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Streszczenie: Spośród cząsteczek kwasów nukleinowych obecnych w komórce szczególną rolę odgrywają niekodujące RNA. W ostatnich latach zidentyfikowano dużą liczbę RNA niekodujących
białek, które pełnią różnorodne funkcje m.in. odpowiadają za regulację innych RNA na poziomie
transkrypcyjnym, potranskrypcyjnym i translacyjnym, kontrolują ubikwitynację i degradację białek.
Wykazano, że zmieniony profil ekspresji tej grupy cząsteczek dotyczy wielu typów schorzeń, w tym
nowotworów centralnego układu nerwowego.
Słowa kluczowe: niekodujące RNA, regulatorowe RNA, konstytutuwne RNA
Summary: Among many nucleic acids present in the cell a specific role is played by non-coding
RNA. Recently many new transcripts were described, which do not code any proteins and play
various functions like control of other RNAs at transcriptional, post-transcriptional and translation
levels, control protein ubiquitination and degradation. An altered expression profile in that group
of molecules was documented in abnormalities including tumours of the central nervous system.
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244

P. SOSIŃSKA, K. ZAORSKA

WSTĘP
Przez dekady uważano białka za kluczowe komponenty komórkowe, a RNA
przypisywano poboczną rolę w ekspresji genów. Przełomowym okazał się rok
2001, w którym ostatecznie poznano sekwencję nukleotydową genomu człowieka [47, 94]. Wykazano, że wbrew wcześniejszym założeniom liczba genów
dla białek (szacowana początkowo na ponad. 100 tys.) jest trzykrotnie mniejsza
i stanowi zaledwie 1,5-2% całkowitego DNA (ryc. 1). Pozostała część genomu
człowieka zawiera sekwencje, których funkcja jest w znacznym stopniu niepoznana [47, 94]. Szacuje się, że obok sekwencji powtórzonych (repetytywnych),
obejmujących blisko połowę ludzkiego DNA, znaczna jego część (ok. 25%) jest
zaangażowana w powstawanie cząsteczek RNA, które nie kodują białka (ang.
non-coding RNA, ncRNA) [47, 94].
W obrębie licznej grupy ncRNA, znajdują się cząsteczki pełniące różnorodne
funkcje w komórce [87]. Intensywny rozwój badań nad RNA potwierdził, że jest
to bardzo heterogenna grupa cząsteczek, a funkcjonujący do niedawna podział na
RNA rybosomowe (rRNA), transportujące (tRNA) oraz matrycowe (mRNA) jest
niewystarczający [89]. Równocześnie wykazano, że zmieniony profil ekspresji tej
grupy cząsteczek może być przyczyną występowania wielu chorób, w tym nowotworów oraz szeregu zaburzeń prowadzących do defektów neurodegenaracyjnych
i neuropsychiatrycznych centralnego układu nerwowego [85].

RYCINA 1. Sumaryczne przedstawienie regionów niekodujących białka w DNA człowieka [47, 94]
FIGURE 1. The summary presentation of non-coding regions in human DNA [47, 94]
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ncRNA
Niekodujące cząsteczki RNA można podzielić ze względu na pełnione przez nie
funkcje komórkowe oraz profil ich ekspresji [55]. Zgodnie z tym kryterium wyróżniane są dwie podstawowe grupy ncRNA: konstytutywne RNA oraz regulatorowe
RNA [55] (ryc. 2). Do pierwszej z nich zaliczane są RNA występujące we wszystkich
komórkach na stałym poziomie, odpowiedzialne za kontrolę podstawowych funkcji
komórkowych, w tym biosyntezę białka (tRNA, rRNA) oraz dojrzewanie i modyfikację pierwotnych transkryptów (snRNA, snoRNA) [55]. Grupa regulatorowych RNA
obejmuje cząsteczki warunkujące prawidłową ekspresję genów i właściwe funkcjonowanie organizmu, a ich ekspresja zależna jest od zaawansowania rozwoju i poziomu zróżnicowania oraz stanu komórki, będącego efektem oddziaływania ze środowiskiem zewnętrznym [55].
KONSTYTUTYWNE RNA
tRNA, rRNA
Poza udziałem transferowych i rybosomalnych RNA (tRNA, rRNA) w klasycznym procesie biosyntezy białka, obydwie grupy tych cząsteczek (wraz z ich
mitochondrialnymi analogami) odpowiedzialne są za szereg funkcji związanych
z rozwojem układu nerwowego [20, 58]. Stąd częstym efektem mutacji w obrębie
genów tej klasy cząsteczek, są choroby o charakterze neurodegeneracyjnymi i neu-

RYCINA 2. Pierwotny transkrypt jako źródło wielu potencjalnych RNA o konstytutywnej ekspresji
i właściwościach regulatorowych [55]
FIGURE 2. Primary transcript as the origin of many potential RNAs with constitutive expression and
regulatory properties [55]
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rorozwojowym, takie jak CPEO (ang. Chronic Progressive External Ophthlamoplegia) oraz syndromy: MERRF (obejmujący epilepsję z drgawkami mięśni, bezwład
móżdżkowy, utratę słuchu i peryferyjną neuropatię), syndrom MELAS (objawiający się mitochondrialną encefalopatią powiązaną z syndromem udarowym i migrenami) oraz syndrom Kearn-Sayre [5, 23, 58]. Postuluje się, że jednym z objawów
wynikających z zaburzonej funkcji mitochondrialnych tRNA (m.in. w syndromie
MELAS) są liczne schorzenia neuropsychiatryczne, w tym schizofrenia, zaburzenia
osobowości, psychozy, zaburzenia lękowe oraz zespoły depresyjne [23].
snRNA
Jedną z klas niekodujących konstytutywnych RNA w komórce stanowi małe
jądrowe RNA (ang. small nuclear RNA, snRNA). Jądra komórek eukariotycznych
zawierają zazwyczaj mniej niż 12 gatunków snRNA o długości około 150 nukleotydów, które pełnią funkcje rybozymu w trakcie procesu splicingu tj. wycinania
intronów i redagowaniu mRNA [41]. Ze względu na budowę snRNA dzielimy na
dwie klasy: Sm i Lsm. snRNA klasy Sm transkrybowane są przez polimerazę RNA
II i posiadają czapeczkę 5’-trimetyloguanozynową (TMG), stanowiącą sekwencję
wiążącą białka Sm. Do tej klasy należy większość znanych obecnie snRNA [93].
snRNA klasy Lsm transkrybowane są przez polimerazę RNA III, zaś ich koniec 5’
charakteryzuje się obecnością czapeczki MPG – 5’-monometylofosforanowej, a sekwencją rozpoznającą i wiążącą białka Lsm jest ciąg urydyn na końcu 3’ [54, 73].
Jedynymi poznanymi jak dotąd snRNA tej klasy są U6 i U6atac. Ponadto, w przeciwieństwie do snRNA klasy Sm, snRNA klasy Lsm nie opuszczają jądra komórkowego i pozostają z nim funkcjonalnie związane [54].
Wszystkie snRNA odgrywają istotną rolę w procesie splicingu mRNA, za
wyjątkiem U7, biorącego udział w obróbce końca 3’ mRNA histonowego [54].
Wykazują również udział w regulacji wielu czynników transkrypcyjnych, a także
w utrzymaniu telomerów. Cząsteczki snRNA wykazują aktywność biologiczną
dopiero po związaniu z odpowiednimi białkami i w takich kompleksach nukleoproteinowych, zwanych snRNP (ang. small nuclear Ribonucleoproteins) stanowią aktywny składnik spliceosomu [41].
Ze względu na katalizowane reakcje wprowadzono funkcjonalny podział cząsteczek snRNA, przy czym do składników rdzenia klasycznego spliceosomu zalicza się U1, U2, U4, U5 i U6, uczestniczące w wycinaniu większości intronów
z pre-mRNA, zwanych 5’-GU-AG-3’ lub intronów typu U2. Wyjątek stanowi tu
U6, które w trakcie dojrzewania kompleksu nie opuszcza jądra. Reszta cząsteczek snRNA jest eksportowana do cytoplazmy, gdzie w powiązaniu z odpowiednimi białkami Sm podlega przemianom końców 3’ i hipermetylacji czapeczki 5’.
Są to etapy warunkujące prawidłowe dojrzewanie snRNP i ich transport jądrowy
[41]. Pozostałe snRNA, wchodzące w skład zaledwie 1% spliceosomów w komórce: U11, U12, U4atac i U6atc wraz z U5 biorą udział w wycinaniu intronów typu
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U12, czyli intronów 5’-AU-AC-3’, stanowiąc składnik spliceosomu alternatywnego
[62]. Kompleksy snRNP rozpoznają odpowiednie obszary intronu poprzez tworzenie komplementarnych połączeń typu RNA-RNA oraz nadają odpowiedni kształt
przestrzenny dwóm centrom aktywnym spliceosomu. Następnie katalizują dwie następujące po sobie reakcje transestryfikacji, zachodzące w trakcie wycinania intronów [41]. Inicjatorem aktywności spliceosomu w komórce jest U1. Występuje ono
w równowadze stechiometrycznej z U2, U4, U5 i U6, jednakże, jak wykazują badania, w komórkach ludzkich ilość U1 jest dużo większa aniżeli pozostałych snRNA
i ich kompleksów nukleoproteinowych. Wykazano, iż knock-out genu U1-snRNP
powodował nagromadzenie w jądrze pre-mRNA, które nie ulegało splicingowi,
a także wcześniejsze nacięcie i poliadenylację intronów zlokalizowanych w pobliżu początku transkryptu [56]. Co ciekawe, knock-out genów dla pozostałych snRNP
bogatych w U nie powodował analogicznego efektu, przypuszcza się zatem, iż U1
wykazywać może dodatkowo efekt ochronny przed wcześniejszym nacięciem i poliadenylacją pre-mRNA w trakcie splicingu. Tłumaczyć to może z kolei większą
ilość U1 w jądrze komórkowym w porównaniu z pozostałymi snRNP.
Również defekty w białkach adaptorowych spliceosomu stanowić mogą źródło
schorzeń na tle genetycznym. Wykazano, iż w efekcie mutacji w genie SMN1 (ang.
survival motor neuron-1), następuje rdzeniowy zanik mięśni (ang. Spinal Muscular Atrophy, SMA), druga co do częstości występowania choroba neuro-mięśniowa
po dystrofii Duchenne’a [54]. Białko SMN1 stanowi element łącznikowy dla wielu
kompleksów nukleoproteinowych w komórce, w tym dla snRNP, warunkując m.in.
ich prawidłowy eksport do cytoplazmy i interakcje z białkami Sm. Ostatnie doniesienia mówią też o potencjalnym zastosowaniu snRNA jako narzędzi diagnostycznych. Wykazano, iż podwyższona ekspresja fragmentu U2-1 snRNA w surowicy
pacjentek z rakiem jajnika korelowała z większym ryzykiem nawrotów nowotworu
po operacji i gorszym rokowaniem [45].
snoRNA
Drugą obok snRNA najlepiej poznaną, a zarazem najliczniejszą i najbardziej
różnorodną funkcjonalnie grupą ncRNA w komórce, są małe jąderkowe RNA (ang.
small nucleolar RNA, snoRNA). Są to małe cząsteczki RNA o długości od 60 do
300 nukleotydów, występujące w jąderku w ilościach powyżej 200 [43]. Zasadniczą ich rolą jest modyfikacja chemiczna nukleotydów w rRNA, na którą składają się
głównie reakcje 2’-O-metylacji i pseudourydylacji w trakcie syntezy rybosomów.
Większość ze zmian chemicznych nukleotydów jest nieistotna dla wzrostu czy żywotności komórki, wpływa jednak na prawidłowe oddziaływanie typu RNA-RNA
oraz RNA-białko. Ponadto, 2’-O-metylacja chroni RNA przed degradacją proteolityczną i stabilizuje helisę, natomiast obecność pseudourydyn zwiększa elastyczność
molekuł a tym samym ułatwia fałdowanie RNA i tworzenie struktur III-rzędowych
[3]. Niektóre snoRNA, bardziej niż w modyfikacje nukleotydów, zaangażowane są
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w obróbkę i cięcia w pre-rRNA. Mogą także bezpośrednio modyfikować mRNA
lub snRNA, biorące udział w splicingu mRNA. Szacuje się, iż cząsteczki U1, U2,
U4, U5 i U6 posiadają ogółem 30 grup 2’-O-metylowych i 24 pseudoU, zlokalizowanych głównie w regionach snRNA zaangażowanych w kluczowe etapy działania
spliceosomu, odgrywając tym samym ważną rolę w pośredniej kontroli splicingu
[73]. Ponadto, telomeraza RNA niezbędna do syntezy telomerów posiada budowę
typową dla jednej z klas snoRNA [16]. Większość snoRNA jest więc niezwykle
istotna dla podstawowych procesów biologicznych, takich jak splicing mRNA, powstawanie i aktywność rybosomów podczas translacji czy utrzymanie stabilności
genomu [54]. Zidentyfikowano jednakże wiele tzw. „sierocych” snoRNA, które nie
wykazują komplementarności do żadnych ze znanych RNA, mogą natomiast stanowić narzędzie do poznania nowych ncRNA i ich funkcji w komórce [40]. Ze względu na pełnione funkcje większość snoRNA obecnych jest w jąderku, jednak z uwagi
na różnorodność cząsteczek RNA będących substratami dla snoRNA, obserwuje
się je również poza obszarem jąderkowym, tj. w cytoplazmie, nukleoplazmie czy
ciałkach Cajala [54].
U wszystkich kręgowców snoRNA kodowane są w intronach i powstają poprzez
wycinanie z pre-mRNA. Wiele genów-gospodarzy dla snoRNA zapewnia jednocześnie transkrypcję rRNA, przypuszcza się więc, iż taka organizacja genu ma służyć jako
system regulujący pomiędzy partnerami biologicznymi w tym samym procesie [97].
Uwolnione snoRNA podlega modyfikacjom końców 5’ i 3’ przy pomocy egzonukleaz, zaś sekwencje sygnalne poszczególnych domen snoRNA decydują o przyłączaniu
białek i powstaniu, podobnie jak w przypadku snRNA, aktywnego kompleksu snoRNP i jego lokalizacji w jąderku [97]. Każdy z kompleksów zawiera odpowiedni enzym modyfikujący, tj. metylotransferazę lub syntazę pseudourydylową.
W zależności od specyficzności katalizowanych modyfikacji nukleotydów, wyróżniamy dwie klasy snoRNA: klasę C/D oraz H/ACA, charakteryzujące się obecnością określonych krótkich, konserwatywnych motywów. snoRNA klasy C/D posiadają więc motyw C (5’-RUGAUGA-3’) zlokalizowany kilka nukleotydów od
końca 5’ i motyw D (5’-CUGA-3’) – analogicznie od końca 3’ [43, 97]. Odległość
pomiędzy tymi motywami decyduje m.in. o rodzaju katalizowanej modyfikacji
chemicznej, w tym wypadku 2’-O-metylacji, jak również o specyficzności rozpoznawania określonych nukleotydów w rRNA. W cząsteczkach tej klasy obecne są
również dwa mniej konserwatywne motywy, tzw. C’ położony w części centralnej
snoRNA oraz D’ zlokalizowany bliżej końca 5’ [42]. Rejony te odpowiedzialne są
za tworzenie bloków rybonukleoproteinowych oraz za prawidłowy transport jąderkowy i obróbkę kompleksu. O specyficzności przyłączanych białek decyduje sama
cząsteczka snoRNA, zaś funkcję katalityczną kompleksu pełni enzym. Dla snoRNP klasy C/D jest nim fibrylaryna (Nop1p), będąca metylotransferazą. Pozostałe
konserwatywne elementy rdzenia kompleksu stanowią: białko Nop58p/56p, które
wraz z L7Ae stanowi pomost dla rekrutowania i wbudowywania fibrylaryny, oraz
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białko Snu13p, przyłączające się do motywu C/D [72, 88]. Druga klasa snoRNA
odpowiedzialna jest za reakcję pseudourydylacji i charakteryzuje się obecnością
dwóch dużych motywów hairpin, połączonych elementem zawiasu. Są to motywy:
H (5’-ANANNA-3’) zlokalizowany z regionie zawiasu oraz motyw ACA, leżący
w odległości 3 nukleotydów od końca 3’. Enzymem katalizującym modyfikację jest
dyskeryna (Cbf5), będąca syntazą pseudourydyny. Pozostałe konserwatywne białka
aktywnego kompleksu stanowią Gar1, Nph2 oraz Nop10 [24, 97].
Większość znanych snoRNA obydwu klas zaangażowana jest w modyfikacje
18S, 5,8S i 28S rRNA, transkrybowanych przez polimerazę RNA I, a także snRNA,
transkrybowanych przez polimerazę RNA zarówno II, jak i III [37, 54]. Wybrane snoRNA zaangażowane bardziej w obróbkę pre-mRNA obejmują U3, U8, U14
i U22 (klasa C/D) oraz snR10, snR30, E2 i E3 (klasa H/ACA) [46]. Wyjątek stanowi cząsteczka hybrydowa snoRNA o nazwie U85, która posiada zdolność zarówno
do 2’-O-metylacji C45, jak i pseudourydylacji U46, czyli dwóch nukleotydów sąsiadujących ze sobą w cząsteczce U5 snRNA [37].
Ogromna elastyczność ewolucyjna i różnorodność funkcjonalna snoRNA
sprawia, że badania dostarczają informacji zarówno na temat organizacji, ekspresji i ewolucji genomu wielu organizmów, jak również ujawniają wciąż nowe
interakcje z białkami w komórce i ścieżkami ich organizacji w jąderku komórkowym. Wiele snoRNA charakteryzuje się tkankowo specyficzną ekspresją, przy
czym większość identyfikowanych ostatnio należy do klasy C/D i ulega ekspresji
głównie w mózgu i centralnym układzie nerwowym [11, 81]. Prawie wszystkie
z nich nie wykazują komplementarności do rRNA, snRNA czy innych znanych
stabilnych RNA, poza MBII-52. Jest to ciekawy przykład C/D snoRNA, zawierającego konserwatywną 18-nukleotydową sekwencję idealnie komplementarną do
mRNA receptora serotoniny 5-HT2C [11]. Co więcej, mRNA dla tego receptora zawiera region zamiany adeniny w inozynę, rozpoznawany przez to samo snoRNA,
co stanowi potencjalne miejsce metylacji, a tym samym stwarza dodatkowy element kontroli ekspresji receptora w mózgu przez jedną cząsteczkę snoRNA [7].
Na uwagę zasługuje również fakt, iż prawie wszystkie snoRNA ulegające ekspresji w mózgu podlegają imprintingowi rodzicielskiemu (wyjątek stanowi HBI-36/
MBI-36) [74]. Wspomniane wyżej MBII-52 zlokalizowane jest w locus 15q11q13,
związanym z chorobami neurodegeneracyjnymi u człowieka. Jest to locus podlegające imprintingowi, a utrata jego ojcowskiej lub matczynej kopii jest przyczyną
odpowiednio zespołu Pradera-Williego lub zespołu Angelmana [57, 66]. Drugim
charakterystycznym locus podlegającym imprintingowi, jest 14q32, które podobnie jak 15q11q13, jest lokalizacją wielu specyficznych dla mózgu snoRNA [12].
Warto zauważyć, iż podlegające imprintingowi loci charakteryzuje się obecnością
tandemowo powtórzonych snoRNA klasy C/D o typowym układzie sekwencji 5’i 3’-terminalnej (5’-GGACC...GGTCC-3’), dlatego też przypuszcza się, że same
snoRNA mogą odgrywać bezpośrednią rolę w mechanizmach imprintingu [3].
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Mutacje w genach kodujących składniki białkowe kompleksów snoRNP stanowią wkład do wiedzy na temat podatności na choroby genetyczne. Wykazano, iż
mutacje w domenie katalitycznej fibrylaryny niszczą wszystkie metylacje w rRNA
[91], natomiast mutacje w dyskerynie są przyczyną zespołu Zinsser-Cole-Engmana
(Dyskeratosis congenita) [33]. Znane są także defekty pozostałych składników białkowych kompleksów, wpływające na ich formowanie i funkcję. Wykazano, iż brak
jednego z dodatkowych białek kompleksu: p50 powoduje upośledzenie tworzenia
i ruchu kompleksów C/D i H/ACA snoRNP [65].
Coraz szerzej zakrojone badania oraz wykorzystanie inżynierii i platform bioinformatycznych umożliwia zastosowanie snoRNA jako narzędzi diagnostycznych
w zakresie markerów molekularnych m.in. w nowotworach, ale też w zakresie kierowanego transferu nowych sekwencji RNA do jąderka, jak również kierowanych
modyfikacji nukleotydów do nowych miejsc w rRNA. Najnowsze badania wykazały, iż snoRNA SNORA70F wraz z genem-gospodarzem COBLL1 charakteryzują się istotnie obniżoną ekspresją u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytarną o niekorzystnej prognozie [79]. Wiedza na temat snoRNA pozwala również
przypuszczać, iż mechanizmy katalizowanych przez nie modyfikacji nukleotydów
ewolucyjnie wywodzą się raczej z systemu opartego na białkach aniżeli na RNA,
ewentualnie pochodzić mogą z tRNA lub rRNA, działających w konformacji cis,
nabywając z czasem zdolności do działania w konformacji trans [43].
REGULATOROWE RNA
Regulatorowe RNA należą do cząsteczek kwasów nukleinowych, które charakteryzuje duża różnorodność pod względem struktury i funkcji [39]. Średnia
długość dojrzałych form tych cząsteczek wynosi od około 18 nt ( w przypadku
krótkich niekodujących RNA) do ponad 100 tysięcy nukleotydów (ang. Antisense
Igf2r RNA, Air RNA) [39]. Wśród nich można wyróżnić cząsteczki RNA odpowiedzialne za regulację aktywności białek na poziomie transkrypcji oraz translacji
(mikroRNA) a także cząsteczki regulujące strukturę chromatyny (ang. X inactive
-specific transcript, Xist RNA) czy też biorące udział w transporcie i lokalizacji
transkryptów białek (BC200 RNA) [39, 40].
BC200 RNA
BC200 RNA (ang. Brain Cytoplasmic RNA) jest małym cytoplazmatycznym
niekodującym RNA o długości 200 nukleotydów, pierwotnie zidentyfikowanym
u małp, ulegającym ekspresji głównie w układzie nerwowym (w rejonach bogatych
w dendryty kory nowej i hipokampa) oraz w niewielkim stopniu w jadrach [90].
Ze względu na specyficzną somato-dendrytyczną dystrybucję w kilku podtypach
neuronów u naczelnych, zaproponowano rolę BC200 RNA w oznaczaniu mRNA
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i/lub regulacji lokalnej dendrytycznej translacji transkryptów w odpowiedzi na aktywność synaptyczną [21, 63, 90, 101].
Wykazano, że zarówno BC200, jak i jego odpowiednik BC1 występujący
u gryzoni wyewoluowały niezależnie z różnych prekursorów [80;84]. Chociaż
nie są ortologami, specyficzna lokalizacja subkomórkowa w układzie nerwowym,
zdolność do interakcji z białkami w warunkach in vitro prowadząca do tworzenia
kompleksów rybonukleoproteinowych, działających jako niespecyficzne represory lokalnej translacji białek w dendrytach, czynią z nich homologi pod względem
funkcjonalnym [80, 84]. Na podstawie metod chemicznych i enzymatycznych
oraz modeli bioinformatycznych zaproponowano strukturę drugorzędową BC1
[80]. Nie ustalono natomiast do tej pory eksperymentalnie struktury drugorzędowej BC200. W oparciu o analizę komputerową (częstości substytucji nukleotydowych) zaproponowano model struktury drugorzędowej przedstawiającej wyłącznie fragment cząsteczki BC200 RNA- tzw. domenę Alu [84].
Regulacja procesu translacji z udziałem cząsteczek BC1 i BC200 może zachodzić na dwóch poziomach. Pierwszy z nich obejmuje inhibicję niespecyficzną
i polega na zahamowaniu biosyntezy białka poprzez związanie BC1/BC200 do
białka wiążącego poli(A) (ang. Poly(A) Binding Protein PABP), biorącego udział
w inicjacji translacji [95]. Drugi mechanizm, związany jest z ekspresją mRNA
regulowanych przez białko FMRP odpowiadające za występowanie zespołu łamliwego chromosomu X (ang. fragile X mental retardation protein). W tym wypadku zahamowanie translacji przez BC1/BC200 RNA przebiega najpierw poprzez związanie z komplementarną sekwencją w docelowych mRNA, a następnie
przyłączenie FMRP [98, 101]. Badania na muszce owocowej (D. melanogaster)
homologów FMRP wykazały, że w proces ten, poza cząsteczkami BC1 i BC200
RNA, mogą być również zaangażowane białka biorące udział w wyciszaniu genów na drodze interferencji RNA (RNAi) lub przy udziale mikroRNA [10]. Dokładny mechanizm regulacji translacji białek przez BC1 i BC200 RNA nie jest do
końca poznany.
BC200 RNA w chorobach CUN
BC200 RNA nie ulega zazwyczaj ekspresji w somatycznych komórkach innego pochodzenia niż nerwowe, wykazano jednak jego ekspresję w komórkach
zarodkowych oraz w unieśmiertelnionych komórkach hodowanych in vitro, pochodzących z tkanek innych niż nerwowe [90]. Potwierdzono ekspresję BC200
RNA w tkankach guzowych pochodzących z raka piersi, szyjki macicy, jajnika,
przełyku, języka, płuc i ślinianek przyusznych [35, 14]. Nie zaobserwowano natomiast ekspresji w odpowiadających im tkankach zdrowych oraz liniach nowotworowych wątroby, pęcherza, jelita grubego oraz nerek, co może sugerować deregulację ekspresji tej cząsteczki w pewnych typach nowotworów, charakteryzujących
się określonym profilem zaburzeń molekularnych [35, 14].
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Ostatnie badania wykazały ponadto wpływ zaburzeń represji translacji z udziałem BC200 RNA na rozwój choroby Alzheimera (AD) [64]. Mechanizm ten zakłada, że nadekspresja BC200 RNA oraz utrata specyficznej somatodendrycznej lokalizacji cząsteczki są przyczyną zmian dystrybucji białek dendrytycznych
i w konsekwencji prowadzą do utraty plastyczności synaps [64].
miRNA
Dotychczas najlepiej poznaną i najszerzej badaną klasą niekodujących regulatorowych RNA są mikroRNA. Dojrzałe cząsteczki mikroRNA należą do licznej
klasy krótkich endogennych RNA, których długość wynosi od 18-23 nukleotydów
[69]. Ich funkcja polega na regulacji ekspresji genów poprzez hamowanie inicjacji
translacji docelowego mRNA lub udziale w jego bezpośredniej degradacji, zapoczątkowanej zmniejszeniem stabilności transkryptu na skutek procesu deadenylacji [31, 69]. Analizy in silico potwierdzają udział mikroRNA w regulacji blisko
jednej trzeciej ludzkich genów, w tym ponad 60% genów kodujących białka [26].
mikroRNA oddziałują w szczególności z mRNA czynników odpowiedzialnych za
proliferację, dojrzewanie i programowaną śmierć komórki. Wśród transkryptów
docelowych znajdują się liczne związki o charakterze sygnalnym, cytokiny, czynniki transkrypcyjne, regulatory wzrostu oraz białka o właściwościach pro- i antyapoptotycznych [31, 51, 71, 92].
Jednostka transkrypcyjna (ang. Transcripcion Units, TU) stanowi zbiór odcinków DNA (intronów, eksonów oraz sekwencji oskrzydlających 5’ i 3’), których
ekspresja prowadzi do powstania funkcjonalnych RNA i/lub polipeptydu. Większość genów mikroRNA występuje w obrębie intronów lub egzonów jednostek
transkrypcyjnych niekodujących białek [18]. Pozostała grupa obejmuje cząsteczki
mikroRNA, których geny zlokalizowane są w rejonach intronów TU kodujących
białka [18]. Zidentyfikowano mikroRNA, których geny mogą występować zarówno w intronach jak i egzonach TU, w zależności od przebiegu procesu dojrzewania [78]. Geny mikroRNA zlokalizowane wewnątrz TU, posiadające identyczną względem nich orientację, mogą podlegać ekspresji skoordynowanej [78].
Pozostałe mikroRNA o orientacji przeciwnej oraz te, znajdujące się w regionach
międzygenowych, transkrybowane są niezależnie z własnego promotora [78].
Sekwencje kodujące niektórych mikroRNA (ok. 36-47%) są zgrupowane i mogą
ulegać transkrypcji w postaci jednego policistronowego mRNA [49]. W obrębie
genomu ludzkiego odkryto 64 takich zgrupowań (o wysokiej zachowawczości
ewolucyjnej) [29], tworzonych przez 247 cząsteczek mikroRNA, z których większość należy do różnych rodzin mikroRNA, dzięki temu dana grupa może oddziaływać na wiele mRNA w sposób zsynchronizowany.
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mikroRNA w mózgach ssaków
Profil ekspresji mikroRNA jest charakterystyczny dla danego stadium rozwoju i wykazuje specyficzność tkankową [83]. Spośród poznanych 2500 mikroRNA
w komórkach ludzkich [34], około 70% ulega ekspresji w centralnym układzie nerwowym. Wiele z nich, między innymi let-7, mikroRNA-125a, mikroRNA-125b,
mikroRNA-128, a także mikroRNA-9* (powstaje z drugiego ramienia prekursora
pre-mikroRNA-9) ulega wyższej ekspresji w mózgu w porównaniu z innymi typami tkanek [52, 83]. Ekspresję mikroRNA-9, mikroRNA-124a, mikroRNA-124b,
mikroRNA-135 stwierdzono wyłącznie w komórkach nerwowych, natomiast mikroRNA-23 w astrocytach [52, 83]. Wykazano, że mikroRNA-9, mikroRNA-124, mikroRNA-128a i 128b występują powszechnie we wszystkich rejonach mózgu, z wyjątkiem przysadki mózgowej, której komórki charakteryzują się wysokim poziomem
mikroRNA-7, mikroRNA-141, mikroRNA-200a oraz mikroRNA-375 [48, 83].
Poza udziałem w regulacji ekspresji genów, mikroRNA pełnią również kluczową rolę w rozwoju mózgu oraz specjalizacji komórek nerwowych [92]. Wykazano, że cząsteczki mikroRNA-9* i mikroRNA-124 biorą udział w procesie
różnicowania macierzystych komórek nerwowych w neurony na poziomie regulacji aktywności chromatyny. Po etapie zróżnicowania, poziom ekspresji mikroRNA-9* i mikroRNA-124 maleje w wyniku aktywacji czynnika REST (ang.
RE1-Silencing Transcription factor) pełniącego funkcję negatywnego regulatora
ich ekspresji w postmitotycznych komórkach nerwowych [92]. Ekspresja czynnika REST jest zależna od stadium rozwojowego komórek i jest regulowana przez
liczne cząsteczki mikroRNA [92].
Udział mikroRNA w procesie nowotworzenia
Jedno z pierwszych doniesień na temat udziału mikroRNA w procesie nowotworzenia dotyczyło wpływu nadekspresji mikroRNA-17-92 na inicjację procesu kancerogenezy w komórkach limfatycznych myszy [32]. Podobnie, w przypadku komórek
wyściełających przewody żółciowe, nadekspresja mikroRNA-29 prowadziła do obniżenia ilości czynnika antyapoptycznego Mcl-1 i w konsekwencji do transformacji nowotworowej tych komórek [61]. Aktywność supresorową zaobserwowano natomiast
w przypadku let-7, który jest negatywnym regulatorem ekspresji białek onkogennych
Ras i c-Myc w ludzkich komórkach nowotworowych jelita grubego [1].
Obecnie wiadomo, że deregulacja w poziomie ekspresji mikroRNA dotyczy guzów różnego pochodzenia, między innymi nowotworów piersi, jelita grubego, płuc,
wątroby, trzustki, przewlekłej białaczki limfatycznej a także glejaków mózgu [4,
15, 36, 38, 82, 100]. Wykazano, że w nowotworach miRNA modulują proliferację
komórek, wpływają na inwazyjność, angiogenezę oraz wznowę [28, 67]. Zaburze-
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nia ekspresji mikroRNA są bezpośrednią przyczyną rozwoju nowotworu, a także
efektem procesów neoplastycznych obejmujących zmiany w aktywności czynników transkrypcyjnych kontrolujących ich ekspresję. Jeden z argumentów potwierdzających wpływ zmian ekspresji mikroRNA na inicjację procesu nowotworzenia
wskazuje na lokalizację ich genów na chromosomach w pobliżu miejsc łamliwych,
podatnych na delecje, amplifikacje, mutacje punktowe oraz zaburzenia metylacji DNA [8, 9]. Przykładem jest mikroRNA-15a-16, którego gen (zlokalizowany
w rejonie 13q14) podlega częstym delecjom w przewlekłej białaczce limfatycznej
[9]. Wynikiem tych zmian jest zahamowanie ekspresji mikroRNA-15a i mikroRNA-16-1 (pełniących funkcję negatywnych regulatorów czynnika antyapoptycznego Bcl-2) i w konsekwencji zaburzenie aktywacji apoptozy [9].
mikroRNA w guzach mózgu
Pierwotne guzy mózgu obejmują 2-3% wszystkich nowotworów diagnozowanych u osób dorosłych [77]. Są również najpoważniejszym po białaczce problemem onkologicznym wieku dziecięcego [77]. Wśród nich najliczniejszą grupę nowotworów (70%) tworzą guzy wywodzące się z komórek glejowych (ang.
Glioblastoma Multiforme, GBM) [19].
Obecnie, za najskuteczniejszy obecny na rynku chemioterapeutyk stosowany
w terapii glejaków uznawany jest temozolomid, jednak jego stosowanie zalecane
jest jedynie gdy pacjenci wykazują dobry stan ogólny, posiadają prawidłowe wartościach hematologicznych oraz rokują co najmniej trzymiesięczne przeżycie. Brak
skutecznych terapeutyków, niewielka skuteczność leczenia operacyjnego a także
chęć przedłużenia życia chorych oraz poprawa jego komfortu, skłania do poszukiwania nowych środków terapeutycznych w oparciu o nowoczesne technologie [76].
mikroRNA-21 w GBM
mikroRNA-21 jest jedną z pierwszych mikroRNA zidentyfikowaną w genomie człowieka i prawdopodobnie najszerzej badaną onkogenną cząsteczką RNA
w guzach glejowych oraz innych nowotworach [71].
Na podstawie analizy zmian ekspresji genów w pierwotnych guzach mózgu
wykazano, że poziom mikroRNA-21 ulega podwyższeniu w 44-100% przypadków GBM, oraz że zmiana ta jest związana ze stopniem złośliwości i inwazyjności nowotworu [13]. W tkankach pochodzących z gwiaździaka anaplastycznego
i GBM poziom ekspresji mikroRNA-21 był 7-11 krotnie wyższy w porównaniu
z tkanką prawidłową [17].
Analiza bioinformatyczna regionów 3’UTR genów kodujących białka w komórkach glejaka wskazała wiele potencjalnych miejsc oddziaływania z mikroRNA-21 [69]. Eksperymentalnie potwierdzono oddziaływanie miR-21 z miejscami
regulatorowymi mRNA: HNRPK (ang. Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein
K), TAp63 (ang. Transactivation p63) oraz PDCD4 (ang. Programmed Cell Death
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4), których produkty tworzą szlaki prowadzące do supresji nowotworowej z udziałem p53, czynnika TGFβ (ang. Transforming Growth Factor Β) oraz poprzez mitochondrialną ścieżkę apoptozy [70] (ryc. 3).
W komórkach GBM mikroRNA-21 moduluje aktywnośc mRNA białek JMY
(ang. Junction Mediating and regulatory protein), TOPORS (ang. Topoisomerase
I binding, arginine/serine-rich), TP53BP2 (ang. Tumor Protein P53 Binding Protein 2) oraz DAXX (ang. Death-domain Associated protein) (ryc. 1). Białka te, są
bezpośrednimi aktywatorami supresora nowotworów p53 [67]. Wykazano, że nadekspresja mikroRNA-21, będąca bezpośrednią przyczyną obniżenia ich poziomu
w komórce prowadzi do hamowania aktywności p53 zaburzając odpowiedź komórki na mutageny prowadzące do uszkodzenia DNA i hamuje proces programowanej
śmierci komórki [67] (ryc. 3).

RYCINA 3. Schemat oddziaływań mikroRNA-21 z mRNA białek: RECK, TGFBR, DAXX, PDCD4,
p63, JMY, TOPORS, HNRNPK, Tp53BP2 oraz ich wpływ na inicjację procesów prowadzących do
rozwoju nowotworu w komórkach glejaka [67, 70]
FIGURE 3. Diagram of microRNA-21 interaction with mRNA of proteins: RECK, TGFBR, DAXX,
PDCD4, p63, JMY, TOPORS, HNRNPK, Tp53BP2 and they impact on initiation of processing leading to cancer progression in glioma cells [67, 70]
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Jednym z mechanizmów prowadzących do niekontrolowanej proliferacji komórek nowotworowych jest udział mikroRNA-21 w potranskrypcyjnej regulacji czynnika supresorowego PDCD4 (ang. Programmed Cell Death 4) pełniącego funkcję
inhibitora czynników translacyjnych eIF4A (ang. eukaryotic Initiation Factor 4A)
i eIF4G, powodujących aktywację białka p21 [67]. W nowotworach jelita grubego
i nerek wykazano, że obniżenie jego poziomu (przy nadekspresji mikroRNA-21)
zwiększa inwazyjność oraz inicjuje metastazę komórek nowotworowych [2;25;53].
Nadekspresja mikroRNA-21 w komórkach glejaka wpływa ponadto na obniżenie poziomu czynnika RECK (ang. Reversion- inducing- Cysteine rich protein with
Kazal motif) oraz inhibitora TIMP3 (ang. Metalloproteinase Inhibitor 3) (ryc. 1)
[27]. Białka te hamują aktywność metaloproteinazy MMP (ang. Matrix Metaloproteinase, MMP), odpowiedzialnej za degradację macierzy pozakomórkowej. Obniżenie
poziomu RECK i TIMP3 prowadzi do niekontrolowanej aktywacji MMP i jest przyczyną wzrostu inwazyjności guza oraz zwiększenia angiogenezy (ryc. 1) [27].
Jednym z zaburzeń prowadzącym do rozwoju nowotworów, również glejaków,
jest obniżony poziom aktywnego białka PTEN w komórce (ang. Phosphatase and
Tensin homolog, PTEN) [59]. PTEN należy do głównych supresorów nowotworowych i jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego gdzie pośredniczy
w zatrzymaniu podziału komórki i inicjacji apoptozy [59]. Badania na liniach komórkowych glejaka wskazują na zależność pomiędzy nadekspresją miR-21 a obniżonym poziomem czynnika supresorowego PTEN [75]. Nie stwierdzono jednak
bezpośredniego oddziaływania mikroRNA-21 z mRNA białka PTEN [102]. Udowodniono natomiast, że występowanie delecji w obrębie genu PTEN lub znaczny spadek jego ekspresji w nowotworach jest zjawiskiem powszechnym (dotyczy
ponad 80% przypadków glejaka o dużej złośliwości) i prowadzi do wzmożonej
aktywności kinaz szlaków AKT/mTOR, uczestniczących w regulacji proliferacji,
różnicowania i przeżywalności komórek [102]. Poziom ekspresji genu PTEN jest
istotnym czynnikiem prognozującym przebieg choroby [25, 50].
Strategie terapeutyczne oparte na mikroRNA
Jedna ze strategii terapeutycznych prowadząca do obniżenia poziomu mikroRNA w komórkach nowotworowych polega na zastosowaniu syntetycznych
oligonukleotydów o sekwencji komplementarnej do prekursora lub dojrzałej cząsteczki mikroRNA (ang. Antisense microRNA Oligonucleotides, AMO) [22] (ryc.
4). Analiza in vitro i in vivo wskazuje skuteczność tej metody w hamowaniu aktywności mikroRNA-21 w komórkach glejaka [13, 17]. Zmniejszenie poziomu
mikroRNA-21 w komórkach linii A172 glejaka poprzez transfekcję komplementarnym antysensownymi LNA (ang. Locked Nucleic Acid, LNA) prowadziło do
aktywacji apoptozy i w konsekwencji do zmniejszenia populacji komórek nowotworowych [13]. Zaobserwowano również, że równoczesna transfekcja komórek
linii glejaka cząsteczkami antymikroRNA-21 oraz cytotoksycznym ligandem
czynnika martwicy nowotworu (ang. cytotoxic agent Tumor necrosis factor-Rela-
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ted Apoptosis-Inducing Ligand, TRAIL) obok obniżenia poziomu mikroRNA-21
i aktywacji apoptozy, dodatkowo uwrażliwiała komórki glejaka na działanie
TRAIL [17]. Badania wykonane na modelu mysim potwierdziły, że połączenie
antymikroRNA-21 i TRAIL prowadzi do wyraźnego spadku inwazyjności oraz
hamowania rozwoju guza [17]. Cechą ograniczająca wykorzystanie antagomirów
w leczeniu guzów mózgu jest brak efektywnej metody dostarczenie terapeutyku,
która charakteryzując się małym stopniem inwazyjności, jednocześnie umożliwiałaby długotrwałe działanie leku [13, 22, 86].
Obecnie, w strategii leczenia nowotworów dość złożonym problem jest oporność
lekowa, będąca efektem wielu procesów, między innymi podwyższenia zdolności
naprawczych DNA komórek nowotworowych, redukcji apoptozy, włączania specyficznych dróg metabolizmu leków oraz wzrostu energozależnego odpływu chemote-

RYCINA 4. Strategie terapii oparte na mikroRNA. [22, 86]
FIGURE 4. microRNA-based therapy strategies. [22, 86]
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rapeutyków, który wpływa na zmniejszenie ilości substancji cytotoksycznych w miejscu docelowym [75]. Badania wykazały zaangażowanie mikroRNA w modulację
tego procesu, co potwierdza możliwość ich wykorzystania w strategii eliminacji oporności wielolekowej komórek nowotworowych [44, 60, 68]. Wykazano, że obniżenie ekspresji mikroRNA-451 nasila metabolizm leku antynowotworowego o nazwie
DOX (ang. Doxorubicini hydrochloridum), niedobór mikroRNA-328 prowadzi do
zwiększenia wrażliwości komórek na substancję mitoxantron, natomiast nadekspresja mikroRNA-221 i mikroRNA-222 w komórkach MCF-7 wzmacnia ich odporność
na tamoxifen [44, 60, 68]. Najnowsze doniesienia wskazują również, że wyciszenie
poziomu mikroRNA-21, poprzez zastosowanie antysensownego oligonukleotydu,
prowadzi do uwrażliwienia komórek glioblastomy na taxol [75].
Jedna z najnowszych strategii leczenia nowotworów, w tym guzów mózgu zakłada identyfikację niskocząsteczkowych inhibitorów chemicznych, działających
specyficznie na aktywność mikroRNA, mogących stanowić w przyszłości nowe narzędzie terapeutyczne [30, 96, 99] (ryc. 4). Założenie to jest obecnie szeroko badane
w przebiegu nowotworów różnego pochodzenia. Przykładowo, duży potencjał terapeutyczny przypisuje się modulatorom ekspresji mikroRNA-122, występującemu
preferencyjnie w wątrobie, którego niski poziom skorelowany jest z transformacją
nowotworową hepatocytów [99]. Potwierdzono wybiórcze działanie wytypowanych substancji na nasilenie ekspresji genów dla mikroRNA, czego konsekwencja
był wzrost (wpływ substancji 3) lub spadek poziomu mikroRNA-122 (wpływ substancji 2) w komórkach wątrobowych. Wykazano, że niski poziom mikroRNA-122
uniemożliwia prawidłowy przebieg infekcji i replikacji HCV (ang. Hepatitis Virus),
co wskazuje na możliwość potencjalnego zastosowanie inhibitora mikroRNA-122
(substancji 2) również w terapii antywirusowej [99].
Przeszukiwanie biblioteki związków chemicznych w poszukiwaniu motywów
modulujących wpływ mikroRNA, posiadających potencjalne właściwości antynowotworowe, doprowadziło do identyfikacji relatywnie nietoksycznych substancji- bromowodorku polilizyny (ang. Poly-L-Lysine hydrobromide, PLL) oraz trypaflawiny (ang. 3,6- diamino- 10 methylacridinium chloride, TPF) [96] Wykazano,
że oddziaływanie obydwóch związków zachodzi na różnych etapach dojrzewania
mikroRNA. Inhibicja PLL przebiega w procesie końcowej obróbki pre- mikroRNA,
powodując bezpośrednie obniżenie poziomu dojrzałego mikroRNA. Mechanizm
działania PLL polega prawdopodobnie na blokowaniu asocjacji pre- mikroRNA
z enzymem Dicer/Drosha.
Wykazano, że aktywność TPF zaburza przyłączenie mikroRNA do kompleksu
białek TRBP i AGO2 oraz RHA i AGO2 poprzez blokowanie ich asocjacji [96]. Mechanizm oddziaływania TPF nie jest dokładnie poznany, stwierdzono jednak, że nie
ma on wpływu na lokalizację subkomórkową białek, nie zmienia również okresu półtrwania AGO2. Przewiduje się, że TPF może zmniejszać efektywność transferu mikroRNA pomiędzy Dicerem i białkiem AGO2 lub zakłócać jego wiązanie do AGO2,
wpływając na formowanie kompleksu AGO2⋅ TRBP/RHA.
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Badania wykazały, że PLL i TPF hamują proces nowotworzenia poprzez regulację poziomu mikroRNA-93 i mikroRNA-130b w komórkach wykazujących ich
nadekspresję. Przeprowadzone analizy nie pozwalają jednak na określenie stopnia
specyficzności tych oddziaływań w odniesieniu do konkretnych mikroRNA [96].
Przewiduje się, że terapeutyczne działanie tych substancji może zostać wykorzystane do leczenia nowotworów, charakteryzujących się ogólnym wzrostem ekspresji mikroRNA.
W przypadku glejaka, badania przesiewowe ponad 1000 związków, uzupełnione
o analizy strukturalne wykazały specyficzny i efektywny wpływ azobenzenu na hamowanie ekspresji cząsteczki mikroRNA-21, pełniącej istotną funkcję czynnika antyapoptycznego w przebiegu wielu nowotworów [30]. Na podstawie pomiaru aktywności genu reporterowego lucyferazy wykazano wzrost sygnału o 485% w stosunku
do kontroli. Ponadto potwierdzono stężeniowo- zależną efektywność działania badanej substancji. Przeprowadzone analizy MTT (bromku 3[4,5-dimetylo-2-ilo]-2,5difenylotetrazolu) wykluczyły cytotoksyczne działanie azobenzenu na komórki, a badanie poziomu ekspresji techniką RT-PCR wykazało brak zmian ekspresji produktów
genów kontrolnych: mikroRNA-30, mikroRNA-93, ID1, RAP1A oraz fibronektyny.
Dodatkowe analizy ilościowe potwierdziły, że przyczyną obniżenia ilości dojrzałych
mikroRNA jest specyficzne blokowanie powstawania pri-mikroRNA na poziomie
transkrypcji. Wyklucza to potencjalną ingerencję badanej substancji w ogólne szlaki
regulacyjne mikroRNA [30]. Azobenzen stanowi jak dotąd najskuteczniejszy niskocząsteczkowy inhibitor aktywności mikroRNA-21 [30].

PERSPEKTYWY
Odkrycie zaangażowania ncRNA w procesy chorobowe znacznie wzbogaca
współczesną wiedzę dotyczącą patogenezy podstawowych szlaków komórkowych
oraz oferuje nowe cele diagnostyki i terapii. Jednym z warunków zrozumienia funkcji
ncRNA jest poznanie procesów w których uczestniczą oraz identyfikacja transkryptów genów oraz białek, podlegających ich regulacji. Najbliższe lata poświęcone będą
weryfikacji informacji pochodzących z analiz bioinformatycznych i badań molekularnych oraz próbom połączenia tych dwóch dziedzin w odniesieniu do procesów zachodzących in vivo. Weryfikacja ekperymentalna analiz in silico daje szansę uzyskania
wiarygodnej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn i mechanizmów powstawania zaburzeń ncRNA w komórkach nowotworowych, stwarza również możliwość wykorzystania ich jako elementów prognostycznych lub potencjalnych celów w terapii.
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