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Streszczenie: Dystrofia miotoniczna (DM) jest najczęstszą postacią dystrofii mięśniowej wśród osób 
dorosłych. Jest chorobą genetyczną, dziedziczoną w sposób autosomalny, dominujący o złożonym, 
wielonarządowym przebiegu. Jej głównymi objawami są: miotonia, czyli nadpobudliwość mięśni 
szkieletowych, postępująca atrofia mięśni, arytmia serca, insulinooporność mięśni, zaburzenia żołąd-
kowo-jelitowe, zaćma i zaburzenia neuropsychiczne. DM typu 1 (DM1) związana jest z ekspans-
ją powtórzeń trójnukleotydowych CTG w genie DMPK, natomiast DM typu 2 (DM2) z ekspans-
ją powtórzeń czteronukleotydowych CCTG w genie ZNF9. Transkrybowany z tych genów RNA 
zawiera sekwencje powtórzeń w regionach niekodujących białka oraz jest akumulowany w jądrze 
komórkowym w postaci skupisk. Ten toksyczny RNA zaburza aktywność białek MBNL i CELF od-
powiedzialnych za regulację metabolizmu RNA. Obniżona aktywność czynników z rodziny MBNL 
wynikająca z ich sekwestracji na toksycznym RNA oraz zwiększona aktywność czynników CELF 
powodują masowe zmiany we wzorze alternatywnego splicingu i poliadenylacji pre-mRNA oraz 
stabilności i lokalizacji subkomórkowej mRNA. Na molekularny patomechanizm DM składają się 
również zaburzenia ekspresji czynników transkrypcyjnych, zmiany w poziomie wielu mikroRNA 
oraz niezależna od kodonu start translacja samych powtórzeń nukleotydowych. Obecnie nie jest 
znana skuteczna terapia przeciwko DM, ale testowanych jest kilka podejść terapeutycznych, do 
których należą: edytowanie genomu w miejscu występowania mutacji, przywrócenie prawidłowej 
aktywności białek zaburzonych w DM, degradacja toksycznego RNA oraz zniesienie patogennych 
oddziaływań MBNL z toksycznym RNA. Niniejsza praca opisuje zarówno aktualny stan wiedzy 
z zakresu patomechanizmu molekularnego DM jak i testowane strategie terapeutyczne.

Słowa kluczowe: dystrofia miotoniczna, terapia genowa, sekwencje mikrosatelitarne, ekspansja 
powtórzeń DNA
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Summary: Myotonic dystrophy (DM) is the most common form of muscular dystrophy in adults. It 
is an autosomal dominant genetic disease characterized by a complex, multi-systemic course. The 
main symptoms of DM are myotonia, progressive muscle atrophy, cardiac arrhythmia, insulin re-
sistance of muscles, gastrointestinal dysfunctions, cataract, and neuropsychiatric abnormalities. DM 
type 1 (DM1) is caused by CTG trinucleotide repeat expansion in the DMPK gene, while DM type 
2 (DM2) is caused by CCTG tetranucleotide repeat expansion in the ZNF9 gene. RNAs transcribed 
from these genes contain repeat sequences in non-coding regions that accumulate in the nucleus as 
ribonuclear foci. These toxic RNAs disrupt the activity of MBNL and CELF proteins, which are 
responsible for regulation of RNA metabolism. MBNL proteins have reduced activity due to their 
sequestration on the toxic RNA while CELF proteins have enhanced activity in DM cells. These 
alterations cause global changes in alternative splicing and alternative polyadenylation of hundreds 
of pre-mRNAs, as well as abnormalities in stability and subcellular localization of mature mRNAs. 
The molecular pathomechanism of DM also includes changes in the expression of some transcrip-
tion factors, misregulation of multiple microRNAs and production of untypical proteins due to re-
peat-associated non-AUG translation. Currently, there is no effective treatment for DM, but several 
therapeutic approaches are being tested, as well as genome editing close to the mutation site, resto-
ration of normal activity of proteins disturbed in DM, degradation of toxic RNA, and reduction of 
pathogenic sequestration of MBNLs on toxic RNA. This review describes a current state of knowl-
edge about the DM molecular pathomechanism and tested therapeutic strategies for this disease.
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WSTĘP

Sekwencje mikrosatelitarne, znane również jako krótkie powtórzenia tande-
mowe (ang. Short Tandem Repeats, STR), to trakty powtórzeń nukleotydowych 
występujące w DNA co 6-10 kpz (tysięcy par zasad). Pojedynczy motyw mikro-
satelity może składać się z sekwencji o długości od jednego do sześciu nukleoty-
dów. Ten typ powtórzeń jest powszechny zarówno w genomie jak i transkrypto-
mie (zestaw wszystkich mRNA) człowieka i innych gatunków.

Jeszcze parę lat temu mikrosatelity były uznawane za „genetyczne śmieci”, 
ale obecnie uważa się je za istotny element działania genów. Ich funkcjonalność 
przejawia się na poziomie białka, RNA lub DNA. Sekwencje powtarzające się 
stanowią istotne źródło zmienności genetycznej. Powszechnie dochodzi bowiem 
do niestabilności ich długości przez wydłużenie lub skrócenie traktów powtórzeń. 
Dlatego loci zawierające te sekwencje są często wysoce polimorficzne, a najbar-
dziej te, które zawierają długie trakty sekwencji powtarzających się.

Powtórzenia nukleotydowe o potencjalnie korzystnych właściwościach struk-
turalnych i funkcjonalnych poddawane są pozytywnej presji selekcyjnej. Dlate-
go w sekwencjach kodujących genów (eksonach) preferowane są powtórzenia 
trójnukleotydowe, a nie dwu- lub czteronukleotydowe, ponieważ zmienna ich 
liczba nie wpływa na przesunięcie otwartej ramki odczytu.
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Niestabilność genetyczna sekwencji powtarzających się może prowadzić do 
ekspansji powtórzeń powyżej określonej, krytycznej dla każdego locus, liczby ko-
pii. To zjawisko może skutkować wystąpieniem różnych fenotypów chorobowych.

Obecnie znanych jest ponad 20 chorób genetycznych będących wynikiem eks-
pansji powtórzeń trój- lub czteronukleotydowych. Można je podzielić na choroby wy-
wołane ekspansją powtórzeń nukleotydowych zlokalizowanych w regionach genów 
ulegających translacji oraz w regionach mRNA nie ulegających translacji na końcach 
5’ i 3’ (tak zwanych 5’- i 3’-UTR, od ang. Untranslated Region) oraz w intronach.

Do pierwszej grupy zaliczane są pląsawica Huntingtona (ang. Huntington Dise-
ase, HD), ataksje rdzeniowo-móżdżkowe typów 1, 2, 3, 6, 7, 17 (SCA1, 2, 3, 6, 7, 
17; ang. Spinocerebellar Ataxia), zwyrodnienie zębato-czerwienne (ang. Dentato-
rubral-Pallidoluysian Atrophy, DRPLA), rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni typu 
Kennedy`ego (ang. Spinal-Bulbar Muscular Atrophy, SBMA), dystrofia mięśnio-
wa oczno-gardzielowa (ang. Oculopharyngeal Muscular Dystrophy, OPMD) oraz 
achondroplazja rzekoma (ang. Pseudoachondroplasia, COMP). Do drugiej grupy 
należą zespół łamliwego chromosomu X (ang. Fragile X Syndrome, FXS), zespół 
drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X (ang. Fragile X–Associa-
ted Tremor/Ataxia Syndrome, FXTAS), dystrofie miotoniczne typów 1 i 2 (DM1 i 2; 
ang. Myotonic Dystrophy type 1 and 2), ataksje rdzeniowo-móżdżkowe typów 8 i 12 
(SCA8 i 12) oraz ataksja Friedreicha (ang. Friedreich’s Ataxia, FRDA). 

Większość z tych chorób to choroby autosomalne dominujące, których pa-
tomechanizm może być związany z pojawieniem się toksycznych dla komórek 
zmutowanych białek lub zmutowanych cząsteczek RNA. Wyjątek stanowią re-
cesywne choroby FRDA oraz FXS, w których ekspansja powtórzeń nukleotydo-
wych prowadzi do utraty funkcji zmutowanych genów.

W niniejszej pracy przeglądowej skoncentrujemy się na dwóch typach dystro-
fii miotonicznej, w których ekspansja powtórzeń nukleotydowych przyczynia się 
do powstania toksycznych cząsteczek RNA [38]. Omówiony zostanie stan wiedzy 
z zakresu mechanizmów molekularnych prowadzących do powstania tych chorób 
oraz aktualnie opracowywane, nowoczesne rozwiązania terapeutyczne.

DWIE FORMY DYSTROFII MIOTONICZNEJ

Dystrofia miotoniczna jest najpowszechniejszym rodzajem dystrofii mię-
śniowej wśród osób dorosłych. Powszechniejsza jest jedynie dystrofia mięśnio-
wa Duchenne’a występująca u dzieci. Częstość występowania DM na świecie to 
1 przypadek na około 8500 osób [15], chociaż obserwowane są znaczne różni-
ce dla różnych populacji. Jest to choroba dziedziczona w sposób autosomalny, 
dominujący.
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Ze względu na podłoże genetyczne wyróżniamy dwie formy dystrofii mio-
tonicznej – DM1 i DM2 – różniące się nieco patomechanizmem molekularnym 
choroby, ale również jej przebiegiem klinicznym (ryc. 1). Symptomy DM dotyczą 
głównie mięśni szkieletowych. Można zaliczyć do nich nadpobudliwość (mioto-
nię) oraz postępującą atrofię tych mięśni. Atrofia w DM1 dotyka głównie włókien 
mięśniowych typu 1 (tzw. powolnego skurczu) zlokalizowanych w mięśniach 
dystalnych, natomiast w DM2 głównie włókien mięśniowych typu 2 (tzw. szyb-
kiego skurczu) zlokalizowanych w mięśniach proksymalnych. Dodatkowo mię-
śnie szkieletowe pacjentów z DM wykazują różnice w długości i obwodzie oraz 
zwiększoną centralizację jąder komórkowych w porównaniu do mięśni szkieleto-
wych osób zdrowych, w których jądra są ulokowane w zewnętrznej części włó-
kien, tuż przy sarkolemmie. Do równie istotnych objawów, dotykających z kolei 
innych tkanek, można zaliczyć: arytmię serca, insulinooporność mięśni, zaburze-
nia żołądkowo-jelitowe, zaćmę i zaburzenia neuropsychiczne [26].

Genetycznie DM1 jest spowodowana ekspansją powtórzeń CTG (ang. CTG 
repeat expansion, CTGexp) w 3’-UTR genu kinazy DMPK (ang. Dystrophia 
Myotonica Protein Kinase). U osób zdrowych powtarzająca się sekwencja CTG 
występuje w liczbie od 5 do 34 kopii. Objawy DM1 obserwuje się u pacjentów 
posiadających przynajmniej 50 powtórzeń CTG, ale ich liczba może sięgać kilku 
tysięcy (ryc. 1) [4, 5, 9, 15].

Wśród najczęstszych form DM1 można wyróżnić postacie: wrodzoną (rzadką), 
charakterystyczną dla osób dorosłych (najczęstszą) oraz bezobjawową. W formie 
wrodzonej znacznie nasilone objawy są obserwowane już u noworodków. W po-
staci DM1 właściwej dla osób dorosłych występują albo wszystkie albo jedynie 
część charakterystycznych objawów klinicznych. W formie bezobjawowej nato-
miast stwierdzana jest nieznaczna ekspansja powtórzeń CTG (35-50 kopii) w ge-
nie DMPK (określana jako premutacja), ale nie są obserwowane charakterystycz-
ne zmiany fenotypowe [77].

Podobnie jak w przypadku kilku innych chorób związanych z ekspansją po-
wtórzeń trójnukleotydowych również w DM1 wiek wystąpienia pierwszych ob-
jawów i ich nasilenie są skorelowane z liczbą powtórzeń [8]. Liczba ich kopii 
może się zwiększać w kolejnych pokoleniach. Takie zjawisko nazywa się antycy-
pacją genetyczną. Ponadto w niektórych tkankach pacjentów, w tym w mięśniach 
szkieletowych i w mięśniu sercowym, dochodzi do ekspansji somatycznej, która 
często ma znaczący wpływ na przebieg choroby [71].

Główną przyczyną genetyczną DM2 jest ekspansja powtórzeń czteronukle-
otydowych CCTG zlokalizowana w pierwszym intronie genu kodującego białko 
palca cynkowego 9 (ang. Zinc Finger Factor 9, ZNF9). U osób zdrowych wy-
stępuje do 26 powtórzeń, natomiast pacjenci z DM2 mają bardzo długie trakty 
powtórzeń, sięgające kilku tysięcy. DM2 pojawia się w późniejszych okresach 
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życia i jej przebieg jest łagodniejszy niż DM1. Forma wrodzona DM2 nie była 
dotąd stwierdzona. W przeciwieństwie do DM1 w DM2 nie jest jasna korelacja 
pomiędzy liczbą powtórzeń CCTG a przebiegiem choroby [77].

RYCINA 1. Genetyczne i molekularne przyczyny dystrofii miotonicznej typu 1 i 2. W regio-
nach niekodujących genów DMPK i ZNF9 dochodzi do ekspansji powtórzeń trój- (CTG•CAG 
w DM1) lub czteronukleotydowych (CCTG•CAGG w DM2). Transkrybowane z tych genów RNA, 
w obrębie sekwencji powtarzających się, tworzą stabilną strukturę typu spinki do włosów, agregują 
w jądrze komórkowym i wydajnie sekwestrują białka (głównie z rodziny MBNL). Równocześnie 
dochodzi do hiperfosforylacji i stabilizacji w jądrze komórkowym białek CELF1. W obrębie genu 
DMPK dochodzi również do transkrypcji w przeciwnym kierunku. Antysensowy transkrypt DMPK-
-AS zawiera trakt trójnukleotydowych powtórzeń CAG. UTR – region nie ulegający translacji (ang. 
Untranslated Region); ORF – otwarta ramka odczytu (ang. Open Reading Frame)
FIGURE 1. Genetic and molecular basis of myotonic dystrophy type 1 and 2. Expanded tri- 
(CTG•CAG in DM1) or tetranucleotide (CCTG•CAGG in DM2) repeats are located in non-coding 
regions of DMPK or ZNF9 genes, respectively. RNAs transcribed from these genes include repet-
itive sequences. They create stable hairpin structures, aggregate in the nucleus, and sequestrate 
proteins (mainly from MBNL family) with high efficiency. Simultaneously, CELF1 proteins are 
hyperphosphorylated and stabilized in the nucleus. DMPK gene is also transcribed in the opposite 
direction. DMPK-AS antisense transcript contains toxic expanded CAG trinucleotide repeats. UTR 
–untranslated region; ORF – open reading frame
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MOLEKULARNY PATOMECHANIZM DM

Prowadzone od ponad 20 lat badania molekularnego podłoża dystrofii mioto-
nicznej jako główną przyczynę powstania patologii mięśni oraz komórek nerwo-
wych wskazały ekspresję i akumulację toksycznych cząsteczek RNA. Zawierają 
one ekspansje powtórzeń nukleotydowych CUG (CUGexp) w DM1 lub CCUGexp 
w DM2 pochodzących odpowiednio ze zmutowanych genów DMPK lub ZNF9. Za-
równo jeden, jak i drugi zmutowany RNA w obszarze sekwencji powtarzającej się 
tworzy stabilną strukturę typu spinki do włosów [16, 60, 74].

W DM1 ekspansja powtórzeń trójnukletotydowych znajduje się w obrębie 3’-
UTR. Taki mRNA nie jest transportowany do cytoplazmy, gdzie w normalnych wa-
runkach podlegałby translacji. Natomiast w DM2 intron 1, w którym zlokalizowana 
jest ekspansja powtórzeń czteronukleotydowych, nie jest degradowany po wycięciu 
z pre-mRNA. W obu przypadkach zmutowane cząsteczki RNA wraz z licznymi 
białkami tworzą skupiska, które agregują w jądrze komórkowym (ang. ribonuclear 
foci) [55, 58]. Niektóre białka wiążą się wysoce specyficznie z CUGexp i CCUGe-

xp, co powoduje ich sekwestrację z nukleoplazmy i znaczące zmniejszenie lub cał-
kowite zniesienie ich aktywności. Należą do nich między innymi białka z rodziny 
MBNL (ang. Muscleblind-Like splicing regulator) (ryc. 1) [58].

Kolejnymi białkami o nieprawidłowej aktywności, wynikającej z akumulacji 
toksycznego RNA w jądrach komórkowych pacjentów, są białka z rodziny CELF 
(ang. CUGBP, Elave-Like Family member). Obecność CUGexp aktywuje kinazę 
białkową C (PKC), która hiperfosforyluje białko CELF1, dzięki czemu zwiększa się 
jego stabilność komórkowa, a tym samym aktywność. Hiperfosforylowany CELF1 
lokalizuje głównie w jądrze komórkowym (ryc. 1) [39].

Toksyczne RNA CUGexp lub CCUGexp znosząc aktywność MBNL i zwiększając 
aktywność CELF1 wywołują dominujący, negatywny efekt na funkcje komórek. Biał-
ka te wiążą się specyficznie z setkami prekursorowych i dojrzałych cząsteczek RNA 
i wpływają na ich metabolizm. Są czynnikami regulującymi na przykład alternatywny 
splicing, niezbędnymi dla prawidłowego rozwoju niektórych organów i tkanek [31].

Obecność CUGexp w transgenicznej myszy HSALR (ang. Human Skeletal Actin 
gene – Long Repeats) wywołuje efekty molekularne i fizjologiczne wskazujące 
ostatecznie na dominujący i negatywny wpływ toksycznego RNA na rozwój feno-
typu chorobowego [53]. W tym modelu DM konstytutywnej ekspresji w mięśniach 
szkieletowych ulega ludzki gen aktyny zawierający w regionie 3’-UTR około 220 
powtórzeń CTG. W myszy HSALR odtwarzane są liczne objawy obserwowane u pa-
cjentów DM, takie jak: miotonia, miopatia lub akumulacja skupisk zmutowanych 
RNA w jądrach komórkowych mięśni, sekwestracja białek MBNL oraz wadliwa 
regulacja alternatywnego splicingu.

W dalszej części artykułu zostało szerzej opisane zjawisko alternatywnego 
splicingu oraz przykłady zaburzeń splicingowych wywołujących konkretne ob-
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jawy DM. Skupiono się głównie na omówieniu zmian w DM1, ponieważ ten typ 
choroby jest najlepiej poznany pod kątem specyficznych zmian molekularnych.

UTRATA FUNKCJI BIAŁEK MBNL W DM

Do głównych funkcji białek z rodziny MBNL (MBNL1, 2 i 3) należą: regulacja 
alternatywnego splicingu oraz alternatywnej poliadenylacji, kierowanie dojrzałych 
cząsteczek mRNA do odpowiednich kompartmentów komórkowych oraz stabiliza-
cja cząsteczek mRNA [2, 18, 56, 62, 81]. MBNL zawierają cztery domeny palców 
cynkowych, które wiążą RNA w obrębie specyficznej sekwencji. Preferencyjnie 
rozpoznają motyw RNA zawierający czteronukleotydową sekwencję konsensuso-
wą YGCY (gdzie Y to C lub U) [24, 76, 81]. Kilka takich motywów zlokalizowa-
nych blisko siebie znacząco sprzyja wiązaniu MBNL [42]. Trzy paralogi MBNL 
mają te same funkcje pomimo, że ulegają ekspresji w różnych tkankach i na róż-
nych etapach ich różnicowania. Na przykład ekspresja MBNL1 zachodzi głównie 
w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym, ale również w mózgu i wątrobie. 
Tkankami, w których obserwowany jest zwiększony poziom MBNL2 są mózg, ser-
ce, wątroba i trzustka. Natomiast MBNL3 stwierdzono głównie w łożysku [34], ale 
przejściowo ulega także ekspresji w określonych etapach różnicowania mioblastów 
do miocytów, które ma na przykład miejsce podczas regeneracji tkanki mięśniowej 
[66]. Wszystkie paralogi MBNL mogą być sekwestrowane przez RNA CUGexp [19].

Całkowita inaktywacja genu (ang. knockout) Mbnl1 w myszy Mbnl1∆3/∆3 wyka-
zał, że MBNL1 jest bezpośrednio zaangażowany w patomechanizm DM. Mysz ta 
odtwarza główne objawy chorobowe, takie jak: miotonia, miopatia, oraz deregu-
lacja alternatywnego splicingu wielu pre-mRNA [18, 32]. Ponadto bezpośrednie 
porównanie transkryptomów HSALR i Mbnl1∆3/∆3 wykazało, że ok. 80% patologicz-
nych zmian molekularnych spowodowanych CUGexp jest związane z utratą funk-
cji MBNL1 [18]. Dodatkowo podwójna inaktywacja genów Mbnl1 i Mbnl2 [47] 
wykazał jeszcze silniejsze zmiany w profilu splicingowym, charakterystyczne dla 
pacjentów z cięższym obrazem klinicznym choroby. Objawy DM głównie dotykają 
tych tkanek, w których białka MBNL mają wysoką aktywność [19, 58].

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI CELF1 W DM

CELF1 pierwotnie odkryto jako białko wiążące motywy powtórzeń CUG [78]. 
Jednakże późniejsze badania nie potwierdziły tej zdolności. Mimo wszystko wyka-
zano, że CELF1 preferencyjnie wiąże się do podstawy struktury typu spinki do wło-
sów tworzonej przez CUGexp, a powinowactwo do transkryptu DMPK nie zależy od 
liczby motywów powtarzających się [57].



34 A. KAJDASZ, K. SOBCZAK

Okazało się również, że na skutek obecności w komórkach CUGexp poziom biał-
ka CELF1, ale nie jego mRNA, znacząco rośnie [64, 70, 78]. Może to być spowodo-
wane dwoma niezależnymi mechanizmami. Zgodnie z pierwszym dochodzi do hi-
perfosforylacji CELF1, co sprzyja stabilizacji i lokalizacji białka głównie w jądrze 
komórkowym [39]. Według drugiego mechanizmu obserwowany w DM1 obniżony 
poziom negatywnego regulatora genu CELF1, jakim jest mikroRNA-23, sprzyja 
znacznemu zwiększeniu wydajności translacji CELF1 [29, 30].

Białka z rodziny CELF zawierają trzy konserwatywne motywy rozpoznające 
RNA (ang. RNA Recognition Motif, RRM) oraz unikatową domenę różnicującą 
(ang. divergent domain), rozdzielającą drugi i trzeci RRM [40]. U ssaków występu-
je sześć paralogów CELF, których ekspresja zachodzi głównie w mięśniach prąż-
kowanych i mózgu [40, 41]. CELF1 bierze udział w wielu procesach związanych 
z metabolizmem RNA w jądrze komórkowym i cytoplazmie, takich jak: alterna-
tywny splicing, destabilizacja i deadenylacja mRNA oraz translacja [14]. CELF1 
wpływa na te procesy poprzez wiązanie się do sekwencji bogatej w GU głównie 
w intronach i 3’-UTR [46, 80]. Znaczna część mRNA regulowanych przez CELF1 
pełni funkcje związane z różnicowaniem mięśni, cyklem komórkowym, apoptozą 
i potranskrypcyjną obróbką RNA [67, 91].

Uważa się, że podwyższony poziom białka CELF1 jest istotną przyczyną pato-
mechanizmu DM1. Wykazano bowiem, że nadekspresja Celf1 w mięśniach szkie-
letowych i sercu transgenicznej myszy powoduje część objawów obserwowanych 
u pacjentów DM1. Do najważniejszych można zaliczyć zaburzenia splicingu, de-
fekty morfologiczne włókien mięśniowych, charakteryzujące się centralnym zlo-
kalizowaniem jąder komórkowych oraz atrofię i osłabienie mięśni. Natomiast serce 
tych myszy wykazuje kardiomiopatię oraz zaburzenia przewodzenia [27, 37, 84].

ZABURZENIA ALTERNATYWNEGO SPLICINGU W DM

Obecnie najlepiej poznanym zjawiskiem wynikającym ze zmian aktywności 
czynników MBNL i CELF w mięśniach DM jest globalna deregulacja alternatyw-
nego splicingu. 

Splicing jest procesem, w którym z pierwotnego transkryptu matrycowego 
RNA (pre-mRNA) wycinane są introny i zostają połączone ze sobą kolejne eks-
ony. Dlatego dojrzały mRNA składa się z eksonów zawierających otwartą ramkę 
odczytu (część kodującą białko) oraz 5’-UTR i 3’-UTR będącymi sekwencjami 
regulatorowymi.

Najnowsze badania, prowadzone w skali całogenomowej, wykazały, że liczba 
białek występujących w komórkach eukariotycznych jest wielokrotnie większa 
niż liczba genów w genomie. Tę różnicę w dużej mierze tłumaczy alternatywny 
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splicing, który pozwala na produkcję z jednego genu kilku, najczęściej nieznacz-
nie różniących się od siebie, cząsteczek mRNA, a tym samym białek. W niektó-
rych przypadkach z jednego genu mogą nawet powstawać białka o antagonistycz-
nych funkcjach. Jest to możliwe dzięki włączaniu lub wyłączaniu alternatywnych 
eksonów lub zmianie ich długości przez wybór różnych miejsc splicingowych 5’ 
lub 3’. Ponad 95% ludzkich genów jest alternatywnie składanych.

Alternatywny splicing może wpływać również na ilość kodowanego białka 
poprzez wprowadzanie dodatkowych kodonów inicjacji i terminacji translacji 
oraz sygnałów poliadenylacji mRNA. Zmiany wzorów splicingowych są istotne 
w trakcie różnicowania komórek i rozwoju organizmu, a biorą w nich udział spe-
cyficzne czynniki splicingowe [1].

Zaburzenia alternatywnego splicingu mogą prowadzić do powstania szeregu 
objawów chorobowych, np. zmiana proporcji izoform białek TAU zaburza funk-
cjonowanie układu nerwowego i powoduje wystąpienie choroby Parkinsona. Wro-
dzona dystrofia mięśniowa Fukuyamy spowodowana jest z kolei wprowadzeniem 
nowego eksonu do 3’-UTR genu fukutyny. Przesunięcie w ten sposób otwartej 
ramki odczytu skutkuje powstawaniem niefunkcjonalnego białka przez zmianę 
jego lokalizacji subkomórkowej. W mózgach pacjentów dotkniętych spektrum 
autystycznym obniżona ekspresja czynnika splicingowego RBFOX1 (ang. RNA 
Binding protein Fox-1 homolog 1) wpływa na zmianę alternatywnego splicingu 
kilkudziesięciu genów. Ich funkcje związane są z powstawaniem synaps, organi-
zacją cytoszkieletu oraz z połączeniami nerwowymi kory mózgu [73].

DM jest również związana z masowymi zaburzeniami alternatywnego splicin-
gu. Na skutek zmian aktywności białek MBNL i CELF dochodzić może zarów-
no do nieprawidłowego włączania lub wyłączania eksonów. Białka te wykazują 
często antagonistyczne funkcje. Ich aktywność w DM jest porównywalna do tej 
jaka jest stwierdzona w ostatniej fazie rozwoju embrionalnego, dlatego wzór al-
ternatywnego splicingu w obu tych stanach jest zbliżony [31]. Dla kilku zaburzeń 
splicingowych został poznany bezpośredni związek z konkretnymi objawami 
chorobowymi (ryc. 2A).

Miotonia jest zjawiskiem polegającym na opóźnieniu rozluźnienia mięśni 
szkieletowych po dobrowolnym skurczu. W DM1 wynika bezpośrednio ze zre-
dukowania przewodnictwa jonów chlorkowych przez sarkolemmę na skutek 
zaburzenia splicingu mięśniowo-specyficznego kanału chlorkowego (ang. Chlo-
ride Channel protein 1, CLCN1) [7, 54]. U pacjentów cierpiących na DM1 do 
transkryptu CLCN1 jest włączany ekson 7a, który zawiera przedwczesny kodon 
STOP [48]. Skutkuje to utratą funkcji białka CLCN1 [7, 54]. Poprawny splicing 
pre-mRNA CLCN1 jest regulowany przez białko MBNL1. Miotonię można zre-
dukować przez nadekspresję MBNL1 (ryc. 2A, górny panel) [32, 49] lub przez 
wymuszone chemicznie wyłączenie eksonu 7a z dojrzałych mRNA [87].
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Obniżona wrażliwość na insulinę (insulinooporność) stwierdzana u pa-
cjentów DM1 jest spowodowana niewłaściwym splicingiem genu receptora in-
sulinowego (ang. Insulin Receptor, INSR). W mięśniach szkieletowych pacjentów 
jest wyłączany ekson 11 podjednostki IRα [70]. Zmiana ta obniża zdolność sy-
gnalizacyjną receptora i jego aktywność kinazy tyrozynowej [35] oraz prowadzi 
do upośledzenia absorpcji glukozy, stymulowanej insuliną, i wbudowywania jej 
w glikogen (ryc. 2A, środkowy panel) [70]. W czasie normalnego rozwoju spli-
cing eksonu 11 INSR jest antagonistycznie regulowany przez CELF1 i MBNL1. 
CELF1 represjonuje, a MBNL1 stymuluje włączanie eksonu 11 [25, 72].

U podstaw zmniejszenia siły mięśni u pacjentów z DM1 leżą zaburzenia 
splicingu genu BIN1 (ang. Bridging Integrator 1). BIN1 jest białkiem adapto-
rowym zaangażowanym w organizację połączeń kanalików T, specjalistycznych 
struktur błonowych odpowiedzialnych za przewodzenie bodźców skurczowych, 
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transport wapnia i wymianę substancji pomiędzy miofibrylami a środowiskiem 
zewnętrznym [69]. Wyłączenie eksonu 11 BIN1 w mięśniach szkieletowych wy-
nika z niedoboru MBNL i skutkuje powstaniem izoformy białkowej niezdolnej do 
wiązania fosfoinozytolu (ryc. 2A, środkowy panel) [20, 44].

Zaburzenia metabolizmu glukozy w DM spowodowane są zmianami alterna-
tywnego splicingu w genie mięśniowo-specyficznej kinazy pirogronianowej (ang. 

RYCINA 2. Patomechanizmy molekularne prowadzące do globalnej zmiany ekspresji genów 
w DM. (A) Zaburzenia alternatywnego splicingu wynikające ze zmienionych poziomów aktywności 
czynników splicingowych MBNL i CELF1. Wiążąc się w intronie powyżej eksonu alternatywnego czyn-
niki te najczęściej represjonują jego włączanie do dojrzałego mRNA. Natomiast promocja włączania 
eksonu odbywa się powszechnie po związaniu czynników w intronie poniżej eksonu alternatywnego. 
MBNL i CELF1 na ogół działają antagonistycznie. Zatem w DM alternatywny ekson może być wadliwie 
włączany lub wyłączany w dojrzałym mRNA, bądź dwa eksony mogą być naprzemiennie włączane. 
(B) MBNL wpływa na wybór alternatywnego miejsca poliadenylacji (pA). MBNL wiąże się w 3’-UTR 
w pobliżu pA (górny panel), blokując jego wybór. Aktywne jest wtedy dystalne pA. Przy niedoborze ak-
tywności MBNL w DM wybierane są proksymalne pA. Wiązanie MBNL przed proksymalnym pA może 
je aktywować (dolny panel). W warunkach zmniejszonej aktywności MBNL wybierane jest dystalne 
pA. (C) Białka MBNL i CELF mogą wiązać się z tymi samymi cząsteczkami mRNA w ich 3’-UTR. 
Kiedy miejsca wiązania są od siebie oddalone czynniki te mogą się swobodnie wiązać, a kierowanie 
transkryptu na odpowiednią ścieżkę metaboliczną zależy od stosunku poziomów obu czynników. MBNL 
i CELF mogą współzawodniczyć o miejsca wiązania w 3’-UTR, kiedy są one zlokalizowane blisko sie-
bie. (D) MBNL bierze udział w dojrzewaniu mięśniowo-specyficznego miRNA-1 przez wiązanie się 
w pętli terminalnej jego cząsteczki prekursorowej. Czynnik LIN28 rywalizuje z białkiem MBNL o miej-
sce wiązania w pętli terminalnej prekursora i przy niedoborze MBNL blokuje dojrzewanie miRNA-1. 
(E) Translacja niezależna od kodonu ATG. Specyficzna struktura drugorzędowa transkryptu DMPK-AS, 
zawierającego trakt powtórzeń CAGexp, umożliwia wiązanie rybosomów do RNA i syntezę poligluta-
minowych, polialaninowych i poliserynowych peptydów. UTR – region nie ulegający translacji (ang. 
Untranslated Region); ORF – otwarta ramka odczytu (ang. Open Reading Frame)
FIGURE 2. Molecular pathomechanisms that cause global gene expression changes in DM. (A) 
Changes in activities of MBNL and CELF1 factors cause alternative splicing disruptions. These splicing 
factors usually induce the skipping of alternative exons upon binding to their upstream introns. Converse-
ly, alternative exon inclusion is mainly promoted upon binding to their downstream introns. MBNL and 
CELF1 generally function antagonistically. As a result exons might be misregulated in DM. (B) MBNL 
affects selection of an alternative polyadenylation site (pA). MBNL binding in 3’-UTR near pA (upper 
panel) blocks this pA and distal pA is activated. In DM, proximal pAs are chosen because of lack of 
MBNL activity. MBNL binding upstream of proximal pAs can active them (lower panel). As a result of 
decreased MBNL activity, a distal pA is activated. (C) MBNL and CELF proteins can bind 3’-UTRs of 
the same mRNAs. MBNL and CELF binding to 3’UTRs is unaffected when their binding sites are rela-
tively distant from each other. Directing transcript to appropriate metabolic pathway depends on the ratio 
of both factors. MBNL and CELF often compete for binding site in 3’-UTR, when their binding sites 
are located nearby. (D) MBNL plays a key role in muscle-specific miRNA-1 maturation by binding to 
its precursor terminal loop. LIN28 factor and MBNL compete for binding sites in the precursor terminal 
loop. During MBNL deficiency LIN28 blocks miRNA-1 biogenesis. (E) Repeat-associated non-ATG 
translation. DMPK-AS specific secondary structure, containing CAGexp repeats, enables ribosomes bind 
RNA and synthesize polyglutamine, polyalanine and polyserine peptides. UTR –untranslated region; 
ORF – open reading frame
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Pyruvate Kinase Muscle, PKM). Jest to kluczowy enzym dla metabolizmu mięśni, 
który produkuje pirogronian w końcowym etapie glikolizy. Alternatywny splicing 
tego genu powoduje naprzemienne włączanie eksonu 9 lub eksonu 10. Izoforma 
białkowa PKM2 (powstała z mRNA z włączonym eksonem 10) faworyzuje pro-
dukcję mleczanu, natomiast PKM1 (z włączonym eksonem 9) promuje włączenie 
pirogronianu w szlak fosforylacji oksydacyjnej [11, 50, 61]. W mięśniach szkiele-
towych osób zdrowych powstaje PKM1 [61], a obecność PKM2 w mięśniach DM 
zmniejsza pobór tlenu i zwiększa zużycie glukozy (ryc. 2A, dolny panel) [22].

Powyższe przykłady pokazują powiązanie kilku zaburzeń alternatywnego 
splicingu z konkretnymi objawami DM. Znacząco wpływają one na funkcjono-
wanie, rozwój i sprawność mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia serco-
wego. Aktualnie prowadzone są badania nad połączeniem zmian fenotypowych 
obserwowanych w DM z zaburzeniami splicingowymi wielu innych genów.

INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOLEKULARNE W DM

Jak opisano wcześniej zaburzenia alternatywnego splicingu w mięśniach i ko-
mórkach nerwowych pacjentów z DM są zjawiskiem tłumaczącym powstanie 
głównych objawów choroby. Jednak obecnie staje się jasne, że CUGexp powoduje 
również zmiany innych procesów molekularnych, takich jak transkrypcja i po-
transkrypcyjna regulacja ekspresji genów lub szczególny typ translacji sekwencji 
powtórzeń trójnukleotydowych. Niektóre z nich bezpośrednio zależą od niepra-
widłowości w aktywności białek MBNL i CELF1. Najważniejsze z tych zmian 
molekularnych zostały opisane poniżej.

Deregulacja czynników transkrypcyjnych
Warto zwrócić uwagę na czynniki transkrypcyjne, których poziom jest zmieniony 

w DM1. Dotychczas najlepiej opisany został sercowy czynnik transkrypcyjny NKX2-
5 regulujący ekspresję genów istotnych dla przewodnictwa włókien mięśniowych. 
Obecność CUGexp w mięśniu sercowym podwyższa ekspresję czynnika NKX2-5, co 
objawia się zaburzeniem regeneracji i zmniejszeniem siły skurczu serca [23, 90].

Poniżej opisane zostały również skutki zaburzeń aktywności białek z rodziny 
MEF2, które biorą udział w transkrypcji prekursorów mikroRNA. Deregulacja 
czynników transkrypcyjnych, takich jak NKX2-5 i MEF2 jest ważną odpowiedzią 
na ekspresję RNA CUGexp. Jednak nie jest jeszcze jasny mechanizm wpływający na 
zmianę ich aktywności w DM1.

Stabilność i lokalizacja komórkowa mRNA
Regulacja ekspresji genów w czasie różnicowania tkanek związana jest mię-

dzy innymi ze zmianami długości regionów 3’-UTR wielu cząsteczek mRNA. 
Może to wpływać na ich stabilność, zdolność translacyjną oraz lokalizację sub-
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komórkową. Co ciekawe w czasie rozwoju mięśni szkieletowych mRNA posia-
dające dłuższe 3’-UTR są bardziej stabilne w odróżnieniu od tkanek innego typu, 
gdzie cząsteczki z takimi 3’-UTR mają krótszy czas półtrwania.

Okazuje się, że białka MBNL i CELF mają istotny wpływ na stabilność se-
tek transkryptów. MBNL wiążąc się w odpowiednich miejscach 3’-UTR może 
zwiększać albo zmniejszać aktywność poszczególnych sygnałów poliadenylacji, 
dlatego w warunkach jego niedoboru w mięśniach szkieletowych obserwuje się 
embrionalny wzór poliadenylacji (ryc. 2B) [2].

Różnej długości 3’-UTR mogą prowadzić również do odmiennej lokalizacji 
komórkowej mRNA. Jest to szczególnie ważne w takich komórkach jak włókna 
mięśniowe czy neurony, w których biosynteza poszczególnych białek powinna 
odbywać się w pobliżu odpowiednich struktur, na przykład synaps. Takimi tran-
skryptami są między innymi BDNF (ang. Brain-Derived Neurotrophic Factor) 
i CAMK2A (ang. Calcium/Calmodulin-dependent protein Kinase II Alpha), które 
dzięki dłuższym 3’-UTR lokalizują specyficznie w dendrytach neuronów [17].

Wcześniej wykazano, że CELF1 jest odpowiedzialny za degradację wielu mRNA 
przez wiązanie się w ich 3’-UTR [46, 80]. Kolejne całogenomowe badania sugerują, 
że oba czynniki MBNL i CELF współzawodniczą o miejsca wiązania w regionach 
3’-UTR. Dlatego też w DM na skutek zaburzeń aktywności tych białek tysiące tran-
skryptów ma zmienioną lokalizację oraz trwałość komórkową (ryc. 2C) [82].

Ważnym przykładem transkryptu, który zostaje wyciszony w warunkach 
zwiększonej ekspresji CELF1 jest opisany wcześniej CLCN1. W DM nieprawi-
dłowy splicing CLCN1 powoduje przedwczesne wprowadzanie kodonu STOP. 
Okazuje się, że nawet poprawnie składany transkrypt podlega negatywnej regula-
cji przez CELF1, który wiążąc się w 3’-UTR prowadzi do degradacji cząsteczki 
mRNA. Oba zdarzenia działają niezależnie i wydaje się, że są w równym stopniu 
odpowiedzialne za występowanie miotonii w mięśniach pacjentów z DM [82].

Zmiana poziomu miRNA
Od niedawna wiadomo również, że zmiany w poziomie ekspresji cząsteczek 

mikroRNA (miRNA) mogą odgrywać ważną rolę w patomechanizmie DM1.
miRNA to krótkie cząsteczki RNA (ok. 20-22 nt), które są negatywnymi regu-

latorami ekspresji genów. Wiążąc się w 3’-UTR wpływają na degradację mRNA 
lub na obniżenie zdolności translacyjnej. Powstają podczas złożonego procesu, 
w którym z długiego pierwotnego transkryptu wycinana jest dojrzała, funkcjo-
nalna cząsteczka miRNA. Obecnie uważa się, że znakomita większość genów 
eukariotycznych podlega regulacji przez liczne miRNA, a jej siła ściśle zależy od 
komórkowego poziomu tych krótkich cząsteczek RNA.

Wystąpienie arytmii i zwłóknienia serca w DM związane jest, przynajmniej 
częściowo, ze zmniejszonym poziomem niektórych miRNA. Do tej grupy należy 
miRNA-1, którego poziom normalnie jest zwiększany w postnatalnym rozwoju 
mięśnia sercowego. Okazało się, że MBNL1 bierze udział w dojrzewaniu miR-
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NA-1, dlatego jego funkcjonalny niedobór miałby wpływać na obniżenie pozio-
mu, a tym samym aktywności, tej regulatorowej cząsteczki RNA [68] (ryc. 2D).

Wykazano również, że liczna grupa cząsteczek miRNA o obniżonym pozio-
mie w sercu pacjentów z DM1 jest kontrolowana przez czynniki transkrypcyjne 
z rodziny MEF2 [29]. Dlatego bardziej prawdopodobne wydaje się, że zmiana 
ekspresji wielu miRNA w DM odbywa się na poziomie transkrypcji, a nie na po-
ziomie procesu dojrzewania prekursorowych RNA.

Translacja sekwencji trójnukleotydowych
Fenomen translacji niezależnej od kodonu ATG związanej z powtórzeniami 

nukleotydowymi (ang. Repeat Association Non-ATG Translation initiation, RAN 
Translation) był pierwotnie odkryty w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 8 
(SCA8) [93]. SCA8 jest chorobą neurodegeneracyjną powodowaną obecnością 
powtórzeń CTG•CAG w 3’-UTR genu ATXN8 [36]. Komórki, które były trans-
fekowane minigenem ATXN8 zawierającym powtórzenia CAG, ale niezawiera-
jącym kanonicznego kodonu inicjacji translacji ATG, niespodziewanie produko-
wały homopolimery białkowe. Powstawały one ze wszystkich trzech, możliwych 
ramek odczytu. Dlatego zbudowane były z długich ciągów reszt glutaminy, ala-
niny lub seryny [93]. Takie homopolimery białkowe tworzyły agregaty zarówno 
w jądrze komórkowym jak i w cytoplazmie.

Najnowsze badania wykazały, że transkrypcja części genu DMPK, która za-
wiera powtórzenia trójnukleotydowe, może zachodzić również w przeciwnym 
kierunku (ryc. 1) [10]. Powstający w ten sposób transkrypt antysensowy zawiera 
powtórzenia CAGexp i podlega translacji RAN produkując podobne homopolime-
ry jak w przypadku SCA8 (ryc. 2 E) [93]. Co ciekawe, wydajność translacji RAN 
wzrasta proporcjonalnie do długości traktu powtórzeń trójnukleotydowych [12]. 
Komórki produkujące takie białka wykazują zwiększone barwienie aneksyną 5, 
co sugeruje zawansowane procesy apoptotyczne.

Obecnie badania nad patogenezą DM skupiają się głównie na roli toksyczne-
go RNA, dlatego zrozumienie znaczenia translacji RAN pogłębi wiedzę o mole-
kularnych mechanizmach choroby.

STRATEGIE TERAPEUTYCZNE W DM

Obecnie nie istnieje żadna skuteczna terapia przyczynowa obu typów dystro-
fii miotonicznej, a stosowane środki farmaceutyczne łagodzą jedynie objawy 
choroby. Należą do nich meksyletyna (używana po wykluczeniu przeciwskazań 
kardiologicznych), karbamazepina i fenytoina wykorzystywane do zmniejszenia 
miotonii [79], a baklofen oraz tyzanidyna obniżają napięcia mięśni. Z kolei mo-
dafinil jest stosowany do zmniejszenia senności pojawiającej się w ciągu dnia 
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[52]. Dodatkowo ważnym elementem terapii DM poprawiającym jakość życia 
pacjentów jest rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia. Mają one prowadzić do jak 
najdłuższego zachowania sprawności fizycznej, zmniejszenia napięcia mięśnio-
wego oraz uchronić przed zmianami kształtu kręgosłupa. Jednak intensywność 
ćwiczeń fizycznych powinna być tak dobrana, żeby nie doprowadzać do przecią-
żenia mięśni i nie wywoływać zaburzeń kardiologicznych [51].

Natomiast dostępna wiedza o patomechanizmie DM pozwoliła na rozwój kilku 
strategii ukierunkowanej terapii (ryc. 3). Pod uwagę brane są cztery główne koncepcje 
terapeutyczne dla DM, które uwzględniają: (i) edytowanie genomu komórek w locus 
DMPK w celu znacznego skrócenia traktu powtórzeń CTG (ryc. 3A), (ii) regulację 
poziomu czynników splicingowych, których metabolizm jest zaburzony w DM (ryc. 
3B, C), (iii) degradację zmutowanego transkryptu zawierającego ekspansję CUG (ryc. 
3D) i (iv) zniesienie sekwestracji białek na toksycznym RNA (ryc. 3E-H).

Szanse wprowadzenia powszechnej terapii dla pacjentów będą wypadkową 
dwóch czynników: możliwości technicznych jej zastosowania i skuteczności. 
Górny panel na ryc. 3 szereguje terapie pod względem tych dwóch cech. Poniżej 
zostały opisane aktualnie rozwijane terapie od teoretycznie najskuteczniejszej, 
ale obecnie najmniej realnej do zastosowania u pacjentów. Ostatnie opisywane 
strategie terapeutyczne mogą być mniej skuteczne, ale były już z powodzeniem 
zastosowane w modelach mysich DM, a obecnie są testowane u pacjentów z DM.

EDYTOWANIE GENOMU

Strategia polegająca na zmianie sekwencji zmutowanego genu DMPK może być 
najskuteczniejszą terapią DM1. Niestety jest ona, przy obecnym stanie wiedzy, podej-
ściem niemożliwym do zastosowania w komórkach całego organizmu. Istnieje jednak 
możliwość wykorzystania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych 
(ang. induced Pluripotent Stem cells, iPS) jako materiału do terapii komórkowej. 
Takie komórki mogą być wyprowadzone od pacjenta, a po zmianie sekwencji genu 
DMPK z powrotem wprowadzone do organizmu dawcy. Jako komórki pluripotentne 
są w stanie uczestniczyć w regeneracji patologicznie zmienionych tkanek.

Niedawno zostały przeprowadzone pierwsze próby eksperymentalnej terapii ge-
nowej w linii iPS pochodzącej z komórek nerwowych pacjentów z DM. W tych ko-
mórkach w genie DMPK przed traktem nadmiernie wydłużonych powtórzeń CTG 
wprowadzono, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi inżynierii genetycznej, 
nowy sygnał poliadenylacji i terminacji transkrypcji. Ta manipulacja genetyczna 
obniżyła znacząco poziom toksycznego RNA, a jądrowe skupiska CUGexp nie były 
wykrywalne. Wpłynęło to również na skorygowanie zaburzeń alternatywnego spli-
cingu genów zależnych od MBNL. Większość bowiem transkryptów powstających 
ze zmodyfikowanego DMPK nie zawierało CUGexp (ryc. 3A) [89].
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NORMALIZACJA AKTYWNOŚCI MBNL I CELF1

Zarówno nadadekspresja czynnika splicingowego MBNL1 jak i redukcja ak-
tywności CELF1 mogłyby być skutecznym podejściem terapeutycznym w DM.

Przed kilku laty w myszach DM1 przeprowadzono nadekspresję MBNL1 
z zastosowaniem systemu wirusowych nośników AAV (ang. Adeno-Associated 
Virus). Przywróciło to niemal całkowicie poprawny wzór alternatywnego spli-
cingu oraz zredukowało miotonię, pomimo że w ogóle nie wpłynęło na usunięcie 
jądrowych skupisk toksycznego RNA (ryc. 3B) [33]. Powyższe wyniki sugeru-
ją, że możliwe jest wprowadzenie skutecznej terapii DM opartej na chemicznie 

RYCINA 3. Potencjalne strategie terapeutyczne DM. Górny panel przedstawia zhierarchizowane 
potencjalne terapie DM. Zostały uwzględnione dwa czynniki: skuteczność i możliwość techniczna 
zastosowania terapii. Kolorem zielonym oznaczono terapie o największej skuteczności i trwałości lub 
terapie o największych możliwościach technicznych ich zastosowania. Kolorem czerwonym oznaczo-
no przeciwne sytuacje. (A) Edycja genomu polegająca na wprowadzeniu miejsca poliadenylacji (pA) 
przed traktem powtórzeń CTGexp w genie DMPK. Takie podejście skutkuje pominięciem w mRNA 
toksycznych powtórzeń nukleotydowych. (B) Nadekspresja MBNL1 lub (C) redukcja hiperfosfory-
lacji CELF1, przez np. inhibicję kinazy PKC, mogą przywrócić prawidłową aktywność tych białek 
w DM. (D) Indukcja degradacji zmutowanego transkryptu z zastosowaniem różnych typów kwasów 
nukleinowych lub ich analogów. Komplementarne do powtórzeń CUGexp cząsteczki RNA (m. in. siR-
NA lub miRNA) powodują aktywność nukleolityczną białka Argonaute 2 (AGO2), a modyfikowane 
AON rekrutują RNazę-H. Degradacja może odbywać się również przez specyficzne endonukleazy 
ASRE. We wszystkich sytuacjach dochodzi do uwolnienia puli MBNL i przywrócenia jego aktywno-
ści. (E-G) Zniesienie odziaływania białek MBNL z CUGexp przez: (E) oligonukleotydy antysensowe, 
które wydajnie wiążą się z toksycznym RNA, ale nie prowadzą do jego degradacji; (F) niskocząstecz-
kowe związki chemiczne, które wiążą się specyficznie ze strukturą typu spinki do włosów, zapobiega-
jąc sekwestracji MBNL; (G) odpowiednie manipulowanie poziomami helikaz DDX5 i DDX6, które 
również oddziałują ze strukturą typu spinki do włosów CUGexp, prowadzi do wypierania i znoszenia 
odziaływań MBNL z tym RNA
FIGURE 3. Potential DM therapeutic strategies. Upper panel lists hierarchical potential therapeutic 
strategies of DM. Two features are included: effectiveness and technical ability of therapy application. 
Green colour indicates the most effective and permanent therapies or with highest technical ability of 
therapy application. Red colour shows opposite situations. (A) DMPK gene editing based on the inser-
tion of a polyadenylation site (pA) upstream of CUGexp repeats. This approach skips the toxic nucle-
otide repeats in mRNA. (B) MBNL1 overexpression or (C) CELF1 hyperphosphorylation reduction, 
for example by PKC kinase inhibition, may restore normal activity of these proteins in DM. (D) The 
induction of degradation of mutated transcript by different nucleic acid types or their analogues. RNA 
molecules complementary to CUGexp (i.a. siRNA or miRNA) activate nucleolytic Argonaute 2 (AGO2) 
protein or modify AONs recruit RNase-H. Specific ASRE endonucleases can degrade CUGexp RNA, as 
well. In all cases, MBNL is released from foci and its activity is restored. (E-G) Reduction of MBNL 
and CUGexp interactions by (E) antisense oligonucloetides which efficiently bind toxic RNA but do 
not mediate its degradation; (F) small compounds which specifically bind hairpin structure and inhibit 
MBNL sequestration; (G) DDX5 and DDX6 helicases also interact with the CUGexp hairpin structure; 
proper manipulation of their levels leads to displacement of MBNL from CUGexp RNA
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indukowanym zwiększeniu ekspresji endogennego MBNL lub nadekspresji tych 
białek z zastosowaniem narzędzi terapii genowej [6].

Inhibicja PKC za pomocą specyficznych związków chemicznych obniża hi-
perfosforylację i poziom CELF1 w myszach z ekspresją CUGexp. Prowadzi to 
do znacznego zwiększenia przeżywalności tych myszy oraz korekty splicingu 
eksonów zależnych od CELF1 (ryc. 3C) [83]. Dlatego zmniejszenie fosforyla-
cji CELF1 przez, na przykład, farmakologiczną blokadę PKC mogłoby być wy-
korzystane do złagodzenia objawów DM1. Jednak podejście to musiałoby być 
stosowane wspólnie z inną strategią terapeutyczną, ponieważ redukuje jedynie 
niektóre patologie DM.

DEGRADACJA TRANSKRYPTU CUGEXP

Obecnie najpowszechniej stosowane strategie eksperymentalnej terapii DM 
skierowane są przeciw toksycznym cząsteczkom RNA. Skupiają się one na de-
gradacji zmutowanego RNA (ryc. 3D) albo na znoszeniu efektów sekwestracji 
białek (ryc. 3E-G).

Pierwsze próby degradacji CUGexp DMPK polegały na wprowadzeniu do 
mioblastów DM1 retrowirusa, który eksprymował długą, komplementarną do po-
wtórzeń CUG, cząsteczkę RNA. Doprowadziło to między innymi do bardziej wy-
dajnego formowania włókienek mięśniowych oraz zwiększenia poboru glukozy 
przez komórki. Niestety degradowany był zarówno prawidłowy jak i zmutowany 
transkrypt DMPK [21]. Okazało się wówczas, że ważnym jest opracowanie podej-
ścia pozwalającego na selektywną degradację wyłącznie toksycznego RNA.

Skutecznymi narzędziami kierowania toksycznego RNA na ścieżkę degradacji 
są oligonukleotydy antysensowe (AON), które wiążą się bezpośrednio do CUGexp 
albo do sekwencji specyficznych w mRNA DMPK.

W ciągu ostatnich kilku lat zostały opisane liczne próby zastosowania krót-
kich oligonukleotydów komplementarnych do powtórzeń CUG. Używano nukle-
otydów z różnymi modyfikacjami, takimi jak 2’-O-metylo, 2’-metoksy-etyl lub 
zamknięte kwasy nukleinowe (ang. Locked Nucleic Acid, LNA), które zwięk-
szają stabilność termodynamiczną oddziaływania z RNA oraz trwałość w środo-
wisku komórkowym. Takie analogi kwasów nukleinowych stosowano zarówno 
w komórkowych jak i mysich modelach DM [45, 59]. Ich obecność w komórce 
wpływa na efektywną degradację RNA CUGexp, najczęściej na drodze aktywacji 
RNazy-H, i wywiera nieznaczny wpływ na transkrypty zawierające krótkie trakty 
powtórzeń CUG. RNaza-H jest nukleazą, która tnie RNA w dupleksie RNA-DNA. 
Naturalnie w komórce wycina startery RNA podczas replikacji DNA. 

Do degradacji RNA można również wykorzystać mechanizm interferencji RNA 
(RNAi). Zastosowanie siRNA (ang. small interfering RNA) w warunkach in vivo, 
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skierowanego na sekwencje powtórzeń CUG prowadzi do wyciszenia transkryptu 
CUGexp w mysim modelu DM. Efekt terapeutyczny tej strategii utrzymuje się rela-
tywnie krótko – do jednego tygodnia od wstrzyknięcia siRNA do mięśni szkieleto-
wych [75]. Znaczne wydłużenie aktywności narzędzi RNAi przyniosło zastosowa-
nie stabilnej nadekspresji cząsteczek miRNA za pomocą wektora AAV [3].

Degradacja toksycznego RNA prowadzi do obniżenia ilości jądrowych skupisk 
RNA, redukcji sekwestracji białek oraz przywrócenia poprawnego splicingu wielu 
mRNA, między innymi CLCN1, co znacznie redukuje miotonię. Poprawia się rów-
nież obraz histopatologiczny mięśni. Efekt terapii z zastosowaniem niektórych AON 
w mysim modelu DM utrzymuje się nawet do roku [86]. Aktualnie terapia z zastoso-
waniem AON (o nazwie ISIS-DMPKRx) została już wprowadzona, przez firmę Isis 
Pharmaceuticals, do prób klinicznych na wybranej grupie pacjentów DM1.

Enzymami wykorzystywanymi również do degradacji RNA CUGexp są en-
donukleazy ASRE (ang. Artificial Site-specific RNA Endonucleases), które roz-
poznają specyficzną sekwencję w obrębie RNA. Odpowiednio zaprojektowane 
ASRE degradują toksyczny RNA DMPK, a ich wpływ na niezmutowany tran-
skrypt jest minimalny [92].

ZNIESIENIE NEGATYWNYCH EFEKTÓW SEKWESTRACJI BIAŁEK

Kolejnym podejściem terapeutycznym skierowanym przeciwko toksycznemu 
RNA CUGexp jest zniesienie jego patogennej interakcji z białkami.

Odpowiednio zaprojektowane AON (np. z modyfikacjami LNA lub morfoli-
no) nie prowadzą do degradacji RNA, ale wydajnie wiążą się z długimi traktami 
powtórzeń CUG. W ten sposób znoszą sekwestrację białek MBNL. Ich zastoso-
wanie prowadzi do redukcji jądrowych skupisk RNA, redystrybucji MBNL, po-
prawy splicingu oraz ograniczenia miotonii. (ryc. 3E) [85, 88]. Efekty terapeu-
tyczne mogą się utrzymywać nawet kilkanaście tygodni po podaniu pojedynczej 
dawki oligonukleotydów.

Pomimo obiecujących rezultatów terapeutycznych z zastosowaniem AON, 
które są cząsteczkami o średniej wielkości, równie skuteczne okazuje się użycie 
niskocząsteczkowych związków chemicznych (ang. small compounds). Związki 
te często charakteryzują się możliwościami efektywnego dostarczenia do organi-
zmu oraz niskim kosztem produkcji. Jednym z bardziej skutecznych związków 
okazała się heptamidyna, która wiążąc się do CUGexp uwalnia MBNL z jądrowych 
skupisk i koryguje negatywny efekt zaburzeń splicingowych, między innymi re-
dukuje miotonię (ryc. 3F) [8, 13].

W ostatnim czasie wykazano, że nie tylko białka MBNL oddziałują ze skupiskami 
CUGexp w jądrze komórkowym. Istotną grupę takich czynników stanowią niektóre 
helikazy, enzymy pełniące ważne funkcje w metabolizmie RNA. Okazało się, że he-
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likazy DDX5 i DDX6 są w stanie znosić oddziaływania MBNL z CUGexp poprzez 
rozplatanie struktury drugorzędowej toksycznego RNA. Wynika z tego, że synergicz-
ne oddziaływanie na helikazy DDX5 i DDX6, białka MBNL i toksyczny RNA może 
przynieść pożądany efekt terapeutyczny w DM (ryc. 3G) [28, 43, 63].

PODSUMOWANIE

Dwie ostatnie dekady przyniosły znaczny postęp w poznaniu molekularnych 
podstaw patomechanizmu DM. Mimo, iż patogeneza DM okazała się bardziej zło-
żona niż pierwotnie sądzono i sporo aspektów nadal jest niejasnych, obecnie dostęp-
na wiedza pozwala rozwijać nowe strategie terapeutyczne. Sprzyjają temu również 
coraz doskonalsze modele zwierzęce DM. Oprócz modeli mysich, wspomnianych 
wcześniej, powstały również modele Drosophila melanogaster oraz Danio rerio 
[65]. Zastosowanie muszki owocowej i danio pręgowanego umożliwia stosunkowo 
proste tworzenie kolejnych modeli DM z różnym kontekstem genetycznym oraz 
szybkie testowanie kolejnych podejść terapeutycznych. Należy jednak wziąć pod 
uwagę, że wiedza zdobyta przy użyciu tych modeli powinna być odpowiednio zwe-
ryfikowana na modelach ssaczych. Zastosowanie antysensowych oligonukleotydów 
oraz niskocząsteczkowych związków chemicznych znoszących oddziaływanie bia-
łek z toksycznym RNA dają obiecujące wyniki w badaniach przedklinicznych. Z jed-
nym z oligonukleotydów antysensowych, skierowanym przeciwko zmutowanemu 
RNA DMPK, wiązane są duże nadzieje, ponieważ prace nad nim zostały niedawno 
wprowadzone w drugą fazę badań klinicznych. Jednak wydaje się, że w ostatecz-
nym leczeniu zostanie zastosowana kombinacja różnych strategii, które razem będą 
prowadziły do zniesienia wielu objawów chorobowych. Przy utrzymaniu obecnego 
tempa zdobywania wiedzy o patomechanizmie DM i postępu w projektowaniu no-
wych strategii terapeutycznych skuteczne leczenie pacjentów powinno być możliwe 
w nieodległej przyszłości.
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