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Streszczenie

Terapia chorób związanych z zaburzeniami neurokognitywnymi stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny. Jednym z przykładów są zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Według wyliczeń WHO kilkadziesiąt
milionów osób na świecie cierpi na autyzm, a liczba ta rośnie. Obecnie leczenie opiera się na znoszeniu objawów,
diagnostyka zaś głównie na ocenie objawów behawioralnych. Pojawiają się kolejne doniesienia na temat potencjalnych markerów i podłoża molekularnego zaburzeń neurokognitywnych, w tym ASD. Nowe markery związane są
z układem immunologicznym, specyficznymi białkami, małymi niekodującymi RNA oraz zmianami w anatomii
mózgu. Ogromne znaczenie przypisuje się miRNA. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie aktualnej wiedzy
na temat markerów oraz potencjalnych celów farmakoterapii zaburzeń neurokognitywnych, szczególnie miRNA
i obiecującego znaczenia miR-140-3p. Jest ono jednym z najliczniej występujących miRNA w korze mózgu człowieka,
a jego znaczna rola w patogenezie być może umożliwi wykorzystanie go w diagnostyce i leczeniu ASD. Niezbędne
są dalsze badania, które z pewnością przyniosą nadzieję na ogromny postęp. (Farm Współ 2018; 11: 103-109)
Słowa kluczowe: zaburzenia neurokognitywne, autyzm, mikroRNA

Abstract

The therapy of neurocognitive disorders is a large problem of modern medicine. An important example is the
autism spectrum disorder (ASD). According to the WHO, tens of millions of people in the world suffer from ASD and
this number increases. Currently, the treatment is based on the relief of symptoms, while the diagnosis is based on
the analysis of behavior. Many new studies refer to potential markers and molecular pathogenesis of neurocognitive
disorders. New markers are related to the immune system, specific proteins, small non-coding RNAs and changes in
brain anatomy. The aim of this article is to summarize the knowledge about markers and potential targets for pharmacotherapy of neurocognitive disorders, including miRNAs, especially miR-140-3p. It is one of the most abundant
miRNA in the human brain’s cortex, and its role in ASD pathogenesis may enable its use in the diagnosis and treatment. Further research is necessary, giving hope for huge progress. (Farm Współ 2018; 11: 103-109)
Keywords: neurocognitive disorders, autism, mikroRNA

Wprowadzenie

ważne miejsce wśród zagadnień, wokół których skupia się zainteresowanie świata nauki. Obecnie terapia
tych zaburzeń obejmuje jedynie leczenie objawowe,
a jej skuteczność jest marginalna. Wskazuje to na
konieczność poszukiwania nowych kierunków terapii,
a także dogłębnego poznania patoetiologii zaburzeń
neurokognitywnych, do których zalicza się chorobę
Parkinsona, Huntingtona, Alzheimera oraz autyzm.

Zaburzenia neurokognitywne stanowią podstawę
szeregu chorób, których patogeneza oparta jest na
zmianach czynników neurorozwojowych, genetycznych oraz środowiskowych. Choroby te cechują nieprawidłowości rozwojowe, oddziałujące na funkcje
i integralność neuronów. Ze względu na fakt, iż zaburzenia te dotykają milionów ludzi na całym świecie, co
niesie za sobą duży wpływ na społeczeństwo, zajmują
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w powiązaniu z zarówno stanami fizjologicznymi, jak
i patologicznymi [7].
MiRNA są klasą małych niekodujących RNA
(około 21 nukleotydów), które mogą modulować
komórkowe matrycowe RNA (mRNA) i poziomy białek
poprzez interakcję ze specyficznymi mRNA nieulegającym translacji, zazwyczaj w regionie 3’, powodując
degradację mRNA lub hamowanie translacji [8].
Zmiany poziomu miRNA zostały wykryte w różnych chorobach neurodegeneracyjnych (np. choroba
Huntingtona, Parkinsona i Alzheimera) lub zaburzeniach neurorozwojowych (np. schizofrenia, autyzm).
Co więcej wykazano, że ekspresja białek zaangażowanych w wymieniowe choroby (np. α-synukleina, huntingtyna) lub uczestniczących w szlakach regulujących
funkcje neuronów (morfologia neuronów, plastyczność
synaptyczna, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne
(LTP) jest regulowana przez miRNA [9].
W różnych regionach mózgu u pacjentów ciepiących na chorobę Parkinsona wykazano zwiększoną
ekspresję miRNA-133b, miRNA-7, miRNA-16, miRNA-106a oraz miRNA-224, zaś w przypadku miRNA-205
była ona zmniejszona. Wymienione miRNA zaangażowane są w regulację ekspresji α-synukleiny oraz jej
kumulację [10]. Zmiany takich miRNA jak miRNA-137,
miRNA-15, miRNA-181b, miRNA-26b, miRNA-29b,
miRNA-30b, miRNA-106b, miRNA-132/132, miRNA198, miRNA-206, miRNA-9, miRNA-124 i miRNA219 zostały odnotowane w pośmiertnych badaniach
mózgu u pacjentów ze schizofrenią (SCZ) [11]. Ich
rola w regulacji receptora dopaminy D2 (DRD2) [12],
i sygnalizacji receptora N-metylo-D-asparaginowego
(NMDA) została udowodniona badaniami [13].
Ekspresja obecnych w mózgu miRNA jest zaburzona
także w przypadku pacjentów z Pląsawicą Huntingtona
(HD) Dotyczy to min. miRNA-196a, miRNA-34b,
miRNA-22, miRNA-29c, miRNA-128, miRNA-132,
miRNA-138, miRNA-218, miRNA-222, miRNA-344,
miRNA-674, miRNA-200, miRNA-200a i miRNA-200c. Przewidywane geny docelowe uczestniczą
w regulacji plastyczności synaptycznej, neurogenezy
i przeżycia neuronów [14].

Chorobą, na której skupia się między innymi
niniejsza praca jest zaburzenie ze spektrum autyzmu
(ASD). ASD jest zaburzeniem neurorozwojowym
charakteryzującym się nieumiejętnością funkcjonowania w społeczności, zaburzoną komunikacją międzyludzką i stereotypowymi lub powtarzającymi się
zachowaniami [1]. U podnóża tej choroby leżą zmiany
w organizacji ośrodków korowych, ich łączności oraz
nieprawidłowa morfogeneza kolców dendrytycznych
i plastyczność synaptyczna [2].
Biorąc pod uwagę fakt, że wiedza na temat patogenezy zaburzeń neurokognitywnych, w tym ASD,
jest marginalna, jak również zakres metod diagnostycznych oraz terapii jest wielce ograniczony, rozwój
nauki podążający w tym kierunku, jest niesłychanie
ważny. Wiele obiecujących badań dotyczy znaczenia
obrazowania mózgu, mutacji genetycznych (zróżnicowania liczby kopii (CNV) i punktowych), zaburzeń
ekspresji genów, stresu oksydacyjnego czy proteomiki,
związanej między innymi z badaniami nad zmianami
stężeń czynników immunologicznych, takich jak cytokiny, interleukiny, interferony, chemokiny, w rozwoju
wiedzy na temat patogenezy, diagnostyce oraz leczeniu
chorób neurokognitywnych [3,4]. Duże nadzieje wiąże
się z mikroRNA (miRNA).
Niniejsza praca ma na celu podsumowanie aktualnej wiedzy na temat markerów genetycznych oraz
wskazanie potencjalnych celów farmakoterapii zaburzeń neurokognitywnych, ze szczególnym uwzględnieniem miRNA.

Rola mikroRNA w patogenezie zaburzeń
neurokognitywnych

Etiologia dysfunkcji poznawczych w chorobach
neurodegeneracyjnych jest złożona i niejasna, jedną
z bardziej powszechnych jest hipoteza neurorozwojowa. Wszystkie kolejne etapy rozwoju mózgu są
bardzo plastyczne i podatne na wpływ czynników
środowiskowych i doświadczalnych, a każde odejście
od norm we wczesnych etapach życia może prowadzić
do dysfunkcji poznawczych w późniejszym życiu [5].
Wśród modulatorów tych procesów, jak również interesujących biomarkerów wyróżnić można
miRNA, których znaczenie ugruntowuje bezinwazyjna wykrywalność w surowicy krwi, plazmie lub
płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) [6] oraz fakt
stabilności i porównywalności poziomów między
poszczególnymi pacjentami. Niezmiernie ważnym
jest także istnienie specyficznych modeli ekspresji

Rola miRNA w patogenezie i leczeniu
autyzmu

Zgodnie z danymi WHO około 67 milionów osób
na świecie cierpi na autyzm, a liczba ta wzrasta o 14%
rocznie [3]. Wśród możliwych przyczyn autyzmu
wymieniane są modyfikacje genetyczne, czego dowo-
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dem są wyniki licznych badań opartych na materiale
genetycznym [15,16]. ASD jest genetycznie bardzo heterogeniczną chorobą. Nie ustalono dotąd wspólnych loci
ryzyka dla ASD, choć powiązano z tą chorobą kilkaset
różnych loci, w tym mutacje pojedynczych genów, nieprawidłowości chromosomalne i zmiany liczby kopii,
co jawi się jedną z przyczyn wspomnianego wzrostu
liczby zdiagnozowanych przypadków [17]. Do tej pory
nie istnieje dostępny test molekularny umożliwiający
wykrycie ASD. Sytuacja bardziej się komplikuje przez
związek autyzmu z chorobami współistniejącymi
oraz fakt, że objawy ASD stają się w pełni widoczne
w wieku szkolnym. Średni wiek rozpoznania u dzieci
z ASD wynosi 3 lata, a około połowa z nich to wyniki
fałszywie dodatnie [18]. Kontrola biomarkerów, która
może być wykonywana w każdej chwili już od urodzenia, stanowi atrakcyjny dodatek do zestawu narzędzi
w diagnostyce autyzmu.
Nie należy zapominać, że za podatność na ASD
w znacznej mierze odpowiadają czynniki środowiskowe, które obejmują choroby metaboliczne,
zaburzenia immunologiczne, choroby zakaźne, odżywianie, zaburzenia mikroflory jelitowej i wpływ wielu
toksycznych substancji, takich jak pestycydy, metale
ciężkie i zanieczyszczenia atmosferyczne. Dzieci z ASD
ujawniły szereg polimorfizmów genetycznych, związanych ze zmniejszeniem ekspresji enzymów, takich jak
PON1 (ang. serum paraoxonase/arylesterase 1) i GST
(S-transferaza glutationowa) uczestniczących w eliminacji toksyn środowiskowych [19].
Ważnym pytaniem jest, w jaki sposób tak wiele
różnych kombinacji genetycznych może prowadzić
do podobnego klinicznego fenotypu. Po części być
może, że wiele etiologicznie heterogenicznych zaburzeń zbiega się i zakłóca kluczowe stadia rozwoju
neurologicznego. Dowodem na to są analizy szlaków
genów u chorych na ASD oraz wyraźne i powtarzalne
zmiany ekspresji genów w tkance mózgowej, zmiany
szlaków genetycznych związanych z funkcją i rozwojem neuronu i zmiany szlaków immunologicznych
[20]. Istnieje wiele czynników, które mogą regulować
ekspresję genów – w tym metylacja DNA, czynniki
transkrypcyjne i małe niekodujące RNA (SncRNA),
jak choćby mikroRNA (miRNA) i małe jąderkowe
RNA (snoRNA). Szacuje się, że ponad 60% wszystkich
genów jest regulowanych przez miRNA, ponieważ
każdy miRNA ma dziesiątki do setek celów. Zakłócenia
w pojedynczym miRNA mogłyby wpływać na setki
genów bezpośrednio i jeszcze więcej pośrednio. W ten

sposób pojedyncze zakłócenie mogłoby znacznie wpłynąć na złożoną organizację i funkcję komórkową [21].
Liczne badania wskazują na miRNA krążące
w surowicy jako obiecujące biomarkery zaburzeń
neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych, takich
jak zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi ADHD
[22], zespół Touretta (TS) [23], zaburzenia depresji, lęku
[24], zaburzenia stresu pourazowego [25], zaburzenia
dwubiegunowe [26], schizofrenia [12], padaczka [27].
Istnieje niewiele badań charakteryzujących krążące
miRNA w płynach ustrojowych u pacjentów z autyzmem [4,8].
Typami miRNA najprawdopodobniej powiązanymi z genezą i przebiegiem chorób neurokognitywnych są między innymi miRNA-9, 124, 137, 132, 134,
138, 128, 29, 199, 146, 181, 27.
miRNA-9 jest jednym z liczniej występujących
w mózgu, głównie w komórkach progenitorowych.
Jego znaczenie w neurogenezie zostało szeroko przebadane, mianowicie kontroluje proliferację i różnicowanie komórkowe poprzez wpływ na wiele czynników
transkrypcyjnych [28]. Pełni kluczową rolę w regulacji
zdolności do uczenia się i tworzenia pamięci [29].
Poziom miRNA-124 wzrasta głównie podczas
różnicowania neuronów. Reguluje ich rozwój przez
kontrolowanie kluczowych czynników różnicowania
jak REST (ang. repressor element-1 silencing transcription factor) i PTBP1 (ang. polypyrimidine tract-binding
protein 1) a także dojrzewanie przez wpływ na CREB
(białko wiążące CRE – ang. cAMP response element)
[30]. Ponadto, poprzez hamowanie ekspresji czynnika
transkrypcyjnego Sox9 (ang. sex determining region
Y-box 9), zwiększa neurogenezę u dorosłych [31].
Obecność miRNA-137 odnotowano w hipokampie, obszarze wysoce aktywnym w neurogenezie
dorosłych [32], regulującym tworzenie i różnicowanie
komórek neuroprogenitorowych oraz dojrzewanie
neuronów poprzez wpływ na m.in. na LSD1 (ang.
lysine-specific histone demethylase 1A) [33].
Wykazano związek pomiędzy miR NA-132
a pamięcią długotrwałą. Jest to związane z obecnością
sekwencji CRE w promotorze miRNA-132, do których
przyłącza się czynnik transkrypcyjny CREB, którego
fosforylacja niezbędna jest do poprawienia funkcjonowania pamięci długotrwałej [34]. Wpływa na regulację
ekspresji receptorów glutaminianowych (NR2A, NR2B
i GluR1), wydłużanie dendrytów, powstawanie kolców
dendrytycznych, modyfikację transkrypcji kluczowych
genów regulowanych LTP, a zatem na rozwój i plastycz-
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ność neuronów [35]. Badania wykazały spadek stężenia
miRNA-132 w ludzkim hipokampie w przypadku
choroby o późnym początku [36].
miRNA-134 to specyficzny dla mózgu mikroRNA,
który ulega ekspresji w dendrytach. Hamuje wzrost
dendrytycznych kolców neuronów w hipokampie przez
hamowanie ekspresji kinazy białkowej LIMK1 (kinaza
LIM-1), która reorganizuje cytoszkielet aktyny [37],
wpływa na poziom CREB oraz BDNF (neurotroficzny
czynnik pochodzenia mózgowego), zaangażowanych
w plastyczność synaptyczną. W wyniku zahamowania
miRNA-134 poziom CREB wzrósł, a proces upośledzenia plastyczności został odwrócony [38].
miRNA-138 także hamuje powstawanie kolców
dendrytowych, w tym przypadku przez regulację
APT1 (ang. acyl protein thioesterase 1). Poprzez regulację RhoA (ang. ras homolog gene family, member A)
wpływa to na reorganizację szkieletu aktynowego.
Wpływ miRNA128 na pamięć związany jest
z hamowaniem ekspresji genów związanych z plastycznością, takich jak regulator sygnalizacji kalmoduliny,
Rcs (ang. regulator of calmodulin signaling) i CREB1
[39].
Badania Héberta i wsp. opisują miRNA-29 jako
potencjalny główny supresor enzymu przecinającego
białko prekursorowe amyloidu beta 1 (BACE1), uczestniczący w wytwarzaniu β amyloidu Aβ [40].
miRNA-199b-5p uległ najbardziej znacznej dysregulacji w komórkach limfoblastocytarnych u pacjentów z ciężkim autyzmem, w porównaniu z grupą
kontrolną. Wśród jego celów wykryto HES1 (ang. hairy
and enhancer of split), białko zaangażowane w rozwój
ośrodkowego układu nerwowego [41].
W próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego
u pacjentów z chorobą Alzheimera wyłoniono miRNA100 oraz miRNA-146a, jako najlepszych kandydatów
na potencjalne biomarkery AD [42]. miRNA-100 poza
funkcją biomarkera mógłby być interesującym celem
interwencji terapeutycznych, ponieważ jego przewidywanym celem jest mTOR (ang. mammalian target of
rapamycin kinase) [43], pełniący rolę w procesie uczenia
się i pamięci. Wzrost aktywności szlaku mTOR odnotowano między innymi u pacjentów cierpiących na
chorobę Alzheimera [3]. W układzie nerwowym miR146 moduluje endocytozę receptora kwasu α-amino3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego
(AMPA) [44]. Wpływa również na aktywność mikrogleju mózgu, obniżając jego aktywność prozapalną
[45]. Zaburzenia sygnalizacji między neuronami

a mikroglejem odpowiadają za nieprawidłowości
w zachowaniu społecznym [46].
W porównaniu z grupą kontrolną poziom miRNA-181b-5p w surowicy pacjentów z ASD był obniżony,
a czynniki zakłócające, takie jak wiek i płeć, nie miały
wpływu na obserwowane tu wyniki, dlatego może stać
się kandydatem na obwodowy biomarker ASD [8].
Wcześniej opisywano wysoko wyrażone miRNA-181b
w schizofrenii, potwierdzając twierdzenie, że ASD
i schizofrenia mają wspólne cechy neurobiologiczne.
Zaangażowany jest w: przekaźnictwo aksonalne,
sygnalizację TGF-beta (transformujący czynnik wzrostu beta), sygnalizację MAPK (kinaza aktywowana
mitogenami), istnienie połączeń przylegających, regulację cytoszkieletu aktyny, fosforylację oksydacyjną,
sygnalizację hedgehog, sygnalizację mTOR i sygnalizacją Wnt [47].
Wśród miRNA oznaczonych w ślinie dzieci z autyzmem, miRNA-27a wydaje się szczególnie interesujące.
Zostało wcześniej opisane w badaniach pośmiertnych
kory mózgowej, limfoblastoidowych liniach komórkowych i surowicy dzieci z ASD oraz wykazano zaburzenie jego poziomu w wielu stanach chorobowych
człowieka, w tym w ASD [48]. Do miRNA wykrytych
w ślinie należy także miRNA-140-3p.

Znaczenie miRNA – 140-3p
w patogenezie i diagnostyce zaburzeń
neurokognitywnych

Zmiany poziomu miRNA 140-3p zostały opisane
zarówno w ślinie [4] jak i surowicy krwi chorych na
ASD[49]. W badaniu surowicy krwi, poza grupą dzieci
dotkniętych autyzmem (ASD), grupą kontrolną (K),
stworzono także grupę chorych z zespołem Touretta
(TS) oraz grupę pacjentów ze współistniejącymi ASD
+ TS. Dodatkowo choroby współistniejące komplikują
diagnozę ASD opartą na zaburzeniach behawioralnych
i wpływa na brak obiektywizmu [50]. TS i ASD mają
wspólne objawy kliniczne i behawioralne. Badania
genetyczne postulują istnienie wspólnych genów
podatności [51]. Ich dokładna etiologia jest jednak
nieuchwytna. Wykazano, że poziom miRNA 140-3p
zwiększa się w ASD w porównaniu z K, TS i TS + ASD.
Analiza funkcjonalna sieci oddziaływań wykazała,
że białka, których ekspresja jest kontrolowana przez
miRNA-140-3p, zwłaszcza CD38 (antygen CD38)
i NRIP1 (białko oddziałujące z receptorem jądrowym
1), uczestniczą w procesach, które uległy dysregulacji
w ASD, takich jak neurogeneza, regulacja plastyczności
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synaptycznej, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne,
reakcja komórkowa na czynnik wzrostu nerwu,
różnicowanie neuronów, rozwój dendrytów i śmierć
neuronów. Oprócz roli w rozwoju układu nerwowego,
uczestniczy w regulacji wzrostu, rozwoju układu
endokrynnego, serca, układu oddechowego i języka,
rozwoju embrionalnego [49]. miRNA-140-3p okazał
się być znacząco zaburzony w surowicy u pacjentów
z ASD. Nie zaobserwowano różnic w ekspresji porównując pacjentów z TS do K, pacjentów z TS + ASD do
K, oraz pacjentów z TS + ASD do pacjentów z TS [49].
Można przyjąć, że niższe stężenia miRNA-140-3p
w surowicy, obserwowane u pacjentów z TS + ASD,
są potencjalnie związane zarówno z występowaniem,
jak i nasileniem się tuszów motorycznych i fonicznych
oraz że wyższe poziomy miRNA-140-3p w surowicy,
które występowały u pacjentów z ASD, mogą wiązać się
z brakiem tików. Przeciwnie, zgodnie z wcześniejszymi
badaniami nad TS [51] spodziewano się braku różnicy
w ekspresji miRNA-140-3p pomiędzy pacjentami z TS
a K [49].
Istnieją liczne badania na temat znaczenia miRNA-140-3p jako biomarkera wielu chorób, w tym neurologicznych: jest on podwyższony w krwi pacjentów
z zaburzeniami dwubiegunowymi [52] i pacjentów
z poważną depresją po 12 tygodniach leczenia przeciwdepresyjnego [53]. Zgodnie z danymi Human miRNA
Tissue Atlas odnośnie ekspresji miRNA, miR-140-3p
jest wysoce wykrywalny w kościach, nerwach, tętnicach, oponach, mięśniach i tkance tłuszczowej. Jest
jednym z najliczniej występujących miRNA w korze
mózgu człowieka [54]. Zmienione wzorce ekspresji
miRNA znaleziono w wielu tkankach i komórkach
pacjentów z ASD, takich jak kora mózgowa i móżdżek,
węchowe komórki macierzyste, krew obwodowa i linie
komórek limfoblastoidowych (LBC) [21,49].

minionych lat. Nowe markery związane są z układem
immunologicznym, zmianami anatomicznymi mózgu
oraz poszukiwane wśród małych niekodujących RNA
(SncRNA), takich jak miRNA i małych jąderkowych
RNA (snoRNA).
Znaczenie miRNA wydaje się być ogromne.
Dalsze badania z nimi związane w przyszłości mogą
przyczynić się do znacznego postępu w diagnostyce
i leczeniu nie tylko licznych zaburzeń neurokognitywnych, lecz wielu innych chorób. Chociaż ich
znaczenie jest bezsprzeczne, wyzwaniem jest mała
specyficzność. Przykładem jest miR-140-3p, które
choć obiecujące, ponieważ jest oznaczalne zarówno
w ślinie, jak i w surowicy, nie jest idealnym kandydatem na biomarker, ze względu na niską specyficzność.
Zaburzony poziom tego miRNA występuje nie tylko
w przypadku rozlicznych zaburzeń neurologicznych,
lecz także reprezentuje niektóre przykłady dysfunkcji
układu krwionośnego, krwiotwórczego, pokarmowego
oraz oddechowego. Znaczenie nowych badań na temat
tej cząsteczki jest jednak bezsprzecznie ogromne.
Każde nowe doniesienie, przybliżające do poszerzenia
ubogiego spektrum metod diagnostycznych i leczniczych, jest niezwykle ważne. Szczególnie, że nie ulega
wątpliwości, że rola miRNA-140-3p w patogenezie
autyzmu jest znaczna i daje nadzieję na wykorzystanie
w diagnostyce i być może w przyszłości w leczeniu tej
jednostki chorobowej. Dalsze badania miR-140-3p są
więc niezbędne i niosą nadzieję na ogromny postęp
w tej dziedzinie.
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Podsumowanie

Ostatnie lata obfitowały w nowe doniesienia na
temat potencjalnych markerów zaburzeń neurokognitywnych. Dotyczyły one także markerów autyzmu. Co
więcej, wiedza na temat podłoża molekularnego konkretnych chorób z tej grupy również wzrosła w ciągu
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