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METYLOTRANSFERAZY ARGININY
I ICH WPŁYW NA EPIGENOM

PROTEIN ARGININE METHYLTRANSFERASES
AND THEIR INFLUENCE ON EPIGENOME

Joanna JANISIAK, Patrycja KOPYTKO, Maciej TARNOWSKI

Streszczenie: Metylotransferazy argininy (PRMT) są rodziną enzymów epigenetycznych katali-
zujących przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylometioniny na resztę argininy w ogonach 
histonowych lub białkach niehistonowych. Wśród rodziny PRMT wyróżnia się 9 enzymów na-
zwanych zgodnie z numeracją PRMT1 – PRMT9. Ze względu na przebieg katalizowanej reakc-
ji metylotransferazy argininy zostały podzielone na 3 klasy: I, II oraz III. Pierwszy etap reakcji 
we wszystkich klasach przebiega w ten sam sposób i polega na wytworzeniu monometyloargininy. 
Kolejny etap metylacji przebiega odrębnie dla każdej klasy enzymów: PRMT I katalizuje powstanie 
asymetrycznie dimetylowanej argininy, PRMT II prowadzi do wytworzenia symetrycznie dimety-
lowanej argininy, natomiast PRMT III umożliwia jedynie powstanie monometyloargininy. Zjawisko 
metylacji na resztach argininy ogonów histonowych prowadzi do zmiany architektury chromaty-
ny, kontrolując w ten sposób jej aktywność transkrypcyjną. Metylotransferazy argininy regulują 
wiele procesów komórkowych, w tym: wzrost, proliferację i różnicowanie komórek; transkrypc-
ję; naprawę uszkodzeń DNA; przetwarzanie RNA, transdukcję sygnału; modulują funkcjonowanie 
układu odpornościowego oraz umożliwiają utrzymanie homeostazy glukozy. Niestety dysregulacja 
poziomu metylotransferaz argininy może prowadzić do powstania nieprawidłowych wzorców mety-
lacji. Konsekwencją tego zjawiska jest nieprawidłowe funkcjonowanie ważnych szlaków sygnal-
izacyjnych w komórce, prowadzące do rozwoju chorób przewlekłych. W niniejszej pracy udowod-
niliśmy, iż nieprawidłowy poziom metylotransferaz argininy sprzyja wystąpieniu: cukrzycy, chorób 
układu sercowo-naczyniowego, astmy oskrzelowej oraz licznych nowotworów złośliwych. 

Słowa kluczowe: metylotransferazy argininy, metylacja, arginina, choroby przewlekłe

Summary: Protein arginine methyltransferases (PRMTs) are a family of epigenetic enzymes that 
catalyze the transfer of a methyl group from S-adenosylmethionine to an arginine residue in histone 
tails or nonhistone proteins. Among the PRMT family there are nine enzymes named according to 
the numbering PRMT1 – PRMT9. Due to the course of the catalyzed reaction, arginine methyltrans-
ferases have been divided into three classes: I, II and III. The first stage of the reaction in all classes 
proceeds in the same way and consists in the production of monomethylarginine. In the second stage 
of the reaction is the methylation stage and is separate for each enzyme class: PRMT I catalyzes the 
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formation of asymmetrically dimethylated arginine, PRMT II leads to the production of symmetrically 
dimethylated arginine, while PRMT III only allows the formation of monomethylarginine. The meth-
ylation reaction on histone tail arginine residues leads to a change in the chromatin architecture, thus 
controlling its transcriptional activity. Arginine methyltransferases control many cellular processes, 
including: cell growth, proliferation and differentiation; transcription; repair of DNA damage; RNA 
processing, signal transduction; modulate the functioning of the immune system and enable the main-
tenance of glucose homeostasis. Unfortunately, dysregulation of arginine methyltransferases may lead 
to abnormal methylation patterns. The consequence of this reaction is the malfunctioning of important 
signaling pathways in the cell, leading to the development of chronic diseases. In this study we have 
proved that abnormal levels of arginine methyltransferases are conducive to the occurrence of: diabe-
tes, cardiovascular diseases, bronchial asthma and numerous malignant tumors.
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WPROWADZENIE

U eukariontów DNA znajduje się w jądrze komórki, gdzie ulega asocjacji 
z białkami, tworząc chromatynę. Powstały kompleks nukleoproteinowy kontrolu-
je wszystkie procesy jądrowe z udziałem DNA (transkrypcja, replikacja i napra-
wa DNA) [41]. Podstawową jednostką strukturalną chromatyny jest nukleosom, 
który utworzony jest z oktameru histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4), 
wokół którego owinięte jest 147 bp DNA. Poszczególne nukleosomy są połączo-
ne za pomocą DNA łącznikowego [3]. Początkowo sądzono, iż białka histonowe 
pełnią jedynie funkcję strukturalną, niezbędną do upakowania chromatyny. Obec-
nie wiadomo, że N-końcowe ogony histonów są nieustrukturyzowane i wystają na 
zewnątrz rdzenia nukleosomu, dzięki czemu mogą ulegać licznym modyfikacjom 
potranslacyjnym (ang. translational modification PTM) [41]. Do najlepiej po-
znanych PTM zalicza się: metylację, acetylację oraz fosforylację [50]. Powstałe 
w ten sposób zmiany epigenetyczne w obrębie histonów koordynują powinowac-
two do białek związanych z chromatyną, dzięki czemu modulują jej architekturę 
i regulują aktywność transkrypcyjną (Ryc. 1) [5]. Gdy sznur nukleosomów ulega 
rozluźnieniu, materiał genetyczny jest łatwo dostępny dla czynników transkryp-
cyjnych i następuje wzmożona ekspresja genów. Natomiast ścisłe upakowanie 
chromatyny uniemożliwia proces transkrypcji [28, 56]. 

Metylacja białek histonowych uważana jest za najtrwalszą modyfikację epige-
netyczną związaną zarówno z aktywacją transkrypcji jak i jej represją [70]. Przyłą-
czenie grupy metylowej do reszty aminokwasowej białka histonowego wywołuje 
zmiany w architekturze chromatyny, prowadząc do jej relaksacji lub kondensacji 
[78]. Głównym miejscem metylacji w ogonach histonów są podstawowe amino-
kwasy łańcuchów bocznych reszt lizyny (K) i argininy (Arg, R) [7]. Łańcuchy 
boczne lizyny mogą być mono-, di-, lub trimetylowane, natomiast łańcuch boczny 
argininy może być mono- lub dimetylowany (symetrycznie lub asymetrycznie) [6]. 
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Uniwersalnym i najważniejszym donorem grupy metylowej (-CH3) w procesie 
metylacji w organizmie człowieka jest S-adenozylometionina (SAM, AdoMet) 
[32]. Przyłączenie –CH3 do reszt aminokwasów znajdujących się na ogonach hi-
stonów katalizowane jest przez metylotransferazy histonowe (ang. histone me-
thyltransferase, HMT). Istnieją 2 główne typy HMT: specyficzne dla lizyny: (ang. 
histone lysine methyltransferase, HKMT) i dla argininy: (ang. protein argininę me-
thyltransferase, PRMT), które katalizują przeniesienie -CH3 z AdoMet na odpo-
wiedni aminokwas [32, 65]. W niniejszej pracy skupiono się na scharakteryzowaniu 
rodziny metylotransferaz argininy oraz zaburzeniu poziomu PRMT w patogenezie 
wybranych chorób przewlekłych.

METYLACJA ARGININY

Arginina jest aminokwasem o charakterze silnie zasadowym, posiadającym 
najdłuższy łańcuch boczny wśród naturalnie występujących aminokwasów. Łań-
cuch boczny argininy jest dodatnio naładowany, dlatego często wytwarza wią-
zania wodorowe i wchodzi w interakcje z kwasami nukleinowymi [25, 64]. Arg 

RYCINA 1. Schemat modyfikacji epigenetycznych. Zmiany epigenetyczne obejmują: metylację 
wysp CpG w nici DNA oraz potranslacyjne modyfikacje reszt aminokwasowych ogonów histono-
wych (arginina (R), lizyna (K), seryna (S), tyrozyna (T)), które podlegają: metlacji (M), acetylacji 
(A) oraz fosforylacji (F)
FIGURE 1. Epigenetic changes include: methylation of CpG islands in the DNA strand and post-trans-
lational modifications of the amino acid residues of histone tails (arginine (R), lysine (K), serine (S), 
tyrosine (T)), which are subjected to: methylation (M), acetylation (A ) and phosphorylation (F)



180 J. JANISIAK, P. KOPYTKO, M. TARNOWSKI

zawiera grupę guanidynową, która zapewnia wytworzenie 5 wiązań wodoro-
wych. W fizjologicznym pH grupa guanidynowa ma charakter protonowy, jednak 
w obecności metylotransferaz argininy może ulegać metylacji na jednym lub obu 
końcowych resztach azotu [43, 74]. W przeciwieństwie do innych PTM, kowalen-
cyjne przyłączenie –CH3 nie zmienia ogólnego ładunku argininy, gdyż ładunek 
ten jest pochłaniany przez rezonans w grupie guanidynowej [74]. Każdorazowe 
przyłączenie grupy metylowej do argininy skutkuje uwolnieniem 1 donoru wodo-
ru, wpływając na zmianę konformacji aminokwasu, czyniąc go bardziej hydro-
fobowym [44]. Metylacja Arg jest reakcją wysokoenergetyczną, a przyłączenie 
grupy –CH3 wymaga zużycia 12 cząsteczek ATP [25].

Metylacja argininy jest ważną modyfikacją epigenetyczną, odgrywającą klu-
czową rolę w regulacji transkrypcji i strukturalnej przebudowie chromatyny [23, 
54]. Uznano, iż przyłączenie –CH3 do R jest najbardziej rozpowszechnionym 
typem metylacji białek jądrowych i cytoplazmatycznych w komórkach ssaków 
i obejmuje od 0,7 do 1% całkowitych reszt argininy. Reakcja metylacji argininy 
katalizowana jest przez rodzinę enzymów metylotransferaz argininy i polega na 
przeniesieniu grupy metylowej z AdoMet do substratu argininowego, uzyskując 
resztę metyloargininy i S-adenozylohomocysteinę (SAH) [30]. Znane są 3 rodza-
je metyloarginin: monometyloarginina (Rme1), asymetryczna dimetyloarginina 
(Rme2a) i symetryczna dimetyloarginina (Rme2s) [86]. Metylacja specyficznych 
miejsc R w histonach wpływa na interakcje chromatyny. Zmiana ta odgrywa klu-
czową rolę w regulacji ekspresji genów, bowiem metylacja histonów w pozycji 
H4R3me2a, H3R2me2s, H3R17me2a, H3R26me2a odpowiada za aktywację 
transkrypcji, natomiast H3R2me2s, H3R8me2a, H3R8me2s, H4R3me2s równo-
znaczna jest z jej represją. Ponadto PRMT posiadają wiele substratów, które są 
białkami niehistonowymi. Białka te zaangażowane są w liczne procesy komórko-
we, w tym: różnicowanie, cykl komórkowy, apoptozę, endocytozę oraz transport 
RNA [13, 54].

METYLOTRANSFERAZY ARGININY

W organizmie człowieka znanych jest 9 różnych metylotransferaz argininy, ko-
dowanych przez geny PRMT1-PRMT9. Większość enzymów ulega ekspresji we 
wszystkich tkankach, wyjątek stanowi PRMT8, którego ekspresja ograniczona jest 
wyłącznie do ośrodkowego układu nerwowego [55]. Metylotransferazy argininy 
wyrażają zróżnicowaną lokalizację subkomórkową, mogą być obecne w jądrze ko-
mórkowym, w cytoplazmie lub równocześnie w obu przedziałach komórki [10]. 
Ze względu na końcowy produkt reakcji przyłączenia grupy metylowej do reszty 
R, metylotransferazy argininy zostały podzielone na 3 klasy: PRMT I, PRMT II 
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i PRMT III (Ryc. 2). Pierwszy etap reakcji we wszystkich klasach przebiega w ten 
sam sposób i polega na wytworzeniu monometyloargininy (ang. monomethylar-
ginine, MMA) [18]. Kolejny etap metylacji przebiega odrębnie dla każdej klasy 
enzymów: PRMT I katalizuje powstanie asymetrycznie dimetylowanej argininy 
(ang. asymmetric dimethylarginine, ADMA), PRMT II prowadzi do wytworzenia 
symetrycznie dimetylowanej argininy (ang. symmetric dimethylarginine, SDMA), 
natomiast PRMT III umożliwia jedynie powstanie MMA [12]. PRMT wpływają 
na zróżnicowany zakres procesów komórkowych, w tym na: wzrost, proliferację 
i różnicowanie komórek; transkrypcję; naprawę uszkodzeń DNA; przetwarzanie 
RNA, transdukcję sygnału; modulują funkcjonowanie układu odpornościowego 
oraz umożliwiają utrzymanie homeostazy glukozy [45, 50, 53, 82].

RYCINA 2. Reakcja metylacji argininy przez PRMT klasy I, II, III
FIGURE 2. Arginine methylation by type I, II, III PRMTs
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METYLOTRANSFERAZY ARGININY KLASY I
Wśród członków metylotransferaz argininy klasy I są PRMT: 1, 2, 3, 4, 6, 

8. Enzymy te katalizują przeniesienie –CH3 do tego samego atomu azotu grupy 
guanidynowej argininy, produktem reakcji jest asymetryczna dimetyloarginina 
(ω-NG,NG-dimetyloarginina) [75]. 

PRMT1 jest główną metylotransferazą argininy u ssaków. Szacuje się, że 
PRMT1 odpowiada za około 80% wszystkich znaków metylacji argininy w ge-
nomie człowieka [52, 28, 41]. Enzym preferencyjnie metyluje histon 4 przy argi-
ninie 3, generując wytworzenie H4R3me2a. Powstały znak epigenetyczny zwią-
zany jest z aktywacją transkrypcji i jest niezbędny do późniejszej acetylacji H3 
i H4. Co ciekawe pierwsze 5 reszt aminokwasowych H2A i H4 jest identyczne, 
dlatego przypuszcza się, iż większość modyfikacji w H4R3 sprawdza się również 
w przypadku H2AR3 [74]. Ponadto PRMT1 katalizuje asymetryczną dimetyla-
cję argininy w białkach: wiążących RNA; uczestniczących w regulacji cyklu ko-
mórkowego, onkogenach i białkach supresorowych [33]. Gen kodujący PRMT1 
może wytwarzać co najmniej 7 różnych izoform, poprzez alternatywne składa-
nie pre-mRNA. Każda z powstałych izoform ma unikalną N-końcową sekwen-
cję i nieco inną masę cząsteczkową. Dodatkowo izoformy PRMT1 różnią się 
aktywnością enzymatyczną, specyficznością substratową i lokalizacją tkankową 
[3, 13]. Największą ekspresję wykazuje PRMT1v1 i prawdopodobnie to ta izo-
forma opisywana jest w literaturze jako PRMT1 [5]. Metylotransferaza argininy 
1 wykrywana jest zarówno w jądrze komórkowym jak i w cytoplazmie i posiada 
substraty w obydwu przedziałach komórkowych [10]. Enzym wymagany jest do 
prawidłowej embriogenezy, progresji cyklu komórkowego, żywotności komórek 
oraz transdukcji sygnału [41]. Myszy pozbawione ekspresji genu PRMT1 umie-
rają jako zarodki. Brak PRMT1 prowadzi do niestabilności genomowej i zatrzy-
mania podziałów komórkowych [30, 38]. Enzym reguluje naprawę uszkodzeń 
w podwójnej nici DNA poprzez metylację: MRE11, BRCA1, TP53 [64]. PRMT1 
pośredniczy w metylacji motywu RGG/RG w białku związanym z ubikwitynacją 
(UBAP2L). Modyfikacja ta jest niezbędna do właściwego przyłączenia kineto-
choru do mikrotubuli w celu postępu mitozy [56]. Ponadto PRMT1 utrzymuje 
zdolność do samoodnowy krwiotwórczych komórek progenitorowych, aktywuje 
limfocyty B oraz uczestniczy w regeneracji mięśni szkieletowych [20, 27, 39, 41].

Metylotransferaza argininy 2 (PRMT2) wykazuje w 50% sekwencję homolo-
giczną do domeny katalitycznej występującej w PRMT1 [61, 88]. Enzym katali-
zuje asymetryczną dimetylację histonów: H3R8 i H4 [54, 74]. PRMT2 na swoim 
N-końcu zawiera domenę SH3, która rozpoznaje motywy białkowe bogate w pro-
linę i pozwala na wiązanie się z N-końcową domeną PRMT8, w celu kierowania 
tym enzymem do substratu białkowego [30, 43, 57]. Aktywność PRMT2 może ha-
mować transkrypcję poprzez zmniejszenie wiązania NF-KB do DNA, powodując 
akumulację jądrową IKB-α i zwiększając podatność na apoptozę [30]. Ponadto 
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metylotransferaza argininy 2 reguluje ekspresję receptora androgenowego (AR) 
i estrogenowego (ER) oraz wpływa na interakcję z białkiem Rb [34, 51, 68].

Metylotransferaza argininy 3 znajduje się wyłącznie w cytoplazmie, więc 
enzym bezpośrednio nie wpływa na epigenom [25]. PRMT3 na swoim N-koń-
cu posiada domenę palca cynkowego, która umożliwia rozpoznawanie substratu 
[13, 49]. Enzym katalizuje metylację białka rybosomalnego 40s oraz uczestniczy 
w prawidłowym dojrzewaniu białka rybosomalnego 80s [8, 74]. 

Metylotransferaza argininy 4 znana jest również pod nazwą CARM1 (ang. co-
activator-associated arginine methyltransferase 1). CARM1 został zidentyfiko-
wany jako pierwszy członek rodziny PRMT posiadający właściwości regulujące 
transkrypcję, dzięki czemu jest najlepiej scharakteryzowanym PRMT pod kątem 
roli aktywatora transkrypcji [5, 9]. Enzym katalizuje metylację histonu 3 w po-
zycji R17 i R26 [85]. Znak epigenetyczny H3R17me2a obejmuje region promo-
torowy: TFF1, E2F1, OCT4, SOX2 [4]. Z kolei metylacja H3R26me2a zachodzi 
w górnym regionie promotora genu kodującego cyklinę E1, odgrywającej istotną 
rolę w momencie poprzedzającym wejście komórek w fazę S cyklu komórkowego 
[43]. Istotne jest, że PRMT4 sam ulega modyfikacjom potranslacyjnym. Enzym 
może być fosforylowany oraz ulega autometylacji w pozycji R551 w eksonie 15, 
w efekcie czego zahamowana zostaje jego dimeryzacja i wiązanie SAM [5, 13, 
34]. PRMT4 dzięki funkcji koaktywatora transkrypcji reguluje wiele kluczowych 
procesów biologicznych, takich jak: składanie RNA, naprawa DNA, progresja 
cyklu komórkowego oraz autofagia [38, 64]. Wykazano, że metylotransferaza ar-
gininy 4 uczestniczy w procesie miogenezy oraz adipogenezy. Dodatkowo enzym 
aktywuje receptory jądrowe dla: androgenu, estrogenu i tyroksyny [9, 13]. 

Metylotransferaza argininy 6 jest jedynym enzymem klasy I PRMT, któ-
ry eksprymowany jest wyłącznie w jądrze komórkowym. PRMT6 uczestniczy 
w metylacji H3R2 oraz R3 w histonanach H4 i H2A [13]. W zależności od miej-
sca metylacji powstała modyfikacja biochemiczna może powodować aktywację 
lub represję transkrypcji. Przyłączenie grupy metylowej do H4R3 i H2AR3 skut-
kuje aktywacją transkrypcji, natomiast metylacja w pozycji H3R2 antagonizuje 
aktywujący znak H3K4me3, hamując transkrypcję [25, 64, 74]. Substratami nie-
histonowymi dla PRMT6 są: HOXA2, TSP-12, HMG1A, HMG1B oraz białka su-
presorowe: p21 i p53 [46]. Głównym zadaniem enzymu jest regulacja procesów 
jądrowych, takich jak ekspresja genów i naprawa nici DNA oraz kontrola wątro-
bowej glukoneogenezy [4, 45, 85].

PRMT8 w warunkach fizjologicznych ma ograniczoną dystrybucję do ośrod-
kowego układu nerwowego [8, 37]. Enzym wykazuje bardzo duże podobieństwo 
do PRMT1, a sekwencje nukleotydowe obydwu metylotransferaz pokrywają się 
ze sobą w około 80% [37, 52]. PRMT8 posiada 2 miejsca autometylacji, a przyłą-
czenie grupy metylowej do enzymu skutkuje obniżeniem jego powinowactwa do 
AdoMet [21]. Dodatkowo PRMT8 na swoim N-końcu posiada miejsce mirystyla-
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cji, które wiąże enzym z błoną plazmatyczną [8]. Usunięcie N-końcowej domeny 
promuje aktywność enzymatyczną PRMT8 i powoduje asymetryczną dimetylację 
histonów H2A i H4 oraz zasadowego białka mieliny [54]. W obrębie N-końco-
wego regionu PRMT8 znajdują się dwie sekwencje bogate w prolinę. Mogą one 
wiązać wiele domen SH3, w tym domenę znajdującą się w PRMT2 [64]. Nowo 
odkryty wariant transkryptu metylotransferazy argininy 8 (wariant 2) pozbawio-
ny jest charakterystycznego dla PRMT8 o pełnej długości N-końcowego motywu 
zdolnego do mirystylacji, dzięki czemu enzym lokalizuje się w jądrze komórki. 
Lokalizacja jądrowa wskazuje na aktywność epigenetyczną enzymu [37]. Myszy 
z wyciszoną ekspresją genu PRMT8 wykazują zmniejszoną siłę mięśniową w wy-
niku przedwczesnej destabilizacji połączeń nerwowo-mięśniowych [73].

METYLOTRANSFERAZY ARGININY KLASY II
Członkami PRMT klasy II są: PRMT5 i PRMT9. Głównym zadaniem PRMT 

II jest przenoszenie grupy metylowej do niezmodyfikowanego atomu azotu grupy 
guanidynowej monometyloarginy, tworząc białka o symetrycznych resztach di-
metylowanych (ω-NG,N’G-dimetyloarginina). Enzymy tej klasy są słabiej scharak-
teryzowane, w większości przypadków działają jako represory transkrypcji [12].

PRMT5 jest enzymem powszechnie występującym we wszystkich tkankach 
eukariontów. Szczególnie wysoki poziom ekspresji genu PRMT5 wykrywany 
jest w sercu, mięśniach szkieletowych oraz w jądrach [4]. Enzym katalizuje po-
wstanie większości symetrycznie dimetylowanych arginin, a głównymi celami 
PRMT5 są: H2AR3, H3R2, H3R8 i H4R3 [2, 69]. Aktywność metylotransferazy 
argininy 5 związana jest z represją transkrypcji spowodowaną zmianą struktury 
chromatyny [44, 83]. Musani i wsp. dowiedli, że PRMT5 może metylować po-
nad 1000 białek w organizmie człowieka, zawierających motyw RGG/RG, wyni-
ki te oparto na sekwencji przewidywanych miejsc domniemanej metylacji [60]. 
Głównymi substratami niehistonowymi enzymu są: TP53, ASK1, PDCD4, CRN5, 
EGFR, RAF, E2F-1, FEN-1, AR, PDGFRα, ST7 oraz RB [49, 52]. Trzeciorzędowa 
struktura PRMT5 tworzy postać dwudomenową, posiadającą na swoim N-końcu 
tzw. „beczułkę” izomerazy triozofosforanowej (TIM) [54]. Enzym często wystę-
puje w kompleksie z białkiem MEP50, co zwiększa jego aktywność katalityczną 
[13, 44]. PRMT5 jest niezbędny do utrzymania puli komórek krwiotwórczych, 
a brak aktywności genu kodującego PRMT5 u dorosłych myszy powoduje uwi-
docznioną niedokrwistość z powodu pancytopenii. Enzym uczestniczy również 
w licznych procesach komórkowych, m.in. w: montażu aparatu Golgiego, bioge-
nezie rybosomów oraz regulacji regeneracji tkanki mięśniowej [13]. 

Metylotransferaza argininy 9 wykrywana jest w: nerkach, skórze, układzie 
krwiotwórczym oraz w ośrodkowym układzie nerwowym. Enzym katalizuje sy-
metryczne przeniesienie 2 grup metylowych do histonów H2A i H4 [29]. PRMT9 
posiada 2 miejsca wiążące AdoMet, a na swoim N-końcu ma 3 motywy powtó-
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TABELA 1. Wykaz substratów poszczególnych PRMT i ich funkcja w organizmie człowieka
TABLE 1. List of substrates of individual PRMTs and their function in the human body

PRMT SUBSTRAT FUNKCJA

PRMT1

H4R3, BRCA1, MRE11, TP53, 
UBAP2L, EGFR, CDKN1, 
BCR, SPT5, PABP1, ILF3, 
GADD45G, AML-ETO, 
MLL-EEN, 

Koaktywator transkrypcji
Transdukcja sygnału
Naprawa DNA
Enzym wymagany do prawidłowej embriogenezy
Uczestniczy w progresji cyklu komórkowego
Utrzymanie populacji pluripotencjalnych komórek 
macierzystych
Aktywacja limfocytów B
Regeneracja mięśni szkieletowych

PRMT2 H3R8, H4, CNND1, CCNA2, 
CCNB1, AR, ER, RB, SNAIL

Hamowanie transkrypcji
Aktywacja receptora: androgenowego, estrogenowego, 
progesteronowego

PRMT3 rpS2, hnRNPA1, FMRP, PABP1 Utrzymanie homeostazy rybosomalnej

PRMT4

H3R17, H3R26, TFF1, E2F1, 
OCT4, SOX2, CCNE1, RB, 
BAF155, GAPDH, MDH1, 
PELP1, CBP/p300

Naprawa DNA
Składanie RNA
Uczestniczy w progresji cyklu komórkowego
Autofagia
Miogeneza
Adipogeneza
Aktywacja receptora: androgenowego, estrogenowego, 
tyroksynowego, 

PRMT5

H2AR3, H3R2, H3RH8, H4R3, 
TP53, ASK1, PDCD4, CRN5, 
EGFR, RAF, E2F-1, FEN-1, 
ST7, PDGFRα, RB, NM23, 
CNND1, CNND2, CNNE1, 
BCL2L, IAP-2

Represor transkrypcji
Składanie RNA
Transdukcja sygnału
Utrzymywanie puli komórek krwiotwórczych
Biogeneza rybosomów
Montaż Aparatu Golgiego
Różnicowanie komórek

PRMT6

H3R2, H4R3, H2AR3, HOXA2, 
TP53, TSP-12, TSP1, HMG1A, 
HMG1B, OCT4, NANOG, HIV 
Tat, HMGA1α,  

Aktywator i supresor transkrypcji
Naprawa nici DNA
Regulacja pluripotencji komórek
Kontrola wątrobowej glukoneogenzey
Regulacja aktywacji receptora estrogenowego

PRMT7

H3R2, H3R17, H3R19, CTCFL, 
SMD3, ASS1, EEF2, TWIST, 
SNAIL, ZEB1, ZEB2, MMP-2, 
MMP-9

Utrzymanie puli mięśniowych komórek satelitarnych
Metylacja męskiej linii germinalnej

PRMT8 H2A, H4, SOX2, NANOG, 
OCT4 Funkcje specyficzne dla mózgu 

PRMT9 H2A, H4, SNAIL, SAP145
Regulacja alternatywnego składania RNA
Modulacja dojrzewania małych rybonukleoprotein 
jądrowych
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rzeń tetratrikopeptydowych (ang. tetratricopeptide repeat, TPR), umożliwiających 
interakcje białko-białko [54]. Powtórzenia TPR są niezbędne do aktywności enzy-
matycznej, ponieważ PRMT9 pozbawione jakiegokolwiek z 3 powtórzeń tetratiko-
peptydowych jest nieaktywne [74]. Enzym uczestniczy w regulacji alternatywnego 
splicingu oraz moduluje dojrzewanie małych rybonukleoprotein jądrowych [29].

METYLOTRANSFERAZY ARGININY KLASY III
PRMT7 jest jedynym przedstawicielem metylotransferaz argininy klasy III. 

Początkowo uważano, iż enzym w zależności od substratu może prowadzić do 
powstania mono- lub dimetyloargininy. Obecnie wiadomo, iż teza ta jest błędna, 
a niewłaściwa interpretacja wyników spowodowana była niedokładnym oczysz-
czeniem enzymu z PRMT5 [80]. PRMT7 posiada 2 miejsca wiązania AdoMet, 
znajdujące się na N- i C-końcu. Badania krystalograficzne wykazały, że SAM 
łączy się jedynie z N-końcową domeną, natomiast drugi moduł wiążący AdoMet 
przez PRMT7 jest zajęty przez jon cynku i pełni funkcję pseudodimeru [29]. Me-
tylotransferaza argininy 7 katalizuje monometylację histonów: H3R2, H3R17 
oraz H3R19 [43]. Substratami niehistonowymi enzymu są: CTCFL, SMD3, ASS1 
i EEF2 [30]. PRMT7 uważany jest za marker komórek pluripotencjalnych [43]. 
Enzym umożliwia utrzymanie puli mięśniowych komórek satelitarnych, a jego 
brak powoduje opóźnioną aktywację różnicowania miogennego i utratę właści-
wości komórek macierzystych, powodując niezdolność zaangażowania się do na-
prawy tkanek i defekty regeneracyjne mięśni [74]. 

AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA PRMT

Każdy z członków rodziny metylotransferaz argininy wykazuje preferencje 
w stosunku do metylowanego motywu substratu. PRMT: 1, 2, 3, 8, 9 katalizu-
ją przyłączenie grupy metylowej w regionach bogatych w glicynę i argininę, 
tzw. motywach GAR (ang. glycine/arginine-rich motif) [8]. CARM1 uczestni-
czy w metylacji substratów o motywach bogatych w prolinę, glicynę i metioninę 
(PGM, ang. proline/glycine/methionine motif), PRMT5 metyluje motywy GAR 
i PGM, natomiast PRMT7 rozpoznaje substraty składające się z pary reszt argi-
niny oddzielonych innym aminokwasem RxR [67, 78]. Przypuszcza się, że obec-
ność glicyny w metylowanych motywach zwiększa elastyczność konformacyjną 
argininy i ułatwia dostęp argininy do miejsca aktywnego PRMT [13].

Metylotransferazy argininy posiadają 2 miejsca wiążące: kieszeń wiążącą 
substrat oraz miejsce wiązania kofaktora. Kieszeń substratu argininy posiada 2 
powszechnie konserwatywne reszty kwasu glutaminowego (Glu258 i Glu267), 
dzięki czemu powierzchnia katalityczna jest ujemnie naładowana, zatem jest 
w stanie dobrze złapać ładunek dodatni grupy guanidynowej docelowej reszty 
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argininy [79, 82]. Kieszeń wiążąca substrat i miejsce wiązania kofaktora są połą-
czone przez wąski kanał hydrofobowy, wystarczająco duży, aby końcowa amina 
substratu znalazła się w odległości wiązania kofaktora. Końcowa amina substratu 
ulega nukleofilowej substytucji za pomocą SAM, następuje przeniesienie grupy 
metylowej do reszty docelowej, przekształcając SAM w SAH, który jest uwal-
niany przez enzym. W niektórych przypadkach w zależności od klasy enzymu 
proces ten może być powtórzony, aby dodać kolejne reszty metylowe do argini-
ny [79, 86]. W przypadku jedynego członka metylotransferaz argininy klasy III 
– PRMT7, badania krystalograficzne różnych ontologów enzymu wykazały, że 
kieszeń wiążąca substrat jest za wąska i uniemożliwia formowanie produktu di-
metylowanego z powodu niekorzystnych efektów sferycznych [30, 80].

ZABURZENIA POZIOMU METYLOTRANSFERAZ ARGININY 
W PATOGENEZIE CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

Metylotransferazy argininy zaliczane są do grupy enzymów epigenetycznych, 
a ich aktywność w istotny sposób kształtuje architekturę chromatyny. PRMT 
działając jako aktywatory lub represory transkrypcji mogą prowadzić do zabu-
rzenia podstawowych procesów zachodzących w komórkach oraz modulować ich 
odpowiedź na sygnały pochodzące ze środowiska zewnątrz- i wewnątrzkomórko-
wego [89, 90]. Przypuszcza się, iż zwiększony lub obniżony poziom PRMT może 
powodować rozwój chorób przewlekłych, przede wszystkim: cukrzycy, chorób 
układu krążenia, chorób kości i stawów, astmy oskrzelowej oraz chorób nowo-
tworowych [76].

ZABURZENIA POZIOMU PRMT 
PROWADZĄCE DO ROZWOJU CUKRZYCY

Pod nazwą cukrzyca kryje się szereg chorób metabolicznych, których wspólną 
cechą jest utrzymujący się stan hiperglikemii, wynikający z nieprawidłowego wy-
dzielania i/lub działania insuliny [48]. Jedną z głównych przyczyn odpowiedzial-
nych za rozwój choroby jest niezdrowy styl życia, obejmujący dietę bogatą w wę-
glowodany oraz brak ruchu [71]. Coraz więcej dowodów wskazuje, iż cukrzyca 
może mieć również podłoże dziedziczne, a jednym z czynników epigenetycznych 
sprzyjających rozwojowi choroby może być dysregulacja poziomu metylotrans-
feraz argininy [36]. 

Głównym aktywatorem transkrypcji genów uczestniczących w glukoneoge-
nezie wątrobowej jest FoxO1 [11, 15]. Wykazano, że jego nadekspresja w hepa-
tocytach zwiększa glukoneogenzę, natomiast jej obniżenie bądź całkowite wyci-
szenie zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie [58]. Coraz więcej dowodów 
wskazuje, że enzym PRMT1 uczestniczy w regulacji glukoneogenezy wątrobowej 
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zależnej od FoxO1 [19]. Metylotransferaza argininy 1 promuje w hepatocytach 
asymetryczną dimetylację FoxO1 w argininach 248 i 250, obniżając w ten sposób 
zdolność insuliny do zmniejszonego wytwarzania glukozy. Zatem podwyższony 
poziom enzymu PRMT1 promuje zwiększoną glukoneogenezę i może przyczynić 
się do rozwoju cukrzycy [40]. 

Iwasaki i wsp. dowiedli, że insulina indukuje przemieszczenie PRMT1 do frak-
cji błonowej komórki. Dzięki zmianie lokalizacji subkomórkowej enzym uczestni-
czy w aktywacji IR-IRS-1. Zjawisko to sprzyja wychwytowi glukozy i upakowaniu 
jej w mięśniach szkieletowych. Analiza ekspresji PRMT1 wykazała obniżony po-
ziom genu w tkankach wątroby i trzustki u szczurów ze stwierdzoną cukrzycą typu 
2, wskazując, że zbyt niski poziom PRMT1 może upośledzać wychwyt glukozy do 
komórek i prowadzić do przedłużającego się stanu hiperglikemii [42].

Kolejnym enzymem, który może przyczynić się do rozwoju chorób metabo-
licznych jest PRMT6. Metylotransferaza argininy 6 uczestniczy w asymetrycznej 
dimetylacji histonu 4 w argininie 3, wzmagając aktywność receptorów jądrowych 
[13]. PRMT6 może regulować glukoneogenzę wątrobową poprzez aktywację za-
leżnego od CRTC2 szlaku transkrypcyjnego w wątrobie [35]. Enzym katalizuje 
dimetylację wielu reszt argininy na N-końcu CRTC2, wzmacniając w ten sposób 
interakcję pomiędzy CRTC2 i CREB w rejonie promotorowym genów glukoneo-
gennych. Porównanie poziomu PRMT6 w wątrobie myszy zdrowych i chorych 
na cukrzycę typu 2 wykazało zwiększoną ilość PRMT6 w hepatocytach myszy 
z insulinoopornością. Co ciekawe wyciszenie aktywności genu PRMT6 u chorych 
myszy przywraca normoglikemię [40]. 

DYSREGULACJA METYLOTRANSFERAZ 
ARGININY W PATOGENEZIE CHORÓB 
UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zgo-
nów w Polsce. Większość zdarzeń śmiertelnych spowodowana jest udarem bądź za-
wałem mięśnia sercowego. Główną przyczyną występowania incydentów sercowo-
-naczyniowych są: nadciśnienie tętnicze, otyłość, dyslipidemia, palenie wyrobów 
tytoniowych oraz cukrzyca. Istnieją jednak doniesienia, że w rozwój chorób układu 
krążenia mogą być pośrednio zaangażowane metylotransferazy argininy [87].

Tlenek azotu, który uczestniczy w regulacji systemu sercowo-naczyniowego, 
jest syntetyzowany przez endogenną syntezę nadtlenku azotu (ang. Nitric oxi-
de synthases, NOS) wydzielaną przez komórki śródbłonka. Monometyloargini-
na oraz asymetryczna dimetyloarginina, które są produktami aktywności PRMT, 
posiadają właściwości hamujące NOS. Inhibicja syntezy tlenku azotu poprzez 
upośledzenie szlaku NO/NOS prowadzi do dysfunkcji śródbłonka naczyniowego 
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[83]. Tlenek azotu jest niezbędny do utrzymania homeostazy endotelium. Uczest-
niczy między innymi w modyfikacji lipoproteiony o małej gęstości, funkcji pły-
tek krwi i leukocytów oraz w proliferacji komórek mięśni gładkich. Chen i wsp. 
dokonali analizy genetycznej mającej na celu porównanie profilu ekspresji ge-
nów regulujących szlak NO/NOS wśród pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą 
układu sercowo-naczyniowego oraz w grupie kontrolnej. Analizie poddano geny 
PRMT1 – PRMT3 oraz DDAH (produkt genu jest odpowiedzialny za proteolizę 
i degradację asymetrycznej dimetyloargininy). Otrzymane wyniki wykazały, iż 
pacjenci z chorobą wieńcową mają znacznie obniżoną ekspresję genu DDAH oraz 
zwiększoną ekspresję genów PRMT1 – PRMT3 [14]. Co potwierdza, iż nadmierna 
ekspresja metylotransferaz argininy może wywierać niekorzystny wpływ na układ 
sercowo-naczyniowy i sprzyjać rozwojowi miażdżycy i nadciśnienia tętniczego.

ROLA PRMT W ROZWOJU ASTMY OSKRZELOWEJ
Astma oskrzelowa zaliczana jest do najczęściej występujących chorób prze-

wlekłych wśród pacjentów pediatrycznych. Dolegliwość ta jest przewlekłym 
zapaleniem dróg oddechowych, charakteryzującym się odwracalnym skurczem 
oskrzeli, świstami, kaszlem, uciskiem w klatce piersiowej oraz dusznością. Pa-
tomechanizm astmy oskrzelowej zależy od czynników środowiskowych oraz od 
predyspozycji genetycznych, uczestniczących w wywołaniu reakcji immuno-
logicznej i niekontrolowanej produkcji immunoglobuliny E. Rozwojowi astmy 
oskrzelowej może sprzyjać zwiększone stężenie PRMT1 [17].

Tkankowa przebudowa subepitelialnych komórek mezenchymalnych jest główną 
przyczyną zwłóknień i stanów zapalnych, prowadzących do rozwoju astmy oskrzelo-
wej. Dane literaturowe wykazują związek pomiędzy dysfunkcją mitochondriów w fi-
broblastach dróg oddechowych a wystąpieniem astmy. Sun i wsp. dokonali analizy 
porównawczej poziomu PRMT1 w komórkach fibroblastów pochodzących od pacjen-
tów ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową oraz od grupy kontrolnej. Wyniki doświad-
czenia jednoznacznie wskazują, iż w grupie badanej poziom PRMT1 był znacznie 
podwyższony. Nadekspresja genu PRMT1 prowadzi do zaburzenia funkcjonowania 
mitochondriów poprzez sygnalizację TGF-β→SMAD2/3→C/EBPβ→PRMT1→P-
GC-1α. Obniżenie aktywności PRMT1 swoistym inhibitorem AMI-1 prowadzi do 
zmniejszenia dysmorficznych mitochondriów w tkance płucnej, świadcząc o tym, iż 
PRMT może okazać się skutecznym celem terapeutycznym astmy oskrzelowej [76].

Nadekspresja PRMT1 może przyczynić się również do indukcji stanu zapal-
nego w tkance płucnej poprzez stymulację eotaksyny-1 i CCR3 oraz zwiększać 
wytwarzanie interleukiny 4 (Il-4). Obniżenie ekspresji genu PRMT1 w szczurzym 
modelu astmy oskrzelowej prowadzi do zmniejszenia poziomu Il-4, a także do 
zniesienia infiltracji eozynofilii do płuc, łagodząc objawy zapalenia płuc oraz 
przeciwdziałając rozwojowi astmy oskrzelowej [77].
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DYSREGULACJA PRMT PROWADZĄCA 
DO ROZWOJU CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Nowotwory stanowią zróżnicowaną grupę chorób, w których komórki pod 
wpływem licznych mutacji i transformacji nowotworowych zatraciły zdolność 
różnicowania się w dojrzałe komórki, tworzące tkanki [16]. Coraz więcej dowo-
dów wskazuje, że w patogenezę chorób nowotworowych zaangażowane są zmia-
ny epigenetyczne, które powodują dysregulację kluczowych genów odpowie-
dzialnych za utrzymanie homeostazy komórkowej [47]. Jedną z obserwowanych 
modyfikacji epigenetycznych w procesie nowotworzenia jest zaburzenie mety-
lacji argininy spowodowane nieprawidłową aktywnością odpowiednich metylo-
transferaz (PRMT) [89, 90].

Apoptoza odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu, po-
przez indukowanie programowanej śmierci nieprawidłowych komórek. W wa-
runkach fizjologicznych istnieje równowaga pomiędzy proliferacją a apoptozą 
komórek, dzięki obecności białek pro- i antyapoptycznych. Jednym z białek zapo-
biegających apoptozie jest CFLARL, którego poziom jest podwyższony w przy-
padku wielu nowotworów [42]. Wykazano, iż gen CFLARL ulega metylacji przy 
argininie 122, a za proces przyłączenia grupy metylowej odpowiada rodzina mety-
lotransferaz argininowych. Li i wsp. dokonali analizy poziomu PRMT1 i PRMT5 
w komórkach ludzkiego nowotworu płuc. Wyniki wykazały, iż nadekspresja genu 
PRMT5 powoduje zwiększenie poziomu CFLARL poprzez zmniejszenie ubi-
kwitynacji białka. Dodatkowo PRMT5 może hamować oddziaływania pomiędzy 
CFLARL i ITCH, wpływając na ligazę ubikwitynową E3. Z kolei nadekspresja 
genu PRMT1 powoduje zwiększenie ubikwitynacji i degradacji CFLARL, wzma-
gając oddziaływania pomiędzy CFLARL i ITCH [59].

PRMT2 dzięki aktywacji receptorów jądrowych może indukować rozwój no-
wotworów hormonozależnych [65]. Zwiększona ilość metylotransferazy argininy 2 
poprzez aktywację receptora: estrogenowego i progesteronowego promuje wzrost 
i progresję nowotworu, zwiększając tempo proliferacji komórek rakowych, zabu-
rzając ich cykl podziałowy oraz sprzyjając nadmiernej migracji i adhezji [89, 90]. 

Zwiększone stężenie metylotransferazy 6 zostało potwierdzone w przypadku 
nowotworu pęcherza, płuc oraz w raku gruczołu sutkowego. PRMT6 uczestniczy 
w metylacji genów supresorowych: p21 i p16. Przyłączenie grupy metylowej do 
argininy 156 w p21 wspomaga fosforylację treoniny w pozycji 145, prowadząc do 
zniesienia funkcji przeciwnowotworowych i zwiększenia oporności na czynniki 
cytotoksyczne. Ponadto metylacja p16 katalizowana PRMT6 zakłóca czynność 
CDK4, uniemożliwiając blokadę cyklu komórkowego [49]. 

Podwyższony poziom PRMT7 sprzyja progresji choroby nowotworowej [31]. 
Wysokie stężenie enzymu związane jest z nadmierną aktywnością genów zaanga-
żowanych we wzrost inwazyjności komórek rakowych: MMP-2, MMP-9, ZEB2, 
TWIST, SNAIL [81]. 
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PRMT9 działa jako onkogen w przypadku raka wątrobowokomórkowego 
(ang. hepatocellular carcinoma, HCC). Ekspresja metylotransferazy argininy 9 
ulega znacznemu podwyższeniu w tkankach HCC w porównaniu do tkanek nie-
rakowych. Dowiedziono, iż pacjenci ze zwiększonym poziomem metylotransfe-
razy argininy 9 mają krótszy czas przeżycia i wyższy odsetek nawrotów choro-
by. Jiang i wsp. dowiedli, iż PRMT9 wzmaga migrację i inwazję komórek oraz 
sprzyja transformacji epitelialno-mezynchemalnej (ang. epithelial–mesenchymal 
transition, EMT) poprzez regulację szlaku PI3K / Akt / GSK-3β / Snail [45].

PODSUMOWANIE

Metylotransferazy argininy są rodziną enzymów epigenetycznych, odpowie-
dzialnych za metylację reszt argininy w ogonach histonowych lub białkach niehi-
stonowych. Katalityczne przeniesienie grupy metylowej z S-adenozylometioniny 
na aminową resztę argininy białek histonowych prowadzi do zmiany konformacji 
chromatyny, kontrolując w ten sposób jej aktywność transkrypcyjną. Reakcja ta 
jest powszechna i dotyczy około 1% reszt argininy w całym genomie człowieka. 

Proces metylacji argininy jest niezbędny do zachowania homeostazy orga-
nizmu. Metylotransferazy argininy uczestniczą w regulacji wielu kluczowych 
zjawisk takich jak: proliferacja, różnicowanie i dojrzewanie komórek. Ponadto 
enzymy kontrolują transdukcję sygnału, składanie mRNA oraz proces naprawy 
nici DNA, warunkując prawidłowe funkcjonowanie organizmu. 

Niestety coraz więcej dowodów wskazuję, iż nieprawidłowy poziom metylo-
transferaz argininy może sprzyjać wystąpieniu chorób przewlekłych takich jak: 
cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, astmy oskrzelowej oraz nowo-
tworów złośliwych. Podwyższony lub obniżony pozom PRMT powoduje nieprawi-
dłową metylację argininy, prowadząc do dysregulacji kluczowych genów odpowie-
dzialnych za utrzymanie prawidłowej gospodarki węglowodanowej, dezaktywację 
genów supresorowych oraz może przyczynić się do powstania stanów zapalnych. 

Rola metylotrasferaz argininy w rozwoju poszczególnych chorób przewlekłych 
powinna zostać dogłębnie zbadana, co być może umożliwiłoby w przyszłości opra-
cowanie nowych terapii celowanych opartych na modulowaniu poziomu PRMT. 
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