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Odkrycie nieciągłej struktury genów przez 
Roberts’a i Sharp’a, uhonorowanych za 

to osiągnięcie Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjo-
logii i medycyny w roku 1993, ujawniło istnie-
nie procesu składania (ang. splicing) pierwotnego 
transkryptu (pre-mRNA) w organizmach euka-
riotycznych, obejmującego wycinanie intronów 
i łączenie eksonów w dojrzały transkrypt, który 
jest matrycą w procesie biosyntezy białka (trans-
lacji) [1]. Obecnie wiemy, że w genomie człowieka 
większość genów zawiera 3-8 intronów (przecięt-
nie – 7–8) [2]. Jednym z rekordzistów jest gen DMD, 
który zawiera ich aż 78. Istnieje także niewielka 
pula genów (~680), które nie zawierają w swojej 
sekwencji intronów [3]. Wyniki badań nad wyci-
naniem intronów nie tylko wskazały na fascynującą 
złożoność procesu ekspresji genów, ale znalazły też 
praktyczne zastosowanie w projektowaniu nowych 
form terapii. Ten drugi aspekt jest tematem niniej-
szego artykułu.

Proces składania RNA

W procesie transkrypcji informacja zapisana 
w genie zostaje przepisana z DNA na sekwencję 
 pre-mRNA, który następnie ulega obróbce, na którą 
składają się trzy podstawowe procesy: dodanie cza-
peczki do końca 5’, dodanie traktu poliadeninowego 
(ogona poliA) do końca 3’, a także wycięcie sekwen-
cji niekodujących (intronów) i połączenie eksonów 
[4]. Procesy te zachodzą przeważnie równocześnie 
z transkrypcją. W wyniku takiej obróbki powstaje 
dojrzały, pozbawiony intronów, transkrypt, który 
zostaje przetransportowany z jądra komórkowego 
do cytoplazmy, gdzie zachodzi proces biosyntezy 
białka. Wycięcie intronu wymaga pełnej precyzji, 
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ponieważ błędy mogłyby skutkować zmianą ramki 
odczytu i powstawaniem nieprawidłowego białka. 
Dodatkowa komplikacja wynika z faktu, że introny 
są zwykle znacznie dłuższe od eksonów: średnia 
długość eksonu wynosi 163 nukleotydy, natomiast 
średnia długość intronu – 5849 nukleotydów [5]. 
Cały proces jest uzależniony od rozpoznania gra-
nic eksonu przez komponenty kompleksu składa-
jącego RNA (spliceosomu) oraz łączenia wszystkich 
wykrytych eksonów poprzez wycięcie znajdują-
cych się między nimi intronów. Jeśli nie dojdzie 
do rozpoznania granic danego eksonu z sąsiadują-
cymi z nim dwoma intronami, ekson ten nie zosta-
nie uwzględniony w ostatecznym transkrypcie [6]. 
Za cały proces składania pre-mRNA odpowiedzialna 
jest skomplikowana maszyneria złożona z cząste-
czek RNA i białek, tworzących kompleksy rybonu-
kleoproteinowe.

Niemal wszystkie introny zbudowane są według 
wspólnego, ogólnego planu, który warunkuje 
dokładne rozpoznanie ich lokalizacji i granic ekson/
intron (rycina 1). Intron, od strony 5’, zaczyna się 

sekwencją 5’-GU, a na końcu 3’ zamyka go sekwen-
cja AG-3’. Blisko końca 3’ zlokalizowany jest trakt 
polipirymidynowy oraz tzw. miejsce rozgałęzie-
nia zawierające resztę adeniny (A), która jest klu-
czowa dla zajścia pierwszej reakcji transestryfikacji 
w trakcie wycinania intronu. Taki układ rozpozna-
wany jest przez kompleksy małych jądrowych RNA 
(snRNA) z wieloma różnymi białkami [2]. snRNA, na 
zasadzie komplementarności lub na drodze innych 
oddziaływań, rozpoznają i wiążą określone sekwen-
cje w intronie i na granicy ekson/intron. Przykła-
dowo, cząsteczka U1 snRNA rozpoznaje miejsce 
donorowe (miejsce cięcia po stronie 5’ intronu), 
a U2 łączy się w miejscu rozgałęzienia, co inicjuje 
powstanie kompleksu składającego. Za ostateczne 
wycięcie intronu oraz połączenie sąsiadujących eks-
onów odpowiedzialny jest makrokompleks złożony 
z U2, U5 i U6 snRNA oraz wielu białek [4]. Wycię-
cie intronu obejmuje dwie następujące po sobie 
reakcje transestryfikacji. Najpierw wiązanie fosfo-
diestrowe 3’–5’ pomiędzy ostatnim nukleozydem 
w eksonie X i pierwszym nukleozydem w intronie 
(wspomniana wyżej reszta G w miejscu donoro-
wym) zostaje przerwane, z jednoczesnym wytwo-
rzeniem nowego wiązania fosfodiestrowego 2’-5’ 
między pierwszą resztą G intronu a resztą A wystę-
pującą w miejscu rozgałęzienia wewnątrz intronu. 
Skutkuje to powstaniem pętli, co nadaje wycina-
nemu intronowi strukturę „lassa”. Następnie wolny 
koniec 3’ eksonu X atakuje wiązanie fosfodiestrowe 
pomiędzy ostatnim nukleozydem intronu (wspo-
mniana wyżej reszta G dinukleotydu AG-3’) oraz 
pierwszym nukleozydem kolejnego eksonu (X+1), 
co prowadzi do wytworzenia nowego wiązania fos-
fodiestrowego 3’-5’ pomiędzy ostatnim nukleozy-
dem eksonu X oraz pierwszym nukleozydem eks-
onu X+1, z jednoczesnym uwolnieniem wyciętego 
intronu, który ulega następnie degradacji [7].

Kanoniczne składanie pre-mRNA oznacza każ-
dorazowo wycięcie wszystkich intronów oraz połą-
czenie wszystkich eksonów w dojrzały transkrypt 
mRNA. Zaobserwowano jednak, że ponad 90% 
genów ulega alternatywnemu składaniu. Najczęst-
szym wariantem jest pominięcie jednego z ekso-
nów. Możliwy jest także wybór alternatywnych 
miejsc cięcia 5’ lub 3’. Rzadziej zdarza się zachowa-
nie intronu [4]. Alternatywne składanie  pre-mRNA 
zwiększa różnorodność powstających białek – 
z jednej cząsteczki pre-mRNA otrzymujemy kilka 
wariantów mRNA, na bazie których powstają białka 
o nieco innej strukturze i funkcji. Dzięki temu moż-
liwa jest m.in. tkankowo-specyficzna lub deter-
minowana zmiennymi warunkami fizjologicznymi 
regulacja aktywności białek [6].

Proces alternatywnego składania pre-mRNA 
podlega precyzyjnej kontroli [7]. Odpowiedzialne 
są za to zarówno elementy cis (wewnętrzne 

Rycina 1. Schemat ogólnej budowy intronu oraz dwuetapowej 
transestryfikacji zachodzącej w trakcie składania RNA. Przerywane 
czerwone linie oznaczają miejsca uczestniczące w reakcji transestryfikacji.
Figure 1. Schematic presentation of intron structure and the two-step 
transesterification occurring during RNA splicing. Red dashed lines indicate 
sites involved in transesterification.
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fragmenty sekwencji pre-mRNA), jak i czynniki 
trans (białka regulatorowe rozpoznające sekwen-
cje cis lub oddziałujące w inny sposób na kom-
pleks składający). Sekwencje cis, które nasilają 
wykrywanie granic eksonu i wycinanie intronu, 
a co za tym idzie, włączenie danego eksonu do 
ostatecznego transkryptu, nazywamy wzmacnia-
czami składania. Takie sekwencje mogą być obecne 
zarówno wewnątrz intronu (intronowe sekwen-
cje wzmacniające, ISE), jak i wewnątrz eksonu 
(eksonowe sekwencje wzmacniające, ESE). Z kolei 
sekwencje, które blokują wykrywanie granic eks-
onu i wycinanie intronu, a co za tym idzie pro-
mują pominięcie eksonu, nazywane są wycisza-
czami składania. Tak jak sekwencje wzmacniające, 
wyciszacze mogą być obecne wewnątrz intronu 
(intronowe sekwencje wyciszające, ISS) lub eks-
onu (eksonowe sekwencje wyciszające, ESS) [6]. 
Aby wywrzeć efekt, sekwencje wzmacniające 
i sekwencje wyciszające muszą zostać rozpoznane 
i związane przez właściwe białka, odpowiednio, 
białka z rodziny SR i hnRNP (rycina 2). Pierwsze 
z nich zatem stymulują, a drugie – hamują two-
rzenie kompleksu składającego na granicy ekson/
intron, z którą sąsiadują [6]. Białka SR i hnRNP 
same również podlegają regulacji, na przykład 
poprzez ich odwracalną fosforylację, przez co ich 
aktywność może być precyzyjnie dopasowywana 
do aktualnego zapotrzebowania komórki na dany 
wariant białka.

To, czy dany ekson zostanie włączony do doj-
rzałego transkryptu, czy też nie, zależy również od 
tempa transkrypcji. Szybkie tempo transkrypcji 
sprzyja pomijaniu alternatywnego eksonu w trak-
cie składania, natomiast spowolnienie tempa trans-
krypcji sprzyja jego włączaniu do dojrzałego mRNA. 
Tempo samej transkrypcji zależy od różnych czyn-
ników, wśród których ważną rolę odgrywają mody-
fikacje epigenetyczne [8]. DNA występuje w jądrze 
komórkowym w połączeniu z zasadowymi biał-
kami histonowymi, tworząc podstawowe struk-
tury chromatyny jądrowej zwane nukleosomami. 
Różne kowalencyjne modyfikacje histonów i DNA 
(np. ich metylacja) wpływają na gęstość upakowa-
nia nukleosomów w chromatynie. Gęstsze upa-
kowanie nukleosomów sterycznie utrudnia trans-
krypcję, zatem jej przebieg może być regulowany 
poprzez wpływ na stopień upakowania nukleoso-
mów. Odkryto na przykład, że gen kodujący neuro-
nalne białko neureksynę ulega u myszy alternatyw-
nemu składaniu, które zależy od trimetylacji reszty 
lizyny (K), która występuje jako dziewiąta z kolei 
w łańcuchu histonu H3 (H3K9me3) [9]. W róż-
nych rejonach mózgu ekson 22 tego genu ulega 
w trakcie składania RNA usunięciu i nie pojawia się 
w dojrzałym transkrypcie. Pojawienie się H3K9me3 
w rejonie chromatyny obejmującej sekwencję 

eksonu 22 powoduje kondensację nukleosomów, 
przez co polimeraza RNA wolniej przesuwa się 
wzdłuż sekwencji genu w trakcie transkrypcji, co 
daje czas na utworzenie kompleksu składającego 
wokół granic eksonu 22, dzięki czemu pojawia się 
on w dojrzałym transkrypcie. Co ciekawe, wspo-
mniany proces zachodzi w komórkach hipokampa, 
umożliwiając konsolidację śladów pamięciowych [8, 
9]. Zaobserwowano również, że aktywność białka 
MeCP2, które rozpoznając i wiążąc zmetylowany 
DNA, prowadzi do zwiększenia kondensacji nukle-
osomów, także wpływa na profil składania wielu 
genów poprzez spowolnienie syntezy pre-mRNA 
przez polimerazę RNA II [8,10].

Wcześnie zorientowano się, że zaburzenia w pro-
cesie składania pre-mRNA są związane z różnymi 
stanami chorobowymi. Jednym z pierwszych 
przykładów było odkrycie, że niektóre z muta-
cji w genie kodującym beta-globinę, wywołujące 
beta-talasemie, skutkują wprowadzeniem nowych, 

Rycina 2. Uproszczony schemat oddziaływania sekwencji wzmacniających 
składanie RNA (eksonowych – ESE i intronowych – ISE) oraz wyciszających 
składanie RNA (ESS i ISS) na aktywność kompleksu składającego 
(spliceosomu). Zaznaczono udział białek SR i hnRNP.
Figure 2. A simplified presentation of the effect of RNA splicing enhancers 
(exonic - ESE, and intronic - ISE sequences) and splicing silencers (ESS and 
ISS) on the activity of the spliceosome. The involvement of SR and hnRNP 
proteins is included.
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nieprawidłowych miejsc cięcia 5’ wewnątrz intro-
nów 1 lub 2 oraz aktywują kryptowe (słabe i wcześ-
niej nieaktywne) miejsce cięcia 3’, przez co dojrzały 
transkrypt zawiera fragment intronu, i powstaje 
dłuższe, niefunkcjonalne białko [1]. Już 25 lat temu 
wykazano, że blokowanie, będących wynikiem 
mutacji, miejsc składania przy użyciu specyficz-
nych oligonukleotydów powoduje przywrócenie 
prawidłowego wzorca składania RNA i stymulację 
syntezy prawidłowej wersji beta-globiny w ukła-
dzie in vitro [11]. Trudne jednak okazało się uzy-
skanie wymiernych efektów użycia takiej strate-
gii w modelach in vivo, m.in. ze względu na niską 
wydajność przenikania oligonukleotydów do komó-
rek prekursorowych erytrocytów w szpiku kost-
nym [12]. Tego typu obserwacje stworzyły jednak 
przestrzeń do prac nad terapeutycznymi modu-
latorami alternatywnego składania (MAS). Dalsza 
część artykułu w większości prezentuje wiedzę na 
temat modulatorów składania RNA, które znalazły 
już zastosowanie kliniczne lub znajdują się w fazie 
zaawansowanych badań klinicznych.

MAS w rzadkich chorobach 
neurodegeneracyjnych

Alternatywne składanie RNA było i jest przed-
miotem wielu badań w kilku chorobach neurode-
generacyjnych, takich jak np. stwardnienie zani-
kowe boczne, choroba Alzheimera czy otępienie 
czołowo-skroniowe [13]. Co więcej, jest to pierw-
sza grupa chorób, w przypadku których wpro-
wadzono do terapii leki oparte o modulację pro-
cesu składania RNA. Najgłośniejszym przykładem 
jest dopuszczenie nusinersenu (Spinraza) do lecze-
nia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA, ang. spi-
nal muscular atrophy) [14]. Lek ten jest refundo-
wany w Polsce od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich 
pacjentów z SMA. Kolejnym lekiem jest eteplir-
sen (Exondys 51), który warunkowo dopuszczono 
w USA do leczenia dystrofii mięśniowej Duchen-
ne’a (DMD) [15]. Kilka innych preparatów znaj-
duje się aktualnie w fazie zaawansowanych badań 
klinicznych. Można spodziewać się zatem, że liczba 
dostępnych na rynku MAS powiększy się w ciągu 
kilku najbliższych lat.

Rdzeniowy zanik mięśni
SMA jest rzadką (~1:11000 urodzeń), autoso-

malną recesywną chorobą genetyczną uwarun-
kowaną utratą funkcji genu SMN1, niemal zawsze 
w wyniku delecji odcinka chromosomu 5q13 [16]. 
Brak białka SMN prowadzi do zaburzenia funk-
cji komórek różnych tkanek, ale jego najważniej-
szą konsekwencją jest degeneracja motoneuro-
nów obecnych w rdzeniu kręgowym. Degeneracja 
motoneuronów zaburza stymulację nerwową mięśni 
poprzecznie prążkowanych, co prowadzi do postę-
pującego osłabienia mięśni, ogólnego upośledzenia 
motoryki oraz narastających trudności w oddycha-
niu. Wyróżnia się pięć typów SMA (tabela 1), które 
znacząco różnią się przebiegiem [17, 18]. Około 
60% pacjentów cierpi na SMA typu 1. Choć niemal 
wszyscy pacjenci z SMA charakteryzują się dele-
cją genu SMN1, to przebieg choroby jest modyfiko-
wany między innymi przez liczbę kopii genu SMN2, 
który jest paralogiem SMN1. Sekwencja obu genów 
różni się tylko kilkoma nukleotydami, jednak róż-
nica ta jest odpowiedzialna za odmienny wzór skła-
dania RNA genu SMN2 [19]. Uważa się, że zamiana 
jednego z nukleotydów w sekwencji eksonu 7 
(zamiana C na T w pozycji 6) genu SMN2 powoduje, 
że rejon ten przestaje być rozpoznawany jako eks-
onowy wzmacniacz składania, co zaburza wykry-
wanie granicy eksonu 7. Ponadto, w intronie 7 genu 
SMN2 aktywny jest intronowy wyciszacz składa-
nia (oznaczany symbolem ISS-N1) [17]. Prowa-
dzi to do wykluczenia eksonu 7 z dojrzałego trans-
kryptu. Syntetyzowane jest zatem krótsze białko 
SMN (oznaczane jako SMNΔ7), które pozbawione 
jest fragmentu kodowanego przez ekson 7. Białko 
to ulega szybkiej degradacji. Taki wzór składania nie 
jest jednak w pełni wydajny. Okazuje się bowiem, 
że około 10% dojrzałych transkryptów powstają-
cych na bazie sekwencji SMN2 zawiera ekson 7. Taki 
wariant mRNA prowadzi do powstania białka peł-
niącego taką samą funkcję jak produkt genu SMN1 
(rycina 3). Pacjenci z SMA różnią się liczbą kopii 
genu SMN2. Im więcej jego kopii, tym przebieg cho-
roby jest łagodniejszy, ponieważ powstaje więcej 
funkcjonalnego białka SMN [16].

Odkrycie istnienia genu SMN2, który ulega-
jąc alternatywnej obróbce może generować syn-
tezę niewielkich ilości funkcjonalnego białka SMN, 
otworzyło drogę terapiom molekularnym, które 
przywracają ekspresję funkcjonalnego SMN. Dzieje 
się to poprzez nasilenie tej ścieżki alternatyw-
nego składania SMN2, która prowadzi do włącze-
nia eksonu 7 w dojrzały transkrypt. Wykorzystuje 
się w tym celu dwie odmienne strategie modula-
cji. Pierwsza oparta jest o użycie antysensownych 
oligonukleotydów, które działają poprzez wiązanie 
na zasadzie komplementarności i blokowanie intro-
nowego wyciszacza składania ISS-N1 w intronie 7. 

Tabela 1. Podział rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) na typy.
Table 1. The typology of spinal muscular atrophy (SMA).

Typ SMA Moment wystąpienia objawów Objawy motoryczne Liczba kopii SMN2

0 Obecne od urodzenia Bardzo ciężki przebieg 1

1 Przed 6 mies. życia Nigdy nie siedzą samodzielnie 2

2 Między 6 a 18 mies. życia Nigdy nie chodzą samodzielnie 3

3 Po 18 mies. życia Utrata zdolności chodzenia 3-4

4 Pojawiają się w dorosłości Łagodne osłabienie mięśni ≥4
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Z kolei skuteczność drobnocząsteczkowych leków 
wynika zarówno z oddziaływania z elementami 
cis, jak i oddziaływania na elementy regulatorowe 
trans, choć mechanizmy działania tych związków 
nie zawsze zostały do tej pory dokładnie określone. 
W wyniku zastosowania takiej formy leczenia, ta 
ciężka, i nierzadko śmiertelna choroba zostaje prze-
kształcona w chorobę przewlekłą o znacznie łagod-
niejszym przebiegu [15].

Inną, przełomową strategią leczenia przyczy-
nowego SMA było opracowanie terapii genowej, 
której celem jest wprowadzenie sekwencji genu 
SMN1 do komórek organizmu [16]. Preparat Zol-
gensma, okrzyknięty najdroższym lekiem na świe-
cie, wykorzystuje jako wektor do przenoszenia 
DNA wiriony niepatogennego wirusa towarzyszą-
cego adenowirusom AAV9, do którego wprowa-
dzono sekwencję cDNA genu SMN1, usuwając przy 
tym genom wirusa. Wektor wprowadza sekwen-
cję genu do jądra komórek, w tym – motoneuro-
nów, co umożliwia w nich produkcję białka SMN. 
Materiał genetyczny nie integruje się z genomem 
jądrowym (nie wbudowuje się do chromosomów), 
a zatem długoterminowa synteza białka SMN moż-
liwa jest tylko w niedzielących się komórkach [20]. 
Lek ten stosowany jest w postaci jednorazowego 
podania dożylnego, jednak wyłącznie u pacjentów 
poniżej 2 roku życia.

Oligonukleotydowe przełączniki 
składania RNA

Antysensowne oligonukleotydy (ASO) są krót-
kimi (zwykle o długości 15–30 nukleotydów), jed-
noniciowymi cząsteczkami chemicznie modyfiko-
wanych kwasów nukleinowych, które na zasadzie 
komplementarności rozpoznają i wiążą docelowe 
sekwencje w RNA [21]. Aby ekson 7 pojawił się 
w dojrzałym transkrypcie SMN2, konieczne jest 
zablokowanie działania intronowego wyciszacza 
składania. Antysensowne oligonukleotydy rozpo-
znają na zasadzie komplementarności zasad azoto-
wych właśnie ten fragment pre-mRNA SMN2 i ste-
rycznie blokują jego rozpoznanie przez odpowiednie 
białka. Uniemożliwia to utworzenie kompleksu, 
który hamowałby detekcję granicy ekson/intron. 
W konsekwencji granica między eksonem 7 i intro-
nem 7 jest wykrywana, co skutkuje włączeniem 
eksonu 7 do dojrzałego transkryptu (rycina 3). 
Opracowano przynajmniej kilka oligonukleotydów, 
które stymulowały syntezę funkcjonalnego białka 
SMN na drodze opisanego wyżej mechanizmu [13]. 
Jeden z nich, nusinersen, został dopuszczony do 
leczenia SMA zarówno w Europie, jak i USA. Przed 
podaniem leku konieczne jest potwierdzenie dele-
cji odcinka chromosomu 5q, w którym obecny jest 
gen SMN1 [22].

Nusinersen jest 18-merycznym oligonukle-
otydem, w którym zmodyfikowano chemicz-
nie szkielet cukrowo-fosforanowy [17]. W celu 
zwiększenia stabilności cząsteczki, w miejsce grup 
fosforanowych wprowadzono grupy tiofosforanowe 
(rycina 4), co zmniejsza wrażliwość na degradację 
enzymatyczną przez nukleazy obecne w płynach 
biologicznych. Ponadto, pierścień rybozy został 
zmodyfikowany w pozycji 2’ przez wprowadze-
nie ugrupowania 2-metoksyetylowego, co niwe-
luje rozpoznawanie dupleksu utworzonego przez 
nusinersen i pre-mRNA SMN2 przez enzym rybo-
nukleazę H, co skutkowałoby rozkładem pre-mRNA 

Rycina 3. Schemat składania pre-mRNA SMN2. Dominująca ścieżka 
składania, wynikająca z obecności reszty tyminy (T) w pozycji 6 sekwencji 
eksonu 7 oraz z obecności sekwencji ISS-N1 w intronie 7, prowadzi do 
powstania cząsteczki mRNA pozbawionej eksonu 7, i w konsekwencji do 
syntezy białka SMAΔ7. W dolnej części zobrazowano mechanizm działania 
nusinersenu, który na zasadzie komplementarności wiąże odcinek ISS-N1, 
znosząc tym samym jego hamujący wpływ na utworzenie kompleksu 
składającego na granicy eksonu 7 z intronem 7.
Figure 3. Schematic presentation of SMN2 splicing. The prevailing mode 
of splicing, resulting from the presence of thymine residue (T) in position 6 
of the sequence of exon 7 and the presence of ISS-N1 sequence in intron 7, 
leads to the exclusion of exon 7 from mRNA and the production of 
shortened SMAΔ7 protein. The lower part depicts the mechanism of action 
of nusinersen, which binds ISS-N1 sequence by base-pair complementarity 
and abolishes the inhibition of spliceosome formation at exon 7 
and intron 7 boundary.
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i zahamowaniem syntezy białka SMN. Nusinersen in 
vivo zwiększa poziom funkcjonalnego białka SMN, 
przez co zmniejsza degenerację neuronów w rdze-
niu kręgowym. Powoduje znaczące spowolnienie 
lub wręcz zahamowanie progresji choroby. Co wię-
cej, część pacjentów uzyskuje wskaźniki rozwoju 
motorycznego, takie jak na przykład samodzielne 
siedzenie lub chodzenie, które byłyby niemożliwe 

do uzyskania przy braku leczenia. Lek wykazy-
wał skuteczność we wszystkich typach SMA (nie 
testowano leku w typie 0) [23]. Obecnie prowa-
dzone są badania kliniczne w grupie pacjentów pre-
symptomatycznych, u których testami genetycz-
nymi potwierdzono delecję SMN1 oraz obecność 
dwóch/trzech kopii SMN2, a co za tym idzie, u któ-
rych rozwinie się SMA typu 1 lub 2. Uważa się, że 

Rycina 4. Budowa chemiczna oligonukleotydów. Po lewej przedstawiono fragment cząsteczki nusinersenu. W górnej części 
przedstawiono ogólny wzór budowy eteplirsenu. W ramce umieszczono schemat budowy cząsteczki RNA. Poniżej przedstawiono 
ogólnie strukturę chemiczną nukleotydów zawierających zmodyfikowane reszty rybozy – z grupą metoksylową w pozycji 2’ 
oraz z wewnętrznym mostkiem metylenowym (ang. locked nucleic acids, LNA) B oznacza zasadę azotową. 
Źródło: wikimedia.com (zmodyfikowane).
Figure 4. The chemical structure of oligonucleotides. A fragment of nusinersen molecule is shown on the left. The general structure 
of eteplirsen is shown in the upper-right panel. The structure of RNA is shown in the frame. Underneath, the structure of 
oligonucleotides containing a modified ribose ring is shown: oligos methoxylated at position 2' (2'OMe) or locked nucleic acids (LNA). 
B stands for base. Source: wikimedia.com (with modifications).
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wcześniejsze podanie leku może skuteczniej niwelo-
wać lub opóźniać objawy choroby, znacząco zwięk-
szając szanse bardziej prawidłowego rozwoju. Choć 
badanie nie zostało jeszcze zakończone, zaobser-
wowano już u dzieci pozytywny wpływ na rozwój 
motoryczny, w tym uzyskanie zdolności do samo-
dzielnego siedzenia czy zdolności chodzenia, które 
nie mogłyby rozwinąć się u nieleczonych dzieci 
z SMA typu 1/2 [18].

Nusinersen podawany jest w postaci roztworu 
(12 mg w 5 ml) poprzez nakłucie lędźwiowe, 
dooponowo, bezpośrednio do płynu mózgowo-
-rdzeniowego. Podanie dożylne jest nieskuteczne, 
ze względu na nikłą penetrację nusinersenu przez 
barierę krew-mózg. Ze względu na drogę poda-
nia, preparat prawdopodobnie nie wykazuje istot-
nego działania farmakologicznego poza ośrodko-
wym układem nerwowym. Lek wykazuje bardzo 
długi czas półtrwania w płynie mózgowo-rdzenio-
wym (około 150 dni). Po przeniknięciu do krwi, 
nusinersen eliminowany jest przez nerki. Pierwsze 
cztery dawki leku (dawki wysycające) podawane są 
w stosunkowo krótkich odstępach czasu (w 1., 15., 
29. i 64. dniu), po czym, co cztery miesiące, poda-
wane są dawki podtrzymujące. Szacunkowy koszt 
jednej dawki leku to 125 tysięcy USD. Lek może 
wywoływać małopłytkowość. Istnieje także pod-
wyższone ryzyko uszkodzenia nerek [18].

Drobnocząsteczkowe MAS

Znacząca korzyść terapeutyczna ze stosowania 
nusinersenu wynika głównie z jego działania redu-
kującego objawy powiązane z degeneracją moto-
neuronów w OUN. Białko SMN syntetyzowane jest 
jednak w mniejszych ilościach we wszystkich tkan-
kach organizmu. Potencjalnym ograniczeniem nusi-
nersenu jest zatem niemożność modulacji objawów 
obwodowych (np. sercowo-naczyniowych) SMA 
[24]. Korzystne byłoby zatem opracowanie doust-
nych preparatów o działaniu systemowym, prze-
nikających do OUN [17, 25]. Przeprowadzono sze-
roko zakrojony skrining drobnocząsteczkowych 
substancji chemicznych, który umożliwił wyłonie-
nie struktur chemicznych, które nasilały włączanie 
eksonu 7 podczas składania RNA SMN2. Zaskaku-
jące było odkrycie, że drobnocząsteczkowe związki 
chemiczne mogą wykazywać wysoką wybiórczość, 
wpływając na modulację składania RNA tylko jed-
nego lub kilku genów, spośród wielu tysięcy genów 
ulegających ekspresji w komórkach [26]. Zmie-
niło to też sposób myślenia o spektrum możliwych 
celów molekularnych dla drobnocząsteczkowych 
związków chemicznych. Większość leków stano-
wią inhibitory białek enzymatycznych lub recep-
torów. Okazało się jednak, że możliwe jest pozy-
skanie wybiórczych modulatorów oddziaływań 

w kompleksach RNA-RNA i RNA-białko [27]. Jak 
na razie jednak, wiedza na temat struktury prze-
strzennej takich kompleksów jest zbyt mała, aby 
możliwe było jej wykorzystanie do racjonalnego 
projektowania potencjalnych leków działających 
poprzez taki mechanizm.

Risdiplam (rycina 5), rozwijany przez firmę 
Roche i Fundację SMA, jest pochodną związku 
RG7800, którą zoptymalizowano pod wzglę-
dem selektywności oraz parametrów farmako-
dynamiczno-farmakokinetycznych [25, 28]. Ten 
lek eksperymentalny wykazuje wysoką wybiór-
czość modulacji składania RNA względem trans-
kryptu SMN2, choć może wpływać na alterna-
tywne składanie niewielkiej puli innych genów, 
np. FOXM1 czy STRN3. Risdiplam wiąże się z trans-
kryptem SMN2 w dwóch miejscach – w miejscu 
sekwencji ESE w eksonie 7 oraz w miejscu dono-
rowym intronu 7, przez co nasila jego rozpoznanie 
i wiązanie przez U1 snRNP [27]. Dzięki temu ekson 
7 nie zostaje wycięty z transkryptu i syntetyzowane 
może być pełne białko SMN.

Risdiplam nie jest substratem dla białka trans-
portowego MDR1, a co za tym idzie, dobrze 

Rycina 5. Wzory chemiczne drobnocząsteczkowych modulatorów 
wymienionych w tekście.
Figure 5. The chemical structure of small molecule modulators 
of alternative splicing mentioned in the text.
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przenika przez barierę krew-mózg. Jego stęże-
nie w płynie mózgowo-rdzeniowym jest porów-
nywalne ze stężeniem wolnego leku w krwi. 
Ponadto, lek dobrze penetruje do tkanek obwo-
dowych. W badaniu klinicznym w grupie pacjen-
tów z SMA typu 2 i 3 risdiplam powodował ponad 
dwukrotny wzrost stężenia białka SMN w krwi. 
Wcześniej, w modelach zwierzęcych ustalono, że 
wzrost stężenia SMN w krwi odzwierciedla jego 
wzrost w mózgu i mięśniach. W badaniach kli-
nicznych, u około 60% pacjentów odnotowano 
poprawę funkcji motorycznych po 12 miesiącach 
stosowania preparatu [29]. Choć ostateczne wyniki 
testów klinicznych nie zostały jeszcze ogłoszone, to 
cząstkowe sprawozdania wskazują na dobrą sku-
teczność risdiplamu.

Branaplam (rycina 5), opracowany przez firmę 
Novartis, jest kolejnym eksperymentalnym doust-
nym, przenikającym przez barierę krew-mózg, pre-
paratem modyfikującym składanie SMN2 i zwięk-
szającym poziom białka SMN. Branaplam również 
nasila wiązanie kompleksu U1 snRNP do miejsca 
składania na granicy eksonu 7 i intronu 7 SMN2 
[30]. Aktualnie prowadzone są badania kliniczne, 
które mają zweryfikować jego skuteczność w tera-
pii SMA.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) jest 

recesywną chorobą genetyczną sprzężoną z chro-
mosomem X, co powoduje, że występuje prawie 
wyłącznie u chłopców. DMD jest chorobą nieule-
czalną [6]. Aktualnie, w celu spowolnienia progre-
sji choroby, stosowane są m.in. kortykosteroidy. 
Poszukuje się wciąż skuteczniejszych form leczenia. 
Przyczyną DMD są mutacje w genie DMD, złożonym 
z 79 eksonów, i kodującym mięśniowe białko struk-
turalne dystrofinę. Włókna mięśniowe pozbawione 
dystrofiny ulegają łatwiej uszkodzeniu, co stop-
niowo prowadzi do utraty ich funkcji. Stwierdzono 
wiele różnych mutacji, które prowadzą do rozwoju 
DMD [31–33]. Często dochodzi do delecji fragmentu 
genu. Rzadziej występują mutacje nonsensowne, 
wprowadzające przedwczesny kodon stop w trans-
krypcie, przez co powstaje zbyt krótkie białko. Te 
z delecji, które powodują zmianę ramki odczytu 
(przesunięcie w odczytywaniu trójek nukleotydów 
tworzących kodony) prowadzą zwykle do rozwoju 
cięższych objawów (właściwej dystrofii mięśniowej 
Duchenne’a). Z kolei delecje, które nie zmieniają 
ramki odczytu, prowadzą do rozwoju łagodniejszej 
postaci dystrofii mięśniowej, zwanej dystrofią Bec-
kera. Dzieje się tak, ponieważ syntetyzowana wtedy 
dystrofina, która jest krótsza o fragment, który uległ 
delecji, może nadal częściowo pełnić swoje funk-
cje. W przypadku zmiany ramki odczytu syntety-
zowane jest natomiast nieprawidłowe białko, które 

nie spełnia swojej roli [31]. W przypadku około 
połowy pacjentów delecje pojawiają się w obrę-
bie regionu obejmującego eksony 45-55. U pacjen-
tów z DMD wywołaną delecjami prowadzącymi do 
zmiany ramki odczytu można zastosować strategię 
pomijania zmutowanego eksonu w trakcie składa-
nia pre-mRNA, co ma na celu przywrócenie właści-
wej ramki odczytu w trakcie translacji. Taka strate-
gia terapeutyczna ma zatem na celu przekształcenie 
dystrofii mięśniowej Duchenne’a w lżejszą postać 
dystrofii Beckera. Strategia pomijania tylko jed-
nego eksonu jest potencjalnie skuteczna u około 
70% chorych z delecjami. U około 10% pacjen-
tów konieczne jest pominięcie dwóch eksonów. 
Konieczne jest wtedy zastosowanie dwóch odręb-
nych oligonukleotydów, co wykazuje mniejszą 
wydajność in vivo [32]. Ze względu na duże spek-
trum mutacji, u różnych pacjentów skuteczne będą 
leki, które indukują pominięcie różnych eksonów, 
w zależności od lokalizacji mutacji w sekwencji 
genu. W celu indukcji pomijania eksonu, zastosować 
można ASO, które będą oddziaływać z miejscem 
donorowym lub akceptorowym na granicy ekson/
intron, lub będą sterycznie blokować motyw ESE, 
przez co nie dojdzie do utworzenia kompleksu skła-
dającego na granicy ekson/intron, a ekson zostanie 
pominięty w trakcie składania pre-mRNA [31, 32].

Eteplirsen jest 30-merycznym oligonukleotydem 
typu PMO (ang. phosphorodiamidate morpholino 
oligonucleotide), który jest pozbawiony ładunku, 
ze względu na chemiczne modyfikacje szkieletu 
(rycina 4). Reszty rybozy zostały w PMO zamie-
nione ugrupowaniami morfolinowymi, a zamiast 
grup fosforanowych znajdują się reszty fosforo-
amidowe [33]. Eteplirsen, poprzez pomijanie eks-
onu 51, może przywrócić właściwą ramkę odczytu 
w przypadku około 14% chorych. Lek prowa-
dził u pacjentów do zwiększenia poziomu dystro-
finy w mięśniach szkieletowych. W wyniku jego 
stosowania, zaobserwowano spowolnienie utraty 
zdolności chodzenia, czy spowolnienie pogorsze-
nia funkcji oddechowych, choć korzyści kliniczne 
były niejednoznaczne, co spowodowało, że lek 
został tylko warunkowo dopuszczony do obrotu 
w USA, a nie został zarejestrowany w Europie. Lek 
podaje się w postaci iniekcji dożylnych, raz w tygo-
dniu, w dawce 30 mg/kg. Brak ładunku powo-
duje, że cząsteczki leku słabo wiążą się z białkami 
osocza, co skutkuje szybką eliminacją z moczem 
[34]. Być może zwiększenie częstotliwości dawko-
wania oraz wielkości jednorazowej dawki wpłynę-
łyby na zwiększenie klinicznej skuteczności ete-
plirsenu [35].

W trakcie zaawansowanych badań klinicznych 
znajdują się kolejne antysensowne oligonukleotydy, 
które wpływają na syntezę dystrofiny, poprzez sty-
mulowanie pomijania eksonu 45 (casimirsen) lub 
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eksonu 53 (golodirsen) [31]. Ocena skuteczności 
klinicznej leków z tej grupy napotyka trudności 
metodologiczne, nie tylko ze względu na niedo-
skonałość wskaźników pomiarowych umożliwiają-
cych ilościową ocenę stanu motorycznego pacjen-
tów. Wynika to również z faktu, że celem tej formy 
leczenia jest indukowanie zmiany fenotypu choro-
bowego na łagodniejszy, w którym jednak wciąż 
obserwuje się występowanie objawów. Ważnym 
czynnikiem ograniczającym skuteczność ASO sto-
sowanych w leczeniu DMD jest utrudniona dys-
trybucja leku, związana z istnieniem dużej liczby 
mięśni w ciele człowieka oraz ze zbyt słabą pene-
tracją leku do tkanki mięśniowej [32].

Co ciekawe, drisapersen, zbliżony do eteplirsenu 
antysensowny oligonukleotyd indukujący pomija-
nie eksonu 51, okazał się nieskuteczny w badaniach 
klinicznych. Oba preparaty różni m.in. budowa 
chemiczna szkieletu cząsteczki. Drisapersen jest 
pochodną tiofosforanową, posiadającą reszty 
rybozy podstawione w pozycji 2’ grupą metoksy-
lową (2’OMe), zaś eteplirsen należy do grupy PMO 
[31]. Pokazuje to, jak kluczowe znaczenie dla sta-
bilności, toksyczności i działania farmakologicz-
nego antysensownych oligonukleotydów odgry-
wają modyfikacje szkieletu cukrowo-fosforanowego 
w cząsteczce. W związku z tym, duży nacisk kła-
dzie się obecnie na zidentyfikowanie najbardziej 
optymalnych modyfikacji chemicznych, które będą 
warunkować nie tylko trwałość, wybiórczość i siłę 
działania, ale również będą poprawiać dystrybu-
cję cząsteczek ASO w organizmie człowieka. Obie-
cujące wyniki uzyskano na przykład dla stereo-
chemicznie homogennych ASO [31]. W przypadku 
PMO poprawę wchłaniania oligonukleotydów do 
komórek i tkanek zaobserwowano dla koniuga-
tów PMO z peptydami [32]. Bada się także zasto-
sowanie nanonośników dla ASO. Przykładowo, 
nanocząsteczki zbudowane z polimetylometakry-
lanu (PMMA) wypełnione ASO ze szkieletem tio-
fosforanowym i zmodyfikowanymi resztami rybozy 
(2’OMe) znacząco zwiększały poziom dystrofiny 
w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym 
u myszy [2]. Nadzieje wiąże się także z zastoso-
waniem nowych modyfikacji chemicznych szkie-
letu cukrowo-fosforanowego. Zablokowane kwasy 
nukleinowe (ang. locked nucleic acids, LNA) cha-
rakteryzują się obecnością zmodyfikowanej reszty 
rybozy, wewnątrz której występuje mostek mety-
lenowy łączący atom tlenu z grupy hydroksylowej 
w pozycji 2’ z atomem węgla w pozycji 4’ pierście-
nia (rycina 4). Nadaje to LNA sztywną konformację, 
przez co cechują się one bardzo dużym powinowac-
twem i siłą wiązania do RNA, dzięki czemu możliwe 
jest stosowanie krótszych oligomerów, tzw. mik-
smerów, w których część nukleotydów ma budowę 
LNA, a część posiada reszty 2’OMe rybozy [24].

Opisane powyżej ASO indukujące pomijanie eks-
onu mogą wykazać skuteczność tylko u pacjentów 
z niektórymi typami mutacji wywołujących DMD. 
Inne typy mutacji wymagają zastosowania odmien-
nych strategii molekularnych. Ataluren (Translarna) 
(rycina 5) jest drobnocząsteczkowym lekiem stoso-
wanym w leczeniu tych pacjentów z DMD, u któ-
rych przyczyną choroby są nonsensowne muta-
cje skutkujące wprowadzeniem przedwczesnego 
kodonu stop. Takie mutacje powodują przedwcze-
sną terminację syntezy białka dystrofiny, przez co 
nie powstaje funkcjonalne białko. Przed rozpoczę-
ciem podawania leku konieczne jest przeprowa-
dzenie badań genetycznych w celu potwierdzenia 
występowania tego typu mutacji. Ataluren umoż-
liwia translację pełnej sekwencji mRNA, pomimo 
obecności przedwczesnego kodonu stop [31]. Ata-
luren wyraźnie spowalnia utratę zdolności moto-
rycznych, w tym utratę chodzenia, u pacjentów 
z DMD. Dla osiągnięcia skuteczności, preparat musi 
być dawkowany trzy razy dziennie.

Inne choroby neurodegeneracyjne

Zaburzenia składania RNA obserwuje się w sze-
regu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak np. 
stwardnienie zanikowe boczne, choroba Alzheimera 
czy otępienie czołowo-skroniowe [1]. Przykładowo, 
najnowsze badania pokazały, że jedna z form otępie-
nia czołowo-skroniowego jest związana z mutacją 
w genie MAPT, kodującym białko Tau, które ważne 
jest dla stabilizacji mikrotubul w komórkach. MAPT 
ulega alternatywnemu składaniu, które polega na 
pomijaniu eksonu 10 pod wpływem sekwencji ISS 
znajdującej się w sąsiadującym intronie. Muta-
cje zakłócające działanie ISS powodują domina-
cję dłuższej formy transkryptu, co zaburza funk-
cję Tau, która zależy od właściwego stosunku obu 
form białka. Prowadzi to do powstawania złogów 
Tau i degeneracji neuronów. W modelach ekspe-
rymentalnych do przywrócenia pomijania eksonu 
10 wykorzystano nowe możliwości edycji sekwen-
cji kwasów nukleinowych, jakie daje technika CRI-
SPR/Cas [8]. Jest jednak zdecydowanie za wcześnie, 
aby można było stwierdzić, czy ta obiecująca tech-
nologia okaże się skuteczna klinicznie.

Choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe są wynikiem złożonego 
procesu związanego z kumulacją mutacji w genach 
supresorowych, protoonkogenach i innych genach 
regulatorowych, które skutkują przede wszyst-
kim nadmierną proliferacją komórek, niewraż-
liwością na sygnały indukujące apoptozę i zabu-
rzeniami przebiegu tego procesu. Obecnie wiele 
wiadomo także na temat znaczenia deregulacji 



Tom 75 · nr 11 · 2019614

alternatywnego składania genów w przebiegu kan-
cerogenezy [36, 37]. Zaobserwowano na przykład, 
że inaktywacja genów supresorowych nierzadko 
wynika z zatrzymania sekwencji intronu w doj-
rzałym transkrypcie [38]. W wielu typach nowo-
tworów wykrywa się mutacje zarówno w genach 
kodujących czynniki splicingowe (czynniki trans), 
jak i mutacje sekwencji cis regulatorowych, co pro-
wadzi do zmiany wzorca składania genów kluczo-
wych dla zachowania homeostazy komórkowej [7, 
37, 39].

W przypadku wielu genów, proces alterna-
tywnego składania pre-mRNA prowadzi do syn-
tezy białek o odmiennej lub wręcz przeciwstaw-
nej funkcji. Co ciekawe, w nowotworach obserwuje 
się często zaburzenie równowagi ilościowej między 
różnymi alternatywnymi formami transkryptów 
genów supresorowych, protoonkogenów i innych 
genów regulatorowych. Przykładowo, składanie 
pre-mRNA genu Bcl-x prowadzić może do syn-
tezy krótszego (Bcl-xS) lub dłuższego (Bcl-xL) 
wariantu mRNA, przy czym Bcl-xS wykazuje dzia-
łanie proapoptotyczne, zaś Bcl-xL – antyapopto-
tyczne. W nowotworach piersi, płuc czy jelita gru-
bego, obserwuje się podwyższony poziom Bcl-xL, 
co skutkuje zmniejszoną podatnością do induk-
cji programowanej śmierci komórki, a tym samym 
nasiloną przeżywalnością komórek. W różnych 
modelach eksperymentalnych skuteczność prze-
ciwnowotworową wykazywały oligonukleotydy, 
które indukowały pomijanie eksonu 2 w trakcie 
składania pre-mRNA Bcl-x, co nasilało syntezę Bcl-
-xS [7,36].

Nieprawidłowości w procesie składania pre-
-mRNA, które wynikają z nadmiernej ekspre-
sji białkowych czynników trans w nowotworach, 
stwarzają pole do poszukiwania terapeutycznych 
inhibitorów tych białek. Jak do tej pory, odno-
towano mutacje i/lub nadekspresję m.in. białek 
SRSF1, SRSF2, SRSF6, U2AF1 czy HnRNPA1 i A2 
[9, 10]. Spliceostatynę A oraz pladienolid B ziden-
tyfikowano w trakcie skriningu w poszukiwaniu 
związków o działaniu przeciwnowotworowym [1]. 
Okazało się, że oba związki są inhibitorami czynnika 
splicingowego SF3B1, który jest jednym ze skład-
ników kompleksu U2 snRNP, odpowiedzialnego 
za rozpoznawanie miejsca rozgałęzienia w intro-
nie. Ich działanie opiera się zatem o niespecyficzną 
genowo modulację alternatywnego składania RNA 
na drodze zaburzenia wczesnych etapów tworzenia 
kompleksu składającego [10]. Aktywujące mutacje 
genu kodującego SF3B1 wykrywa się między innymi 
u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym, 
przewlekłą białaczką limfocytową czy nowotwo-
rami piersi [37]. Związek E7107 (rycina 5), który 
jest pochodną pladienolidu B, wykazywał skutecz-
ność w mysich modelach ostrej białaczki szpikowej 

oraz został poddany pierwszej fazie badań klinicz-
nych w grupie pacjentów z nowotworami. Odno-
towano, zależne od dawki, odwracalne zahamowa-
nie składania genów w komórkach krwi obwodowej 
pacjentów, jednak badań nie kontynuowano, ze 
względu na obserwowane poważne działania nie-
pożądane (utrata wzroku) u niewielkiego odsetka 
pacjentów [40]. Inne inhibitory SF3B1, należące 
do grupy sudemycyn, cechujące się większą sta-
bilnością chemiczną oraz silniejszym działaniem, 
również skutecznie modulowały składanie genów 
w eksperymentalnych modelach nowotworów. 
Opracowano także inne inhibitory SF3B1, takie 
jak H3B-8800 czy herboksydieny, których dzia-
łanie przeciwnowotworowe jest aktualnie weryfi-
kowane [1].

Aktywność czynników trans splicingowych 
jest regulowana w komórkach między innymi na 
drodze ich potranslacyjnej fosforylacji. Odpowie-
dzialne za to są kinazy z grupy CLK i SRPK, któ-
rych aktywność również ulega rozregulowaniu 
w nowotworach, np. SRPK1 ulega nadekspresji 
w wielu typach nowotworów. Opracowano drob-
nocząsteczkowe substancje hamujące fosforyla-
cję czynników splicingowych, poprzez blokowa-
nie aktywności białek z rodziny CLK lub SRPK. 
Inhibitorem CLK1 o działaniu przeciwnowotwo-
rowym w modelach in vitro jest związek TG003. 
Z kolei związek SRPIN340 wykazuje działanie 
antyangiogenne poprzez blokowanie aktywno-
ści SRPK1 i SRPK2 [39]. Związki te poddawane są 
aktualnie badaniom w przedklinicznych modelach 
eksperymentalnych.

Nie wiadomo jeszcze, jakie zmienne mają wpływ 
na skuteczność inhibitorów czynników trans 
w nowotworach. Nie jest na razie do końca jasne, 
czy leki takie będą skuteczne tylko u pacjentów, 
u których obecne są mutacje genów kodujących 
białka splicingowe. Zaobserwowano na przykład, 
że E7107 wykazywał większą skuteczność wtedy, 
gdy w komórkach białaczki szpikowej obecna była 
mutacja SRSF2 lub SF3B1 [41]. Ponadto, nie do 
końca przewidzieć można skutki zaburzenia pro-
cesu składania w konkretnym typie komórek. Inhi-
bitory z tej grupy wykazują działanie plejotropowe, 
ponieważ wpływają na składanie wielu różnych 
pre-mRNA, a ich skuteczność może być związana 
z kumulacją nieprawidłowych transkryptów róż-
nego typu.

Podsumowanie

Do niedawna celami farmakologicznymi były 
niemal wyłącznie cząsteczki białek enzymatycznych 
i receptorowych, co znacząco ograniczało liczbę 
możliwych celów molekularnych [35]. Najnowsze 
zdobycze biologii molekularnej dają coraz więcej 
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możliwości ingerencji we wcześniejsze etapy pro-
cesu prowadzącego ostatecznie do syntezy białka. 
Pomimo wiedzy na temat zakresu zmian w profilu 
ekspresji genów, które obserwuje się w przebiegu 
wielu chorób, do niedawna nie udawało się opraco-
wać skutecznych metod terapii, które wpływałyby 
bezpośrednio na proces ekspresji informacji gene-
tycznej. Zdobycze chemii medycznej, które umoż-
liwiły udoskonalenie właściwości terapeutycznych 
oligonukleotydów, wzbudziły ponowne zaintereso-
wanie tą grupą terapeutyków. Jednocześnie, coraz 
lepsze rozumienie mechanizmów regulacji ekspre-
sji genów stopniowo umożliwia jej wykorzysta-
nie do wdrożenia nowych strategii terapeutycz-
nych. Modulacja alternatywnego składania RNA 
daje nadzieję nie tylko na przełączanie między moż-
liwymi formami transkryptów (jak w przypadku 
np. nusinersenu), ale umożliwia także naprawę 
nieprawidłowości występujących w sekwencji 
genów. Technologia SMaRT została opracowana 
w celu umożliwienia trans składania RNA. Oligo-
nukleotyd umożliwiający składanie w układzie trans 
zawiera fragment komplementarny do odcinka 3’ 
intronu w docelowym pre-mRNA. Fragment ten 
zawiera także miejsce rozgałęzienia i trakt poli-
pirymidynowy, sam pełni więc funkcję intronu. 
Dołączony jest do niego fragment eksonu, który 
ma zostać wbudowany do składanego transkryptu 
zamiast zmutowanego fragmentu eksonu. W prze-
ciwieństwie do terapii genowej, która ma na celu 
wprowadzenie całej sekwencji brakującego genu 
do komórki, technologia SMaRT daje możliwość 
wymiany eksonu zawierającego defekt na jego pra-
widłową wersję. W rezultacie pojawia się możliwość 
syntezy prawidłowego białka na bazie naprawio-
nego mRNA. Technologia SMaRT została wykorzy-
stana do naprawy zmutowanej wersji CFTR cha-
rakterystycznej dla chorych na mukowiscydozę, 
a także do modyfikacji MAPT, którego mutacje pro-
wadzą do tauopatii, m.in. otępienia czołowo-skro-
niowego [2].

Na podstawie dynamicznego rozwoju wiedzy na 
temat znaczenia zaburzeń składania RNA w cho-
robach i możliwości ingerowania w jego przebieg, 
spodziewać się można, że w najbliższych latach 
do lecznictwa wprowadzone zostaną kolejne leki, 
będące oligonukleotydowymi lub drobnocząstecz-
kowymi modulatorami alternatywnego składa-
nia RNA.
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