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Streszczenie: Dziedziczne neuropatie (choroba Charcota-Mariego-Tootha i choroby z kręgu Charco-
ta-Mariego-Tootha) są heterogenną grupą rzadkich chorób, które objawiają się zaburzeniami czucia 
dystalnego, deformacją stóp, obniżeniem siły mięśniowej oraz/lub zanikami niektórych grup mięśni. 
Ze względu na objawy kliniczne i rodzaj zajętych nerwów, z grupy dziedzicznych neuropatii można 
wyodrębnić: neuropatie ruchowe, ruchowo -czuciowe i czuciowo-autonomiczne. Obecnie skuteczne 
leczenie przyczynowe jest jednak cały czas niedostępne, a terapia jest objawowa. Poznanie konsek-
wencji mutacji genów prowadzących do zaburzenia różnych szlaków metabolicznych w dziedzicznych 
neuropatiach, pozwoliło na wprowadzenie eksperymentalnej terapii opartej na oddziaływaniu na 
specyficzne szlaki biochemiczne (terapia L-seryną czy neureguliną-1).Obiecujące wyniki uzyskano 
po próbach klinicznych z lekiem PXT3003, który oddziaływać może na rożne szlaki przekaźnictwa 
w komórce. W pracy zaprezentowano przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie eksperymentalnej 
terapii dziedzicznych neuropatii.
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Summary: Hereditary neuropathies (Charcot-Marie-Tooth disease and disease from the Charcot-Ma-
rie-Tooth spectrum disease) are a heterogeneous group of rare diseases, which manifest in distal sen-
sory disturbance, foot deformity, reduction in muscle strength and/or atrophy of certain muscle groups. 
On the basis of the clinical symptoms and the type of nerve involved, hereditary neuropathies can be 
divided into motor, motor-sensory and sensory and autonomic neuropathies. Despite the technological 
progress, currently no causative treatment is available. Understanding the metabolic pathways and 
identification of the genes responsible for the disease led to the introduction of an experimental treat-
ment based on the biochemical pathways (therapy with L-serine or neuregulin-1). Promising results 
were obtained in the clinical trials with the drug PXT3003, which may affect the various transduction 
pathways in the cell. The following review presents the latest developments in the field of experimental 
treatment of hereditary neuropathies.
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WSTĘP

Dziedziczne neuropatie (choroba Charcota-Mariego-Tootha, CMT i choroby 
z kręgu Charcot-Mariego-Tootha) są heterogenną, zarówno pod względem klinicz-
nym, jak i pod względem genetycznym, grupą rzadkich chorób nerwów obwodo-
wych. Objawiają się one osłabieniem siły mięśniowej dystalnych części kończyn, 
zanikami niektórych grup mięśni i osłabieniem odruchów skokowych. Zazwyczaj 
pierwsze i silniej zajęte są kończyny dolne. Wiek, w którym następuje początek 
choroby jest zróżnicowany i waha się między pierwszą a czwartą/piątą dekadą ży-
cia [31]. Dziedziczne neuropatie spowodowane są mutacjami w różnych genach – 
zaczynając od tych kodujących białka obwodowego układu nerwowego (PMP22, 
MPZ), poprzez geny kodujące enzymy biorące udział w przemianach sfingolipi-
dów (SPLC1, SPTLC2), geny kodujące białka błony mitochondrialnej (GDAP1), 
kanały jonowe (GJB1), a kończąc na genach które kodują białka odpowiedzialne 
za transport pęcherzykowy w komórce (RAB7A, KIF1A) [2]. Dziedziczenie cho-
roby Charcota-Mariego-Tootha i chorób z kręgu Charcota-Mariego-Tootha może 
być zarówno dominujące, autosomalne, jak i sprzężone z chromosomem X. Obec-
nie znanych jest już ponad 70 genów, w których mutacje odpowiedzialne są za 
dziedziczne neuropatie, a wciąż identyfikowane są nowe. Pomimo dynamicznego 
rozwoju technik molekularnych tj. sekwencjonowanie nowej generacji (ang. Next 
Generation Sequencing, NGS), wciąż wiele genów zaangażowanych w ich patoge-
nezę pozostaje niezidentyfikowanych. Heterogenność dziedzicznych neuropatii pod 
względem genetycznym i klinicznym utrudnia nie tylko postawienie diagnozy, ale 
także znalezienie uniwersalnej dla wszystkich typów i podtypów choroby terapii. 
Lepsze poznanie podłoża metabolicznego neuropatii pozwoliło na przeprowadzenie 
pierwszych prób terapii eksperymentalnej ukierunkowanej na szlaki metaboliczne 
zmienione w chorobie. W poniższej pracy zaprezentowano przegląd najnowszych 
osiągnięć w zakresie eksperymentalnej terapii dziedzicznych neuropatii.

OBECNE MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE

W chwili obecnej leczenie choroby Charcota-Mariego-Tootha i chorób z kręgu 
Charcota Mariego-Tootha jest objawowe i opiera na poprawie jakości życia chore-
go. Istotną rolę w terapii odgrywa rehabilitacja: pacjenci powinni pozostać aktywni 
fizycznie, w granicach własnych możliwości [26]. W poprawie jakości życia ważne 
jest też opanowanie dolegliwości bólowych: ból mięśniowy można leczyć przy po-
mocy acetaminofenu, albo niesterydowych środków przeciwzapalnych, a ból neuro-
patyczny z udziałem trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, gabapentyny czy 
karbamazepiny. Operacje ortopedyczne polegające na wydłużeniu ścięgien Achillesa, 
artrodezie lub osteotomii, pozwalają zmniejszyć deformacje stóp i usprawnić chód 
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[5, 26]. Ważny jest odpowiedni dobór obuwia, ponieważ źle dopasowane buty mogą 
doprowadzić do powstania trudno gojących się owrzodzeń. Przeciwdziałać opadaniu 
stóp i pomagać w chodzie, mogą też odpowiednio dobrane ortezy [36]. Osoby z dzie-
dzicznymi neuropatiami jedynie sporadycznie wymagają wózka ortopedycznego.

KLASYFIKACJA DZIEDZICZNYCH NEUROPATII

Klasyfikacja dziedzicznych neuropatii opiera się na ocenie sposobu dziedzicze-
nia, objawów klinicznych, badaniu elektrofizjologicznym (EMG), defekcie meta-
bolicznym i diagnostyce mutacji na poziomie genetycznym. Na podstawie szyb-
kości przewodzenia (ang. Nerve Conduction Velocity, NCV) nerwu obwodowego 
neuropatie możemy podzielić na demielinizacyjne (CMT1), w których dochodzi do 
znacznego zwolnienia szybkości przewodzenia nerwu obwodowego (NCV<38m/s), 
a uszkodzeniu ulegają komórki Schwanna oraz na aksonalne (CMT1B), w których 
szybkość przewodzenia nerwu obwodowego jest tylko nieznacznie zmniejszona 
i dochodzi do zmian w ciele komórki nerwowej [31]. Dziedziczne neuropatie wystę-
pują z częstością 1:2500 osób. W grupie tej wyodrębniono chorobę Charcota-Ma-
riego-Tootha (CMT, dziedziczną neuropatię ruchowo-czuciową), znacznie rzadsze 
dziedziczne neuropatie ruchowe (HMN, ang. hereditary motor neuropaty), w któ-
rych uszkodzenie dotyczy głównie włókien ruchowych oraz dziedziczne neuropatie 
czuciowe i autonomiczne (ang. Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies, 
HSAN) [8], w przebiegu których oprócz zaburzeń czucia mogą pojawić się też do-
legliwości ze strony układu autonomicznego tj. refluks przełykowy, brak potliwo-
ści czy  zaburzenia rytmu serca [2]. Szybkości przewodzenia nerwu obwodowego, 
mutacje w określonych genach oraz objawy kliniczne, pozwoliły na wyodrębnienie 
dodatkowych typów i podtypów choroby (tab. 1). 

TABELA 1. Klasyfikacja dziedzicznych neuropatii (wybrane podtypy)
TABLE 1. Classification of the hereditary neuropathies (chosen subtypes)

Dziedziczne neuropatie ruchowo-czuciowe 
(Choroba Charcot-Marie-Tooth)

Dziedziczne neuropatie 
czuciowe (HSAN)

Dziedziczne neuropatie 
ruchowe (HMN)

Podtyp 
choroby

Zmutowany 
gen

Podtyp
choroby

Zmutowany 
gen

Podtyp 
choroby

Zmutowany 
gen

CMT1A PMP22 HSAN1 SPTLC1 HMNI nieznany
CMT1B MPZ CMT2B RAB7 HMNII HSP22, HSP27
CMT1C LITAF HSANII HSN2 HMNIII 11q13
CMT1D EGR2 HSANIII IKBKAP HMNIV 11q13
CMTX GJB1 HSANIV NTRK1 HMNV GARS, BSCL1
CMT3 MPZ, PMP22, PRX, EGR2 HSANV NGF HMNVI IGHMBP2
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PODŁOŻE MOLEKULARNE DZIEDZICZNYCH NEUROPATII

Dziedziczne neuropatie są heterogenną grupą chorób, w których patogenezie 
uczestniczy ponad 70 genów. Geny te zaangażowane są w różne szlaki metabolicz-
ne, często ich produkty działają plejotropowo. Poniżej przedstawiono opis jedynie 
części genów, w których mutacje są przyczyną dziedzicznych neuropatii (z uwagi 
na ich liczbę nie jest możliwe szczegółowe przedstawienie ich wszystkich w tej 
publikacji) Wymieniono te, w których mutacje występują najczęściej oraz te, które 
dotyczą podtypów choroby, dla których opracowuje się terapię eksperymentalną.

Najczęstszą przyczyną choroby Charcota-Mariego-Tootha jest duplikacja 
genu PMP22 (ang. Peripheral Myelin Protein-22), która odpowiada za 80 proc. 
[31] przypadków CMT1. Białko Pmp22 produkowane jest głównie przez komórki 
Schwanna i ulega ekspresji w zmielinizowanych nerwach obwodowego układu 
nerwowego. Uważa się, że duże znaczenie w CMT1A ma tzw. efekt dawki (wy-
stąpienie fenotypu uzależnione jest od liczby kopii danego genu) [18]. Przy delecji 
jednej kopii genu PMP22 występuje odrębna jednostka chorobowa- dziedziczna 
neuropatia z nadwrażliwością na ucisk (ang. Hereditary Neuropathy with liability 
to Pressure Palsy, HNPP). Głównymi objawami HNPP są mrowienie, drętwie-
nie, a także osłabienie i zanik mięśni spowodowane uciskiem. W elektrofizjologii 
następuje zwolnienie przewodzenia w nerwie strzałkowym i pośrodkowym. Do-
legliwości najczęściej występują podczas klęczenia, opierania się na łokciach, no-
szenia toreb z zakupami czy długotrwałego siedzenia w tej samej pozycji. Białko 
Pmp22 jest małą hydrofobową, transbłonową proteiną, która zlokalizowana jest 
w komórkach Schwanna. Rola Pmp22 nie jest jednak do końca poznana i trwa-
ją badania nad jej wyjaśnieniem. W obrazie histologicznym u zwierząt z trzema 
kopiami genu PMP22 obserwuje się demielinizację i wtórną utratę aksonów [11]. 
Drugim co do częstości genem, w którym mutacje są przyczyną CMT jest MPZ, 
którego produkt jest białkiem mieliny. Gen MPZ koduje immunoglobulinopodob-
ne białko adhezyjne, które powszechnie występuje w obwodowym układzie ner-
wowym. GBJ1 jest genem, który koduje białko kanałów jonowych zlokalizowane 
w obwodowym i centralnym układzie nerwowym. GJB1 dziedziczony jest jako 
sprzężony z chromosomem X i w związku z tym mężczyźni prezentują kliniczną 
postać choroby, podczas gdy u kobiet można zaobserwować jedynie subkliniczne 
objawy tj. zwolnienie szybkości przewodzenia w nerwie obwodowym. PRX czyli 
periaksyna jest białkiem, które występuje w cytoplazmie komórek Schwanna i od-
grywa istotną rolę w procesie elongacji w czasie rozwoju komórek nerwowych, 
prawdopodobnie determinując długość międzywęzłową [11].  W dziedzicznych 
neuropatiach z przewagą komponenty czuciowej najczęściej dochodzi do mutacji 
genu SPTLC1, kodującego palmitoilotransferazę seryny, kluczowy enzym w syn-
tezie sfingolipidów [2, 21]. W wyniku niektórych mutacji enzym zmienia swoje 
powinowactwo do substratu i  powstają toksyczne sfingolipidy. Objawy choroby 
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powodowane są gromadzeniem się toksycznego produktu w nerwach. Inne geny, 
mające udział w patogenezie neuropatii z przewagą nerwów czuciowych kodują 
białka będące elementami kanałów jonowych i biorące udział w tworzeniu poten-
cjału błonowego (SCN11A, SCN 9A), białka odpowiedzialne za prawidłowe fałdo-
wanie innych białek (CCT5) czy biorące udział w procesach metylacji (DNMT1) 
czy tworzące kompleks elongatora (IKBKAP) [2]. 

TERAPIA EKSPERYMENTALNA

Terapia eksperymentalna dziedzicznych neuropatii jest skomplikowane ze 
względu na heterogennne podłoże choroby. Obecnie kilka substancji o plejotropo-
wym działaniu zakończyło drugi etap badań klinicznych i/lub zostało przetestowa-
nych na zwierzętach, przynosząc obiecujące rezultaty. Identyfikacja nowych genów 
oraz lepsze poznanie podłoża metabolicznego i szlaków biochemicznych, które są 
zmienione w chorobie, otworzyło drogę do terapii ukierunkowanej na poszczególne 
typy i podtypy dziedzicznej neuropatii. Najbardziej zaawansowane kliniczne próby 
terapii zostały podjęte w przypadku najczęstszych podtypów neuropatii dziedzicz-
nych: choroby Charcota-Mariego-Tootha 1A (CMT1A) oraz w zakresie neuropatii 
czuciowych – neuropatii czuciowej i autonomicznej 1A (HSAN1A). Zestawienie 
najważniejszych terapii stosowanych w leczeniu dziedzicznych neuropatii zesta-
wiono w tabeli 2. 

CMT1A: PXT3003

Lekiem w terapii CMT1A, który pozytywnie przeszedł druga fazę badań klinicz-
nych jest PXT3003. Zawiera on trzy substancje czynne, używane już w terapii innych 
chorób: baklofen, naltrekson i sorbitol [7]. Postawiono hipotezę, że ekspresję genu 
PMP22 w komórkach Schwanna mogą mieć wpływ: przekazywanie sygnałów przy 
udziale cAMP, neurosteroidy oraz kaskada kinaz PI3K-AKT/ERK.  Baklofen jest 
specyficznym agonistą receptora GABA B. Zmniejsza on aktywność cyklaz adeny-
lowych i redukuje poziom cAMP w komórce. Naltrekson poprzez potencjonowanie 
receptorów opioidowych połączonych z białkami G wpływa na zmniejsze poziomu 
cAMP w komórce. Z kolei sorbitol działając jako białko opiekuńcze może poprawiać 
strukturę przestrzenną białka Pmp22. Synergiczne działanie trzech leków pozwala na 
mniejsze ich dawkowanie i większą skuteczność niż gdyby użyte były one osobno. 
W badaniach przedklinicznych PXT3003 w sposób istotny statystycznie choć nie-
znaczny (-15 proc.) zmniejszał poziom mRNA genu PMP22 , przyspieszał proces 
mielinizacji i regenerację nerwów, a u transgenicznych myszy będących modelem 
choroby, poprawiał funkcje motoryczne i pozytywnie wpływał na mielinizację [1, 7]. 
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Z uwagi na wysoki profil bezpieczeństwa PXT3003 zdecydowano się na szybkie 
przeprowadzenie badań klinicznych II fazy. W trwającym rok wieloośrodkowym, 
kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu na grupie 80 pacjentów z dia-
gnozą CMT1A wykazano istotnie lepszą skuteczność terapii wysokimi dawkami 
PXT3003 [1].

CMT1A: ODDZIAŁYWANIE NA SZLAK PI3K-AKT

Choroba Charcota Mariego-Tootha 1A (CMT1A) jest najczęstszym podtypem 
dziedzicznych neuropatii i stanowi 80 proc. wszystkich przypadków CMT1 [31]. 
Najczęściej dochodzi do duplikacji genu PMP22, co prowadzi do nieprawidłowej 

TABELA 2. Zestawienie najbardziej zaawansowanych klinicznie terapii w leczeniu dziedzicznych 
neuropatii
TABLE 2. Comparison of the most clinically advanced experimental therapies in hereditary 
neuropathies

Rodzaj terapii Wady Zalety Faza badań 
klinicznych Oddziaływanie Choroba

Neuregulina-1
Brak prób na 

ludziach, możliwa 
toksyczność u ludzi

Specyficzne działanie, 
obiecujące wyniki 

badań

Po próbach na 
zwierzętach Na szlak PI3K-AKT CMT1A

L-seryna

Brak prób klinicz-
nych z oceną funkcji 

motorycznej na 
ludziach

Nietoksyczna, tania
Po badaniach na 
zwierzętach i 14 

pacjentach

Konkuruje z L-alaniną, 
zmniejsza ilość tok-

sycznych deoksysfin-
golipidów (dSL)

HSAN1A

Kinetyna --------------- Nietoksyczna, natural-
ny produkt roślinny

W trakcie badań 
klinicznych 2 

fazy
Wpływa na splicing FD

Terapia genowa, 
NT-3

Obiecujące wyniki 
prób na zwierzętach

Po badaniach 
na zwierzęcym 

modelu choroby

Poprawia mielinizację 
i regenerację nerwów CMT1A

Kwas 
askorbinowy

Nie wykazano sku-
teczności u ludzi

Obiecujące wyniki 
prób na zwierzętach

Zakończono 
II fazę badań 
klinicznych

Poprawia mielinizację 
i regenerację nerwów CMT1A

Pxt3003  
Nietoksyczna, brak 
poważnych efektów 

ubocznych

Zakończono 
2 fazę badań 
klinicznych

Zmniejsza poziom 
cADP, wpływa na 

strukturę przestrzenną 
Pmp22

CMT1A

Kurkumina Niespecyficzne 
działanie

Pozytywnie rekomen-
dowana przez Komisję 
ds. Leków Sierocych 
po badaniach klinicz-

nych 2 fazy

Po 2 fazie badań 
klinicznych 

Wpływa na mieliniza-
cję, funkcje moto-

ryczne, plejotropowe 
działanie

CMT1A
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ekspresji białka mieliny [4, 15]. W badaniach na modyfikowanych genetycznie 
szczurach będących modelem choroby wykazano, że nadekspresja Pmp22 prowa-
dzi do spadku ilości włókien zmielinizowanych w 18 dniu życia i dalszej utraty 
aksonów, którą oceniano w dniu 90 dniu życia. U szczurów tych zaobserwowano 
też zwiększoną ekspresję białek charakterystycznych dla niedojrzałych komórek 
Schwanna (P75, Sox2 i C-Jun). W nerwach obwodowych w zwierzęcym modelu 
CMT1A zaobserwowano też zmniejszoną aktywność szlaku PI3K (kinaza 3-fosfa-
tydylinozytolu) -AKT oraz zwiększoną aktywację ścieżki metabolicznej MEK-ERK 
(Ras-Raf-MEK-ERK pathway)[10]. Szlaki te biorą udział w wielu fizjologicznych 
procesach, włączając w to różnicowanie i proliferację komórek. W kolejnych fa-
zach badania oceniano wpływ czynnika wzrostu neureguliny-1 (NRG1), aktywatora 
PI3K-AKT, na różnicowanie komórek Schwanna in vitro: komórki Schwanna wy-
kazywały większe zróżnicowanie po traktowaniu NRG-1. Neureguliny należą do ro-
dziny epidermalnych czynnik wzrostu oraz są ligandami kinaz tyrozynowych ErbB, 
które biora udział w rozwoju układu nerwowego.  Neuregulina-1 odgrywa istotną 
rolę w naprawie nerwów obwodowych, szczególnie w początkowej fazie tego pro-
cesu, oraz w regulacji remielinacji [12]. W dalszym etapie badań oceniano wpływ 
neureguliny-1 na nerwy w modelu szczurzym CMT [10]. Roztwór rekombinowanej 
ludzkiej NRG-1 podawano w formie iniekcji do nerwu szczurom z nadekspresją 
Pmp22 w 6 i 18 dniu życia. Indukowało to dojrzewanie komórek Schwanna, ner-
wów i polepszało parametry elektrofizjologiczne (ryc. 1). W nerwach obwodowych 
w zwierzęcym modelu CMT1A zaobserwowano też zmniejszoną aktywność szla-
ku PI3K (kinaza 3-fosfatydylinozytolu)-AKT oraz zwiększoną aktywację ścieżki 
metabolicznej MEK-ERK (Ras-Raf-MEK-ERK pathway) [10]. NRG1 wywierała 
jednak efekt terapeutyczny tylko wtedy, kiedy była podawana w ściśle określonym 
przedziale czasowym: między 6 a 18 dniem życia szczurów [10, 19]. Dodatkowo 
czynnikiem ograniczającym w testowaniu NRG1 u ludzi jest fakt, że jako ligand 
receptora HER2/ErbB może mieć potencjał neoplastyczny [20]. 

CMT1A: TERAPIA ONAPRISTONEM

W badaniach na szczurach wykazano, że progesteron powoduje bardziej 
nasilone objawy demielizacyjnej neuropatii i zwiększa ekspresję mRNA genu 
PMP22. Postawiono hipotezę, że progesteron może nasilać objawy choroby 
poprzez oddziaływanie na promotor genu PMP22. W dalszych badaniach na 
zwierzęcych modelach choroby Charcota-Mariego Tootha testowano wpływ an-
tagonistów receptora progesteronowego tj. onapriston.  Podanie antagonistów 
progesteronu przyczyniło się do zmniejszenia poziomu mRNA genu PMP22 i po-
prawiało motorykę u chorych zwierząt [33]. Onapriston jest jednak toksyczny dla 
ludzi, dlatego nie ma możliwości jego zastosowania w terapii eksperymentalnej.
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CMT1A: KWAS ASKORBINOWY

Kwas askorbinowy (witamina C) jest związkiem z grupy witamin, stosowa-
nym również jako przeciwutleniacz do żywności, Testowany w dużych dawkach 
na transgenicznych myszach będących zwierzęcym modelem CMT1A, wykazał 
istotne klinicznie działanie, a leczone nim zwierzęta uzyskały lepsze wyniki w te-
stach motorycznych [23]. Postawiono hipotezę, że kwas askorbinowy podawany 
w dużych dawkach, może poprzez oddziaływanie kompetycyjne z cAMP może 
zmniejszać transkrypcję genu PMP22 oraz przyśpieszać remielinizcję nerwów 
[17]. Jednak późniejsze randomizowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe 
badania kliniczne drugiej fazy, przeprowadzone na pacjentach z diagnozą CM-
T1A, nie wykazały efektu terapeutycznego dużych dawek kwasu askorbinowego 
w porównaniu z grupą kontrolną [17, 22, 34]. 

RYCINA 1. Suplementacja L-seryny u myszy C133W. A) W normalnej diecie SPT wykazuje więk-
sze powinowactwo do L-alaniny niż do L-seryny i to głownie ona ulega kondensacji z palmitoilo-
CoA. Powstają toksyczne deokysfingolipidy (dSL), których akumulacja prowadzi do uszkodzenia 
nerwów. B) W diecie ze zwiększoną zawartością L-seryny to ona ulega kondensacji z palmitoloilo-
CoA. Powstają sfingolipidy (SL) i następuje poprawa funkcji nerwów
FIGURE 1. L-serine supplementation in C133W mice. A) On a normal diet SPT condensates pa-
limitoiloCoA with L-alanine rather than with L-serine. The product is toxic deoxysphingolipids 
(dSL), of which accumulation leads to the neural degeneration. B) On an L-serine enriched diet, 
L-serine condensates with palimitoiloCoA. The product is sphingolipids (SL) and the nerve function 
is improved
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CMT1A: NEUROTROFINA 3

Od wielu lat pracuje się nad wykorzystaniem czynników neurotroficznych, 
często z zastosowaniem terapii genowej, w leczeniu neuropatii, nie tylko dzie-
dzicznych, ale również tych spowodowanych cukrzycą czy toksycznych. Terapia 
genowa to leczenie polegające na wprowadzeniu obcych kwasów nukleinowych 
(DNA lub RNA) do komórek. Informacje zawarte we wprowadzonym DNA lub 
RNA powinny wywierać efekt terapeutyczny poprzez oddziaływanie na punkty 
uchwytu w komórce. Neurotrofina 3 jest czynnikiem wzrostu i rozwoju, którego 
deficyt stwierdzono komórkach Schwanna w CMT1A. W badaniach zarówno in 
vivo, jak i in vitro dowiedziono, że neurotrofina 3 (NT-3) wpływa na mielinizację 
nerwów i przyspiesza wzrost aksonów. Próby z domięśniowym podaniem neu-
rotrofiny 3 przy pomocy wektora AAV u myszy będących zwierzęcym modelem 
CMT1A wykazały, że substancja ta wywiera długotrwały efekt naprawczy na mo-
torykę, stan nerwów-oceniany histopatologicznie i poprawia wyniki badań elek-
trofizjologicznych zwierząt [6]. Niestety próby terapeutyczne u ludzi zakończyły 
się niepowodzeniami [30].  

CMT1B:TERAPIA KURKUMINĄ

Kurkumina jest naturalnym związkiem, głównym składnikiem przyprawy kur-
kumy. Substancja ta została eksperymentalnie zastosowana w terapii CMT1B. Kur-
kumina w badaniach przedklinicznych na myszach R98C, będących zwierzęcym 
modelem CMT1B, prowadziła do poprawy funkcji motorycznych, zmniejszenia 
odpowiedzi komórkowej na niepofałdowane białko zgromadzone w siateczce en-
doplamatycznej i ułatwiała różnicowania komórek Schwanna [24]. Zaletą jest jej 
bezpieczeństwo i niska cena.

HSAN1A: ODDZIAŁYWANIE NA SZLAK BIOSYNTEZY 
SFINGOLIPIDÓW

Dziedziczna neuropatia czuciowa typu 1 (HSAN1A) jest najczęstszym typem 
dziedzicznych neuropatii czuciowych i autonomicznych i występuje z częstością 
około 1:25 000 urodzeń [3]. Choroba spowodowana jest heterozygotycznymi 
mutacjami w genie SPTLC1, który koduje enzym palmitoilotransferazę seryny 
(SPT). SPT jest pierwszym enzymem na szlaku biosyntezy sfingolipidów i ka-
talizuje syntezę L-seryny z palmitoiloCoA, w wyniku czego w końcowym etapie 
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reakcji powstają sfingolipidy (SL). Wyniki najnowszych badań wskazują, że mutacje 
p.C133W i  p.C133Y w genie SPTLC1 nie są mutacjami zmiany sensu, jak wcze-
śniej sądzono, ale  prowadzą do zmiany powinowactwa SPT do L-alaniny zamiast 
do L-seryny i powstania oraz akumulacji toksycznych deoksysfingolipidów (dSL), 
które uszkadzają komórki nerwowe (ryc. 2) [13, 25]. Postawiono hipotezę, że poda-
nie doustnej L-seryny może zmienić równowagę reakcji i sprawić, że enzym zacznie 
ponownie katalizować kondensację palmitoiloCoA z L-seryną. Przeprowadzono ba-
dania na transgenicznych myszach C133W w wieku od 3 do 9 miesięcy, którym przez 
okres 10 miesięcy podawano dietę ze zwiększoną zawartością L-seryny. Myszy te 
wykazywały mniejsze stężenie toksycznych deoksysfingolipidów w surowicy, w ner-
wie strzałkowym, w wątrobie i w mózgu, lepsze wyniki w testach na kołowrotku oraz 
zwiększenie średnicy włókien nerwowych zmielinizowanych i niezmielinizowanych 
ocenianych w biopsji nerwu strzałkowego, w porównaniu do grupy kontrolnej. Po raz 
pierwszy terapię eksperymentalną z użyciem L-seryny zastosowano też na grupie 14 
chorych z mutacją p.C133Y genu SPTLC1. Pacjentom podzielonym na dwie grupy 
podawano L-serynę w dawce odpowiednio 400mg/kg oraz 200 mg/kg na dobę przez 
okres 10 tygodni. Wykazano mniejsze stężenie dSL w surowicy oraz subiektywną po-
prawę czucia, chociaż nie była ona oceniana metodologicznie [13]. Terapia z użyciem 
L-seryny wydaje się być bardzo obiecująca ze względu na niską cenę i nietoksycz-
ność podawanej substancji, wymaga jednak dalszych badań na większej grupie osób.

RYCINA 2. Szlak PI3K-AKT u szczurów z nadekspresją Pmp22. A) Szlak PI3K-AKT ma zmniejszo-
na aktywność, szczury wykazują niewielkie różnicowanie komórek Schwanna. B) Podanie neureguli-
ny-1 (NRG1) prowadzi do aktywacji PI3K-AKT, komórki Schwanna są zróżnicowane.
FIGURE 2. PI3K-AKT pathway in rats overexpressing Pmp22. A) PI3K-AKT pathway has a de-
creased activity, Schwann cells are not differentiated. B) Administration of neuregulin-1 (NRG1) leads 
to PI3K-AKT activation. Schwann cells are well differentiated
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HSANIII: ODDZIAŁYWANIE NA SPLICING

Rodzinna dysautonomia (ang. Familial Dysautonomia, FD, HSANIII, dzie-
dziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna typu III) jest dziedziczoną recesywnie 
rodzinną neuropatią, która występuje prawie wyłącznie u Żydów Aszkenazyjskich 
[3]. Choroba spowodowana jest homozygotyczną mutacją w intronie 20 genu IKB-
KAP, co prowadzi do „omijania” jednego z egzonów w czasie splicingu. Białko 
będące produktem genu IKBKAP jest częścią kompleksu elongatora [16]. Choroba 
przejawia się zaburzeniem wydzielania łez, obniżeniem odruchów ścięgnistych, za-
burzeniami czucia bólu i temperatury, zaburzeniami rytmu serca oraz dolegliwo-
ściami ze strony układu pokarmowego. Przebieg neuropatii jest niepomyślny i tylko 
połowa pacjentów dożywa wieku 40 lat. Obecnie terapią nad którą prowadzone są 
najszerzej zakrojone badania jest suplementacja kinetyny. Kinetyna to jeden z hor-
monów roślinnych należących do cytokinin, pochodna adeniny. Kinetyna w bada-
niach przedklinicznych okazała się wpływać na splicing u osób cierpiących na dzie-
dziczną neuropatię czuciową typu III i zwiększać pozio  mRNA genu IKABKAP. 
Przeprowadzono już badania kliniczne z udziałem 8 osób z HSAN III z mutacją 
w genie IKBKAP, których wyniki były bardzo obiecujące [3, 16]. Obecnie prowa-
dzone są badania kliniczne drugiej fazy z udziałem kinetyny, których wstępne wy-
niki będą znane w 2017 roku. 

POZNANIE NOWYCH SZLAKÓW MOLEKULARNYCH

Nowoczesne techniki dostępne w biologii molekularnej i w genetyce otworzyły 
nowe możliwości w diagnostyce, poznaniu podłoża molekularnego i terapii dzie-
dzicznych neuropatii. Ponieważ w przypadku CMT najczęściej dochodzi do dupli-
kacji genu PMP22, proponuje się, aby diagnostykę rozpoczynać właśnie od badania 
tego genu [31] Jeśli wynik badania jest negatywny, a dziedziczenie wskazuje na 
sprzężenie z płcią wtedy wskazane jest badanie genu GJB1, a w dalszej kolejno-
ści lub jeśli nie zachodzi podejrzenie sprzężenia z płcią, genu MPZ [31] (schematy 
diagnostyczne oparte są ponadto na sposobie dziedziczenia, badaniach elektrofi-
zjologicznych, wieku wystąpienia objawów i analizie fenotypu, ale ich dokładne 
omówienie przekracza ramy tego opracowania). Duże znaczenie w diagnostyce 
rzadszych mutacji i w identyfikacji nowych genów ma sekwencjonowanie nowej 
generacji (NGS). NGS jest wysokoprzepustową techniką, przy użyciu której rów-
nolegle badane są niewielkie fragmenty DNA z całego genomu, całego egzomu lub 
regionów bogatych w geny [32]. Do tej pory techniki badania egzomu i badania 
genomu stosowane były głównie przy poszukiwaniu nowych genów, w których 
mutacje odpowiedzialne są za dziedziczne neuropatie. Teraz jednak szybki spadek 
ceny sekwencjonowania egzomu pozwala na diagnostykę przy pomocy NGS także 
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w standardowych przypadkach. Technika NGS jest szczególnie przydatna w diagno-
styce CMT, ponieważ choroba wywoływana może być przez wiele genów, dziedzi-
czenie jest zarówno dominujące, recesywne, jak i sprzężone z chromosomem X oraz 
jest to relatywnie częsta neuropatia [32, 35].  

Kolejną techniką, która stanowi interesującą perspektywę w identyfikacji szla-
ków metabolicznych biorących udział w patogenezie CMT jest tzw. edycja geno-
mu. W metodzie tej DNA ulega insercji, zastępowaniu lub usuwaniu z genomu 
przy pomocy sztucznie modyfikowanych nukleaz tzw. nożyczek molekularnych 
[14]. Nukleazy TALEN zostały w przypadku badania CMT wykorzystane do przy-
łączenia lucyferazy do końca 3’ genu PMP22, co pozwoliło na ocenę subtelnych 
zmian w ekspresji genu PMP22. Do konstruktu przyłączono też GFP. W ten spo-
sób uzyskano zmodyfikowane komórki Schwanna [9].Używając tego podejścia 
udało się zidentyfikować briostatynę-silny inhibitor ekspresji genu PMP22, który 
moduluje też działanie Pkc (ang. Protein kinase C) [14]. Wykorzystanie tej tech-
niki może stanowić cenne narzędzie w znalezieniu substancji wpływających na 
ekspresję genów w chorobach tj. CMT. 

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach bardzo szybki rozwój technik genetycznych i z dziedziny 
biologii molekularnej pozwolił na lepsze poznanie podłoża genetycznego i mole-
kularnego dziedzicznych neuropatii. Ciągle jednak nie przełożyło się to na wystar-
czający potęp w terapii. W związku z poznanym heterogennym charakterem cho-
roby zamiast poszukiwania jednego leku uniwersalnego dla wszystkich neuropatii 
dziedzicznych, coraz częściej szuka się terapii specyficznych dla poszczególnych 
ich podtypów [27, 28]. Lepsze poznanie szlaków molekularnych leżących u podło-
ża choroby Charcota-Mariego-Tootha i chorób z kręgu Charcota-Mariego-Tootha 
pozwoliło na opracowanie terapii ukierunkowanych na zmienione w chorobie szla-
ki.  Na razie opracowywane są głównie terapie eksperymentalne dla najczęstszych 
podtypów neuropatii (CMT1A), ale wkrótce jeszcze lepsze poznanie podłoża mo-
lekularnego może pozwolić na zaproponowanie eksperymentalnego leczenia dla 
rzadszych podtypów. Wciąż jednak niezbędne jest dokładniejsze zbadanie szlaków 
metabolicznych, w których uczestniczą produkty białkowe zmutowanych w choro-
bie Charcota-Mariego-Tootha genów. 
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