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Streszczenie 
Nadeszła nowa era mikrobiologii, kiedy zrozumieliśmy, że niekonwencjonalne wirusy kuru, choroby Creutzfeldta-  
-Jakoba (CJD) i zespołu [obecnie „choroby”] Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS), scrapie, encefalopatii gąb-
czastej bydła (BSE) są infekcyjnymi białkami amyloidowymi i że pasażowalne encefalopatie gąbczaste są amyloidozami 
mózgu. Ten cytat z wypowiedzi laureata Nagrody Nobla D. Carletona Gajduska znakomicie ilustruje całość 
zagadnienia. Amyloid to nazwa ogólna określająca włókienkową czwartorzędową strukturę białka. Wszystkie amy-
loidy, niezależnie od sekwencji aminokwasów tworzących je białek, tworzą się w wyniku reakcji nukleacji/polime-
ryzacji, w której agregaty (oligomery), składające się z niewielkiej liczby cząsteczek białka (jądro, seed), nukleują  
cząsteczki białka prekursorowego, co prowadzi do zmiany konformacji przestrzennej w kierunku harmonijki-β. 
Choroby wywołane przez takie białka nazywa się prionoidami. „Prawdziwe” priony różnią się zasadniczo od wszyst-
kich innych prionoidów − priony są zakaźnie w sensie mikrobiologicznym, szerzą się między osobnikami, wywołując 
makroepidemie, takie jak kuru, vCJD, BSE i jatrogenne przypadki CJD. W niniejszym artykule zostaną omówione  
podstawowe prionoidy − choroby Alzheimera i Parkinsona – oraz relacja łącząca je z chorobami prionowymi.
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Summary 
The new era has come to microbiology as we have realized that the unconventional viruses of kuru, Creutzfeldt-Jakob  
disease (CJD), Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome (GSS), scrapie, and bovine spongiform encephalopathy (BSE) 
are infectious amyloid proteins and that these transmissible spongiform dementias are brain amyloidoses. This quotation 
from a Nobel laureate, D. Carleton Gajdusek, illustrates the best the content of this paper. Amyloid is a generic 
term, which embraces the fibrillary cross-β-sheet quaternary structure of any protein. All amyloids, irrespective 
of their amino acid sequences, are formed through nucleation/polymerization reactions in which oligomeric structures  
(small aggregates) composed of a limited number of a given protein moiety (a seed) nucleates other moieties.  
As a result, the β-pleated secondary structure predominates. Such proteins are called “prionoids” as opposed to “real” 
prions, which are infectious, or transmissible, in a microbiological sense; they spread between individuals and cause 
macro-epidemics, such as kuru, BSE and iatrogenic CJD. In this review, prions and prionoids, and their inter-
relatedness, will be discussed.
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T he new era has come to microbiology as we have 
realized that the unconventional viruses of kuru, 
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), Gerstmann-

Sträussler-Scheinker syndrome (GSS), scrapie, and bovine 
spongiform encephalopathy (BSE) are infectious amyloid 
proteins and that these transmissible spongiform dementias 
are brain amyloidoses(1).
„Nadeszła nowa era mikrobiologii, kiedy zrozumieliśmy, 
że niekonwencjonalne wirusy kuru, choroby Creutzfeldta-
-Jakoba (CJD) i zespołu [obecnie „choroby”] Gerstman-
na-Sträusslera-Scheinkera (GSS), scrapie, encefalopatii 
gąbczastej bydła (BSE) są infekcyjnymi białkami amy-
loidowymi i że pasażowalne encefalopatie gąbczaste są 
amyloidozami mózgu”(1).

WSTĘP

Pasażowalne enecefalopatie gąbczaste (transmissible spon-
giform encephalopathies, TSEs) lub choroby wywołane 
przez priony stanowią grupę chorób neurodegeneracyj-
nych (czyli niezapalnych) obejmujących kuru(2,3), cho-
robę Creutzfeldta-Jakoba (CJD), chorobę Gerstman-
na-Sträusslera-Scheinkera (GSS) i śmiertelną rodzinną 
bezsenność (fatal familial insomnia, FFI) u człowieka, 
naturalną scrapie u owiec, kóz i muflonów, pasażowal-
ną encefalopatię norek (transmissible mink encephalop-
athy, TME) u hodowanych na futra norek, przewlekłą 
chorobę wyniszczającą (chronic wasting disease, CWD) 
u jeleni i łosi w USA i Kanadzie, encefalopatię gąbcza-
stą bydła (BSE) i jej analogi u kilku gatunków antylop 
i kotowatych (puma, lew, tygrys) w ogrodach zoologicz-
nych w Wielkiej Brytanii oraz encefalopatię gąbczastą 
kotów(4–6).

NOMENKLATURA

Various authors have exhausted the thesaurus to find ter-
minology different from that used by their competing col-
leagues to describe the production of configurational change 
of host precursor proteins to β-pleated structure and polym-
erization of amyloid fibrillogenesis […]. I have facetiously 
pointed out that the founders of virology define a virus as an 
obligate parasite of submicroscopic size requiring the infor-
mational and energy systems of the host for replication: this 
embraces viroids, virules, virettes, virinos, nucleating infec-
tions, and computer viruses(1).
„Wielu autorów wyczerpało zawartość słowników w po-
szukiwaniu terminologii odmiennej od tej używanej 
przez konkurujących kolegów, a służącej do opisania 
zmian konformacyjnych białek prekursorowych gospo-
darza do struktury β-kartkowej i polimeryzacji w kierunku  
amyloidowej fibrylogenezy […]. Żartobliwie wskazałem,  
że twórcy wirusologii zdefiniowali pojęcie wirusa jako 
obligatoryjny submikroskopowy pasożyt wymagający 
systemów informacyjnych i energetycznych gospoda-
rza do namnażania się; pojęcie obejmuje wiroidy, leki 

generyczne (virules), wirino, infekcje zachodzące przez 
nukleację i wirusy komputerowe”(1).
W tym artykule porzucę ostatecznie termin wirus, nawet 
używany w tak ogólnym znaczeniu, jak w przytoczonym 
cytacie z Gajduska, i będę zamiennie stosował terminy 
TSE lub choroby wywołane przez priony.

CHOROBY PRIONOWE JAKO PARADYGMAT 
AMYLOIDOZ MÓZGOWYCH

Choroby wywołane przez priony są spowodowane aku-
mulacją nieprawidłowo zwiniętej izoformy białka prio-
nu (PrPSc), będącej odmianą prawidłowej komórkowej 
izoformy tego białka (PrPc). Tak więc konwersja PrPc do 
PrPSc leży u podstaw patogenezy tej grupy chorób(7–9). 
PrPc jest wysoce konserwatywną sialoglikoproteiną kodo-
waną przez gen komórkowy zmapowany do chromoso-
mu 20. u człowieka i 2. u myszy(10–12). Gen jest konserwa-
tywny. Sklonowano go u wielu gatunków ssaków, również 
torbaczy, a jego analogi istnieją u ptaków, gadów, płazów 
i ryb. Ostatnio gen kodujący PrP sklonowano u kilku eg-
zotycznych gatunków ssaków – pekińczyka, tygrysa amur-
skiego (Panthera tigris altaica) i afrykańskiego lwa(13).
PrP jest jednym z najlepiej przebadanych białek. PrPc 
człowieka składa się z 253 aminokwasów kodowanych 
przez pozbawioną intronów otwartą ramkę odczytu (se-
kwencja genu kodująca białko, open reading frame, ORF). 
Istnieją trzy formy PrPc − jedna całkowicie translokowa-
na przez błonę i dwie, aczkolwiek rzadziej obserwowane, 
formy transbłonowe CtmPrP i NtmPrP. Sekwencja 151–165 
tworząca region śródbłonkowy jest wysoce konserwa-
tywna. Dodatkowo PrPc, analogicznie do βAPP (patrz 
niżej), podlega endoproteolitycznemu trawieniu, generu-
jąc 17-kDa N-końcowo skróconą formę C1 (analogicz-
nie do trawienia βAPP α-sekretazą), zaś PrPc trawione 
w sposób analogiczny do cięcia βAPP przez BACE uwal-
nia nieco większy peptyd C2(14,15).
W rodzinnych postaciach chorób wywołanych przez 
priony mechanizm wydaje się relatywnie prosty – muta-
cje genu PRNP są odpowiedzialne za konwersję PrPc do 
PrPSc(16). W sporadycznych postaciach tych chorób me-
chanizm prowadzący do konwersji PrPc do PrPSc jest cał-
kowicie niejasny i celem wyjaśnienia go przywoływano 
obecność mutacji somatycznych lub spontanicznej kon-
wersji (chociaż żaden mechanizm nigdy nie został po-
twierdzony!). Niezależnie od przyczyny konwersja PrPc 
do PrPSc zmienia konformację białka, co prowadzi do 
powstania równolegle ułożonych β-harmonijek dających 
w efekcie tzw. przestrzenny motyw zamka błyskawicz-
nego (parallel, in-register-β-sheet forming steric zipper 
motifs)(17,18) (rys. 1).
Choroby wywołane przez priony są amyloidozami, po-
nieważ PrPSc spełnia kryteria amyloidu: ta izoforma biał-
ka posiada przeważającą konformację β-fałdową, a jego 
agregaty wiążą amyloidofilne barwniki (czerwień Kongo 
i tioflawiny; nazwa czerwień Kongo powstała ze względu 
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na odbywającą się w Berlinie konferencję dotyczącą 
kolonii – AGFA, firma, która zakupiła od jej odkrywcy 
patent na ten związek, uważała, że przyniesie to większe 
zainteresowanie) i dwójłomne w świetle spolaryzowa-
nym (rys. 2)(19), zaś w mikroskopii elektronowej agregaty 
PrPSc tworzą włókna nazwane przez Prusinera „pałecz-
kami prionów” (rys. 3) ze względu na wydłużony kształt 
i helikalną strukturę (prion rods)(17,18,20,21). Fowler i wsp.(19) 
sugerują, że amyloidy są reprezentantem ewolucyjnie 
„pierwotnej” konformacji białek i dominowały na wcze-
snych etapach ewolucji życia. Co więcej, ostatnio odkryto  
istnienie „funkcjonalnych amyloidów”, co podważyło  
tezę, że amyloidy są jedynie białkami wywołującymi cho-
roby. Ponieważ wytrzymałość włókien amyloidu jest po-
równywalna ze stalą(22), niektóre mikroorganizmy wyko-
rzystują pozakomórkowe amyloidy (curli), by umożliwić 
tworzenie hodowli i przyleganie do powierzchni(23). Pod-
stawowym składnikiem curli jest białko CsA podlegające  
nukleacji przez CsB, analogicznie do prionów. Innymi  
przykładami białek mikroorganizmów nukleujących w kie-
runku amyloidów są chapliny(24). Taki sam mechanizm 
wykorzystują też niższe organizmy, na przykład owady 
składające jaja – tutaj amyloid tworzą białka kosmów-
kowe (chorion proteins). U ślimaka Aplysia odkryto biał-
ko CPEB (cytoplasmic polyadenylation element binding 

protein, CPEB), biorące udział w przetrwałej aktywacji 
funkcji synaptycznej(25). Białko to wykazuje cechy priono-
podobne – istnieje w dwóch odrębnych stanach konfor-
macyjnych: mono- i multimetrycznym.
Już we wczesnych latach 80. XX wieku D. Carleton Gaj-
dusek, laureat Nagrody Nobla w 1977 roku, wprowadził 
termin β-fibrillozy lub pasażowalne amyloidozy mózgu, 
celem podkreślenia podobieństwa „pałeczek prionów” 
i wielu innych niepasażowalnych amyloidów. Podobień-
stwo do innych amyloidów pod postacią blaszek amy-
loidowych (rys. 4) zauważono nawet przed erą chemii 
białek, w latach 50. XX wieku, kiedy to podobieństwo 
blaszek kuru do blaszek neurytycznych obserwowanych 
w chorobie Alzheimera skłoniło Gajduska do nazwania 
kuru „galopującym starzeniem młodych ludzi” (galloping 
senescence of juvenile). Także Prusiner odnotował podo-
bieństwo pomiędzy chorobami wywołanymi przez prio-
ny a chorobą Alzheimera(26). Tak więc idea „prionoidów” 
nie jest tak nowa, jak się wydaje, ale – jak większość idei – 
ewoluowała przez ostatnie ćwierć wieku.

AMYLOIDY I PRIONOIDY

Amyloid to nazwa ogólna określająca włókienkową czwar-
torzędową strukturę białka(19). Wszystkie amyloidy(27,28), 

Rys. 1.  Dziecko chore na kuru podtrzymywane przez starszego 
chłopca; dcg-57-png-1148. Dzięki uprzejmości D. Carle tona 
Gajduska (1923–2008), laureata Nagrody Nobla, 2008

Rys. 2.  Blaszka kuru, dwójłomność w świetle spolaryzowanym. 
Dzięki uprzejmości D. Carletona Gajduska

Rys. 3.  „Pałeczki prionowe” (prion rods). Mikroskopia elektro-
nowa, barwienie negatywowe; oryginalne powiększenie 
×27 000
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niezależnie od sekwencji aminokwasów tworzących je 
białek, tworzą się w wyniku reakcji nukleacji/polimeryza-
cji, w której agregaty (oligomery), składające się z niewiel-
kiej liczby cząsteczek białka (jądro, seed), nukleują czą-
steczki białka prekursorowego, co prowadzi do zmiany 
konformacji przestrzennej w kierunku harmonijki-β(19,29). 

Ashe i Aguzzi nazwali takie białka „prionoidami”(30) i ter-
min ten będzie używany przeze mnie w dalszej części 
tego artykułu. „Prawdziwe” priony różnią się zasadni-
czo od wszystkich innych prionoidów − priony są za-
kaźne w sensie mikrobiologicznym, szerzą się między 
osobnikami, wywołując makroepidemie, takie jak kuru,  

Rys. 4.  Blaszki amyloidowe: A) obraz z laserowej mikroskopii konfokalnej blaszek kuru (zielony) w otoczeniu astrocytów (czerwony), dzięki 
uprzejmości dr hab. Beaty Sikorskiej, Łódź, Polska; B) obraz z laserowej mikroskopii konfokalnej blaszek w chorobie Gerstmanna- 
-Sträusslera-Scheinkera (zielony) w otoczeniu astrocytów (czerwony), dzięki uprzejmości dr hab. Beaty Sikorskiej; małe (C) i duże 
(D) powiększenie blaszki w wariancie CJD, obraz mikroskopowo-elektronowy; E) obraz z laserowej mikroskopii konfokalnej blaszek 
w chorobie Alzheimera (niebieski) w otoczeniu astrocytów (żółtawy), dzięki uprzejmości dr hab. Beaty Sikorskiej; F) obraz mikroskopowo- 
-elektronowy blaszki amyloidowej w chorobie Alzheimera, oryginalne powiększenie ×20 000, strzałki – amyloid; G) utworzone z MAP-τ 
podwójne heliakalne filamenty, „drugi” amyloid w chorobie Alzheimera, oryginalne powiększenie ×50 000

A B C

D

F

E

G
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vCJD, BSE i jatrogenne przypadki CJD(31). Celem bliż-
szego przyjrzenia się problemowi rozważmy sam termin 
zakaźny. Według 28. edycji Stedman’s Medical Dictionairy 
słowo zakaźny oznacza ‘chorobę wywołaną działaniem 
mikroorganizmów’. Tak więc, przynajmniej dla mnie 
(In my minds eye, Shakespeare), opisywanie jakiegokol-
wiek peptydu jako „zakaźny” jest całkowicie błędne, na-
wet jeśli jego struktura powiela się(32). Paul Brown w swo-
im wykładzie na konferencji Prion 2011 w Montrealu 
zasugerował, że można myśleć o rdzy jako paralelnym 
przykładzie. Plama rdzy na metalu powiększa się („pod-
lega replikacji”), ale nikt nie nazwałby rdzy „zakaźną”. 
Zarówno Gajdusek, jak i Lansbury i Caughey(33) przy-
woływali metaforę lodu-9(34), wymyślonego przez Kurta 
Vonneguta w książce Kocia kołyska, metastabilnej izo-
formy lodu, która konwertuje całą wodę świata w lód-9, 
co powoduje światową katastrofę. Lód-9 jest metaforą 
obejmującą wszystkie amyloidy.
Nie ma żadnych danych o „zakaźnym”, w mikrobiolo-
gicznym znaczeniu(32), szerzeniu się amyloidoz, poza jed-
nym wyjątkiem – pasażu wtórnej AA amyloidozy u hodo-
wanych gepardów, gdzie choroba ta jest odpowiedzialna 
za 70% zgonów(35,36). Włókna amyloidowe wykryto w od-
chodach gepardów, które to odchody służą za „wektor” 
transmisji. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że włók-
na amyloidowe odkryto także we foie gras(37). Należy jed-
nak podkreślić, że kiedy naczelne zostały zainokulowane 
preparatami z ponad 100 przypadków choroby Alzhei-
mera w laboratorium Gajduska w NIH, Bethesda, nie 
osiągnięto dodatniego wyniku(38). Ostatnio przedstawio-
no jednak bardzo niepokojące dane. W kohorcie biorców 
hormonu wzrostu oczyszczanego z przysadek człowie-
ka w ramach National Hormone and Pituitary Program 
(NHPP) stwierdzono 3 przypadki stwardnienia zani-
kowego bocznego, co przewyższa częstość tej choroby 
w populacji ogólnej(39). Czy zatem jest się czego bać?
Wszystkie sporadyczne choroby neurodegeneracyjne 
są chorobami wieku starszego. To zjawisko epidemio-
logiczne jest zgodne z hipotezą, że spontaniczne zmia-
ny konformacyjne postępujące od rozpuszczalnych mo-
nomerów prekursora do nierozpuszczalnych agregatów 
amyloidów odbywają się w mechanizmie nukleacji/poli-
meryzacji charakteryzującym się długim utajonym okre-
sem (fazą opóźnienia, lag phase). Przy założeniu takiego 
patomechanizmu daje się wysunąć kilka przewidywań. 
Po pierwsze wzrost stężenia monomeru białka prekurso-
rowego może nasilać nukleację i skracać okres utajenia, 
ponieważ zwiększa się dostępność substratu reakcji. Zja-
wisko takie jest istotnie obserwowane w przypadku muta-
cji genu kodującego prekursor amyloidu(16) lub w przypad-
ku myszy transgenicznych o wielu kopiach transgenu(40), 
ale nie tych będących nosicielem pojedynczej zmutowa-
nej kopii transgenu(41). Po drugie wzrost liczby jąder nu-
kleacji (seeds) powinien prowadzić do nasilenia reakcji. 
Zjawisko takie jest również obserwowane, gdy PrPSc pod-
lega fragmentacji w drodze sonikacji w reakcji (protein 

misfolding cycle amplification, PMCA) lub wstrząsania 
(quaking-induced conversion, QuiC), co zresztą stanowi 
podstawę współczesnych metod detekcji PrP(42,43).
Istnieje wiele chorób z nieprawidłowego zwinięcia bia-
łek – najbardziej znane to choroby Alzheimera, Parkin-
sona i inne α-synukleinopatie, stwardnienie zanikowe 
boczne (SLA), otępienie czołowo-skroniowe i jego od-
miany (na przykład choroba Picka), w których rolę amy-
loidu odgrywa fosforylowane białko MAP-τ, wreszcie 
cała grupa chorób wywołanych niestabilnością sekwen-
cji powtarzalnych – choroba Huntingtona (huntingtina)  
i większość ataksji rdzeniowo-móżdżkowych. Białka bio-
rące udział w patogenezie tych chorób są różne (Aβ, 
α-synukleina, MAP-τ, huntingtina), ale mechanizm mo-
lekularny jest zasadniczo identyczny – jest to mechanizm 
nukleacji/polimeryzacji.

CHOROBA ALZHEIMERA I PEPTYD Aβ

Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą przebie-
gającą z otępieniem, a jej przyczyną jest odkładanie się 
aż dwóch „prionoidów” – peptydu Aβ i białka MAP-τ(44). 
Peptyd Aβ, powstający w wyniku proteolitycznego pro-
cesowania białka prekursora amyloidu (βAPP) kolej-
no przez β-sekretazę (BACE1; z N-końca) i γ-sekretazę 
(z C-końca), tworzy blaszki rozlane i neurytyczne, z ko-
lei MAP-τ, tworzące podwójnie helikalne filamenty (paired 
helical filaments, PHF), jest podstawowym składnikiem 
zwyrodnienia neurofibrylarnego (neurofibrillary tangles, 
NFT)(45–47). Jednak neurotoksyczną odmianą możliwych 
form agregatów Aβ nie są blaszki i włókna amyloido-
we, lecz oligomery. Blaszki mogą jedynie stanowić nieak-
tywne złogi nieprawidłowo zwiniętego białka. Niemniej  
obecność zmian dystroficznych wokół blaszek może 
sugerować, że nie są one „całkowicie nieszkodliwe”(48). 
Warto wspomnieć, że istnieje spora różnorodność agre-
gatów utworzonych z Aβ poza Aβ 1–43, na przykład amy-
losferoidy (ASPD)(48,49). Jak sugerują cytowani autorzy, 
może istnieć więcej niż jeden rodzaj toksycznego agregatu 
Aβ, a taką rolę może odgrywać zupa Aβ (Aβ soup).
Istnieją mocne dowody na to, że u makaków inokulo-
wanych preparatem zawierającym Aβ, pochodzącym 
z mózgu z chorobą Alzheimera, powstają po wielu la-
tach blaszki amyloidowe(50). Identyczne zjawisko nukle-
acji blaszek obserwuje się u myszy transgenicznych wy-
kazujących nadekspresję βAPP(51,52). Ponieważ zjawisko 
powstawania blaszek obserwuje się u myszy transgenicz-
nych zarówno po inokulacji domózgowej, jak i obwodo-
wej, należy wnioskować, że proces nukleacji może wę-
drować drogami neuronalnymi, tak jak się to obserwuje 
w chorobach wywołanych przez priony(53–56). Co więcej,  
istnieją dane świadczące o „marszu” jąder nukleacji  
wzdłuż szlaków neuroanatomicznych. Eksperymenty prze-
prowadzone u myszy transgenicznych z nadekspresją 
βAPP, u których i tak rozwijają się blaszki, można in-
terpretować tak, że inokulacja Aβ jedynie przyspiesza 
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proces, który i tak w końcu by nastąpił. Aby ominąć 
to wyzwanie, Prado and Baron(57) użyli innego modelu  
transgenicznego – szczurów transfekowanych transgenem 
z podwójną mutacją szwedzką (βAPP K670N-M671L) 
i mutacją Indiana (PS1 V642F), u których nie pojawia-
ją się blaszki. Po inokulacji ekstraktem z mózgów z choro-
bą Alzheimera, zawierającym Aβ, u szczurów tych roz-
wijają się blaszki amyloidowe, co dowodzi, że zawierające 
Aβ inokulum nukleuje prekursor Aβ. Kolejne podobień-
stwo do chorób wywołanych przez priony manifestuje 
się w oporności nowo powstałego Aβ na proteinazę K. 
Tak jak to wykorzystuje się w PMCA, sonikacja inoku-
lum nasila produkcję blaszek u transgenicznego gospo-
darza prawdopodobnie poprzez wzrost liczby dostęp-
nych dla reakcji „jąder”. Agregaty Aβ, indukowane 
u zwierząt transgenicznych, mają formę blaszek dyfuzyj-
nych albo neurytycznych. Co interesujące, przy obwodo-
wej dootrzewnowej inokulacji większość Aβ-dodatnich 
blaszek lokalizuje się wokół naczyń pod postacią kongo-
filnej angiopatii, jednej z charakterystycznych cech neu-
ropatologii choroby Alzheimera(27). Po inokulacji Aβ my-
szy transgenicznych z nadekspresją βAPP obserwuje się  
„marsz” agregatów od okolic w pobliżu miejsca inokulacji 
do bardziej oddalonych obszarów. Analogicznie do zjawi-
ska obserwowanego w chorobach wywołanych przez prio-
ny(58,59), stalowe druty pokryte ekstraktem zawierającym 
Aβ powodują po wkłuciu do mózgu myszy βAPP powsta-
wanie Aβ-dodatnich agregatów. Ostatnie zjawisko może 
mieć groźne następstwa w kontekście wykonywania zabie-
gów neurochirurgicznych u osób z chorobą Alzheimera, 
a następnie ponownego użycia narzędzi.
Interesujące jest ostatnio wykryte zjawisko interakcji Aβ 
i PrPc(60,61). Oligomery Aβ wiążą się do PrPc, w reakcji 
o wysokim powinowactwie, w której PrPc odgrywa rolę re-
ceptora dla Aβ lub Aβ-derived diffusible ligand (ADDL)(62). 
Istnieje nierozpuszczalny, a więc w pewnym sensie po-
dobny do PrPSc, konformer PrPc, który jest głównym kom-
ponentem interagującym z Aβ(61). PrPc bierze udział w zja-
wisku infekcyjności także innych peptydów o konformacji 
β-kartki(63).
PrPc pośredniczy także w zjawisku neurotoksyczności 
synaptycznej(64), a ostatnie zjawisko jest odwracane po-
przez knock-out PrPc(62,65). Warto zaznaczyć, że neurotok-
syczność i infekcyjność PrPSc są oddzielone(66). Wreszcie 
βAPP został wykryty jako interaktor PRNP w szeregu ba-
dań molekularnych(67,68). Myszy A4 z obniżoną ekspresją 
βAPP wykazują przedłużony okres inkubacji po inoku-
lacji szczepem RML scrapie(68).
Zredukowanie poziomu PrPc zapobiega śmierci komór-
ki pośredniczonej przez syntetyczny peptyd Aβ(69). Rze-
czywiście, indukowana Aβ śmierć komórek in vitro jest 
znacząco redukowana, jeśli hodowane skrawki pocho-
dzą od myszy PrP-/-. Gdy Aβ zostaje inokulowane do 
hipokampów prawidłowych myszy, obserwuje się zna-
czące zaburzenia pamięci i apoptozę neuronów(70). Gdy 
taki sam eksperyment zostanie wykonany u myszy PrP-/-,  

nie obserwuje się już ani zaburzeń pamięci, ani apop-
tozy. Ponadto wykazano, że PrPc tworzy kompleks sy-
gnalizacyjny z receptorem NMDA(70).
Fragment PrPc wiążący Aβ to aminokwasy 23–31 i 95–105,  
oba zlokalizowane w obrębie „giętkiego” N-końca. Co in-
teresujące, region ten jest proteolitycznie odtrawiany 
i pozostawia z N-końca fragment zwany N1(71). Z kolei 
C-końcowy fragment C1 nie wiąże Aβ. Wiążący Aβ seg-
ment N1 zapobiega zarówno tworzeniu włókien amylo-
idowych, jak i neurotoksyczności synaptycznej(72). Wy-
kazaliśmy ostatnio, że neurotoksyczność przeciwciał 
skierowanych przeciw PrP jest także pośredniczona przez 
segment zlokalizowany w obrębie plastycznego N-końca 
białka(73). Używając modelu C. elegans, wykazano, że N1 
antagonizuje efekt toksyczny Aβ. Dla kontrastu – bada-
nia z użyciem myszy transgenicznych albo wykazujących 
nadekspresję zakotwiczonej lub sekrecyjnej izoformy PrP 
lub myszy PrP-/- skrzyżowanych z myszami APPS1+ wy-
kazujących koekspresję zmutowanej formy βAPP (βAPP 
KM670/671NL) i zmutowanej formy PS1 (PS1L166P) 
nie wykazują efektu w stosunku do funkcji synaptycznej 
hipokampa(74). Stężenie dimerów Aβ koreluje z nasile-
niem blaszek amyloidowych. Biorąc pod uwagę różno-
rodność agregatów Aβ, należy przyjąć, że różne agregaty 
mogą mieć różną funkcję i odmienne zdolności wiąza-
nia PrPc(64).
Innym ciekawym problemem jest interakcja PrPc z en-
zymem biorącym udział w trawieniu βAPP z N-końca,  
czyli BACE1(75). Wydaje się, że BACE1 jest negatyw-
nie regulowany przez PrPc, innymi słowy PrPc może od-
grywać protekcyjną rolę w stosunku do choroby Alzhei-
mera. Rzeczywiście, w chorobie Alzheimera poziom 
PrPc jest obniżony i koreluje negatywnie z aktywnością 
BACE1, nasileniem blaszek i stadium choroby według 
Braaków(76). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ta-
kiej korelacji nie odnotowuje się w zespole Downa, nie-
ubłaganie związanym z rozwojem choroby Alzheimera 
ze względu na triplikację genu kodującego βAPP(77).

POLIMORFIZMY GENU KODUJĄCEGO PrP 
A CHOROBA ALZHEIMERA

Gen PRNP jest genem polimorficznym(16,78). Najbar-
dziej znany jest polimorfizm kodonu 129 − Met lub Val. 
W populacji północnoeuropejskiej dominującym alle-
lem jest 129Met z częstością 0,65, w Islandii częstość ta 
wynosi 0,46, w Grecji − 0,5, a w Polsce − 0,45(79). Allel 
129Val Val jest niezwykle rzadki w Japonii, natomiast do-
minuje w górach wschodnich Papui Nowej Gwinei z czę-
stością 0,55.
Polimorfizm kodonu 129 PRNP warunkuje wrażliwość 
na zakażenie TSEs, a także modyfikuje obraz kliniczny  
choroby(80–82). Intrygującą rolą tego polimorfizmu jest 
nadreprezentacja homozygotyczności w tym kodonie ob-
serwowana w chorobie Alzheimera(83) lub u osób cierpią-
cych na padaczkę skroniową(84). Dane te mogą sugerować,  
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że status kodonu 129 może wpływać na bliżej nieokre-
ślony aspekt procesu otępiennego, który nie jest całko-
wicie swoisty dla TSEs, ale wiąże się z fałdowaniem się 
białek w ogólności. Co więcej, homolog PRNP (Doppel, 
PRND) jest również powiązany z chorobą Alzheimera.  
Polimorfizm PRND w niepodlegającym translacji 3’ UTR 
wiąże się z zaburzeniami behawioralnymi towarzyszą-
cymi chorobie(85).

WSPÓŁISTNIENIE AD I CJD

Zarówno my(86), jak i inni(87–91) opisaliśmy przypadki CJD 
z cechami AD. W przypadkach takich, poza typowym dla 
CJD obrazem neuropatologicznym, obserwuje się obec-
ność Aβ-immunopozytywnych blaszek neurytycznych 
i zwyrodnienia neurofibrylarnego. Ostatnio opisano cho-
rego z zespołem szybko narastającego otępienia, wykazu-
jącego w mózgu ekspresję mnogich amyloidów – PrPSc, 
MAP-τ, Aβ i α-synukleiny(92).

α-SYNUKLEINA I CHOROBA PARKINSONA

α-synukleina (α-Syn) jest rozpuszczalnym białkiem, 
które gromadzi się w ciałach Lewy’ego i neurytach 
Lewy’ego w chorobie Parkinsona, otępieniu z ciałami  
Lewy’ego oraz pod inną postacią inkluzji glejowych (cia-
ła Pappa-Lantosa) i neuronalnych w zaniku wieloposta-
ciowym (MSA) i innych synukleinopatiach(93–95). Należy 
wspomnieć, że istnieją też formy pośrednie synukleinopa-
tii, w których opisywano cechy zarówno MSA, jak i otę-
pienia z ciałami Lewy’ego(95). Mutacje w genie kodującym 
α-synukleinę są sprzężone z rodzinną postacią choroby 
Parkinsona(96,97). α-synukleina ma trzy podstawowe do-
meny: N-końcową wiążącą lipidy α-helikoidę, nieamy-
loidowy rdzeń (NAC) i nieustrukturowany C-koniec(98). 
Tak jak wszystkie amyloidy, α-synukleina uzyskuje kon-
formację β-kartki w procesie nukleacji(99). In vitro komórki 
transferowane włókienkami utworzonymi z α-synukleiny 
tworzą śródkomórkowe wtręty przypominające ciała Le-
wy’ego. Szczególnie interesujący jest fakt pojawiania się 
ciał Lewy’ego w komórkach embrionalnych przeszczepio-
nych do istoty czarnej w celach terapeutycznych u osób 
z chorobą Parkinsona(100–103). Neurony istoty czarnej 
szczura z transgenetyczną ekspresją α-synukleiny czło-
wieka wykazują szerzenie α-synukleiny człowieka do 
przeszczepionych embrionalnych neuronów śródmózgo-
wia, oryginalnie niewykazujących ekspresji α-synukleiny 
człowieka. Obserwuje się niewielkie obszary immunodo-
datnie dla α-synukleiny człowieka otoczone pierścieniem 
α-synukleiny szczura, co natychmiast sugeruje mecha-
nizm nukleacji(104). U myszy transgenicznych z nadekspre-
sją α-synukleiny i przeszczepionymi do hipokampa 
neuronalnymi progenitorami obserwuje się immunoreak-
tywność hu-α-synukleiny w obrębie przeszczepu, co wy-
raźnie sugeruje transfer α-synukleiny pomiędzy komórka-
mi. Analogiczną sytuację obserwowali Hansen i wsp.(103) 

Kordower i wsp.(105) dokonali przeszczepu tkanek mó-
zgu płodu u szczurów z uszkodzeniami po 6-hydroksy-
dopaminie, a następnie inokulowali tak spreparowane 
zwierzęta wirusem zawierającym insert hu-α-synukleiny. 
Hu-α-synukleina przedostawała się w obręb neuronów 
przeszczepu.
Inokulacja bezobjawowych myszy transgenicznych, wy-
kazujących nadekspresję zmutowanej hu-α-synukleiny 
z mutacją A53T (sprawcza mutacja w rodzinnej po-
staci choroby Parkinsona), zawiesiną mózgu symp-
tomatycznych myszy powodowała rozwój patologii 
α-synukleiny już po 30 dniach(106). Włókienka utworzo-
ne z α-synukleiny są zdolne do enukleacji endogennej 
α-synukleiny w inkluzje z wyraźnym podobieństwem do 
ciał Lewy’ego(99). Analogiczny proces nukleacji/polime-
ryzacji obserwowano in vitro w mieszanych hodowlach 
glejowo-neuronalnych(107,108). W opisanym eksperymen-
cie wykorzystano nadekspresję hu-α-synukleiny i poda-
nie egzogennej α-synukleiny pod postacią włókienek. 
Nadekspresja hu-α-synukleiny z mutacją E46K i A53T 
lub dodanie egzogennych włókienek z α-synukleiną obar-
czoną jedną z tych mutacji przyspieszały proces nukle-
acji. Pojawiające się inkluzje znacząco przypominały cia-
ła Lewy’ego.
W chorobie Parkinsona obserwuje się stereotypowy 
schemat szerzenia się patologii α-synukleiny(109). W sta-
dium 1. agregaty α-synukleiny pojawiające się pod po-
stacią neurytów Lewy’ego obserwuje się w opuszce 
węchowej i jądrze grzbietowym nerwu błędnego i ję-
zykowo-gardłowego, w stadium 2. agregaty te osiąga-
ją rdzeń przedłużony i tegmentum, w stadium 3. pato-
logia osiąga jądro migdałowate i most, w stadium 4. 
ciała i neuryty Lewy’ego docierają do przodomózgowia 
i kory mózgu, zaś w stadium 5. i 6. patologia pojawia 
się w przednich okolicach asocjacyjnych i korze przed-
czołowej. George i wsp.(98) sugerują, że „marsz” patologii 
α-synukleiny wymaga jej uwalniania, prawdopodobnie 
w drodze egzocytozy lub jako cargo ciał wielopęcherzy-
kowych (multivesicular bodies), oraz jej następowej inter-
nalizacji do innych komórek.
Tak jak istnieje kooperacja między PrPc a Aβ, istnieje 
kooperacja pomiędzy PrPc a α-synukleiną(110). U myszy 
transgenicznych wykazujących ekspresję α-synukleiny 
inokulowanych szczepem RML scrapie obserwuje się 
intensywną akumulację α-synukleiny w formie przypo-
minających blaszki neurytyczne agregatów.

PRIONOIDY I SCHIZOFRENIA

Ostatnio odkryto gen sprzężony z występowaniem schi-
zofrenii – DISC1(111,112). Białko kodowane przez DISC1 
jest nierozpuszczalne w detergentach i takie agregaty 
obserwuje się w około 20% przypadków schizofrenii. 
Nadekspresja DISC1 in vitro prowadzi do powstawania 
agresomów, biorących także udział w patogenezie cho-
rób wywołanych przez priony(113).
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P53-PRIONY WKRACZAJĄ DO ONKOLOGII

Białkiem zachowującym się jak typowy „prionoid” jest 
także p53, tetrameryczne fosforylowane białko jądro-
we(114). N-koniec p53, analogicznie do N-końca PrPc, 
jest nieustrukturowany(115). Zmutowane p53 spotyka się 
w wielu nowotworach złośliwych, kiedy białko to naby-
wa dodatkowej funkcji i może tworzyć agregaty o różnej 
morfologii, w tym włókna amyloidowe, formy pierście-
niowe lub ziarniste. Powstawanie każdej z nich zależy od 
warunków fizykochemicznych, na przykład denaturacja 
z użyciem wysokiego ciśnienia prowadzi do powstawa-
nia włókien amyloidowych, po dekompresji tworzą się 
formy pierścieniowate, a denaturacja z zastosowaniem 
wysokiej temperatury jest odpowiedzialna za rozwój 
form ziarnistych. Zjawiska te przypominają powstawa-
nie odmiennych kryształów z tych samych związków che-
micznych przy udziale odmiennych zanieczyszczeń(116), 
a przykład ten był wykorzystywany przez Gajduska do 
ilustracji zjawiska istnienia odrębnych szczepów TSEs 
w oparciu o identyczną sekwencję PrP. Cytowani autorzy 
sugerują, że wt p53 jest sekwestrowany do tworzonego 
przez mt p53 agregatu, tracąc swoją funkcję w mecha-
nizmie „prionu”. Szczególnie interesujący jest fakt obec-
ności sekwencji wiążącej p53 w obrębie promotora genu 
PRNP(117) oraz regulacji ekspresji PrP przez preseniliny.

KONKLUZJA

Na naszych oczach przebiega reklasyfikacja chorób 
neurozwyrodnieniowych. Choroby te, o bardzo silnym 
udziale czynnika genetycznego, są prionoidami, to jest 
chorobami, u podstaw których leży nieprawidłowe zwi-
nięcie białek. Agregaty takich białek powstają w wyniku 
nukleacji/polimeryzacji.
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