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The use of RNA molecules in modeling of gene expression
Summary
Gene silencing and modeling of gene expression are classical approaches in
studying gene functions. There are many methods available which use RNA molecules as gene silencing inducers or gene expression modulators. RNA molecules act at different levels of gene expression: chromatin structure, gene transcription and pre-mRNA maturation. In the last decade, new methods for silencing and modeling of gene expression emerged, utilizing RNAi phenomenon,
trans-splicing, RNA directed DNA metylation, ribozymes, artificial microRNAs,
ryboswitches, and U1 interference. In this paper, we review some of the methods which were successfully used for gene function studies and as therapeutic
tools against different plant and human diseases.
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1. Wstêp
Ostatnia dekada przynios³a w biologii molekularnej poznanie
pe³nej sekwencji genomu cz³owieka, nied³ugo potem genomów
szeregu innych krêgowców, bewzkrêgowców, wielu roœlin takich jak rzodkiewnik, kukurydza, ry¿, nie mówi¹c ju¿ o sekwencjach genomów organizmów prokariotycznych, których obecnie
znamy ponad tysi¹c. Z kolei badania bioinformatyczne pozwoli³y
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zlokalizowaæ i zidentyfikowaæ geny, sekwencje promotorowe, porównaæ je miêdzy
ró¿nymi grupami organizmów. Gwa³townie rozwijaj¹cej siê genomice strukturalnej
towarzyszy³ i nadal towarzyszy równoleg³y rozwój genomiki funkcjonalnej, co pozwoli³o na identyfikacjê genów ulegaj¹cych ekspresji w wielu tkankach, na ró¿nych
etapach rozwoju i w odpowiedzi na zmiany warunków œrodowiskowych. Zidentyfikowano geny ulegaj¹ce ekspresji w odpowiedzi na atak patogenów, ch³ód, suszê,
zasolenie, ska¿enie œrodowiska, a tak¿e poznano zaburzenia ekspresji genów
w przypadku ró¿nych chorób o pod³o¿u genetycznym. Obecnie intensywnie rozwijaj¹ siê techniki, które umo¿liwiaj¹ modelownie ekspresji wybranych genów. Celem
badañ z u¿yciem takich technik jest poznanie funkcji genów, a tak¿e zastosowanie
takiego modelowania w terapii genowej, czy w ulepszaniu odmian roœlin u¿ytkowych. W przedstawionej pracy omówiono wybrane metody wyciszania i modelowania ekspresji genów przy u¿yciu cz¹steczek RNA.

2. Wyciszanie genów poprzez RNAi u zwierz¹t
W celu wyciszenia ekspresji badanych genów u zwierz¹t czêsto stosuje siê konstrukty ekspresyjne, koduj¹ce RNA tworz¹ce struktury typu spinki do w³osów (shRNA,
ang. short hairpin RNA). D³ugoœæ ramion trzonu spinki wynosi najczêœciej oko³o 100 nt.
Z dwuniciowego trzonu powstaj¹ siRNA, które analizuje siê przede wszystkim pod
k¹tem ich przydatnoœci w potencjalnej terapii przeciwnowotworowej. Obecnie najbardziej obiecuj¹cym systemem uzyskania transkryptów typu spinka do w³osów w zwierzêcej komórce jest system wykorzystuj¹cy wirusa AAV (ang. Adeno-Associated Virus),
choæ stosuje siê równie¿ systemy oparte na wektorach adeno- lub lentiwirusowych.
AAV nale¿y do rodziny parwowirusów. Jego kapsyd charakteryzuje siê symetri¹ ikozaedraln¹, a genom reprezentuje jednoniciowy DNA (ssDNA). W organizmie ludzkim nie
dochodzi do reakcji immunologicznej po infekcji tym wirusem. Infekuje on nie tylko
komórki dziel¹ce siê co oznacza, ¿e mo¿na go wykorzystaæ w przypadku terapii komórek wyspecjalizowanych np. neuronowych. W zale¿noœci od serotypu wirus wykazuje
zró¿nicowane powinowactwo do ró¿nego rodzaju komórek. Najczêœciej wykorzystywanym serotypem jest AAV2 (1). W konstruktach ekspresyjnych wprowadzonych do
DNA wirusa i upakowanych do kapsydów AAV2 wykorzystuje siê ró¿ne promotory polimerazy RNA II lub III. Najczêœciej wykorzystywany jest promotor U6 snRNA lub H1
RNazy P (2). Ubocznym efektem wykorzystywania wymienionych promotorów jest jednak aktywacja odpowiedzi immunologicznej poprzez interferon, najprawdopodobniej
poprzez rozpoznawanie trójfosforanu na koñcu 5’ shRNA przez bia³ko RIG-I (ang. Retinoic Acid-Inducible Protein) (3). Oczywiœcie w przypadku terapii przeciwnowotworowej
stymulacja systemu immunologicznego niekoniecznie jest niepo¿¹danym efektem.
Wykorzystanie konstruktu sk³adaj¹cego siê z jednostki transkrypcyjnej tRNA (transkrypt polimerazy RNA III posiadaj¹cy trójfosforan na koñcu 5’) za któr¹ znajduje siê
sekwencja shRNA pozwala unikn¹æ aktywacji systemu immunologicznego, gdy¿ RIG-I
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jest bia³kiem cytoplazmatycznym, a dojrzewanie tRNA (równie¿ uwolnienie shRNA
z monofosforanem na koñcu 5’) nastêpuje w j¹drze (4).
Zastosowanie shRNA wyciszaj¹cych ekspresjê genu HEC1 (ang. Highly Expressed in
Cancer1) przynios³o bardzo obiecuj¹ce wyniki jeœli chodzi o skuteczne niszczenie
komórek nowotworowych (5). Wykazano równie¿, ¿e ekspresja shRNA skierowanego na gen LMP-1 (ang. Latent Membrane Protein 1) wirusa EBV (ang. Epstein-Barr Virus)
mo¿e zahamowaæ przerzuty nowotworu (6).
Bardzo interesuj¹ce wyniki stosowania shRNA uzyskano w badaniach zwi¹zanych
z jednostk¹ chorobow¹ zwan¹ retinopati¹ barwnikow¹ (³ac. retinitis pigmentosa). Choroba zwi¹zana jest z wystêpowaniem ponad stu ró¿nych mutacji w genie RHO, co
stwarza techniczn¹ barierê wynalezienia skutecznej metody leczenia. W przypadku
retinopatii barwnikowej zaprojektowano konstrukt generuj¹cy jednoczeœnie shRNA
oraz prawid³ow¹ wersjê bia³ka RHO. Gen koduj¹cy shRNA oraz gen RHO by³y pod
ró¿nymi promotorami i nie nachodzi³y na siebie. Powstaj¹ce siRNA nakierowane
by³y na zakonserwowany region endogennego genu RHO. Natomiast w egzogennym
genie RHO, w rejonie zakonserwowanym, zosta³y wprowadzone inne kodony, które
nie zmienia³y sekwencji aminokwasowej bia³ka RHO i jednoczeœnie powodowa³y, ¿e
sekwencja ta nie by³a rozpoznawana przez siRNA (ang. small interfering RNA) (7).
Modelowanie ekspresji genów poprzez syntetyczne siRNA wykorzystuje siê prawie wy³¹cznie u zwierz¹t, gdy¿ u roœlin wystêpuj¹ du¿e utrudnienia zwi¹zane z dostarczaniem takich cz¹steczek do komórek. Jednak nawet u zwierz¹t wydajnoœæ inkorporowania syntetycznych siRNA do kompleksu RISC jest dziesiêciokrotnie ni¿sza
w porównaniu do cz¹steczek siRNA generowanych z shRNA, a po 48 godzinach
w komórce pozostaje zaledwie 1% dostarczonych cz¹steczek. Syntetyczne siRNA s¹
szeroko wykorzystywane jako narzêdzie do wyciszania genów u zwierz¹t z uwagi
na stosunkowo niski koszt syntezy chemicznej krótkich RNA oraz fakt, ¿e w niektórych podejœciach zale¿y w³aœnie na przejœciowym obni¿eniu ekspresji danego genu
(8). Zaobserwowano, ¿e wykorzystanie 29 nt cz¹steczek siRNA zamiast 19-21 nt
znacz¹co zwiêksza wydajnoœæ inkorporowania takich siRNA w kompleks RISC, natomiast modyfikacja chemiczna koñców takich cz¹steczek mo¿e prowadziæ do ich
zwiêkszonej stabilnoœci w komórce. Projektowanie cz¹steczek siRNA na podstawie
docelowej sekwencji genu nie jest proste, chocia¿by dlatego, ¿e kryteria wyboru
nici z dupleksu, która bêdzie inkorporowana do kompleksu RISC s¹ trudne do przewidzenia i kontrolowania. Wykorzystanie w procesie interferencji RNA nieodpowiedniej nici mo¿e spowodowaæ niepo¿¹dane wyciszenie ekspresji innych genów.
Bardzo czêstym podejœciem jest projektowanie asymetrycznych nici siRNA, z których niæ o mniejszej termostabilnoœci koñca 5’ (wy¿sza zawartoœæ par AU) jest inkorporowana w kompleks RISC. Innym podejœciem jest zast¹pienie grupy fosforanowej
na metylow¹ na koñcu 5’ tylko jednej nici z dupleksu co powoduje, ¿e niæ komplementarna bêdzie preferencyjnie w³¹czana w kompleks RISC (9).
Hossbach na podstawie obserwacji, ¿e w natywnych pre-miRNA miêdzy miRNA/
miRNA* wystêpuje kilka niesparowañ (miRNA* jest cz¹steczk¹ RNA hybrydyzuj¹c¹
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z miRNA w dupleksie; dupleks zostaje wyciêty ze struktury RNA typu spinka do
w³osów, wystêpuj¹cej w pre-miRNA, a reakcjê katalizuje endonukleaza typu Dicer),
postanowi³ wykorzystaæ tê cechê w konstruowaniu dgRNA (ang. double-guide RNA)
(10). dgRNA s¹ to krótkie dupleksy RNA (d³ugoœci 21 nt, z wystaj¹cymi dwoma nukleotydami na koñcach 3’), których ka¿da niæ mo¿e byæ w³¹czona w kompleks RISC
i zapocz¹tkowaæ specyficzne potranskrypcyjne wyciszenie ekspresji dwóch ró¿nych
genów. W pierwszym eksperymentalnym podejœciu dgRNA zosta³ zaprojektowany
w ten sposób by ka¿da niæ z dupleksu posiada³a miejsce docelowego dzia³ania
w ró¿nych regionach mRNA laminy A/C. Wydajnoœæ wyciszenia ekspresji genu z zastosowaniem takiego konstruktu by³a porównywalna z wydajnoœci¹ wyciszenia
z zastosowaniem konwencjonalnych siRNA. Kolejnym krokiem by³o stworzenie dgRNA,
który powodowa³ wyciszenie ekspresji dwóch ró¿nych genów. Uzyskano jeden rodzaj dgRNA, który powodowa³ wyciszenie ekspresji genu laminy A/C oraz emeryny.
Wydajnoœæ wyciszenia by³a porównywalna z wydajnoœci¹ stosowania dwóch ró¿nych konwencjonalnych siRNA. Niestety, poziom zaawansowania obecnych algorytmów jest niewystarczaj¹cy aby dok³adnie przewidywaæ i tworzyæ wydajnie dzia³aj¹ce dgRNA na dwa ró¿ne geny. Bramsen (11) zaproponowa³ strategiê pozwalaj¹c¹
unikn¹æ niespecyficznego dzia³ania nici komplementarnej poprzez tworzenie tzw.
sisiRNA (ang. Small Internally Segmented Interfering RNA). Podczas gdy niæ inkorporowana do kompleksu RISC sk³ada siê z pojedynczego fragmentu RNA, niæ komplementarna sk³ada siê z dwóch osobnych fragmentów, nie po³¹czonych wi¹zaniem
fosfodiestrowym, co ostatecznie prowadzi do otrzymania sisiRNA, sk³adaj¹cego siê
z trzech nici (rys. 1). Skuteczne dzia³anie sisiRNA potwierdzono wyciszaj¹c, z bardzo dobr¹ wydajnoœci¹, ekspresjê trzech ró¿nych genów (11).
W terapii przeciwnowotworowej bardzo interesuj¹c¹ metod¹ leczenia mog³oby
byæ zastosowanie dwufunkcyjnych siRNA. Uzyskany siRNA reprezentowaæ bêdzie
fragment wyciszaj¹cy ekspresjê genu Bcl-2, a obecnoœæ trójfosforanu na obu koñ-

Rys. 1. Schemat budowy sisi RNA.
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cach 5’ siRNA bêdzie aktywowaæ bia³ko RIG-1. Bia³ko Bcl-2 jest bia³kiem antyapoptycznym, którego nadekspresja mo¿e byæ przyczyn¹ odpornoœci niektórych nowotworów na chemioterapie. Aktywacja bia³ka RIG-1 nastêpuje poprzez rozpoznanie
trójfosforanu na koñcu 5’ siRNA i prowadzi do uruchomienia interferonowej odpowiedzi immunologicznej. Poeck (12) do uzyskania dwufunkcyjnych siRNA przeprowadzi³ transkrypcjê in vitro siRNA skierowanych przeciwko Bcl-2 u¿ywaj¹c polimerazy RNA T7, uzyskuj¹c w ten sposób siRNA z trójfosforanem na koñcu 5’.

3. Wyciszanie genów u roœlin w oparciu o PTGS
Pierwsze badania zwi¹zane z potranskrypcyjnym wyciszaniem genów (PTGS,
ang. Post-Transcriptional Gene Silencing) prowadzone by³y w oparciu o strategiê antysensu oraz kosupresjê. Zastosowanie tych metod przynios³o pozytywne wyniki, jednak ich niska efektywnoœæ zmusza³a badaczy do poszukiwania nowych metod, pozwalaj¹cych badaæ funkcje genów z wykorzystaniem zjawiska PTGS (13).

3.1. Wyciszanie genów z zastosowaniem konstruktów koduj¹cych hpRNA
W roku 2001 odkryto, ¿e wprowadzenie do genomu roœlinnego sekwencji, która
po transkrypcji tworzy strukturê spinki do w³osów (hpRNA, ang. hairpin RNA), powoduje znaczne obni¿enie ekspresji docelowego genu, którego mRNA by³ komplementarny do fragmentu nici tworz¹cej trzon spinki do w³osów (13).
Wykorzystywane w badaniach roœlin kasety ekspresyjne generuj¹ce hpRNA zbudowane s¹ z promotora, fragmentu sekwencji docelowego mRNA w orientacji sens
oraz antysens i terminatora (rys. 2). Pomiêdzy dwiema sekwencjami o przeciwnej
orientacji znajduje siê rejon intronowy, tworz¹cy pêtlê apikaln¹ w strukturze transkryptu. RNA transkrybowany na bazie takiego transgenu samoczynnie hybrydyzuje
sam ze sob¹ tworz¹c dwuniciow¹ strukturê w postaci spinki. Po splicingu i eksporcie do cytoplazmy ramiona spinki do w³osów nadal zawieraj¹ krótk¹ pêtlê. Trzon
powsta³ej spinki do w³osów stanowi nastêpnie substrat w procesie generowania
siRNA. Warto nadmieniæ, ¿e obecnoœæ intronu w kasecie pozwala na zwiêkszenie
wydajnoœci eksportu dojrza³ego transkryptu z j¹dra do cytoplazmy (13).
Wiêkszoœæ spoœród konstruktów koduj¹cych hpRNA bazuje na silnym, konstytutywnym promotorze 35S wirusa mozaiki tytoniu (CaMV, ang. Cauliflower Mosaic Virus). Znane s¹ równie¿ przyk³ady zastosowañ tkankowo-specyficznych promotorów.
Do wyciszania ekspresji genów w nasionach stosuje siê promotory, np. lektyny lub
napiny (14,15). U Arabidopsis thaliana i Brasica napus do wyciszenia ekspresji genów
w kwiecie zastosowano promotor genu homeotycznego APETALA1, zawieraj¹cego
kasetê MADS (16).
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Rys. 2. Schemat powstawania siRNA u roœlin z transkryptów typu hpRNA.

Ramiona trzonu omawianych RNA tworz¹cych struktury typu spinka do w³osów
s¹ zazwyczaj d³ugoœci 300-800 nt. Zastosowanie jednak fragmentów oko³o 100 nt
jest równie¿ skuteczne (13).
Stosuj¹c system oparty na hpRNA uda³o siê uzyskaæ efektywne wyciszenie ró¿nych genów, pocz¹wszy od czynników transkrypcyjnych, przez enzymy bior¹ce udzia³
w podstawowym metabolizmie u roœlin, skoñczywszy na genomach wirusów RNA
(17). Nasza grupa z powodzeniem wykorzysta³a metodê wyciszania genów z zastosowaniem konstruktów hpRNA do wyciszenia genów CBP20 i CBP80 w tetraploidalnej roœlinie ziemniaka (dane nie publikowane). W tabeli 1 prezentujemy przyk³ady
genów skutecznie wyciszonych za pomoc¹ hpRNA.
W celu wyciszenia ekspresji genu za pomoc¹ hpRNA konieczne jest zastosowanie odpowiedniego systemu wektorów. S³u¿¹ one do stworzenia konstruktu wyciszaj¹cego, a nastêpnie do wprowadzenia go do roœliny. Aktualnie dostêpnych jest
wiele ró¿nych wektorów, które mog¹ byæ u¿yte do tego celu. Przyk³adem mog¹ byæ
12
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powszechnie stosowane plazmidy pHANNIBAL i pKANNIBAL (roœliny dwuliœcienne)
lub pSTARLING (roœliny jednoliœcienne) oraz wektor binarny pART27 (13,17).

Tabela 1
Przyk³ady genów, których ekspresja zosta³a wyciszona za pomoc¹ hpRNA (17)
Gen

Gatunek

Fenotyp

Literatura

FAD2-1

G. hirsutum

poprawa w³aœciwoœci oleju

(18)

BPI

B. napus

zwiêkszenie aktywnoœci fotosyntetycznej

(16)

Mald1

M. pumila

obni¿ony poziom alergenów

(19)

LeExp1

S. lycopersicum

ulepszone walory smakowe

(20)

COR

P. somniferum

obni¿enie w³aœciwoœci narkotycznych

(21)

DFR

R. hybrida

niebieskie kwiaty

(22)

iaaM, ipt

J. regia

odpornoœæ na guzowatoœæ korzeni

(23)

Lolp1, Lolp2

L. perenne

obni¿ony poziom alergenów

(24)

Warty uwagi jest równie¿ system Gateway. Zastosowane w nim rozwi¹zania bardzo u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ prace, co pozwala uzyskiwaæ konstrukty hpRNA na
du¿¹ skalê, dzia³aj¹ce na wiele ró¿nych genów (17).

3.2. Wyciszanie genów indukowanych przez infekcjê wirusow¹
Pozyskanie informacji na temat wzajemnych interakcji wirus-gospodarz i mechanizmów wyciszania ekspresji roœlinnych genów pozwoli³o na opracowanie systemu
VIGS (ang. Virus Induced Gene Silencing – wyciszanie genów indukowane wirusem).
Pierwszym wirusem wykorzystanym jako wektor do wyciszania ekspresji genów
by³ wirus mozaiki tytoniu (TMV, ang. Tobacco Mosaic Virus). Stworzone in vitro transkrypty zrekombinowanego TMV zawieraj¹ce fragment sekwencji koduj¹cej genu
desaturazy fitoeonowej (PDS, ang. Phytoene Desaturase) zosta³y wprowadzone do genomu Nicotiana benthamiana i otrzymano roœliny z wyciszon¹ ekspresj¹ PDS (25).
W ostatnich kilku latach technikê VIGS zastosowano z powodzeniem równie¿
w przypadku gatunków roœlin z rodziny motylkowatych (26), psiankowatych (27)
oraz dla szeregu gatunków zbó¿ (28), a tak¿e w przypadku gatunków roœlin modelowych, rzodkiewnika zwyczajnego (Arabidopsis thaliana) oraz topoli kalifornijskiej
(Populus trichocarpa), których genomy zosta³y ju¿ ca³kowicie zsekwencjonowane (29,30)
[http://www.genomenewsnetwork.org/].
Najwiêksz¹ zalet¹ stosowania VIGS, jako narzêdzia do wyciszania ekspresji genów, jest relatywnie krótki czas przeprowadzenia eksperymentu i ³atwoœæ w zaobserwowaniu fenotypu roœliny z wyciszonym genem.
BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 7-28 2010
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Przyk³adowe wektory s³u¿¹ce do wyciszania ekspresji genów u roœlin w procesie
VIGS oparte s¹ na RNA wirusa, BMV (ang. Brome Mosaic Virus) (31), wirusa BSMV (ang.
Barley Stripe Mosaic Virus) (28) oraz wirusa nekrotycznej kêdzierzawki tytoniu (TRV,
ang. Tobacco Rattle Virus). Wektor na bazie TRV wywo³uje jedynie ³agodne objawy infekuj¹c przy tym du¿¹ liczbê komórek. W przeciwieñstwie do innych wirusów, z jego udzia³em mo¿na wyciszaæ geny ulegaj¹ce ekspresji w tkankach merystematycznych (32).
W zainfekowanych komórkach roœlinnych powstaj¹ kompletne cz¹stki wirusowe, które rozprzestrzeniaj¹c siê uaktywniaj¹ mechanizm obronny gospodarza. Skutkuje to zarówno blokowaniem wirusowej replikacji jak i ekspresji docelowej, endogennej cz¹steczki mRNA poprzez VIGS. Po oko³o 3-4 tygodniach mo¿liwe jest obserwowanie fenotypu powi¹zanego z inaktywacj¹ wybranego genu (33).
Poza wirusami posiadaj¹cymi materia³ genetyczny w postaci RNA, w modelowaniu ekspresji genów wykorzystuje siê równie¿ wirusy DNA. Przyk³adem s¹ dwa geminiwirusy: TGMV (ang. Tomato Golden Mosaic Virus – wirus z³otej mozaiki pomidora)
oraz CaLCuV (ang. Cabbage Leaf Curl Virus – wirus kêdzierzawych liœci kapusty) (34).
Innym systemem wektorów dzia³aj¹cym w oparciu na VIGS jest SVISS (ang. Satellite
Virus – Induced Silencing System). Wirus satelitarny jest niezdolny do samodzielnego
wywo³ania infekcji. Jego rozwój w pe³ni uzale¿niony jest od obecnoœci wirusa wspomagaj¹cego (ang. helper virus). System ten zosta³ rozwiniêty na bazie satelitarnego wirusa STMV (STMV, ang. Satellite Tobacco Mosaic Virus), jako wektora nios¹cego fragment sekwencji wyciszanego genu oraz RNA TMV jako wirusa pomocniczego (34).
Wirusy takie jak PVX (ang. Potato Virus X), TMV czy STMV nie koduj¹ inhibitorów
roœlinnych mechanizmów wyciszaj¹cych. S¹ jednak takie wirusy jak CMV (ang. Cucamber Mosaic Virus – wirus mozaiki ogórka), TEV (ang. Tobacco Etch Virus – wirus
w¿erkowej plamistoœci tytoniu) oraz CRV (ang. Cymbidium Ringspot Virus – wirus
plamistoœci pierœcieniowej storczyka), których bia³ka blokuj¹ mechanizmy wyciszania. Z tej w³aœnie przyczyny nie s¹ one dobrymi wektorami dla systemu VIGS (34).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e efektywnoœæ wyciszenia jak i objawy infekcji mog¹ siê znacz¹co ró¿niæ w przypadku ró¿nych kombinacji wektorów i gospodarzy roœlinnych.
W tabeli 2 pokazano przyk³ady wirusów, dla których stworzono wydajne wektory
wyciszaj¹ce.
Tabela 2
Przyk³ady genów, których ekspresja zosta³a wyciszona za pomoc¹ wektorów wirusowych, wg (34) zmieniona
Gen

Gatunek

Wirus

1

2

3

desaturaza fitoenowa (PDS)

N. benthamiana

TMV

desaturaza fitoenowa (PDS)

N. tabacum

STMV

desaturaza fitoenowa (PDS)

A. thaliana

CaLCuV

desaturaza fitoenowa (PDS)

H. vulgare

BSMV
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1

2

3

syntaza celulozowa (CesA)

N. benthamiana

PVX

antygen j¹drowy komórek proliferuj¹cych (PCNA)

N. benthamiana

TGMV

kalretikulina 1 (CTR1)

N. benthamiana

TRV

Pomimo wielu zalet, jakie niesie ze sob¹ zastosowanie VIGS, istniej¹ pewne
ograniczenia zwi¹zane z t¹ technik¹. Wyciszanie przy zastosowaniu wektorów wirusowych rzadko skutkuje ca³kowitym zahamowaniem aktywnoœci docelowego genu.
Istnieje zatem mo¿liwoœæ, ¿e poziom transkryptu bêdzie na tyle wysoki, aby w komórce powsta³a znacz¹ca iloœæ funkcjonalnego bia³ka, co z kolei skutkowaæ bêdzie
brakiem zmian fenotypowych. Czêstym problemem jest równie¿ brak powtarzalnoœci wyników w kolejnych eksperymentach i w przypadku ró¿nych roœlin. Kolejn¹
przeszkodê stanowi¹ interakcje pomiêdzy patogenem a gospodarzem. Infekcja wirusowa mo¿e mieæ wp³yw na rozwój roœliny. Objawia siê to najczêœciej zaburzonym
wzrostem i zmienion¹ morfologi¹ liœci. Wirusy takie jak PVX oraz TMV s¹ eliminowane z tkanek merystematycznych, zatem ich wykorzystanie przy badaniu funkcji
genów zwi¹zanych z rozwojem pêdów, liœci, kwiatów i owoców mo¿e byæ ma³o
efektywne. Pewne ograniczenia w stosowaniu VIGS nie powinny jednak przys³aniaæ
du¿ego potencja³u, jaki niesie za sob¹ ta metoda (33).

4. Wykorzystanie zjawiska transkrypcyjnego wyciszania genów w regulacji
ekspresji genetycznej
Wyciszanie ekspresji genów na poziomie transkrypcyjnym – TGS (ang. Transcriptional Gene Silencing) – jest procesem epigenetycznym, skutkuj¹cym wyciszeniem transgenu lub genu endogennego poprzez inaktywacjê jego sekwencji promotorowej. Dzieje siê tak za spraw¹ metylacji reszt cytozynowych w DNA, która jest
zjawiskiem powszechnym u roœlin i zwierz¹t. Proces ten pe³ni istotn¹ rolê w regulacji ekspresji powtórzonych sekwencji, takich jak transpozony. Wykazano, ¿e
u Arabidopsis powtórzone sekwencje s¹ bogatym Ÿród³em rasiRNA (ang. repeat associated small interfering RNA). Cz¹steczki te bior¹ udzia³ w metylacji DNA, a tym samym wywo³uj¹ transkrypcyjne wyciszenie sekwencji powtórzonych w genomie roœlinnym (35). Transkrypcyjne wyciszanie genów jest równie¿ skutkiem specyficznej
metylacji reszt lizynowych nr 9 i 27 histonu H3 (36). W roku 1994 po raz pierwszy
pokazano, ¿e homologiczne transgeny wirusowego cDNA wprowadzone do roœlin
mog¹ ulegaæ metylacji na skutek replikacji wprowadzonego wirusowego RNA, co sugerowa³o mechanizm metylacji DNA zale¿nej od RNA (RdDM, ang. RNA-directed DNA
Methylation) (37). Inicjatorem RdDM, a nastêpnie TGS, mo¿e byæ zarówno powsta³y
z transgenu dsRNA jak i endogenna cz¹steczka siRNA (38). W zale¿noœci od sekwen-
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cji dsRNA, RdDM mo¿e zachodziæ w obrêbie otwartej ramki odczytu lub sekwencji
promotorowej (39,40). W pierwszym przypadku metylacja DNA nie prowadzi do zjawiska TGS (41). Proces transkrypcyjnego wyciszania genów u roœlin jest nadal szeroko badany. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w przysz³oœci mo¿liwe bêdzie jego wykorzystanie
do wyciszania genów u roœlin.
Proces TGS u zwierz¹t zosta³ odkryty póŸniej ni¿ u grzybów lub roœlin. Wyciszenie ekspresji w komórkach zwierzêcych nastêpuje równie¿ poprzez metylacjê lizyny
9 i 27 histonu H3 oraz na pewno w procesie tym uczestniczy polimeraza RNA II. Metylacja DNA w procesie TGS u zwierz¹t pozostaje jak do tej pory spraw¹ ostatecznie
nie wyjaœnion¹ (42). Terapeutyczne dzia³anie dupleksów RNA poprzez TGS mo¿e
byæ skuteczne w przypadku blokowania cyklu ¿yciowego wirusa HIV (ang. Human
Immunodeficiency Viruse) lub SIV (ang. Simian Immunodeficiency Viruse) (43). Najbardziej
skutecznym siRNA, dzia³aj¹cym wobec zintegrowanego z genomem fragmentu genomu wirusa HIV-1, by³ dupleks posiadaj¹cy sekwencjê komplementarn¹ do promotora U3 fragmentu 5’LTR. W kulturach komórkowych transfekowanych siRNA poziom ekspresji odwrotnej transkryptazy by³ tysi¹ckrotnie ni¿szy w porównaniu do
kultury kontrolnej i utrzymywa³ siê a¿ trzydzieœci dni. W przypadku wirusa SIV najskuteczniejszym by³ siRNA, którego sekwencja by³a komplementarna w obrêbie
5’LTR oko³o 200 nukleotydów powy¿ej miejsca startu transkrypcji, a namna¿anie wirusa zosta³o zredukowane ponad dziesiêæ tysiêcy razy (43). Bardzo interesuj¹ca jest
obserwacja, ¿e u zwierz¹t antysensowa niæ powoduje identyczne efekty co wprowadzenie siRNA (44).
Zrozumienie, a tym bardziej wykorzystanie krótkich cz¹steczek RNA dzia³aj¹cych na poziomie transkrypcyjnym, sta³o siê jeszcze bardziej skomplikowane gdy
odkryto, ¿e niektóre siRNA mog¹ promowaæ transkrypcjê. Najlepiej opisanym genem, którego ekspresja jest aktywowana poprzez siRNA jest gen koduj¹cy receptor
progesteronu (PR). W przeprowadzonych badaniach siRNA by³ komplementarny do
sekwencji promotorowej genu PR (nukleotydy od -11 do +8). W komórkach MCF17
transfekowanych siRNA poziom PR wzrós³ 18-krotnie w porównaniu do komórek
kontrolnych. Zastosowanie natomiast do transfekcji krótkich dupleksów RNA komplementarnych do sekwencji koduj¹cej genu receptora progesteronu spowodowa³o
oczekiwane obni¿enie poziomu transkryptu (45). Aktywacja transkrypcji zwi¹zana
jest z deacetylacj¹ histonu H3, natomiast najprawdopodobniej dwa bia³ka AGO1
i AGO2, uczestnicz¹ce w transkrypcyjnym wyciszeniu ekspresji genów w wyniku dzia³ania siRNA, w procesie aktywacji transkrypcji nie bior¹ udzia³u (45).

5. Wyciszanie ekspresji genów z wykorzystaniem rybozymów
Rybozymy s¹ cz¹steczkami RNA o w³aœciwoœciach katalitycznych. Dotychczas zidentyfikowano nastêpuj¹ce rybozymy: introny grupy I (46), introny grupy II, RNazê
P, rybozymy typu g³owa m³otka, hairpin, delta, VS (47). W warunkach naturalnych ry16
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bozymy bior¹ udzia³ w dojrzewaniu niektórych transkryptów, a tak¿e w replikacji
wirusowego RNA. Rybozymy mo¿na równie¿ projektowaæ tak aby specyficznie hamowaæ ekspresjê wybranego genu poprzez rozcinanie docelowego transkryptu.
Wiêkszoœæ rybozymów hybrydyzuje na zasadzie komplementarnoœci zasad z docelow¹ sekwencj¹ RNA stanowi¹c¹ substrat. Cechê tê mo¿na wykorzystaæ konstruuj¹c sztuczne rybozymy: rejon hybrydyzuj¹cy rybozymu mo¿na wymieniæ i dopasowaæ do sekwencji wyciszanego transkryptu (48). Zatem rybozymy stanowi¹ narzêdzie do specyficznej inaktywacji ekspresji genów. Rybozymy wykorzystuje siê zarówno przeciwko wirusowemu RNA, endogennym transkryptom jak i wprowadzonym transgenom. Dziêki specyfice swojego dzia³ania rybozymy wykorzystywane s¹
zarówno w badaniu funkcji poszczególnych genów jak równie¿ mog¹ mieæ zastosowanie terapeutyczne (49).
Rybozymy stosuje siê raczej rzadko w przypadku wyciszania roœlinnych genów.
Wykazano, ¿e rybozymy obni¿aj¹ poziom wprowadzonych genów reporterowych
w roœlinnych protoplastach (50). Podobne rezultaty zosta³y osi¹gniête m.in. dla fosfotransferazy neomycyny (npt II, ang. neomycin-phosphotransferasu II) w transgenicznych roœlinach tytoniu (51) oraz dla genu koduj¹cego pirofosforylazê UDP-glukozy
w ziemniaku (52). Za pomoc¹ leadzymu uda³o siê zablokowaæ infekcjê powodowan¹
przez wirusa TMV w roœlinach tytoniu (53).
Du¿ym wyzwaniem w stosowaniu rybozymów do modelowania ekspresji genów
jest wybranie odpowiedniego promotora do ekspresji rybozymów w komórce. Ekspresja powinna zachodziæ na stosukowo wysokim poziomie w komórce, a rybozym
musi mieæ tê sam¹ lokalizacjê subkomórkow¹ co docelowy transkrypt.
W przypadku dostarczania do komórek zwierzêcych „nagich” RNA, modyfikuje
siê cz¹steczkê rybozymu, wprowadzaj¹c grupy metylowe do rybozy, zwiekszaj¹c
w ten sposób ich odpornoœæ na nukleazy (54). Syntetyczne rybozymy typu g³owa
m³otka by³y szeroko testowane w próbach terapii przeciwwirusowej np. Heptazyme
w terapii przeciw HCV (ang. Hepatits C Virus) lub HerBzyme przeciw HBV (ang. Hepatits B Virus). W badanich przedklinicznych redukcja replikacji wirusa wynosi³a ponad
85% podczas zastosowania Heptazyme oraz interferonu (54,55). Niestety badania
kliniczne nie przynios³y oczekiwanych wyników. Prowadzi siê obecnie badania nad
wykorzystaniem rybozymów typu RNaza P oraz typu delta (56). RNaza P jest w naturze rybozymem dzia³aj¹cym w trans, co mo¿e u³atwiæ jego modyfikacje do celów terapeutycznych. W przypadku zwierz¹t wykazano potencjalne zastosowanie RNazy P
w hamowaniu cyklu ¿yciowego wirusa HSV-1 (ang. Herpes Simple Virus-1): obni¿ono
ekspresjê genów wirusa w 90%, a 4000 razy zredukowano namna¿anie wirusa w zainfekowanych komórkach.
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6. Interferencja U1 jako metoda regulacji ekspresji genów u Eukaryota
Niedawno zosta³a opublikowana metoda wyciszania genów, w której wykorzystywane s¹ zupe³nie inne mechanizmy ni¿ strategia antysens, interferencja RNA czy
te¿ rybozymy (57). Interfernecja U1 (U1i – ang. U1 snRNA-interference) jest bardzo
wydajn¹, nowatorsk¹ metod¹ wyciszania ekspresji genów u Eukaryota. Wyciszenie
zachodzi na jednym z etapów dojrzewania pre-mRNA – poliadenylacji. Dojrzewanie pre-mRNA obejmuje przy³¹czenie do koñca 5’ transkryptu struktury kap (m7G),
splicing i utworzenie na koñcu 3’ mRNA ogona poli(A). W procesach tych uczestniczy bardzo wiele bia³ek oraz kompleksów rybonukleoproteinowych m.in. U1 snRNP
(ang. U1 Small Nuclear Ribonucleoprotein). U1 snRNP sk³ada siê z U1 snRNA (165 nt)
oraz zwi¹zanych z nim dziesiêciu bia³ek: siedmiu bia³ek Sm oraz U1A, U1C i U1-70K.
U1 snRNP bierze udzia³ w rozpoznaniu donorowego miejsca splicingowego poprzez
komplementarne oddzia³ywanie rejonu 5’ intronu z koñcem 5’ U1 snRNA. Zaobserwowano, ¿e u papillomawirusów U1 snRNP pe³ni funkcjê inhibitora ekspresji genów
póŸnych wirusa. W mRNA wirusa ostatni egzon na koñcu 3’ posiada miejsce wi¹zania U1 snRNA. Zwi¹zanie U1 snRNA z koñcem 3’ ostatniego egzonu uniemo¿liwia
poliadenylacjê mRNA poprzez bezpoœrednie oddzia³ywanie bia³ka U1–70K z poli(A)
polimeraz¹. mRNA bez ogona poliA ulega szybkiej degradacji. Metoda U1i opiera siê
na wykorzystaniu dwufunkcyjnego oligonukleotydu (25 nt d³ugoœci), którego koniec

Rys. 3. Schemat przebiegu interferencji U1 (wg [58] – zmodyfikowany). Opis szczegó³owy w tekœcie. CPSF, ang. Cleavage Polyadenylation Specific Factor, 73 – podjednostka CPSF o aktywnoœci endonukleazowej.

18

PRACE PRZEGL¥DOWE

Zastosowanie cz¹steczek RNA w modelowaniu ekspresji wybranych genów

5’ (oko³o 10 nt) jest komplementarny do ostatniego egzonu docelowego mRNA, natomiast koniec 3’ jest komplementarny do koñca 5’ U1 snRNA (rys. 3). Bia³ko U1-70K
oddzia³uje wtedy z polimeraz¹ poli(A) blokuj¹c jej aktywnoœæ. Docelowy pre-mRNA,
który nie uleg³ poliadenylacji zostaje zdegradowany (58). Wyciszenie ekspresji genów metod¹, w której wykorzystuje siê adaptory U1 jest bardziej specyficzne ni¿
metoda RNAi. Jej ograniczeniem jest fakt, ¿e tylko RNA ulegaj¹ce poliadenylacji
mog¹ zostaæ potencjalnie wyciszone. Metodê zastosowano z powodzeniem do wyciszania genów zarówno w roœlinach jak i u zwierz¹t (59,60).

7. Zastosowanie trans-splicingu jako sposobu na „naprawianie”
cz¹steczek mRNA o zaburzonej sekwencji nukleotydowej
W leczeniu chorób wywo³anych poprzez powstaj¹cy nieprawid³owy transkrypt,
mo¿na zastosowaæ metodê polegaj¹c¹ na wprowadzeniu do komórki cDNA, z którego powstanie prawid³owy transkrypt. Ogromnym ograniczeniem w takim podejœciu
jest jednak d³ugoœæ cDNA, która nie mo¿e przekraczaæ 5 tysiêcy par zasad. Jednym
ze sposobów pokonania tego ograniczenia mog³aby byæ naprawa transkryptu poprzez indukcjê procesu trans-spilicingu. Zjawisko trans-splicingu wymaga jednoczesnej obecnoœci trzech komponentów – dwóch komórkowych: spliceosomu i doce-

Rys. 4. Schemat przebiegu trans-splicingu (wg [62] – zmodyfikowany). A – zastêpowanie egzonów
z koñca 5’, B – zastêpowanie egzonów z koñca 3’, C – zastêpowanie egzonu znajduj¹cego sie wewn¹trz sekwencji koduj¹cej.
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lowego transkryptu pre-mRNA oraz zewnêtrznego, trans-splicingowej cz¹steczki
pre-mRNA (ang. PTM, pre-mRNA Trans-Splicing Molecule) (61). Cz¹steczki PTM zasadniczo sk³adaj¹ siê z trzech domen: a) domeny wi¹¿¹cej – komplementarnej do sekwencji intronowej docelowego transkryptu; b) domeny splicingowej oraz c) domeny koduj¹cej – zawieraj¹cej egzon(y), które zostan¹ do³¹czone do docelowego
transkryptu. Metodê wykorzystuj¹c¹ trans-splicing do naprawy transkryptu nazwano
SMaRT (ang. Spliceosome-Mediated Pre-mRNA Trans-Splicing). Mo¿liwe s¹ trzy drogi zastosowania metody SMaRT: zast¹pienie egzonów z koñca 3’ lub 5’ oraz zast¹pienie
egzonu wewnêtrznego (rys. 4). Ostatnie podejœcie wymaga aby PTM zawiera³ dwie
domeny wi¹¿¹ce transkrypt wokó³ egzonu, który ma zostaæ zast¹piony oraz dwie
domeny splicingowe (62). Pierwsze potencjalne wykorzystanie techniki SMaRT zademonstrowano w mutantach myszy. U zwierz¹t z insercj¹ w egzonie 16 genu czynnika VIII krzepliwoœci krwi nie mo¿na wykryæ funkcjonalnego bia³ka. PTM zosta³ zaprojektowany w ten sposób, aby w wyniku trans-splicingu rejon transkryptu od egzonu 15 do 26 zosta³ zast¹piony fragmentem koduj¹cym wymieniane egzony bez
nieprawid³owej insercji. Po oœmiu tygodniach terapii poziom czynnika VIII wykazywa³ 25% poziomu bia³ka obserwowanego u zdrowych myszy (63).

8. Modelowanie ekspresji genów z wykorzystaniem sztucznych mikro RNA
Mikro RNA s¹ cz¹steczkami o d³ugoœci od 18 do 25 nt, które obni¿aj¹ ekspresjê
docelowych genów u Eukaryota dzia³aj¹c na poziomie potranskrypcyjnym. Cz¹steczki te reguluj¹ bardzo wa¿ne procesy ¿yciowe zwi¹zane z rozwojem i odpowiedzi¹ organizmów na stres. Poznano, jak dot¹d, strukturê wielu roœlinnych (64),
zwierzêcych oraz ludzkich genów mikro RNA (65), a tak¿e w znacznym stopniu poznano biogenezê cz¹steczek mikro RNA. Znamy równie¿ mechanizm obni¿ania poziomu docelowych mRNA przy udziale mikro RNA.
Rozpoczêto badania nad praktycznym wykorzystaniem mikro RNA w procesie
wyciszania ekspresji genów. Wykorzystuje siê specjalnie zaprojektowane cz¹steczki, tzw. sztuczne mikro RNA (amiRNA, ang. artificial micro RNA) jako narzêdzia do
specyficznego wyciszania ekspresji wybranych genów. Poza stosowaniem amiRNA
w badaniach podstawowych, sztuczne mikro RNA mo¿na potencjalnie wykorzystywaæ jako czynnik zwalczaj¹cy wirusy roœlinne (66), ludzkie (67) oraz do walki z nowotworami (68). W przypadku badañ prowadzonych na roœlinach, wykorzystanie
amiRNA umo¿liwia równie¿ uzyskanie roœlin o wyciszonej w znacznym stopniu ekspresji genów, których ca³kowite unieczynnienie, np. wskutek insercji T-DNA, jest
dla roœliny letalne (69).
Pionierskie badania w tej dziedzinie wykonane zosta³y przez Zenga w 2002 r. na
komórkach ludzkich. Okaza³o siê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wymiany sekwencji odpowiadaj¹cej cz¹steczce mikro RNA i mikro RNA*, w obrêbie prekursora genu mikro
RNA, bez wp³ywu na wydajnoœæ procesu dojrzewania tego prekursora (70). W ten
20

PRACE PRZEGL¥DOWE

Zastosowanie cz¹steczek RNA w modelowaniu ekspresji wybranych genów

sposób mo¿na tworzyæ sztuczne, specjalnie zaprojektowane prekursory mikro RNA,
zdolne generowaæ w komórce dojrza³e cz¹steczki sztucznych mikro RNA o dowolnej sekwencji, nakierowane na dowolny mRNA w komórce.
Dwa lata póŸniej wyniki te zosta³y potwierdzone przez Parizotto w badaniach
przeprowadzonych na modelowej roœlinie A. thaliana (71). W celu wyciszenia ekspresji genu reporterowego wykorzystany zosta³ naturalnie wystêpuj¹cy prekursor
genu ath-miR171, w którym zmieniono sekwencjê odpowiadaj¹c¹ dojrza³ej cz¹steczce mikro RNA.
Na podstawie wyników kolejnych badañ wykazano, ¿e amiRNA nie tylko s¹ w stanie doprowadziæ do wyciszenia endogennego genu w roœlinie, ale ponadto funkcjonuj¹ ze specyficznoœci¹ porównywaln¹ do naturalnie wystêpuj¹cych mikro RNA. Dodatkowo mo¿liwe okaza³o siê równoczesne wyciszanie ekspresji kilku roœlinnych
genów, np. nale¿¹cych do jednej rodziny genowej, z wykorzystaniem tylko jednego
rodzaju cz¹steczek sztucznego mikro RNA. Cz¹steczki amiRNA mo¿na projektowaæ
z wykorzystaniem specjalnie stworzonej do tego celu, platformy internetowej Web
MicroRNA Designer [http://wmd3.weigelworld.org/] (69,72). Tylko w 2008 r. opublikowano prace pokazuj¹ce wyciszenie ekspresji genów z wykorzystaniem sztucznych
mikro RNA w kolejnych gatunkach roœlin, w tym: Chlamydomonas reinhardtii (73,74),
Physcomitrella patens (75) oraz Oryza sativa (76).
Obecnie amiRNA s¹ powszechnie wykorzystywane przede wszystkim jako narzêdzie do specyficznego wyciszania ekspresji wybranych genów w roœlinach (77). Prowadzone s¹ równie¿ prace maj¹ce na celu stworzenie wysokoprzepustowego systemu do wyciszania ekspresji genów z wykorzystaniem sztucznych mikro RNA (74).
Dotychczas prace prowadzone w tym kierunku dotycz¹ tylko glonów, nale¿y jednak
spodziewaæ siê w przysz³oœci adaptacji tego systemu dla innych roœlin.
Cz¹steczki sztucznych mikro RNA zastosowano równie¿ w walce przeciw wirusom roœlinnym (66,78-80). amiRNA zosta³ z powodzeniem zastosowany przeciwko
wirusowi mozaiki rzepy (TuMV, ang. Turnip Mosaic Virus), wirusowi ¿ó³tej mozaiki
rzepy (TYMV, ang. Turnip Yellow Mosaic Virus) oraz wirusowi mozaiki ogórka (CMV,
ang. Cucumber Mosaic Virus).
W przypadku ludzi i zwierz¹t cz¹steczki sztucznych mikro RNA nazywane s¹
równie¿ syntetycznymi miRNA (ang. synthetic miRNA) b¹dŸ syntetycznymi siRNA
(ang. synthetic siRNA) (81). Wspomniany ju¿ Yan Zeng wykorzysta³ konstrukt nios¹cy
pierwotny transkrypt genu mir-30 (70) do wprowadzenia sztucznych mikro RNA do
komórek zwierzêcych. Konstrukty opieraj¹ce siê o prekursor mir-30 oraz prekursor
mir-155 by³y w póŸniejszych pracach najczêœciej wykorzystywane (81-83). Zeng udowodni³ ponadto, ¿e mo¿liwe jest zmodyfikowanie konstruktu nios¹cego prekursor
mir-30 tak, by transkrypt zawiera³ kilka struktur typu spinka do w³osów i generowa³
kilka rodzajów cz¹steczek sztucznych mikro RNA jednoczeœnie (73,83). Z kolei Shibata wykaza³, ¿e mo¿liwe jest stworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego generowanie
cz¹steczek sztucznych mikro RNA bez wykorzystania naturalnie wystêpuj¹cych prekursorów genów mikro RNA (84). W swoich badaniach uzyska³ konstrukt nios¹cy
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sztuczny prekursor mikro RNA, podobny w swojej strukturze do prekursora mir-21,
nie zawieraj¹cy jednak ¿adnych sekwencji pochodz¹cych ze znanych prekursorów
mikro RNA. Stworzony w ten sposób system do ekspresji amiRNA, dziêki zastosowaniu wielu ró¿nych miejsc restrykcyjnych, umo¿liwia sprawn¹ wymianê fragmentu
DNA nios¹cego sekwencjê odpowiadaj¹c¹ sekwencji dojrza³ej cz¹steczki mikro RNA.
W celu projektowania sztucznych mikro RNA wykorzystywanych w badaniach na
materiale zwierzêcym, stworzono wiele ró¿nych programów. Jednym z nich jest, napisany w jêzyku Java, program siRNArules 1.0, który okaza³ siê wydajnym narzêdziem do projektowania cz¹steczek siRNA (85). W tym samym celu napisano i udostêpniono równie¿ wiele programów on-line (86). Mo¿liwe jest za pomoc¹ tych programów projektowanie sztucznych mikro RNA nakierowanych na dowolny mRNA
pochodz¹cy z: Homo sapiens, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, Mus
musculus jak i innych gatunków. Wiele programów posiada równie¿ funkcje przeszukiwania baz danych sekwencji mRNA mog¹cych stanowiæ przypadkowy cel dzia³ania
zaprojektowanej cz¹steczki.
Cz¹steczki sztucznych mikro RNA wielokrotnie wykorzystano w badaniach jako
potencjalny czynnik leczniczy przeciw ludzkim wirusom HIV, HBV oraz wirusowi
wœcieklizny (67,87-89). Ze wzglêdu na naturalnie wystêpuj¹ce niesparowania pomiêdzy cz¹steczkami mikro RNA a ich docelowymi sekwencjami, dzia³aj¹ one skutecznie nawet w przypadku wirusów wykazuj¹cych znaczn¹ zmiennoœæ genetyczn¹ (67,
87,89).
Sztuczne mikro RNA wykorzystywane s¹ równie¿ w badaniach zwi¹zanych z leczeniem chorób nowotworowych (90) oraz chorób neurodegeneracyjnych (91).
W przypadku tych ostatnich wiadomo, ¿e przyczyn¹, jak równie¿ skutkiem choroby,
jest zaburzony poziom niektórych mikro RNA w komórce. W efekcie dochodzi do
zaburzenia poziomu ekspresji niektórych genów. Opisane zmiany umo¿liwi¹ przeprowadzenie diagnostyki molekularnej pacjentów oraz stwarzaj¹ mo¿liwoœæ leczenia, poprzez wprowadzenie do komórek genów przywracajacych w³aœciwy poziom
niektórych mikro RNA.
Xue (92) w swoich badaniach pokazuje mo¿liwoœæ tworzenia bibliotek sztucznych mikro RNA. System ten umo¿liwia generowanie wielu prekursorów, na bazie
naturalnie wystêpuj¹cego pre-mir30, zawieraj¹cych ró¿ne cz¹steczki sztucznych mikro RNA, a nastêpnie ich testowanie w poszukiwaniu cz¹steczek o zamierzonym
dzia³aniu. Za pomoc¹ tego podejœcia mo¿na równie¿ poszukiwaæ sekwencji w obrêbie docelowych cz¹steczek mRNA zdolnych do hybrydyzacji z cz¹steczkami mikro
RNA i innymi ma³ymi RNA.

9. Ryboprze³¹czniki jako modulatory ekspresji genów
Ryboprze³¹czniki (ang. riboswitch) to struktury RNA reguluj¹ce ekspresjê genów
na poziomie transkrypcji i/lub translacji w wyniku wi¹zania niskocz¹steczkowych
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metabolitów. U bakterii zdecydowana wiêkszoœæ z dotychczas odkrytych zosta³a
zlokalizowana w regionach 5’UTR mRNA. Szacuje siê, ¿e ryboprze³¹czniki odpowiedzialne s¹ za regulacjê ekspresji oko³o 3% genów bakterii (93). Jako elementy odpowiedzialne za regulacjê ekspresji genów charakteryzuj¹ siê one szczególn¹ cech¹:
wysok¹ specyficznoœci¹ rozpoznawania ligandu, którego wi¹zanie w niektórych
przypadkach ma charakter kooperatywny. Funkcjonuj¹ one bez obecnoœci bia³ek
oraz innych cz¹steczek z wyj¹tkiem ligandu, który wi¹¿¹. Ryboprze³¹czniki mog¹
dzia³aæ jako aktywatory lub represory ekspresji (94). Swoj¹ funkcjê spe³niaj¹ one poprzez zmiany struktury przestrzennej RNA w wyniku zwi¹zania ligandu. W konsekwencji zmian struktury RNA nastêpuje udostêpnienie albo zablokowanie sekwencji
istotnych dla procesu transkrypcji lub translacji, np. sekwencji wi¹¿¹cych rybosom
– RBS (ang. Ribosome Binding Sequence).
Dotychczas zidentyfikowano wiele ró¿nego rodzajów ryboprze³¹czników maj¹cych swój udzia³ w regulacji podstawowych szlaków metabolicznych. Ich obecnoœæ potwierdzono nie tylko u bakterii, ale równie¿ w archea oraz w organizmach
eukariotycznych. U bakterii ryboprze³¹czniki odpowiedzialne s¹ za regulacjê biosyntezy puryn, aminokwasów, witamin, S-adenozynometioniny, S-adenozynohomocysteiny, mononukleotydu flawinowego i glukozoamino-6-fosforanu (94).
Najbardziej rozpowszechnionym jest ryboprze³¹cznik rozpoznaj¹cy pirofosforan
tiaminy (TPP, ang. Thiamine Pyrophosphate) nazywany „THI-BOX”. Jest to jedyny ryboprze³¹cznik obecny u eubakterii, archea i w organizmach eukariotycznych (rys. 5)
(95). W ka¿dym przypadku wi¹zanie ligandu powoduje obni¿enie ekspresji genów

Rys. 5. Schemat dzia³ania ryboprze³¹cznika rozpoznaj¹cego TPP u roœlin (wg [64] – zmodyfikowany). A – w przypadku braku TPP dochodzi do zatrzymania intronu oraz utworzenia stabilnego transkryptu z ogonem poli(A), B – w przypadku obecnoœci TPP ryboprze³¹cznik zmienia strukturê RNA eksponuj¹c miejsca splicingowe 5’ i 3’, dochodzi do wyciêcia intronu oraz utworzenia d³ugiej i niestabilnej
cz¹steczki mRNA, bez ogona poli(A).
A – miejsce akceptorowe, s.s. – granica egzon/intron (ang. splice site).

BIOTECHNOLOGIA 3 (90) 7-28 2010

23

Marcin Pieczyñski i inni

odpowiedzialnych za syntezê tiaminy. Ponadto we wszystkich badanych organizmach sekwencja domeny wi¹¿¹cej TPP jest wysoce zachowawcza (94).
Na przestrzeni ewolucji pojawi³y siê jednak ró¿nice pomiêdzy opisywanym ryboprze³¹cznikiem u ró¿nych organizmów. W przypadku bakterii gram (+) element ten
oddzia³uje na ekspresjê operonu tiaminowego na poziomie transkrypcji (96), natomiast w bakteriach gram (-) dzia³a on na poziomie translacji (97). Ponadto u dot¹d
zbadanych organizmów ryboprze³¹cznik tiaminowy wystêpuje zazwyczaj w rejonie
5’UTR mRNA, z wyj¹tkiem roœlin, w których wystêpuje on w rejonie 3’UTR. U roœlin
pokazano, ¿e zwi¹zanie TPP z ryboprze³¹cznikiem w rejonie 3’UTR mRNA okreœlonego genu biosyntezy tiaminy znacz¹co obni¿a stabilnoœæ transkryptu i powoduje
szybk¹ jego degradacjê. U Chlamydomonas reinhardtii (zielenica) omawiany ryboprze³¹cznik znajduje siê w obrêbie sekwencji koduj¹cej mRNA genu THI4. W tym ostatnim przypadku THI-BOX hamuje ekspresjê genu THI4 na poziomie translacji (98).
U cz³owieka, jak dot¹d, zidentyfikowano obecnoœæ prze³¹cznika RNA bior¹cego
udzia³ w regulacji poziomu czynnika TNF-a. Znajduje siê on w obrêbie 3’UTR mRNA
tego genu i wi¹¿e 2-aminopurynê (99).
Obecnie prowadzone s¹ w wielu oœrodkach naukowych na œwiecie prace maj¹ce
na celu stworzenie systemu do projektowania sztucznych prze³¹czników RNA. Zaprojektowanie takich ryboprze³¹czników umo¿liwi³oby kontrolowanie ekspresji wybranych genów nie stosowan¹ dot¹d metod¹.

Podsumowanie
Przedstawiony przegl¹d technik wyciszania i modelowania ekspresji genów za
pomoc¹ RNA wskazuje na ich ogromn¹ ró¿norodnoœæ. Publikacje z ostatnich miesiêcy pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e repertuar mo¿liwoœci wykorzystania RNA do celów
kszta³towania profilu ekspresji genetycznej nie zosta³ jeszcze wykorzystany. Najnowsze badania przynios³y odkrycie cz¹steczki RNA, która jest w roœlinie sensorem
ch³odu. Jest to antysensowy transkrypt, którego ekspresja prowadzi w ostatecznym
rozrachunku do wyciszenia transkrypcji w³aœciwego genu pod wp³ywem obni¿enia
temperatury. Wprowadzenie do roœliny konstruktu nios¹cego pod promotorem 35S
mRNA GFP, a z koñca 3’ promotor antysensowego RNA bêd¹cego sensorem ch³odu,
wywo³ywa³o wyciszenie ekspresji mRNA GFP w warunkach utrzymuj¹cej siê niskiej
temperatury (100). Dane mikromacierzowe (analizuj¹ce obecnoœæ transkryptów pochodz¹cych z obu nici DNA) wskazuj¹, ¿e w przypadku wielu genów obserwuje siê
obecnoœæ antysensowych transkryptów. Byæ mo¿e jesteœmy u progu odkrycia nowego fenomenu zwi¹zanego z syntez¹ antysensowych RNA i powszechn¹ regulacj¹
ekspresji genów. Wspomniane doœwiadczenie pokazuje, ¿e byæ mo¿e bêdzie mo¿liwe opracowanie kolejnej metody modelowania ekspresji genów: syntezy antysensowych RNA do mRNA wybranych arbitralnie genów w celu uzyskania specyficznego
wyciszenia ekspresji pod wp³ywem zmiany warunków œrodowiskowych.
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Stosowanie i implementacja nowych, ró¿norodnych technik, pozwalaj¹cych na
manipulacjê ekspresj¹ genów w celu poznania ich funkcji, z pewnoœci¹ bêd¹ siê
nadal intensywnie rozwijaæ. Czy i która z technik wykorzystuj¹cych cz¹steczki RNA
stanie siê narzêdziem powszechnie u¿ywanym w uzyskiwaniu ulepszonych odmian
roœlin u¿ytkowych lub znajdzie zastosowanie w terapii genowej chorób cz³owieka
i zwierz¹t – pozostaje otwartym pytaniem.
Praca wykonana w ramach projektu zamawianego PBZ-MNiSW-2/3/2006/5 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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