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Pierwsze doniesienia na temat modyfikacji RNA sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku, jednakże mimo upływu czasu, temat ten pozostaje w wielu
kwestiach enigmatyczny i wymaga bardziej szczegółowych badań. Dotychczas uzyskane wyniki pokazują, że modyfikacje RNA są zjawiskiem powszechnie występującym, obserwowanym w komórkach organizmów
prokariotycznych i eukariotycznych. Modyfikacje te dotyczą zarówno kodującego jak i niekodującego RNA. Kwas rybonukleinowy może być poddawany ponad stu różnym modyfikacjom chemicznym, z czego
N6-metyloadenozyna (m6A) określana jest jako najbardziej powszechna
modyfikacja występująca w eukariotycznym mRNA. Metylacja RNA jest
procesem odwracalnym. Wpływa m.in. na szybkość eksportu transkryptu
z jądra do cytoplazmy i decyduje o jego dalszych losach poprzez promowanie translacji lub rozpadu. Odgrywa również ważną rolę w takich procesach jak różnicowanie komórek czy rozwój embrionalny. Inne modyfikacje
mRNA obejmują N1-metyloadenozynę (m1A), 5-metylocytozynę (m5C)
i pseudourydynę (Ψ), które wspólnie z m6A odpowiadają za powstawanie
epitranskryptomu i kodują nowy poziom informacji kontrolujących syntezę białka. W niniejszej pracy przedstawione zostaną doniesienia z przeprowadzonych w ostatnim czasie badań związanych z modyfikacjami
mRNA, w szczególności z m6A.

Wprowadzenie
Od momentu odkrycia pierwszych potranskrypcyjnych modyfikacji RNA zidentyfikowano ponad 100 różnych
modyfikacji chemicznych tych cząsteczek. Występują one u wszystkich organizmów [1], a także u wirusów [2].
Wyniki wielu badań wskazują na obecność modyfikacji w mRNA [3–5], a także w niekodującym RNA, m.in. w rRNA
[6], tRNA [7], miRNA [8, 9], czy
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lncRNA [9]. Dynamiczny rozwój technik badawczych umożliwił w ostatnim
czasie pozyskanie nowych informacji
i poznanie niektórych mechanizmów
związanych z modyfikacjami RNA. Za
najbardziej powszechnie występującą
modyfikację uznaje się metylację azotu
w pozycji N6 pierścienia purynowego
adeniny (m6A) [10]. Modyfikacja ta jest
wysoce konserwatywna i występuje za-

równo u roślin [11], ssaków [12], archeonów [13], drożdży [14], bakterii
[15], a nawet u wirusów [2]. Zbadano,
że u ssaków modyfikacja m6A dotyczy
ponad 7600 mRNA i ponad 300 niekodujących RNA. Jest obserwowana
w obrębie długich egzonów, blisko kodonu STOP, jak i w 3’UTR, jednakże
nie wykazano jej obecności w ogonie
poli(A) [16, 17]. Badania wskazują na
konserwatywny
motyw
RRm6ACH
6
[17]. Występowanie m A jest szeroko
rozpowszechnione w różnych tkankach, z czego najwyższy poziom zaobserwowano
w
mózgu,
wątrobie
i nerkach. Te same badania pokazują,
iż w czasie rozwoju osobniczego poziom m6A wzrasta [16].
Białka biorące udział w metylacji
adeniny
Metylację reszt adeniny w mRNA przeprowadza wieloskładnikowy kompleks,
złożony m.in. z heterodimeru METTL3
– METTL14, z czego aktywność katalityczną
metylotransferazy
posiada
METTL3 [18]. Donorem grupy metylowej jest S-adenozylometionina. Zidentyfikowano
kolejne
składniki
kompleksu: czynniki biorące udział
w
składaniu
RNA,
WTAP
oraz
KIAA1429 są niezbędne do efektywnej
metylacji u ssaków [19, 20]. Wykazano, że metylacja adeniny w mRNA jest
procesem dynamicznym i odwracalnym. Pierwszą zidentyfikowaną demetylazą m6A było białko FTO [21]. FTO
związane jest z otyłością [22], co sugeruje, że modyfikacje RNA mają znaczenie w stanach patologicznych. Kolejną
poznaną demetylazą była ALKBH5
[23]. Metylazy i demetylazy warunkują

występowanie i lokalizację m6A, podczas gdy zidentyfikowane białka oddziałujące z metylowanym mRNA
pośredniczą w pełnieniu funkcji zależnych od m6A. Wśród tych białek wyróżnia się rodzinę YTH (YTHDF1,
YTHDF2, YTHDF3 i YTHDC1) [17].
Białka z tej rodziny posiadają konserwatywną kieszeń wiążącą m6A [24].
YTHDF2 oddziałuje z ponad 3000 matryc RNA, kodujących i niekodujących,
lecz w większości to mRNA. Po związaniu RNA z YTHDF2 kierowane jest ono
do miejsc degradacji w komórce [25].
Kolejnymi białkami oddziałującymi
z mRNA zawierającymi m6A są heterogenne jądrowe rybonukleoproteiny, takie jak HNRNPA2B1 oraz HNRNPC.
HNRNPC rozpoznaje zmiany w strukturze drugorzędowej mRNA indukowane
m6A,
natomiast
mechanizm
selektywnego wiązania m6A przez
HNRNPA2B1 nie jest jeszcze poznany
[26].
m6A reguluje metabolizm mRNA
m6A zmienia strukturę RNA
Modyfikacja m6A w przypadku dwuniciowych struktur RNA nie zmienia
parowania Watson-Crick A-U, ale powoduje osłabienie dupleksu RNA [27].
Natomiast w przypadku jednoniciowych fragmentów RNA, m6A wzmacnia
oddziaływania warstwowe, w związku
z czym, metylowane rejony wykazują
tendencję do przyjmowania jednoniciowej struktury [28]. Ostatnie badania
pokazują, iż m6A w rejonach kodujących może prowadzić do sterycznych
ograniczeń uniemożliwiających oddziaływanie kodon–antykodon, co wpływa
na dynamikę translacji [7].
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m6A wpływa na dojrzewanie mRNA
Badania pokazują, iż wiele miejsc poddawanych
metylacji
N6-adenozyny
znajduje się w pre-mRNA, w intronach
[29]. Zaobserwowano, iż metylazy i demetylazy zlokalizowane są w jądrze
komórkowym, w interchromatynie,
gdzie ma miejsce alternatywne składanie i przechowywanie mRNA [23 ,30,
31]. Demetylaza FTO wpływa na powstawanie dojrzałego transkryptu poprzez
zapobieganie
wiązaniu
do
pre-mRNA białka SRSF2, które jest
bogate w serynę oraz argininę i pełni
rolę czynnika zaangażowanego w składanie RNA SRSF2 [32]. Białka oddziałujące z m6A również wpływają na
alternatywne składanie. YTHDC1 rekrutuje białko SRSF3, które jest czynnikiem
składania
RNA,
blokując
wiązanie czynnika SRSF10, co prowadzi do łączenia egzonów [33]. Przytoczone
doniesienia
wskazują,
iż
6
modyfikacje m A są ściśle powiązane
z wczesną obróbką mRNA.
m6A a eksport mRNA z jądra do cytoplazmy
Eksport mRNA z jądra do cytoplazmy
jest kluczowym procesem łączącym
transkrypcję i obróbkę w jądrze
z translacją w cytoplazmie i wpływa na
regulację ekspresji genów. Przeprowadzone badania wskazują na wpływ m6A
na ten proces. Wyciszenie METTL3 hamuje transport mRNA z jądra [34],
podczas gdy wyciszenie ALKBH5 daje
odwrotny efekt [23]. To sugeruje, iż
m6A jest niezbędne dla eksportu transkryptów do cytoplazmy, lecz dokładne
mechanizmy tej regulacji nie są jeszcze poznane.
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Wpływ m6A na translację
m6A reguluje translację poprzez kilka
mechanizmów. YTHDF1 selektywnie
rozpoznaje modyfikacje m6A w mRNA
i wpływa na przyłączenie rybosomu.
Dodatkowo,
YTHDF1
oddziałuje
z czynnikiem inicjującym eIF3 umożliwiając inicjację translacji [10]. Ostatnie badania wskazują, iż METTL3
odpowiada nie tylko za metylację N6adenozyny, ale również reguluje translację. Wyciszenie METTL3 prowadzi
do obniżenia ekspresji białka bez
zmiany ilości mRNA i METTL3 promuje
translację
poprzez
rekrutację
czynnika inicjującego eIF3. Zaobserwowane efekty były niezależnie od aktywności katalitycznej METTL3 [35].
Kolejne badania wskazują, że obecność
m6A w obrębie rejonu 5’UTR wpływa
pozytywnie na translację, w sposób
niezależny od czapeczki [36, 37].
m6A kieruje mRNA do degradacji
Finalnym etapem metabolizmu mRNA
jest jego rozkład, podczas którego
mRNA ulega destabilizacji i degradacji. Wykazano wpływ m6A na stabilność mRNA. Pierwszym dowodem na
rozkład mRNA zależny od m6A były
badania dotyczące białka YTHDF2
[25]. Białko to posiada 2 domeny: Ckońcową, która selektywnie wiąże metylowane transkrypty oraz N-końcową
odpowiadającą za dostarczenie związanych transkryptów do miejsc degradacji w komórce. Wyciszenie genu
kodującego YTHDF2 powoduje wzrost
stabilności mRNA poprzez wydłużenie
czasu rozkładu, co wskazuje na rolę
m6A w kierowaniu metylowanych
transkryptów na drogę degradacji.
Wykazano, iż YTHDF2 oddziałuje

z podjednostką CNOT1 kompleksu
CCR4-NOT, umożliwiając złożenie tego
kompleksu i degradację łańcucha poli(A) [25].

czynnika pluripotencjalności NANOG
przez ALKBH5, co prowadzi do wzrostu stabilności jego transkryptu i promuje proliferację komórek BCSC [38].

Regulacja funkcji komórek przez
m6 A

Inne modyfikacje RNA

m 6A

Funkcje
w regulacji rytmu okołodobowego
Badania nad rytmem okołodobowym
ssaków były jednymi z pierwszych,
które wykazały wpływ m6A na funkcjonowanie komórki. Proces ten opiera
się na mechanizmach ujemnego sprzężenia zwrotnego w ekspresji genów.
Białka związane z utrzymaniem cyklu
okołodobowego,
takie
jak
PER2
i ARNTL, regulują swoją własną transkrypcję. Badania wykazały, iż zahamowanie metylacji N6-adenozyny
w transkryptach wspomnianych białek
prowadzi do retencji mRNA w jądrze,
co w efekcie prowadzi do wydłużenia
cyklu okołodobowego [34].
Funkcje m6A w różnicowaniu komórek
Kolejnym dowodem wpływu metylacji
adenin w RNA na procesy komórkowe
są badania, w których wykazano, że
tego typu modyfikacje wpływają na
różnicowanie preadipocytów w czasie
adipogenezy. FTO kontroluje poziom
m6A, co wpływa na wiązanie czynnika
składania RNA SRSF2, a tym samym
na alternatywne formy wielu kluczowych transkryptów związanych z adipogenezą [32]. Inne badania donoszą,
iż demetylaza ALKBH5 wpływa na różnicowanie nowotworowych komórek
macierzystych raka piersi BCSC.
W warunkach hipoksji następuje demetylacja
transkryptu
kluczowego

Modyfikacja azotu w pozycji N1 pierścienia purynowego adeniny (m1A)
Obecność m1A odkryto w RNA kilka
dekad temu [39]. Modyfikacja ta jest
związana z regulacją struktury i stabilności tRNA i rRNA, ale ostatnie badanie wskazują na jej obecność również
w eukariotycznym mRNA [40, 41]. Modyfikacja m1A występuje w ponad 7000
miejsc w obrębie kodującego i niekodującego RNA [40] i zidentyfikowano
około 800 m1A w sześciuset ludzkich
genach [41]. Wykazano, że modyfikacja m1A jest zlokalizowana w wysoce
ustrukturyzowanych regionach, blisko
kodonu START i poziom m1A koreluje
pozytywnie z wydajnością translacji
i poziomem białka. Ten rodzaj modyfikacji występuje w wielu typach komórek ssaków, a także u drożdży [40].
Pozytywny ładunek w obrębie nukleotydu, który niesie ze sobą ta modyfikacja, wskazuje na możliwość zmiany
oddziaływania białko-RNA. Badania
pokazują, iż m1A zaburza parowanie
zasad i indukuje topnienie lokalnych
dupleksów RNA [42]. Wykazano również, że modyfikacja m1A jest odwracalna [41], co sugeruje, że może być
związana z regulacją różnych procesów.
Metylacja RNA w pozycji 5 pierścienia
cytozyny (m5C)
m5C występuje w mRNA w mniejszym
stopniu niż m6A [43]. W organizmach

29

eukariotycznych zidentyfikowano metylotransferazy odpowiadające za metylację tRNA, m.in białko Dnmt2.
Kolejna metylotransferaza NSUN2 odpowiada za metylację cytozyny nie tylko w tRNA, ale również w mRNA
i wielu niekodujących RNA. Biologiczna rola m5C nie została jak do tej pory
poznana, ale w związku z jej pochodnymi – 5-hydroksymetylocytozyną i 5formylocytozyną
obserwowanymi
w RNA eukariontów sugeruje się, że
może ona pełnić funkcje regulacyjne.
Pseudourydyna (Ψ)
Szeroko rozpowszechnioną modyfikacją RNA jest pseudourydyna (Ψ). Największa jej ilość występuje w tRNA
i rRNA, gdzie wzmacnia ich funkcje
poprzez stabilizację struktury [44]. Początkowo nie stwierdzono obecności
pseudourydyny w mRNA, jednakże
prowadzone w ostatnim czasie badania
polegające na sztucznym wprowadzeniu tej modyfikacji do mRNA i obserwacji
dalszych
fizjologicznych
następstw oraz metoda „single-nucleotide resolution”, która pozwana na
selektywne wyznaczenie miejsc pseudourydynylacji [44], doprowadziły do
odkrycia takich miejsc w mRNA
u drożdży [45] i ssaków [46]. Zdolność
pseudourydyny do zmiany parowania
zasad wpływa nie tylko na strukturę
RNA, ale również na kodowanie
w mRNA, co podkreśla potencjalną rolę Ψ jako elementu regulatorowego
[47].
Modyfikacja rybozy w łańcuchu RNA
Metylacja grupy 2'-hydroksylowej rybozy - 2’-O-metylacja (2'OMe) jest powszechną modyfikacją RNA. Została
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zidentyfikowana w większości eukariotycznych klas RNA [48], a jej obecność
w ludzkim mRNA odkryto w tym samym czasie co m6A [49]. Za proces
metylacji rRNA odpowiedzialne są małe jądrowe RNA (snoRNA) [50]. Ostatnie badania wykazują, iż docelowymi
cząsteczkami snoRNA mogą być także
mRNA. Istnieje wiele metod służących
wykrywaniu miejsc 2’OMe [51], jednak
dokładna detekcja miejsc metylacji
i ich funkcje, jakie mogą pełnić
w mRNA, wymagają więcej czasu
i bardziej zaawansowanych technik badawczych.
Podsumowanie
Modyfikacje RNA cechuje powszechność występowania w naturze. Jak do
tej pory, najlepiej scharakteryzowano
modyfikację m6A. m6A wykazuje unikalne wzory występowania w obrębie
transkryptów. Odwracalność i dynamika m6A jest możliwa dzięki działaniu
metylaz i demetylaz, a sama modyfikacja jest rozpoznawana przez specjalnie
białka oddziałujące z metylowanymi
sekwencjami RNA. Szacuje się, że ponad 7000 ludzkich genów zawiera
miejsca m6A (motyw RRm6ACH), co
wskazuje na istotną rolę tej modyfikacji jako elementu regulatorowego,
a potwierdzają to wyniki wielu badań.
Metylacja m6A wpływa na strukturę
RNA, kontroluje takie procesy jak dojrzewanie mRNA, eksport tranksryptów
z jądra do cytoplazmy, rozkład mRNA.
Dodatkowo m6A odgrywa istotną rolę m.in. w utrzymaniu cyklu okołodobowego komórki czy jej różnicowaniu.
Możliwości modyfikacji chemicznych
RNA są bardzo szerokie i uważa się, że

jest ponad sto różnych możliwości. Poza m6A, zidentyfikowano w mRNA modyfikacje w innych pozycjach adeniny,
np. modyfikację m1A, oraz modyfikację
cytozyny, wprowadzenie pseudourudy-

ny czy modyfikacje rybozy (m5C, Ψ
oraz 2’OMe). Są one jednak słabo
scharakteryzowane i wymagane są
dalsze badania celem poznania mechanizmów i funkcji tych modyfikacji.

Bibliografia:
[1] Machnicka M. A. i wsp., MODOMICS:

posttranscriptional modification in stabilization

A database of RNA modification pathways - 2013

of

update, Nucleic Acids Res, 2013, 41(D1), 1-6.

Biochemistry, 1994, 33(25), 7869-76.

[2] Beemon K. i wsp., Localization of N6-

[14] Krug R. M. i wsp., Influenza viral mRNA

methyladenosine in the Rous sarcoma virus

contains internal N6-methyladenosine and 5’-

genome, J Mol Biol, 1977, 113(1), 165-79.

terminal 7-methylguanosine in cap structures,

[3] Perry R. P. i wsp., Existence of methylated

J Virol, 1976, 20(1), 45-53.

messenger RNA in mouse L cells, Cell, 1974,

[15] Deng X. i wsp., Widespread occurrence of

1(1), 37-42.

N6-methyladenosine in bacterial mRNA, Nucleic

[4] Lavi S. i wsp., Methylated simian virus 40-

Acids Res, 2015, 43(13), 6557-67.

specific RNA from nuclei and cytoplasm of

[16] Meyer K. D. i wsp., Comprehensive analysis

infected BSC-1 cells, PNAS, 1975, 72(6), 2012-6.

of mRNA methylation reveals enrichment in 3′

[5] Furuichi Y. i wsp., Methylated, blocked 5

UTRs and near stop codons, Cell, 2012, 149(7),

termini in HeLa cell mRNA, PNAS, 1975, 72(5),

1635-46.

1904-8.

[17] Dominissini D. i wsp., Topology of the

[6] Iwanami Y. i wsp., Methylated bases of

human

ribosomal ribonucleic acid from HeLa cells,

revealed by m6A-seq, Nature, 2012, 485(7397),

Arch Biochem Biophys, 1968, 126(1), 8-15.

201-6.

[7] Choi J. i wsp., N(6)-methyladenosine in

[18] Wang X. i wsp., Structural basis of N6-

mRNA disrupts tRNA selection and translation-

adenosine

elongation dynamics, Nat Struct Mol Biol, 2016,

METTL14 complex, Nature, 2016, 534(7608),

23(2), 110-5.

575-8.

[8] Berulava T. i wsp.,

N6-adenosine

methylation

transfer-RNA

and

mouse

from

m6A

methylation

hyperthermophiles,

RNA

by

the

methylomes

METTL3-

[19] Liu J. i wsp., A METTL3-METTL14 complex

in miRNAs, PLoS One, 2015, 10(2), 1-13.

mediates mammalian nuclear RNA N6-adenosine

[9] Liu N. i wsp., Probing N6-methyladenosine

methylation, Nat Chem Biol, 2014, 10(2), 93-5.

RNA modification status at single nucleotide

[20] Schwartz S. i wsp., Perturbation of m6A

resolution in mRNA and long noncoding RNA,

writers reveals two distinct classes of mRNA

RNA, 2013, 19, 1848-56.

methylation at internal and 5’ sites, Cell Rep,

[10]

Wang

modulates

X.

i

wsp.,

N6-methyladenosine

2014, 8(1), 284-96.

RNA

[21] Jia G. i wsp., N6-methyladenosine in nuclear

messenger

translation

RNA is a major substrate of the obesity-

efficiency, Cell, 2015, 161(6), 1388-99.
[11] Zhong S. i wsp., MTA is an Arabidopsis

associated FTO, Nat Chem Biol, 2011, 7(12),

messenger

885-7.

RNA

adenosine

methylase

and

interacts with a homolog of a sex-specific

[22] Frayling T. M. i wsp., A common variant in

splicing factor, Plant Cell, 2008, 20(5), 1278-88.

the FTO gene is associated with body mass

[12]

index and predisposes to childhood and adult

Horowitz

S.

i

wsp.,

Mapping

of

N6-

methyladenosine residues in bovine prolactin

obesity, Science, 2007, 316(5826), 889-94.

mRNA, PNAS, 1984, 81(18), 5667-71.

[23] Zheng G. i wsp., ALKBH5 is a mammalian

[13]

Kowalak

J.

A.

i

wsp.,

The

role

of

RNA demethylase that impacts RNA metabolism

31

and mouse fertility, Mol Cell, 2013, 49(1), 18-29.

mRNA splicing and is required for adipogenesis,

[24] Li F. i wsp., Structure of the YTH domain of

Cell Res, 2014, 24(12), 1403-19.

human

YTHDF2

in

complex

with

m 6A

an

mononucleotide reveals an aromatic cage for

YTHDC1

m6A recognition, Cell Res, 2014, 24, 1490-2.

Genet, 2016, 32(6), 320-1.

[25]

[34] Fustin J. M. i wsp., XRNA-methylation-

Wang

dependent

X.

i

wsp.,

regulation

N6-methyladenosineof

messenger

RNA

regulates

mRNA

splicing,

Trends

dependent RNA processing controls the speed of

stability, Nature, 2014, 505(7481), 117-20.

the circadian clock, Cell, 2013, 155(4), 793-806.

[26]

N(6)-methyladenosine-

[35] Lin S. i wsp., The m6A Methyltransferase

dependent RNA structural switches regulate

METTL3 promotes translation in human cancer

RNA-protein

cells, Mol Cell, 2016, 62(3), 335-45.

Liu

N.

i

wsp.,

interactions,

Nature,

2015,

518(7540), 560-4.

[36] Meyer K. D. i wsp., 5’UTR m6A promotes

[27] Kierzek E. i wsp., The thermodynamic

cap-independent translation, Cell, 2015, 163(4),

stability

999-1010.

of

containing

RNA

duplexes

N6-alkyladenosines

and

hairpins

and 2-methylthio-

[37] Zhou J. i wsp., Dynamic m(6)A mRNA

N6-alkyladenosines, Nucleic Acids Res, 2003,

methylation directs translational control of heat

31(15), 4472-80.

shock

[28] Roost C., Structure and thermodynamics of

591-4.

N6-methyladenosine in RNA: A spring-loaded

[38] Zhang C. i wsp., Hypoxia induces the breast

base modification, J Am Chem Soc, 2015,

cancer stem cell phenotype by HIF-dependent

137(5), 2107-15.

and ALKBH5-mediated m6A-demethylation of

[29] Carroll S. M. i wsp., N6-methyladenosine

NANOG

residues in an intron-specific region of prolactin

E2047-56.

pre-mRNA, Mol Cel. Biol, 1990, 10(9), 4456-65.

[39] Dunn D., The occurrence of 1-methyl-

[30] Ping X.-L. i wsp., Mammalian WTAP is

adenine in ribonucleic acid, Biochim Biophys

a

Acta, 1961, 46(I), 198-200.

regulatory

subunit

of

the

RNA

N6-

response,

Nature,

mRNA,

2015,

PNAS,

526(7574),

2016,

113(14),

methyladenosine methyltransferase, Cell Res,

[40] Dominissini D. i wsp., The dynamic N1-

2014, 24(2), 177-89.

methyladenosine

[31] Gerken T. i wsp., The obesity-associated

messenger

FTO gene encodes a 2-oxoglutarate – dependent

441-6.

nucleic

[41] Li X. i wsp., Transcriptome-wide mapping

acid

demethylase,

Science,

2007,

318(5855), 1469-72.
[32]

Zhao

X.

reveals
i

wsp.,

FTO-dependent

demethylation of N6-methyladenosine regulates

32

[33] Roundtree I. A. i wsp., Nuclear m6A reader

RNA,

methylome
Nature,

reversible

and

in

eukaryotic

2016,

530(7591),

dynamic

N(1)-

methyladenosine methylome, Nat Chem Biol,
2016, 12(5), 311-6.

