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dczytanie informacji zapisanej w genomach organizmów ¿ywych to jedno z najwa¿niejszych zadañ stawianych wspó³czesnej
biologii molekularnej i bioinformatyce. Jeszcze do niedawna s¹dzono, ¿e znaj¹c strukturê DNA, kod genetyczny, mechanizmy
replikacji i transkrypcji genów, bêdzie mo¿na stosunkowo szybko uporaæ siê z tym wyzwaniem. Stworzony w drugiej po³owie
XX w. schemat ekspresji informacji genetycznej w szczególny
sposób akcentowa³ rolê DNA jako noœnika informacji genetycznej oraz bia³ek, bêd¹cych zarówno g³ównymi produktami, jak
i regulatorami. Dokonane w ostatnich latach obserwacje zrodzi³y jednak wiele w¹tpliwoœci. Okaza³o siê, ¿e u organizmów
wy¿szych sekwencje koduj¹ce bia³ka stanowi¹ jedynie niewielk¹
czêœæ materia³u genetycznego (u cz³owieka mniej ni¿ 5%!).
Stwierdzono, ¿e genom cz³owieka zawiera jedynie oko³o 25 tysiêcy genów, przy czym liczba transkryptów niekoduj¹cych bia³ek mo¿e siêgaæ nawet miliona! Prawdziwy prze³om w myœleniu
o mechanizmach rz¹dz¹cych procesem ekspresji informacji genetycznej dokona³ siê jednak dopiero w ostatnich latach, g³ównie za spraw¹ nieoczekiwanego odkrycia zjawiska interferencji
RNA (RNAi, ang. RNA interference) oraz regulatorowych RNA niekoduj¹cych bia³ek (ncRNA, ang. non-coding RNAs), takich jak mikro RNA czy antysensowe RNA. Bie¿¹ce wydanie „Biotechnologii” poœwiêciliœmy mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania niekoduj¹cych RNA.
W artykule wstêpnym prof. Szweykowskiej-Kuliñskiej i wsp.
przedstawiono wybrane metody wyciszania i modelowania ekspresji genów przy u¿yciu cz¹steczek RNA, zarówno u zwierz¹t
jak i w roœlinach. Omówiono w nim szerokie spektrum dzia³ania
niekoduj¹cych RNA i perspektywy ich wykorzystania w praktyce.
U¿ycie ncRNA w pracach eksperymentalnych w celu regulacji wybranych procesów wymaga prawid³owo zaplanowanego modelu
RNA, tak aby by³a ona specyficzna i wydajna. Konieczne jest zatem przeanalizowanie elementów strukturalnych RNA niezbêd-
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nych do tego, by cz¹steczka wype³nia³a swoj¹ funkcjê regulatorow¹. Dlatego wa¿ne
jest poznanie regu³, jakich nale¿y przestrzegaæ przy konstrukcji krótkich niekoduj¹cych RNA. Do przedstawienia tego problemu zaprosiliœmy zespó³ prof. Barbary
Nawrot, który od wielu lat z sukcesem bada wp³yw modyfikacji zasad na strukturê,
stabilnoœæ termodynamiczn¹ i aktywnoœæ ma³ych interferuj¹cych RNA (siRNA, ang.
small interfering RNAs).
Poznanie elementów wp³ywaj¹cych na dzia³anie ncRNAs powinno umo¿liwiæ regulacjê ekspresji genów na wybranym poziomie. Znakomitym przyk³adem zastosowania zdobytej w pratyce wiedzy s¹ prace zaprezentowane w aktualnym numerze
przez zespo³y prof. Bo¿eny Kamiñskiej-Kaczmarek oraz prof. Krzysztofa Szyftera dotycz¹ce nowych terapii przeciwnowotworowych z wykorzystaniem interferencji
RNA oraz mikro RNA. W pracy prof. Kamiñskiej-Kaczmarek i wsp. przygotowano zestawienie wyników badañ, w których wykorzystano zjawisko interferencji RNA w celu zahamowania wzrostu i rozwoju wielu typów nowotworów poprzez wyciszanie
ekspresji onkogenów, których zbyt wysoki poziom w organizmie sprzyja progresji
nowotworów. Przedstawione zosta³y równie¿ przyk³ady zastosowañ czynników terapeutycznych wykorzystuj¹cych proces RNAi w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Natomiast w artykule prof. Szyftera i Szaumkessela opisano udzia³ mikro
RNA w patogenezie p³askonab³onkowych nowotworów g³owy i szyi, w których mikro RNA mog¹ pe³niæ funkcje zarówno supresora, jak i onkogenu.
Niezwykle obiecuj¹ce s¹ równie¿ wyniki badañ nad czasteczk¹ skierowan¹ przeciw ludzkiemu mikro RNA – miR-122 ulegaj¹cemu wysokiej ekspresji w w¹trobie,
przybli¿one przez dr Agatê Tyczewsk¹ i dr Kamilê B¹kowsk¹-¯ywick¹. Wyniki testów z wykorzystaniem cz¹steczki komplementarnej do miR-122 przeprowadzone
na szympansach, pozwalaj¹ mieæ nadziejê na skuteczn¹ i bezpieczn¹ walkê z wirusowym zapaleniem w¹troby typu C.
Zjawisko interferencji RNA, a co za tym idzie tak¿e mikro RNA, wp³ywaj¹ na procesy fizjologiczne istotne z punktu widzenia hodowli zwierzêcej oraz produkcji roœlinnej. Pierwsze zagadnienie zosta³o przedstawione w artykule prof. Zwierzchowskiego i wsp., a drugie przybli¿one w artykule prof. Nadolskiej-Orczyk i wsp.
W artykule dr ¯ywickiego zamykaj¹cym blok dotycz¹cy niekoduj¹cych RNA omówione zosta³y najistotniejsze problemy zwi¹zane z tworzeniem oraz analiz¹ bibliotek cDNA nakierowanych zarówno na identyfikacjê nowych cz¹steczek ncRNA, jak
i na badanie ekspresji transkryptomów ncRNA.
Mamy nadziejê, ¿e zeszyt „Biotechnologii” poœwiêcony g³ównie niekoduj¹cym
RNA zyska szerokie grono Czytelników, którym ¿yczymy przyjemnej lektury.
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