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Podsumowanie wyników/korzyści dla pacjentów Publikacje Follow-up 

”Użycie flawonoidów w 
leczeniu 
mukopolisacharydoz” 

09.01.2017 Planowana na 
31.12.2022 

Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowaną efektywność różnych 
flawonoidów w obniżaniu poziomu GAG w komórkach MPS III. Wśród flawonoidów 
najefektywniejsza a zarazem powodująca najmniejsze efekty niepożądane okazała 
się genisteina. Dodatkowo, dokładnie przeanalizowane zostały dane literaturowe, 
co doprowadziło do ważnego wniosku, że flawonoidy mają duży potencjał 
terapeutyczny w chorobie Sanfilippo (jak również w wielu innych chorobach 
neurodegeneracyjnych), natomiast pozostającym do rozwiązania problem jest 
stosunkowo niewielka biodostępność tych związków. Zwiększenie tego parametru 
może w znaczący sposób poprawić efekty terapeutyczne u pacjentów, które 
mogłyby być wtedy porównywalne do tych, które obserwuje się w doświadczeniach 
na modelach komórkowych i zwierzęcych. Jest to tym istotniejsze, że flawonoidy 
mają właściwości nie tylko skutkujące obniżeniem wydajności syntezy GAG, ale 
także aktywności antyoksydacyjne, a z kolei stres oksydacyjny jest jednym z 
kluczowych procesów wzmagających patomechanizmy MPS III. 

[1], [3], [4], [5], 
[7]. 

Dalsze prace nad zwiększeniem 
biodostępności flawonoidów oraz 
poznaniem szczegółów mechanizmów ich 
działania w celu zastosowania w terapii 
pacjentów z MPS III. 

“Zmiany w cytoszkielecie w 
komórkach MPS III oraz 
autofagia i zahamowanie 
syntezy 
glikozoaminoglikanów w 
leczeniu choroby 
Sanfilippo” 

21.07.2017 Trwa Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że w komórkach MPS III występują 
istotne zmiany w budowie cytoszkieletu, w szczególności mikrotubul. Widoczne są 
także modulacje biochemiczne, polegające na istotnych zmianach w poziomie alfa- i 
beta-tubuliny, co prawdopodobnie skutkuje zaburzeniami strukturalno-
funkcjonalnymi cytoszkieletu tubulinowego. Badania efektywności ekspresji genów 
kodujących białka związane funkcjonalnie z mikrotubulami wskazały na istotne 
różnice w komórkach MPS III w porównaniu z komórkami kontrolnymi.  
Badania nad mechanizmami autofagii wykazały zaburzenia tego procesu w 
komórkach MPS III, co również związane jest ze zmienioną ekspresją genów 
kodujących białka niezbędne w tym procesie. W związku z tym, pobudzenie 
autofagii przy użyciu substancji chemicznych może być potencjalnie skuteczną 
strategią terapeutyczną w przypadku MPS, w szczególności dla tych pacjentów, u 
których stwierdza się obecność resztkowej aktywności deficytowego enzymu 
lizosomalnego. Jeśli połączyć to jednocześnie ze zmniejszeniem efektywności 
syntezy GAG, można zaproponować nowe podejście terapeutyczne dla MPS III. 
 

[1], [4]. 
 
W przygoto-
waniu 
oryginalne 
artykuły 
dotyczące:  
(a) zmian w 
cytoszkielecie; 
(b) zaburzeń 
autofagii w 
komórkach MPS 
III. 

Wyniki badań sugerują, że w celu 
stworzenia skutecznej metody 
terapeutycznej dla MPS III, 
najprawdopodobniej konieczne jest 
połączeniu dwu lub więcej podejść 
terapeutycznych. Samo obniżenie 
poziomu GAG może nie wystarczyć w 
poprawie wszystkich zaburzeń 
komórkowych, które zostały wcześniej 
wywołane przez pośrednie skutki 
nagromadzenia się tych substancji. 

“CoQ10 w chorobie 
Sanfilippo” 

21.06.2018 Trwa W komórkach pochodzących od pacjentów z MPS III obserwuje się obniżony poziom 
CoQ10. Jednocześnie, oprócz spichrzania GAG, w komórkach tych wykazać można 
istotnie zwiększone parametry stresu oksydacyjnego. Co ciekawe, suplementacja 
CoQ10 w hodowlach komórkowych skutkuje nie tylko obniżeniem parametrów 
stresu oksydacyjnego, ale także – dość niespodziewania – częściowym (ale istotnym) 
obniżeniem poziomu akumulacji GAG w komórkach. Jest to istotna informacja z 
punktu widzenia terapii MPS III, jako że suplementacja CoQ10 u pacjentów może 
być szczególnie wskazana ze względu na złożone, pozytywne działanie 
biochemiczne. Podawanie CoQ10 pacjentom nie tylko zlikwiduje jego niedobór w 
organizmie, ale przede wszystkim może powodować redukcję ilości reaktywnych 
form tlenu, a także zmniejszenie spichrzania GAG. 
 
 

 

[3], [4]. 
 
Artykuł 
oryginalny 
będzie 
przygotowany 
po uzyskaniu 
dodatkowych 
wyników badań.  

Ze względu na zaobserwowane 
zmniejszonego poziomu GAG w 
komórkach MPS III po suplementacji 
CoQ10, przeprowadzane są badania nad 
określeniem aktywności deficytowych 
enzymów w komórkach, a także nad 
określeniem efektywności ekspresji 
genów kodujących te enzymy. 
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“Wpływ eksperymentalnej 
terapii z użyciem 
kurkuminy, kapsaicyny i 
resweratrolu na zmiany 
behawioralne, poziom 
GAG oraz obwodowe i 
ośrodkowe procesy 
zapalne w mysim modelu 
mukopolisacharydozy IIIB” 

21.01.2019 Planowana na 
31.12.2022 

Przeprowadzone kompleksowe badania wskazały na efektywność różnych 
antyoksydacyjnych związków (poli)fenolowych oraz aktywatorów autofagii na 
obniżenie poziomu GAG w komórkach MPS III. W doświadczeniach in vitro 
najefektywniejsze okazały się genisteina, kurkumina, kapsaicyna oraz rezweratrol. 
Ponieważ kurkumina i kapsaicyna wykazywały efekty toksyczne dla myszy w 
wyższych stężeniach, do dokładnych badań na zwierzętach wytypowano 
rezweratrol. Rezultaty badań wykazały, że związek ten jest skuteczny w mysim 
modelu MPS IIIB w redukcji poziomu GAG w moczu, a co ważniejsze, w obniżeniu (a 
wręcz normalizacji) procesów zapalnych u zwierząt oraz normalizacji behawioru, w 
tym funkcji kognitywnych. Są to niezwykle obiecujące wyniki badań, wskazujące na 
potencjał terapeutyczny tego związku w przypadku MPS III, w szczególności MPS 
IIIB. 

[2], [5], [6]. Dalsze badania nad mechanizmami 
działania rezweratrolu w MPS III oraz nad 
efektywnością tej substancji w niewelacji 
objawów choroby. 

„Rola długich 
niekodujących cząsteczek 
RNA w regulacji ekspresji 
genów w 
mukopolisacharydozie 
typu IIIB” 

15.02.2022 Trwa Niekodujące cząsteczki RNA mogą mieć kluczowe znaczenie w regulacji ekspresji 
różnych genów. Do tej pory nie zwracano większej uwagi na rolę tych cząsteczek w 
patogenezie MPS. Wyniki naszych dotychczasowych badań wskazały, że w 
komórkach MPS III dochodzi do zmian w poziomach kilkunastu rodzajów tzw. 
długich niekodujących cząsteczek RNA (lncRNA). Ponieważ cząsteczki te są 
zaangażowane w niwelowanie negatywnej kontroli ekspresji genów przez 
specyficzne cząsteczki mikro-RNA (miRNA), poprzez bezpośrednie oddziaływanie z 
nimi, prowadzi to do dużych zmian w ekspresji różnych innych genów. To z kolei 
wpływa na zaburzenia procesów komórkowych, co wzmaga dysfunkcję komórek 
MPS. Wykryte zjawisko wskazuje na dodatkowy, wcześniej nieznany, 
patomechanizm MPS III oraz wskazuje na nowe możliwości poszukiwania podejść 
terapeutycznych. 

Artykuł w 
przygotowaniu 

Uzyskane wyniki stają się punktem 
wyjścia do dalszych dokładnych badań 
nad znaczeniem lncRNA w molekularnych 
mechanizmach MPS III, a zarazem 
wskazują na nowe potencjalne cele 
terapeutyczne w chorobie Sanfilippo. 
Ewentualna skuteczna modulacja 
poziomów specyficznych lncRNA 
mogłaby skutkować stymulacją ekspresji 
genów kodujących deficytowe enzymu 
oraz hamowaniem ekspresji genów 
kodujących enzymy niezbędne w syntezie 
GAG. Byłoby to drogą w kierunku 
normalizacji poziomu GAG w komórkach 
MPS III. 
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