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Zespół Retta – postępy badań nad patogenezą

Rett Syndrome – progress of research on pathogenesis

Alina T. Midro

Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

STRESZCZENIE
Zespół Retta (RTT) jest neurorozwojowym schorzeniem uwa-
runkowanym genetycznie, które charakteryzuje się współwy-
stępowaniem szeregu objawów klinicznych, głównie ze strony 
układu nerwowego, układu pokarmowego i kostnego. Zaburze-
nia powstają jako wynik mutacji genu MECP2 z locus geni w 
Xq28, a w sporadycznych przypadkach na skutek mutacji innych 
genów: CDKL5 (STK9), NTNG, MEF2C lub FOXG1. Patogeneza 
RTT jest związana z nieprawidłową funkcją MeCP2, czynnika 
transkrypcyjnego działającego na geny docelowe w zależno-
ści od potrzeb homeostazy neuronalnej albo jako represor ich 
transkrypcji albo jako aktywator. Białko MeCP2 kontroluje wiele 
szlaków sygnałowych białek i przywrócenie ich funkcji może 
być wykorzystane do opracowania sposobów leczenia poszcze-
gólnych zaburzeń składających się na fenotyp RTT. 
Słowa kluczowe: zespół Retta, MECP2, białko MeCP2, geny 
docelowe.

ABSTRACT
Rett syndrome (RTT) belongs to neurodevelopmental genetic 
disorders, which is characterised by a number of traits, mainly 
from neurological, gastro-intestinal and skeletal systems. 
This disorder is caused by MECP2 mutations in locus geni at 
Xq28 and sporadically due to mutations of other genes CDKL5 
(STK9), NTNG1, MEF2C or FOXG1. Pathogenesis of RTT is con-
nected with malfunctions of MeCP2 protein acting according 
to the needs of actual neuronal homeostasis as transcription 
repressor or as an activator of different target genes. MeCP2 
protein controls many signalling pathways and uncovering their 
disturbances opens new possibilities for treatment in particular 
abnormalities of RTT phenotype.
Key words: Rett syndrome, MECP2, MeCP2 protein, target 
genes.

Zespół Re��a [1] �RTT� �OMIM#312750� [2] s�a�ow� grupę 
współwys�ępujących objawów kl���c��ych �e s�ro�y układu 
�erwowego �drgawk�, s�ereo�yp�e, brak mowy, h�perwe�-
�ylacja, be�dechy, dys�o��a � ���e�, układu pokarmowego 
�refluks żołądkowy, �aparc�a�, układu kos��ego ���sk� 
w�ros�, skol�o�a, os�eoporo�a � ���e�. Zabur�e��a pows�ają 
�ajc�ęśc�ej w wy��ku mu�acj� ge�u MECP2 �a�g. Methyl-
CpG-Binding Protein 2; OMIM#300005� [2] położo�ego 
na chromosomie X w locus Xq28 albo �a sku�ek pr�egru-
powa� ge�omowych obejmujących reg�o� kry�yc��y locus 
Xq28 prowad�ących do jego u�ra�y lub dupl�kacj�. �o�ad�o 
w sporadyc��ych pr�ypadkach podob�e �m�a�y fe�o�ypowe 
mogą być wywoła�e mu�acjam� ���ych ge�ów �p. STK9 
(CDKL5�, MEF2C, NTNG1 lub FOXG1. Fe�o�yp kl���c��y 
� behaw�oral�y RTT �m�e��a s�ę fa�owo w c�ągu życ�a ro�-
wojowego. Oce�ę fe�o�ypową, pr�eb�eg schor�e��a, możl�-
wośc� po�w�erd�e��a ro�po��a��a �a pomocą ge�e�yc��ych 
�es�ów d�ag�os�yc��ych, a �akże �s�o��e eleme��y porad��-
c�wa ge�e�yc��ego pr�eds�aw�o�o w popr�ed��ch ar�ykułach 
pr�eglądowych [3,13]. RTT cechuje duża he�eroge��ość 
�m�a� kl���c��ych, k�óra może być �w�ą�a�a �arów�o �e 
�łożo�ą pa�oge�e�ą wy��kającą � ��epraw�dłowej fu�kcj� 

b�ałka �ra�skrypcyj�ego MeC�2, jak �eż �e współd��ała��em 
���ych c�y���ków ge�e�yc��ych � środow�skowych modyf�-
kujących fe�o�yp. 

W�adomo już, że b�ałko MeC�2 odgrywa kluc�ową 
rolę w dojr�ewa��u �euro�ów, sy�ap�oge�e��e � ro�woju 
układu �erwowego [14]. Us�alo�o, że MeC�2 w �ależ�o-
śc� od ak�ual�ych po�r�eb homeos�a�y �euro�al�ej, d��ała 
albo jako represor �ra�skrypcj� ���ych ge�ów, albo jako 
jej ak�ywa�or [15,16]. Z�ajomość mecha���mów ep�ge-
�e�yc��ych � me�abol�c��ych, �a pomocą k�órych b�ałko 
MeC�2 ko��roluje ekspresję ge�ów docelowych, jes� jes�-
c�e ogra��c�o�a. Ich po��a��e o�w�era możl�wośc� wyjaś-
��e��a pows�awa��a � ro�woju �m�a� �eurolog�c��ych u 
d��ewc�y�ek � RTT, a w perspek�yw�e podjęc�e prób �ch 
poprawy. 

Celem pracy jes� pr�eds�aw�e��e pr�eglądu �aj�ow-
s�ych da�ych o pa�oge�e��e �abur�e� wchod�ących w 
skład RTT, co może s�a�ow�ć ba�ę do pos�uk�wa��a spo-
sobów ogra��c�e��a �ega�yw�ych sku�ków ��epraw�dło-
wej fu�kcj� MeC�2, prowad�ących do �ego schor�e��a � 
jemu pokrew�ych. 
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fENOTYp RTT – KRóTKA CHARAKTERYSTYKA 
Fe�o�yp d��ewc�y�k� � RTT pr�eds�aw�a ryc. 1. �ods�awą 
ro�po��awa��a kl���c��ego klasyc��ej formy RTT są �abu-
r�e��a fe�o�ypu behaw�oral�ego. Fe�o�yp �m�e��a s�ę wra� 
� ro�wojem d��ecka � wyróż��a s�ę k�lka pods�awowych fa� 
ro�wojowych [4-7]. Okres �oworodkowy � wc�es�od��e-
c�ęcy pr�eb�ega �asad��c�o praw�dłowo, po c�ym �as�ępuje 
fa�a regresu � u�ra�ą m�ęd�y ���ym� �aby�ych już um�eję�-
�ośc� komu��kacyj�ych � po��awc�ych, �apadam� drgaw-
kowym�, s�ereo�yp�am� rąk, �abur�e��am� oddycha��a, a 
�as�ęp��e fa�a w�ględ�ej s�ab�l��acj� objawów � fa�a pogor-
s�e��a fu�kcj� ruchowych w okres�e doras�a��a. Do pods�a-
wowych objawów ob�ek�yw�ych w klasyc��ej form�e RTT 
�ależy spowol��e��e pr�yros�u obwodu głowy, prowad�ące 
�a�wyc�aj do wy�wor�e��a s�ę małogłow�a. Obserwuje 
s�ę opóź��e��e w�ras�a��a, ��ską masą c�ała � ��er�adko 
h�po�o��ę m�ęś��ową. W�ele d��ewc�y�ek wyka�uje �dol-
�ość chod�e��a, pom�mo c�ęs�o braku fa�y rac�kowa��a, 
a �akże um�eję��ość wypow�ada��a pojedy�c�ych słów. W 
m�arę ro�woju �as�ępuje u�ra�a celowego używa��a rąk � 
pojaw�e��e s�ę u�rwalo�ych po�em s�ereo�yp�� ruchowych 
ma��fes�ujących s�ę w róż�y sposób, �p. klaska��em, �ch 
wykręca��em, wkłada��em do bu��, �arga��em �a włosy, 
wyko�ywa��em ruchów pr�ypom��ających �ch myc�e. Wra� 
� u�ra�ą komu��kacj� werbal�ej obserwuje s�ę �apady �ry�a-
cj�, g��ewu, kr�yk� �oc�e, a �awe� samous�kad�a��e s�ę c�y 
���e ��epożąda�e formy �achowa�. Mogą o�e wy��kać �akże 
� poc�uc�a be�rad�ośc� w wy��ku ogra��c�o�ych możl�wo-
śc� komu��kowa��a s�ę � o�oc�e��em c�y ��erad�e��a sob�e 
w sy�uacj� s�resowej [6,16]. �ojaw�ająca s�ę �adwrażl�wość 
�a dźw�ęk�, ogra��c�o�a m�m�ka �war�y � u��ka��e ko��ak�u 
w�rokowego pr�ypom��ają �achowa��a au�ys�yc��e [18]. 

Zabur�e��a �achowa��a po fa��e regresu obejmują 
�eż �gr�y�a��e �ębam�, �oc�e �apady śm�echu lub ��eu-
�ulo�ego płac�u, ��er�adko �apady �łośc�. Ob��ża��u s�ę 
�dol�ośc� po��awc�ych �owar�ys�y u�ra�a koordy�acj� 

ruchowej ora� ro�wój a�aksj� � ogra��c�e��a w �akres�e 
�dol�ośc� do samod��el�ego porus�a��a s�ę. �ojaw�ają 
s�ę �akże �abur�e��a �e s�ro�y układu au�o�om�c��ego, 
�ajc�ęśc�ej jako �apadowa h�perwe��ylacja w c�as�e c�u-
wa��a, �a�r�ymywa��e oddechu, be�dechy � �as�ępowym 
odruchem Valsalwy, a �akże połyka��e pow�e�r�a, gwał-
�ow�e wyr�uca��e pow�e�r�a � śl��y � ���e [19]. Waż�ym 
objawem mogą być róż�ego �ypu drgawk�: od ła�wych do 
ko��rolowa��a aż do �apadów drgawek padac�kowych 
�o��c��o-klo��c��ych [20]. Nas�le��e drgawek � c�ęs�ość 
�ch wys�ępowa��a wyka�ują �e�de�cję spadkową po okre-
sie dojrzewania. 

C�ęs�o obserwuje s�ę spadek masy c�ała, pom�mo 
dobrego ape�y�u, albo odwro���e – �aras�ającą o�yłość. 
Mogą pojaw�ać s�ę �aparc�a. Os�eope��a jes� powodem 
skol�o�y � c�ęs�ych �łama� kośc�. ��opy c�ęs�o są h�po�ro-
f�c��e, ��m�e, � ��eb�eskawym �abarw�e��em skóry. Wra� 
� upływem la� obserwuje s�ę pogors�e��e mo�oryk� dużej, � 
cecham� uogól��o�ej spas�yc��ośc�, dys�o��� � pogłęb�a��e 
s�ę skol�o�y. 

�oważ�ym problemem mogą być �abur�e��a kard�o-
log�c��e, �ak�e jak �achykard�a c�y bradykard�a �a�okowa. 
Objawy park��so���mu �a��ac�ają s�ę �wykle w s�ars�ym 
w�eku, os�ągając pla�eau w 6 � 7 dekad��e życ�a [21,22]. 
�r�eb�eg, rod�aj �abur�e� � �ch �as�le��e są ��dyw�dual��e 
�m�e��e � dla�ego obserwowa�a róż�orod�ość obra�u kl�-
��c��ego s�war�a �ro�um�ałe �rud�ośc� d�ag�os�yc��e. 

Doda�kowe bada��a d�ag�os�yc��e 
�ada��a �eurof��jolog�c��e sugerują, że � pa�oge�e�ą 

schor�e��a są �w�ą�a�e �arów�o �abur�e��a ośrodkowego 
układu �erwowego, jak � układu au�o�om�c��ego [23]. W 
�ap�s�e EEG �wracają uwagę �m�a�y og��skowe, w�eloog-
��skowe � uogól��o�e � wys�ępowa��em wol�ego ry�mu fal 
theta, sugerując, że �m�e��o�a jes� pobudl�wość korowa 
mó�gu. Jed�oc�eś��e �m�a�y �ap�su EEG ��e są �a �yle 
charak�erys�yc��e, aby mogły s�a�ow�ć pods�awę d�ag�o-
s�yc��ą RTT. Zap�s wyka�uje �m�e��ość m�ęd�y pos�c�e-
gól�ym� osobam� � �m�e��a s�ę w pos�c�egól�ych fa�ach 
życ�a da�ej osoby [24]. Na�om�as� w �ap�s�e elek�rokar-
d�ograf�c��ym obserwuje s�ę c�ęs�o dług� QT, co sugeruje 
�abur�e��a układu au�o�om�c��ego [25].

UDZIAł GENóW W ETIOpATOGENEZIE RTT
MECP2. Ge� MECP2 �a�g. Methyl-CpG-binding protein 
2� �OMIM*300005� [2] jes� pods�awowym ge�em, k�órego 
mu�acje prowad�ą do wyks��ałce��a fe�o�ypu RTT [26,27]. 
�raw�e ws�ys�k�e mu�acje MECP2 pows�ają de novo, naj-
c�ęśc�ej �a chromosom�e ojcowsk�m. Rod����e wys�ępo-
wa��e RTT �ależy do wyją�ków. �r�yc�y�ą rod����ego 
wys�ępowa��a RTT może być ma�c�y�a mo�a�ka germ�-
�al�a [28] albo uk�eru�kowa�a ���eselek�yw�a� ��ak�ywacja 
chromosomu X � mu�acją u ma�k� [29]. Op�sa�o �eż wyją�-
kową sy�uację wys�ąp�e��a mo�a�k� germ��al�ej u ojca [30] 
jak �eż rod����e wys�ępowa��e fe�o�ypu RTT be� mu�acj� w 
ge��e MECP2 wra� � peł�ą selek�yw�ą formę d��ed��c�e��a 
��ak�ywacj� chromosomu X [31].

Ge� MECP2 w�elkośc� około 75 �ys�ęcy par �asad 
�aw�era 4 ekso�y [31,33]. �chema� s�ruk�ury ge�u � sposób 
al�er�a�yw�ego składa��a p�erwo��ego �ra�skryp�u ge�u 

Ryc. 1. Fenotyp dziewczynki z zespołem Retta (Uzyskano zgodę 
rodziców na umieszenie fotografii). Phenotype of girl with Rett 
syndrome (with parental agreement of photo presentation)
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prowad�ący do pows�a��a dwóch ��oform �ra�skryp�u 
pr�eds�aw�o�o �a ryc. 2a. W budow�e ge�u �wraca uwagę 
obec�ość ��espo�yka�ej w ���ych ge�ach proporcjo�al-
��e ��e�wykle dług�ej c�ęśc� ��ekodującej ge�u, obec�ość 
doda�kowych sekwe�cj� � możl�wośc�ą sy��e�y fu�k-
cjo�al�ego ��ekodującego RNA ko��rolującego proces 
składa��a �ra�skryp�ów ora� dług�e sekwe�cje ���ro�ów, 
k�órych fu�kcja regula�orowa ��e �os�ała jes�c�e do ko�ca 
�def���owa�a [34]. Do�ychc�as po��a�o k�lkase� mu�acj� 
ge�u MECP2. �ada��a do�yc�ące �łow�a� � populacj� pol-
sk�ej po�w�erd�ają, że �yp � rod�aj mu�acj� ge�u MECP2 
jes� podob�y jak w ���ych populacjach. Najc�ęśc�ej są �o 
mu�acje �ypu T158M, R168X, R270X � R133C ora� dele-
cje w obręb�e �erm��al�ego reg�o�u ge�u [35-37]. Dużym 
�askoc�e��em było odkryc�e, że dupl�kacja ge�u MECP2 
powoduje efek� fe�o�ypowy podob�y do efek�u wywoła-
�ego jego u�ra�ą [38-42]. Należy dodać, że korelacje fe�o-
�ypowo-ge�o�ypowe są ��dyw�dual��e �m�e��e, co może 
wska�ywać, że róż�e c�y���k�: ge�e�yc��e, ep�ge�e�yc��e 
� lub środow�skowe mogą modyf�kować fe�o�yp wywo-
ła�y pr�e� określo�ą mu�ację MECP2 [43].

Ge� MECP2 jes� położo�y �a chromosom�e X, k�óry 
podlega ��ak�ywacj�. Z �ego powodu komórk� u d��ewc�y-
�ek � RTT s�a�ow�ą soma�yc��ą mo�a�kę w �ak� sposób, że 
w jed�ej l���� ��ajdują s�ę komórk� � ak�yw�ym chromo-
somem X �aw�erającym ge� MECP2 �mu�owa�y podc�as 
��ak�ywacj� par��ersk�ego chromosomu X, a w drug�ej l���� 
są komórk�, w k�órych ak�yw�ość wyka�uje chromosom 
X � praw�dłowym ��e�mu�owa�ym ge�em MECP2 [44]. 
Oce�a proporcj� pos�c�egól�ych l���� w mo�a�ce wska-
�uje, że ��ak�ywacja chromosomu X w par�e chromoso-
mów X u d��ewc�y�ek RTT � �ch ma�ek �ajc�ęśc�ej jes� 
losowa podob��e jak u osób �drowych [45]. U ��ek�órych 
d��ewc�y�ek obserwuje s�ę jed�ak mecha���m selek�yw-

�ej ��ak�ywacj�, co może modyf�kować fe�o�yp � pr�eb�eg 
schor�e��a w �ależ�ośc� od �ego, k�óry chromosom X 
będ��e preferowa�y. Modyf�kujący wpływ rod�aju ��ak�y-
wacj� chromosomu X obserwowa�o m�ęd�y ���ym� u bl�ź-
��ą� mo�o�ygo�yc��ych demo�s�rujących �róż��cowa�e 
formy kl���c��e [46]. U mys�y �ra�sge��c��ych s�a�ow�ą-
cych model RTT, �aobserwowa�o be�pośred��ą relację 
m�ęd�y s�op��em selek�yw�ośc� w ��ak�ywacj� chromo-
somu X a c�ężkośc�ą � rod�ajem wys�ępujących �abur�e� 
fe�o�ypu [47]. Należy dodać, że selek�yw�ość ��ak�ywacj� 
chromosomu X jes� �ylko jed�ym � c�y���ków modyf�ku-
jących fe�o�yp RTT [48-50].

CDKL5 (STK9). Obec�ość mu�acj� odc��ających ora� 
mu�acje �m�a�y se�su odc�y�u w ge��e CDKL5(STK9), 
kodującym cykl��o�ależ�ą k��a�ę 5 �a�g. cyclin-dependent 
kinase-like 5� �OMIM*300203� [2] ��a�ą �eż jako k��a�a 9 
sery�o-�reo���owa �a�g. serine/threonine protein kinase 9�, 
prowad�ą do wyks��ałce��a war�a��owego fe�o�ypu RTT, 
�wa�ego pod�ypem Ha�efelda. Cechuje go wys�ępowa��e 
�apadów drgawkowych już w okres�e �oworodkowym. 
Wyka�a�o, że CDKL5 i MECP2 są w�ajem��e �ależ�e, 
pos�adają �dol�ość do au�ofosforylacj� � b�orą ud��ał w �ym 
samym s�laku syg�ałowym [51,52]. Ge� CDKL5 zmapo-
wa�o w locus Xp22 [53,54].

FOXG1. �ho�che� � wsp. [55] op�sal� d��ewc�y�kę �e 
��ac��ym opóź��e��em ro�woju umysłowego, małogło-
w�em � age�e�ją c�ała mod�elowa�ego, u k�órej wykry�o 
�rów�oważo�ą cy�oge�e�yc���e �ra�slokację chromoso-
mową ��2;14��p22;q12� de novo, a w reg�o��e pu�k�u �la-
ma��a 14q12 obserwowa�o doda�kową ��wersję w�elkośc� 
720-kbp. Zm�a�y cy�oge�e�yc��e spowodowały us�kod�e-
��e ge�u FOXG1 �a�g. Forkhead Box G1� �OMIM+164874� 
[2] w reg�o��e jego ko�ca 5’ odpow�ed��al�ego �a �wor�e��e 
s�ę b�ałka war�a��owego w wy��ku al�er�a�yw�ego składa-

Ryc. 2. Schemat struktury genu MECP2 oraz budowy białka MeCP2: a) sposób alternatywnego składania pierwotnego tran-
skryptu genu prowadzący do powstania dwóch izoform tran skryptu, b) poszczególne domeny białka MeCP2. Scheme of MECP2 
gene structure and organization of MeCP2 protein: a) way of alternative splicing of primary transcript of gene coming to origin two 
isoforms of transcript, b) particular domains of MeCP2 protein
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��a p�erwo��ego �ra�skryp�u. D��ewc�y�ka już w w�eku 
dwu �ygod�� wyka�ywała objawy spas�yc��ośc� m�ęś��o-
wej dużego s�op��a, w w�eku s�eśc�u m�es�ęcy ��e u�os�ła 
jes�c�e głowy � w�edy �aobserwowa�o �aby�e małogłow�e. 
W w�eku s�edm�u la� jes�c�e samod��el��e ��e s�ed��ała, 
a�� ��e chod��ła. N�e ro�w��ęła s�ę jej komu��kacja wer-
bal�a, a pojaw�ły s�ę drgawk� � objawy �e�rapleg��. Ar�a�� 
� wsp. [56] ��de��yf�kowal� u dwóch ��espokrew��o�ych 
d��ewc�y�ek, u k�órych obserwowa�o małogłow�e �aby�e, 
odm�e��y ro�wój umysłowy ora� s�ereo�yp�e ruchowe, dw�e 
róż�e he�ero�ygo�yc��e mu�acje w ge��e FOXG1. �owyż-
s�e obserwacje sugerują, że mu�acje ge�u FOXG1 mogą być 
�eż odpow�ed��al�e �a ks��ał�owa��e fe�o�ypu RTT. 

MEF2C. Zwe�er � wsp. [57] os�a���o wyka�al�, że 
mu�acje bądź u�ra�a �popr�e� m�krodelecje� ge�u MEF2C 
�a�g. Myocyte-specific Enhancer Factor-2 lub Mads Box 
Transcription Enhancer Factor 2, polypeptide c� �OMIM, 
*600662� [2] prowad�ą do ob��że��a s�ęże��a �arów�o 
b�ałka MeC�2, jak � CDKL5. To b�ałko odgrywa �s�o��ą 
rolę w programowa��u wc�es�ego róż��cowa��a �euro�ów 
� praw�dłowej dys�rybucj� w neocortex. Jak do�ąd wykry�o 
mu�acje �ego ge�u u c��erech osób � a�ypową formą �. 
Re��a � obserwowa�o podob�e cechy kl���c��e u dwójk� 
d��ec� � �espołem m�krodelecj� 5q14.3q15. 

NTNG1. �org � wsp. [58] op�sal� d��ewc�y�kę � 
cecham� RTT, k�óra była �os�c�elką �ra�slokacj� chro-
mosomowej w�ajem�ej pom�ęd�y chromosomam� 1 � 
7. Wyka�a�o, że w pu�kc�e �łama��a �a chromosom�e 1 
�os�ała pr�erwa�a c�ągłość ge�u NTNG1 �a�g. Netrin G1� 
�OMIM*608818� [2], �a�om�as� �a chromosom�e 7 c�ą-
głość ge�ów była �achowa�a. �o��eważ �e�ry�a wyka�uje 
ekspresję w mó�gu � wyka�uje �s�o��ą fu�kcję w jego ro�-
woju, s�ąd ge� NTNG1 może być �owym ge�em ka�dy-
dującym dla RTT. �r�eprowad�o�e pr�e� Archera � wsp. 
[59] bada��a ge�u NTNG1 w grup�e 115 d��ewc�y�ek � 
RTT ��e wyka�ały jed�ak pa�oge��ej mu�acj� NTNG1. Z 
�ego w�ględu ge� NTNG1 po�os�aje �adal ge�em ka�dy-
dującym.

ZNACZENIE BIAłKA MECp� W pATOGENEZIE RTT
Budowa i funkcja 
��ałk�em kodowa�ym pr�e� ge� MECP2 jes� c�y���k �ra�-
skrypcyj�y MeC�2, składający s�ę � c��erech głów�ych 
dome� fu�kcjo�al�ych �ryc. 2b�: – dome�y M�D �a�g. 
methyl-CpG-binding domain� odpow�ed��al�ej �a specy-
f�c��e pr�yłąc�a��e MeC�2 do �me�ylowa�ych par CpG �aj-
c�ęśc�ej w obręb�e promo�orów róż�ych ge�ów, – dome�y 
AGR�D �a�g. arginine-glycine repeat RNA-binding 
domain� w�ążącej RNA o sekwe�cj� pow�ar�al�ej, – dome�y 
TRD �a�g. transcriptional repression domain�, k�óra współ-
d��ała � kompleksem b�ałek represyj�ych m���3A ora� 
deace�yla�am� h�s�o�owym� w proces�e ko�de�sacj� chro-
ma�y�y, – dome�y WW �WW RNA splicing factor binding 
region lub inaczej: WW group II binding domain� łąc�ącej 
s�ę � RNA uc�es���c�ącym w proces�e „spl�c��gu” w �ym, 
m. ��. � c�y���k�em �ra�skrypcyj�ym Y�1 �a�g. Y box-bin-
ding protein 1). ��ałko pos�ada �eż dwa reg�o�y NL� �a�g. 
nuclear localization signal), po�walające �a pr�ekrac�a��e 
o�oc�k� jądrowej pr�e� �o b�ałko [60].

��ałko MeC�2 dość długo u��awa�o �a u��wersal�y 
represor �ra�skrypcyj�y � uwag� �a fu�kcje dome�y M�D 
ora� TRD. �odwyżs�o�ą ekspresję �ego b�ałka obserwo-
wa�o pos��a�al��e, �włas�c�a �a �ere��e mó�gow�a, wska-
�ując �a jego ud��ał w regulacj� procesu róż��cowa��a 
komórk� �erwowej � sy�ap�oge�e�y [60]. Z bada� pr�epro-
wad�o�ych pr�e� Chahrour � wsp. [61] �a modelu mys�y 
wy��ka, że Mecp2 w podw�gór�u ��ac���e c�ęśc�ej d��ała 
jako ak�ywa�or w�elu ge�ów docelowych ��ż jako �ch 
represor. Oka�uje s�ę, że forma d��ała��a Mecp2 może być 
�w�ą�a�a �e s�op��em me�ylacj� promo�ora da�ego ge�u 
będącego celem regulacj� jego ekspresj�. Jeśl� me�ylacja 
jes� słabs�a, dochod�� wówc�as do ak�ywacj� ekspresj� 
da�ego ge�u, a jeśl� me�ylacja promo�ora jes� s�l��ejs�a, 
�o wówc�as jes� real��owa�a fu�kcja represyj�a Mecp2 w 
s�osu�ku do ge�u. Z �ego w�ględu b�ałko MeC�2 �ależy 
uważać �a waż�y c�y���k ko��rolujący ekspresję pos�c�e-
gól�ych ge�ów, a s�c�egól��e d��ałających �a �ere��e 
układu �erwowego. Ogrom�ym bodźcem do pos�uk�wa��a 
leków popraw�ających fu�kcje da�ego s�laku syg�ałowego 
b�ałek, k�órych �ra�slacja jes� �abur�o�a w RTT, oka�ały 
s�ę wy��k� bada�, k�óre wyka�ały �a modelu mys�y, że 
�euro�al�e �m�a�y wywoła�e mu�acją ge�u mecp2 mogą 
być odwracal�e. �o�w�erd�o�o �eż, że pr�ed � po odwróce-
��u fu�kcj� mecp2 w układ��e �erwowym ��e obserwuje 
s�ę procesów dege�eracyj�ych �ka�k� �erwowej [16]. 

Rola białka MeCp� w rozwoju mózgu i niektórych jego funkcji
�ard�o waż�ym �ere�em odd��aływa� b�ałka MeC�2 jes� 
jego wpływ �a ekspresje ���ych ge�ów waż�ych w proces�e 
sy�ap�oge�e�y � ud��ał w �orowa��u �ra�sm�sj� sy�ap�yc�-
�ej. Jed�ym � jej eleme��ów jes� relacja pom�ęd�y MeC�2 
� CRE�1 �a�g. cAMP response element-binding protein 1� 
�s�o��a w procesach u�r�yma��a plas�yc��ośc� �erwowej. 
��osy��e�a obydwu b�ałek jes� w�ajem��e �ależ�a, bow�em 
mys�e b�ałko Mecp2 ��dukuje ak�yw�ość creb1, �a�om�as� 
�adm�ar creb1 hamuje b�osy��e�ę Mecp2 [61]. �o��eważ 
obydwa b�ałka są fosforylowa�e w wy��ku ak�ywacj� �eu-
ro�al�ej, pr�ypus�c�a s�ę, że obydwa wpływają �a ekspresję 
ge�ów, k�óre są ak�ywowa�e w c�as�e ro�budowy � formo-
wa��a �owych sy�aps. �o�w�erd�ają �o obserwacje wska-
�ujące, że m��ejs�a jes� l�c�ba pobud�a�ych sy�aps, gdy 
mu�acje prowad�ą do ��edoboru mecp2, ��ż gdy wys�ępuje 
�adekspresja mecp2 [61]. �ada��a Che�a � wsp. [62] wyka-
�ały po ra� p�erws�y, że w wy��ku depolary�acj� komórk� 
�erwowej �as�ępuje fosforylacja b�ałka MeC�2 � �as�ęp��e 
uwol��e��e MeC�2 � �r�ec�ego promo�ora ge�u BDNF �a�g. 
brain-derived neurotrophic factor� umożl�w�ając jego �ra�-
skrypcję [62]. Dals�e bada��a Zhou � wsp. [63] dow�odły, 
że w wy��ku pobud�e��a �euro�u ��dukowa�a jes� fosfo-
rylacja sery�y 421 ��421� w MeC�2, po�w�erd�ając ud��ał 
�ego b�ałka w ko��rolowa��u sy�ap�oge�e�y � ro�budowy 
de�dry�ów. Zwraca uwagę, że w modelu mys�m RTT �aob-
serwowa�o �eż dysfu�kcję Mecp2 w �euro�ach h�pokampa, 
k�óra prowad��ła do opóź��e��a dojr�ewa��a komórek, ob��-
że��a sy��e�y b�ałek presy�ap�yc��ych ora� �redukowa�ej 
gęs�ośc� kolców de�dry�ów [64-66]. Jes� �o �god�e � od 
daw�a ��a�ym� obserwacjam� �m��ejs�o�ego ro�kr�ew�a-
��a de�dry�ów w ��ek�órych obs�arach mó�gow�a u d��ew-
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c�y�ek � RTT ora� �m��ejs�o�ych ro�m�arów komórek 
�erwowych [67] pr�y braku w ��ch �m�a� dege�eracyj�ych 
[68]. Oka�uje s�ę, że ko�sekwe�cje ��edoboru b�ałek kodo-
wa�ych pr�e� ge�y podlegające ko��rol� Mecp2 � pr�erywa-
��e �ra�ssy�ap�yc��ej drog� syg�ałowej w RTT [69] mogą 
być popraw�o�e. Os�a���o udało s�ę pr�ywróc�ć �abur�o�ą 
fu�kcję �a po��om�e sy�apsy u mys�y modelowych RTT �a 
pomocą poda��a eg�oge��ego bd�f [70]. �odob��e, wpro-
wad�ając ��sul��opodob�y c�y���k w�ros�u �gf1 �a�g. insu-
line like growth factor 1�, cechujący s�ę s�erok�m spek�rum 
d��ała��a �a układ �erwowy, udało s�ę u mys�y odbudować 
gęs�ość kolców de�dry�yc��ych � us�ab�l��ować c�ęśc�owo 
plas�yc��ość �a �ere��e kory mó�gowej [71].

Rola białka MeCp� w powstawaniu zaburzeń oddechowych 
Z ��epraw�dłowym ro�wojem układu �erwowego spo-

wodowa�ym pr�e� ��edobór b�ałka MeC�2 mogą m�eć 
�w�ą�ek �abur�e��a oddechowe obserwowa�e w RTT. 
�odawa�e są róż�e próby wyjaś��e��a �ej �ależ�ośc�, �ak�e 
jak dysfu�kcja kory mó�gowej [72] ��edojr�ałość p��a 
mó�gu [73], �abur�e��a �a s�lakach ws�ępujących �mos�o-
wym � błęd�ym� [74] lub �eż osłab�e��e układu �oradre-
�erg�c��ego [75]. �ada��e �ego procesu �a modelach 
mys�ch RTT wyka�ało, że w ��ek�órych okol�cach mó�gu 
obserwuje s�ę pos�ępujący � w�ek�em def�cy� sy��e�y bd�f, 
�a��ac�ający s�ę s�c�egól��e �a �ere��e kry�yc��ych reg�o-
�ów homeos�a�y oddechowo-krąże��owej, jak�m są p�e� 
mó�gu ora� c�as�kowe �woje c�uc�owe [23,76-78]. Wyka-
�a�o �eż, że b�ałko �DNF jes� modula�orem ak�yw�ośc� 
sy�ap�yc��ej �a róż�ych po��omach regulacj� ak�yw�ośc� 
układu au�o�om�c��ego � jego fu�kcj� ko��rolowa��a pro-
cesu oddycha��a [73]. �o�ad�o bd�f �ależy do c�y���ków �ależy do c�y���ków�ależy do c�y���ków 
reagujących �a s�res oksydacyj�y, pr�ec�wd��ałając ��e-
do�le��e��u mó�gu [74-81]. ��ałko Mecp2 regulując �ra�- regulując �ra�-regulując �ra�-
skrypcję bd�f chro�� w�ęc mó�g pr�ed ��edo�le��e��em, a chro�� w�ęc mó�g pr�ed ��edo�le��e��em, achro�� w�ęc mó�g pr�ed ��edo�le��e��em, a 
brak �ej ochro�y może być �s�o��ym eleme��em pa�oge�e�y 
�abur�e� wys�ępujących w RTT [81]. I��eresujące są bada-
��a, k�óre wska�ują, że w waru�kach eksperyme��al�ych 
�a mys�ach po��om ekspresj� bd�f moż�a było �w�ęks�yć moż�a było �w�ęks�yćmoż�a było �w�ęks�yć 
�a drod�e depolary�acj� in vitro albo in vivo poprzez poda-
wa��e mys�om „Mecp2 �ull” ampak��y �1-�1,4-be��o- �ull” ampak��y �1-�1,4-be��o-�ull” ampak��y �1-�1,4-be��o-
d�oxa�-6-yl-carbo�yl� p�per�d��e – CX546�, środka, k�óry 
uła�w�a ak�ywację recep�orów glu�ama�erg�c��ych AM�A 
[82]. Zas�osowa��e ampak��y po�wol�ło u�yskać fu�kcjo-
�al�ą �ormal��ację �abur�e� oddechowych wywoła�ych 
mu�acją Mecp2 [83]. Długo�rwale efek�y d��ała��a ampa- [83]. Długo�rwale efek�y d��ała��a ampa-[83]. Długo�rwale efek�y d��ała��a ampa-
k��y �w�ą�a�e są � jej �dol�ośc�ą do �w�ęks�a��a �arów�o 
�ra�skryp�u bd�f, jak � s�ęże��a b�ałka bd�f [84,85]. Oka- jak � s�ęże��a b�ałka bd�f [84,85]. Oka-jak � s�ęże��a b�ałka bd�f [84,85]. Oka- [84,85]. Oka-[84,85]. Oka-
�ało s�ę, że podawa��e ampak��y może �eż �w�ęks�ać w 
h�pokamp�e efek�yw�ość długo�rwałego po�e�cjału, �LT�� 
� uła�w�ać pr�eb�eg procesu uc�e��a s�ę � maga�y�owa��a 
pam�ęc� [86,87]. Wydaje s�ę w�ęc, że �agromad��ło s�ę 
dość dużo pr�esła�ek, aby ro�pa�rywać ampak��ę doce-
lowo jako środek �erapeu�yc��y w pr�ypadku �abur�e� 
oddechowych wys�ępujących w RTT � pr�eprowad��ć 
próby kl���c��e po�w�erd�ające jej kor�ys��e d��ała��e u 
c�łow�eka � wykluc�ające d��ała��a ��epożąda�e. 

I��ym sposobem popraw�ającym �abur�e��a odde-
chowe u mys�y RTT było poda��e des�pram��y �DMI�, 

leku od daw�a s�osowa�ego w kl���ce dorosłych w lec�e-
��u depresj�, d��ałającego popr�e� ob��ża��e s�ęże��a �or 
ep��efry�y [75,78,88]. 

Oka�uje s�ę, że �a ogra��c�e��e �abur�e� oddycha��a w 
RTT może wpływać kor�ys���e s�ymulacja behaw�oral�a 
d��ałającą �a ba��e ���erakcj� pom�ęd�y p��em mó�gu � 
korą c�ołową [19,89-91].

Udział białka MeCp� w reakcji organizmu na stres oraz w patogenezie 
otyłości
Wyka�a�o, że Mecp2 wpływa �a �w�ęks�e��e ekspresj� 
ge�ów regulujących sy��e�ę gl�kokor�yko�dów, w �ym ge�u 
k��a�y �gk1 �a�g. serum glucocorticoid-inducible kinase 
1� ora� ge�u b�ałka Fkbp5 �a�g. FK506-binding protein 5� 
[92]. �ada��a McG�lla � wsp. [93] �ad f��jolog�c��ą reakcją 
odpow�ed�� �a s�res wyka�ały podwyżs�o�e s�ęże��e kor�y-
kos�ero�u u mys�y modelowych � mu�acją Mecp2308 ora� 
�w�ęks�e��e ekspresj� ge�u Crh �a�g. corticotropin-relea-
sing hormone� kodującego kor�ykol�bery�ę, spowodowa�e 
fu�kcjo�al�ą ��ewydol�ośc�ą b�ałka Mecp2 

Jed�ą � ko�sekwe�cj� reakcj� �a s�res może być �ad-
m�er�e łak��e��e. Oka�uje s�ę, że u mys�y po�baw�o�ych 
wyb�orc�o ge�u mecp2 �m�e��o�a jes� ekspresja ge�u s�m1 
�a�g. single-minded, Drosophila, homolog of 1�, waż�ego 
�euroge��ego c�y���ka �ra�skrypcyj�ego [94], a �akże 
podwyżs�o�e s�ęże��e lep�y�y, mela�okor�y�y, b�ałka arc 
�a�g. activity-regulated cytoskeleton-associated protein� 
ora� �europep�ydu Y [96], co może być pr�yc�y�ą wys�ę-
pującej o�yłośc� u ��ek�órych � �ych �w�er�ą�. Moż�a pr�y-
pus�c�ać, że o�yłość u ��ek�órych d��ewc�y�ek � RTT być 
może jes� spowodowa�a �ak�m mecha���mem. 

Inne geny docelowe i szlaki sygnałowe kontrolowane przez MeCp�
Obec��e ��a�ych jes� już w�ele ge�ów docelowych spe-
cyf�c���e regulowa�ych pr�e� b�ałko MeC�2 [97-103]. 
�r�ykłady ge�ów, k�órych ekspresja jes� be�pośred��o regu-
lowa�a pr�e� b�ałko MeC�2, pr�eds�aw�o�o w �abel� I. Ich 
�de��yf�kacja jes� jed�ym � kluc�owych �agad��e� po��a��a 
pa�oge�e�y schor�e��a � us�ale��a celów �erapeu�yc��ych. 
Udroż��e��e s�laków syg�ałowych � powodu braku pos�c�e-
gól�ych b�ałek wsku�ek albo �ablokowa��a ekspresj� kodu-
jących je ge�ów, albo �ch �adm�er�ej ak�ywacj� wywoła�ej 
��epraw�dłową fu�kcją c�y���ka �ra�skrypcyj�ego MeC�2, 
o�w�era �owe możl�wośc� propo�ycj� �erapeu�yc��ych w 
�akres�e ogra��c�a��a pows�awa��a � ro�woju pos�c�egól-
�ych �abur�e� składających s�ę �a fe�o�yp RTT. 

pODSUMOWANIE
�om�mo �de��yf�kacj� róż�ych grup ge�ów regulowa�ych 
pr�e� MeC�2 �adal po�os�aje w�ele ��ejas�ośc� w ro�um�e-
��u, w jak� sposób �abur�e��e �ch regulacj� pr�e� MeC�2 
wpływa �a fu�kcje układu �erwowego. �koro wyka�a�o, 
że MeC�2 reguluje fu�kcje w�elu ge�ów ��e �ylko jako �ch 
represor, jak do�ąd sąd�o�o, ale �akże jako �ch ak�ywa�or, 
�o obec��e propo�owa�e �owe sposoby lec�e��a �abur�e� 
pow���y uw�ględ��ać, c�y �abur�e��a w RTT spowodo-
wa�e są �adm�arem MeC�2, c�y jego ��edoborem. Do�ych-
c�asowe próby „udroż��e��a” s�laków syg�ałowych b�ałek, 
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k�órych ��edobór lub �adm�ar wy��ka �e �m�e��o�ej eks-
presj� kodujących je ge�ów docelowych podlegających 
regulacj� pr�e� Mecp2, są op�ym�s�yc��ym � real�ym k�e- są op�ym�s�yc��ym � real�ym k�e-są op�ym�s�yc��ym � real�ym k�e-
ru�k�em pos�uk�wa��a pomocy osobom �e �m�a�ą ge�e-
�yc��ą. �ows�awa��e ��edo�le��e��a mó�gu, pr�ed k�órym w 
waru�kach praw�dłowych chro�� praw�dłowo fu�kcjo�ujące 

b�ałko MeC�2, jes� jed�ym � ważk�ch pa�omecha���mów 
� walka � ko�sekwe�cjam� s�resu oksydacyj�ego wy��a-
c�a kolej�y k�eru�ek pomocy. Moż�a m�eć �ad��eje, że �e 
ws�ys�k�e da�e pr�ełożą s�ę �a możl�wośc� efek�yw�ego 
lec�e��a d��ewc�y�ek � �espołem Re��a � pr�ywróce��a �m 
praw�dłowego fu�kcjo�owa��a układu �erwowego.

Tab. I. Rodzaj niektórych genów docelowych i funkcje ich produktów białkowych podlegające regulacji przez białko MeCP2/
mecp2. Some target genes which are regulated by protein MeCP2/mecp2 and function of protein products 

Gen
Gene

Rodzaj kodowanego białka i jego funkcja 
Type of coding pro�ein and i�s func�ion

Piśmiennictwo 
References

Bdnf Mózgowy czynnik wzrostu – kontroluje dojrzewanie neuronów, 
plastyczność neuronalną, funkcje oddychania Chen i wsp. 2003 [62] 

DLX5/ Dlx5 Neuronalny czynnik transkrypcyjny Horike i wsp. 2005 [96] 

Sgk1 Regulator przesyłu szlaku sygnałowego glikokortikoidów w osi 
podwzgórze-przysadka Nuber i wsp. 2005 [92] 

Fkbp5 Regulator przesyłu szlaku sygnałowego glikok. 
Przesył sygnału w osi podwzgórze przysadka Nuber i wsp. 2005 [92] 

Uqcrc1 Regulator mitochondrialny reakcji oddechowej Kriaucionis i wsp. 2006 [98] 

ID1-3/ Id1-3 Neuronalny czynnik transkrypcyjny Peddada i wsp. 2006 [101] 

FXYD1/ Fxyd1 Regulator kanału jonowego Deng i wsp. 2007 [95] 

ID1–ID4 Inhibitory różnicowania Peddada i wsp. 2006 [101] 

IGFBP3/ Igfbp3 Białko wiążące czynnik wzrostu Itoh i wsp. 2007 [97 ] 

Crh Kortykoliberyna – hormon osi podwzgórze-przysadka McGill i wsp. 2006 [93] 

UBE3A Ligaza ubikwitiny E3A Samaco i wsp. 2004 [102] 

GABRB3 Receptor B3 kwasu gamma-amino-masłowego GABA Samaco i wsp. 2004 [102] 

MiRN 184 Micro RNA 184 – regulator translacji Nomura i wsp. 2008 [100] 

mef2c Polipeptydowy cz. transkrypcyjny miocytów Li i wsp. 2008 [103]
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