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stReszczenie
Rdzeniowy zanik mięśni, SMA (spinal muscular atrophy) to ge-
netyczna choroba powodowana mutacją genu SMN1 i w kon-
sekwencji niedoborem białka SMN (survival of motor neuron), 
które odgrywa kluczową rolę w regulacji ekspresji genów 
w motoneuronach. Jego brak prowadzi do zwyrodnienia i apop-
tozy komórek rogów przednich rdzenia kręgowego i w konse-
kwencji zaniku mięśni. Gen SMN w ludzkim genomie wystę-
puje w co najmniej dwóch kopiach: SMN1 i SMN2. Oba geny 
kodują identyczne białko, jednak transkrypty SMN1 mają pełną 
długość (FL-SMN), a 90% transkryptów SMN2 jest pozbawio-
na eksonu 7 (SMN-Δ7), co powoduje niefunkcjonalność biał-
ka. FL-SMN jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 
procesu splicingu. Niskie stężenie białka SMN upośledza także 
dynamikę szkieletu aktynowego, co skutkuje zahamowaniem 
wzrostu aksonów motoneuronów.
Dotychczasowe leczenie SMA opierało się głównie na działaniach 
neuroprotekcyjnych i wzmacniających siłę mięśni. Obecnie, dzię-
ki wykorzystaniu antysensowych nukleotydów (ASO), możliwa 
jest terapia modulująca przebieg splicingu, która pozwala na włą-
czenie eksonu 7 do transkryptu SMN2. Takim ASO jest nusiner-
sen, który został zatwierdzony do użytku w USA i Europie; jest on 
w pełni refundowany w Polsce. Terapeutyk jest przeznaczony do 
leczenia pacjentów ze wszystkimi typami SMA w każdym wieku.
Inną strategią leczenia jest terapia genowa pod nazwą onasem-
nogene abeparvovec (AVXS-101), polegająca na wprowadzeniu 
do organizmu pacjenta prawidłowej kopii genu SMN1. Nośnikiem 
genu terapeutycznego, wnikającego jedynie do komórek układu 
nerwowego, jest wektor wirusowy AAV. Lek ten został zatwier-
dzony przez FDA w leczeniu SMA pacjentów poniżej 2. roku życia.
Słowa kluczowe: rdzeniowy zanik mięśni, gen SMN, białko 
SMN, antysensowe oligonukleotydy, nusinersen, terapia geno-
wa, AVXS-101

abstRact
Spinal muscular atrophy (SMA) is a genetic disorder caused by 
mutations in the SMN1 gene and, consequently, a deficiency of 
the SMN (survival of motor neuron) protein, which plays a key 
role in regulating gene expression in motoneurons. Its absence 
leads to degeneration and apoptosis of the anterior horn cells 
of the spinal cord and, as a consequence, to muscular atrophy. 
In the human genome the SMN gene is found in at least two co-
pies: SMN1 and SMN2. Both genes encode the same protein, 
however, SMN1 transcripts are full-length (FL-SMN) and 90% of 
SMN2 transcripts are deprived of exon 7 (SMN-Δ7), which cau-
ses the protein to be non-functional. FL-SMN is necessary for 
proper splicing process. Low concentration of the SMN protein 
also impairs the dynamics of the actin skeleton, which results 
in inhibition of motoneuron axon growth.
Hitherto SMA treatment was based mainly on neuroprotective 
and muscle strength enhancing approaches. Currently, thanks 
to the use of antisense nucleotides (ASO), it is possible to mo-
dulate the splicing process of SMN2, which allows the incor-
poration of exon 7 into the SMN2 transcripts. Nusinersen is an 
ASO that has been approved for clinical use in USA and Europe; 
it is fully refunded in Poland. The therapy is intended for the 
treatment of patients with all types of SMA at all ages.
Another treatment strategy is the gene therapy called onasem-
nogene abeparvovec (AVXS-101) which allows introducing the 
correct copy of the SMN1 gene into the patient’s body. The 
carrier of the therapeutic gene that enters only the cells of the 
nervous system is an AAV viral vector. This drug has been ap-
proved by the FDA for the treatment of SMA in patients under 
2 years of age.
Keywords: spinal muscular atrophy, SMN gene, SMN protein, 
antisense oligonucleotides Spinraza, gene therapy, Zolgensma

Termin „rdzeniowy zanik mięśni” – SMA (spinal muscular 
atrophy) dotyczy grupy zaburzeń genetycznych, z których 
wszystkie charakteryzują się zwyrodnieniem komórek 
rogu przedniego rdzenia kręgowego i wynikającym z nie-
go osłabieniem i zanikiem mięśni. 
SMA charakteryzuje duża zmienność nasilenia objawów. 
W zależności od wieku pojawienia się pierwszych symp-
tomów i możliwości osiągania kamieni milowych rozwoju 
motorycznego jak samodzielne siedzenie, stanie i chodze-
nie, rdzeniowy zanik mięśni został podzielony na cztery 
typy kliniczne: typ 1 – najcięższy; objawia się do szóstego 

miesiąca życia; niemowlęta nigdy nie osiągają zdolności 
samodzielnego siedzenia, umierają zwykle przed ukończe-
niem 2. roku życia z powodu problemów oddechowych 
[1]; typ 2 pośredni – choroba rozwija się między 7. a 18. 
miesiącem życia; dzieci zwykle są w stanie siadać, ale nie 
stają samodzielnie; typ 3 łagodny – pacjenci są w stanie 
stać a nawet chodzić; dożywają dorosłości [2] oraz typ 4 – 
występuje u dorosłych i ma najłagodniejszy przebieg [3,4]. 
Choroba najczęściej jest spowodowana niedoborem białka 
SMN (survival of motor neuron), które odgrywa kluczową 
rolę w regulacji ekspresji genów w neuronach ruchowych. 
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Brak SMN prowadzi do zwyrodnienia i apoptozy komórek 
rogów przednich rdzenia kręgowego i w konsekwencji za-
niku mięśni unerwianych przez te motoneurony [5]. 
W ponad 95% przypadków niedobór białka SMN wynika 
z mutacji kodującego je genu – SMN1, przede wszystkim 
delecji (90%), rearanżacji (5%) lub innych mutacji. SMA 
dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Badania 
obejmujące populacje różnego pochodzenia etnicznego 
wykazały, że choroba pojawia się średnio z częstotliwością 
około ośmiu przypadków na 100 000 żywych urodzeń (~ 
1 na 12 000). Niektóre badania wykazują nieco niższą lub 
wyższą zapadalność w różnych populacjach; szacuje się, że 
jedna na 54 osoby jest nosicielem zmutowanego genu [6,7]. 
U ponad 98% pacjentów cierpiących na rdzeniowy zanik 
mięśni zmutowane są obie kopie genu SMN1 [5,8]. Każ-
dy z pacjentów zachowuje jednak co najmniej jedną ko-
pię niemal identycznego genu SMN2. Ponieważ obecność 
niezmutowanych genów SMN2 pozwala na powstanie nie-
wielkiej ilości białka SMN o prawidłowej budowie, geny 
te częściowo kompensują niefunkcjonalny gen SMN1 [9].

Geny sMn
Gen SMN w ludzkim genomie występuje w co najmniej 
dwóch kopiach: SMN1 (SMNT, telomerowy) i SMN2 
(SMNC, centromerowy). Obie kopie zbudowane są z dzie-
więciu eksonów i ośmiu intronów, które obejmują około 
20 tysięcy par zasad. Geny cechuje wysoki procent homo-
logii – 99%. Ich sekwencja różni się jedynie pięcioma nu-
kleotydami, z których tylko jeden znajduje się w regionie 
kodującym. Żaden z nich nie wpływa na sekwencję amino-
kwasową białka powstającego na ich matrycy [5,10].

Oba geny kodują identyczne białko. Jednak o ile więk-
szość transkryptów genu SMN1 ma pełną długość (full len-
ght-SMN, FL-SMN), to przeważającą część transkryptów 
(90%) SMN2 stanowi tzw. alternatywną formę splicingo-
wą, pozbawioną eksonu 7 (Δ7-SMN). Jego brak spowodo-
wany jest alternatywnym składaniem eksonów w trakcie 
splicingu, czyli wycinania intronów z pre-mRNA. Pomi-
nięcie siódmego eksonu i powstanie skróconego produktu 
wynika ze zmiany – tranzycji nukleotydu cytozyny w ty-
minę w eksonie 7 genu SMN2 [11]. 

Transkrypty Δ7-SMN kodują białko pozbawione eks-
onu 7, które jest niezdolne do oligomeryzacji, niestabilne 
i szybko ulega degradacji [12]. 

Jedynie ok. 10% dojrzałego mRNA powstającego na 
matrycy SMN2 zawiera siódmy ekson, co prowadzi do 
powstania SMN o pełnej długości – FL-SMN. Ten niski 
poziom białka jest dostateczny, by zapewnić przeżycie 
w okresie prenatalnym, jednak niewystarczający, by zapo-
biec utracie neuronów ruchowych w okresie niemowlęcym 
(typ I SMA) lub dzieciństwie (typ II i III SMA) [13].

Uważa się, że kliniczny przebieg rdzeniowego zaniku 
mięśni w znacznej mierze zależy od liczby kopii genów 
SMN2. Ponad 90% pacjentów cierpiących na typ 1 SMA 
posiada jedną lub dwie kopie SMN2. Ponad 85% pacjen-
tów z SMA typu 2 ma trzy kopie tego genu. Natomiast, 
u około 85% pacjentów cierpiących na SMA typu 3 i 4 
występują trzy lub cztery kopie SMN2 [14]. W ten spo-
sób, mimo że nie ma bezpośredniej korelacji między liczbą 

kopii SMN2 a postacią choroby, analiza liczby kopii tego 
genu w niektórych przypadkach pozwala ustalić rokowa-
nia dla pacjenta. Należy mieć na uwadze, że w literaturze 
opisano różnice fenotypowe u rodzeństw identycznych 
pod względem liczby kopii SMN2 i ze zmutowanym ge-
nem SMN1 [15]. Wykazano również, że utrata genu SMN2, 
przy prawidłowym funkcjonowaniu SMN1, nie prowadzi 
do zmiany fenotypu [16].

alteRantywny splicinG Genów sMn
Zachodzący w komórkach eukariotycznych proces splicin-
gu, zwany także składaniem genów, umożliwia usunięcie 
sekwencji niekodujących – intronów z prekursorowego 
mRNA (pre-mRNA) syntetyzowanego w procesie trans-
krypcji. Powstałe po połączeniu eksonów (sekwencji ko-
dujących) cząsteczki mRNA stanowią matryce do produk-
cji białka. 

Jak wspomniano, badania nad molekularnym podłożem 
SMA wykazały, że to mutacja genu SMN1 i alternatywny 
splicing genu SMN2 prowadzą do niedoboru białka SMN 
regulującego funkcję neuronów ruchowych [17]. 

Analizy składania genów SMN wykazały, że w sekwen-
cji genu SMN1 znajduje się odcinek nazywany eksono-
wym wzmacniaczem procesu splicingu (ang. exonic spli-
cing enhancer, ESE). Odcinek ten znajduje się centralnie 
w siódmym eksonie i zawiera cytozynę w pozycji szóstej 
(Ex7 + 6). Obecny w sekwencji genu SMN1 wzmacniacz 
splicingu ESE jest rozpoznawany przez czynnik SF2/ASF 
(ang. alternative splicing factor 1, ASF1; pre-mRNA-spli-
cing factor, SF2), który oddziałuje z rybonukleoproteiną 
U2 (U2 snRNP) w celu utworzenia spliceosomu i usunię-
cia szóstego intronu [18]. 

Zamiana cytozyny w pozycji szóstej (Ex7 + 6) genu 
SMN1 na tyminę w genie SMN2 skutkuje wprowadzeniem 
do transkryptu SMN2 rybonukleotydu komplementarnego 
do tyminy – urydyny. Czynnik SF2/ASF nie rozpozna-
je motywu sekwencji z urydyną. Motyw ten wiąże inny 
czynnik – heterogenną jądrową rybonukleoproteinę A1 
(hnRNP A1), która działa jak inhibitor splicingu. Oddzia-
ływanie hnRNP A1 z transkryptem SMN2 uniemożliwia 
wiązanie U2 snRNP, co powoduje, że około 90% dojrza-
łych transkryptów mRNA SMN2 jest pozbawionych se-
kwencji kodowanej przez siódmy ekson. Ponieważ wciąż 
działają inne czynniki splicingowe (takie jak: SR, Tra2), 
możliwe jest włączenie eksonu 7 do około 10% transkryp-
tów SMN2 [19].

Inne izoformy splicingowe SMN zostały odkryte 
w hodowlach komórkowych zarówno w warunkach stre-
sowych, jak i fizjologicznych; ich rola in vivo nie została 
jeszcze określona. Obejmują one izoformy z wyłączeniem 
eksonów 3, 4 i 5 lub kilku z nich [20,21]. Pomijanie we-
wnętrznych eksonów SMN nie zmienia ramki odczytu.

BiAłko SMN i Jego rolA w koMórCe
SMN to białko wysoce konserwatywne. Jego obecność 
stwierdzono już u drożdży, przy czym jeden z kodujących 
je genów – SMN2 jest unikalny dla człowieka [22]. 

SMN ulega ekspresji we wszystkich typach ludzkich 
komórek somatycznych [23–25]. Szczególnie duża ilość 
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SMN jest syntetyzowana w neuronach ruchowych rdzenia 
kręgowego [26,27].

Białko SMN to cząsteczka o masie 38 kD. Badania in 
vitro dowiodły, że większość SMN ma zdolność do oligo-
meryzacji i tworzy złożone struktury przestrzenne, przede 
wszystkim oktamery [28,29]. Dokładna liczba monome-
rów SMN w kompleksie nie jest jeszcze znana; nie wiado-
mo również, czy oligomeryzacja zależy od stężenia białka 
SMN [30]. 

SMN lokalizuje się w cytoplazmie i na terenie jądra ko-
mórkowego [31]. W jądrze komórkowym SMN występuje 
w obrębie małych struktur zwanych ciałkami Cajala [32]; 
ich występowanie cechuje komórki o wysokiej aktywności 
metabolicznej, takie jak neurony czy komórki nowotwo-
rowe [33].

Funkcja białka SMN nie jest do końca poznana. Licz-
ne badania pokazują, że SMN cechuje zdolność interakcji 
z wieloma białkami, zaangażowanymi w różne funkcje ko-
mórkowe, co sugeruje, że SMN tworząc kompleksy z inny-
mi białkami może być zaangażowane w szereg procesów 
komórkowych. Najlepiej poznana jest rola SMN w proce-
sie splicingu. 

Ciałka Cajala są miejscem początkowej modyfikacji 
i montażu niektórych małych jądrowych, bogatych w ury-
dynę nukleoprotein – U snRNP, biorących udział w dojrze-
waniu pre-mRNA [34]. U snRNP są głównymi składnika-
mi spliceosomów rozpoznających wysoce konserwowane 
sekwencje miejsc wycinania intronów. SMN funkcjonuje 
tu jako część złożonego (co najmniej osiem różnych bia-
łek), wysoce stabilnego kompleksu, odgrywającego istotną 
rolę w biogenezie snRNA [35]. Białko SMN jest niezbędne 
do prawidłowego złożenia U snRNP [36,37].

Proces składania snRNP jest bardzo intensywny pod-
czas rozwoju zarodkowego i w okresie wczesnoniemow-
lęcym; maleje po różnicowaniu miogenicznym i neuronal-
nym [38]. W okresie życia płodowego dochodzi do uru-
chomienia całych sieci transkrypcyjnych, obejmujących 
wiele genów regulujących dynamikę komórkową [39]. 
Aby przeprowadzać proces dojrzewania dużej liczby czą-
steczek pre-mRNA, potrzeba dużych ilości snRNP. Muta-
cje w genie SMN1, a w konsekwencji brak białka SMN 
o prawidłowej budowie, hamuje biogenezę snRNP, co 
może prowadzić do zwyrodnienia neuronów ruchowych 
obserwowanego u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mię-
śni. Hipotezę tę wydaje się potwierdzać fakt, że nasilenie 
objawów SMA koreluje ze zmniejszoną oligomeryzacją 
cząsteczek zmutowanego białka SMN, która warunkuje 
tworzenie dalszych kompleksów, w tym tych zaangażowa-
nych w składanie snRNP [28].

Białko SMN tworzy także rybonukleoproteinowe 
kompleksy RNP zaangażowane w aksonalny transport 
cząsteczek RNA [40]. Nieprawidłowe dojrzewanie RNA 
i wadliwy transport wewnątrzkomórkowy wydają się być 
uniwersalną częścią patomechanizmu chorób neuronu ru-
chowego. Potwierdzają to wyniki badań zaburzeń leżących 
u podstaw nie tylko rdzeniowego zaniku mięśni ale także 
stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) [41,42].

Białko SMN zlokalizowano również w unikalnym 
kompleksie aksonalnym z heterogennymi jądrowymi rybo-

nukleoproteinami Q i R (hnRNPQ/R) [43,44]. Kompleks 
SMN-hnRNPQ/R wpływa m.in. na transport ß-aktyny 
[45]. Badania prowadzone in vitro [46] i na zwierzęcym 
modelu SMA [47] dowiodły, iż niskie stężenie białka SMN 
obniża ilość β-aktyny (zarówno mRNA jak i białka) w ak-
sonach i ich stożkach wzrostu. Niedobór β-aktyny powo-
duje z kolei zahamowanie wzrostu neurytów motoneuro-
nów, a zatem niemożność tworzenia synaps nerwowo-mię-
śniowych [45].

Kolejnym partnerem białkowym SMN jest profilina IIa. 
Ta forma profiliny, dominująca w komórkach nerwowych, 
wiąże aktynę i kontroluje przebudowę filamentów aktyno-
wych. Aktywność ta warunkuje ruch komórek, zmiany ich 
kształtu, w tym dynamikę szkieletu aktynowego w kiełku-
jących neurytach i ich stożkach wzrostu [48]. Wykazano, 
że genetyczny nokaut profiliny IIa hamuje wzrost neury-
tów [49]. Zmutowane SMN nie wiąże się z profiliną, co 
z kolei osłabia jej oddziaływanie z aktyną i zaburza aktyw-
ność cytoszkieletu aktynowego [50,51]. 

Białko SMN ulega ekspresji we wszystkich komórkach 
somatycznych, jednak w motoneuronach jest produkowa-
ne w znacząco większych ilościach [26]. Fakt ten częścio-
wo tłumaczy, dlaczego akurat neurony ruchowe rdzenia 
kręgowego są szczególnie podatne na jego brak i wynika-
jącą z tego atrofię. Wyniki prowadzonych badań sugerują, 
że białko SMN odgrywa szczególną rolę w procesach ko-
mórkowych unikalnych dla neuronów ruchowych [52,53]. 
Na podstawie dostępnych danych można założyć, że brak 
SMN prowadzi do upośledzenia tworzenia snRNP i wpły-
wa na składanie wybranej grupy genów, które są ważne dla 
neuronu ruchowego [54–56]. SMN jednocześnie pełni inne 
istotne funkcje w aksonach, których wzrost w rdzeniowym 
zaniku mięśni jest zakłócony [23,43,46,47,55–58].

Białko SMN bierze udział także w innych procesach: 
endocytozie, autofagii, ubikwitynacji oraz homeostazie 
mitochondriów i szlaków bioenergetycznych [59].

teRapie sMa 
Przyczyną rdzeniowego zaniku mięśni są mutacje genu 
SMN1. Ze względu na brak możliwości uzyskania funkcjo-
nalnej formy białka SMN w komórkach do niedawna nie 
istniała metoda skutecznego leczenia SMA. Stan pacjen-
tów usiłowano poprawić, stosując terapie mające na celu 
przywrócenie funkcji neuronów ruchowych i mięśni oraz 
zapobieganie nasileniu objawów choroby. 

Jedną ze stosowanych substancji neuroprotekcyjnych 
był olexosime, pozwalający na leczenie szeregu zaburzeń 
nerwowo-mięśniowych [60]. Jest to cząsteczka o struktu-
rze podobnej do cholesterolu, należąca do rodziny modula-
torów porów mitochondrialnych [61]. Substancja poprawia 
wydajność procesów oddychania komórkowego, pozwa-
lając neuronom funkcjonować również w stanie deficytu 
białka SMN. W badaniach przedklinicznych olexosime 
wykazywał właściwości protekcyjne wobec neuronów 
i innych typów komórek [62]. Jednak, mimo pozytywnych 
wyników odnotowanych po pierwszych 12 miesiącach 
leczenia, dalsze analizy wykazały, że po 18 miesiącach 
u pacjentów ponownie dochodziło do pogorszenia funk-
cji motorycznych. Wyniki badania olexosimu prowadzo-
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ne w latach 2011–2013 wykazały, że związek może także 
zapobiegać pogorszeniu funkcji mięśni w atrofii mięśni 
kręgosłupa [63]. Jednak w czerwcu 2018 r., z powodu pro-
blemów technicznych i regulacyjnych oraz konkurencji ze 
strony potencjalnie bardziej skutecznego leku, wstrzyma-
no dalsze prace nad olexosimem.

Inną strategią terapii SMA jest ochrona mięśni przed 
atrofią, poprzez zwiększenie ich masy oraz przywrócenie 
niektórych funkcji na drodze zwiększenia zdolności mię-
śni do kurczenia się lub poprawy ich siły. Podobnie jak 
w wypadku neuroprotekcji, także terapie wspomagające 
komórki mięśniowe mają na celu jedynie spowolnienie 
lub zatrzymanie postępu choroby. Leki te można stosować 
w połączeniu z terapiami mającymi na celu zwiększenie 
poziomu białka SMN.

Jednym z szeregu zidentyfikowanych związków, które 
są w stanie zwiększyć masę mięśniową jest reldesemtiv, 
szybko działający aktywator troponiny, regulującej skur-
cze mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia serco-
wego. Zadaniem substancji jest zwiększenie odpowiedzi 
skurczowej mięśni w sytuacji obniżenia sygnału nerwo-
wego. Reldesemtiv, podobnie jak jego poprzednik – ti-
rasemtiv, spowalnia uwalnianie jonów Ca2+ z kompleksu 
regulującego troponiny, zwiększając wrażliwość sarko-
meru na działanie wapnia i tym samym wzmacniając siłę 
skurczu [64]. Wykazano również, że związek ten potęguje 
reakcję mięśni szkieletowych na impulsy nerwowe [65], 
co skłania do hipotezy, że substancja może nasilać skurcze 
mięśni u pacjentów cierpiących na SMA. Badania klinicz-
ne fazy II potwierdziły pozytywne działanie tirasemtivu 
u pacjentów SMA typu 2 do 4 (ClinicalTrials.gov identi-
fier: NCT02644668). U pacjentów poddanych ośmioty-
godniowemu działaniu leku wykazano znamienny wzrost 
czasu zmęczenia mięśni, wytrzymałości tlenowej oraz siły 
mięśni oddechowych. Dane te są szczególnie zachęcające 
z punktu widzenia potrzeb nastolatków i osób dorosłych ze 
SMA, u których występuje uporczywe osłabienie mięśni, 
zmęczenie i upośledzenie ich funkcji.

Reldesemtiv testowano także u pacjentów cierpiących 
na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) (ClinicalTrials.
gov identifier: NCT03160898). Wyniki tego badania nie 
przyniosły znaczącej poprawy stanu zdrowia.

W celu poprawy siły mięśni stosowano także mono-
klonalne przeciwciało SRK-015, będące selektywnym 
i lokalnym inhibitorem miostatyny, która promuje wzrost 
i różnicowanie komórek mięśniowych oraz poprawia siłę 
mięśni u myszy SMA [66]. Ponieważ SRK-015 wiąże nie-
aktywną formę miostatyny, oczekuje się, że terapia spo-
woduje mniej skutków ubocznych niż wcześniejsze pró-
by celowane w formę aktywną lub receptor. Założenia te 
potwierdziły badania kliniczne I fazy (ClinicalTrials.gov 
identifier: NCT02644777). Trwające obecnie badania fazy 
II, mają potwierdzić pozytywne działanie i bezpieczeństwo 
terapeutyku na siłę mięśni pacjentów z SMA typu 2 i 3 
(ClinicalTrials.gov identifier: NCT03921528). 

Kilka prób klinicznych związanych z neuroprotek-
cją i wzmacnianiem komórek mięśni oparto na znanych 
wcześniej, ale zmienionych związkach, takich jak kwas 
walproinowy, acetylo-L karnityna, hydroksymocznik feny-

lomaślanu, riluzol i somatotropina. Niestety, mimo obiecu-
jących danych przedklinicznych, rezultaty badań klinicz-
nych, podobnie jak w przypadku olexosimu, nie przyniosły 
oczekiwanych wyników [67,68].

Ochronę funkcji neuronu ruchowego, modulowanie 
toksyczności środowiska i zastępowanie populacji komó-
rek nerwowych i komórek gleju umożliwia także wykorzy-
stanie komórek macierzystych. Wykazano, że przeszczep 
neuronalnych komórek macierzystych lub prekursorów 
neuronów ruchowych bezpośrednio do rdzenia kręgowego 
lub dooponowo do płynu mózgowo-rdzeniowego popra-
wia fenotyp u myszy SMA [69–71]. Badania z wykorzy-
staniem terapii komórkami macierzystymi nadal pozostają 
w fazie eksperymentów [72], a ich wykorzystanie może 
stanowić istotne działanie uzupełniające w leczeniu SMA, 
szczególnie u pacjentów, u których rdzeniowy zanik mię-
śni pojawił się w późniejszym wieku.

ModulACJA SpliCiNgu – NuSiNerSeN
Nowatorskie podejście do terapii SMA oraz innych chorób 
genetycznie uwarunkowanych reprezentuje wykorzystanie 
antysensowych nukleotydów (ang. antisense oligonucle-
otides, ASO) [73]. 

ASO to krótkie nici chemicznie modyfikowanych kwa-
sów nukleinowych zaprojektowane tak, by wiązać się 
z wybraną, komplementarną sekwencją mRNA. W zależ-
ności od miejsca wiązania, ASO wpływają na inaktywację 
transkryptu lub przebieg splicingu, prowadząc do zmiany 
zawartości eksonów [74]. 

Odpowiednio zmodyfikowane ASO w zależności od 
sekwencji mogą odpowiednio prowadzić do wykluczenia 
lub włączenia eksonu, który zostałby wycięty, tak jak ma 
to miejsce w przypadku SMA [75].

Wykorzystanie odpowiednich ASOs w leczeniu rdze-
niowego zaniku mięśni pozwala na włączenie eksonu 7 do 
transkryptu genu SMN2. Tak działa terapeutyczny oligo-
nukleotyd 2’-metoksyetylofosforanowy, nusinersen o han-
dlowej nazwie Spinraza. Antysensowy oligonukleotyd 
ukierunkowany jest na wiązanie specyficznej sekwencji 
wyciszającej w intronie pre-mRNA SMN2 (ang. intron 
splicing silencer N1, ISS-N1). Jej związanie umożliwia 
włączenie eksonu 7 do białka SMN. 

Skuteczność i bezpieczeństwo takiego rozwiązania wy-
kazano w warunkach in vitro i in vivo na mysim modelu 
SMA [76–79]. Nusinersen przeszedł także szereg testów 
klinicznych, a 23. grudnia 2016 r. jego wykorzystanie 
w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni zostało zatwier-
dzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, 
FDA (Food and Drug Administration). 21. kwietnia 2017 r. 
nusinersen zatwierdził też Komitet ds. Produktów Leczni-
czych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków 
(European Medicines Agency, EMA). W Polsce decyzją 
Ministerstwa Zdrowia od 1. stycznia 2019 r. Spinraza jest 
na liście leków objętych pełną refundacją dla pacjentów 
w każdym wieku. 

Mimo dobrych efektów klinicznych zastosowanie 
ASOs może być ograniczone. Wiąże się to z wielkością 
cząsteczek antysensowych oligonukleotydów, które mają 
bardzo ograniczoną zdolność przekraczania bariery krew-
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-mózg. Stąd podawanie nusinersenu polega na wielokrot-
nym dokanałowym podawaniu leku do płynu mózgowo-
-rdzeniowego przez nakłucie lędźwiowe. Paradoksalnie, 
zaletą lokalnego dostarczania leku do ośrodkowego układu 
nerwowego jest fakt, że umożliwia ono wysokie, lokalne 
dawkowanie w tkance docelowej, przy niskim obciążeniu 
wątroby i nerek [80–82].

Podawanie nusinersenu odbywa się wg następującego 
schematu: na początku leczenia podaje się trzy dawki na-
sycające, każdą w odstępie 14 dni. Czwartą dawkę nasyca-
jącą należy podać 35 dni po trzeciej dawce. Harmonogram 
leczenia podtrzymującego to jedna dawka co cztery mie-
siące [83]. Prowadzone obecnie testy kliniczne DEVOTE 
i SHINE pozwolą na sprawdzenie badania skutków długo-
falowego podawania nusinersenu – skuteczności i bezpie-
czeństwa oraz podawania wyższych dawek leku, powią-
zanych z mniejszą częstotliwością wkłucia lędźwiowego 
(ClinicalTrials.gov identifier: NCT04089566). 

iNNe ModulAtory SpliCiNgu 
Odmiennym podejściem rozwiązującym problem składa-
nia genów jest wykorzystanie małych, specyficznych czą-
steczek, które podobnie do ASO, mogą wpływać na proces 
splicingu. Cząsteczki zaprojektowane tak, by z wysoką 
swoistością umożliwiać włączanie eksonu 7 SMN2, mogą 
stać się potencjalnymi lekami na SMA.

Badanie przesiewowe in vitro pozwoliło zidentyfiko-
wać cząsteczki RG7800 oraz RG7916 znaną pod nazwą 
risdiplam. Traktowanie tymi związkami zmodyfikowanych 
genetycznie myszy z objawami SMA1, doprowadziło do 
znacznego wzrostu poziomu białka SMN, poprawy funkcji 
motorycznych i przedłużenia życia (z 18 do 150 dni) [84]. 
Mechanizm działania RG7800 i RG7916, podobnie jak 
ASO, polega na bezpośredniej interakcji z dwoma odręb-
nymi miejscami pre-mRNA SMN2. Wiązanie to stabilizuje 
dotąd niezidentyfikowany kompleks rybonukleoproteino-
wy (RNP), zapewniając specyficzne działanie tych sub-
stancji [85].

W dwóch testach klinicznych przeprowadzonych u zdro-
wych dorosłych i pacjentów z SMA typu 2 i 3 wykazano, 
że trwające 12 tygodni leczenie RG7800 – doustnym mo-
dulatorem splicingu genu SMN2, było dobrze tolerowane. 
Podawanie terapeutyku prowadziło do zależnego od dawki 
prawidłowego składania transkryptu SMN2, promując wy-
twarzanie pełnej długości białka i obniżenie ilości mRNA 
bez eksonu 7 (SMN-Δ7). Poziom prawidłowego białka 
SMN u pacjentów SMA wzrósł nawet dwukrotnie [86].

O ile nusinersen, zatwierdzony przez FDA, wskazany 
jest do leczenia wszystkich typów SMA, to RG7800 dedy-
kowany jest dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni 
cierpiących na typ 2 i 3 choroby [86].

Kolejną cząsteczką, której zdolność do włączania 
7 eksonu w transkrypcie SMN2 udowodniono, jest risdi-
plam. Pierwsze testy związku na pacjentach wykazały do-
brą tolerancję i zależną od dawki skuteczność – do 41% 
wzrostu mRNA genu SMN2 [87]. Obecnie prowadzone 
testy risdiplamu znajdują się w II i III fazie badań klinicz-
nych ClinicalTrials.gov identifier: NCT02913482).

terApiA geNowA
Możliwości leczenia chorób uwarunkowanych genetycz-
nie, niepoddających się dotychczasowym metodom tera-
peutycznym, stwarza terapia genowa. Jedna ze strategii te-
rapii genowej opiera się na przeniesieniu prawidłowej ko-
pii genu (tzw. gen terapeutyczny) do komórek, w których 
występuje zmutowany gen. Geny terapeutyczne zwykle 
wprowadza się do organizmu chorego dzięki zastosowaniu 
wektorów wirusowych.

Terapia genowa w SMA pozwala na dostarczenie do 
komórek motoneuronów funkcjonalnej kopii genu kodu-
jącego pełną długość ludzkiego białka SMN [88], tym sa-
mym usuwając podstawową przyczynę SMA – utratę genu 
SMN1. 

Skuteczne dostarczanie niezmutowanego genu SMN1 
do komórek jest możliwe dzięki zastosowaniu wektora 
AAV – wirusa towarzyszącego adenowirusom (ang. ade-
no-associated virus). AAV to małe, niepatogenne wirusy, 
które mogą skutecznie wnikać do komórek ośrodkowego 
układu nerwowego, ponieważ „infekują” neurony ruchowe 
i astrocyty [89]. 

Najbardziej obiecujące wyniki uzyskano, badając sero-
typ 9 wirusa AAV, który można podawać pacjentom przez 
wstrzyknięcie dooponowe lub ogólnoustrojowo, wykorzy-
stując fakt, iż wirus jest zdolny do przekroczenia bariery 
krew-mózg. Ta druga możliwość pozwala na nieinwazyjne 
podanie terapeutycznego genu [90]. 

Zastosowanie AAV9 jako wektora dostarczającego pra-
widłową sekwencję nukleotydową ludzkiego genu SMN1 
pozwoliło na opracowanie terapeutyku onasemnogene 
abeparvovec, AVXS-101 o nazwie handlowej Zolgensma. 

Zarówno w trwających jak i zakończonych badaniach 
u pacjentów leczonych AVXS-101 wykazano znaczną po-
prawę zdolności osiągania kamieni milowych rozwoju ru-
chowego [91]. 

Już jednorazowy wlew dożylny dużej dawki wektora 
wirusowego AAV 9 zawierającego prawidłowy gen SMN1 
u pacjentów cierpiących na SMA typu pierwszego spowo-
dował wydłużenie czasu przeżycia oraz poprawę funkcji 
motorycznych. W okresie obserwacji do dwóch lat po 
podaniu terapeutyku nie obserwowano efektu zaniku ani 
regresji klinicznej funkcji motorycznych. Jedynym wyraź-
nym działaniem niepożądanym występującym u niewiel-
kiej części pacjentów było przejściowe i bezobjawowe 
zwiększenie poziomu aminotransferazy, które ustępowało 
po podaniu prednizolonu [91]. 

Ponadto, z dotychczasowych obserwacji wynika, że 
użycie wektora jest bezpieczne dla organizmu pacjenta, 
a jego ekspresja ogranicza się jedynie do komórek doce-
lowych. W analizie preparatów tkankowych pobranych 
podczas autopsji dwóch niemowląt z rdzeniowym zani-
kiem mięśni leczonych AVXS-101, najwyższe poziomy 
wektorowego DNA stwierdzono w wątrobie; wirus zi-
dentyfikowano również w mózgu, sercu, pachwinowym 
węźle chłonnym, nerce, płucu, jelitach, trzustce, nerwach 
obwodowych, mięśniach szkieletowych, rdzeniu kręgo-
wym, śledzionie i grasicy. U pacjentów, którzy otrzymali 
pojedynczą infuzję dożylną AVXS-101 i byli obserwowa-
ni przez 18 miesięcy po infuzji, wektor z terapeutycznym 
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genem identyfikowano w ślinie, moczu i stolcu. Stężenia 
wirusa AAV w wydzielinach ustrojowych były jednak ni-
skie i bardzo niskie następnego dnia po infuzji, a następnie 
w ciągu 1 – 3 tygodni spadły do niewykrywalnego pozio-
mu; stężenia w kale były znacznie wyższe do dwóch tygo-
dni po infuzji i spadały do niewykrywalnego poziomu 1 – 2 
miesięcy po wstrzyknięciu [88]. 

24. maja 2019 r. preparat Zolgensma został zatwierdzony 
w Stanach Zjednoczonych do leczenia pacjentów w wieku 
poniżej 2 lat, u których zdiagnozowano SMA, w tym tych, 
u których wystąpiły pierwsze objawy. Terapia ma na celu 
usunięcie pierwotnej genetycznej przyczyny SMA i skutecz-
nego zatrzymania postępu choroby poprzez wprowadzenie 
do komórek nerwowych w pełni funkcjonalnej kopii genu 
SMN1 za pomocą jednorazowej infuzji dożylnej.

Obecnie Europejska Agencja Leków wdrożyła proce-
durę standardowego sprawdzenia leku. Najprawdopodob-
niej akceptacji terapii w Europie oczekuje się na początku 
roku 2020. 

podSuMowANie
Mimo niewątpliwych sukcesów leczenia SMA wykorzystu-
jącego ASO i terapię genową, wciąż nie wiadomo, jakie będą 
długoterminowe skutki leczenia. Potrzeba nieustających te-
stów klinicznych polegających na monitorowaniu chorych 
poddanych tym nowatorskim metodom leczniczym. Jedynie 
wyniki uzyskane dzięki wieloletnim obserwacjom pozwolą 
na ustalenie zarówno pozytywnych jak i negatywnych skut-
ków terapii oraz umożliwią ocenę trwałości oraz bezpie-
czeństwa długotrawałego stosowania u pacjentów z SMA 
terapii zastępczej genów i modulatorów splicingu.

Istotny problem terapii ASO stanowi konieczność wie-
lokrotnego nakłuwania lędźwiowego wykonywanego u pa-
cjentów w celu podania leku. Choć do tej pory procedura 
ta wydaje się być dobrze tolerowana, nie wiadomo, czy 
jej wieloletnie powtarzanie nie spowodowuje wystąpienia 
nieprzewidywalnych dziś komplikacji. Alternatywę mogą 
tu stanowić dooponowe pompy dostarczające terapeutyk. 

W trakcie opracowywania (II i III faza badań klinicz-
nych) jest obecnie strategia modulacji splicingu przez bio-
dostępne małe cząsteczki, które specyficznie celują w gen 
SMN2 (ClinicalTrials.gov identifier: NCT02913482). Po-
dawanie doustne modulatorów splicingu umożliwiłoby po-
minięcie konieczności powtarzania nakłucia lędźwiowego 
i ukierunkowały terapię nie tylko na komórki ośrodkowe-
go układu nerwowego, ale także na inne tkanki. 

To właśnie ekspresja białka SMN we wszystkich ko-
mórkach jest kolejnym nierozstrzygniętym problemem te-
rapii. Dotychczasowe leczenie powoduje bowiem wzrost 
poziomu białka SMN jedynie w komórkach ośrodkowego 
układu nerwowego. Tymczasem na modelu mysim wyka-
zano, że całkowite wyzdrowienie lub wydłużenie długości 
życia osobników zaobserwowano dopiero po przywróce-
niu produkcji białka SMN zarówno w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym, jak i w innych tkankach [85]. Jak dotąd 
nie wiadomo, czy wyniki tych badań znajdą także potwier-
dzenie u ludzi, czy są może artefaktem modelu, w który 
ludzkie geny SMN2 przenosi się do myszy (myszy posia-
dają tylko jeden gen Smn).

Mimo wielu niewiadomych i problemów związanych 
z zastosowaniem terapii genowej i modulatorów splicin-
gu u pacjentów cierpiących na SMA, należy podkreślić, 
że terapie te są jedynymi umożliwiającymi skuteczne 
przywrócenie prawidłowego fenotypu i wyleczenie pa-
cjenta.
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