Naprzykład
ostatnioautorzytegodoniesieniawykazali,żeprzekazywanie
sygnałupoprzezszlakAkt-Rheb-mTormożezapobiecwstecznejdegeneracjiaksonóww dopaminergicznymszlakunigrostriatalnympoiniekcjineurotoksynylubaksotomii(Cheng
i wsp.78 i HC.C.i R.E.B,danenieopublikowane).
Koncentrowaniesięnaneurobiologiiaksonówmożemieć
znaczeniedlapodejścianaprawczegow terapiiPD.Dochwiliobecnejterapienaprawczepolegałynazastępowaniuuszkodzonych komórek zdrowymi. Stosowanie tych metod
napotkałowieleróżnychtrudnościzwiązanychz przeżywaniemkomórek,złośliwymrozrostemimplantowanychkomó-

Tom 5 Nr 4 2010 • Neurologia po Dyplomie
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

rek,utratąwłaściwegofenotypuczybrakiemprawidłowych
połączeńanatomicznych,a tymsamymi regulacji.JeżeliklinicznaprogresjaPDjestspowodowanaprzedewszystkimdegeneracją, metody terapeutyczne polegające na wymianie
komórekwymagająponownejoceny.W chwilipojawieniasię
objawówchorobyprawidłowofunkcjonujenadal70%neuronówdopaminergicznych,i tonieichliczbasięzmniejsza,a raczej projekcje ich aksonów. Przywrócenie tych połączeń
dziękiindukowaniuodrostuaksonówistniejącychkomórek
nerwowychwydajesiębardziejpraktycznymi skutecznymcelemterapeutycznymniżwszczepianienowychegzogennych
komórekw miejscuekotopowym.Chociażuważasię,żeaksony w ośrodkowym układzie nerwowym są pozbawione
możliwościodrostuaksonów,niejesttodo końcaprawda.
Regeneracjęaksonóww ośrodkowymukładzienerwowym
możnapromowaćprzezszlaksygnałowyPTEN/Akt/mTor79
i istniejądowody,żetakisamefektmożnauzyskaćw przypadkudopaminergicznegoukładunigrostriatalnego.80

Podsumowanie
W podejściudo terapiieksperymentalnychw PDnajprawdopodobniej należy uwzględnić neurobiologię aksonów
w ośrodkowymukładzienerwowym.Nacisknadegenerację
aksonalnąstwarzarealnepodstawydo optymistycznegomyśleniao rozwojumetodneuroprotekcji.Z perspektywydokonanejprzezautorówanalizywydajesię,żew momencie
pojawianiasiępierwszychobjawówPDuszkodzonychjest
około30%neuronówdopaminowychw SNi 50-60%ichzakończeńaksonalnych.Jestzatemdużaszansanauratowanie
tego,copozostaje.Ponadto,przywrócenieaksonomw dojrzałymukładzienerwowymzdolnościwzrostuniejestnieosiągalne. To dopiero początek poznawania zarówno
mechanizmówdegeneracjiaksonów,jaki możliwościodrostuaksonóww dojrzałymośrodkowymukładzienerwowym.
Tamz całąpewnościąbędziemożnaznaleźćwieleprzyszłych
celówterapeutycznych.
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CHOROBY UKŁADU POZAPIRAMIDOWEG0

Progresja objawów choroby Parkinsona a neurobiologia aksonów

Komentarz
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP,
Warszawa

W

iedzao etiopatogeneziechorobyParkinsonagwałtowniewzrasta.Odkrywanienowychmutacjigenowych wykazało możliwość oddziaływania wielu
mechanizmówmolekularnychi przyczyniłosiędo nowego
spojrzenianapatogenezęschorzenia.Nadaluważasię,że
etiologiachorobyjestzłożona,a czynnikigenetycznei środowiskowewywierająwpływnanaturalnyprzebiegchoroby.
Pracew zakresiepatologiiprzyniosłynajwięcejinteresującychwyników.Przekonania,żechorobaParkinsonazwiązanajestwyłączniez uszkodzeniemistotyczarnejokazały
sięwątpliwe,wykazanobowiem,żeproceschorobowymoże rozpoczynać się w pniu mózgu i opuszce węchowej,
a następnieobejmujeistotęczarnąi koręmózgową.KoncepcjaBraakai wsp.1 zmieniłasposóbmyśleniao chorobie
Parkinsonai powiązałazmianykliniczne(szerokagamaobjawówklinicznych:zaburzeniaruchoweorazpozaruchowe
[autonomiczne,psychiatrycznei węchowe])zezmianami
patologicznymi.Jednaketiologiachoroby,a nawetkolejnośćzmianmolekularnychniezostałajeszczeustalona.2,3
Komentowany artykuł to kolejny etap w poznaniu
neurobiologiichorobyParkinsona.Autorzy(podobniejak
Horynkiewicz)reprezentująpogląd,żezwyrodnienieaksonów,a nieciałakomórkijestpierwotnymwyznacznikiem
postępuchoroby.Uważają,żeprzyszłepróbyterapeutycznepowinnyobejmowaćtakżezwyrodnienieaksonów.Jest
toszerszespojrzeniebadawczedotycząceleczeniachorobyParkinsona.Czyjestoneuzasadnione?
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Autorzyprzedstawiająpracedotyczącezmianpatologicznych w istocie czarnej na początku choroby Parkinsona
orazomawiająmolekularnemechanizmyzwyrodnieniaciałakomórkowegoi aksonu(mechanizmmolekularnyzwyrodnieniaaksonówjestinnyniżprocesprogramowanej
śmiercikomórek).Uważają,żesądowodyz badańneurobiologicznychpozwalającychnauznanieaksonówlubich
zakończeńzamiejscewczesnegouszkodzeniaw chorobie
Parkinsona.BadanianadnowymisposobamiterapiichorobyParkinsona,zwłaszczamogącymimodyﬁkowaćprzebieg
choroby,mająpodstawoweznaczenie.4 Wnioskiz pracymająwydźwiękoptymistyczny– wskazująnamożliwościrozwojunowychkierunkówbadańdotyczącychleczeniatego
ciężkiegoschorzenia.
Pozostajejednakciąglenierozwiązanyproblemdotyczącymożliwościjaknajwcześniejszegorozpoznaniachoroby
Parkinsona,zwłaszczaw okresieprzedobjawowym.„PrzewidywaniechorobyParkinsona– dlaczego,kiedyi jak?”to
kolejnefrapującezagadnieniebadawcze.Obecnieprowadzonesąbadaniapotencjalnychmarkerów,któremożna
wykrywaćprzedwystąpieniemklinicznychobjawówchoroby.5
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