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NOWE TERAPIE, NOWE LEKI

Poszukiwanie leku na Alzheimera
Na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają intensywne prace nad nowym lekiem na 
chorobę Alzheimera.

Dane epidemiologiczne wskazują, że aktualnie w Polsce jest ponad 200 000 osób do-
tkniętych chorobą Alzheimera (AD), w  Europie 7,4 mln, a  na świecie ok. 30 mln! 
Ponadto szacuje się, że do 2040 roku liczba ta może się potroić. 

Nie pamiętam kim jestem? 

Choroba Alzheimera jest nieodwracalnym schorzeniem neurodegeneracyjnym 
mózgu, które stanowi bardzo poważny problem społeczny. Występuje najczęściej 
u osób po 65. roku życia, a objawia się zaburzeniami pamięci, osobowości i zachowa-
nia. Chorzy często nie potrafią wykonać podstawowych czynności dnia codzienne-
go, umyć się czy ubrać. A co się dzieje w mózgu? Tam dochodzi do nieodwracalnych 
zmian w komórkach nerwowych, do odkładania się tzw. blaszek starczych zbudowa-
nych z  białka beta-amyloidu oraz uszkodzenia przekazywania sygnałów pomiędzy 
komórkami nerwowymi za pośrednictwem neuroprzekaźnika – acetylocholiny, któ-
ra jest związana z procesami pamięciowymi. W tym przypadku acetylocholiny jest 
za mało, ponieważ rozkładana jest przez specjalne enzymy – cholinoesterazy. 

O, już wiem! Pamiętam!

Obecnie lekarze mają do dyspozycji 3 leki, których działanie oparte jest na blokowa-
niu właśnie tych enzymów. Dzięki temu poziom acetylocholiny wzrasta, co spowalnia 
rozwój choroby i częściowo zapobiega dalszej utracie pamięci pacjenta. Jednak leki 
te nie wpływają na przyczyny powstawania choroby, co zmusza do poszukiwania no-
wych skuteczniejszych substancji.

Takie poszukiwania podjęli naukowcy z UJ. Pracują oni nad no-
wymi, oryginalnymi, wielofunkcyjnymi związkami, które będą 
posiadały tzw. podwójny punkt uchwytu działania. Oznacza 
to, że jeden związek będzie miał dwa różne fragmenty, któ-
re będą łączyły się z dwoma różnymi miejscami na enzymie. 
Spowoduje to korzystny wzrost acetylocholiny oraz zahamuje 
odkładanie się charakterystycznych dla AD neurotoksycznych 
blaszek amyloidowych. 

Jednak projektowanie nowych leków to niezwykle skompliko-
wany i wieloetapowy proces, który zaczyna się od modelowa-
nia komputerowego a kończy na badaniach klinicznych. „Wyko-
nane badania pozwolą na wytypowanie najbardziej aktywnych 
wielofunkcyjnych związków, które przejdą testy biochemiczne, 
a następnie wstępne testy przy pomocy zwierząt doświadczal-
nych” – wyjaśnia prof. Barbara Malawska, kierownik badań. 
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Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 97
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