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Muscular dystrophies are a group of genetically determined myogenic disorders that are often severe and
lethal. No effective therapeutic procedures have been developed to date. That is why there is an urgent need to
conduct new surveys, many of them based on animal models.

Most naturally occurring anima| models for muscular dystrophies are not analogous with human dystro-
phies of the same kind of protein deficiency. This revielv gives a brief guide to chosen laboratory animal models
mostly generated by genetic engineering. Even these models created in laboratories show different phenotypes
from humans and lead to a ne\ł,approach to this heterogeneous group of disease. Howeveą laboratory animal
models of muscular dystrophies are of great value for researchers working on new therapies and discovering
the aetiology and pathomechanism of the disease.
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Artykuł przeglądowy

Dystrof,re mięśniowe są grupą chorób uwarunkowa-
nych genetycznie, które zarowno u ludzi, jak i zwie-
rząt prowadzą do postępującego osłabienia mięśni,
znacznego upośledzenia zdolności lokornocyjnych, a w
wielu przypadkach nawet do śmierci. Jest to zrożnico-
wana grup a chorób dziedziczny ch. P r zy czyną dystro -

fii sąnieprawidłowości w ekspresji białek związanych
z sarkolemmą atakże innych białek ważnych dla pra-
widłowego funkcj onowania miocytow. W zależnośct
od rodzaju dystrofii, choroba może ujawniać się we
wcześniej szym lub w pozniej szym okresie ży cia, mteć
przebieg ostry lub przewlekĘ oraz uszkadzać więk-
szość lub tylko wybrane partie mięśni.

chociaż w ostatnich dwoch dekadach znacznię
wzrosło zainteresowanie badaniami dotyczącymi
patogenezy i mechanizmów rozwoju róznych typow
dystrofii (14), nadal istnieje wiele problemów wyma-
gaj ących wyj aśnieni a. P oszerzanie wiedzy j est mozli-
we głównie dzięki badaniom prowadzonym z wyko-
rzystaniem modeli zwierzęcych, ktorych przedstawi-
ciele posiadają defekĘ geneĘczne wywofujące dys-
trofie analogtczne do występujących u ludzi. Pozna-
nie przyczyn i patogenezy choroby jest kluczem do
prowadzenia poszukiwań skutecznych metod leczęnta.
Obecnie w wielu laboratoriach trwająprace nad opra-
c owani em technik ter ap euty cznych. M i ęd zy inny mi
sprawdza się takie techniki, jak: transplantacje mio-
blastów lub komórek pnia (23), terapie genowe (32),
ataWę nowoczesne metody farmakologiczne (9). Te-
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rapie te sąoceniane na podstawie ich zdolności do przy-
wrócenia prawidłowego funkcj onowania dystrofi cz-
nych mięśni. W badaniach tych podstawowym narzę-
dziem są zwierzęce modele doświadczalne.

Patogeneza

W organizmie dotkniętym dystrofi ą mięśniową ob-
serwuje się nieprawidłową ekspresję białek niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania włókien mięś-
niowych. W niektórychprzypadkach jest to całkowity
brak danego białka, natomiast w innych białko to jest
obecne, ale jego ilośc, nieprawidłowa budowa względ-
nie lokalizacja w komorce uniemozliwia pełnienie pra-
widłowych funkcji. Na rozwój choroby wpĘwająrów-
niez postępuj ące zaburzenia funkcj onowania innych
organów nie zwtązanych bezpośrednio z uszkodzeniem
włokien mięśniowych.

Naj c zęś c iej występuj ąc ą i naj l epiej p o znanąchoro -
bąz tej grupy jest dystrofia mięśniowa Duchenne'a
(DMD). Jest to najczęściej spotykana choroba letalna
w dzieciństwie (1a). DMD jest spowodowana delecją
w obrębie genu kodującego dystrofinę umiejscowio-
nego na chromosomie X. Jest najczęściej spoĘkaną
recesywną formą choroby u mężczyzn, sprzęzoną
zpłcią- objawiającą się całkowitym brakiem dystro-
finy (czasem obecne sąjej śladowe ilości nie mające
funkcjonalnęgo znaczenia), Jej alleliczna, łagodniej-
sza odmiana - dystrofia mięśniowa Beckera (BMD),
występuje około 70 razy rzadziej (13). U ludzi cier-
piących na tę chorobę ekspresja dystrofinyjest ograni-
czonu ale białko to jest obecne w komórkach i w pew-
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Ryc. 1. Schemat wybranych modeli dystrofii mięśniowych u myszy. Nie zachowano proporcji. Na podstawie Allamand (1)

nym zakresie spełnia swoje funkcje. W przypadkach
BMD objawy kliniczne pojawiają się później, aprzę-
bieg choroby jest łagodniejszy.

Dystrofina jest duzym białkiem cytoszkieletu
(427 l<Da), stabilizując5rm błonę komórkową w trak-
cie skurczu, W duzym uproszczeniu patogeneza cho-
roby polega na tym, żebłonakomórkowa pozbawiona
dystrofiny ulega uszkodzenil przez siĘ mechaniczne
dzińające podczas skurczu. Uwńa się, ze u chorych
na DMD rolę dystrofiny moze w niewielkim stopniu
przejąó inne białko - utrofina, jednak nawet wówczas
komórka mięśniowa jest bardzo podatna na uszkodze-
nia. Zw tększeni e pr zep\Bzczalno ś c i s arko lemmy lub
nawet przerwanie jej ciągłości prowadzi do zablrzę-
nia homeostazy komórki, napływu jonów Ca2* do jej
wnętrza, całkowitej dezor ganizacj i gospodarki j ono-
w ej, a z czasem do stopniowej martwicy włókien mięś-
niowych (13). Początkowo niszczone włókna mięś-

niowe są zastępowanę przęz nowe, powstające z po-
działów komórek satelitowych. Jednak potencjał re-
generacyjny tkanki.mięśniowej jest ograniczony i po
pewnym czasie miejsce włókien mięśniowych zajmuje
tkanka łączna. Klinicznie objawia sięto postępującym
osłabieniem mięśni, prowadzącym do całkowitego
unieruchomienia dziecka w wieku kilkunastu lat (8).

Dystrofina i choroby zrvięane z jej brakiem lub nie-
doborem zostĘ naj lepiej poznane; naleĄ j ednak pa-
miętać, ze dystrofie mięśniowe mogąbyć też spowo-
dowane mutacjami w obrębie genów kodujących inne
białka. Bardzo ważnę okazały się białka związane
z dystrofiną DAPs - dystrophin-associated proteins
(24). Dystrofina wiąze się z B-dystroglikanem, a jej
końcowe domeny wiĘą: N-terminalna - syntrofiny,
a C-terminalna - aktynę F. B-dystroglikan jest białkiem
transbłonowym, które przez a-dystroglikan j est połą-
czone z lamtniną a2 - białkiem błony podstawnej



opłaszczającej całe włókno mięś-
niowe. W ten sposób powstaje
molekularne połączenie aktyny
z zew nątrzkomórkow ą macler zą
poprzez dystrofinę, a- i B-dystro-
glikan (5) (ryc. 1).

Mutacja genu kodującego lami-
ninę a2, powodująca niedobór
tego białka prowadzi do ciężkiej
postaci dystrofii określanej jako
wrodzona autosomalnie recesyw-
na dystrofia mięśniowa. Objawy
kliniczne mogą występować już
w okresie prenatalnym, względnie
rozwijają się w pierwszych miesią-
cach życia (I3). Z B-dystroglika-
nem związany jest kompleks gli-
koproteinowy; a-, B-,7-, ó- sarko-
glikany. Niedostateczna ekspresj a
r ożny ch s arko glikanow wywołuj e
różnę formy dystrofii (8) (ryc, l).
Niewystarc zająca ilość Ęch gliko-
protein, tak jak w przypadku dys-
trofiny, destabilizuj e błonę komór-
kową włókien mięśniolvych.

W trakcie rozwoju badań wy-
kryto nowe białka, których niedo-
bór może być przyczyną dystrofii
mięśniowej. Interesujące jest, żenie sąto Ęlko białka
zlłvtązane z sarkolemmą. Na prryl<ład dystrofie Ępu
Emery-Dreifussa są wywołane brakiem emeryny lub
laminy A/C, będących białkami błon jądrowych.
Stwierdzono też, ze mechanizm powodujący tylko
częściowe upośledzenie ekspresji białek wywołuje
fenoĘpowo rózne jednostki chorobowe. Dlatego uwa-
za się, że procesy destrukcji komórek mięśniowych
w przebiegu dystrofii są bardziej złożone, a mecha-
nizm uszkadzania włókien mięśniowych jako wynik
destabilizacji sarkolemmy jest tylko j edną z wielu moz-
liwych przyczynrozwoju tej choroby (8),

Dystrofie mięśniowe to dość zrożnicowana grupa
chorob, stanowiąca wctĘ ogromne wyzwanie dla na-
uki. Istniejące modele zwlerzęce dająnadzieję na lep-
sze zronJmienie istoĘ tej choroby oraz szybszę toz-
poczęcie skutecznych metod lęczęnta.

Modele ailieżęce dla dystrofii mięśniowej
Duchenne'a (DMD)

Naj częściej wykorzystywanym modelem zw ierzę-
cym do badania dystrofii mięśniowych sąmyszy mdx,
Moze o tym świadczyc istnienie w |iterailrze świato-
wej ponad 500 publikacji wykorzystujących ten mo-
del. Linia myszy mdx pojawiła się spontanicznie
w szczepie C 57 BL l I 0 t została wyodrębniona na pod-
stawie wysokie go poziomu kinazy fo sfokreatynowej
podczas przesiewowych badań krwi (31). Niedobór
dystrofiny jest wynikiem mutacji punktowej w kodo-
nie stop na eksonie 23 genll dystrofiny (29), Pomimo

Tab. 1. Wybrane modele dystrofii mięśniowych u gryzoni

Model zwienęcy Dystrolia

Mysz mdx

Mysz mdr52

Mysz MyoD/mdx

Mysz uin,/,/ln6x

Mysz Lmna,/,

Mysz Gav3-/-

Mysz Sgcg

Mysz Sgca

Mysz Sgcb

Mysz Sgcd

Chomik Bio 14.6

Mysz dy

Mysz dy2J

Mysz dy3K

Mysz dyw

DMD*

DMD

DMD

DMD

LGMD,*1 B

EDMD***

LGMD 1c

LGMD 2c

LGMD 2D

LGMD 2E

LGMD 2F

LGMD 2F

cMD * ł.r

cMD

cMD

cMD

dysholina

dysttofina

czyn n ik

ttanskrypcyjny
MyoD/dysholina

utlolina/dystlolina

lamina A

kaweolina 3

7-sa rkog lika n

a -salkOglikan

P-sarkoglikan

ó-sailoglikan

ó-sailoglikan

laminina 2

laminina 2

laminina 2

laminina 2

łagodna/umiailowa na

łagod nalu m iat[owana

0stla

0stla

0sira

łagodna

0sl]a

umialkowana

oslla

0§t]a

0slra

umiatkowana

łagodna

0slla

0stla

>1rok

>1rok

1 lok

4-20 tyg.

0

> 30 tys.

20 tys.

>1 lok

>1rok

>1lol

> 40 tyg.

> 6 mies.

> 6 mies.

0

3-20 tyg.

Objaśnienia: '|' DMD - dystrofia mięśniowa typu Duchenna, ** LGMD - dystrofia mięś-
niowa kończynowo-obręczowa, *** EDMD - dystrofia mięśniowa typu Emery-Dreifussa,
*'<ł<* CMD - wrodzona dystrofia mięśniowa, 0 - brak danych

mutacji u myszy mdx zachodzi dość skuteczna rege-
neracja mięŚnt,przez co wykazująone prawie normal-
ną długość Ęcia (plowyzej 1 roku), a choroba rozwlja
się duzo łagodniej niżlludzi (a) (tab. l). Teoriątfu-
maczącąłago dny pr zebie g choroby j e st komp ensacj a
braku dystrofiny przez homologiczne białko utrofinę.
U myszy z niedoborem obu tych białek (myszy utrn /
/mdx) stwierdzono wiele objawów analogicznych do
dystrofii typu Duchenne'a u lldzi, a mianowicie: skró-
coną długość życia (śmierć następuje między 4. a20.
tygo dniem), zahamowani e wzro stu, kardi omi op ati a
oraz ostre wyniszczenie mięśni (7). Wyhodowano tez
myszy mdx dodatkowo pozbawione czynnika trans-
krypcyjnego MyoD, u ktorych upośledzenie regenera-
cyjnych możliwości mięśni wywołało ostrzejsze obja-
wy choroby (7), Podobne cechy z fenotypem mdx wy-
kazująteżmyszry mdx52, powstałe w wyniku knock-
out'u genetycznego na eksonie 52 genu dystrofiny (2).

Prowadząc chemicznąmutagenezę, wywołano mu-
tacje, w których wyniku nastąpiło upośledzenie krot-
szych izoform dystrofiny występujących w innych
tkankach, ale nieobecność tych form nawet bez utrofi-
ny nie wywołuje tak gwałtownego przebiegl choroby
jak u myszy utrn ^/mdx (25) (tab. 1).

Modele ililielzęGe dla dystlofii mięśniowych
kończynowo-0blęGzowych (tGMDl

Dystrofie mięśniowe kończynowo-obręczowe wy-
stępują bardzo rzadko; obliczono , że lludzi dotykają
one jedną osobę na 20 000. Klinicznie jest to zróżnt-



cowana grupa chorób pod względem objawów i roz-
woju, a elementem łączącymjest udział w procesie
chorobowym mięśni obręczy barkowej i miednicznej.
Ponadto, dystrofie te mogąniekiedy wiązać się z kar-
diomiopatią (8). Na temat patogenezy niektorych Ę-
pów LGMD wciĘ niewiele wiadomo, dlatego ważne
jest stworzenie odpowiednich modeli zwierzęcych,
które pomogą odpowie dziec na pytania stawian e przez
pacjentów ilekarzy.

Uszkodzenia genu laminy A zostĄ prrypisane cźe-
rem chorobom występującym u ludzi. Oprócz dystro-
fii mięśniowej kończynowej (LGMD) typu 18, są to
takżę: autosomalna forma dystrofii mięśniowej Eme-
ry-Dreifuss a, rozległakardiomiopatia (DCM) (dilated
cardiomiop athy) oraz częściowa lipodystrofi a typu
Dunnigana (FPLD) (Dunningan-type familial partial
lipodystrophy) (26). Podczas prac nad mysimi pier-
wotnymi komórkami zarodkowymi (ES), udało się
uzyskać myszy pozbawione genu Lmna (30). Jakkol-
wiek myszy te przechodzą normalny rozwój embrio-
nalny, ich rozwój postnatalny jest głęboko opoźniony
i kończy się śmiercią w wieku 8 tygodni. Fenotyp
myszy Lmna- / -, charakteryzuj e się o strą miopatią mięś -
ni szkieletowych, kardiomiopatiąi jest zgodny zludz-
ką dystrofi ą mięśniową typu Emery-Dreifu ssa, dla ktorej
jest głównym modelem referencyjnym(26) (ab. l).

Mutacje w genie białka kaweoliny-3 wywofują dys-
trofię mięśniową kończynowo-obręczową (LGMD)
typu lC. Białko to nie jest integralnym elementem
kompleksu dystroglikanowego. Mys"y, u których wy-
stępuje wrodzony brak tego białka (myszy Cav3 r),

vłykamjązmlany dystroficzne w mięśniach o łagod-
nymprzebiegu (12) (ab, 1),

Myszy z niedoborem 7-sarkoglikanu, przypisywa-
nym dystrofii mięśniowej LGMD Ępu2C,wykanlją
ostrą dystrofię mięśniową i kardiomiopatię oraz skró-
coną do 20 tygodni długość życia (I1) (tab. 1). U my-
szy §ch stwierdzono normalną odporność na mecha-
niczne napięcie czy powysiłkowe uszkodzenia mięśni
(11), stąd uważasię, ze patogenezatej choroby nie jest
zw iązana z mechaticzny m us zko dzeni em mi ęśni ( 7 ) .

Trans genic znę my szy pozbawione s arko glik anu a
(myszy S gca), są dotknięte po stępuj ącą dystrof,rą mięś -
niową analogicznązludzkąLcMD ĘplZD (tab. 1).
U myszy Sgca stwierdzasiętakże niedobórreszty sar-
koglikanow §,y ió. Zaobserwowano też istotne zmla-
ny w mięśniu sercowym, choć u myszy tych nie roz-
wija się kardiomiopatia (6).

Myszy z niedoboremB-sarkoglikanów (myszy Sgcb)
i Ó-sarkoglikanów (myszy Sgcd) sątakże dotknięte
progresy\Ąmądystrofiąktóraprzebiegagwałtowniejniz
u myszy S gca (tab, I). Zauw ńono, że duze partie mięś-
ni są dotknięte nekrozą i przerośnięte tkanką łączną.
Ponadto myszy tych linii wykazuj ą obj awy kardiomio-
patii. Myszy Sgcb są uznanym modelem dla LGMD
typu2E, amyszy Sgcd dla LGMD typu 2F.

W 1962 r. wydzielono zinbredowaną linię chomi-
kow Bio 14.6 jako model wrodzonej, recesy,wnie prze-

kazywanej dystrofii mięśniowej, która obejmuje za-
równo komorki mięśni szkieletowych, jak i sercowych
(15). Ponad ćwierć wieku później stwierdzono przy-
czynęzmian chorobowych u Ęch zvvierząt,jako mu-
tację genu ó-SG transbłonowej glikoproteiny o masie
35 kDa, składnika kompleksu glikoproteinowego we
włóknach mięśniowych (2l). Pierwotny niedobór ó-
-SG u chomika Bio 14.6, wtórnie odznacza się niedo-
borempozostaĘch sarkoglikanów a,§ iy (ryc. 1), tak
jak w ludzkim odpowiedniku tego typu dystrofii -
LGMD 2F. Panuje pogląd, ze chomik Bio 14.6 jest
idealnym modelem dla LGMD 2Ę pomimo większe-
go udział,l,kardiomiopatii w śmiertelności tych zwie-
r ząt (I 7 ). Jednak zar ówno b adania histop atolo giczne,
jak i analiza profilu biochemicznego chomików linii
Bio 14.6, wykazujądńe podobieństwo etiologii dystro-
fii i dlatego z-łvierzęta te lważa się za główny model
dla dystrofii mięśniowej LGMD typu 2F (31) (tab. l).

Modele z-urieżęGe dla dysttofii mięśniowej
wlodzonei(GMD)

Prawi e p ołowa kl asycznych pr zyp adków zaklasyfi -
kowanych jako CMD wykazuje pierwotny niedobór
łańcucha a-lamininy 2, oraz uszkodzenia błony pod-
stawnej w mięśniach szkieletowych, W Jackson La-
boratory odkryto pierwsze mysTy z niedoborem lami-
niny 2 (dy-dystrophia muscularis) oraz ich odmiany
alleliczne (myszy u dy"), Jednak żadne zĘchmodeli
nie wykazują całkowitego braku łańcucha a-lamini-
ny 2, a fenoĘpowo stwierdza się dośó łagodne zmia-
ny dystroficzne (szczegolnie myszy dy"). W mięśniu
szkieletowym a-dystroglikan Łączy się z błoną pod-
stawną ptzez białko lamininę 2, sk<ładającąsięzłań-
cuchów a2, B I i 7 1, Stwier dzono, że mutanĘ z całko-
witym niedoborem łańcuchaa-lamininy 2 (myszy dy3K
i dy*) wykazująostrąformę dystrofii mięśniowej (19).
Mimo to, u myszy dyw zauważono, ze wprowadzone
niehomologiczne białko mini-agrina, ze względu na
wysokie podobieństwo połączeń zlamininą może łą-
czyc sięzdystroglikanem i zapobtec dystrofii mięśnio-
wej (20).

podsumowanie

Wiadomo, że brak ekspresji pojedynczego białka
w kompleksie dystrofino - glikoproteinowym m oże wy -
wołać kaskadowe upośledzenie funkcjonowania in-
nych białek, a w konsekwencji dystrofie mięśniowe
o rożnym stopniu ostrości i zaawansowania. Mutacje
zachodzące naturalnie w kompleksie dystrofino-gliko-
prote inowym u mv ier ząt, pr zew ażnie ni e nadaj ą s i ę do
badań laboratoryjnych (dystroftczny pies rasy golden
retriever - GRMD, hypertroficzna kocia dystyrofia
mięśniowa - kot HFMD) (22), głównie z powodu nie-
wielkich analogii między chorobami wynikającymi
z uszkodzęnia Ęch samych białek u ludzi i uzwierząt.
To tłumaczy dlże zapotrzebowanie na zwierzęta wy-
tworzone metodami inzynierii geneĘcznej, które dzię-
ki przeprow adzanym badaniom pozvł alają na lepsze



zt ozumięnie patolo gii tych zr óżnicow anych chorób
i umożliwiają wyprobowanie eksperymentalnych te-
rapii na modelach zwlęrzęcych, a w przyszłośctna lu-
dziach.
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HUMBERT_DROZ E., BUSCHER G., CAVAL-
LERI D., JUNQUERA P.: Skuteczność oksymu mil-
bemycyny w stosunku do czwartego stadium lar-
walnego i doj rzaĘch postaci Ancylo stoma tubaeforme
u zarażonych doświadczalnie kotów. (Efficacy of
milbemycin oxime against fourth-stage larvae and
adults of Ancylostoma tubaeforme in experimentally
infected cats). Vet. Rec. I54,I40-I43,2004 (5).

Oksyll milbemecyny jest makrocyklicznym laktonem działającyrn na tęgo-

ryjce psólv Skuteczność tego związku w inwazji wlwołan ej przez Ancylos to ma

ntbaeJbrme lv stosunku do cZWańego stadium larwalnego i dorosłych pasożytów
przebadano na 2zl kotach w trzech grupach, zarażonych doświadczalnieper os

około 300 larwami inwazyjnymi trzeciego stadium larwalnego tego pasożyta. Po
l2 dniach 8 kotów z glupy T otrzymało tabletki zawierające 4 mg nilbemycyny
i l0 mg prazykwantelu, celem okrcślenia wpłyrvu leczenia na lalwy czwarlego
stadium W grupie Il ltczącej 2 koty zastosowano to samo 1eczenie, ale po 33

dniach po zarażenil, co umożliwiło ocenę wpĘr,vu leczenia na dojrzałe postacie
pasożyta. Grupa III nieleczona. u której zastosowano tabletki z placebo, stano-

wiła kontrolę Dla każdego zwierzęcia osobno określono liczbęjaj w kale, koĘ
zabito 40 ]ub 4L dnia po leczeniu i określono liczbę dojlzaĘch pasożytów.
Redukcj ę ti czby j aj określano porównując średnia geometryczną ilości jaj w gra-

mie kafu nieleczonych zu,ierząt i w grupie leczonej. Redukcja liczbyjaj przekra-
czała 99,oń w obydwu leczonych grupach, a redukcja ilości dojrzałych pasoźy-
tów wyniosła w grupie I 91,7%, w grupie II 99,2% 

G.


