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Fenotyp organizmu, w tym wzrost, rozwój, metabolizm są
kontrolowane poprzez skoordynowaną akcję wielu genów.

Ekspresja genów: zespół procesów, w wyniku których informacja
genetyczna prowadzi do powstania fenotypu.

Centralny Dogmat Biologii
Molekularnej

■ Informacja nie może przepływać
od białka do kwasu
nukleinowego (czerwona,
przerywana strzałka).

■Typowy przepływ informacji
genetycznej w komórce to DNA,
RNA i białko (zielone strzałki).

■Dodatkowe możliwości
przepływu informacji
genetycznej (granatowe strzałki):
RNA-RNA (wirusy RNA)
RNADNA (retrowirusy,
retrotranspozony Eukariota)

Ekspresja genów. Transkryptom

Centralny Dogmat Biologii Molekularnej na podstawie Crick’a
(1956). „Informacja genetyczna, gdy dostanie się do białka nie
może wrócić do kwasu nukleinowego”. Przepływ  informacji
pomiędzy kwasami nukleinowymi może odbywać się w
dowolnym kierunku. W 1970 r. po odkryciu odwrotnej
transkryptazy i informacji o rewizje CDBM, Crick wystosował list
protestacyjny, w którym stwierdził, iż „o możliwości odwrotnej
transkrypcji mowił już w 1957 r. Nigdy nie twierdził, że
informacja genetyczna nie może przepływać z RNA do DNA
(Cobb 2017).
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1. Ekspresja genów
Regulacja u Prokariota
Etapy regulacji u Eukariota
Regulacja transkrypcji
Regulacja splicingu

2. RNA
Rodzaje RNA
Edytowanie mRNA
Rola miRNA i siRNA
Szlaki miRNA-mRNA

3. Transkryptomika
Definicja
Metody badania transkryptomu
Transkryptom człowieka

Ekspresja genów. Transkryptom

Ekspresja genów obejmuje i) transkrypcję oraz ii) translację, w
trakcie których informacja genetyczna zostaje przepisana na białko.

Transkrypcja: przepisanie informacji zawartej w DNA na RNA (mRNA). U
Eukariota zachodzi w jądrze.

Transkrypcja
■Obejmuje inicjację, elongację

oraz terminację.
■Polimeraza RNA zależna od DNA

katalizuje syntezę mRNA.
■U Prokariota powstały mRNA

może od razy być wykorzystany
w translacji.

■U Eukariota pierwotny transkrypt
zawiera introny i egzony. Introny
są wycinane w procesie
splicingu (składania), który
odbywa się w jądrze i może
doprowadzić do powstania
różnych wariantów dojrzałego
mRNA.

1. Ekspresja genów

ATGCTGGGATCAGGATCTCACTA5’ 3’

TACGACCCTAGTCCTAGAGTGAT3’ 5’
DNA

Nić sensowna

Nić anty-
sensowna

Transkrypcja

AUGCUGGGAUCAGGAUCUCACUA5’ 3’
mRNA

Pojęcia nici sensownej i antysensownej są umowne,
celem jest uporządkowanie danych w bazach danych.
Geny mogą być kodowane na obu niciach.
 Nić sensowna – ma sekwencją identyczną jak

mRNA z uwzględnieniem obecności U w RNA i T w
DNA.

 Nić antysensowna – nić, która jest matrycą do
syntezy RNA
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U Prokariota ekspresja genów jest regulowana głównie poprzez
kontrolę transkrypcji. Gen nietranskrybowany nie podlega ekspresji.

U Prokariota występuje kontrola pozytywna poprzez aktywatora (włącza
transkrypcję) lub negatywna poprzez represora (hamuje transkrypcję)

Model operonu
■Operon: grupa genów tworząca

jednostkę regulatorową.
■Region regulatorowy zawiera
gen represora
promotor dla genu represora.

■Promotor: miejsce łączenia
polimerazy RNA.

■Operator: miejsce łączenia
represora.

■Geny struktury: geny
podlegające ekspresji.

■Efektor: cząsteczka indukująca
lub hamująca ekspresję.

1. Ekspresja genów: regulacja u Prokariota

PR R P O G1 G2 G3

Region
Regulatorowy
 PR: promotor genu

represora
 R: gen represora

Operon
 P: promotor genów

struktury
 O: operator
 G1, G2, G3: geny

struktury

Transkrypcja

R

Translacja

Represor
(białko)

Efektor: związek
dostarczany z
zewnątrz będący
induktorem lub
korepresorem.
Reaguje z represorem.

Operon laktozowy jest przykładem regulacji negatywnej. Represor
łączy się z promotorem i blokuje transkrypcję genów struktury.

W operonie laktozowym faktycznie
istnieją trzy operatory, główny - O1,
pomocnicze - O2 i O3.

Operon laktozowy E. coli
■Geny struktury ulegają ekspresji w

obecności laktozy:
lacZ - koduje -galaktozydazę,
lacY – koduje permeazę,
lacA – koduje transacetylazę.

■Gen I koduje represor (360
aminokwasów), który łączy się z
operatorem (O) i blokuje
transkrypcję genów struktury.

■W obecności laktozy, laktoza jest
przekształcana do allolaktozy,
która łączy się z represorem. Dzięki
temu nie blokuje on promotora (P)
operonu, dochodzi do transkrypcji.

1. Ekspresja genów: regulacja u Prokariota
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Represja kataboliczna: przykład pozytywnej regulacji operonu
laktozowego. Przyłączenie CAP/cAMP indukuje transkrypcję.

Represja kataboliczna polega na preferencyjnym wykorzystaniu glukozy,
gdy w pożywce jest zarówno glukoza jak i laktoza.

Represja kataboliczna
■Operator operonu laktozowego ma

dwa miejsca łączenia:
represora,
kompleksu CAP/cAMP.

■Warunkiem transkrypcji jest
obecność kompleksu CAP/cAMP i
brak represora.

■cAMP jest syntetyzowane przez
cyklazę adenylową.

■Wysokie stężenie glukozy hamuje
aktywność cyklazy adenylowej
prowadząc do niedoboru cAMP,
braku kompleksu CAP/cAMP i
niemożności transkrypcji.

1. Ekspresja genów: regulacja u Prokariota

Ekspresja genów u organizmów wielokomórkowych jest regulowana
na wielu etapach, podlega regulacji przestrzennej i czasowej.

Na etapie transkrypcji regulacja ekspresji genów dotyczy: transkrypcji,
obróbki mRNA oraz stabilności mRNA.

Ekspresja genów
■Ekspresja konstytutywna (ciągła):

dotyczy genów odpowiedzialnych za
procesy komórkowe, np. synteza rRNA.

■Ekspresja indukowana: indukcja lub
zahamowanie ekspresji w zależności
od warunków środowiska, etapu
rozwojowego.

■Regulacja przestrzenna: preferencyjna
ekspresja w określonych organach,
tkankach.

■Regulacja czasowa: zróżnicowanie
ekspresji w zależności od etapu
rozwoju, np. inne geny ulegają
ekspresji w okresie płodowym, inne u
dorosłych.

1. Ekspresja genów: etapy u Eukariota

DNA

Pierwotny RNA

mRNA

Białko

Funkcja

Transkrypcja

Obróbka RNA

Translacja

Modyfikacje
potranslacyjne

Stabilność
mRNA
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Geny kodujące tubuliny podlegają regulacji przestrzennej
u wszystkich Eukariota. Tubuliny budują mikrotubule.

Mikrotubule to najgrubsze włókna cytoszkieletu, determinują kształt i ruch
komórki, uczestniczą w podziałach komórkowych i w różnicowaniu.

Tubuliny
■Rodzina genów obejmująca α-

tubuliny i β-tubuliny.
■Cząsteczka α-tubuliny i

cząsteczka β-tubuliny tworzą
heterodimer.

■Heterodimery łączą się w
większe protofilamenty, 13
protofilamentów tworzy
mikrotubulę.

■U człowieka jest 8 genów
kodujących α-tubuliny i 9 genów
kodujących β-tubuliny .

■Geny wykazują wysoki stopień
homologii, do 88%.

1. Ekspresja genów: regulacja transkrypcji

Human Protein Atlas 2021

TUBA-1A: mózg, mięśnie gładkie, granulocyty

TUBA-8: mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe

Ekspresja tubulin w różnych tkankach ludzkich

Geny tubulin wykazują zróżnicowanie funkcjonalne. Mutacje w tych
genach prowadzą do różnych chorób.

Tubulinopatie: choroby wynikające z mutacji w genach tubulin. Typ choroby
zależy od genu oraz pozycji zmutowanego nukleotydu.

1. Ekspresja genów: regulacja transkrypcji

Breuss et al. 2017
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TUBB2B
TUBB3
TUBB4A
TUBB5
TUBB8

Artystyczne przedstawienie
srebrzycy.  Jest to zespół
objawów wynikający z
przyjmowania związków
srebra. U osób ze srebrzycą
identyfikowano mutacje w
genach tubulin.
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Ekspresja genów odpowiedzialnych za gojenie się ran skórnych
zmienia się w czasie 3-14 dni w zależności od stadium „gojenia”

Analiza ekspresji genów zaangażowanych w proces gojenia może być
wykorzystana do oceny czasu powstania rany.

Ekspresja genów a gojenie się ran
■Gojenie się ran skórnych obejmuje

etap zapalny, proliferacyjny i
dojrzewania.

■Okres zapalny: interleukiny - IL-1β,
IL-6; kachektyna - TNF-α; interferon
- INF-γ; chemokiny - KC, MCP1;
metalopeptydaza (kolageneza) -
MMP-9.

■Okres proliferacji: MCP1;  IL-10;
czynnik wzrostu - TGF-β;
kolagenazy - MMP2, MMP-13;
kolagen typ I.

■Okres dojrzewania: czynnik
wzrostu śródbłonka naczyniowego
– VEGF; MMP13; kolagen; MMP.

1. Ekspresja genów: regulacja transkrypcji

Kubo et al. 2014

Ekspresja genów na
różnych etapach gojenia
się ran skórnych.  W tabeli
podano aktywność genów
od 3 h do 14 dni. Po lewej
fazy gojenia: zapalna (a, d),
proliferacyjna (b, e) i
dojrzewania (c, f). Wygląd
skóry oraz obraz
histochemiczny.

Czynniki transkrypcyjne regulują transkrypcję Eukariota poprzez
interakcję z DNA. Regulacja jest pozytywna lub negatywna.

Regulacja transkrypcji u Eukariota jest związana z istnieniem
zaawansowanego systemu sygnałowego.

Geny szoku termicznego, HSP
■Występują u wszystkich organizmów,

wysoce konserwatywne.
■Tworzą rodziny genów.
■Ekspresja zachodzi po przekroczeniu

pewnej temperatury otoczenia, np.
33oC dla D. melanogaster.

■Transkrypcja genów HSP jest
indukowana poprzez czynnik
transkrypcyjny, HSTF.

■W podwyższonej temperaturze HSTF
ulega fosforylacji, przyłącza się do
sekwencji HSE (heat shock element)
w pobliżu początku transkrypcji
genów HSP.

1. Ekspresja genów: regulacja transkrypcji

HSE HSE gen HSP70

BRAK
transkrypcji

Szok
termiczny

HSE HSE gen HSP70

Transkrypcja

HSF

Nieaktywny

HSTF

Aktywny

Fosforylacja

HSTF HSTF
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Wzór ekspresji genów szoku termicznego jest dziedziczny i może być
mapowany jako cecha ilościowa (QTL).

Geny szoku termicznego odpowiadają za rozwój systemu nerwowego w
okresie embrionalnym i postnatalnym.

Odpowiedź na szok termiczny u
człowieka

■Wzrasta ekspresja 20 genów, w
tym 9 genów szoku
termicznego.

■Najsilniejszy wzrost ekspresji
dotyczy HSPA1B.

■Wzrasta aktywność czynników
transkrypcyjnych (NFkB, JUN,
ATF2, CEBP) oraz cytokin (IL6,
TNF).

■Wzrost liczby genów, do
których promotorów przyłącza
się HSF1 (51 genów), HSF2 (55
genów) lub oba (46 genów).

1. Ekspresja genów: regulacja transkrypcji

Humburg et al. 2016

Mutacja rs12207548 w miejscu wiązania
czynnika transkrypcyjnego genów
zaangażowanych w odpowiedź na szok
termiczny, zmienia ekspresję tych
genów. Mutacja powoduje represję
transkrypcji czyli poziom ekspresji jest
niższy.

.
Populacje ludzkie wykazują zróżnicowanie względem
częstości mutacji rs12207548 (żółty kolor).

Transkrypcja na ogół jest wyłączona, dlatego promotory częściej
zawierają miejsca łączenia dla aktywatorów niż inhibitorów.

Mutacje w promotorach wpływają zdolność wiązania czynników
transkrypcyjnych, tym samym zmieniają ekspresję genów i fenotyp.

Większość czynników
transkrypcyjnych zawiera kilka

funkcjonalnych domen:
■Domena wiążąca się z DNA –

homeodomena lub MADS.
■Domena odpowiedzialna za

interakcję z białkiem – zawiera
palce cynkowe.

■Domena uczestnicząca w
przekazywaniu sygnału –
zawiera sygnał kierujący do
jądra.

■Domena wiążąca ligand –
wiązanie zmienia aktywność
czynnika, ligandem może być
Ca2+.

1. Ekspresja genów: regulacja transkrypcji

Mutacje w promotorach

AT-CCA ATTCCA Insercja, zmiana
miejsca wiązania

1 2 3

1 2 3

Modyfikacja odległości
między miejscami wiązania

1 2 3

1 3

Delecja miejsca
wiązania

1 2 3

1 2 3

Wstawienie transpozonu

X Y Z
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Alternatywny splicing zwiększa liczbę polipeptydów kodowanych
przez dany gen. Mogą one różnić się czasem i miejscem ekspresji.

U człowieka 95% genów zawierających wiele egzonów podlega
alternatywnemu splicingowi.

1. Ekspresja genów: regulacja splicingu

Jiang i Chen 2021

1. Konstytutywny splicing
Zawsze produkowane są takie same formy.

E E E E E E

2. Opuszczenie egzonu
Opuszczenie jednego lub większej liczby
egzonów, najczęstszy u ssaków.

E E E E E

3. Wykluczające się egzony
Dwa lub więcej egzonów wyklucza się
wzajemnie, rzadko występuje.

E E E E E E E

E E E

4. Alternatywne miejsce 5’
Alternatywne miejsce donorowe, które zmienia
koniec 3’ poprzedzającego egzonu.

E E E E E E

5. Alternatywne miejsce 3’
Alternatywnego miejsce akceptorowe, które
zmienia koniec 5’ następnego egzonu.

E E E E E E

6. Retencja intronów
Jeden lub więcej intronów nie jest wycinane.

E E E E E E

Regulacja splicingu polega na interakcji między elementami cis oraz
odpowiednimi czynnikami trans.

Struktura RNA wpływa na regulację splicingu poprzez zbliżenie sygnałów
splicingu (aktywacja).

Regulacja splicingu
■Elementy cis: sekwencja

nukleotydowa wpływająca na
ekspresję otaczających genów:
wzmacniacze –
zlokalizowane w egzonach
(ESE) lub intronach (ISE);
Wyciszacze – w egzonach
(ESS) lub intronach (ISS).

■Elementy trans: najczęściej
białka, które wpływają na
sekwencję DNA, łączą się z
elementem cis. U człowieka są
to np. białka hnRNPA1, białka
wiążące RNA, np. Nova-1.

1. Ekspresja genów: regulacja splicingu

Struktura krystaliczna
białka hnRPNA1. Białko
uczestniczy w upakowaniu
pre-mRNA w cząsteczki
hnRNP, w transporcie RNA
do cytoplazmy oraz
splicingu. Białko
wykorzystywane jest także
przez wirusy RNA .

Struktura krystaliczna białka
Nova-1. Białko uczestniczy w
rozwoju neuronów.
Alternatywne transkrypty
występują u człowieka
współczesnego. Populacje
neandertalskie miały jedną
wersję.

Jiang i Chen 2021
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U człowieka identyfikuje się około 150 tys. transkryptów. Oznacza to,
że każdy gen daje średnio 7 izoform.

Wiele chorób człowieka związanych jest z błędnym splicingiem. Wynika on
z mutacji w elementach cis lub w czynnikach trans.

1. Ekspresja genów: regulacja splicingu

Zniekształcony megakariocyt.
Choroba polega na
zaburzeniach różnicowania
komórek macierzystych
hemopoezy. Przyczyną jest
mutacja w genie czynnika
SF3B1, który koduje
podjednostkę 1 czynnika 3b
kompleksu białkowego U2.
Mutacja uniemożliwia stabilne
łączenie U2 z pre-mRNA.

Mielodysplazja szpiku

Jiang i Chen 2021

Tautopatie

Przyłączanie białka Tau do mikrotubul.
Białko Tau występuje w formie długiej
(4R) z czteroma regionami łączenia się
z mikrotubulami oraz w formie krótkiej
(3R) z trzema powtórzeniami. Forma 3R
powstaje przez ominięcie egzonu 10.
Obie formy występują w równowadze.
Mutacje w egzonie 10 zaburzają
równowagę i prowadzą do choroby
Parkinsona sprzężonej z chr. 17.

Autoimmunologiczny
zespół niedoczynności

wielogruczołowej (APS)

JFK prawdopodobnie cierpiał na APS.
Choroba autoimmunologiczna dotycząca
kilku organów. Przyczyną typu APS-1
jest mutacja w genie czynnika
transkrypcyjnego AIRE, który kontroluje
ekspresję genów specyficznych dla
tarczycy i węzłów chłonnych. W
zmutowanej formie pozostał intron.

1. Ekspresja genów
Regulacja u Prokariota
Etapy regulacji u Eukariota
Regulacja transkrypcji
Regulacja splicingu

2. RNA
Rodzaje RNA
Edytowanie mRNA
Rola miRNA i siRNA
Szlaki miRNA-mRNA

3. Transkryptomika
Definicja
Metody badania transkryptomu
Transkryptom człowieka

Ekspresja genów. Transkryptom
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RNA pełni kluczową rolę w ekspresji genów: umożliwia odczytanie
informacji zawartej w DNA oraz uczestniczy w regulacji ekspresji.

U Eukariota, w tym u człowieka występuje wiele typów niekodującego RNA
(ncRNA), które pełnią różne funkcje.

Rodzaje RNA
■mRNA: informacyjny RNA (kodujący),

przenosi informację z DNA do białek
(matryca w translacji),

■ tRNA: dostarcza aminokwasy do
syntezy białek dzięki reakcji pomiędzy
kodonem w mRNA i antykodonem w
tRNA.

■ rRNA: katalityczny składnik
rybosomów, w których odbywa się
translacja.

■snRNA: małe cząsteczki RNA
wchodzące w skład spliceosomu.

■RNA uczestniczące w regulacji
ekspresji: miRNA, lncRNA, siRNA,
shRNA, asRNA, circRNA.

2. RNA: rodzaje RNA

Lorenzi et al. 2019

Całkowity RNA
człowieka  z
podziałem na
źródło.

53%
Komórki

29%
Komórki

nowotworowe

15%
Tkanki

1% Linie komórkowe

Całkowity RNA człowieka  z
podziałem na RNA
odpowiadające intronom,
regionom międzygenowym
oraz egzonom. Na poziomie
pre-mRNA, większość
cząsteczek odpowiada
sekwencjom niekodującym.

Niekodujący RNA uczestniczy w regulacji ekspresji genów jako
kofaktor lub wzmacniacz dla czynników transkrypcyjnych.

lncRNA: długie, niekodujące fragmenty RNA. asRNA : antysensowny RNA –
transkrypt komplementarny do właściwego RNA.

Rola RNA w regulacji ekspresji
■RNA tworzy strukturę szpilki do

włosów, która wpływa na czynniki
transkrypcyjne.

■1. Kofaktor - RNA łączy się z
czynnikiem transkrypcyjnym.
Połączenie to jest niezbędne do
rozpoczęcia transkrypcji.

■2. Wzmacniacz – czynnik
transkrypcyjny łączy się z
fragmentem „szpilki do włosów”
RNA, co umożliwia rozpoczęcie
transkrypcji.

■3. Pułapka – RNA wiąże czynniki
transkrypcyjne uniemożliwiając
rozpoczęcie transkrypcji.

2. RNA: rodzaje RNA

Lorenzi et al. 2019
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Kolisty RNA (circRNA): jednoniciowy RNA, który tworzy kowalentnie
zamknięte pętle. Może kodować białka i uczestniczyć w regulacji.

Kolisty RNA jest dominującym transkryptem dla wielu genów człowieka,
np., cytochromu P450, inhibitorów cyklu komórkowego (INK4/Arf).

Właściwości circRNA
■Nie jest wrażliwy na trawienie RNazą R.
■Występuje powszechnie w komórkach

ludzkich, wykazuje znaczne
zróżnicowanie.

■Dla wielu genów transkrypcja prowadzi
do liniowego oraz kolistego RNA.

■Białka otrzymane na bazie circRNA
różnią się od tych na bazie liniowego
RNA.

■Antysensowny transkrypt  genu CDR1
jest kolisty i wzmacnia transkrypcję
sensownego mRNA.

■Kolisty transkrypt genu ANRIL koreluje z
ryzykiem arteriosklerozy.

2. RNA: rodzaje RNA, circRNA

Salzman et al. 2012

Mechanizm tworzenia circRNA.

Edytowanie RNA: potranskrypcyjny mechanizm, który zmienia
informację zapisaną w transkrypcie RNA

Edytowanie RNA jest konserwatywnym procesem biologicznym, który
występuje u wszystkich organizmów żywych.

Edytowanie RNA
■Specyficzne dla tkanek

edytowanie RNA występuje u
wszystkich ssaków

■Zmiana struktury pojedynczych
zasad przy pomocy deaminaz:
Apolipoproteina B48 w jelicie -
zamiana C na U w mRNA.
Powstaje kodon STOP.
Receptor GluR2 w neuronach -
zamiana A na I (inozyna), kodon
CAG zamieniony na CIG,
receptor jest nieprzepuszczalny
do Ca2+.

■ Insercja lub delecja UMP: np. w
mitochondriach Trypanosoma.

2. RNA: edytowanie RNA

Christofi i Zaravinos 2019

Adenozyno deaminazy u człowieka, działają na RNA. Izoformy
mają konserwatywną domenę na końcu C. ADAR1 posiada
domenę wiążącą się z DNA. ADAR3 ma unikalną domenę
bogatą w argininę (R).  Większość zawiera dsRBD – domenę
wiążącą się z dwuniciowym RNA (dsRNA). ADAT1, ADAT2 i
ADAT3 działają na tRNA i nie zawierają dsRBD.
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Edytowanie RNA wpływa na wiele procesów, produkuje lub usuwa
miejsca splicingu co prowadzi do regulacji produkcji izoform.

Deaminazy uczestniczące w edycji RNA mają działanie antywirusowe w
odniesieniu do wirusów: HIV, SIV, MLV, EIAV, FV, HBV, HCV, wirus odry,

grypy typu A oraz RSV.

Znaczenie edytowania RNA
■Regulacja dynamiki neuronalnej:

rytmu czuwania i snu, regulacja
neurotransmisji oraz transdukcji
sygnału, regulacja rozwoju mózgu.

■Udział w powstawaniu odporności
nieswoistej i adaptacyjnej
(swoista).

■APOBEC: czynnik antywirusowy,
deaminuje C do U w retro-
wirusowym RNA (HIV), co
prowadzi do mutacji G do A w
cDNA. W efekcie cDNA jest
niestabilne, replikacja
zahamowana.

2. RNA: edytowanie RNA

Rodzina deaminaz APOBEC (A3). U człowieka
występuje 7 izoenzymów o różnej lokalizacji oraz
różnej liczbie domen Z1, Z2 i Z3.

Olson et al., 2018

Zaburzenia w edytowaniu RNA mogą być przyczyną nowotworów. W
zależności od typu nowotworu różne zaburzenia są obserwowane.

Zaburzenia w edytowaniu RNA zmieniają ekspresję genów i wpływają na
zróżnicowanie proteomu.

Typy zaburzeń edytowania RNA
■Zwiększony poziom zamiany

A na I ; obniżony poziom
edycji elementów Alu –
nowotwory mózgu, nerek,
płuc, prostaty, jąder.

■Podwyższony poziom edycji
regionów międzygenowych,
intronów i 3’UTR – nowotwory
tarczycy, głowy, szyi, piersi.

■Edycja A do I w sekwencji
kodującej AZIN1 , seryna
zostaje zamieniona na glicynę
– nowotwór wątroby, jelita
grubego.

2. RNA: edytowanie RNA

Edytor Nowotwór
Zmiana

ekspresji
genu

ADAR1 Piersi, promuje migrację i
inwazję. GABRA3

ADAR2 Glejak, zaburzenie kontroli
proliferacji i migracji.

miR-
222/221

AID Białaczka, wywołuje mutacje. CSR, SHM

APOBEC
1

Nowotwór przełyku, białaczka,
mutagen. BRC-ABL1

APOBEC
3B

Nowotwór piersi, gorsze
rokowania.

TP53,
KATAEGIS

APOBEC
3G

Nowotwór jelita grubego,
promuje przerzuty do wątroby.

miR-29,
MMP2

Christofi i Zaravinos 2019
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miRNA i siRNA są niewielkimi, niekodującymi cząsteczkami RNA,
które wyciszają ekspresję genów poprzez interferencję (RNAi).

Interferencja RNA (RNAi): wyciszanie ekspresji genów poprzez dsRNA o
sekwencji całkowicie lub częściowo komplementarnej do mRNA.

2. RNA: miRNA i siRNA

Lam et al., 2015

Cecha miRNA siRNA

Struktura 21-23 nukleotydy, dsRNA, za wyjątkiem
2 nukleotydów na końcu 3’.

19-25 nukleotydów, dsRNA za
wyjątkiem 2 nukleotydów na końcu 3’

Komplemen-
tarność Całkowicie komplementarny do RNA

Częściowo komplementarny do mRNA,
głównie region 3’, niepodlegający
translacji.

Liczba
mRNA Reaguje tylko z jednym typem mRNA Reaguje z wieloma typami mRNA (do

100)

Mechanizm Endonukleolityczne trawienie mRNA. Represja translacji, degradacja RNA,
rzadko trawienie endonukleolityczne.

Prekursor dsRNA o długości 30-100 nukleotydów

Pre miRNA o długości 70-100
nukleotydów z rozproszonymi
niedopasowaniami i strukturą szpilki do
włosów.

Zasto-
owania Czynnik terapeutyczny Czynnik terapeutyczny, cel dla leków,

marker diagnostyczny

Interferencja (iRNA) polega na promowaniu degradacji mRNA. Długie
fragmenty dsRNA promują wyciszanie genów homologicznych.

Wprowadzenie egzogennego dsRNA do komórek ssaków prowadzi do
aktywacji interferonu (szlak IFN), dsRNA łączy się z kinazą R.

Mechanizm iRNA
■Powstaje dsRNA:
dla siRNA – egzogenny lub z
transkrypcji;
dla miRNA – z transkrypcji.

■dsRNA jest trawiony na krótkie
fragmenty.

■Fragmenty łączą się z białkiem
AGO2 kompleksu wyciszającego.

■Nić „pasażerska” jest usuwana
lub degradowana.

■Nić „wiodąca łączy się z
komplementarnym mRNA i
prowadzi do degradacji lub
represji translacji.

2. RNA: miRNA i siRNA

Lam et al., 2015
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Interferencja RNA może być wykorzystana w leczeniu nowotworów,
chorób sercowo-naczyniowych i chronicznych infekcji.

Większość terapii wykorzystuje siRNA. miRNA stwarza możliwość terapii
chorób złożonych, ze względu na modulowanie większej liczby szlaków.

Wykorzystanie iRNA
■Skuteczność wyciszania (efficacy)

różni się w komórkach ssaków:
58-78% daje skuteczność 50%;
11-18% daje skuteczność 90%.

■Wprowadzanie przy pomocy:
polimerów, systemów
lipidowych, systemów
polimerowo-lipidowych.
wektorów wirusowych, w tym
lentiwirusów, i adenowirusów do
jądra w celu zapewnienia silnej
ekspresji. 70% badań
klinicznych wykorzystuje
wektory do wprowadzania RNA.

2. RNA: miRNA i siRNA

Udział różnych jednostek chorobowych w badaniach
klinicznych wykorzystujących siRNA lub miRNA.

7%
Inne

21%
Choroby oczu

21%
Choroby

genetyczne

10%
Choroby zakaźne

31%
Nowotwory

Liposomy (A) oraz
cząsteczki
nanolipidowe (B)
wykorzystywane
do wprowadzania
miRNA/siRNA do
organizmu.

Lam et al., 2015; Dana et al. 2017

miRNA uczestniczy w złożonej sieci szlaków sygnałowych, które
regulują procesami komórkowymi.

miRNA występuje w osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, ślinie, łzach,
mleku, moczu. miRNA jest stabilny w temperaturze pokojowej  do 4 dni.

Szlaki miRNA-mRNA
■Szlak MAPK (kinaza białkowa)

w fibroblastach, limfocytach B.
■Szlak Hedgehog w trakcie

rozwoju embrionalnego, w
rozwoju mózgu.

■Szlak odpowiedzi na stres.
■Szlak regulujący podziały

komórek. Zmniejszenie ilości
miRNA prowadzi do
niekontrolowanej proliferacji i
rozwoju nowotworów.

■Choroby serca – zaniżony
poziom miRNA-29, co prowadzi
do nadmiernego gromadzenia
się kolagenu.

2. RNA: szlaki miRNA-mRNA

O’Brien at al. 2019

Syndrom Feingolda: autosomalny
(2p24.1), dominujący. Cechy: mikrocefalia,
niski wzrost, anomalie palców. Przyczyna:
2/3 – mutacja w MYCN, 1/3 - delecja w
klastrze kodującym miRNA-17/92
(MIR17HG locus). miRNA-17/92  jest
aktywowane przez geny Myc, hamuje
aktywność MYCN podczas rozwoju
szkieletu.

Komórkowa
lokalizacja miRNA :
jądro, RE, aparat
Golgiego, lizosomy,
mitochondrium,
egzosomy.
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1. Ekspresja genów
Regulacja u Prokariota
Etapy regulacji u Eukariota
Regulacja transkrypcji
Regulacja splicingu

2. RNA
Rodzaje RNA
Edytowanie mRNA
Rola miRNA i siRNA
Szlaki miRNA-mRNA

3. Transkryptomika
Definicja
Metody badania transkryptomu
Transkryptom człowieka

Ekspresja genów. Transkryptom

Transkryptom: kompletny zestaw transkryptów RNA produkowanych
przez genom w danej komórce i w określonych warunkach.

Transkryptomika: analiza transkryptomu, składu, struktury transkryptów,
poziomu i miejsca ekspresji, regulacji, transportu i degradacji.

Transkryptomika: historia
■1970: W. Fiers, sekwencjonowanie

transkryptomu bakteriofaga, MS2 z
wykorzystaniem RNA. Techniki nie
można zastosować dla złożonych
organizmów ze względu na
niestabilność RNA.

■1970: H. Temin: wykrycie odwrotnej
transkryptazy. Enzym ten przepisuje
RNA na cDNA. Umożliwia on analizę
RNA każdego organizmu, gdyż po
przepisaniu na cDNA, sekwencjonuje się
DNA, który jest stabilną cząsteczką.

■1990: pierwsze technologie
umożliwiające analizę całego
transkryptomu

3. Transkryptom: definicja

Bakteriofag MS2 w TEM oraz Walter Fiers.

Struktura odwrotnej transktyptazy wirusa MMLV.
Zmodyfikowany enzym jest często wykorzystywany
w biotechnologii.
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Technologie transkryptomiki umożliwiają analizę całego
transkryptomu.

Transkryptomy stanów chorobowych, tkanek, komórek w warunkach
fizjologicznych i pod wpływem stresu są obecnie rutynowo identyfikowane.

Rodzaje technologii
■Wykorzystujące

sekwencjonowanie:
 SAGE – sekwencjonowanie
połączonych, losowych
fragmentów transkryptu;
EST – losowe sekwencjonowanie
transkryptów;
RNAseq – sekwencjonowanie
całego transkryptomu.

■Wykorzystujące hybrydyzację:
mikromacierze – krótkie
oligonukleotydy przymocowane
do stałego podłoża hybrydyzują z
transkryptami.

3. Transkryptom: metody badania

Lowe et al. 2016

Wykorzystanie różnych metod transkryptomiki w
poszczególnych latach mierzone liczbą publikacji (oś
rzędnych). Linia niebieska – SAGE/CAP; linia czerwona –
mikromacierze, linia czarna – RNAseq.

Obecnie najczęściej wykorzystywanymi technikami jest
sekwencjonowanie RNAseq oraz mikromacierze.

Wszystkie metody analizy transkryptomu wymagają izolacji RNA, jego
oczyszczenia, walidacji i przekopiowania na cDNA.

3. Transkryptom: metody badania

Cecha RNAseq Mikromacierze

Zaawansowanie Wysokie (high-throughput) Średnie

Ilość RNA potrzebna
do analizy Mała, 1 ng całkowitego RNA Duża, 1 µg całkowitego RNA

Pracochłonność Duża: przygotowanie prób,
biblioteka, analiza danych

Mała jeżeli wykorzystywane są
komercyjne sondy

Wiedza o sekwencji Nie jest wymagana Referencyjne transkrypty, które
wykorzystywane są jako sondy

Powtarzalność 90%, ograniczona pokryciem
sekwencji

90%, ograniczona dokładnością
detekcji fluorescencyjnej

Czułość Wykrywa SNP oraz warianty
alternatywne

Wykrywa warianty alternatywne, ale
nie SNP

Powtarzalność 99% 99%

Lowe et al. 2016
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Sekwencja znanych transkryptów (mRNA i ncRNA) u człowieka
odpowiada 5% sekwencji DNA.

Transkrypty 45% genów kodujących białka identyfikowane są we
wszystkich tkankach, 13% w co najmniej jednej tkance.

Transkryptom tkanek
■Każda tkanka ma unikalny wzór

transkrypcji.
■Wzór transkrypcji w tarczycy

jest najbardziej podobny do
wzoru transkrypcji w płucach.

■W danej tkance dominują
transkrypty stosunkowo małej
liczby genów. Około 50%
transkryptów pochodzi z
kilkuset genów.

■W wielu tkankach znaczną
część stanowią transkrypty
pochodzenia mitochondrialnego,
np. w nerkach mediana wynosi
51%, maksimum >65%.

3. Transkryptom: transkryptom człowieka

Mele et al. 2015

Podobieństwo tkanek
ludzkich pod względem
rodzaju transkryptów
uwidocznione za pomocą
PCA (góra lewa) oraz
grupowanie na podstawie
odległości euklidesowej
(góra prawa). Udział
transkryptów
mitochondrialnych
pokazano na niebiesko (dół)

Transkryptom wykazuje zróżnicowanie ze względu na płeć oraz
pochodzenie etniczne.

Różnice ze względu na płeć dotyczą transkryptomu gruczołu mlekowego.
różnice ze względu na pochodzenie etniczne dotyczą transkryptomu skóry.

Zróżnicowanie transkryptomu
■753 geny wykazują ekspresję

skorelowaną z płcią:
5 genów ulega ekspresji w
sercu, są one związane z
różnym ryzykiem chorób
serca w zależności od płci.

■31 genów wykazuje ekspresję
skorelowaną z różnicami
etnicznymi.

■Specyfika tkankowa związana
jest w powiązaną ekspresją
różnych genów, które tworzą
sieć powiązań.

■Alternatywne izoformy stanowią
istotną część transkryptomu.

3. Transkryptom: transkryptom człowieka

Gen PLEKHA7 zlokalizowany na chr. 11
(p15.2) koduje domenę typu plekstryny
należącą do rodziny A. Jest to białko
występujące w połączeniach
międzykomórkowych. Wchodzi w
interakcję z białkiem CAMSAP3, które
zakotwicza mikrotubule. Białko wpływa na
ciśnienie krwi. Ekspresja genu różni się w
zależności od płci. Fotografia przedstawia
przekrój nerki kontroli i mutanta w genie
PLEKHA7 u szczurów na diecie
wysokosolnej. Uszkodzenia są mniejsze u
mutanta.
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Dane dotyczące transkryptomu człowieka znajdują się w licznych
bazach danych w dostępie publicznym.

Human Protein Atlas dostarcza danych o ekspresji genów kodujących
białka, zróżnicowaniu tkankowym i komórkowym.

Bazy danych
■Human Protein Atlas:

http://www.proteinatlas.org/
■Expression Atlas: dane z 65

gatunków, w tym człowieka,
https://www.ebi.ac.uk/gxa

■Array express, dane
dotyczące genomiki
funkcjonalnej,
http://www.ebi.ac.uk/arrayex
press/

■Gene Expression Omnibus,
repozytorium danych w
NCBI,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
geo/

3. Transkryptom: transkryptom człowieka
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Piśmiennictwo

1. Ekspresja genów, Prokariota
 Na jakich poziomach regulowana jest ekspresja genów?
 Który z poziomów regulacji ekspresji jest najczęściej wykorzystywany u

Prokariota?
 Jakie typy kontroli ekspresji genów wyróżniamy u Prokariota?
 Proszę wytłumaczyć pojęcie aktywatora i represora.
 Co to jest operator?
 Jakie elementy wchodzą w skład operonu?
 Proszę podać przykład regulacji negatywnej i pozytywnej u Prokariota.
 Proszę omówić mechanizm działania operonu laktozowego.
 Jakie mechanizmy regulują wykorzystanie glukozy przez bakterie?
 Na czym polega represja kataboliczna?
 Jaką rolę pełni cAMP w regulacji ekspresji genów związanych z

wykorzystaniem cukru jako źródła węgla u Prokariota?
 Co się dzieje, gdy w pożywce występuje laktoza oraz glukoza?

2. Ekspresja genów, Eukariota, etapy
 Na jakich poziomach regulowana jest ekspresja genów u Eukariota?
 Proszę podać różnicę między ekspresją konstytutywną a indukowaną?
 Na czym polega regulacja czasowa i przestrzenna ekspresji genów?

Zagadnienia: 1-2
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3. Ekspresja genów, Eukariota, regulacja transkrypcji
 Jak regulowana jest ekspresja tubulin u Eukariota?
 Jaki typ tubuliny ulega najczęściej ekspresji w mięśniu sercowym?
 Proszę omówić rolę tubulin w budowie mikrotubuli?
 Proszę udowodnić, że mikrotubuliny wykazują zróżnicowanie funkcjonalne.
 Co to są tubulinopatie? Proszę podać przykłady.
 Jaki jest związek między tubulinami i srebrzycą?
 Jakie geny ulegają ekspresji na poszczególnych etapach gojenia się ran

skórnych?
 Który gen ulega ekspresji tylko i wyłącznie w okresie dojrzewania procesu

gojenia się ran skórnych?
 Które geny ulegają najwcześniej ekspresji podczas gojenia się ran

skórnych?
 jaką funkcję pełnią geny szoku termicznego?
 Jaki czynnik zewnętrzny musi zadziałać aby doszło do ekspresji genów

szoku termicznego?
 Co się dzieje z czynnikiem transkrypcyjnym HSTF w podwyższonej

temperaturze i jakie to ma konsekwencje?
 Czy dzieci mogą reagować podobnie jak rodzice na szok termiczny? Proszę

uzasadnić odpowiedź.
 Jaki jest efekt mutacji rs12207548 ?
 Ile funkcjonalnych domen mogą zawierać czynniki transkrypcyjne? Proszę

podać przykłady.
 Proszę omówić typy mutacji w promotorach?

Zagadnienia: 3

4. Ekspresja genów, Eukariota, regulacja splicingu
 Jaki jest efekt alternatywnego splicingu?
 Na czym polega splicing konstytutywny?
 Proszę wymienić typy alternatywnego splicingu?
 Czym różni się regulacja cis od regulacji trans?
 Proszę porównać populacje człowieka współczesnego i neandertalskiego

pod względem białka Nova1.
 Jaka jest średnia liczba izoform dla białek danego genu u człowieka?
 Jakie efekty wywołuje mutacja w genie czynnika SF3B1?
 Jaki jest efekt mutacji w egzonie 10 genu kodującego białko Tau?
 Na jaki zespół chorobowy prawdopodobnie cierpiał JFK i co jest przyczyną

tego zespołu?
5. RNA, rodzaje
 Proszę wymienić rodzaje RNA?
 Jak typ sekwencji jest najczęściej reprezentowany na poziomie pre-mRNA?
 Biorąc pod uwagę źródło RNA, którego RNA jest więcej: tkankowego czy

komórkowego?
 Jaką rolę pełni niekodujący RNA w regulacji ekspresji genów?
 Na czym polega rola niekodującego RNA jako pułapki?
 Proszę podać definicję kolistego RNA i jego właściwości.
 Czy na bazie kolistego RNA mogą powstawać białka? Proszę uzasadnić

odpowiedź.
 Jak powstaje kolisty RNA?

Zagadnienia: 4-5
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6. RNA, edytowanie RNA
 Na czym polega edytowanie RNA?
 Proszę podać przykłady edytowania RNA za pomocą deaminaz?
 Jaka domena występuje u większości deaminaz człowieka?
 Czy edytowanie RNA jest cechą typowo ludzką? Proszę uzasadnić odpowiedź.
W jaki sposób edytowanie RNA wpływa na splicing?
 Jaką rolę edytowanie RNA odgrywa w przypadku neuronów? Proszę podać

przykłady regulowanych procesów.
 Na czym polega antywirusowa funkcja czynnika APOBEC?
 Jak organizm człowieka może bronić się przed wirusem grypy na poziomie

edytowania RNA?
 Proszę podać typy zaburzeń edytowania RNA?
 Proszę podać przykłady czynników, które uczestniczą w edytowaniu RNA?

7. RNA, miRNA i siRNA
 Proszę podać definicję miRNA i siRNA?
 Na czym polega interferencja RNA (iRNA)?
 Który typ RNA, miRNA czy siRNA ma szersze spektrum działania?
 Który typ RNA, miRNA czy siRNA wykorzystuje trawienie endonukleolityczne?
 Jaką funkcję pełni DICER?
 Z jakich elementów składa się kompleks wyciszający?
 Co oznaczają pojęcia „nić wiodąca” i „nić pasażerska” w przypadku miRNA?
 Jakie jest terapeutyczne wykorzystanie iRNA?
 Jak RNA wykorzystany w zjawisku iRNA jest wprowadzany do komórki?

Zagadnienia: 6-7

8. Transkryptom
 Proszę podać definicję transkryptomu?
 Jakie osiągnięcia genetyki molekularnej umożliwiły badania nad

transkryptomem?
 Co to jest transkryptomika?
 Proszę scharakteryzować technologie transkryptomiczne wykorzystujące

sekwencjonowanie?
 Które technologie transkryptomiki wykorzystują hybrydyzację?
 Które technologie transkryptomiczne są obecnie najczęściej stosowane?

9.Transkryptom człowieka
 Czy wzory transkrypcji są takie same we wszystkich tkankach? Proszę

uzasadnić odpowiedź.
 Czy wszystkie geny ulegają transkrypcji w każdej tkance? Proszę uzasadnić

odpowiedź.
 Z jakiego genomu najczęściej pochodzą transkrypty w nerkach i sercu?
 Czy transkryptom kobiet i mężczyzn jest taki sam? Proszę uzasadnić

odpowiedź.
 Który transkryptom jest najbardziej zróżnicowany u osób o różnym

pochodzeniu etnicznym?
 Proszę podać przykłady baz danych zawierających informacje o

transkryptomie człowieka?

Zagadnienia: 8
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