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Mikrotübül asosiye τ proteinin 
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MAP-τ
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Trojanowski ve Lee

AH’de hiperaktif GSK-3 ile τ fosforilasyonu, hipoaktif PP-A2 ile defosforilize
edilemeyerek mikrotübüllere bağlanması engellenir ve çözülemeyen çift
sarmallı filamanlara (PHF) polimerize olur

GSK-3 inhibitörleri
PP-2A agonistleri

τ immünizasyonu
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APP’nin Proteolitik Yolları ve Aβ
Oluşumu

• AP’ler ekstraselüler birikim
• Temel bileşenleri Aβ peptidi

(40 ila 42 aminoasid)
• Aβ 21. kromozomda kodlanan 

bir transmembran protein 
APP’nin çözülemeyen 
fragmanı

• APP’yi Aβ’nın proksimal ve 
distalinden kesen sekretazlar
sağlam bir Aβ üretirlerken, tam 
ortasından kesen sekretaz
bunu engeller

• AP’ler neokortikal yatkınlık 
gösterir ve subkortikal
yatkınlıkları anterograd iletilir 

• Demans sert ve nöritik
plaklarla ilişkilidir
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β- γ- sekretaz inhibitörleri
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Aβ aktif-pasif 
immünizasyon
Anti-oligomerizatörler
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Serbest radikal gidericiler

Insulin direnci düşüren 
ajanlar
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AH’de Statinler

• 342 AH’li, 35 ay boyunca izlendi1
– Statin kullananlar, kullanmayan hiperlipidemikler ve 

normolipidemiklerden oluşan 3 ayrı grup
– Statin kullananlarda diğer 2 gruba göre yıllık MMSE puan kaybı

anlamlı olarak daha az
• MIRAGE çalışması2

– AH’li 863 ve demanssız yakınları 1415 kişi
– Statin kullanımı AH riskini azaltır (OR=0.61)

• CLASP Çalışması: simvastatin (40mg) vs. plasebo; 400 
hasta, 18 ay; hasta alımı bitti sürüyor

• LEAD Çalışması: atorvastatin (80mg); 600 hasta, 72 
hafta; hasta alımı bitti, sürüyor

1Masse et al. JNNP 2005; 2Green et al. Alzheimer’s & Dementia 2006

γ-sekretaz inhibitörleri
• LY450139 (Lilly) (Siemers et al., Neurology 2006)

– 70 erken-orta evre AH’li ile çk, pk 6 haftalık çalışma (faz II)
– 40 mg iyi tolere edildi
– 6. haftada Aβ1-40 plazma düzeylerinde anlamlı, BOS düzeylerinde 

anlamlı olmayan düşme
– Daha yüksek dozlar daha etkili olabilir
– Klinik sonuçlar henüz analiz edilmedi

• Flurizan (MPC-7869, R-Flurbiprofen, Myriad)
– γ-sekretaz allosterik modülatörü (siklooksijenaza etkisiz, NSAİİ

değil)
– Faz II (n=207) 12 ayda global ve fonksiyonel ölçütlerde etkinlik, 

kognitifte eğilim, 24. ayda düzelen veya aynı kalan hastalar 
MMSE’de %42, ADAS-Cog’da %25 (plasebo: %12 ve %0)

– 18 aylık 2 tane faz III çalışması (ActEarliAD, n=1600) sürüyor

Yakın tarihli bir derleme: 
Gamma-secretase as a therapeutic target for treatment of Alzheimer's disease.
Tomita ve Iwatsubo, Curr Pharm Des, 2006; 12: 661-670.
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β-sekretaz inhibitörleri
• Peptidik inhibitörler (hidroksietilen ve statin

isoesterleri1 ve karboksilik asid
bioisoesterleri2) henüz geliştirilme 
aşamasında

• BACE1 mRNA’sına karşı lentiviral ajanlar 
kullanılarak üretiminin azaltılması APPtg
farede Aβ üretimi, nörodejeneratif ve 
davranışsal defisitleri düzeltti.3

• Heparan sulfat proteoglikanlar (HSPG’ler)4

1Bridges et al., Peptide, 2006; 27: 1877-1885; 2Kimura et al., Bioorg Med Chem Lett, 2006; 16: 
2380-6; 3Singer et al., Nat Neurosci, 2005; 8:1343-1349; 4Snow, AD/PD Conference, Salzburg 07

Kolinerjik Agonistler
• M1 agonistler

– AF267B ile 3xTg farede α-sekretaz agonizmi, γ-sekretaz ve 
GSK3β inhibisyonu ile kognitif iyileşme, plak ve yumak yükünde 
azalma; M1 antagonisti (disiklomin) ile tam ters etki

Caccamo et al. Neuron 2006
– İki faz 1 klinik çalışma bitti (Fisher, ICAD-Madrid 2006, AD/PD-

Salzburg 2007)
– M1 nakavt farede Aβ40 artar, M2 ve M4 çifte nakavt etkisiz

• M2 antagonistler
– BIBN 99, M1 agonistler gibi protein kinaz C’yi arttırıp, GSK-3’ü

düşürüyor ve sAPP yolağını destekliyor
• Nikotinik agonizm tau fosforilasyonunu arttırabilir
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AH’de Östrojen 

• Women’s Health Initiative (Shumaker 2003 – JAMA)

– Östrojen + progestin ile çk, pk
– >65 yaş, 4532 sağlıklı kadın ile 1996’da 

başladı, ortlama 4 yıl izlem
– Ö+P aleyhine HR 2.05 (CI %1.21-3.48)

• ERβ agonistleri
– 2 nükleer östrojen reseptöründen (diğeri ERα)

biri
– AH modellerinde başarı

NGF Gen Tedavisi 
(Tuszynski 2004, 2005)

Faz I Çalışma
• 8 erken evre AH’linin fibroblastları genetik olarak 

NGF üretmek üzere modifiye edildi
• Her iki Meynert’in 5 ayrı yerine stereotaksik

olarak implante edildi
• 22 ay sonra kontrollere göre yıllık daha az 

ADAS-Cog ve MMSE puan kaybı ve PET’de
glukoz kullanımında artış.

• Bir otopside NGF’le sağlam büyüme cevabı



6

Aβ anti-oligomerizatörleri
• Alzhemed ™ (Tramiprosate - Neurochem) çözünür 

Aβ peptidine bağlanıp oligomerleşmesini engeller.
– TgCRND8 farelerde beyin amiloid plak yükünde %30, 

serebral çözünür ve çözünemez Aβ 40 ve 42 
düzeylerinde %20-30, plazma Aβ düzeylerinde doza 
bağlı %60 azalma (Gervais. Neurobiol Aging. 2006)

– Faz II 3 ay pk. 58 hasta + 17 ay açık etiketli uzatmada 
42 hasta: güvenilir, BOS Aß42 düzeylerinde düşme, 3. 
ayda etkinlik farkı yok (Aisen et al. Neurology, 2006;67:1757-
1763)

– Faz III 
• Kuzey Amerika: Erken-orta AH’li 1052 hastada 18 aylık çalışma 
Şubat 2007’de bitti

– Etkinlik farkı gösterilenmedi, hippokampus volümleri farklı
– Güvenilirlik sorunu yok
– Merkezler arası farklılıklar yüzünden istatistiki sorunlar

• Avrupa: 930 hastada 18 aylık çalışma 2007 başında hasta 
alımını sonlandırdı.

Aβ anti-oligomerizatörleri
- Küçük Moleküller

• Proteoglikanlar (PG’ler) ve 
glikozaminoglikanlar (GAG’lar) amiloid
fibriller, tau PHF’leri, α-sy fibrilleri ve prion
plaklarında mevcut

• Plak formasyonunu başlatan erken olay
– Exebryl ™ (ProteoTech) Tg fare AH 

modellerinde başarılı; Faz I klinik çalışma 
tasarlanıyor (Snow, AD/PD – Salzburg 2007)

– Neuroparin (LMW GAG) Tg farede başarılı
(Lee, J.M. et al, ICAD – Madrid 2006)
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Aβ Aşılaması
• Tg-farede hem pasif hem de aktif immünizasyon Ab 

patolojisini azaltır, bellek bozukluğunu düzeltir
– Schenk et al. 1999; Bard et al. 2000; Janus et al. 2000; Morgan et al. 2000 

ve De Mattos et al. 2001

• Faz IIa Aβ Aktif İmmünizasyon Çalışması (AN1792)
– 300 AH’lide 0, 1, 3, 6, 9 ve 12. aylarda aşılama, 72 

plasebo kontrol 
– 2002’de durduruldu (1:2; 2:274, 3:24) (Schenk. The end of a 

beginning. Nat Rev Neurosci 2002)

– 18 hastada subakut meningoansefalit (Orgogozo et al. 
Neurology 2003)

• 16/18 hastada 2. aşılama sonrası (1/18 tek, 1/18 üç)
• 12/18 hasta düzeldi, 5’inde ciddi sekel, 1’i geç dönemde öldü

AN1792 Sonuçları
– Aβ işlenmesinde salınan antijenik peptidler T hücre 

inflammatuar cevabını arttırmış olabilir (Ferrer. Brain Pathol
2004)

• Gevşek ve nöritik plaklar azalmış, fakat vasküler amiloid ve 
NFY’lerde değişiklik yok

– T hücre cevapları N- değil, C- terminal epitoplarıyla
• Hastalar PS-80 içeren formülasyonları aldıktan sonra ansefalit 

geliştirdiler (Solomon, 8th Int. AD/PD Conference, Salzburg 
2007)

– Antikor cevaplı grupta (%20) klinik sonlanım 
avantajları kuşkulu (sadece global Z skorda) (Gilman et al. 
Neurology 2005)

– 30 hastalık Zürih örnekleminde 20 cevaplı, 10 
cevapsızdan daha iyi (Hock et al. Neuron 2003)
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Aβ Aşılaması
Pasif İmmünizasyon

• Bapineuzumab (AAb-001 - Elan): 
humanize monoklonal Aβ antikorları
– Faz I: artan tek dozlu çalışma (30 hasta) 

tamamlandı; 1.5 mg ile 16. haftada MMSE’de
anlamlı fark, 0.5 ve 5 mg farksız

– Faz II: 18 aylık sürüyor (240 hasta), 2008’de 
bitecek; 30 hastalık beta amiloid görüntüleme 
çalışması (Avrupa) sürüyor

– Faz III: bu yılın (2007) 2. yarısında başlaması
tasarlanıyordu. 

Tau Aşılaması

• Anormal tau fragmanları ile aşılama
– Tg farede motor ve kognitif yeteneklerin 

bozulmasında yavaşlama
• Sigurdsson et al. J Neuroscience 2007
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Metal-protein zayıflatıcı ajanlar
• Clioquinol (PBT-1, Prana, vazgeçildi) 

– MPAC: metal-protein zayıflatıcı ajanlar
– 36 hasta ve 36 haftalık faz II çalışması negatif, 

ancak daha ağır hastalarda etkin gibi (Jenagaratnam, 

McShane. Cochrane Database, Jan 2006 ve Ritchie et al. Arch Neurol 2003)

– Faz III: 435 hasta, 1 yıl (PLACQUE çalışması) 
planlanmıştı ancak toksik diiyodo formu bertaraf 
edilemediğinden geliştirme durduruldu

– PBT-2 faz I’de

Tau anti-oligomerizatörleri
• PP-2A agonistleri

– Memantin
• Sıçan hippokampal kültüründe PP-2A agonizması; glisin ve 

Glu NMDA antagonistleri ile aynı etki yok (Li L et al, FEBS Lett. 
2004; 566:261-9).

• GSK3 inhibitörleri
– Lityum

• Li kullanan 1439 hastanın MMSE skorları kontrollerden daha 
iyi (Terao. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006:1125-8). 

– Valproat
– Küçük moleküllü inhibitörler (AR-18 ve AR-28)
– Selektif inhibitörler (thiadiazoldionlar [TDZD’ler], 

NP-12) (Bhat ve Martinez. ICAD 10 - Madrid 2006)
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Yeni Kuşak AChEİ’ler
• Phenserine (Axonyx)

– Faz II: 72 erken-orta evre AH’lide güvenilir
– Faz IIb: Aβ düşürücü etki 65 hastada, 6 aylık çalışmada sınandı
– Faz III: 10mg ve 15mg 2x1 dozajın etkinliği 6 aylık, çk., pk., çm, 

375 ve 450 hastalık 2 çalışmada sınandı (1.si negatif, 2.si 275 
hasta ile 12. haftada durduruldu, sonuçlar negatif). 

• Posiphen ™ (phenserinin pozitif izomeri)
– AChEİ değil; APP metabolizmasını modifiye ediyor
– Faz I: artan doz ve çoğul doz sağlıklı birey çalışmalarında 

güvenilir
• Huperzine A

– Huperzia serrata isimli Çin baharatından türetiliyor
– AChEİ olması yanısıra anti-oksidan da
– Faz II: 150 erken-orta AH, 6 ay, çk, çm, pk, ABD; sürüyor 

AH – Alternatif Hipotezler

• DM II ve AH insulin direnci sergileyen 
hücrelerin glukoz kullanamadığı durumlardır:
– AH = DM III

• Insulin ve Aβ IDE için yarışırlar
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Thiazolidinedionlar (TZD’ler) 
• TZD’ler: Insülin direncini azaltan oral anti-diabetikler

(PPAR-γ seçici agonistleri)
• Avandia ™ (Rosiglitazone - GSK)

– Faz IIa: 20/10 erken/orta AH çk, 6 ay etkin (ICAD 9, Philadelphia)

– Faz IIb: 518 erken/orta AH, 6 ay, E4 (-) etkili.
– Faz III: (REFLECT2) 1392 erken/orta DM’siz AH, 48 

hafta, hasta topluyor
– Kalp yetmezliği ve MI yan etkileri açısından kaygılar; FDA 

uyarısı (http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/rosiglitazone200707HCP.htm).
• Actos ™ (Pioglitazone – Takeda-Lilly)

– Faz I: 25 erken/orta AH’de 18 aylık pk., çk.; güvenilir, 
etkin gibi (Geldmacher - ICAD 10, Madrid) 

– FAZ II planları

AH = DM III
Alternatif Stratejiler

• Ketasyn ™ (AC-1202 - Accera)
– Karaciğerde keton cisimlerine dönüşüp beyne 

geçen bir ajan
– Faz IIB tamamlandı (çm, 3 ay çk, pk, 6 ay ae, 

152 hafif-orta AH) APOE4 (-) kognitif
düzelme, APOE4 (+) stabilizasyon (AAICPD-Wash
DC 2007)

– Faz III 2008 başında (APOE4’süz hastalarla)
– AAMI’da Faz II (159 birey, 90 gün çk, pk, 14 

gün “washout”) tamamlandı. E4(-) etkili.
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Diğerleri

• Fosfodiesteraz 4 (PDE4) inhibitörleri
– AVE8112 (Sanofi-Avantis)

• In vitro PDE4 inhbisyonu, in vivo cAMP artışı
• Pro-kognitif etkisi bu mekanizmalardan bağımsız olabilir
• Pre-klinik ve Faz I başarılı; Faz II/III 2008’de başlıyor

• 5-HT1A antagonistleri
– AH’de serotonerjik sistem hiperaktif olabilir
– WAY100635 

• Tg farede Aβ’nın tetiklediği kognitif bozukluğu düzeltir


