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DYSTROFIE MIÊNIOWE SPOWODOWANE
ZABURZENIAMI GLIKOZYLACJI DYSTROGLIKANU
MUSCULAR DYSTROPHIES DUE TO DYSTROGLYCAN
GLYCOSYLATION DISORDERS
Miros³awa FERENS-SIECZKOWSKA
Katedra Chemii i Immunochemii Akademii Medycznej im. Piastów l¹skich
we Wroc³awiu
Streszczenie: U pod³o¿a du¿ej grupy dystrofii miêniowych le¿¹ zaburzenia potranslacyjnej modyfikacji
a-dystroglikanu, polegaj¹cej na unikalnym rodzaju glikozylacji. Schorzenia te okrela siê mianem dystroglikanopatii. Nawet do 50% glikanów w mucynopodobnym regionie a-dystroglikanu stanowi¹ oligosacharydy, w których do seryny lub treoniny polipeptydu przy³¹czona jest mannoza wi¹zaniem Oglikozydowym. Elongacja glikanu obejmuje przy³¹czenie N-acetyloglukozoaminy, galaktozy, kwasu sjalowego i opcjonalnie fukozy. Wydaje siê, ¿e dla prawid³owego dzia³ania dystroglikanu mannoza dodatkowo musi byæ fosforylowana. Glikany o w³aciwej strukturze umo¿liwiaj¹ oddzia³ywanie dystroglikanu z
laminin¹ b³ony podstawnej. Patomechanizm dystroglikanopatii obejmuje uszkodzenia w obrêbie 6
genów: POMT-1, POMT-2, POMGnT-1, FKT, FKRP i LARGE. Trzy pierwsze bia³ka s¹ swoistymi
glikozylo-transferazami szlaku O-mannozylacji, dla trzech kolejnych postuluje siê analogiczn¹ funkcjê.
Dystroglikanopatie s¹ kolejn¹ grup¹ schorzeñ pokazuj¹cych, ¿e glikozylacja mo¿e stanowiæ istotny
mechanizm regulacyjny, niezbêdny dla zachowania prawid³owej funkcji bia³ek.
S³owa kluczowe: dystrofia miêniowa, dystroglikan, dystroglikanopatie, glikozylacja, O-mannozylacja,
glikozylotransferazy.
Summary: Disorders in a unique type of posttranslational modification of a-dystroglycan lay at a
background of a group of congenital muscular dystrophies, called dystroglycanopathies. To bind laminin
in a basal membrane the protein has to be glycosylated in a special way, with mannose linked with
O-glycosidic bond to serine or threonine in a mucin-like region. The nascent glycan is then elongated with
N-acetylglucosamine, galactose, sialic acid and optionally fucose. It is also suggested that proper function
of dystroglycan depends on mannose phosphorylation. Six genes are involved in the molecular pathogenesis of dystroglycanopathies: POMT-1, POMT-2, POMGnT-1, FKT, FKRP and LARGE. The former
three are proved, and the further putative glycosyltransferases of O-mannosylation pathway. The
mechanisms of dystroglycanopathy once again underline the peculiar regulatory role of glycosylation,
indispensable for a proper function of particular proteins.
Keywords: muscular dystrophy, dystroglycan, dystroglycanopathy, glycosylation, O-mannosylation,
glycosyltransferases.
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Wykaz skrótów: DG  dystroglikan; ECM  macierz zewn¹trzkomórkowa; ER  siateczka ródplazmatyczna; ERAD  system degradacji nieprawid³owo sfa³dowanych bia³ek zwi¹zany z siateczk¹ ródplazmatyczn¹; Gal  galaktoza; GalNAc  N-acetylogalaktozoamina; GlcNAc  N-acetyloglukozoamina;
FCMD  twarzowo-szczêkowa dystrofia miêniowa; FKRP  bia³ko spokrewnione z fukutyn¹; FKT 
fukutyna; LGMD  koñczynowo-obrêczowa dystrofia miêniowa; Man  mannoza; MEB  dystrofia
miêniowo-oczno-mózgowa; POMGnT  GlcNAc-transferaza swoista wobec mannozy zwi¹zanej z
bia³kiem wi¹zaniem O-glikozydowym; POMT  mannozylotransferaza przy³¹czaj¹ca Man wi¹zaniem
O-glikozydowym do Ser/Thr bia³ka; SiA  kwas sjalowy; WWS  zespó³ Warburga-Walkera

WSTÊP
Glikozylacja jest uwa¿ana za jedn¹ z najwa¿niejszych i najbardziej powszechnych
modyfikacji potranslacyjnych bia³ka. Decyduj¹cym dla uzmys³owienia jej roli by³o
odkrycie genetycznie uwarunkowanych defektów szlaku biosyntezy glikanów jako
przyczyny ciê¿kich chorób, zwi¹zanych z zahamowaniem rozwoju fizycznego i
umys³owego, zaburzeniem funkcji wielu narz¹dów, oraz du¿¹ miertelnoci¹ w
okresie wczesnodzieciêcym [12]. W przypadku niektórych genów uwa¿a siê, ¿e efekt
letalny wystêpuje ju¿ w okresie rozwoju p³odowego. W ci¹gu 20 lat od odkrycia
glikozylacji jako przyczyny tych chorób, zwanych dzisiaj wrodzonymi zaburzeniami
glikozylacji  CDG (congenital disorders of glycosylation), opisano ponad
czterdzieci tego typu schorzeñ, a dla nielicznych na podstawie poznanych mechanizmów molekularnych opracowano skuteczne terapie [16, 33].
£añcuchy cukrowe w glikoproteinach mog¹ byæ przy³¹czone do czêci bia³kowej
dwoma typami wi¹zañ. N-glikozylacja prowadzi do przy³¹czenia oligosacharydów z
N-acetyloglukozoamin¹ (GlcNAc) na koñcu redukuj¹cym wi¹zaniem N-glikozydowym do Asn polipeptydu. O-glikozylacja polega na przy³¹czeniu cukrów
wi¹zaniem O-glikozydowym do grup hydroksylowych Ser lub Thr bia³ka. Ten rodzaj
glikozylacji jest znacznie bardziej zró¿nicowany. W O-glikanach typu mucynowego
pierwszym monosacharydem w ³añcuchu jest N-acetylogalaktozoamina (GalNAc).
W glikozoaminoglikanach rdzeñ polisacharydu stanowi sekwencja cukrowa Xyl-XylGal (dwie reszty ksylozy i galaktoza), a d³ugie ³añcuchy cukrowe buduj¹ powtarzaj¹ce
siê jednostki disacharydów z³o¿onych z aminocukru i kwasu uronowego, czêsto silnie
siarczanowane. Rozwój glikobiologii przyniós³ odkrycie kolejnych, unikalnych typów
O-glikozylacji. Podlegaj¹ im nieliczne bia³ka, ale znaczenie takiej modyfikacji pozostaje
kluczowe dla organizmu, poczynaj¹c od jego rozwoju embrionalnego (O-fukozylacja)
[35], poprzez regulacjê aktywnoci bia³ek j¹drowych (cykl przy³¹czenia O-GlcNAc)
[23], po integralnoæ komórki miêniowej (O-mannozylacja) [20, 30]. Zaburzenia w
obrêbie tej ostatniej modyfikacji s¹ przyczyn¹ szczególnej grupy wrodzonych dystrofii
miêniowych, okrelanych wspólnym mianem dystroglikanopatii [15, 25, 28]. W
schorzeniach nale¿¹cych do tej grupy dramatycznie obni¿ona jest zdolnoæ a-dystroglikanu do wi¹zania podstawowego ligandu w obrêbie b³ony podstawnej, lamininy,
a dystrofii miêni szkieletowych zazwyczaj towarzysz¹ zaburzenia rozwoju umys³owego i narz¹du wzroku [2, 10, 25].
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O-MANNOZYLACJA
Przy³¹czenie mannozy wi¹zaniem O-glikozydowym do seryny lub treoniny
³añcucha polipeptydowego jest powszechn¹ modyfikacj¹ bia³ek ciany komórkowej
dro¿d¿y. Proces zapocz¹tkowuje O-mannozylotransferaza Dol-P-Man:bia³ko, zlokalizowana w siateczce ródplazmatycznej. Glikan jest wyd³u¿any o kolejne reszty
mannozy (zazwyczaj kilka, maksymalnie 13) przez kolejne mannozylotransferazy
obecne w b³onach cystern aparatu Golgiego. Oligomannozylacja glikoprotein ciany
komórkowej dro¿d¿y jest niezbêdna dla utrzymania jej integralnoci i sztywnoci.
Mutanty pozbawione aktywnoci rozpoczynaj¹cej szlak mannozylotransferazy gin¹
[39]. Za kolejn¹ istotn¹ funkcjê mannozylacji w komórkach ni¿szych eukariontów
uwa¿a siê utrzymywanie nieprawid³owo sfa³dowanych bia³ek w formie rozpuszczalnej, co zapobiega ich agregacji i nie dopuszcza do przeci¹¿enia systemu ERAD w
warunkach stresu [20].
Do niedawna proces ten by³ uwa¿any za typowy jedynie dla ni¿szych eukariontów
i nieobecny zarówno u rolin, jak i u zwierz¹t. Obecnie wiadomo, ¿e O-mannozylowane struktury mo¿na zidentyfikowaæ u wszystkich istot ¿ywych, aczkolwiek
modyfikacji tej podlegaj¹ nieliczne bia³ka. Ten szczególny rodzaj glikozylacji okazuje
siê za to niezbêdny dla zachowania ich funkcji [21, 30].
Inicjacja szlaku O-mannozylacji jest procesem wysoce konserwatywnym ewolucyjnie. Podobnie jak u dro¿d¿y, u ssaków pierwsza reakcja polega na przeniesieniu
reszty mannozy z dolichylofosforanu (Dol-P-Man) na grupê hydroksylow¹ seryny
lub treoniny bia³ka przez swoist¹ mannozylotransferazê w obrêbie siateczki ródplazmatycznej. Dla prawid³owego przebiegu procesu niezbêdna jest obecnoæ dwóch
enzymów: POMT-1 i POMT-2 (mannozylotransferaza DolPMan : bia³ko 1 i 2),
filogenetycznie spokrewnionych zarówno ze sob¹, jak i z enzymami dro¿d¿y [30,
39]. Dalsze losy powstaj¹cego glikanu u ssaków przebiegaj¹ ca³kowicie odmiennie.
Wyd³u¿enie polega na do³¹czeniu reszty GlcNAc do drugiego wêgla (C2) mannozy
w reakcji katalizowanej przez GlcNAc-transferazê UDPGlcNAc : ManSer/Thr
(POMGnT-1). W nastêpnej kolejnoci mo¿liwe jest te¿ przy³¹czenie drugiej reszty
GlcNac do wêgla C6 mannozy, co powoduje rozga³êzienie glikanu. Enzym, N-acetyloglukozaminylotransferaza GnT-IX rozpoznaje jako akceptor reszty monosacharydowej
strukturê GlcNAc ® 2Man ® Ser/Thr. Dalsze wyd³u¿anie oligosacharydu polega
na przy³¹czeniu reszt galaktozy, kwasu sjalowego i opcjonalnie fukozy [21, 39].
Reakcje te s¹ katalizowane przez enzymy aparatu Golgiego, bior¹ce udzia³ tak¿e w
elongacji klasycznych struktur N- i O-glikanów. Nietypowe zakoñczenie ³añcucha
jest mo¿liwe w glikoproteinach mózgowych i polega na uzupe³nieniu galaktozy reszt¹
siarczanowanego kwasu glukuronowego, z utworzeniem tzw. epitopu HNK-1 [21].
Reakcjê tê przeprowadza kolejna wysoce swoista glukuronylotransferaza.
Wed³ug obecnych danych O-mannozylacja w komórkach ssaków ograniczona jest
do niewielkiej liczby glikoprotein, przede wszystkim mózgu, nerwów i miêni
szkieletowych. Jedynym zidentyfikowanym ludzkim bia³kiem tego rodzaju jest
a-dystroglikan. Pewne dane wskazuj¹ na obecnoæ podobnych oligosacharydów
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tak¿e na ludzkiej gonadotropinie kosmówkowej i fibronektynie ³o¿yska, a tak¿e mysiej
tenascynie. Informacje w tym zakresie s¹ jednak niepe³ne, a dla ¿adnego z wymienionych bia³ek nie wykazano zdolnoci do wi¹zania lamininy, podstawowego ligandu
a-dystroglikanu w macierzy zewn¹trzkomórkowej [21, 39].

STRUKTURA DYSTROGLIKANU
Dystroglikan jest centralnym bia³kiem kompleksu glikoprotein zwi¹zanych z
dystrofin¹ (DGC), odpowiedzialnym bezporednio za z³o¿one oddzia³ywania pomiêdzy
komórk¹ miêniow¹ a jej zewnêtrznym rodowiskiem (ryc. 1). Jest on syntetyzo-

RYCINA 1. Kompleks glikoprotein zwi¹zanych z dystrofin¹ i jego oddzia³ywania w obrêbie b³ony
podstawnej. W sk³ad kompleksu wchodzi szeæ bia³ek integralnych sarkolemmy: sarkoglikany a-d,
podjednostka b dystroglikanu (bezporednio ³¹cz¹ca siê z dystrofin¹) oraz spinaj¹cy ca³oæ sarkospan.
Alfa dystroglikan jest bia³kiem peryferyjnym. Z jego glikanami oddzia³ywaæ mo¿e laminina, a
prawdopodobnie z czêci¹ bia³kow¹ proteoglikany  agryna i biglikan
FIGURE 1. Dystrophin - glycoprotein complex and its ligands in basal lamina. The complex is composed
of six integral proteins: sarcoglycans a-d , b -dystroglycan (bound directly to dystrophin) and sarcospan.
Alpha-dystroglycan is a peripheral protein. Its glycans are responsible for laminin binding and the
protein is suggested to interact with proteoglycans: agrin and biglycan
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wany w komórce jako pojedyncze bia³ko, a przed w³¹czeniem w strukturê
sarkolemmy ulega proteolitycznemu rozciêciu na dwie podjednostki, okrelane jako
dystroglikan a i b [1, 2, 15, 28]. Beta-DG jest niewielk¹ (43 kDa) integraln¹
glikoprotein¹ b³onow¹, zawieraj¹c¹ w obrêbie ektodomeny klasyczne ³añcuchy Nglikanów. Podjednostka a jest peryferyjnie zwi¹zana z powierzchni¹ b³ony poprzez
cis³¹ interakcjê z siostrzan¹ podjednostk¹ b. Przy masie ³añcucha polipeptydowego
rzêdu 70 kDa faktyczna masa aDG wyznaczona elektroforetycznie jest blisko
dwukrotnie wiêksza, co jest wynikiem intensywnej glikozylacji. Przestrzenny kszta³t
cz¹steczki a-dystroglikanu opisywany jest jako przypominaj¹cy hantle: dwie skrajne
domeny globularne po³¹czone s¹ czêci¹ kszta³tu pa³eczkowatego (ryc. 2). Ten
fragment cz¹steczki zawiera znaczne iloci seryny i treoniny, aminokwasów stano-

RYCINA 2. Glikozylacja a-dystroglikanu: a  szlak O-mannozylacji, b  domniemane dzia³anie
glikozylotransferazy LARGE uwzglêdniaj¹ce fosforylacjê mannozy, c  klasyczny O-glikan typu
mucynowego (rdzeñ typu I); czarne strza³ki wskazuj¹ znane i proponowane miejsca dzia³ania
glikozylotransferaz swoistych dla szlaku O-mannozylacji; Gal  galaktoza, Man  mannoza, GalNAc 
N-acetylogalaktozoamina, GlcNAc  N-acetyloglukozoamina, SiA  kwas sjalowy
FIGURE 2. Dystroglycan glycosylation: a  O-mannosylation, b  putative LARGE governed pathway
with mannose phosphorylation, c  mucin type O-glycosylation; black arrows indicate known and
proposed location of glycosyltransferase activity; Gal  galactose, Man  mannose, GalNAc  N-acetylgalactosamine, GlcNAc  N-acetyl-glucosamine, SiA  sialic acid
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wi¹cych potencjalne miejsca O-glikozylacji [2, 15, 25]. Region ten jest faktycznie
bardzo silnie uglikozylowany. Oko³o po³owy (do dwóch trzecich) ³añcuchów
cukrowych przy³¹czonych do aDG stanowi¹ klasyczne O-glikany, w których
pierwszym monosacharydem przy³¹czonym wi¹zaniem O-glikozydowym do ³añcucha
bocznego seryny lub treoniny jest GalNAc, a kolejnym galaktoza (rdzeñ typu I).
Do reszt asparaginy przy³¹czane s¹ nieliczne ³añcuchy N-glikanów. Pozosta³e
miejsca glikozylacji s¹ nonikami opisanych wy¿ej glikanów z mannoz¹ na koñcu
redukuj¹cym. W przeciwieñstwie do innych bia³ek, które prawdopodobnie mog¹
podlegaæ tej modyfikacji, obfitoæ miejsc glikozylacji w mucynowej domenie aDG
powoduje, ¿e oligosacharydy tworz¹ klastry, w których gêstoæ skupionych epitopów
umo¿liwia w³aciwe wi¹zanie ligandów [39].
Interesuj¹c¹ kwesti¹ wydaje siê okrelenie sekwonów zgodnoci determinuj¹cych rodzaj
glikozylacji, a zatem ró¿nicuj¹cych mo¿liwoæ przy³¹czenia do grupy hydroksylowej Ser/Thr
przez odpowiednie glikozylotransferazy N-acetylogalakto-zoaminy b¹d mannozy. Pierwsze
doniesienia na ten temat wskazywa³y na mo¿liwoæ preferencyjnego wi¹zania mannozy a
nie GalNAc do Ser/Thr w obrêbie dwóch 18-aminokwasowych syntetycznych peptydów
o sekwencji fragmentów aDG [24]. Nowsze dane pokazuj¹, ¿e nawet tak du¿a sekwencja
zgodnoci nie jest wystarczaj¹ca dla O-mannozylacji aDG in vivo. Wed³ug Breloy i wsp.
[6] O-mannozylacja pojawia siê na klastrach Ser/Thr lub pojedynczych resztach Thr
otoczonych przez aminokwasy zasadowe, pod warunkiem obecnoci po stronie N-koñcowej
domeny mucynowej przylegaj¹cego do niej fragmentu peptydowego o d³ugoci a¿ 41
reszt aminokwasowych. Fragment ten jest konieczny i wystarczaj¹cy do wywo³ania
O-mannozylacji, a zmiany aminokwasów w obrêbie jego struktury uniemo¿liwiaj¹ tego rodzaju
modyfikacjê [6, 14]. GalNac-transferazy inicjuj¹ce syntezê mucynowych O-glikanów nie
przy³¹czaj¹ cukru do miejsca glikozylacji w tym regionie.

ENZYMY SZLAKU O-MANNOZYLACJI ZWI¥ZANE
Z PATOMECHANIZMEM DYSTROFII MIÊNIOWYCH
Obecnie zidentyfikowano szeæ genów, których produkty odpowiadaj¹ za
w³aciw¹ glikozylacjê aDG. S¹ to geny POMT1, POMT2, POMGnT, FKT,
FKRP i LARGE [25, 28, 29]. Uszkodzenia w obrêbie tych genów powoduj¹
dystroglikanopatie, do których zalicza siê przede wszystkim zespó³ WarburgaWalkera  WWS [36]), dystrofiê miêniowo-oczno-mózgow¹ (MEB [34]) oraz
dystrofiê miêniow¹ Fukuyamy (FCMD). Wspóln¹ ich cech¹ jest fakt, ¿e zanikowi
miêni towarzyszy znaczne obni¿enie migracji neuronów, prowadz¹ce do zaburzeñ
rozwoju umys³owego oraz dysfunkcje narz¹du wzroku, czêsto zwi¹zane z nieprawid³ow¹ struktur¹ siatkówki [10, 15, 27]. Nieprawid³ow¹ glikozylacjê dystroglikanu
stwierdzono tak¿e w niektórych przypadkach LGMD, wtedy nie towarzyszy im
zaburzenie rozwoju umys³owego i wzroku [32, 40].
Kluczow¹ rolê w O-mannozylacji aDG odgrywaj¹ trzy unikalne enzymy:
POMT1, POMT2 i POMGnT. Gen POMT1 koduje bia³ko analogiczne do
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mannozylotransferazy obecnej u dro¿d¿y, przy³¹czaj¹ce mannozê wi¹zaniem O-glikozydowym do hydroksylowanej reszty seryny lub treoniny ³añcucha polipeptydowego
[21, 25]. Ekspresja i dzia³anie proteinylo-O-mannozylo-transferazy 2 (produktu genu
POMT2) w du¿ej mierze pokrywaj¹ siê z w³aciwociami POMT1. Dla prawid³owej
inicjacji O-mannozylacji niezbêdna jest obecnoæ i wspó³dzia³anie obu enzymów,
aktywnych w formie kompleksu [38]. Wiêkszoæ mutacji w obrêbie obu genów
O-mannozylotransferaz wywo³uje zespó³ Warburga-Walkera, dystrofiê miêniow¹
o ciê¿kim przebiegu, dziedziczon¹ w sposób autosomalny recesywny [16, 31, 38].
Dystrofii miêni towarzysz¹ powa¿ne dysfunkcje lub wrêcz utrata wzroku oraz
znaczne zahamowanie rozwoju umys³owego. Obecnoæ mutacji w genach POMT1
i POMT2 rzadziej obserwuje siê w przypadkach choroby o ³agodniejszym przebiegu,
MEB oraz LGMD [7, 25, 29]. Z drugiej strony, WWS mo¿e byæ wywo³any równie¿
uszkodzeniami innych genów i ich produktów [8, 15, 37].
Gen POMGnT odpowiada za syntezê glikozylotransferazy przenosz¹cej GlcNAc
z UDP-GlcNAc na hydroksylow¹ grupê drugiego wêgla mannozy. Ekspresja mRNA
POMGnT jest szczególnie wysoka w miêniach szkieletowych i mózgu. Niedobór
aktywnoci enzymu odpowiada przede wszystkim za dystrofiê miêniowo-ocznomózgow¹ [25, 27, 34]. Choroba ma przebieg ³agodniejszy ni¿ WWS, ale tak¿e wi¹¿e
siê z zaburzeniem rozwoju umys³owego i dysfunkcj¹ wzroku.

BIA£KA O NIEZIDENTYFIKOWANEJ FUNKCJI
Udzia³ pozosta³ych trzech genów w patomechanizmach dystrofii miêniowych
zosta³ okrelony na podstawie badañ genetycznych, m.in. wyciszania odpowiednich
genów u myszy. W ¿adnym z tych przypadków nie wyizolowano i nie okrelono
precyzyjnie funkcji bia³ka, bêd¹cego produktem danego genu [8, 13, 28].
Czêst¹ dystroglikanopati¹ jest endemiczna dystrofia miêniowa Fukuyamy (FCMD),
dotykaj¹ca w g³ównej mierze populacjê japoñsk¹. Mutacje dotycz¹ bia³ka nazwanego
fukutyn¹. Na podstawie homologii domniemanej domeny katalitycznej do znanych
enzymów sugeruje siê, ¿e bia³ko to mo¿e byæ transferaz¹ fosforylowanych cukrów
[15]. Jedna z mutacji genu, która nie powoduje ca³kowitego braku bia³ka, jest star¹,
ancestraln¹ mutacj¹ powszechn¹ wród ludnoci Japonii. Jej czêstoæ wystêpowania
szacuje siê na 3 przypadki na 1000 osób. Choruj¹ recesywne homozygoty, a przebieg
choroby jest stosunkowo ³agodny. Du¿o ostrzejsze objawy obserwuje siê u osobników,
u których tej mutacji towarzyszy inna w genie allelicznym. Pod wzglêdem objawów
klinicznych FCMD nie wyró¿nia siê sporód innych dystroglikanopatii: zniszczeniu tkanki
miêniowej towarzyszy zahamowanie rozwoju umys³owego i zaburzenia wzroku [15,
29]. Niedobór fukutyny mo¿e wywo³ywaæ tak¿e WWS [9] oraz dystrofiê obrêczowokoñczynow¹ (LGMD) [32]. Dystroglikanopatie zwi¹zane z mutacjami fukutyny coraz
czêciej obserwuje siê tak¿e w innych populacjach [9, 41].
Niedobór bia³ka spokrewnionego z fukutyn¹  FKRP (fukutin related protein)
odpowiada za dwie kolejne jednostki chorobowe: wrodzon¹ dystrofiê miêniow¹ typu
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1C (CMD 1C) i dystrofiê obrêczowo-koñczynow¹ typu 2.1 (LGMD 2.1) [7, 8, 40].
Obecnie wiadomo, ¿e mo¿e prowadziæ tak¿e do ciê¿szych postaci choroby, w tym
WWS i MEB [7, 15, 34]. FKRP, zlokalizowane prawdopodobnie w cysternach
aparatu Golgiego lub ER, jest homologiem fukutyny. Najsilniejsz¹ ekspresjê genu
zaobserwowano w miêniach szkieletowych, miêniu sercowym i ³o¿ysku. Tak¿e w
tym przypadku rola bia³ka w glikozylacji aDG nie zosta³a poznana.
Faktyczna rola biochemiczna nie zosta³a dotychczas szczegó³owo opisana tak¿e dla
bia³ka LARGE [13, 22, 37]. Bia³ko to, bêd¹ce produktem genu LARGE, uwa¿a siê
za dwufunkcyjn¹ glikozylotransferazê maj¹c¹ dwie domeny katalityczne, obie niezbêdne
dla zachowania funkcji. Znaczenie genu pierwotnie wykazano dla mysich mutantów.
Obecnie udowodniono zwi¹zek mutacji w obrêbie tego genu z objawami dystrofii
miêniowej ró¿nych typów u kilku pacjentów [13, 22, 37]. W³aciwoci bia³ka
przewiduje siê na podstawie homologii sekwencji. Uwa¿a siê, ¿e bia³ko zawiera Nkoñcow¹ kotwicê transmembranow¹, fragment superhelikalny oraz domeny katalityczne
podobne do glikozylotransferaz rodzin GT-8 i GT-49 [13]. Bia³ka bêd¹cego produktem
genu dotychczas nie wyizolowano. Niezwykle istotn¹ i potwierdzon¹ przez wiele
orodków obserwacj¹ jest fakt, ¿e bia³ko LARGE wywo³uje hiperglikozylacjê aDG.
Mechanizm tego procesu nie jest znany. Sugeruje siê, ¿e na skutek dzia³alnoci LARGE
powstaj¹ odmienne glikany o niepoznanej dotychczas strukturze lub te¿ nieznane dot¹d
modyfikacje wczeniej istniej¹cych glikanów [15, 28]. Co uderzaj¹ce, ich obecnoæ
zapewnia prawid³owy kontakt aDG z ligandami, w tym laminin¹, tak¿e w komórkach
z potwierdzonym deficytem POMT lub POMGnT [3].
Nowe wiat³o na udzia³ prawdopodobnej glikozylotransferazy LARGE w tworzeniu struktury oligosacharydowej odpowiedzialnej za wi¹zanie lamininy rzucaj¹ prace
Yoshida-Moriguchi i wsp. [42]. Autorzy pokazuj¹, ¿e O-mannozowe oligosacharydy
aDG nie trac¹ zdolnoci wi¹zania lamininy na skutek usuwania kolejnych reszt
cukrowych przy pomocy swoistych glikozydaz. Utratê funkcji rozpoznawania ligandu
wywo³uje natomiast trawienie glikanu kwasem fluorowodorowym, hydrolizuj¹ce
wi¹zanie fosfodiestrowe. Obecnoæ fosforylowanych glikanów wykazano w cz¹steczce natywnego aDG z miêni szkieletowych królika. Reszta fosforanowa, odporna
na dzia³anie alkalicznych fosfataz, jest przy³¹czona wi¹zaniem fosfodiestrowym do
C6 mannozy. Autorzy sugeruj¹, i¿ glikozylotransferaza LARGE przenosi resztê
cukrow¹ na wyd³u¿any glikan pod warunkiem wczeniejszej fosforylacji mannozy.
Taka hipoteza pozostaje zgodna z wczeniejszymi sugestiami, ¿e struktury budowane
przy udziale LARGE s¹ odmienne od opisanych wczeniej O-mannozylowanych
tetrasacharydów.
Unikalne oligosacharydy dystroglikanu s¹ niezbêdnym ³¹cznikiem pomiêdzy
komórk¹ a elementami macierzy zewn¹trzkomórkowej [1, 2, 18]. W ten sposób
dystrofie miêniowe do³¹czy³y do grupy schorzeñ, których patomechanizm zwi¹zany
jest z nieprawid³ow¹ glikozylacj¹ bia³ka. Zewn¹trzkomórkowymi ligandami aDG,
oprócz ³añcuchów a1 i a2 lamininy, s¹ agryna, perlekan, biglikan i neureksyna,
proteoglikany zawieraj¹ce ³añcuchy glikozoaminoglikanów [4, 5]. Brakuje danych
dowiadczalnych wyjaniaj¹cych mechanizm tej interakcji.
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Wprowadzenie genu LARGE do komórek wykazuj¹cych nieprawid³ow¹ O-mannozylacjê w wektorach wirusowych skutkuje odtworzeniem glikozylacji a-dystroglikanu, w stopniu umo¿liwiaj¹cym jego interakcjê z laminin¹ [3, 17]. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e w tym przypadku nawet niewielka iloæ enzymu okazuje siê skuteczna,
gdy¿ nie samo bia³ko odpowiada za w³aciw¹ strukturê po³¹czeñ komórki z ECM,
a produkty jego enzymatycznej aktywnoci potranslacyjnie modyfikuj¹ce prawid³owo
zsyntetyzowane bia³ko.
Wykazano, ¿e indukowana nadekspresja LARGE w pierwotnych liniach
komórkowych pacjentów z FCMD, MEB i WWS umo¿liwia³a prawid³owe wi¹zanie
lamininy [3, 17]. Kolejne badania wykaza³y efekt zahamowania rozwoju dystrofii
miêniowej u myszy w wyniku nadekspresji LARGE. Dowiadczenia zarówno z
wykorzystaniem myszy z wyciszonymi genami powoduj¹cymi dystrofie, jak i na
liniach komórkowych wyprowadzonych od pacjentów z ró¿norodnymi dystroglikanopatiami sugeruj¹, ¿e gen LARGE jest w pewnym sensie nadrzêdny w stosunku do
innych powoduj¹cych defekty glikozylacji: transgeny s¹ w stanie pokonaæ nie tylko
endogenny deficyt genu LARGE, ale tak¿e wzmóc glikozylacjê w stopniu umo¿liwiaj¹cym wi¹zanie laminin i zachowanie w³aciwoci tkanki tak¿e w przypadku
defektów w obrêbie pozosta³ych genów dystroglikanopatii: POMT, POMGnT i FKT
[3, 15, 17, 27]. Nadekspresja POMGnT nie wywo³ywa³a takiego efektu. Wzmo¿enie
glikozylacji obserwowano tak¿e u myszy typu dzikiego po wprowadzeniu dodatkowych kopii LARGE. Nadrzêdny charakter modyfikacji glikanów wywo³ywany przez
bia³ko LARGE trudno precyzyjnie wyjaniæ. Wymagania dotycz¹ce fosforylacji
O-wi¹zanej mannozy potwierdzaj¹ obecnoæ modyfikacji glikanu swoistych dla szlaku
kontrolowanego przez LARGE, jednak nie t³umacz¹, w jaki sposób bia³ko to mo¿e
wywo³ywaæ hiperglikozylacjê a-dystroglikanu w przypadkach deficytów mannozylotransferaz POMT-1 i POMT-2, a zatem w sytuacji, gdy mannoza w ogóle nie jest
przy³¹czona do grup hydroksylowych seryny i treoniny bia³ka. Z pewnoci¹ potrzebne
s¹ dalsze badania nad specyficznoci¹ LARGE i mo¿liwoci¹ modyfikacji przy jego
udziale potencjalnych innych ni¿ mannoza fosforylowanych monosacharydów.
Niezale¿nie od licznych nie wyjanionych dotychczas kwestii dotycz¹cych szczegó³owego przebiegu procesu glikozylacji wydaje siê, ¿e terapia genowa w tym
przypadku stwarza szanse na znaczne zniwelowanie skutków klinicznych dystrofii
miêniowych zwi¹zanych z zaburzeniami szlaku O-mannozylacji dystroglikanu.

PODSUMOWANIE
W kontekcie badañ dystrofii miêniowych nale¿y podkreliæ znaczenie modyfikacji
potranslacyjnej, jak¹ jest glikozylacja, dla prawid³owego funkcjonowania miênia.
WWS, MEB i FMD wyznaczaj¹ ca³kowicie nowy obszar badañ omawianej grupy
chorób. Struktura oligosacharydów kluczowego bia³ka sarkolemmy  aDG okaza³a
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siê nietypowa dla komórek ssaków. Postuluje siê obecnoæ innych, ci¹gle nieopisanych szlaków syntezy glikanów lub ich nieznanych dotychczas modyfikacji [15,
28, 29]. Kolejne badania donosz¹ o mo¿liwym znaczeniu defektów na szlaku syntezy
lipidowego nonika reszt cukrowych, fosforanu dolicholu, które to defekty poniek¹d
³¹cz¹ grupê dystrofii miêniowych i wrodzonych niedoborów glikozylacji, gdy¿ defekt
we wczeniejszym, wspólnym fragmencie szlaków metabolicznych bêdzie skutkowa³
zablokowaniem dalszych etapów zarówno N-glikozylacji, jak i O-mannozylacji [11,
19]. Zainteresowanie zewn¹trzkomórkowymi ligandami bia³ek sarkolemmy kieruje
uwagê na proteoglikany: perlekan, agrynê i biglikan [4, 5]. Mechanizmy tych
interakcji, ich znaczenie dla zachowania integralnoci sarkolemmy a tak¿e potencjalny
udzia³ ³añcuchów glikozoaminoglikanów w oddzia³ywaniach nie zosta³y dotychczas
szczegó³owo poznane. Te informacje wydaj¹ siê szczególnie wa¿ne w kontekcie
badañ maj¹cych na celu opracowanie skutecznych terapii dla pacjentów cierpi¹cych
z powodu dystrofii miêniowych.
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