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PCSK9 - new perspectives for lipid-lowering pharmacotherapy in patients with 
coronary artery disease

Optimal hypolipemic therapy reduces the risk of cardiovascular death. 
The drugs used in Poland are: statins, ion exchange resins, cholesterol 
absorption inhibitors, fibrates and proprotein subtylsin/cexin type 9 
converting enzyme inhibitors (PCSK9). The function of PCSK9 is to bind 
receptors for LDL (LDLR) and reduce their amount in cell membrane, 
mainly hepatocytes and in circulation. The gene encoding PCSK9 is 
located on chromosome 1p32.3. The mature transcript consists of 
12 exons, 692 amino acids. PCSK9 is synthesised as a zymogen and 
consists of several domains. The N-domain is a catalytic site inhibitor 
causing the mature PCSK9 protein to be catalytically neutral. PCSK9 acts 
through the transcription factor SREBP-2 - a protein that binds steroid 
response sequences. It is a mechanism of regulation through feedback. 
The LDLR receptor contains a domain structurally similar to the epithelial 
growth factor EGF-A, which is essential for recirculating the receptor 
from the endosome to the cell membrane. PCSK9 binds to this fragment 
of LDLR. Binding of EGF-A fragment by PCSK9 leads to internalisation of 
LDLR and its retention in the cell followed by degradation in lysosomes. 
A slightly different mechanism of action of PCSK9 is also possible. It 
binds inside the LDLR cell which has been internalized after the LDL 
particle has been attached. Then such a complex is degraded in the 
lysosome. The expression of PCSK9 promotes apoB100 secretion in liver 
cells. Thus, PCSK9 provides homeostasis in intracellular cholesterol 
transport. The polymorphism of a single nucleotide of PCSK9 gene 
associated with overexpression of PCSK9 protein leads to increased LDLR 
degradation in lysosomes. Decreasing the amount of LDLR results in 
a decrease in the receptor capture of LDL particles and prolongation of 
their retention in plasma. In this situation, LDL particles may undergo 
chemical modification (oxidation, glycosylation) and damage endothelial 
cells. Inhibition of PCSK9 gene expression or inhibition of PCSK9 activity 
is the aim of therapy in the treatment of hypercholesterolemia and its 
complications. The drugs injected are interfering RNA and monoclonal 
antibodies. Studies confirm that by reducing the activity of SREBP-2, 
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PCSK9 inhibitors are effective in reducing plasma LDL concentration, 
not only preventing LDLR degradation, but also reducing PCSK9 itself 
from liver. Thus, they reduce the risk of cardiovascular death or the 
need for hospitalization due to unstable coronary disease and coronary 
revascularization. The knowledge of molecular basis of PCSK9 and its 
inhibitors seems important in clinical practice due to the need of using 
these drugs in the treatment of lipid disorders, in accordance with the 
current cardiologic standards.

Keywords: hypercholesterolemia, proprotein subtylsine-type 
9 subtylsine-cexin converter, PCSK9 inhibitors.
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H ipercholesterolemia to podwyższone stężenie 
cholesterolu we krwi. Hipercholesterolemia 

pierwotna jest najczęściej uwarunkowana gene-
tycznie i związana z mutacją w genie receptora dla 
LDL (LDLR), apolipoproteiny B100 (apoB100) lub 
proproteinowej konwertazy subtylizyny/keksyny 
typu 9 (ang. proprotein convertase subtilisin/
kexin type 9, PCSK-9,) [1, 2]. Hipercholesterolemia 
wtórna jest objawem innych chorób, takich jak: 
otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca, zespół ner-
czycowy czy niedoczynność tarczycy. Powstaje ona 
w efekcie stosowania niektórych leków jak: tiazydy, 
kortykosteroidy, inhibitory proteaz, progestageny 
oraz leki β-adrenolityczne [3]. Pulę cholesterolu 
znajdującego się w organizmie tworzy cholesterol 
pokarmowy (egzogenny) i pochodzący z syntezy 
w różnych tkankach (endogenny). Według obo-
wiązujących od 2019 r. wytycznych Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego u osób nieobciążo-
nych lub obciążonych małym ryzykiem sercowo-
-naczyniowym uznaje się za nieprawidłowe stę-
żenia cholesterolu w osoczu powyżej 190 mg/dL 
(5,0 mmol/L), a cholesterolu frakcji LDL powyżej 
115 mg/dL (3,0 mmol/L), natomiast stężenia trigli-
cerydów (TG) uznaje się za nieprawidłowe powyżej 
150 mg/dL (>1,7 mmol/L). Z kolei dla osób z ryzy-
kiem umiarkowanym docelowa wartość frakcji 
cholesterolu LDL powinna być poniżej 100 mg/dL 
(2,6 mmol/L), przy wysokim ryzyku <70 mg/dL 
(<1,8 mmol/L), a dla ryzyka bardzo wysokiego 
<55 mg/dL (<1,4 mmol/L). Rekomenduje się, aby 
we frakcjach lipidogramu znalazł się nie tylko 
cholesterol całkowity, LDL, HDL i TG, ale także 
nie-HDL-cholesterol (wartość wyliczana poprzez 
odjęcie od cholesterolu całkowitego stężenia 
HDL), apolipoproteina B i lipoproteina (a). [4, 5, 6]

Optymalna terapia hipolipemizująca zmniejsza 
ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. 
Profilaktyka i leczenie hipercholesterolemii opiera 
się na modyfikacji stylu życia, tzn. przestrzega-
niu diety, utrzymywaniu odpowiedniej aktywno-
ści fizycznej i unikaniu czynników ryzyka [7]. Jeśli 
modyfikacja stylu życia nie jest skuteczna, wprowa-
dza się farmakoterapię. Lekami stosowanymi w Pol-
sce są: statyny, żywice jonowymienne, inhibitory 
wchłaniania cholesterolu, fibraty i inhibitory PCSK9 
[8] Pierwsza reakcja syntezy cholesterolu z acety-
lokoenzymu A w wątrobie jest katalizowana przez 
reduktazę 3-hydroksy-3-metylglutarylo-koen-
zymu A (HMG-CoA). Enzym ten jest regulowany 
poprzez hamowanie zwrotne. Statyny są odwra-
calnymi, kompetycyjnymi inhibitorami reduktazy 
HMG-CoA i są lekami z wyboru w leczeniu dysli-
pidemii. Cholesterol jest w wątrobie metabolitem 
wyjściowym do syntezy lipoprotein i kwasów żół-
ciowych. Cholesterol ma charakter hydrofobowy, 
dlatego jego transport we krwi jest możliwy tylko 

w kompleksach z białkami, w postaci różnych czą-
stek lipoprotein. Cholesterol frakcji LDL jest inter-
nalizowany do komórek poprzez receptor LDLR za 
pośrednictwem apoB100. Receptor LDLR jest gliko-
proteiną błonową podlegającą regulacji. Gdy stęże-
nie cholesterolu w komórce jest małe, aby efektyw-
niej wychwytywać go z osocza w postaci cząstek 
LDL, kompensacyjnie wzrasta ekspresja recepto-
rów LDLR. Gdy stężenie cholesterolu w komórce 
jest duże, maleje liczba receptorów LDLR w bło-
nie komórkowej. Za tą regulację odpowiada białko 
PCSK9 [9, 10]. Żywice jonowymienne wiążą w jelicie 
kwasy żółciowe, a przez to zmniejszają ich transport 
zwrotny do wątroby. Jest to sygnał do zwiększe-
nia syntezy kolejnych kwasów żółciowych z cho-
lesterolu, poprzez aktywację pierwszego enzymu 
na szlaku ich syntezy – 7α hydroksylazy choleste-
rolu. W ten sposób pula cholesterolu w hepatocy-
tach ulega zmniejszeniu, co prowadzi do zwięk-
szenia ekspresji LDLR. Zwiększenie ilości LDLR na 
powierzchni hepatocytów prowadzi do zwiększenia 
ilości internalizowanych cząstek LDL z krwi i obni-
żenia poziomu tej frakcji cholesterolu w osoczu [11]. 
Wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego 
może być natomiast zahamowane dzięki działaniu 
leku będącego wybiórczym inhibitorem białka Nie-
manna–Picka (NPC1L1). Białko to jest transporte-
rem cholesterolu w rąbku szczoteczkowym jelita 
cienkiego. Białko NPC1L1 podlega również ekspre-
sji w komórkach wątrobowych, dlatego stosowanie 
inhibitorów wchłaniania cholesterolu równocze-
śnie zwiększa zwrotnie liczbę receptorów LDLR na 
powierzchni komórek hepatocytów [12, 13]. Fibraty 
są aktywatorami receptorów aktywowanych pro-
liferatorami peroksysomów typu alfa (ang. pero-
xisome proliferator-activated receptor alpha, 
PPAR α). PPAR α działają jako czynniki transkryp-
cyjne, zwiększając transkrypcję genu lipazy lipo-
proteinowej, a hamując syntezę apoproteiny CIII. 
W konsekwencji nasila się lipoliza wewnątrz-oso-
czowa i zmniejsza stężenie cząstek LDL [14].
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Jak już wspomniano, kluczową rolę w metaboli-
zmie LDLR odgrywa białko PCSK9. Funkcją PCSK9 
jest wiązanie LDLR i zmniejszenie liczby recepto-
rów LDLR w błonie komórkowej hepatocytów oraz 
w układzie krążenia. Ekspresja PCSK9 zachodzi 
głównie w hepatocytach, ale też w jelicie cienkim, 
nerkach, nadnerczach, trzustce, płucach, mózgu, 
śledzionie, grasicy, a u osób z miażdżycą także 
w komórkach piankowatych. Konwertaza PCSK-9 
jest protezą [15] Gen kodujący PCSK9 jest zlokalizo-
wany na chromosomie 1p32.3. Dojrzały transkrypt 
składa się z 12 eksonów, z 692 aminokwasów. 
Enzym syntetyzowany jest w postaci zymogenu 
i składa się z peptydu sygnałowego (aminokwasy 
1–30), domeny N-końcowej (aminokwasy 31–152), 
domeny katalitycznej (aminokwasy  153–451) oraz 
domeny C-końcowej bogatej w cysteinę i histy-
dynę (aminokwasy 452–692) [16]. Nowo syntety-
zowana cząsteczka białka PCSK9 ulega w siateczce 
endoplazmatycznej modyfikacji potranslacyj-
nej, polegającej na autokatalitycznym usunięciu 
prodomeny końca N przez domenę katalityczną, 
a następnie ponownemu niekowalencyjnemu wią-
zaniu z C-domeną lub domeną katalityczną. W ten 
sposób N-domena staje się inhibitorem miejsca 
katalitycznego, powodując, że dojrzałe białko 
PCSK9 jest katalitycznie obojętne [17]. Dojrzałe 
białko PCSK9 jest następnie transportowane do 
przestrzeni zewnątrzkomórkowej w procesie egzo-
cytozy [18, 19]. Zsyntetyzowane cząsteczki PCSK9 
wiążą receptor LDLR wewnątrz komórek wątroby, 
ale są także wydzielane do krwi i mogą tam się 
związać z krążącymi LDLR [20]. U osób zdrowych 
stężenie PCSK9 w osoczu spada w okresie pore-
sorpcyjnym, a rośnie po posiłku [21]. Zależność 
pomiędzy PCSK9 a LDLR nie jest wynikiem prote-
olitycznego działania tego enzymu, ponieważ udo-
wodniono, że odmiana PCSK9 nieczynna katali-
tycznie oddziałuje z LDLR tak samo jak odmiana 
czynna [22]. PCSK9 działa poprzez SREBP-2 (ang. 
sterol regulatory element biding proteins), białko 
wiążące sekwencje odpowiedzi na sterole. Jest to 
mechanizm regulacji poprzez sprzężenie zwrotne. 
SREBP-2 jest czynnikiem transkrypcyjnym. Cho-
lesterol i jego metabolity powodują zahamowanie 
aktywacji SREBP-2 poprzez związanie go z biał-
kiem SCAP, czyli białkiem aktywującym hydro-
lizę SREBP (ang. cleavage activating protein, 
SREBP). SCAP ma domenę reagującą na stężenia 
steroli w przestrzeni siateczki endoplazmatycz-
nej i w błonach komórkowych. Gdy w komórce 
jest mała pula cholesterolu, niezwiązany ze SCAP, 
aktywny SREBP-2 indukuje syntezę LDLR i reduk-
tazy  HMG-CoA. W ten sposób ilość cholesterolu 
w komórce wzrasta. Jednocześnie jednak SERPB-2 
indukuje syntezę PCSK9. W miejscu promotoro-
wym genu PCSK9 znajduje się motyw wiązania do 

SREBP-2 [23, 24]. Z kolei receptor LDLR zawiera 
domenę strukturalnie podobną do nabłonkowego 
czynnika wzrostu  EGF-A, która jest niezbędna 
dla recyrkulacji receptora z endosomu do błony 
komórkowej. PCSK9 wiąże się z tym fragmentem 
LDLR. Związanie fragmentu EGF-A przez PCSK9 
prowadzi do internalizacji LDLR i jego zatrzymania 
w komórce, a następnie degradacji w lizosomach. 
Możliwy jest także nieco odmienny mechanizm 
działania PCSK9. Wiąże on wewnątrz komórki 
LDLR, który uległ internalizacji po uprzednim 
przyłączeniu cząsteczki LDL. Następnie taki kom-
pleks jest degradowany w lizosomie. Ekspresja 
PCSK9 promuje wydzielanie apoB100 w komór-
kach wątroby. W ten sposób PCSK9 zapewnia 
homeostazę w dokomórkowym transporcie chole-
sterolu [25, 26, 27]. Molekularny mechanizm dzia-
łania PCSK9, jego inhibitorów oraz statyn przed-
stawiono na rycinie 1.

Polimorfizm pojedynczego nukleotydu genu 
PCSK9 związany z nadekspresją białka PCSK9 i pro-
wadzi do zwiększenia degradacji LDLR w lizoso-
mach. Zmniejszenie ilości LDLR powoduje zmniej-
szenie wychwytu cząstek LDL drogą receptorową 
i wydłużenie ich retencji w osoczu [18, 28, 29]. 
W tej sytuacji cząstki LDL mogą ulegać chemicz-
nej modyfikacji (utlenianiu, glikozylacji) i uszka-
dzać komórki śródbłonka, a wychwytywane przez 
mało specyficzne receptory makrofagów, w kon-
sekwencji prowadzą do zmian miażdżycowych 
i wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego [30]. 
Z drugiej strony, w niektórych populacjach etnicz-
nych opisywano mutacje genu PCSK9 powodujące 
utratę funkcji białka, ale związane z obniżonym 
poziomem LDL w osoczu i znaczącym zmniejsze-
niem ryzyka sercowo-naczyniowego [28]. Badania 
wykazały także, że u ponad 30% osób z normolipi-
demią na czczo, cząsteczki PCSK9 w osoczu wiążą 
się z cząstkami LDL poprzez białko apoB100. Wią-
zanie LDL przez PCSK9 hamuje zdolność jego wią-
zania do LDLR na powierzchni komórki. PCSK9 
nie wiąże się natomiast z cząstką VLDL, ponie-
waż apoB100 jest w niej zasłonięte przez apoCIII 
[31]. Możliwe zatem, że PCSK9 odgrywa ważną 
rolę w promowaniu transportu lipidów do tkanek 
obwodowych poprzez ograniczenie ich wychwytu 
przez wątrobę w postaci lipoprotein zawierają-
cych apoB. Wykazano również [32, 33], że stan 
zapalny powoduje wzrost ekspresji PCSK9 w wątro-
bie, a w następstwie spadek białka LDLR w wątro-
bie i wzrost stężenia LDL w osoczu. Potwierdza to 
związek procesów zapalnych z nasileniem zmian 
miażdżycowych. Z nieopublikowanych jeszcze 
wyników badań własnych wynika z kolei, że stę-
żenie PCSK9 w osoczu ujemnie koreluje z para-
metrami rozkurczowymi badanymi w echokar-
diografii, pełniąc niejako funkcję ochronną przed 
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przerostem lewej komory. Czasami nowo odkryte 
białko, poza pierwotnie opisaną funkcją, zaanga-
żowane jest w szereg innych zjawisk i wykazuje 
działanie plejotropowe. Może to dotyczyć również 
PCSK9.

Zahamowanie aktywności PCSK9 w hepatocy-
cie zwiększa aktywność receptora LDLR, poprzez 
zwiększenie jego ilości na powierzchni komórki. 
Zahamowanie ekspresji genu PCSK9 lub zahamo-
wanie aktywności białka PCSK9 jest celem tera-
pii w leczeniu hipercholesterolemii i jej powi-
kłań. Eksperymentalny lek inklisiran, podawany 
w iniekcjach, jest małą cząsteczką kwasu rybo-
nukleinowego (siRNA) interferującą z matryco-
wym RNA dla genu PCSK9. Jego działanie polega 
na blokowaniu transkrypcji genu PCSK9. Lek ten 
już w ciągu 90 dni skutecznie zmniejsza stęże-
nie w osoczu cholesterolu frakcji LDL o 56% [34, 

35]. Hamowanie PSCK9 przez siRNA blokuje funk-
cję czynnika transkrypcyjnego dla cytokin NF-kB 
(ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer 
of activated B cells) i ma działanie przeciwzapalne 
[36]. Do stosowanych inhibitorów PCSK9 należą 
podawane w iniekcji podskórnej przeciwciała 
monoklonalne wiążące PCSK9, takie jak aliro-
kumab i ewolokumab. Ich połączenie z białkiem 
PSCK9 uniemożliwia łączenie z LDLR. Zapobiega 
więc degradacji LDLR i zwiększa ich ilość w błonie 
komórkowej hepatocytu. Wówczas wychwyt czą-
stek LDL poprzez receptor LDLR zmniejsza stęże-
nie cholesterolu tej frakcji w osoczu [37, 38] Ponie-
waż SREBPS-2 jest również aktywowany przez 
statyny, mogą one w tym mechanizmie induko-
wać syntezę LDLR. Jednoczesne osłabienie funk-
cji PCSK9 w przypadku jego inhibitorów, zwięk-
sza także hipolipemizujący wpływ statyn [39, 

Rycina 1. 
Molekularny mechanizm 
działania PCSK9, 
jego inhibitorów  
oraz statyn.
Figure 1. 
Molecular mechanism 
of PCSK9 activity,  
its inhibitors and statins.
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40]. Inhibitory PCSK9 w połączeniu ze statynami 
zmniejszają stężenie w osoczu cholesterolu frak-
cji LDL o 60% [41]. Leki te są skuteczne w redukcji 
stężenia LDL także u osób opornych na działanie 
statyn [42]. Badania potwierdzają, że zmniejsza-
jąc aktywność SREBP-2, inhibitory PCSK9 są sku-
teczne w redukcji stężenia LDL w osoczu, nie tylko 
zapobiegając degradacji LDLR, ale też zmniejsza-
jąc wydzielanie samego PCSK9 z wątroby. W ten 
sposób zmniejszają ryzyko zgonu z przyczyn ser-
cowo-naczyniowych lub konieczność hospitali-
zacji z powodu niestabilnej choroby wieńcowej 
i rewaskularyzacji wieńcowej [43]. Prowadzone 
wciąż badania naukowe wskazują, że nową stra-
tegią leczenia hipercholesterolemii mogą stać się 
małe peptydy imitujące domenę EGF-A na LDLR, 
wiążącą PCSK9. Wiązanie PCSK9 z małymi pep-
tydami ma hamować degradację LDLR i zwiększyć 
wchłanianie cząstek LDL [44]. Inhibitory PCSK9 są 
dobrze tolerowane. Powodują one istotnie mniej 
objawów ze strony mięśni poprzecznie prążkowa-
nych niż statyny, tj. u ok. 1/3 pacjentów. Do naj-
częstszych działań niepożądanych w przypadku 
stosowania inhibitorów PCSK9 należą: powikła-
nia skórne po podskórnym podawaniu przeciw-
ciał monoklonalnych, bóle stawów, pleców i głowy, 
zapalenia błony śluzowej części nosowej gardła, 
infekcje górnych dróg oddechowych, objawy gry-
popodobne, wzrost stężenia aminotransferazy ala-
ninowej (AlAT) lub asparaginianowej (AspAT). Jed-
nak ich częstość nie przekracza 10% pacjentów 
stosujących tą terapię [45, 46, 47]. Z pewnością 
do wad należy wysoki koszt terapii inhibitorami 
PCSK9.

Wytyczne European Society of Cardiology (ESC) 
i European Atherosclerosis Society (EAS) dotyczące 
leczenia hipercholesterolemii zalecają stosowanie 
trzech kroków:
1.  ustalić docelowe stężenie cholesterolu frak-

cji LDL i zastosować maksymalną tolerowaną 
dawkę statyny;

2.  jeśli nie osiągnięto docelowego stężenia LDL 
należy zastosować inhibitory wchłaniania cho-
lesterolu;

3.  w przypadku braku efektów należy dodać inhi-
bitor PCSK9 [48].
Terapia skojarzona polega zatem na:

 - połączeniu statyny, inhibitora wchłaniania cho-
lesterolu i inhibitora PCSK9 u pacjentów nie-
osiągających celu leczenia za pomocą statyny 
i inhibitora wchłaniania cholesterolu, lub

 - połączeniu statyny i inhibitora PCSK9 u pacjen-
tów nietolerujących leczenia inhibitorem 
wchłaniania cholesterolu, lub

 - połączeniu inhibitora wchłaniania cholesterolu 
i inhibitora PCSK9 u pacjentów nietolerujących 
stosowania statyn [49, 50].

Nie należy zapominać, że skutkiem długotrwa-
łej terapii statynami jest obniżenie poziomu cho-
lesterolu w komórce, a w konsekwencji zwięk-
szenie ekspresji reduktazy HMG-CoA i białka 
NPC1L1 w nabłonku jelita cienkiego, a także białka 
PCSK9. Jest to tzw. „efekt ucieczki”, którego konse-
kwencją jest ponowny wzrost stężenia LDL, mimo 
jego pierwotnego obniżenia dzięki zastosowaniu 
terapii hipolipemizującej [51].

Hipercholesterolemia stanowi ryzyko powsta-
nia wielu powikłań ze strony układu sercowo-
-naczyniowego. Farmakoterapia inhibitorami 
PCSK9 stanowi alternatywę dla pacjentów, u któ-
rych standardowe schematy leczenia zawodzą lub 
też terapia statynami jest niewskazana ze względu 
na poważne działania niepożądane. Znajomość 
molekularnych podstaw mechanizmu działa-
nia PCSK9 i jego inhibitorów wydaje się ważna 
w praktyce klinicznej, z uwagi na konieczność sto-
sowania tych leków w terapii zaburzeń lipidowych 
u pacjentów kardiologicznych, zgodnie z obowią-
zującymi standardami. Leki takie jak alirokumab 
i ewolokumab, będące w pełni ludzkimi przeciw-
ciałami monoklonalnymi, zostały już zarejestro-
wane w leczeniu hipercholesterolemii, mieszanej 
dyslipidemii oraz homozygotycznej hipercholeste-
rolemii rodzinnej.
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