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Noncoding RNA transcriptomics
Summary
The growing amount of knowledge about noncoding RNA molecules indicates their major role in regulation of cellular processes. For a long time there
was no method which would allow for massive identification and analysis of
such kind of transcripts. In recent years, the ongoing explosion of high throughput sequencing methods allowed a deep look into the transcriptome via the
cDNA library analysis techniques, like RNA-seq. Since most of such protocols
has been aimed for mRNA expression profiling, their adaptation for noncoding
RNA research is necessary. It is mainly caused by differences in structure and
properties of those two gropus of transcripts. In this article, the main difficulties and challenges in investigation of noncoding RNAs with high throughput sequencing methods will be discussed.
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1. Wstêp
W ci¹gu ostatnich lat obserwowaæ mo¿na znacz¹cy wzrost
zainteresowania cz¹steczkami RNA nie posiadaj¹cymi otwartej
ramki odczytu, nazywanymi niekoduj¹cymi RNA (ncRNA, ang.
noncoding RNA). Fakt ten zwi¹zany jest przede wszystkim z lawinowo rosn¹c¹ liczb¹ zidentyfikowanych cz¹steczek tego typu.
W 2001 r., gdy zsekwencjonowano genom cz³owieka, znane by³y
pojedyncze cz¹steczki niekoduj¹cych RNA, natomiast w 2004 r.
liczba genów ncRNA u cz³owieka okreœlana by³a na co najmniej
równ¹ liczbie genów koduj¹cych bia³ka (1). Dziœ wydaje siê, ¿e
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cz¹steczki mRNA stanowi¹ce matrycê dla biosyntezy bia³ek stanowi¹ tylko u³amek
RNA obecnego w komórkach eukariotycznych, a transkrypcji ulegaæ mo¿e nawet
90% genomu cz³owieka (2).
G³ównym wyzwaniem w badaniach nad niekoduj¹cymi RNA sta³o siê okreœlenie
funkcji dla poszczególnych transkryptów. Obecnie znany jest mechanizm dzia³ania
oko³o 1% ncRNA. Dotyczy to g³ównie dobrze opisanych klas takich jak mikro RNA
czy snoRNA (ma³e j¹derkowe RNA, ang. small nucleolar RNA). W przypadku pozosta³ych setek tysiêcy transkryptów znana jest jedynie sekwencja. Pilnie potrzebne s¹
badania prowadz¹ce do ustalenia warunków, w jakich ulegaj¹ one ekspresji oraz
procesów, w które mog³yby byæ zaanga¿owane. Wybór pojedynczych cz¹steczek do
dok³adnych badañ funkcjonalnych jest utrudniony w œwietle tocz¹cej siê dyskusji na
temat funkcjonalnoœci niekoduj¹cych RNA (3). Okaza³o siê bowiem, ¿e znaczna czêœæ
ncRNA jest bardzo szybko degradowana (4-5). Obserwacja ta by³a podstaw¹ hipotezy, wed³ug której sam fakt transkrypcji z nici DNA by³by istotny dla regulacji ekspresji po³o¿onych w pobli¿u genów, natomiast powstaj¹cy transkrypt by³by jedynie
produktem ubocznym.
Istotnym wyzwaniem jest zatem identyfikacja cz¹steczek istotnych dla procesów
zachodz¹cych w komórce. Skutecznymi narzêdziami do tego typu analiz okaza³y siê
techniki opracowane pierwotnie do badañ ekspresji mRNA – masowe sekwencjonowanie cDNA (RNA-seq) (6) oraz mikromacierze. Niestety specyfika cz¹steczek ncRNA
nie pozwala na analizê tego typu cz¹steczek z zastosowaniem protoko³ów opracowanych z myœl¹ o mRNA. Dopiero znacz¹ce modyfikacje wspomnianych technik pozwalaj¹ na uzyskanie odpowiedzi na specyficzne pytania zwi¹zane z funkcjonowaniem niekoduj¹cych RNA.

2. Sekwencjonowanie bibliotek cDNA
Jednym z najistotniejszych prze³omów ostatniej dekady by³o opracowanie wysoko wydajnych technik sekwencjonowania DNA, które pozwalaj¹ na równoczesny odczyt sekwencji milionów cz¹steczek. Technologia ta posiada kilka odmian, z których
najwa¿niejszymi i najczêœciej stosowanymi s¹ 454, Solexa oraz SOLID. Znacz¹ce ró¿nice metodologiczne pomiêdzy tymi metodami maj¹ swoje odbicie przede wszystkim w iloœci sekwencji odczytywanych podczas jednego eksperymentu oraz ich
d³ugoœci (tab.). Zaraz po wprowadzeniu wymienionych technik g³ówn¹ ich wad¹
by³a ograniczona d³ugoœæ odczytywanych sekwencji, która wynosi³a 30-50 nt. Obecnie mo¿na ju¿ otrzymaæ odczyty o d³ugoœci ponad 500 nt, co jest wystarczaj¹ce do
sekwencjonowania de novo ca³ych genomów eukariotycznych. Na podstawie tej
technologii powsta³ projekt „1000 genomes” maj¹cy za zadanie poznanie sekwencji
1000 genomów cz³owieka do 2012 r.
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Tabela
Porównanie najpopularniejszych technik wysoko wydajnego sekwencjonowania DNA

maksymalna d³ugoœæ sekwencji (nt)
liczba zasad odczytywanych podczas jednego cyklu (mln nt)
koszt aparatu (USD)
koszt odczytu 1 mln zasad (USD)

Roche/454

Illumina/Solexa

ABI/SOLID

330-500

75-100

50

0,45

18-35

30-50

500 000

540 000

595 000

60

2

2

Szybko zaczêto wykorzystywaæ nowe mo¿liwoœci równie¿ do profilowania ekspresji mRNA za pomoc¹ metody RNA-seq (6). Jest to mo¿liwe dziêki przepisaniu
mRNA na cDNA z u¿yciem starterów dla odwrotnej transkryptazy nakierowanych na
sekwencje poli-A. Nastêpnie przeprowadza siê losow¹ fragmentacjê, co pozwala na
uzyskanie w koñcowej puli sekwencji o kontrolowanej d³ugoœci. Do tak przygotowanych fragmentów cDNA liguje siê adaptory o znanej sekwencji potrzebne do
przeprowadzenia amplifikacji cDNA za pomoc¹ PCR. Adaptory te s³u¿¹ równie¿ do
inicjacji reakcji wysoko wydajnego sekwencjonowania przez syntezê. Sam odczyt
sekwencji mo¿e byæ przeprowadzony w dwojaki sposób (7). Jeœli fragmenty cDNA s¹
odpowiednio krótkie, mo¿na odczytaæ ich ca³¹ sekwencjê i u¿yæ jej bezpoœrednio
do zmapowania rejonów genomowych ulegaj¹cych ekspresji. Czêœciej jednak generuje siê d³u¿sze fragmenty cDNA o podobnej d³ugoœci, dla których odczytywane s¹
jedynie koñce 3’ oraz 5’. Nastêpnie mo¿na z du¿¹ dok³adnoœci¹ zmapowaæ na genomie oba odczyty z zachowaniem pomiêdzy nimi odleg³oœci równej d³ugoœci wygenerowanych fragmentów cDNA i przyj¹æ za³o¿enie, ¿e rejon pomiêdzy nimi równie¿
ulega ekspresji. Metoda ta pozwala na uzyskanie znacznie wiêkszego pokrycia genomu sekwencjami cDNA.
Opisana procedura posiada jednak kilka punktów, które znacz¹co wp³ywaj¹ na
jakoœæ uzyskiwanych wyników. Pierwszym jest przepisywanie cz¹steczek mRNA na
cDNA. Podczas tego procesu odwrotna transkryptaza posiada tendencjê do przedwczesnej dysocjacji od matrycy mRNA powoduj¹c powstawanie skróconych produktów odpowiadaj¹cych 3’ czêœci mRNA. Poddanie takiej puli cDNA fragmentacji prowadzi do podwy¿szenia liczby fragmentów pochodz¹cych z 3’ koñca transkryptu.
Dodatkowo równowaga ta zaburzona jest równie¿ poprzez zró¿nicowan¹ d³ugoœæ
mRNA. Z kolei przeprowadzana w nastêpnym etapie ligacja adaptorów nie pozwala
na zachowanie informacji o oryginalnej polaryzacji mRNA, co uniemo¿liwia póŸniejsze ustalenie nici DNA ulegaj¹cej transkrypcji. Ostatnim z etapów maj¹cych wp³yw
na jakoœæ wyników jest stosowanie reakcji PCR w celu amplifikacji fragmentów
cDNA. Skutkuje to zwiêkszeniem liczby krótkich fragmentów cDNA w stosunku do
d³u¿szych, które s¹ powielane z mniejsz¹ wydajnoœci¹. Wszystkie te efekty mog¹
zostaæ uwzglêdnione podczas normalizacji i statystycznej analizy wyników (8), jedBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 191-201 2010
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Rys. 1. Porównanie metod sekwencjonowania mRNA (RNA-seq) (A) oraz niekoduj¹cych RNA (RNomics) (B). A) Cz¹steczki mRNA zostaj¹ przepisane na
dwuniciowe cDNA, nastêpnie poddawane s¹ fragmentacji i przy³¹czone zostaj¹ adaptory. Tak przygotowany materia³ poddawany jest sekwencjonowaniu,
w wyniku którego uzyskuje siê krótkie sekwencje odpowiadaj¹ce fragmentom cDNA. B) Do niekoduj¹cego RNA nie zawieraj¹cego ogona poli-A dodaje siê
ogon poli-C co pozwala na ich selektywne przepisanie do dwuniciowych cDNA. Nastêpnie przeprowadzana jest ligacja adaptorów i sekwencjonowanie.
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nak ich obecnoœæ wskazuje jak poœredni¹ wartoœci¹ jest poziom ekspresji odczytywany w ten sposób. Pomimo tych niedoskona³oœci walidacja wyników RNA-seq za
pomoc¹ reakcji PCR w czasie rzeczywistym (RT-PC, Rang. Real-Time PCR) wykaza³a,
¿e s¹ one dok³adniejsze ni¿ dane uzyskane z mikromacierzy (9).

2.1. Specyfika bibliotek cDNA opartych na niekoduj¹cych RNA
Biblioteki cDNA zawieraj¹ce niekoduj¹ce RNA znacz¹co ró¿ni¹ siê od bibliotek
opartych na mRNA. O ile d³ugie, poliadenylowane ncRNA mo¿na wykryæ i analizowaæ
razem z mRNA, o tyle ogromna pula ma³ych ncRNA nie mo¿e byæ przepisana do
cDNA poprzez odwrotn¹ transkrypcjê z u¿yciem startera poli-T. Poniewa¿ cz¹steczki te s¹ w wiêkszoœci produktami polimerazy RNA III, b¹dŸ te¿ podlegaj¹ wycinaniu
z d³u¿szych transkryptów polimerazy RNA II, brak jest w tych cz¹steczkach ogona
poli-A. Dlatego niezbêdne jest do³¹czenie dodatkowych sekwencji na koñcu 3’ ncRNA,
które s³u¿yæ bêd¹ jako miejsca przy³¹czenia starterów dla odwrotnej transkryptazy.
W tym celu stosuje siê jedn¹ z dwóch metod – ligacjê krótkich adaptorów RNA,
b¹dŸ znacznie bardziej efektywne enzymatyczne wyd³u¿anie 3’ koñca ³añcuchem
polinukleotydowym.
Kolejn¹ ró¿nic¹ jest znacznie wiêksza ró¿norodnoœæ rozmiarów cz¹steczek ncRNA.
Mo¿e ona siê wahaæ od 18-19 do kilku tysiêcy nukleotydów. W zwi¹zku z tym utrudnione staje siê przeprowadzenie fragmentacji cDNA tak, ¿eby otrzymaæ homogenn¹
pulê cDNA. W warunkach reakcji zoptymalizowanych dla d³u¿szych ncRNA, krótkie
cz¹steczki, które równie¿ uleg³yby przeciêciu, sta³yby siê za ma³e dla celów póŸniejszej analizy bioinformatycznej. Alternatywnie, z³agodzenie warunków doprowadzi³oby do powstania zbyt du¿ych fragmentów d³ugich ncRNA, które nie mog³yby zostaæ w pe³ni zsekwencjonowane.
Najpowa¿niejszym problemem wydaje siê jednak fakt, ¿e niepoliadenylowane
cz¹steczki ncRNA nie posiadaj¹ cech charakterystycznych, które pozwoli³yby na ich
separacjê od rybosomalnych RNA. Poniewa¿ rRNA stanowi oko³o 90-95% totalnego
RNA, jego obecnoœæ w bibliotece cDNA skutecznie obni¿a mo¿liwoœci identyfikacji
innych cz¹steczek o ni¿szym stopniu ekspresji. Dlatego w³aœnie zamiast sekwencjonowania cDNA uzyskanego z totalnego RNA, stosuje siê rozmaite techniki pozwalaj¹ce na wy³owienie potencjalnie interesuj¹cych cz¹steczek b¹dŸ zminimalizowanie udzia³u rRNA w bibliotece.

2.2. Metody usuwania rybosomalnych RNA
Najprostsz¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ na manipulacje sk³adem puli RNA wyizolowanego z komórek jest selekcja cz¹steczek o wybranej d³ugoœci. Najczêœciej dokonuje
siê jej na podstawie rozdzia³u elektroforetycznego RNA w denaturuj¹cym ¿elu poliaBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 191-201 2010
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krylamidowym (10). Na podstawie obrazu uzyskanego po wybarwieniu, elucji poddaje siê wy³¹cznie fragmenty ¿elu nie zawieraj¹ce pe³nej d³ugoœci rRNA. Niew¹tpliw¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ równoczesnego wzbogacenia puli RNA w potencjalnie
interesuj¹ce cz¹steczki, np. mikro RNA czy ma³e niekoduj¹ce RNA, poprzez elucjê
RNA o okreœlonej d³ugoœci (11). Metodê tê charakteryzuje kilka powa¿nych ograniczeñ. Najistotniejszym z nich jest to, ¿e wraz z rRNA usuwane s¹ równie¿ inne
cz¹steczki o zbli¿onej wielkoœci. Dodatkowo, podczas elucji z ¿elu ³atwiej uwalniane s¹ krótsze RNA, co znacz¹co wp³ywa na sk³ad póŸniejszej biblioteki cDNA. Co
wiêcej, podczas licznych kroków eksperymentalnych, zwi¹zanych z przygotowaniem próbki do rozdzia³u (denaturacja) oraz oczyszczeniem i zagêszczeniem po elucji, wzrasta ryzyko degradacji RNA, co w przypadku niektórych bibliotek cDNA stanowi powa¿n¹ przeszkodê.
Ze wzglêdu na te niedogodnoœci w przypadku konstrukcji bibliotek cDNA nastawionych na ustalenie poziomu ekspresji ncRNA stosuje siê metody oparte na specyficznym „wy³awianiu” rRNA. Metoda na to pozwalaj¹ca opiera siê na zastosowaniu
oligonukleotydów DNA lub LNA komplementarnych do rRNA. Sondy takie znakuje
siê biotyn¹ i poddaje siê hybrydyzacji do ekstraktu RNA. Nastêpnie za pomoc¹
ziaren pokrytych streptawidyn¹, specyficznie wi¹¿¹c¹ biotynê, usuwa siê powsta³e
heterodupleksy z roztworu. Metoda ta pozwala na usuniêcie ponad 90% rybosomalnych RNA, jest wysoce specyficzna i nie zaburza równowagi iloœciowej pomiêdzy
pozosta³ymi transkryptami. Jednak rezultaty jej zastosowania s¹ silnie zale¿ne od
sekwencji sond u¿ytych do hybrydyzacji. Musz¹ byæ one wysoce specyficzne i nakierowane na rejony rRNA, które s¹ dostêpne strukturalnie.

2.3. Konstrukcja specjalistycznych bibliotek cDNA opartych na niekoduj¹cych
RNA
Obok konstruowania bibliotek cDNA opartych na totalnym RNA du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê techniki pozwalaj¹ce na wyselekcjonowanie i sekwencjonowanie wy³¹cznie wybranych grup cz¹steczek ncRNA. Pomimo ¿e podczas przygotowywania
tego typu bibliotek cDNA dochodzi do zaburzenia równowagi pomiêdzy cz¹steczkami i nie mo¿na na ich podstawie wnioskowaæ na temat poziomu ekspresji genów, s¹
one niezwykle pomocne dla identyfikacji cz¹steczek ncRNA bior¹cych udzia³ w konkretnych procesach komórkowych.

2.3.1. Zawê¿anie puli ncRNA na podstawie oddzia³ywañ RNA-bia³ko
Istnieje kilka metod pozwalaj¹cych na identyfikacjê oddzia³ywañ cz¹steczek RNA
z bia³kami. Podstawow¹ stosowan¹ technik¹ jest koimmunoprecypitacja. Polega ona
na izolacji kompleksów RNA-bia³ko za pomoc¹ immobilizowanych przeciwcia³ spe196
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cyficznie rozpoznaj¹cych bia³ko. Podstawow¹ trudnoœci¹ zwi¹zan¹ z tego typu eksperymentem jest odpowiednie dobranie warunków, tak aby jednoczeœnie uzyskaæ
wysokie powinowactwo bia³ka do przeciwcia³a i nie spowodowaæ dysocjacji RNA.
G³ównie z tego wzglêdu mo¿na w ten sposób izolowaæ wy³¹cznie bardzo stabilne
kompleksy RNA-bia³ko. W celu wzmocnienia interakcji stosuje siê fotozszywanie
kompleksów za pomoc¹ promieniowania UV w obecnoœci formaldehydu (12). Wytworzone w ten sposób wi¹zania mog¹ zostaæ póŸniej zredukowane za pomoc¹
ciep³a co prowadzi do uwolnienia RNA. Ogromn¹ zalet¹ tej procedury jest fakt, ¿e
mo¿na j¹ stosowaæ zarówno in vitro jak i in vivo. Pozwala ona równie¿ na stosunkowo dok³adn¹ identyfikacjê miejsca wi¹zania bia³ka do RNA, jeœli w czasie izolacji
kompleksów przeprowadzona zostanie hydroliza RNA z u¿yciem RNazy I. W takim
przypadku w bibliotece uzyskamy wy³¹cznie fragmenty cDNA otaczaj¹ce rejony RNA
chronione przed degradacj¹ przez bia³ko.
Inn¹ ciekaw¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ na izolacjê cz¹steczek ncRNA oddzia³uj¹cych
z bia³kami jest izolacja kompleksów RNP (ang. ribonucleoprotein) (13).W odró¿nieniu
od koimmunoprecypitacji, gdzie identyfikowane s¹ RNA oddzia³uj¹ce z konkretnym
bia³kiem, w tym przypadku uzyskana pula RNA zawiera zró¿nicowan¹ populacjê
cz¹steczek RNA bêd¹cych sk³adnikami bardzo ró¿nych kompleksów bia³kowych, takich jak RISC (ang. RNA-Induced Silencing Complex), spliceosom i inne. Selekcjê RNP
prowadzi siê poprzez wirowanie ekstraktów komórkowych w gradiencie glicerolowym, a nastêpnie izolacjê RNA migruj¹cego z kompleksami o zadanej sta³ej sedymentacji. Mo¿na równie¿ pozyskaæ ca³kowite RNA wchodz¹ce w sk³ad ró¿nych RNP
i uzyskaæ w ten sposób globalny obraz kompozycji tego typu cz¹steczek. Jednoczeœnie w prosty sposób mo¿na wyeliminowaæ frakcje gradientu zawieraj¹ce rybosomalne RNA.

2.3.2. Zawê¿anie puli ncRNA na podstawie oddzia³ywañ z kwasami nukleinowymi
Drug¹ grupê technik konstrukcji specjalistycznych bibliotek cDNA stanowi¹
metody oparte na specyficznych, zale¿nych od sekwencji interakcjach pomiêdzy
kwasami nukleinowymi. Metod¹ o najwiêkszym potencjale, jak siê wydaje, jest
SHORT (ang. Substractive Hybridization of RNA Transcripts) (14). Pozwala ona na
znaczne wzbogacenie puli RNA w cz¹steczki ulegaj¹ce ró¿nicowej ekspresji. Pierwszym krokiem jest immobilizacja cDNA uzyskanego w wyniku odwrotnej transkrypcji RNA z próbki A na z³o¿u umieszczonym w kolumnie. Nastêpnie ma miejsce hybrydyzacja RNA pochodz¹cego z próbki B. Cz¹steczki, które znajduj¹ siê
w obu próbkach zostaj¹ zwi¹zane, natomiast te, które wystêpuj¹ tylko w próbce B
wyp³ywaj¹ z kolumny. Co istotne, uzyskana pula RNA zawiera znikom¹ iloœæ rybosomalnych oraz transferowych RNA, co znacznie upraszcza kolejne etapy przygotowania biblioteki cDNA.
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2.4. Analiza bioinformatyczna bibliotek cDNA opartych na ncRNA
Ogromne iloœci danych uzyskiwane z u¿yciem wysoko wydajnego sekwencjonowania wymusi³y opracowanie nowych metod pozwalaj¹cych na ich analizê. Podstawowym wyzwaniem okaza³o siê z³o¿enie milionów krótkich fragmentów w sekwencje pe³nej d³ugoœci transkryptów. Podstawow¹ metod¹ stosowan¹ do tej pory by³o
³¹czenie sekwencji w d³u¿sze fragmenty na podstawie wzajemnego podobieñstwa
(15). W przypadku najnowszych technik sekwencjonowania metoda ta jest jednak
nieefektywna zarówno z uwagi na liczbê, jak i ograniczon¹ d³ugoœæ otrzymywanych
fragmentów. Z tego wzglêdu najpopularniejsz¹ technik¹ jest porównanie otrzymanych odczytów do sekwencji referencyjnej, najczêœciej genomowej (16). Pozwala to
na stosunkowo szybkie zgrupowanie sekwencji pochodz¹cych z tego samego transkryptu oraz opracowanie mapy aktywnoœci transkrypcyjnej poszczególnych rejonów genomowych.
W przypadku badania poziomu ekspresji genów bia³kowych, zarówno sposób
postêpowania jak i wiêkszoœæ metod statystycznych mo¿e byæ bezpoœrednio zaczerpniêta z metodologii analizy danych pochodz¹cych z mikromacierzy. Do analizy
statystycznej u¿ywa siê wy³¹cznie transkryptów zmapowanych w rejonach egzonów
genów koduj¹cych bia³ka. Wszystkie sekwencje posiadaj¹ce wiêcej ni¿ jedno odpowiadaj¹ce im miejsce w genomie s¹ odrzucane. W takim przypadku nie ma pewnoœci, z którego loci pochodzi transkrypt, co uniemo¿liwia jednoznaczne okreœlenie
poziomu ekspresji. Tylko nieliczne geny koduj¹ce bia³ka wystêpuj¹ w genomach eukariotycznych w wielu kopiach, natomiast niekoduj¹ce RNA czêsto kodowane s¹
w wielu powtórzeniach. Doskona³ymi przyk³adami s¹ klastery u³o¿onych liniowo genów snoRNA oraz rozproszone powtórzenia genów tRNA i rRNA. Pomimo ¿e nie jest
mo¿liwe okreœlenie poziomu ekspresji osobno dla ka¿dego z powtórzonych genów,
to sama ich identyfikacja (szczególnie w specjalistycznych bibliotekach) mo¿e byæ
wysoce po¿¹dana. Z tego wzglêdu w przypadku analizy bibliotek cDNA opartych na
ncRNA nale¿y braæ pod uwagê wszystkie transkrypty i wszystkie loci, do których
mog¹ one zostaæ przypisane.
Kolejnym wyzwaniem jest funkcjonalna adnotacja zaobserwowanych transkryptów. Sekwencje genomowe organizmów modelowych posiadaj¹ dok³adnie opisane
pozycje genów koduj¹cych bia³ka. W wiêkszoœci przypadków zosta³y one opracowane na podstawie mapowania pe³nej d³ugoœci sekwencji mRNA znajduj¹cych sie w bazie danych sekwencji referencyjnych RefSeq (ang. The Reference Sequence Database)
(17). Jednak¿e w przypadku genów ncRNA zazwyczaj adnotowane s¹ wy³¹cznie geny
znajduj¹ce siê w bazie Rfam (ang. RNA Family Database) (18), która nie zawiera pewnych grup ncRNA, takich jak d³ugie mRNA-podobne ncRNA, czy s³abo jeszcze poznane rodziny ma³ych RNA (piRNA, rasiRNA itp.). Z tego wzglêdu dla pozosta³ej czêœci
ncRNA zlokalizowanych w rejonach miêdzygenowych w celu adnotacji przeprowadza siê analizê porównawcz¹ wzglêdem innych baz sekwencji, w szczególnoœci sekcji nukleotydowej bazy GeneBank (19).
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Rys. 2. Deskryptor sekwencyjno-strukturalny opisuj¹cy charakterystyczne cechy cz¹steczek snoRNA
typu C/D. S¹ to terminalny trzon o d³ugoœci L1, konserwatywne sekwencje C i D oraz dowolny znajduj¹cy
siê pomiêdzy tymi elementami fragment snoRNA o d³ugoœci L2.

W nastêpnym kroku wobec nieadnotowanych transkryptów przeprowadza siê
przewidywanie funkcji. W tym celu wykorzystuje siê przede wszystkim metody
oparte na wyszukiwaniu znanych rodzin ncRNA. Polegaj¹ one na zastosowaniu deskryptorów sekwencyjno-strukturalnych zawieraj¹cych silnie konserwatywne motywy charakterystyczne dla danej klasy ncRNA. W ten sposób skutecznie mo¿na zidentyfikowaæ nowe cz¹steczki snoRNA typu H/ACA oraz C/D, SRP RNA (ang. Signal Recognition Particle) oraz tmRNA (ang. transfer-messenger RNA). Znacznie bardziej skomplikowana jest identyfikacja nowych mikro RNA. Wykorzystuje siê tutaj fakt, ¿e te
20-24-nukleotydowe cz¹steczki wycinane s¹ z d³u¿szych prekursorów, które posiadaj¹ strukturê spinki do w³osów. Podobne motywy s¹ szeroko rozprzestrzenione
w genomach eukariotycznych. Dlatego w celu weryfikacji wykorzystuje siê fakt, ¿e
metody wysoko wydajnego sekwencjonowania pozwalaj¹ na uzyskanie wielu kopii
danej sekwencji, co umo¿liwia wnioskowanie o biogenezie cz¹steczki z obserwowanego rozk³adu odczytów (20). Poniewa¿ dojrza³e mikro RNA wycinane s¹ ze œciœle
zdefiniowanego fragmentu trzonu struktury spinki do w³osów, nale¿y spodziewaæ
siê, ¿e obserwowane sekwencje bêd¹ w zdecydowanej wiêkszoœci pochodziæ z jednego rejonu prekursora. W wiêkszoœci przypadków tylko jedna z nici trzonu ulega
w³¹czeniu do kompleksu RISC, co skutkuje szybsz¹ degradacj¹ cz¹steczek pochodz¹cych z przeciwnej nici. Proces ten równie¿ ma odzwierciedlenie w obserwowanym rozk³adzie sekwencji.
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3. Weryfikacja poziomu ekspresji ncRNA
Ze wzglêdu na liczne manipulacje towarzysz¹ce procedurom zwi¹zanym z tworzeniem bibliotek cDNA, w szczególnoœci nastawionych na identyfikacjê konkretnych klas ncRNA, w wiêkszoœci przypadków nie jest mo¿liwe bezpoœrednie wnioskowanie o poziomie ekspresji ncRNA na podstawie wyników wysoko wydajnego sekwencjonowania. Czêsto stosuje siê inne techniki pozwalaj¹ce na dok³adne okreœlenie poziomu zidentyfikowanych ncRNA w komórkach. W przypadku niewielkiej liczby cz¹steczek najdok³adniejsz¹ metod¹ jest iloœciowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym. Pozwala ona na bardzo dok³adne okreœlenie iloœci transkryptu poprzez monitorowanie przyrostu produktu reakcji w czasie.
Poniewa¿ technika ta jest pracoch³onna i stosunkowo kosztowna w przypadku
du¿ych iloœci ncRNA, do analizy poziomu ekspresji konstruuje siê mikromacierze
(21). Analiza ncRNA z u¿yciem tej metody wymaga jednak uwzglêdnienia dwóch
g³ównych problemów zwi¹zanych ze specyfik¹ ncRNA. Pierwszy zwi¹zany jest z projektowaniem sond oligonukleotydowych, które maj¹ zostaæ umieszczone na powierzchni mikromacierzy. W celu uzyskania miarodajnych wyników wszystkie sondy
musz¹ posiadaæ zbli¿on¹ energiê wi¹zania analizowanych transkryptów oraz d³ugoœæ zapewniaj¹c¹ specyficznoœæ interakcji. Wiele ma³ych ncRNA (np. mikro RNA)
jest zbyt krótkich by umo¿liwiæ zaprojektowanie efektywnych sond. Rozwi¹zaniem
jest zastosowanie modyfikacji LNA (ang. Locked Nucleic Acids), które zwiêkszaj¹
trwa³oœæ interakcji. Tego typu sondy s¹ bardzo kosztowne, co czêsto stanowi barierê dla wiêkszych projektów identyfikacji ma³ych RNA w oparciu na technologii LNA.
Drugi problem zwi¹zany jest z brakiem mo¿liwoœci przepisania cz¹steczek ncRNA
na cDNA bez zaburzania równowagi pomiêdzy cz¹steczkami, gdy¿ wiêkszoœæ z nich
nie posiada ogona poli-A, który w przypadku mRNA stanowi miejsce przy³¹czenia
startera dla odwrotnej transkryptazy. Hybrydyzacja materia³u RNA do mikromacierzy poci¹ga za sob¹ pewne trudnoœci. Jedn¹ z nich jest fakt, ¿e cz¹steczki ncRNA posiadaj¹ czêsto bardzo stabilne struktury drugorzêdowe, co obni¿a efektywnoœæ reakcji. Problem ten mo¿na czêœciowo rozwi¹zaæ poprzez zaprojektowanie sond, które hybrydyzuj¹ w stosunkowo wysokich temperaturach. Poci¹ga to za sob¹ wyd³u¿enie sond, co znacznie wp³ywa na wspomniane mo¿liwoœci identyfikacji krótkich
cz¹steczek. Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ jest konstrukcja dwóch mikromacierzy
– jednej zawieraj¹cych d³ugie sondy pozwalaj¹ce na hybrydyzacje silnie ustrukturyzowanych ncRNA w wysokich temperaturach oraz drugiej, z krótszymi sondami, nakierowanymi na ma³e ncRNA, które zazwyczaj nie posiadaj¹ tak silnych struktur drugorzêdowych.
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4. Perspektywy
Dalszy rozwój technik wysoko wydajnego sekwencjonowania nakierowany jest
na wyeliminowanie wiêkszoœci z opisanych problemów utrudniaj¹cych wnioskowanie na temat poziomu ekspresji genów. Niedawno opublikowane zosta³y pierwsze
protoko³y pozwalaj¹ce na sekwencjonowanie pierwszej nici cDNA otrzymanej podczas odwrotnej transkrypcji RNA (22), oraz na bezpoœredni odczyt sekwencji z RNA
podczas przy³¹czania nukleotydów przez odwrotn¹ transkryptazê (23). Techniki te
pozwalaj¹ nie tylko na dok³adne zliczenie liczby transkryptów, ale równie¿ pozwalaj¹ na zachowanie informacji na temat nici DNA, z której uleg³ on ekspresji. Na jednoznaczn¹ ocenê ich skutecznoœci nale¿y jednak poczekaæ do ukazania siê pierwszych niezale¿nych publikacji wykorzystuj¹cych te technologie. Obserwowany w ostatnich latach rozwój dotychczasowych metod, nakierowanych na wyd³u¿enie odczytywanych sekwencji oraz obni¿enie kosztów pozwala przypuszczaæ, ¿e w najbli¿szym czasie analiza transkryptomu z zastosowaniem opisanych technik stanie siê
dominuj¹cym sposobem badania ró¿norodnoœci niekoduj¹cych RNA.
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