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Streszczenie: Wady cewy nerwowej (WCN) to wady rozwojowe typu malformacji, związane 
z nieprawidłowym zamykaniem się cewy nerwowej na wczesnym etapie rozwoju embrionalnego. 
W zależności od regionu geograficznego i populacji, WCN występują z częstością 0,5-2 na 1000 
urodzonych noworodków. Etiologia izolowanych wad cewy nerwowej jest wieloczynnikowa, obe-
jmuje zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.
Sugeruje się, że ryzyko rozwoju wad cewy nerwowej zależy od mutacji lub polimorfizmów genów 
biorących udział w regulacji neurulacji. Na występowanie WCN mogą mieć wpływ polimorfizmy 
genów kodujących enzymy związane z cyklem metabolicznym folianów. Liczne badania wskazu-
ją, że polimorfizmy jednonukleotydowe genu kodującego reduktazę metylenotetrahydrofolianową 
(MTHFR), zwłaszcza w pozycji 677 (C677T), mogą zwiększać ryzyko wystąpienia WCN. Badania 
epidemiologiczne pozwoliły zidentyfikować czynniki środowiskowe przyczyniające się do rozwoju 
WCN u płodu. Ryzyko WCN mogą zwiększać: niedostateczny poziom folianów, antagoniści kwasu 
foliowego, leki przeciwpadaczkowe, mykotoksyny, pestycydy, palenie tytoniu, alkohol, otyłość, 
cukrzyca i inne. Udowodniono, że jednym z ważniejszych czynników prewencji wad cewy ner-
wowej jest kwas foliowy, którego stosowanie w okresie okołokoncepcyjnym, zmniejsza częstość 
występowania WCN o ok. 70%. 
Mechanizm ochronnego działania kwasu foliowego i jego metabolitów na powstawanie WCN nie 
jest w pełni poznany. Sugeruje się, że możliwą przyczyną WCN u noworodków jest powstawan-
ie przeciwciał przeciwko receptorom folianów, które są identyfikowane głównie u matek dzieci 
z wrodzonymi wadami cewy nerwowej. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących, że do ro-
zwoju wad cewy nerwowej mogą prowadzić zmiany regulacji epigenetycznej, zachodzące w trak-
cie rozwoju wewnątrzmacicznego. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów pozostaje pod silnym 
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wpływem czynników środowiskowych. Na dysregulację mechanizmów epigenetycznych istotny 
wpływ wywiera metabolizm folianów dostarczający grup metylowych. Stąd nieprawidłowa po-
daż folianów w diecie pozostaje w korelacji ze zwiększoną podatnością na rozwój wad cewy ner-
wowej. Nadal prowadzone są nowe badania mające na celu poznanie przyczyn występowania WCN, 
a także opracowanie metod ich zapobiegania. Celem artykułu jest omówienie genetycznych i śro-
dowiskowych czynników ryzyka WCN ze szczególnym uwzględnieniem roli folianów i interakcji 
epigenetycznych.

Słowa kluczowe: kwas foliowy, wady cewy nerwowej, genetyczne czynniki ryzyka, autoprzeciw-
ciała, epigenetyka

Summary: Neural tube defects (NTDs) are congenital malformations resulting from failure of the 
neural tube closure in early embriogenesis. Depending on the geografical region and the population, 
the rate of NTDs is 0.5-2.0 per 1000 live births worldwide. The etiology of isolated NTDs is multi-
factorial and involves multiple genes and environmental factors. It was suggested that risk of NTDs 
development depends on mutations and polymorphisms of genes connected with the regulation of 
neurulation. The polymorphisms of genes encoding enzymes that are related with the metabolic cy-
cle of folates may influence the incidence of NTDs. Several studies point out that single nucleotide 
polymorphisms in the gene encoding methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), especially in 
locations 677, may increase the risk (threat) of NTD development. Epidemiological studies helped 
the researchers to identify the environmental risk factors contributing to etiology of NTDs. The risk 
of NTDs may be increased by the influence of factors such as low folate level, the antagonists of 
folic acid, antiepileptic drugs, mycotoxins, pesticides, smoking tobacco, alcohol, obesity, diabetes 
and others. One of the important factors is supplementary maternal peri-conceptional intake of folic 
acid, which has been demonstrated to reduce the occurrence of human NTD by as much as 70% 
The mechanism of the protective effect of folic acid and its metabolites on the NTDs development 
is not fully understood. It is suggested, that one of the possible cause leading to NTDs in newborns 
is the existence of antibodies against folate receptors, which are present predominantly in mothers 
to NTD-affected infants. There is growing evidence indicating that NTDs may result in changes of 
epigenetic regulation during intrauterine development. Epigenetic regulation of genes expression 
is strongly influenced by environmental factors. Folate metabolism – a main process regulating the 
supply of methyl groups, affects the disturbances epigenetic mechanism. Thus, insufficient folate 
supply correlates with increased  susceptibility to NTDs development. There are still many studies 
under way aiming to determine the reasons behind NTDs as well as to develop methods for their 
prevention. The aim of the article is to review various aspects of the genetic and environmental risk 
of NTDs, with a particular view to the role of folates and epigenetic interactions.

Keywords: folic acid, neural tube defects, genetic risk factors, autoantibodies, epigenetics

Wykaz stosowanych skrótów: BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała; BMP (ang. bone 
morfogenetic proteins) – białka morfogenetyczne kości; CNS (ang. Central Nervous System ) – 
centralny układ nerwowy; Folbp1 (ang. folate binding protein 1) – receptor α kwasu foliowego; 
FOLRs (ang. folate receptors) – receptory kwasu foliowego; GWAS (ang. Ge nome-Wide Asso-
ciation Study) – badania asocjacyjne całego genomu; HMT (ang. histone methyltransferases) – 
metylotransferaz histonowych; MTHFD1 (ang. methylenetetrahydrofolate dehydrogenase) – de-
hydrogenaza metylenotetrahydrofolianowa; MTHFR (ang. methylenetetrahydrofolate reductase) 
– reduktaza metylenotetrahydrofolianowa; MTR (ang. metionine synthase) – syntaza metioniny; 
MTRR (ang. methionine synthase reductase) – reduktaza syntazy metioniny; PCP (ang. planar cel 
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polarity) – szlak sygnałowy związany z polaryzacją komórki i tkanki; ROS (ang. reactive oxygen 
species) – reaktywne formy tlenu; SAM – S-adenozynometionina; SHH (ang. sonic hedgehog) – 
szlaku sygnałowy Hedgehog; SNP (ang. single nucleotide polymorphism) – polimorfizm jednonuk-
leotydowy; THF – metylotetrahydrofolian; WCN – wady cewy nerwowej; WNT (ang. wingless) 
– szlaku rozwojowego WNT. 

WSTĘP

Wady cewy nerwowej (WCN) to wady rozwojowe typu malformacji, związane 
z nieprawidłowym zamykaniem się cewy nerwowej na wczesnym etapie rozwoju 
embrionalnego. Wady te określane są również mianem wad dyzraficznych [28]. 
WCN stanowią zróżnicowaną pod względem etiologicznym i klinicznym grupę 
wad wrodzonych, których zakres obejmuje najcięższe, letalne postaci bezmózgo-
wia  (anencephalia, ininencephalia), bezmózgowie z rozszczepem kręgosłupa 
(craniorhachischisis totalis), różne formy przepukliny mózgowej (encephaloce-
le), przepukliny oponowej (meningocele), przepukliny rdzeniowo-oponowej (me-
ningomyelocele) oraz różne formy rozszczepu kręgosłupa (spina bifida), w tym 
łagodne postaci utajonego rozszczepu kręgosłupa (spina bifida occulta) i inne. 
[28]. Częstość WCN wykazuje duże zróżnicowanie populacyjne i geograficzne. 
Szacuje się, że WCN występują z częstością 0,5-2 na 1000 urodzonych nowo-
rodków [20, 37, 56, 59]. Według najnowszych danych, każdego roku na świecie 
notuje się około 260-300 tysięcy przypadków wrodzonych wad cewy nerwowej 
[12]. Najbardziej rozpowszechnionymi i najcięższymi wadami tego typu są: bez-
mózgowie i przepukliny oponowo-rdzeniowe. Bezmózgowie jest wadą letalną, 
natomiast pozostałe wady cewy nerwowej są przyczyną przedwczesnych zgonów 
niemowląt lub trwałej niepełnosprawności dziecka [20, 37, 78].  

Proces neurulacji ma miejsce podczas wczesnej embriogenezy, między 18 
a 28 dniem po zapłodnieniu. Kończy się powstaniem cewy nerwowej, będącej 
prekursorem głównych struktur ośrodkowego układu nerwowego: mózgu i rdze-
nia kręgowego. Jest to niezwykle złożony proces morfogenetyczny, co sprawia, 
że jest on wyjątkowo podatny na zaburzenia, których wynikiem są wady cewy 
nerwowej [7, 9]. Zdarzenia molekularne leżące u podstaw procesu neurulacji zo-
stały dotychczas szczegółowo opisane, jednak wiedza na temat ich regulacji jest 
nadal niepełna [8, 21]. Badania populacyjne i rodzinne wskazują, że etiologia izo-
lowanych wad cewy nerwowej jest wieloczynnikowa, obejmuje zarówno czynniki 
genetyczne, jak i środowiskowe [62]. Eksperymenty przeprowadzone na mode-
lach zwierzęcych pozwoliły zidentyfikować ponad 300 genów, których mutacje 
zaburzają proces neurulacji [40, 91]. Produkty białkowe, jedynie kilku z tych 
genów biorą udział w powstawaniu WCN u ludzi [63]. W patogenezie WCN co-
raz częściej wskazuje się na udział mechanizmów epigenetycznych, które leżą 
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u podstaw wzajemnych interakcji między genami matki i płodu a czynnikami śro-
dowiskowymi [50, 88, 91]. Określenie genetycznego podłoża izolowanych wad 
cewy nerwowej jest niezwykle trudne, stąd mimo wielu lat badań, etiologia i me-
chanizmy patogenetyczne zaburzające prawidłowe zamykanie się cewy nerwowej 
nie są w pełni poznane [9]. Badania asocjacyjne całego genomu – GWAS (ang. 
Ge nome-Wide Association Study), pozwoliły wskazać kilka regionów chromoso-
mowych zawierających geny, których mutacje biorą udział w patogenezie wad 
cewy nerwowej. Jednak ostatecznie nie udało się wskazać genów uczestniczących 
w etiologii WCN [37, 49]. Nadal prowadzone są liczne badania, których celem 
jest zidentyfikowanie przyczyn występowania WCN i opracowanie skutecznych 
metod ich zapobiegania. 

ROLA CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH 
W PROCESIE NEURULACJI

Dla prawidłowego zamykania się cewy nerwowej w rozwoju zarodka nie-
zbędna jest skoordynowana ekspresja genów regulujących procesy morfogene-
tyczne w krytycznym etapie morfogenezy [28]. Do procesów tych należą: progra-
mowana śmierć komórki (apoptoza), migracja komórek grzebienia nerwowego, 
proliferacja komórek nerwowo-nabłonkowych, kurczenie się mikrofilamentów 
cytoszkieletu oraz grzbietowo-boczne fałdowanie się struktur rynienki nerwowej 
w kierunku formowania cewy nerwowej [13]. We wczesnym stadium rozwoju 
układu nerwowego wyróżnia się neurulację pierwotną oraz neurulację wtórną. 
Neurulacja pierwotna obejmuje fałdowanie się płytki nerwowej do cewy nerwo-
wej i kończy się wraz z zamknięciem otworu nerwowego przedniego w 24-25 
dniu od zapłodnienia i otworu nerwowego tylnego w 26-28 dniu od zapłodnienia. 
Neurulacja wtórna dotyczy rozwoju odcinka ogonowego cewy nerwowej, po za-
mknięciu otworu nerwowego tylnego. Proces ten obejmuje intensywne podziały 
mitotyczne komórek wyniosłości ogonowej i utworzenie jamy będącej przyszłym 
kanałem rdzenia kręgowego. WCN typu otwartego powstają jako skutek nie-
prawidłowego procesu neurulacji pierwotnej i mogą dotyczyć każdego odcinka 
centralnego układu nerwowego (CNS). Malformacje będące wynikiem zaburzeń 
neurulacji wtórnej stanowią zamknięte, tj. pokryte skórą, wady cewy nerwowej 
i w większości ograniczają się do kręgosłupa [9, 28, 36]. Prawidłowe formowanie 
się cewy nerwowej uwarunkowane jest wysoce skoordynowaną ekspresją genów 
w trakcie proliferacji, różnicowania i migracji komórek zarodkowych w określo-
nym czasie [91]. Istnieją dane wskazujące na istotny (60%) udział czynników 
genetycznych w powstawaniu wad cewy nerwowej [9]. Analiza wzoru dziedzi-
czenia tych wad wykazała, że w większości przypadków WCN nie dziedziczą 
się zgodnie z mendlowskim torem dziedziczenia. Zaobserwowano jednak pewną 
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agregację rodzinną występowania WCN [9, 37]. Ryzyko ponownego wystąpienia 
bezmózgowia lub rozszczepu kręgosłupa u rodzeństwa osoby dotkniętej wadami 
cewy nerwowej mieści się w zakresie 2-5% i jest istotnie wyższe wśród krewnych 
pierwszego i drugiego stopnia niż w populacji ogólnej [9, 24, 62]. Liczne dane 
epidemiologiczne wskazują, że WCN częściej występują u płci żeńskiej i dotyczą 
one głównie przedniego odcinka cewy nerwowej. Szacuje się, że dwie-trzecie 
przypadków bezmózgowia i większa liczba przypadków całkowitego rozszczepu 
czaszki i kręgosłupa występuje u noworodków płci żeńskiej [44]. Znane są wyniki 
prac, które sugerują, że geny kształtujące ryzyko wystąpienia WCN dziedziczone 
są w linii matczynej. Przypuszcza się, że za zjawisko to może być odpowiedzialny 
matczyny wzór piętna genomowego i/lub proces inaktywacji jednego z dwóch 
chromosomów X zarodka płci żeńskiej [24]. 

Wady cewy nerwowej występują z reguły w postaci izolowanej, mogą również 
towarzyszyć zespołom uwarunkowanym aberracjami chromosomowymi (trisomia 
chromosomu 13 i 18, triploidia), a także występować w zespołach monogenowych, 
takich jak zespół Frasera, zespół Meckela-Grubera, zespół Waardenburga, zespół 
Currarino [9, 62]. Określenie genetycznego podłoża predysponującego do wystąpie-
nia izolowanych WCN jest trudne ze względu na kompleksową etiologię tych wad, 
różny (pełny/niepełny) stopień penetracji genów oraz brak wystarczającej liczby 
rodzin z co najmniej 2 osobami chorymi, umożliwiającej przeprowadzenie analizy 
asocjacji [3, 9]. Nie mniej, liczne badania molekularne ostatnich lat, w tym badania 
na modelach zwierzęcych, analiza asocjacji (badania typu przypadek-kontrola) czy 
analiza segregacyjna, pozwoliły wskazać grupy genów-kandydatów, stanowiących 
czynniki ryzyka WCN [9]. Wśród genów-kandydatów, które potencjalnie uczestni-
czą w powstawaniu wad cewy nerwowej u ludzi, są geny kontrolujące różne etapy 
neurulacji, tj. polaryzację komórek, fałdowanie i zamykanie cewy nerwowej, po-
krywanie mózgu i rdzenia oponami, tkanką kostną i skórą [44, 59]. U dzieci uro-
dzonych z WCN identyfikowano mutacje genów kontrolujących szlak sygnałowy 
PCP (ang. planar cel polarity), odpowiedzialny za wydłużanie i polaryzację komó-
rek nerwowych [70, 91]. Wady cewy nerwowej u człowieka mogą także powstawać 
w wyniku mutacji genów kodujących prekursory peptydów sygnałowych (morfo-
genów), m.in. szlaku sygnałowego SHH (ang. sonic hedgehog), odpowiedzialnego 
za zapoczątkowanie fałdowania cewy nerwowej, genów szlaku rozwojowego WNT 
(ang. wingless) oraz białka morfogenetyczne kości BMP (ang. bone morfogenetic 
proteins) [46]. Geny uczestniczące w złożonym procesie neurulacji stanowią czyn-
niki ryzyka wad cewy nerwowej. Oprócz wyżej wymienionych, do genów kandyda-
tów, których mutacje mogą wywołać WCN, należy także rodzina genów PAX, geny 
warunkujące metabolizm kwasu retinoidowego i kodujące jego receptory, geny czą-
steczek adhezyjnych, niektóre geny supresorowe cyklu komórkowego, szlaku apop-
tozy, geny odpowiedzialne za metabolizm grup metylowych, transport i metabolizm 
folianów, geny: T (Brachyury), BRCA1, PDGFRA, i inne [25]. 
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Obecny stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy geny biorące 
udział w powstawaniu cewy nerwowej są genami podatności czy genami ryzyka 
WCN. Uważa się, że wiele wariantów polimorficznych genów-kandydatów po-
wszechnie występujących w populacji oraz tych stanowiących rzadkie mutacje, 
kształtuje ryzyko wad cewy nerwowej we współdziałaniu z innymi czynnikami 
genetycznymi przy jednoczesnym wpływie wyzwalających czynników środowi-
skowych [3, 15, 37].

GENY METABOLIZMU FOLIANÓW

Zasadniczy postęp badań nad podłożem genetycznym wad cewy nerwowej 
nastąpił, gdy okazało się, że niedobór kwasu foliowego u kobiet w okresie przed-
koncepcyjnym i/lub we wczesnym okresie ciąży, wiąże się ze zwiększonym ryzy-
kiem wad rozwojowych cewy nerwowej [34, 91]. W 1991 roku przeprowadzono 
wieloośrodkowe, randomizowane badanie (Medical Research Council Vitamin 
Study) metodą podwójnie ślepej próby, z udziałem 1817 kobiet, które w prze-
szłości urodziły dziecko z WCN. W badaniu tym udowodniono, że suplementacja 
kwasem foliowym 4 tygodnie przed zapłodnieniem i w pierwszych 12 tygodniach 
ciąży, w dawce 4 mg zmniejsza ryzyko WCN o 72%. Autorzy pracy wnioskują 
także, że przyjmowanie innych witamin (A, D, B1, B2, B6, C i nikotynamidu) nie 
zapobiega następnym przypadkom wad cewy nerwowej w rodzinie [86, 87]. Wy-
niki tej przełomowej pracy stały się podstawą wprowadzenia w wielu krajach na 
świecie, także w Polsce, programów pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej 
kwasem foliowym [42, 43]. Rezultaty badań epidemiologicznych prowadzonych 
w kolejnych latach, również wykazały, że okołokoncepcyjna suplementacja kwa-
sem foliowym zmniejsza częstość występowania wad cewy nerwowej u nowo-
rodków [11, 79]. W pracy badaczy amerykańskich udowodniono, że uzupełnia-
nie diety kwasem foliowym w dawce 0,4 mg lub wyższej, co najmniej 3 razy 
w tygodniu, 3 miesiące przed zapłodnieniem i przez pierwsze 12 tygodni ciąży, 
zmniejszało ryzyko ponownego wystąpienia wady cewy nerwowej u kolejnego 
dziecka [adjusted odds ratio (AOR) = 0.42; 95% confidence interval (CI) = 0.19-
0.94]. Stosowanie mniejszych dawek kwasu foliowego w okresie okołokoncep-
cyjnym lub spożywanie żywności bogatej w foliany, również statystycznie istot-
nie zmniejszało częstość występowania tej wady w badanej grupie kobiet [79]. 
Ochronne działanie kwasu foliowego, którego źródłem były produkty spożywcze 
z dodatkiem folianów (zboża, pieczywo, płatki śniadaniowe) obserwowane było 
również przez innych autorów [2, 43, 67]. Na szczególną uwagę zasługują wyni-
ki prospektywnego badania przeprowadzonego w populacji chińskiej w regionie 
północnych Chin (prowincja Shanxi) o najwyższej na świecie częstości wystę-
powania wad cewy nerwowej. W wyniku zastosowanej profilaktyki wad cewy 
nerwowej poprzez wzbogacanie mąki kwasem foliowym, w latach 2009-2014 od-
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notowano 60% spadek częstość WCN w badanej populacji [51]. Obecnie ponad 
75 krajów na świecie wprowadziło powszechną suplementację kwasem foliowym 
w celu zapobiegania wadom cewy nerwowej u potomstwa. Działanie to wraz z jed-
noczesnym prowadzeniem kampanii społecznych i programów edukacyjnych ob-
niżyło częstość występowania WCN o 15-25% [45, 98]. Mechanizm ochronnego 
działania kwasu foliowego i jego metabolitów na występowanie WCN nie jest do 
końca poznany. Należy podkreślić, że profilaktyka pierwotna kwasem foliowym 
jest skuteczna w stosunku do 70% wad cewy nerwowej, a wystąpienie WCN nie 
wynika jedynie z niedoboru folianów w organizmie przyszłej matki. Wskazuje to 
na udział innych czynników etiologicznych [42]. Na podstawie wyników trwają-
cych od wielu lat badań epidemiologicznych można stwierdzić, że niedobór kwa-
su foliowego u kobiet w okresie poprzedzającym zapłodnienie i w pierwszych 
tygodniach ciąży stanowi ryzyko powstania wady cewy nerwowej u potomstwa. 
WCN ostatecznie powstają w wyniku interakcji czynników środowiskowych 
z czynnikami genetycznymi. Oznacza to, że suboptymalny poziom folianów 
może przyczynić się do rozwoju WCN w wyniku odziedziczenia polimorficznych 
alleli predysponujących do tego typu wad [3, 18, 22]. Obserwacje powyższe spo-
wodowały, że w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie naukowców polimor-
fizmem genów kodujących białka związane z cyklem metabolicznym folianów 
[44]. Foliany należą do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie. Źródłem folia-
nów w diecie są głównie zielone warzywa liściaste (szpinak, brokuły, brukselka), 
produkty zbożowe i niektóre owoce. Kwas foliowy stanowi syntetyczną formę 
folianów, która jest bardziej stabilna niż foliany występujące naturalnie w żywno-
ści  [13]. Dominującą i najbardziej aktywną formą folianów w surowicy krwi jest 
L-5-metylotetrahydrofolian (5-methyl THF), skąd transportowany jest do wnę-
trza komórek. To właśnie ten związek może być bezpośrednio włączony w cykl 
przemian metabolicznych komórki, natomiast najważniejszy w cyklu folianowym 
jest 5,10-metylenotetrahydrofolian (5, 10-methyl THF) [10, 13]. Proces przemian 
folianów odpowiada za utrzymanie odpowiedniego stężenia metioniny i homo-
cysteiny w komórce oraz prawidłowego stężenia S-adenozynometioniny (SAM), 
który to związek jest dawcą grup metylowych w reakcji metylacji DNA [38]. Nie-
zakłócony przebieg szlaków metabolicznych folianów ma kluczowe znaczenie 
w procesach proliferacji i różnicowania komórek, niezbędnych dla prawidłowego 
wzrostu i rozwoju płodu, szczególnie w okresie organogenezy. Głównym zada-
niem szlaków biochemicznych z udziałem folianów jest dostarczanie grup jedno-
węglowych (-CH3) w reakcjach enzymatycznych, zachodzących w procesie bio-
syntezy puryn i pirymidyn, przemian aminokwasów (wzajemne przemiany seryny 
i glicyny), metylacji biomolekuł, w tym DNA, przemian homocysteiny do metio-
niny, oraz homocysteiny do cysteiny (reakcja transsulfuracji) czy katabolizmie 
histydyny do kwasu glutaminowego. Foliany aktywnie uczestniczą w procesach 
biosyntezy białek, lipidów błonowych, osłonki mielinowej włókien nerwowych, 



288 K. GILLNER, M. PACHOLCZYK

a także w metabolizmie leków [10]. Za niedobór folianów w organizmie oraz ich 
niedostateczne wykorzystanie w wymienionych przemianach, mogą odpowiadać 
polimorfizmy genów kodujących białka i enzymy bezpośrednio zaangażowane 
w ich transport i szlak przemian metabolicznych. Geny kodujące poszczególne 
enzymy i białka nieenzymatyczne są genami kandydującymi, kształtującymi in-
dywidualne ryzyko WCN [37]. 

Polimorfizmy genów kodujących enzymy
związane z cyklem metabolicznym folianów

Wyniki licznych badań genetycznych ostatnich lat sugerują związek wariantów 
polimorficznych genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) z ryzy-
kiem wystąpienia WCN [14, 37]. MTHFR (ang. methylenetetrahydrofolate reduc-
tase) jest kluczowym enzymem metabolizmu folianów, który katalizuje reakcję 
redukcji 5,10-metylenotetrahydrofolianu (5,10-MTHF) do 5-metylenotetrahydro-
folianu (5-MTHF). 5-MTHF jest substratem w reakcji remetylacji homocysteiny 
do metioniny. Aktywność enzymatyczna MTHFR wpływa tym samym na stężenie 
SAM i procesy metylacji [53]. W genie MTHFR zidentyfikowano funkcjonalny 
polimorfizm jednonukleotydowy – SNP (ang. single nucleotide polymorphism), 
zlokalizowany w pozycji 677 sekwencji kodującej. Polimorfizm ten polega na 
substytucji cytozyny (C) na tyminę (T), co na poziomie białka powoduje zamianę 
aminokwasu alaniny (A) na walinę (V) – A222V w domenie katalitycznej. Przy-
puszcza się, że polimorfizm genu kodującego MTHFR (C677T) (rs1801133) jest 
odpowiedzialny za zmniejszenie stabilności enzymu. Wykazano, że allel T koduje 
bardziej termolabilne białko enzymatyczne, stąd u osób z genotypem 677TT wy-
stępuje najniższa (30%) aktywność MTHFR, u nosicieli genotypu 677CC aktyw-
ność MTHFR jest najwyższa (100%), natomiast u heterozygot 677CT – pośrednia 
(65-70%) [14, 31]. Obniżona aktywność enzymatyczna MTHFR koreluje z pod-
wyższonym poziomem homocysteiny we krwi, a także wpływa na stężenie folia-
nów w krwinkach czerwonych i osoczu [23, 81]. W toku licznych badań wyka-
zano, że polimorfizm C677T genu MTHFR wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia WCN. Matki będące nosicielkami homozygotycznego genotypu TT, 
tego polimorfizmu, miały prawie 5-krotnie większe ryzyko urodzenia dziecka 
z WCN, w porównaniu do kobiet o genotypie CC (OR: 4.9 [95% CI: 1,347-6.416] 
p: 0.002) [57]. Część autorów nie zanotowała istotnego związku między poli-
morfizmem genu MTHFR a częstością występowania WCN u potomstwa [15, 35, 
39, 66]. Opublikowano także prace, których wyniki wskazują, że allel T genu 
MTHFR, zmniejsza ryzyko WCN [26, 30]. Łączna analiza wyników 34 prac, 
które ukazały się do 2006 roku wykazała, że w porównaniu z genotypem 677CC 
i 677CT, odziedziczenie dwóch alleli T zwiększa ryzyko urodzenia dziecka WCN 
o 60%. Obliczono także, że matki będące heterozygotami (genotyp CT) mają ∼ 
10% większe ryzyko wystąpienia WCN u potomstwa [13]. Metaanaliza przepro-
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wadzona przez  Yan i wsp. [94] na podstawie wyników 25 prac badawczych typu 
przypadek-kontrola podobnie wykazała związek między polimorfizmem C677T 
genu MTHFR a ryzykiem WCN u potomstwa. Jak podają autorzy metaanalizy, 
obecność przynajmniej jednego allela T w genotypie matki (genotyp CT lub TT) 
zwiększa to ryzyko prawie 2-krotnie. W innej metaanalizie, obejmującej łącznie 
4374 kobiet grupy badanej i 7232 kobiet grupy porównawczej, również zaobser-
wowano niekorzystny wpływ allela T na częstość występowania WCN [99]. Au-
torzy metaanaliz [1, 94, 99], a także innych prac [14], zgodnie podkreślają, że 
możliwymi przyczynami rozbieżnych wyników publikowanych prac badawczych 
mogą być: różnorodność genetyczna badanych populacji, różny stopień pene-
tracji genów, zróżnicowana podaż folianów w diecie badanych kobiet. Badanie 
przeprowadzone w populacji meksykańskiej o wysokiej częstości występowania 
bezmózgowia i innych wad cewy nerwowej, potwierdza istnienie interakcji mię-
dzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi związanymi z ryzykiem WCN. 
W badaniu tym zanotowano, że wzrost stężenia folianów w surowicy krwi o 1 
ng/ml zmniejszał ryzyko wystąpienia bezmózgowia o 18%, lecz jedyne u matek 
o genotypie TT polimorfizmu C677T genu MTHFR [48]. 

Na cykl metaboliczny folianów i wystąpienie powikłań w postaci wad cewy 
nerwowej u płodu może mieć wpływ uwarunkowana genetycznie aktywność in-
nych enzymów biorących udział w przemianach związków folianowych. Ważną 
rolę w przemianie folianów odgrywa enzym dehydrogenaza metylenotetrahydro-
folianowa MTHFD1 (ang. methylenetetrahydrofolate dehydrogenase). Najczę-
ściej analizowany jest polimorfizm G1958A, polegający na zamianie guaniny na 
adeninę w pozycji 1958 genu MTHFD1. Prowadzi on do substytucji glutaminy (Q) 
na argininę (R) w kodonie 653 (Q653R) białka. Wykazano, że allel zmutowany 
koduje białko o zmniejszonej aktywności enzymatycznej. Liczne badania wska-
zują, że allel polimorficzny 1958A częściej występuje u dzieci z wadami cewy 
nerwowej oraz u ich matek [17, 27, 64]. Innym ważnym enzymem metabolizmu 
folianów jest syntaza metioniny MTR (ang. metionine synthase), zależna od wi-
taminy B12, katalizująca reakcję remetylacji homocysteiny do metioniny. Biorąc 
pod uwagę dalszą przemianę metioniny do SAM, należy stwierdzić, że MTR pełni 
kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego SAM w komórce, niezbędnej w pro-
cesie metylacji DNA, jak również odpowiada za wewnątrzkomórkową homeosta-
zę poziomu metioniny, homocysteiny i folianów  [100]. Polimorfizm genu MTR 
(A2756G) prowadzi do zamiany kwasu asparaginowego na glicynę w łańcuchu 
białkowym enzymu MTR i w rezultacie osłabia jego aktywację z udziałem kofak-
tora – wit. B12. Opublikowano doniesienia na temat związku tego polimorfizmu 
u matki ze zwiększonym ryzykiem rozszczepu kręgosłupa u potomstwa [90, 100]. 
Enzym reduktaza syntazy metioniny MTRR (ang. methionine synthase reductase) 
uczestniczy w regeneracji syntazy metioniny (MTR) poprzez metylację, w której 
SAM jest donorem grupy metylowej [93]. Polimorfizm genu MTRR (A66G), pro-
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wadzący do zamiany izoleucyny na metioninę w kodonie 22, wpływa na aktyw-
ność MTRR. Odziedziczenie allela zmutowanego skutkuje łagodną hiperhomo-
cysteinemią [61]. Zaobserwowano, że genotyp 66GG wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem wady cewy nerwowej u potomstwa [90]. W wielu opublikowanych pra-
cach, autorzy nie potwierdzają korelacji między występowaniem analizowanych 
polimorfizmów genów metabolizmu folianów z częstością WCN [13, 30, 85]. Na 
podstawie dostępnych wyników badań przypuszcza się, że odmiany alleliczne 
genów kandydujących, indywidualnie odpowiadają w bardzo małym stopniu za 
międzyosobniczą zmienność ryzyka wad cewy nerwowej u płodu. Zgodnie z wie-
loczynnikowym dziedziczeniem wad cewy nerwowej, ryzyko ich wystąpienia za-
leży od jednoczesnego wpływu wielu SNP oraz od wpływu środowiska [84].  

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH 
NA POWSTAWANIE WAD CEWY NERWOWEJ

Wśród czynników środowiskowych zwiększających ryzyko wystąpienia wad 
cewy nerwowej na pierwszym miejscu wymienia się niedostateczny poziom folia-
nów w organizmie. Deficyt ten może być związany ze stosowaniem leków, które 
zaburzają ich wchłanianie i metabolizm. Do leków tych należą przede wszystkim 
inhibitory reduktazy dihydrofolianowej DHFR (ang. dihydrofolate reductase) (np. 
metotreksat, sulfasalazyna, trimetoprim) i leki przeciwpadaczkowe (kwas wal-
proinowy, karbamazepina) [41, 91, 92]. Biodostępność folianów mogą obniżać 
niektóre choroby przewodu pokarmowego, niedobór niektórych witamin (kobala-
mina, wit C.) i składników mineralnych (cynk, żelazo), a także związki takie jak 
mykotoksyny, pestycydy [91]. Uznanym czynnikiem ryzyka wad cewy nerwowej 
jest cukrzyca u matki. Towarzysząca tej chorobie hiperglikemia i związane z nią 
zaburzenia metabolizmu lipidów, powstawanie reaktywnych form tlenu ROS 
(ang. reactive oxygen species) oraz aktywacja szlaków sygnałowych uruchamia-
jących apoptozę komórek neuroepitelialnych, wywiera niekorzystny wpływ na 
rozwój układu nerwowego płodu [68, 96]. Dotychczasowe doniesienia naukowe 
sugerują związek genetycznych wariantów niektórych genów u matki (np. FTO, 
LEP, TCF7L2, LEPR, GLUT1), z podwyższonym ryzykiem WCN u płodu. Pod-
kreśla się także znaczenie wzajemnych interakcji między polimorfizmami jed-
nonukleotydowymi (SNP) genów matczynych i płodowych [54]. Coraz częściej 
podkreśla się, że zwiększone ryzyko występowania wad cewy nerwowej związa-
ne jest z otyłością u matki i dodatnio koreluje z wartością wskaźnika masy ciała 
BMI (ang. body mass index) [36, 77, 91]. Do niegenetycznych czynników mogą-
cych przyczynić się do wystąpienia WCN zaliczyć można także hipertermię, za-
awansowany wiek kobiety ciężarnej oraz niski status socjoekonomiczny, palenie 
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tytoniu, spożywanie alkoholu [28, 58, 91]. Od wielu lat, suplementacja kwasem 
foliowym uznawana jest za jeden z ważniejszych czynników środowiskowych, 
który wyraźnie kompensuje niekorzystny wpływ genów i czynników pozagene-
tycznych na ryzyko występowania WCN [44].

WPŁYW AUTOPRZECIWCIAŁ PRZECIWKO RECEPTOROM 
KWASU FOLIOWEGO NA WYSTĘPOWANIE WCN

Mechanizmy molekularne prowadzące do zmniejszenia częstości WCN pod 
wpływem działania kwasu foliowego i jego metabolitów nie są w pełni pozna-
ne. Wielu badaczy sugeruje, że możliwą przyczyną WCN jest powstawanie prze-
ciwciał przeciwko receptorom folianów, które są identyfikowane głównie u matek 
dzieci z wrodzonymi wadami cewy nerwowej [19]. Wyniki doświadczeń przepro-
wadzonych na zwierzętach dowodzą, że receptory kwasu foliowego FOLRs (ang. 
folate receptors), odpowiedzialne za transport folianów do wnętrza komórki, są 
niezbędne w prawidłowym rozwoju embrionalnym [72]. Unieczynnienie obydwu 
alleli kodujących receptor α kwasu foliowego Folbp1 (ang. folate binding prote-
in 1) skutkuje rozwojem wad cewy nerwowej u myszy. Homozygotyczne mysie 
zarodki pozbawione receptora FRα rozwijały się w 80% prawidłowo, jeżeli cię-
żarnym samicom podawano kwas foliowy [65]. Opublikowane dotychczas wy-
niki prac sugerują, że do rozwoju wad cewy nerwowej u ludzi może przyczyniać 
się nieprawidłowe działanie receptorów kwasu foliowego (FOLRs) [72]. Folia-
ny są związkami hydrofilowymi, których transport do wnętrza komórki odbywa 
się z udziałem receptorów błonowych. U ludzi występują trzy typy receptorów 
FOLR. Najbardziej rozpowszechnionym typem receptora u ludzi jest FOLR1, 
który występuje na powierzchni komórek niemal wszystkich tkanek, w tym tkan-
ki neuroepitelialnej [6]. Receptor ten odgrywa ważną rolę w matczyno-płodowym 
transporcie folianów, o czym świadczy wysoka ekspresja FOLR1 na komórkach 
łożyska [97]. Wyniki najnowszych badań wskazują, że receptor FOLR1 wcho-
dzi w interakcję z cząsteczkami adhezji komórkowej, C-kadheryną i β-kateniną. 
Jest on niezbędny do prawidłowej organizacji cytoszkieletu, uczestniczy w pro-
cesie kurczenia się mikrofilamentów cytoszkieletu komórek płytki nerwowej oraz 
w procesie endocytozy C-kadheryny [5, 6]. Rottenberg i wsp. zaobserwowali po 
raz pierwszy, że w surowicy krwi 75% matek noworodków z WCN występują 
autoprzeciwciała skierowane przeciwko receptorom kwasu foliowego (FOLRs) 
[71]. Związek między obecnością matczynych autoprzeciwciał a ryzykiem wy-
stąpienia WCN u płodu potwierdzono w kolejnych pracach [15, 19, 95]. Zakłada 
się, że kwas foliowy, podawany egzogennie w ramach prewencji WCN, może pre-
ferencyjnie wiązać się z receptorami folianów, skutecznie konkurując z autoprze-
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ciwciałami przeciwko FOLRs [19, 71]. Możliwe jest także, że kwas foliowy 
zmniejsza poziom autoprzeciwciał w osoczu krwi [19]. Jak wiadomo, obniżone 
stężenie kwasu foliowego w osoczu krwi prowadzi do podwyższonego poziomu 
homocysteiny [82]. W warunkach hiperhomocysteinemii dochodzi do modyfi-
kacji posttranslacyjnej białka receptora FOLR, do którego przyłączają się reszty 
homocysteiny. Proces ten z kolei prowadzi do indukcji autoprzeciwciał przeciwko 
homocysteinylowanym receptorom kwasu foliowego [83]. W powstawaniu autoprze-
ciwciał przeciwko receptorom kwasu nie wyklucza się udziału polimorfizmów ge-
nów, których produkty białkowe uczestniczą w metabolizmie folianów. Dong i wsp., 
na podstawie wyników badań molekularnych, określili związek między zmiennością 
genetyczną w locus genu MTHFR a poziomem autoprzeciwciał skierowanych prze-
ciwko receptorom folianów [29]. U kobiet z genotypem TT obserwowano istotnie 
statystycznie wyższy poziom przeciwciał w porównaniu do nosicielek genotypu CC. 
Powstawanie matczynych autoprzeciwciał u badanych kobiet uzależnione było także 
od polimorfizmów genów DNMT3A i MTHFD2 [29]. Dokładne poznanie procesów 
powstawania autoprzeciwciał przeciwko FOLR, może stanowić podstawę do opraco-
wania w przyszłości indywidualnych metod profilaktyki WCN. Wczesna diagnostyka 
i leczenie zaburzeń autoimmunologicznych w okresie prekoncepcyjnym i w pierw-
szych tygodniach ciąży ma kluczowe znaczenie w obniżaniu ryzyka wystąpienia wad 
cewy nerwowej u płodu [73, 75].

ZABURZENIA EPIGENETYCZNE 
W ROZWOJU WAD CEWY NERWOWEJ

Prawidłowa regulacja epigenetyczna jest niezbędna dla procesu różnicowa-
nia komórek pluripotencjalnych w komórki wszystkich listków zarodkowych. 
Ponadto, zmiany regulacji epigenetycznej, zachodzące w trakcie rozwoju, jako 
odpowiedź na działanie zewnątrzpochodnych czynników środowiskowych, mogą 
prowadzić do rozwoju chorób wieloczynnikowych, w tym wrodzonych wad cewy 
nerwowej [13, 89]. Termin epigenetyka określa dział genetyki zajmujący się zmia-
nami ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami sekwencji nukleoty-
dów DNA [33]. Regulacja epigenetyczna odpowiedzialna za ustalanie swoistych 
wzorów ekspresji genów obejmuje metylację DNA, mo dyfikacje posttranslacyjne 
białek histonowych (metylacja, acetylacja, fosforylacja) oraz syntezę niekodu-
jącego mikroRNA (miRNA) [47]. Mechanizmy epigenetyczne współdziałają ze 
sobą, powodując wyciszenie lub pobudzenie transkrypcji w odpowiednim czasie 
w trakcie rozwoju embrionalnego i w okresie postnatalnym. Najdokładniej po-
znanym mechanizmem regulacji epigenetycznej jest metylacja DNA. Polega ona 
na kowalencyjnym przyłączaniu grupy metylowej (-CH3) do węgla w pozycji 5 
cytozyny w obrębie sekwencji bogatych w dinukleotydy 5’-CG-3’ (tzw. wyspy 
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CpG). Sekwencje te zazwyczaj zlokalizowane są w regionie promotorowym wy-
branego genu. Ich metylacja ogranicza dostęp czynników transkrypcyjnych do 
DNA i w następstwie prowadzi do zahamowania ekspresji genów [38, 91]. Sto-
pień metylacji DNA zmienia się dynamicznie w trakcie rozwoju organizmu. Po 
zapłodnieniu komórki jajowej, przed zagnieżdżeniem, dochodzi do kompletnej 
demetylacji prawie całego materiału genetycznego zygoty, z wyjątkiem obsza-
rów objętych rodzicielskim piętnem genomowym. Następnie, w trakcie gastru-
lacji i powstawania listków zarodkowych ma miejsce metylacja DNA de novo, 
w wyniku której, do większości (> 90%) dinukleotydów 5’-CG-3’ w genomie 
zarodka na trwale przyłączane są grupy metylowe -CH3. Pozostałe dinukleotydy 
5’-CG-3’, zlokalizowane w obrębie wysp CpG, nie są metylowane. Ich odwracal-
na metylacja i demetylacja stanowi podstawę regulacji ekspresji genów w trakcie 
różnicowania się komórek w rozwoju [38, 69]. Reakcję przyłączania grupy me-
tylowej -CH3 do cytozyny katalizują enzymy z grupy metylotransferaz. Za mety-
lację DNA de novo, na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego odpowiedzialne 
są metylotransferazy typu III – DNMT3A, DNMT3B. Metylotransferaza typu 
I – DNMT1 bierze udział w utrzymaniu wzoru metylacji w trakcie podziałów ko-
mórkowych [69]. Dowodów na kluczową rolę nie zaburzonej metylacji genomu 
zarodka w prawidłowym powstawaniu cewy nerwowej dostarczyły badania na 
modelach zwierzęcych. Na przykład, zaobserwowano, że u myszy pozbawionych 
genów odpowiednich metylotransferaz rozwijały się wady przedniego odcinka 
cewy nerwowej [38, 60]. W badaniach oceniających wpływ polimorfizmów 82 ge-
nów kandydatów na wystąpienie wad cewy nerwowej u ludzi, zaobserwowano, że 
nosicielstwo jednego z alleli genu DNMT3A (polimorfizm rs7560488) podwyższa 
ryzyko urodzenia dziecka z tego typu wadą w badanej populacji [63]. Liczne prace 
wskazują, że ryzyko WCN może być związane z nieprawidłowym wzorem mety-
lacji (hiper- lub hipometylacją), genów napiętnowanych [4], genów kodujących re-
ceptory kwasu foliowego [32], genów szlaku PCP [74], a także genów kodujących 
białka zaangażowane w naprawę DNA [52]. Regulacja ekspresji genów odbywa 
się nie tylko poprzez metylację DNA, ale także na drodze modyfikacji posttransla-
cyjnych białek histonowych. Metylacja i acetylacja histonów, dzięki rozluźnieniu 
struktury chromatyny, umożliwia dostęp czynnikom transkrypcyjnym do DNA, na-
tomiast usunięcie grup metylowych i acetylowych zwiększa stopień upakowania 
chromatyny i prowadzi do wyciszenia ekspresji genów [38, 91]. Aktywność enzy-
mów metylotransferaz histonowych HMT (ang. histone methyltransferases) zależy 
od wewnątrzkomórkowego poziomu SAM [55]. Foliany są niezbędne w procesie 
remetylacji homocysteiny do metioniny, co z kolei przyczynia się do zachowania 
właściwego stężenia SAM i jednocześnie zapobiega hiperhomocysteinemii [38]. 
Obecnie uważa się, że kwas foliowy oraz naturalne foliany są najważniejszymi mo-
dulatorami procesów epigenetycznych, zachodzących nie tylko w rozwoju, ale także 
przez całe życie człowieka [80]. Proces przemian folianów zapewnia odpowiednią 
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podaż grup -CH3 niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu metylacji DNA 
i modyfikacji histonów [55]. W licznych badaniach epidemiologicznych wielokrot-
nie obserwowano związek między zaburzeniami metabolizmu grup metylowych 
a rozwojem wad cewy nerwowej u ludzi. Asocjacja ta obejmuje przede wszystkim 
obniżone stężenie folianów i/lub witaminy B12 w surowicy krwi kobiety ciężarnej 
oraz podwyższony poziom homocysteiny [38]. Dowiedziono także, że metabolizm 
grup jednowęglowych jest wrażliwy na niedobór choliny i betainy w diecie, a su-
plementacja tych związków podczas ciąży zmniejszała ryzyko WCN u potomstwa 
[76]. W powstawaniu prawidłowego wzoru metylacji podkreśla się również znacze-
nie polimorfizmów genów kodujących enzymy cyklu folianowego [38].

PODSUMOWANIE

Obecny stan wiedzy nie pozwala na dokładne sprecyzowanie roli czynników 
genetycznych i środowiskowych w powstawaniu wad cewy nerwowej u ludzi. Wy-
jaśnienie mechanizmów prowadzących do rozwoju tego typu wad jest niezwykle 
trudne ze względu na istnienie złożonych zależności między realizacją informa-
cji genetycznej a wpływem środowiska. U podstaw tych wzajemnych zależności 
leżą zjawiska epigenetyczne, które w ostatnich latach coraz częściej analizowa-
ne są w kontekście zwiększonego ryzyka wad cewy nerwowej. Mimo, że zmiany 
polimorficzne w genach mają wpływ na powstawanie WCN, to nie opracowano 
wiarygodnych testów genetycznych, które pozwoliłyby wskazać grupę kobiet za-
grożonych urodzeniem dziecka z WCN. W ramach profilaktyki WCN, zaleca się, 
każdej kobiecie w wieku rozrodczym stosowanie 400 µg kwasu foliowego dzien-
nie. Mechanizm ochronnego działania kwasu foliowego nie jest w pełni poznany, 
jednak badania kliniczne dowodzą jego wysokiej skuteczności w prewencji wad 
cewy nerwowej u ludzi. Dalsze badania poszerzające wiedzę na temat znaczenia 
niedoboru folianów w rozwoju wewnątrzmacicznym mogą przyczynić się do obni-
żenia częstości występowania zaburzeń rozwojowych u płodu [38, 91].
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