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Streszczenie: Mitochondria są kluczowymi organellami dla przeżycia i śmierci komórki. Dysfunkcje 

mitochondriów, w których działaniu przeważa generacja sygnałów apoptotycznych, towarzyszą 

patogenezie wielu chorób neurodegeneracyjnych, zarówno tym o przebiegu ostrym (np. 

niedokrwienny udar mózgu, urazy mechaniczne) jak i chronicznym (np.   choroba Alzheimera, choroba 

Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie boczne zanikowe). Funkcje mitochondriów mogą być 

bezpośrednio i pośrednio modulowane poprzez czynniki patologiczne towarzyszące chorobom 

neurodegeneracyjnym. Na uwagę zasługują głównie interakcje mitochondriów z agregatami 

zmutowanych białek (np. β-amyloid, białko tau, α-synukleina, zmutowana Huntingtona). Głównymi 

symptomami nieprawidłowego funkcjonowania mitochondriów są: 1) niewydolność energetyczna 

tkanki objętej zmianami chorobowymi; 2) spadek aktywności kompleksów łańcucha transportu 

elektronów; 3) nadprodukcja wolnych rodników tlenowych; 4) zaburzenie komórkowej homeostazy 

jonów Ca2+; 5) uwolnienie czynników pro-apoptotycznych (np. cyt. c) czy 6) zaburzenia procesów 

biogenezy mitochondriów. Dokładniejsze zrozumienie funkcjonowania tych organelli oraz przyczyn 

ich dysfunkcji może umożliwić rozwój strategii ochronnych, zarówno farmakologicznych, jak 

i niefarmakologicznych. Badania nad narzędziami neuroprotekcyjnymi umożliwiają zdobycie wiedzy 

prowadzącej do rozwoju nowych metod zapobiegania i leczenia chorób neurodegeneracyjnych.  

 

Słowa kluczowe: apoptoza mitochondrialna, neuroprotekcja, megakanał mitochondrialny, restrykcja 

kaloryczna, resveratrol, antyoksydanty 

 

Summary: Mitochondria play an essential role in the regulation of both cell survival and death. The 

irregularities of mitochondrial activity cause cells or all tissue dysfunction, can lead to insufficient 

energy supply. Consequently the mitochondrial perturbations can lead to cell death. In a broader 

spectrum of the mitochondrial dysfunction contribute to the pathogenesis of multiple 

neurodegenerative diseases including acute (e.g. ischemic stroke) and chronic disorders (Alzheimer’s 

disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis). Function of 

mitochondria can be in direct and/or indirect way interrupted  by pathological factors, such as 
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aggregates of misfolded mutant proteins (e.g. β-amyloid, tau protein, α-synuclein and mutant 

huntingtin), which affect cell functions and disrupt cell homeostasis. The main symptoms of 

mitochondrial dysfunction are: 1) insufficient energy supply and imbalance of ATP/ADP; 2)  electron 

transport chain (ETC) activity reduction; 3) reactive oxygen species (ROS) overproduction; 4) Ca2+ 

overload; 5)  release of pro-apoptic factors (e.g. cyt.c) and 6) deregulations in mitochondrial 

biogenesis process. Understanding the molecular mechanism of mitochondrial dysfunction in 

particular neurodegenerative diseases can lead to discovery of new therapeutic approaches 

(pharmacological and non-pharmacological) aimed to stop or delay neuronal degeneration. 
 

Key words: mitochondrial apoptosis, neuroprotection, mitochondria permeability transition pore, 

caloric restriction, resveratrol, antioxidants 

 

WSTĘP 

 
 Wraz z postępem nauki i medycyny wydłuża się życie ludzi. Obok 

niezaprzeczalnych korzyści wynikających z rozwoju osiągnięć badawczych tych 

dziedzin, pojawia się również problem - ujawnianie się chorób wieku starczego. 

Liczba osób dożywających późnego wieku wzrasta, a wraz z tą liczbą wzrasta 

również liczba pacjentów dotkniętych schorzeniami ujawniającymi się wraz 

z wiekiem, szczególnie chorobami neurodegeneracyjnymi (np. choroba 

Alzheimera, choroba Parkinsona). W 2010 roku liczba pacjentów cierpiących tylko 

na chorobę Alzheimera wyniosła w przybliżeniu 35,6 milionów osób na całym 

świecie, w krajach Europy około 10 milionów, natomiast w samych Stanach 

Zjednoczonych choroba ta dotknęła około 5 milionów pacjentów. Szacuje się, że 

w 2050 roku liczba ta wzrośnie do 115 milionów [23]. W patogenezie chorób 

neurodegeneracyjnych, zarówno tych o przebiegu ostrym (np. niedokrwienny udar 

mózgu, urazy mechaniczne mózgu i rdzenia kręgowego), jak i chronicznym (np. 

choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie 

boczne zanikowe) podkreśla się rolę zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu 

mitochondriów [14, 19], prowadzących w końcowym etapie do generacji sygnałów 

apoptotycznych i śmierci komórek nerwowych (tab.1).  

 

Rola mitochondriów w komórce 

 
 Mitochondria są kluczowymi organellami dla przeżycia i śmierci komórki, 

a ich pochodzenie, powstanie podwójnej błony oraz częściową niezależność 

tłumaczy teoria endosymbiotyczna. Organelle te charakteryzuje duża dynamika – 

nieustannie podlegają one procesowi biogenezy, w którym uczestniczy wiele białek 

umożliwiających zajście fuzji oraz rozszczepienia tych organelli, a których 

mutacje, nieprawidłowości strukturalne, bądź niekontrolowane inaktywacje 

powodują szereg chorób organizmu (np. neuropatie aksonalne) [16, 43, 67].  

W wewnętrznej błonie mitochondrialnej zlokalizowany jest łańcuch transportu 

elektronów (ETC, ang. Electron Transfer Chain), który stanowi podłoże procesu 

oksydacyjnej fosforylacji i produkcji ATP, głównego źródła energii chemicznej 
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w komórce [72]. Dodatkowo, kompleks I oraz III są głównym miejscem 

powstawania anionorodnika ponadtlenkowego (O2•), silnie reaktywnej cząsteczki, 

która indukuje powstanie reaktywnych form tlenu (ROS, ang. Reactive Oxygen 

Species), peroksydację błon lipidowych oraz produkcję toksycznego                      

4-hydroksynonenalu   (4-HNE) [63, 68]. Z drugiej jednak strony ROS pełnią 

istotne funkcje sygnałowe i uczestniczą w tworzeniu wielu związków (np. 

prostaglandyn, leukotrienów). Mitochondria biorą udział nie tylko w sygnalizacji 

typu redox, ale również w regulacji wewnętrznej homeostazy jonów wapnia (Ca
2+

) 

[72].  

 
TABELA 1. Symptomy dysfunkcji mitochondriów 

TABLE 1. Symptoms of mitochondria dysfunction 

 

GŁÓWNE SYMPTOMY NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MITOCHONDRIÓW 

niewydolność energetyczna tkanki objętej zmianami chorobowymi 

spadek aktywności kompleksów ETC 

wzrost aktywności kompleksu I oraz III ETC 

nadprodukcja wolnych rodników tlenowych 

zaburzenie komórkowej homeostazy jonów Ca2+ 

stymulacja czynników pro-apoptotycznych 

uwolnienie cytochromu c 

apoptoza komórek 

zaburzenie procesów biogenezy mitochondriów 

 

Mitochondrialna ścieżka apoptotyczna 

 
 W aspekcie chorób neurodegeneracyjnych należy pamiętać, że mitochondria 

pełnią istotną rolę w procesie śmierci komórek nerwowych, zarówno tej związanej 

z powstawaniem szybkich zmian martwiczych (nekrotycznych, ang. necrosis), jak 

i tej powolnej na drodze apoptotycznej. Mitochondria stanowią kluczowy punkt dla 

przebiegu programowanej śmierci komórki (PCD, ang. Programmed Cell Death) 

głównie poprzez aktywację szlaku apoptozy wewnątrzkomórkowej  (tzw. szlak 

mitochondrialny). Dzieje się tak na skutek wzrostu przepuszczalności błony 

mitochondrialnej (MMP, ang. Mitochondrial Membrane Permeabilization) 

wywołanej np. nadprodukcją ROS,  bądź przeciążenia organelli jonami Ca
2+ 

na 

skutek ich wzmożonego wychwytu z cytoplazmy [10, 19, 44]. Procesy te są 

bezpośrednio związane z powstaniem w błonie mitochondrialnej megakanałów 

o wysokiej przepuszczalności (MPTP, ang. Mitochondria Permeability Transition 

Pore), które pozwalają jonom i małym molekułom na swobodne przemieszczanie 

się zgodnie z ich gradientami stężeń, powodując ostatecznie rozproszenie 

potencjału mitochondrialnego i przerwanie ciągłości mitochondrialnej błony 

zewnętrznej. Kompleks megakanału mitochondrialnego ma złożoną budowę 

(ryc.1), gdzie zasadniczymi elementami składowymi jest translokaza nukleotydów 
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adeninowych (ANT, ang. Adenine Nucleotide Translocase) oraz cyklofilina D 

(CypD, ang. Cyclophilin D).  

 

 
RYCINA 1. Megakanał mitochondrialny  

FIGURE 1. Mitochondrial permeability transition pore; MPTP 

 

 Oprócz tego, w regulacji powstawania i funkcji MPTP bierze udział wiele 

innych białek, takich jak: mitochondrialna kinaza kreatynowa (MtCK, ang. 

Mitochondrial Creatine Kinase), mitochondrialna heksokinaza (HK), obwodowy 

receptor benzodiazepinowy (PBR, ang. Peripheral Benzodiazepine Receptor), 

a także anty-apoptotyczne (Bcl-2, Bcl-XL) i pro-apoptotyczne (Bax, Bak, Bim, Bid, 

PUMA, NOXA, Bad) białka z rodziny Bcl-2 [10, 19, 44]. Szczególną rolę 

w regulacji mitochondrialnej ścieżki apoptotycznej odgrywają pro- i anty-

apoptotyczne białka z rodziny Bcl-2. W zdrowych komórkach nieaktywne postacie 

białek Bax i Bak obecne są, odpowiednio, w cytozolu oraz luźno związane 

z zewnętrzną błoną mitochondrialną. W warunkach sprzyjających apoptozie 

cząsteczki te podlegają modyfikacjom konformacyjnym,  w efekcie których zostają 

w całości wbudowane w obręb zewnętrznej błony mitochondrialnej, gdzie tworzą 

kanały o wysokiej przepuszczalności. Natomiast białka Bim i Bid posiadają 

zdolność aktywacji białek Bax oraz Bak i wspierają proces formowania przez nie 

porów. Do grupy białek pro-apoptotycznych należą również takie białka jak: 
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PUMA, NOXA i Bad, które z kolei dokonują sekwestracji anty-apoptotycznych 

białek Bcl-2 i Bcl-XL, co ułatwia białkom pro-apoptotycznym spełnianie swojej 

funkcji. Anty-apoptotyczne białka Bcl-2 i Bcl-XL są stabilnie ulokowane w błonach 

wewnątrzkomórkowych organelli, takich jak zewnętrzna błona mitochondrialna 

czy  siateczka śródplazmatyczna (ER, ang. Endoplasmatic Reticulum), gdzie 

bezpośrednio i pośrednio hamują powstawanie oraz funkcjonowanie megakanału 

mitochondrialnego. Działanie to przejawia się sekwestracją pro-apoptotycznych 

członków rodziny białek Bcl-2, hamującym oddziaływaniem na elementy 

składowe budujące MPTP oraz wpływaniem na magazynowanie jonów wapnia 

przez ER [19]. Konsekwencją zwiększenia przepuszczalności błony 

mitochondrialnej jest uwolnienie do cytoplazmy mitochondrialnych białek pro-

apoptotycznych, takich jak: cytochrom c (cyt. c), SMAC/DIABLO, HTRA2/OMI, 

AIF (ang. Apoptosis Inducing Factor), endonukleaza G. Uwolniony z przestrzeni 

międzybłonowej mitochondriów cyt. c oddziałuje z białkiem APAF-1 (ang. 

Apoptotic Peptidase (protease) Activating Factor 1) i zmieniając jego konformację 

prowadzi do powstania kompleksu apoptosomu, który aktywuje kaspazę-9 (enzym 

inicjatorowy w przebiegu tzw. kaskady kaspaz), a ta kolejno aktywuje kaspazy 

wykonawcze (kaspaza-3,-6 i -7). Istnieje połączenie (ang. cross talk) pomiędzy 

zewnątrzkomórkową ścieżką apoptotyczną (związaną z aktywacją receptora 

śmierci np. receptor FAS) a ścieżką mitochondrialną, poprzez białko Bid, którego  

powstała na skutek działalności proteolitycznej kaspazy-8 cięta forma (tBid) 

wchodzi w interakcję z innymi białkami formującymi pory mitochondrialne [10]. 

Kaspazy wykonawcze, jako enzymy proteolityczne, przeprowadzają kataboliczną 

fazę śmierci komórki, polegającą na rozcinaniu białkowych substratów 

znajdujących się na terenie komórki. Jednym z substratów kaspazy-3 jest 

endonukleaza CAD (ang. Caspase Activated DNAse), która prowadzi do cięcia 

pofragmentowanego DNA na tzw. odcinki oligonukleosomalne (ok. 180 bp), 

będące typowym znacznikiem procesu apoptotycznego [59]. Liczba substratów 

kaspaz nie jest w pełni znana, ale przypuszcza się, że ok. 0.5% do 5% wszystkich 

białek oddziałuje z tymi enzymami [10, 19]. W ten sposób białkowe substraty 

kaspaz różnymi drogami (aktywacja kaskad proteolitycznych, inaktywacja 

systemów naprawczych, uszkodzenia DNA) przyczyniają się do powstawania 

apoptotycznego fenotypu komórki, którego morfologicznymi markerami są: 

oligonukleosomalna fragmentacja DNA, wytworzenie ciałek apoptotycznych oraz 

przemieszczenie fosfatydyloseryny na zewnątrz błony komórkowej [10, 41]. Inne 

czynniki pro-apoptotyczne uwolnione z mitochondriów, takie jak białka SMAC 

i HTRA2, hamują działanie endogennych inhibitorów białek apoptotycznych, 

w tym inhibitorów kaspaz (IAPs, ang. Inhibitors of Apoptosis Proteins) [19]. 

W tym punkcie należy podkreślić że, w warunkach stresu siateczki 

śródplazmatycznej może dochodzić do indukcji tzw. ER-zależnej 

wewnątrzkomórkowej ścieżki apoptotycznej poprzez aktywację kolejno kaspazy-

12, kaspazy-3 i następczymi zmianami prowadzącymi w ostateczności do 

unicestwienia komórki na drodze apoptozy [10]. Na szczególne podkreślenie 
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zasługuje również rola protoonkogenu p53 w regulacji procesów apoptotycznych, 

który oprócz swojej działalności transkrypcyjnej na terenie jądra komórkowego 

(np. regulacja ekspresji Bax, Bcl-2, Bcl-xL, Puma, Noxa)  może bezpośrednio 

wpływać na przepuszczalność błony mitochondrialnej poprzez fizyczną interakcję 

z białkami Bax i Bak [41]. 

 Oprócz mechanizmów apoptotycznych zależnych od aktywacji kaspazy-3, 

w przebiegu programowanej śmierci komórek mamy również całą grupę 

mechanizmów niezależnych od kaspazy-3, które są ściśle powiązane 

z mitochondriami. Do takich czynników należą uwolniony z mitochondriów 

czynnik AIF i  endonukleaza G, które po przemieszczeniu do jądra komórkowego 

prowadzą bezpośrednio do kondensacji chromatyny i jej fragmentacji na odcinki 

ok. 50 kbp (tzw. ang. large-scale DNA fragmentation) [10, 70]. AIF jest 

mitochondrialną flawoproteiną, gdzie pełni fizjologiczną funkcję w utrzymaniu 

właściwej bioenergetyki komórki [70]. Z drugiej strony, po uwolnieniu 

z mitochondriów na skutek zadziałania czynników niekorzystnych (np. procesu 

ekscytotoksyczności czy czynników alkilujących DNA), jest istotnym elementem 

wykonawczym procesu parthanatos czyli PARP-1 (ang. Poly-(ADP-Ribose) 

Polymerase 1) - zależnej śmierci komórki [10, 70, 71, 74]. Na proces ten składa 

się aktywacja na terenie jądra komórkowego enzymu PARP-1 prowadzącącego 

kolejno do formowania polimerów PAR, które to po przemieszczeniu do 

mitochondriów powodują uwolnienie AIF, jego translokację do jądra 

komórkowego i wywołanie wielkocząsteczkowej fragmentacji DNA. Parthanatos 

jest zasadniczo różniącym się od apoptozy procesem śmierci komórki, którego 

charakterystycznymi elementami jest brak aktywacji kaspazy-3, tworzenia się 

ciałek apoptotycznych oraz oligonukleosomalnej fragmentacji DNA. W zjawisku 

tym nie obserwuje się również typowego dla obrazu nekrozy obrzmienia komórek, 

czy też charakterystycznej dla przebiegu autofagii autofagosomalnej wakuolizacji 

cytoplazmy i lizosomalnej degradacji elementów komórkowych. W parthanatos 

obserwuje się przemieszczenie fostatydyloseryny na zewnątrz błony komórkowej, 

spadek potencjału mitochondrialnego, uwolnienie AIF i kondensację chromatyny 

na odcinki ok. 50 kbp [70, 74]. Istnieją również doniesienia, że czynnik AIF może 

być uwalniany z mitochondriów poprzez zależne od wapnia enzymy 

proteolityczne, kalpainy. Jednakże, dokładne molekularne mechanizmy tego 

zjawiska, jak również możliwe interakcje z PARP-1 wymagają dalszych badań 

szczególnie w obliczu hipotezy, że te elementy przebiegu procesu śmierci komórek 

mogą być nowym punktem uchwytu dla terapii wielu schorzeń neurologicznych  

[70].   
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DYSFUNKCJE MITOCHONDRIÓW W CHOROBACH 

NEURODEGENERACYJNYCH 

 
 Funkcje mitochondriów mogą być bezpośrednio i pośrednio modulowane 

poprzez czynniki patologiczne towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym. 

Mutacje genetyczne mogą upośledzać budowę i działanie kompleksów 

oddechowych oraz innych białek znajdujących się na terenie mitochondriów, 

wpływając tym samym niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie tych organelli 

i utrzymanie homeostazy komórki [11, 44]. Ciekawy wydaje się również rozwijany 

przez niektórych badaczy pogląd, iż mutacje w mitochondrialnym DNA 

i dysfunkcje mitochondriów mogą wraz z innymi czynnikami, w tym 

środowiskowymi, prowadzić do zapoczątkowania i propagacji procesu 

zwyrodnieniowego oraz że nie są one specyficznie związane z określonym typem 

choroby neurodegeneracyjnej. Ważne wydaje się postrzeganie mitochondriów jako 

zintegrowanego, subkomórkowego systemu wykazującego złożony system 

transportu i cechującego się wysoką dynamiką, którego prawidłowe 

funkcjonowanie jest niezbędne do zachowania homeostazy komórki [16]. Tym 

samym nieprawidłowości procesu fosforylacji oksydacyjnej, działania ETC nie są 

przyczyną zmian degeneracyjnych neuronów, ale objawem zaburzenia działania 

całego złożonego systemu mitochondrialnego. Model ten tłumaczy również 

wybiórcze obumieranie grup neuronów w różnych chorobach 

neurodegeneracyjnych – jako odzwierciedlenie różnej wrażliwości komórek 

określonego typu na stany patologiczne, zarówno związane z wewnątrzkomórkową 

homeostazą, jak i szkodliwymi sygnałami z środowiska [62].  

 

Patologiczne agregaty białkowe a funkcja mitochondriów 

 
 Szczególną rolę w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych przypisuje się 

interakcji mitochondriów z agregatami zmutowanych białek [28, 43, 67]. 

Nieprawidłowo sfałdowane białka – β-amyloid i białko tau () pełniące kluczową 

rolę w patogenezie choroby Alzheimera (AD), α-synukleina w chorobie Parkinsona 

(PD),  zmutowana huntingtyna (mHtt) w chorobie Huntingtona (HD) czy 

zmutowana dysmutaza ponadtlenkowa w stwardnieniu bocznym zanikowym 

(ALS), wpływają na funkcjonowanie organelli komórkowych, w tym 

mitochondriów. Zakłócając ich działanie zaburzają homeostazę całej komórki, 

w następstwie czego może dochodzić do indukcji procesów apoptotycznych 

(tab.2).  

 

Beta-amyloid i białko  w AD 

 Choroba Alzheimera jest jedną z głównych i najczęściej występujących chorób 

neurodegeneracyjnych. Szacuje się, że jest ona drugą główną przyczyną śmierci 
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osób w podeszłym wieku. AD wywołana jest postępującą, progresywną dysfunkcją 

połączeń synaptycznych, po której następuje obumarcie neuronów w obszarach 

mózgu kluczowych dla procesu uczenia się i pamięci. Do regionów objętych 

procesem degeneracji należy przede wszystkim hipokamp (hippocampus), 

węchomózgowie (rhinencephalon) oraz kora czołowa (frontal cortex). Za główną 

przyczynę histopatologiczną AD uważa się zewnątrzkomórkowe nagromadzanie  

β-amyloidowych (Aβ, ang. amyloid β-peptide) płytek oraz tworzenie 

wewnątrzkomórkowych splotów neurofibrylarnych, będących agregatami 

hiperfosforylowanego białka tau (ang. τ-protein) związanego z mikrotubulami [43]. 

 
TABELA 2. Zaburzenia funkcji mitochondriów towarzyszące chorobom neurodegeneracyjnym 

TABLE 2. Mitochondrial dysfunctions occuring in neurodegenerative diseases 

 

 aktywność 

ETC 

aktywność  

kompleksu 

I  i III  ETC 

produkcja 

ROS 

homeostaza 

Ca2+ 

stymulacja 

czynników 

apoptoty-

cznych 

uwolnienie 

cytochromu c 

niedokrwienny 

udar  mózgu 

↓ ↓ ↑  

zaburzona 

↑  

tak 

choroba 

Alzheimera 

(AD) 

↓ ↑ ↑  

zaburzona 

↑  

tak 

choroba 

Parkinsona 

(PD) 

↓ ↓ ↑  

zaburzona 

↑  

tak 

choroba 

Huntingtona 

(HD) 

↓ ↓ ↑  

zaburzona 

↑  

tak 

stwardnienie 

boczne 

zanikowe 

(ALS) 

↓ ↓ ↑  

zaburzona 

↑  

tak 

 

 Badania nad interakcją β-amyloidu z kanałem MPTP w chorobie AD, 

wykazały oddziaływanie amyloidu z wchodzącymi w jego skład translokazą 

nukleotydów adeninowych oraz z cyklofiliną D, przy czym wskazywano na 

silniejsze jego połączenie z translokazą [72]. Wykazano także bezpośrednie 

działanie β-amyloidu na łańcuch oddechowy, prowadząc do zaburzenia funkcji 

ETC, aczkolwiek dokładny mechanizm pozostaje wciąż niejasny. Badania  

sugerują oddziaływanie β-amyloidu z łańcuchem α syntazy ATP, co jest zgodne 

z doniesieniami, iż do modyfikacji tego elementu łańcucha dochodzi 

w degenerujących neuronach podczas rozwoju AD. Natomiast konsekwencją tej 

modyfikacji jest zmniejszona wydajność transportu elektronów, rozważana 

w aspekcie zmniejszonej produkcji ATP. Inne wyniki ujawniły także spadek 

aktywności oksydazy cytochromu c oraz wzrost aktywności reduktazy cytochromu 
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c, czyli kompleksu trzeciego, będącego jednym z głównych źródeł powstawania 

rodnika ponadtlenkowego. Stan ten, przy znacznie obniżonej wydajności systemów 

antyoksydacyjnych komórki, a w szczególności niedoboru mitochondrialnej 

dysmutazy ponadtlenkowej prowadzi do przedwczesnej indukcji apoptozy [68]. 

Również białko , budujące cytoszkielet komórek nerwowych, łączone jest 

z patogenezą choroby Alzheimera. Cząsteczka ta z jednej strony zapewnia 

komórkom odpowiednią stabilność i dynamikę, regulując kształt neuronów i ich 

polarność, z drugiej strony zaburzenia strukturalne tej molekuły, zmieniające jej 

funkcje, pociągają za sobą poważnie szkodliwe konsekwencje. I tak, 

hiperfosforylacja białka , obserwowana w mózgach chorych na AD, prowadzi do 

nieprawidłowej, szkodliwej agregacji cząsteczek oraz destabilizacji włókien 

cytoszkieletu. Akumulacja tego białka wewnątrz neuronu blokuje 

wewnątrzkomórkowy transport zarówno białek, substancji odżywczych jak 

i czynników troficznych. Dotyczy to również aksonów, w których może dojść do 

zjawiska tzw. „zagłodzenia synaps” (ang. starvation of synapses), podczas którego 

aksonalny transport mitochondriów, zarówno anterogradalny jak i retrogradalny, 

zostaje zahamowany, a wraz z nim dochodzi do deficytu energetycznego w tym 

obszarze. Badacze jako inne potencjalnie uszkadzające działanie białka  wskazują 

dysfunkcję łańcucha oddechowego i związaną z nią nadmierną produkcją wolnych 

rodników [68]. 

 

Zmutowana huntingtyna (mHtt) w HD 

 Choroba Huntingtona wywoływana jest mutacją dynamiczną genu kodującego 

białko huntingtynę (Htt), w której dochodzi do zwielokrotnienia liczby trójek 

nukleotydowych kodujących glutaminę (CAG) powyżej trzydziestu pięciu 

w obszarze końca aminowego (mHtt). Choroba HD należy do chorób 

neurodegeneracyjnych, a jej występowanie szacuje się na 5-10 przypadków 

chorych na 100 tysięcy osób. Kliniczne objawy pojawiają się zazwyczaj pomiędzy 

30 a 40 rokiem życia, ale odnotowano również przypadki zarówno wcześniejszego, 

jak i późniejszego rozpoczęcia choroby. W HD dochodzi do progresywnej utraty 

neuronów GABAergicznych (GABA, kwas γ-aminomasłowy) z rejonu prążkowia 

(ang. striatum) oraz kory mózgowej. Objawy choroby nasilają się wraz 

z degeneracją komórek nerwowych i obejmują występowanie mimowolnych 

ruchów pląsawiczych, utratę masy ciała, zaburzenia funkcji poznawczych oraz 

demencję. Powszechne są również zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, stany 

lękowe, czy nadpobudliwość. Choroba Huntingtona jest chorobą śmiertelną, 

a pacjenci najczęściej przeżywają od 15 do 20 lat od momentu jej rozpoczęcia [28, 

48]. 

 Sugeruje się, że mechanizm działania nieprawidłowej huntingtyny na 

mitochondria może być dwojakiego rodzaju. Białko to może bezpośrednio 

wpływać na funkcje tych organelli, poprzez oddziaływania z białkami 

zlokalizowanymi w błonie mitochondrialnej (np. VDAC, MFN2). Natomiast 
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modyfikacje przeprowadzane przez mHtt na poziomie ekspresji genów jądrowych 

kodujących białka kierowane do mitochondriów oraz uruchamianie modyfikacji 

białek importowanych na obszar tych organelli, zaliczane są do mechanizmów 

pośrednich. Dla przykładu wykazano, że mHtt posiada zdolność wiązania 

z koaktywatorem CBP, który jest białkiem wiążącym białko CREB (ang. CREB-

binding protein). CREB odpowiada między innymi za regulację produkcji białek 

łańcucha oddechowego – oksydazy cytochromowej oraz cyt. c. Pod kontrolą CREB 

znajduje się natomiast transkrypcyjny koaktywator PGC-1α (ang. Peroxisome 

Proliferator-Activated Receptor [PPAR]-γ coactivator 1α), wiążący się 

z czynnikami transkrypcyjnymi regulującymi ekspresję białek mitochondrialnych 

kodowanych przez genom jądrowy. mHtt może również bezpośrednio oddziaływać 

z zewnętrzną błoną mitochondrium, gdzie powstające agregaty tego białka mogą 

wywoływać jej destabilizację, prowadząc do nagromadzenia wapnia oraz 

uwolnienia mitochondrialnych czynników pro-apoptotycznych. W tym wypadku 

mechanizm toksycznego działania mHtt polegałby na uruchamianiu zmian 

strukturalnych białek obecnych w błonie, co z kolei zwiększałoby ich wrażliwość 

w warunkach stresu oksydacyjnego. Białkami zlokalizowanymi w zewnętrznej 

błonie mitochondrialnej i mogącymi być nastawione na tego typu modulacje są 

mitofuzyny (MFN1 oraz MFN2), odpowiedzialne za regulacje fuzji 

mitochondriów, a także białko Fis1 kontrolujące proces podziału. Wykazano, że 

w istocie mHtt posiada zdolność wiązania się z MFN2, co może prowadzić do 

nieprawidłowego działania tego białka, wzrostu częstości podziałów 

mitochondriów i egzekucji apoptozy . Przypuszcza się również, że DRP1 (ang. 

Dynamin-Related Protein 1) może wchodzić w skład kompleksu tworzonego przez 

mHtt. W ten sposób zmutowana huntingtyna modulowałaby mechanizmy podziału 

tych organelli, przyczyniając się do zaburzenia dynamiki tych struktur [16, 48].  

 

Zmutowana Cu/Zn-SOD w ALS 

  Stwardnienie boczne zanikowe (ALS), nazywane również chorobą Charcota 

lub chorobą Lou Gehriga, charakteryzuje postępująca dysfunkcja nerwowo-

mięśniowa, objawiająca się osłabieniem mięśni i ich zanikiem (ang. muscular 

atrophy), spastycznością (ang. spasticity), a niekiedy również paraliżem (ang. 

paralysis). Choroba ta dotyka rocznie dwie osoby na milion i częściej występuje 

u mężczyzn niż kobiet (1,7:1). Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się między 

50 a 70 rokiem życia. Za główną przyczynę choroby uznaje się degeneracje 

dolnych neuronów ruchowych, czyli motoneuronów znajdujących się w rogu 

przednim (brzusznym) rdzenia kręgowego (ang. ventral horn of the spinal cord) 

oraz w jądrach czaszkowych nerwów ruchowych w pniu mózgu (ang. brainstem 

cranial nerve). ALS jest chorobą nieuleczalną, a pacjenci dożywają 3-5 lat od 

czasu jej rozpoczęcia. Większość, bo około 90% rozpoznawanych przypadków 

stanowią formy sporadyczne (SALS). Rodzinna odmiana stwardnienia bocznego 

zanikowego (FALS) wywołana jest dziedziczeniem mutacjami w obrębie genu 

kodującego dysmutazę ponadtlenkową Cu/Zn-SOD (SOD1/ALS1), genu Alsin 
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(ALS2), genu TDP-43 oraz w obrębie innych, jeszcze nie do końca 

zidentyfikowanych genów [43; 73].  

 Badania nad zmutowaną formą dysmutazy ponadtlenkowej SOD, wykazują 

nieprawidłowości w sposobie fałdowania cząsteczki, tendencji do tworzenia przez 

nią agregatów oraz niekorzystne interakcje tego białka z błonami mitochondriów. 

Agregaty zmutowanego białka akumulują się w mitochondriach, zarówno 

w obszarze zewnętrznej błony jak i w macierzy, wywołują ciężkie zniszczenia 

grzebieni tych organelli obserwowane w neuronach ruchowych rdzenia kręgowego 

i tym samym bezpośrednio uszkadzają ich prawidłowe działanie [73]. 

Oddziaływania te mogą być przyczyną nadprodukcji ROS, wywołaną zmianami 

w potencjale błonowym organelli. Przy czym zmiany w funkcjonowaniu 

mitochondriów obserwowane są nie tylko w neuronach ruchowych, ale również 

w towarzyszącym im astrocytom, co dodatkowo potęguje toksyczne działanie 

zmutowanej Cu/Zn-SOD [44]. 

 

Zaburzenia mitochondrialne w PD 

 
 Choroba Parkinsona jest najbardziej powszechnym zaburzeniem ruchowym 

o podłożu neurodegeneracyjnym. Szacuje się, że PD obecnie dotyczy ok. 2% 

naszej populacji powyżej 60 roku życia. Obecnie na całym świecie na ta chorobę 

cierpi około 10 milionów osób, w Europie liczbę tą szacuje się na 1,2 miliony,       

a w Stanach Zjednoczonych na 50 tysięcy. Najczęstszymi i najbardziej 

charakterystycznymi symptomami schorzenia są dysfunkcje motoryczne, do 

których należy drżenie spoczynkowe (ang. resting tremor), postępująca sztywność 

ruchowa (ang. rigidity), spowolnienie ruchowe (ang. bradykinesia) oraz 

niestabilność postawy (ang. postural instability). Objawy chorobowe wynikają 

bezpośrednio z postępującej utraty neuronów dopaminergicznych w rejonie części 

zbitej istoty czarnej śródmózgowia (substantia nigra pars compacta), co prowadzi 

do spadku wydzielania dopaminy (DA) w obszarze prążkowia oraz do degeneracji 

neuronów dopaminergicznych w tym obszarze [41, 43, 52, 66]. 

 Najszerzej udokumentowany eksperymentalnie i klinicznie jest udział zaburzeń 

mitochondrialnych w patogenezie choroby Parkinsona. Charakterystyczna 

w obrazie neuronów degenerujących w PD głównie w części zbitej substancji 

czarnej (substantia nigra pars compacta) jest obecność tak zwanych ciał Lewy’ego 

(LBs, ang. Lewy Bodies), zawierających przede wszystkim złogi α-synukleiny 

(SNCA, ang. α-synuclein) w części presynaptycznej neuronów. Oprócz tego, 

w skład tych agregatów białkowych wchodzą: ubikwityna, α-B krystalina (ang. α-B 

crystallin), APP (ang. Amyloid Precursor Protein), MAP-5 (ang. Microtubule 

Associated Protein-5), kompleks proteosomu oraz ufosforylowana forma białka 

IκBα (pIκBα) [52; 66]. Sprawą dyskusyjną pozostaje rola tych agregatów 

w patogenezie PD, ponieważ sugerowana jest zarówno ich toksyczna, jak 

i cytoprotekcyjna rola [66]. Najczęściej z chorobą Parkinsona łączony jest spadek 
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poziomu aktywności mitochondrialnego kompleksu I, czyli dehydrogenazy 

NADH. Kompleks ten może zostać uszkodzony zarówno w wyniku działania 

wolnych rodników, jak i złego składania białek wchodzących w skład budujących 

go podjednostek. Uszkodzenia kompleksu I łańcucha oddechowego są 

obserwowane u pacjentów PD, zarówno w obrębie mitochondriów neuronów 

dopaminergicznych istoty czarnej, jak i w limfocytach, płytkach krwi oraz 

w tkance mięśni szkieletowych [14]. Co więcej, jako czynniki eksperymentalne do 

modelowania choroby Parkinsona u zwierząt stosowane są toksyny 

mitochondrialne będące inhibitorami kompleksu I łańcucha oddechowego, takie 

jak:  rotenon, MPTP (1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyna) czy 6-

hydroksydopamina (6-OHDA). Konsekwencją tej inhibicji jest indukowany przez 

mitochondria stres oksydacyjny, wynikający z zaburzenia równowagi pomiędzy 

produkcją ROS i działaniem endogennych systemów antyoksydacyjnych,  mogący 

prowadzić w konsekwencji do śmierci tych komórek [11]. Eksperymenty 

przeprowadzone in vivo z użyciem toksyn mitochondrialnych wywołały 

degenerację neuronów istoty czarnej, prowadzącą do uzyskania u badanych 

zwierząt symptomów PD. Podobne obserwacje wyciągnięto pracując na szczepie 

myszy „MitoPark”, posiadających defekt genu kodującego mitochondrialny 

czynnik transkrypcyjny A (TFAM, ang. Mitochondrial Transcription Factor A) 

[15]. 

 W genetycznych formach PD wykryto, że przyczyną choroby mogą być 

dziedziczone dominująco autosomalnie mutacje w obrębie genów kodujących 

SNCA i LRRK2 (ang. Leucine-Rich Repeat Kinase 2). Natomiast w odmianach 

rodzinnych PD dziedziczonych w sposób recesywny autosomalny i ujawniających 

się we wcześniejszym wieku, łączy się z mutacjami genów PARK2 (ang. 

Parkinson disease (autosomal recessive, juvenile) 2; parkina), PARK7 (DJ-1, ang. 

Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7) oraz PINK1 (ang. PTEN-

Induced Putative Kinase 1). Również wśród rodzin dotkniętych genetyczną formą 

tej choroby często opisywany jest udział mutacji w obrębie HTRA2, genu 

kodującego mitochondrialną proteazę serynową, aczkolwiek związek pomiędzy 

mutacją tego genu a etiologią PD nadal pozostaje sprawą dyskusyjną [44, 49]. 

Powyższe mutacje genetyczne bezpośrednio lub pośrednio łączone są z białkami  

mitochondrialnymi i ich funkcją. LRRK2 oraz SNCA występują częściowo 

w mitochondriach, natomiast PINK1 jest mitochondrialną kinazą serynowo-

treoninową, chroniącą komórki przed odpowiedzią stresową indukowaną 

dysfunkcją mitochondriów. Białko to, wraz z parkiną bierze również udział 

w regulacji morfologii i dynamiki tych organelli, poprzez oddziaływanie 

z białkami zarządzającymi procesami mitochondrialnej fuzji i podziału. Wykazano 

w badaniach prowadzonych in vitro, że w warunkach utraty przez mitochondria 

potencjału błonowego parkina zostaje rekrutowana do dysfunkcyjnych organelli, 

które w następnej kolejności zostają selektywnie wyeliminowane na drodze 

autofagii. Białko to jest elementem kompleksu ligazy ubikwityny E3, w którego 

skład wchodzi również PINK1 oraz DJ-1, a jego funkcja polega na wspomaganiu 
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ubikwitynacji i degradacji niesfałdowanych, bądź nieprawidłowo sfałdowanych 

białek [44, 49, 57]. Takim sposobem parkina, związana z błonami mitochondriów, 

może chronić te organelle przed otwarciem kanału MPTP i uwolnieniem 

czynników pro-apoptotycznych do cytozolu, i tym samym hamować proces 

apoptozy. DJ-1 stanowi białko opiekuńcze (ang. chaperone) stabilizujące kompleks 

I łańcucha oddechowego i chroniące mitochondria przed stresem oksydacyjnym. 

W warunkach stresu cząsteczka ta ulega translokacji z cytozolu do mitochondriów, 

gdzie zapobiega agregacji α-sunukleiny.  

 HTRA2 syntetyzowane jest w postaci nieaktywnego prekursora zawierającego 

mitochondrialną sekwencje docelową. W warunkach odpowiedzi stresowej białko 

MEKK-p38 inicjuje szlak kinaz prowadzący do zaktywowania HTRA2 poprzez 

jego fosforylację zależną od PINK1. Przypuszcza się, że proces tej przemiany 

może być również wspomagany przez mitochondrialną protezę PARL. Następnie 

zaktywowana cząsteczka zostaje przetransportowana do przestrzeni 

międzybłonowej, gdzie oddziałuje z białkiem Hax-1, związanym z rodziną białek 

Bcl-2. W miejscu tym białko pełni funkcje anty-apoptotyczne, zapobiegając 

oligomeryzacji aktywnych form Bax i ich wbudowania w zewnętrzną błonę 

mitochondrialną, jak również zaangażowane jest w degradację nieprawidłowo 

sfałdowanych białek [47, 55]. Białko HTRA2 wraz z PINK1 uważane są za 

składowe tej samej ścieżki sygnalizacyjnej, kontrolującej prawidłowe 

funkcjonowanie mitochondriów [49]. 

 Uważa się, że białkowe agregaty w obrębie ciał degenerujących neuronów 

istoty czarnej odgrywają kluczową rolę w patogenezie choroby Parkinsona. 

Jakkolwiek nadal pozostaje w sferze dociekań kwestia, czy istnieje, a jeżeli tak to 

na jakich zasadach, zbieżność pomiędzy obserwowanymi zaburzeniami w funkcji 

mitochondriów, a występowaniem wewnątrzkomórkowych ciał Lewy’ego. 

Okazuje się bowiem, że oprócz cytozolowej lokalizacji tego białka, może ono 

także pełnić pewną rolę w mitochondriach, gdzie miałaby oddziaływać 

z elementami je budującymi. Pogląd ten wspierają badania prowadzone na 

transgenicznych myszach z nokautem dzikiej lub nadekspresją zmutowanej formy 

SNCA, u których zaobserwowano szereg nieprawidłowości w strukturze i funkcji 

mitochondriów. Myszy pozbawione tego białka wykazywały odporność na 

działanie toksyny mitochondrialnej MPTP, podczas gdy zwierzęta z nadekspresją 

zmutowanej α-synukleiny, nie przejawiały tej odporności [49]. Z kolei badania 

przeprowadzone ma modelu Drosophila melanogaster ujawniły powiązania 

pomiędzy α-synukleiną a PINK1. Ubytek PINK1 prowadził do wzrostu 

powstawania α-synukleinowych agregatów, podczas gdy nadekspresja PINK1 była 

w stanie znieść chorobowy fenotyp. Co więcej, eksperymenty pokazały również, że 

w warunkach stresu oksydacyjnego w obrębie tych struktur komórkowych 

zwiększa się ilość białka opiekuńczego DJ-1, co z kolei ma zapobiegać 

powstawaniu białkowych agregatów i hamować toksyczne działanie α-synukleiny. 

Jednakże mechanizmy odpowiedzialne za te procesy nie są do końca wyjaśnione 

[49].  
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STRATEGIE NEUROPROTEKCYJNE ANGAŻUJĄCE 

POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA MITOCHONDRIÓW 

 
 Strategie nauroprotekcyjne skierowane na mitochondria opierają się na 

działaniach terapeutycznych, które mają na celu poradzenie sobie bezpośrednio 

z dysfunkcyjnymi mitochondriami oraz zwalczenie konsekwencji niesionych przez 

nieprawidłową morfologię i zaburzone działanie tych organelli [65]. „Medycyna 

mitochondrialna” (ang. „mitochondrial medicine”) skupia się głównie na 

przywracaniu równowagi w procesach wewnątrzkomórkowych angażujących 

mitochondria, które to są zakłócone w wyniku procesu chorobowego.  

 

Strategie podnoszące wydajność ETC 

 
 Jednym z możliwych sposobów łagodzenia konsekwencji dysfunkcji 

mitochondriów są działania mające na celu podniesienie wydajności 

mitochondrialnego łańcucha elektronów i zwiększenie produkcji ATP. W tym celu 

mogą być stosowane witaminowe suplementy zawierające witaminy B 

(ryboflawina (ang. riboflavin, B2), niacyna (ang. niacin, B3), tiamina (ang. 

thiamine, B1), dostarczające molekuł będących donorami elektronów, bądź 

kofaktorów reakcji biochemicznych. Z kolei tiamina, kwas liponowy (ang. lipoic 

acid) i  dichlorooctan (ang. dichloroacetate) podnoszą aktywność dehydrogenazy 

pirogronianu i tym samym podnoszą poziom koenzymu A (CoA).  Również 

stosowanie acetylokarnityny (ang. acetyl carnitine), ciał ketonowych 

betahydroksymaślanu (ang. ketone body betahydroxybutyrate) oraz innych 

ulepszonych donorów acetylu, takich jak ketogeniczny związek AC-1202, 

korzystnie moduluje przebieg cyklu Krebsa (cykl kwasu cytrynowego), ułatwiając 

wytwarzanie i magazynowanie energii [65]. 

 Na szeroką skalę stosuje się różnego typu antyoksydanty, redukujące ilość 

ROS w tkankach. Należą do nich zarówno witamina C, witamina E, β-karoteny, 

czy koenzym Q10 (CoQ10) oraz jego rozpuszczalny analog idebenon (ang. 

idebenone). Wprowadza się również unowocześnione przeciwutleniacze takie jak 

MitoQ, zawierający koenzym Q sprzężony z kationem trójfenylowgo alkilu 

fosfonowego. Poza tym zwraca się  uwagę na działanie antyoksydacyjne 

tioredoksyn (Trx), czy kwasu liponowego, obecnego w mitochondriach i będącego 

koenzymem dehydrogenazy bursztynianowej oraz dehydrogenazy α-

ketoglutaranowej [65]. 

 W aspekcie działań mających na celu podniesienie wydajności 

mitochondrialnego łańcucha elektronów i zwiększenie produkcji ATP bada się L-

karnitynę (ang. L-Carnitine), acetylo-L-karnitynę (ALC, ang. Acetylo-L-Carnitine) 

oraz kreatynę (ang. creatine). L-karnityna jest związkiem egzogennym, 

przyjmowanym wraz z pokarmem i  zawarta jest głównie w czerwonym mięsie. 

Możliwa jest również synteza tego związku w organizmie z aminokwasów lizyny 
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i metioniny w wątrobie, nerkach i mózgu. Rola L-karnityny zarówno pochodzenia 

endogennego i egzogennego polega na ułatwianiu transportu kwasów tłuszczowych 

do mitochondriów [18]. Następnie, związek ten może ulec acetylacji w jelicie 

gryzoni oraz ludzi. ALC wpływa korzystnie na działanie mitochondrialnego 

łańcucha oddechowego, podnosząc jego aktywność, co z kolei pozwala na 

wytworzenie większej ilości ATP [58]. Korzystny wpływ ALC na funkcjonowanie 

neuronów badano eksperymentalnie w odniesieniu do ALS [54],  choroby 

Alzheimera [11, 19, 58] czy choroby Huntingtona [69]. Z kolei kreatyna, będąca 

azotowym związkiem guanidyny, ulegając enzymatycznej fosforylacji, przechodzi 

w formę fizjologicznie aktywną – fosfokreatynę. Równowaga pomiędzy obiema 

formami tego związku jest regulowana przez  działanie mitochondrialnej kinazy 

kreatynowej. System ten ma również za zadanie utrzymać wysoki stosunek 

ATP/ADP [12]. Obecnie działanie neuroprotekcyjne kreatyny jest testowane w III 

fazie badań klinicznych u pacjentów z chorobą Huntingtona oraz z chorobą 

Parkinsona [7].   

 

Leki hamujące mitochondrialną ścieżkę apoptotyczną 

 
 Innym sposobem neuroprotekcji jest hamowanie indukcji 

wewnętrzkomórkowej ścieżki apoptozy, które może być osiągane poprzez 

zablokowanie działania białek pro-apoptotycznych, białek wchodzących w skład 

megakanału mitochondrialnego oraz zahamowanie aktywności kaspaz. Na 

szczególną uwagę zasługują związki blokujące komponenty MPTP, które 

zapobiegają tworzeniu się kanału, spadkowi potencjału mitochondrialnego oraz 

zajściu zjawiska uprzepuszczelniania błony mitochondrialnej. Do tej grupy należy 

lek immunosupresyjny – cyklosporyna A (ang. cyclosporine A) stosowany od 

wielu lat w transplantologii i schorzeniach reumatycznych [53, 65]. Związek ten 

posiada zdolność hamowania składowej MPTP, cyklofiliny D, zapobiegając 

równocześnie obrzmieniu mitochondriów i uwalnianiu cyt. c. Jego skuteczność 

neuroprotekcyjną wykazano w wielu badaniach eksperymentalnych, szczególnie 

korzystnie działanie ma ten związek w modelach ostrych uszkodzeń mózgu 

(ischemia, TBI) i rdzenia kręgowego oraz w innych schorzeniach neurologicznych 

(PD, AD, HD, stwardnienie rozsiane (MS, ang. Multiple Sclerosis)) [53]. CsA była 

również testowana w badaniach klinicznych TBI i udaru mózgu, jednakże pomimo 

obiecujących działań ochronnych, związek ten cechuje się wieloma działaniami 

niepożądanymi (np. nefrotoksyczność, nadciśnienie, wpływ na enzymy 

wątrobowe), które to dyskwalifikują ten lek jako potencjalny neuroprotektant. 

Dlatego też, w fazie badań eksperymentalnych poszukiwane są analogi 

cyklosporyny z korzystniejszym profilem działania farmakologicznego [53]. Innym 

obiecującym lekiem neuroprotekcyjnym wydaje się być antybiotyk należący do 

grupy tetracyklin trzeciej generacji – minocyklina  (ang. minocycline) [56, 65]. 

Związek ten działa neuroprotekcyjnie w wielu modelach przedklinicznych chorób 



A. GRĘDA, D. JANTAS 

 

 

336 

neurodegeneracyjnych (udar mózgu, TBI, SCI, AD, HD, PD, MS), a jego 

skuteczność jest związana ze złożonym mechanizmem działania w obręb którego 

wchodzą jego właściwości przeciwzapalne, anty-apoptotyczne oraz 

antyoksydacyjne [56]. Szczególnie ważny w aspekcie działania ochronnego na 

komórki nerwowe wydaje się być wpływ minocykliny na mitochondria, gdzie 

zapobiega ona przeciążeniu tych organelli jonami Ca
2+

, stabilizuje potencjał 

mitochondrialny i zapobiega kolejno uwalnianiu cyt. c i aktywacji kaskady kaspaz. 

W mechanizmie działania ochronnego minocykliny znajduje się również wpływ na 

ekspresję anty-apoptotycznego białka Bcl-2, które to działa ochronnie na wiele 

składowych procesu śmierci komórki [56]. W badaniach przedklinicznych 

i klinicznych wykazano zarówno neuroprotekcyjne jak i neurotoksyczne działanie 

minocykliny, wynikające głównie z jej złożonego mechanizmu działania. Dlatego 

też do jej stosowania jako leku neuroprotekcyjnego, istotnym wydaje się określenie 

ścisłej dawki, jak i okna terapeutycznego, gdyż te parametry okazuje się być 

zróżnicowane w różnych typach chorób neurozwyrodnieniowych [56]. Innym 

interesującym przykładem potencjalnego leku neuroprotekcyjnego o działaniu 

angażującym mitochondria jest dimebolin (dimebolin, letrepirdine) [60, 65]. Lek 

ten był stosowany w Rosji jako lek przeciwhistaminowy, a obecnie w wielu 

badaniach przedklinicznych wykazuje bardzo korzystne efekty w modelach AD, 

jest również badany w kierunku działania terapeutycznego w HD. W złożonym 

mechanizmie działania tego związku, podkreśla się jego hamujący wpływ na  

kanały mitochondrialne [60]. Lek ten jest obecnie w fazie badań klinicznych 

demencji, wykazując dobry poziom bezpieczeństwa pod względem możliwych 

działań niepożądanych [60].   

 Obecnie szeroko bada się leki stosowane od wielu lat w klinice, a wykazujące 

potencjał neuroprotekcyjny angażujący mitochondria. Obiektem zainteresowania 

okazały się związki terapeutyczne znane pod skrótem PAT (ang. Pathologically 

Activated Therapeutic drugs), których działanie opiera się na zasadzie, iż 

oddziałują one ze swoim celem (np. receptorem, enzymem, tkanką) tylko 

w warunkach patologicznych. Mechanizm ten może się opierać dla przykładu na 

zmianach allosterycznych zachodzących w obrębie molekuły [39]. Jednym z leków 

tej grupy jest memantyna (memantine), stosowana powszechnie 

w zaawansowanych stadiach choroby Alzheimera, która oddziałuje specyficznie na 

receptory NMDA (NMDARs) w stanie otwartym, hamując ich zmienioną funkcję 

w stanie patologicznym. W ten sposób działanie memantyny zapobiega szeregowi 

procesów obserwowanych w patologii większości chorób neurodegeneracyjnych 

m.in. nadmiernemu pobudzeniu receptorów NMDA, efektowi ekscytotoksyczności 

wywołanej glutaminianem, przeciążeniu komórki jonami Ca
2+

 czy wreszcie 

nadmiernemu wychwytowi tych jonów przez mitochondria [38]. Dodatkowo, do 

mechanizmu neuroprotekcyjnego memantyny mogą dokładać się jej właściwości 

anty-apoptotyczne wykazane w modelach eksperymentalnych [24, 25, 26, 38].  

 Badania przedkliniczne ujawniły potencjalne działanie neruoprotekcyjne leków 

przeciwdepresyjnych (ang. antidepressant drugs), które to obniżały wrażliwość 
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komórek na czynniki apoptotyczne [17, 45]. Antydepresanty wpływają na funkcje 

mitochondriów i oddziałują z białkami biorącymi udział w procesie 

uprzepuszczelniania błon mitochondrilanych. Zaobserwowano, że fluoksetyna 

(ang. fluoxetine), selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, wchodzi 

w interakcję z kanałem VDAC (ang. Voltage Dependent Anion Channel), 

wchodzącym w skład MPTP. Interakcja pomiędzy molekułami może hamować 

zwiększoną przepuszczalność błony mitochondrialnej, zapobiegać uwolnieniu 

czynników pro-apoptotycznych z przestrzeni międzybłonowej tych organelli i tym 

samym hamować indukcję apoptozy [45, 50]. Stwierdzono również wpływ 

związków heterocyklicznych stosowanych w terapii depresji, takich jak 

trójcykliczne antydepresanty (imipramina, dezypramina, amitryptylina), na funkcję 

mitochondriów, formowanie w obrębie ich błon kanałów MPTP, a tym samym na 

proces apoptozy [45, 65]. Mechanizm protekcyjnego działania leków 

antydepresyjnych na neurony może mieć swoje podłoże w regulacji ekspresji 

białek z rodziny Bcl-2. Badania nad chronicznym stresem z wykorzystaniem leków 

antydepresyjnych ujawniły obniżenie poziomu pro-apoptotycznego białka Bax. 

Natomiast zawartość mRNA anty-apoptotycznego białka Bcl-XL ulegała 

zwiększeniu w wielu rejonach mózgu narażonych na stres [31, 45, 50]. Poza tym 

sugeruje się, iż leki te promują ścieżki pro-życiowe komórek związanych 

z aktywacją kinaz MAPK/ERK1/2 [27, 30, 37] oraz czynnika trankrypcyjnego 

CREB, wpływających na ekspresję anty-apoptotycznych białek (np. Bcl-2, BDNF) 

[8, 31].  

 Przedmiotem badań doświadczalnych nad właściwościami neuroprotekcyjnymi 

były również psychotropowe leki normotymicznie (ang. normothymic 

medications), wykazujące korzystny wpływ na  aktywność kompleksu I i II ETC 

w neuronach mózgu, pozyskanych post mortem od pacjentów z chorobą 

dwubiegunową (ang. bipolar disorder) [45, 64]. Stwierdzono także ochronny 

wpływ inhibitorów esterazy acetylocholinowej, leków stosowanych w terapii 

choroby Alzheimera oraz inhibitorów monoaminooksydazy (ang. monoamine 

oxidase inhibitors) stosowanych w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona, na 

komórki nerwowe w różnych modelach doświadczalnych [51]. W mechanizmie 

neuroprotekcyjnego działania tych związków podkreśla się rolę stabilizacji błony 

mitochondrialnej poprzez wpływ na ekspresję białek anty-apoptotcznych z rodziny 

Bcl-2 [2, 51, 52].  

 

Endogenne substancje o właściwościach neuroprotekcyjnych 

 
 Neuroprotekcyjne działanie mogące angażować mitochondria wykazują 

endogenne związki o budowie steroidowej. Do tej grupy możemy zaliczyć 

zarówno substancje produkowane na obwodzie (estrogeny, progesteron), jak 

również syntetyzowane w OUN (neurosteroidy np. progesteron, pregnenolon, 

allopregnenolon, dehydroepiandrosteron (DHEA)) [33, 34, 35, 36]. Hormony 
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steroidowe, z łatwością przenikające przez bariery OUN, mogą regulować funkcje 

komórek układu nerwowego zarówno na poziomie genomu, jak i pozagenomowo. 

Zaobserwowano ochronne działanie steroidów na neurony polegające na: regulacji 

transkrypcji szeregu białek regulatorowych (np. NGF, BDNF, GAP-43) i wtórnych 

przekaźników szlaków sygnałów (np. cAMP, NO), hamowaniu kaskady kaspaz, 

oddziaływaniu na homeostazę jonów wapnia w komórce oraz regulacji aktywności 

dysmutazy ponadtlenkowej [3, 33].  

 Ciekawym mechanizmem działania neuroprotekcyjnego charakteryzują się 

estrogeny [3]. Z jednej strony związki te zwiększają ekspresję anty-apoptotycznych 

białek z rodziny Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL), z drugiej hamują procesy 

ekscytotoksyczności. Ponadto, estrogeny za pomocą receptora nuklearnego (ER) 

mogą  regulować transkrypcję enzymów oddechowych ETC oraz innych białek, 

bezpośrednio wpływając na funkcjonowanie mitochondriów. Jednym z celów tej 

regulacji jest NRF-1 (ang. Nuclear Respiratory Factor-1), którego synteza wiąże 

się z polepszeniem aktywności mitochondriów oraz stymulacją ich biogenezy [6, 

43]. Receptor estrogenowy może być również obecny wewnątrz mitochondrium, 

gdzie może bezpośrednio modulować czynność zawartych w nim białek [6]. 

Badania potwierdzają wpływ estrogenów na zmniejszenie produkcji ROS, poprzez 

wzrost ekspresji białek przeciwutleniających (np. Mn-SOD, tioredoksyny, 

glutation), ich wpływ na zmniejszenie wychwytu jonów Ca
2+

 przez komórkę oraz 

na hamowanie apoptozy poprzez indukcję ekspresji białek anty-apoptotycznych 

z rodziny Bcl-2 [6]. Co więcej, badania nad estrogenami dostarczyły informacji 

odnośnie istniejących różnic płciowych w podatności na różnego typu choroby 

neurodegenarycyjne, jak również ich przebiegu i zróżnicowanej skuteczności 

niektórych strategii neuroprotekcyjnych [6, 47, 61].  

 

Neuroprotekcyjne związki chemiczne pochodzenia roślinnego 

 
 Ciekawą grupę związków o szerokim potencjale ochronnym na komórki, 

głównie przeciwutleniającym, wykazują związki pochodzenia roślinnego, takie jak 

kurkuma (ang. curcumin) czy składnik zielonej herbaty – galusan 

epigallokatechiny (EGCG). Obiektem zainteresowania ostatnich badań stał się 

przede wszystkim resveratrol (3,5,4-trihydroxy-trans-stylben), będący fitoaleksyną 

zawartą w winogronach, żurawinie oraz orzechach. Wykazuje on szereg 

korzystnych działań m.in. działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, 

przeciwgrzybiczne oraz przeciwzapalne [5, 54]. Resveratrol w mechanizmie 

działania ochronnego na komórki nerwowe naśladuje efekty działania restrykcji 

kalorycznej (CR, ang. caloric restriction). Badania nad tym związkiem 

chemicznym, wskazują, iż oprócz redukcji ROS, działanie resveratrolu łagodzi 

efekt neurotoksyczności wywoływany obecnością β-amyloidu w tkankach [11, 16], 

oraz obniża ekspresję indukowanej syntazy tlenku azotu (iNOS), chroniąc tą drogą 

kompleksy ETC przed inhibicją wywołaną patologicznymi stężeniami NO [11, 29]. 



DYSFUNKCJE MITOCHONDRIALNE W NEURODEGENERACJACH 

 

339 

Inne eksperymenty wskazują na hamowanie przez ten związek pro-apoptotycznych 

czynników, takich jak białko Bax biorące udział w formowaniu MPTP w błonie 

mitochondrialnej [11]. Przypuszcza się również, iż neuroprotekcyjny efekt może 

wynikać ze stymulacji syntezy sirtuin, które z kolei redukują poziom ROS przez 

interakcje z mitochondrialnym białkiem rozprzęgającym UCP-4 [5, 11]. Obecnie 

badania nad resveratrolem znajdują się w fazie badań klinicznych w kierunku 

leczenia raka, otyłości, cukrzycy oraz choroby Alzheimeira [16].  

 

Niefarmakologiczne strategie neuroprotekcyjne 

 
 Eksperymentalne badania prowadzone nad śmiercią komórek nerwowych 

wywołanych epizodami niedokrwiennymi (ischemia) ujawniły korzystną rolę 

procesu tzw. „hartowania” (ang. preconditioning hermesis), podczas którego 

komórki adaptują się do niskich dawek toksycznych substancji (endotoksyn), czy 

krótkotrwałej, niekorzystnej sytuacji, takiej jak ischemia czy hipoksja. Takie 

zahartowanie komórek sprawia, że w obliczu większego zagrożenia stają się one 

bardziej odporne na uszkodzenia. W kontekście tego zjawiska bada się funkcje 

białek mitochondrialnych – kanałów potasowych oraz białek rozprzęgających 

(UCPs, ang. Uncoupling Proteins), a także produkty tzw. vitagenów (ang. 

vitagenes), którymi są np. białka szoku cieplnego HO-1/Hsp32, Hsp70, 

tioredoksyny, sirtuiny, pełniące ważną rolę w utrzymaniu homeostazy komórki 

znajdującej się w sytuacji stresowej. Poznanie mechanizmów tego korzystnego 

zjawiska ma na celu wskazanie czynników krytycznych dla tego procesu, co 

dałoby wskazówki do poszukiwania związków chemicznych, które będą w sposób 

podobny indukować endogenną ochronę komórek [13, 14].   

 Innymi strategiami skierowanymi na mitochondria są restrykcja kaloryczna 

(CR), czy ćwiczenia fizyczne (ang. physical exercises) [54]. Działanie 

neuroprotekcyjne CR może być związane z poprawą funkcjonowania 

mitochondriów. Genomowy mechanizm tej metody ma na celu obniżenie ekspresji 

czynników pro-apoptotycznych, przy jednoczesnym wzroście syntezy czynników 

anty-apoptotycznych. Modulacja działania mitochondriów wpływa z kolei na 

podniesienie wydajności tych organelli przez zwiększenie ilości produkowanego 

przez nie ATP oraz obniżenie wytwarzania ROS [22, 32, 40, 46]. 

Przeciwutleniające właściwości tej metody wynikają ze wzmocnienia bariery 

antyoksydacyjnej, przejawiającej się wzrostem stężenia i aktywności enzymów 

dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej, czy katalazy [1, 21, 42, 

57]. Wyniki te tłumaczy się również podniesieniem aktywności białek 

rozprzęgających (UCPs), które redukując wartość potencjału błonowego 

mitochondriów, przyczyniają się do zmniejszenia ilości ROS [4, 9, 32, 40]. 

Obecnie wpływ CR bada się w odniesieniu do większości chorób 

neurodegeneracyjnych, zarówno o przebiegu ostrym, jak i chronicznym [40]. 
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Dodatkowo, obserwacje osób zdrowych pokazują zmniejszoną zapadalność na AD 

czy PD u osób stosujących metodę restrykcji kalorycznej [21, 23]. 

  

PODSUMOWANIE 

 
 Coraz więcej wiemy o związku mutacji genetycznych towarzyszących 

chorobom neurodegeneracyjnym i komórkowych nieprawidłowościach 

strukturalnych oraz funkcjonalnych. Dokładniejsze poznanie genetycznego 

i molekularnego podłoża tych procesów oraz lepsze zrozumienie funkcjonowania 

komórki, w tym roli mitochondriów w fizjologii i patologii, może przyczynić się 

do rozwoju strategii ochronnych (neuroprotekcyjnych), zarówno 

farmakologicznych jak i niefarmakologicznych, nakierowanych na te organelle       

i w konsekwencji przeciwdziałających degeneracji komórek. Szczególnie istotne 

wydają się być strategie niefarmakologiczne, takie jak restrykcja kaloryczna 

i ćwiczenia fizyczne, mogące być stosowane w codziennej profilaktyce przez 

każdego człowieka [11, 40]. Poznanie molekularnych mechanizmów działania 

ochronnego tych metod może w przyszłości skutkować znalezieniem środków 

farmakologicznych naśladujących ich działanie, podobnie jak badany już dzisiaj 

resveratrol. Wśród związków o neuroprotekcyjnym potencjale farmakologicznym 

angażującym mitochondria znajdują się zarówno neurosteroidy, leki nakierowane 

bezpośrednio na patologie komórkowe ( PAT, np. memantyna, fenytoina), leki 

stosowane w terapiach schorzeń OUN (np. leki przeciwdepresyjne, leki 

normotymiczne, inhibitory acetylocholinoesterazy, inhibitory monoaminoksydazy). 

Ponadto, działanie ochronne może  być osiągane poprzez podnoszenie wydajności 

łańcucha oddechowego (np. kreatyna, L-karnityna) i obniżenie poziomu 

reaktywnych form azotowych i tlenowych w komórkach (np. preparaty 

witaminowe, koenzym Q10, idebenon) [11]. Dalsze intensywne badania nad 

mechanizmami neurodegeneracji przyczyniają się do poznania nie tylko przyczyn 

chorób neurodegeneracyjnych, ale umożliwią rozwój nowych metod zapobiegania 

i leczenia chorób neurozwyrodnieniowych.  
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