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WYKAZ SKRÓTÓW 

4E-BP1 - białko wiążące eukariotyczny czynnik translacji 4E; 4E binding protein 1 

ALK - kinaza anaplastycznego chłoniaka; anaplastic lyphoma kinase 

APAF1 - czynnik aktywujący peptydazę apoptotyczną 1; apoptotic peptidase activating 

factor 1 

BAX - białko pro-apoptotyczne związane z BCL2 X; BCL2 associated protein X 

BCA – kwas bicinchoninowy; bicinichoninic acid 

BCL2A1, L1 - białko anty-apoptotyczne A1, L1 z rodziny BCL2; B-cell leukemia-2 A1, L1 

BCL3 - białko anty-apoptotyczne BCL3; B-cell leukemia-3 

BIRC3 - bakulowirusowy inhibitor apoptozy 3; baculoviral inhibitor of apoptosis repeat 

containing 3 

BRCA1 - białko specyficzne dla raka piersi 1; breast cancer specific 1 

bufor PBS – buforowana fosforanami sól fizjologiczna; phosphate buffered saline  

CCL2 - ligand chemokiny z motywem C-C typu drugiego; C-C motif chemokine ligand type 

2 

CCR2 - receptor chemokin z motywem C-C typu drugiego; C-C chemokine receptor type 2 

CDC2 - białko regulujące podziały komórkowe 2; cell division control protein 2 

CDK1, 2, 4 - kinaza cyklinozależna 1, 2, 4; cyclin-dependent kinase 1, 2, 4 

CDKN2A - inhibitor kinazy cyklinozależnej 2A; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A 

cDNA – komplementarny DNA; complementary DNA 

CEBPB  - białko wiążące enhancer CCAAT beta; CCAAT enhancer binding protein beta 

CIP - fosfataza jelitowa cielęca; calf intestial phospatase 

COX2 - cyklooksygenaza 2; cyclooxygenase 2 

CR - konserwatywny region; conserved region 

Ct – cykl progowy; treshold cycle 
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CTL1 - błonowy transporter choliny 1; choline transporter-like protein 1 

CTLA-4 - cytotoksyczne białko związane z limfocytami T; cytotoxic T-lymphocyte 

associated protein 4  

CXCL2, 3 - ligand chemokin z motywem C-X-C 2, 3; chemokine C-X-C motif ligand 2, 3 

CYP11B2 - gen kodujący syntazę aldosteronu; cytochrome P450 family 11 subfamily B 

member 2 

DDB1 - białko wiążące uszkodzone DNA 1; damage specific DNA binding protein 1 

DFFB - podjednostka beta czynnika fragmentacji DNA; DNA fragmentation factor subunit 

Beta 

DGCR8 - jądrowe białko wiążące pierwotny mikro RNA; DiGeorge syndrome critical 

region 8 

DMSO – dimetylosulfotlenek; dimethyl sulfoxide 

DR5 - receptor śmierci 5; death receptor 5 

eIF4E - eukariotyczny czynnik inicjujący translację 4E; eukaryotic translation initiation 

factor 4E 

ERBB4 - receptorowa kinaza tyrozynowa erb-b2 4; erb-b2 receptor tyrosine kinase 4 

FBS – płodowa surowica bydlęca; fetal bovine serum 

Fc – wielokrotność próbki kontrolnej; fold change 

GAPDH - dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego; glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase  

GSK3β - kinaza syntazy glikogenu 3 beta; glycogen synthase kinase 3 beta 

GRB7 - białko związane z receptorem czynnika wzrostu 7; growth factor receptor-bound 

protein 7 

HIV-1 – ludzki wirus upośledzenia odporności; human immunodeficiency virus 1 

HLA – ludzkie antygeny leukocytarne; human leukocyte antigens 

HRP – peroksydaza chrzanowa; horse raddish peroxidase 
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IER3 – białko odpowiedzi bezpośrednio wczesnej fazy 3; immediate early response 3 

ID1 - inhibitor wiązania DNA 1; inhibitor of DNA binding 1 

IKK - kinaza inhibitora NFκB; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase 

IL-1β - interleukina 1β; interleukin 1β 

IL17RA, C - receptor A, C interleukiny 17; interleukin 17 receptor A, C 

IL1R1, 2 - receptor interleukiny 1β 1, 2; interleukin 1β receptor 1, 2 

IL1RA - antagonista receptora interleukiny 1β; interleukin 1β receptor antagonist 

IL12P40 – podjednostka p40 interleukiny 12; interleukin-12 subunit p40 

IL2, 6, 8 – interleukina 2, 6, 8; interleukin 2, 6, 8 

IRAK1 - kinaza związana z rereptorem interleukiny-1 1; interleukin-1 receptor associated 

kinase 1 

IRF4 - czynnik regulujący interferon 4; interferon regulatory factor 4 

KEGG - encyklopedia genów i genomów Kyoto; Kyoto encyclopedia of genes and genomes 

KIF1Bβ, 3A - białko z rodziny 3 kinezyn 1Bβ, 3A; kinesin-3 family member 1Bβ, 3A 

MAFK - czynnik transkrypcyjny MAF K; MAF BZIP transcription Factor K 

MAPK - kinaza aktywowana mitogenami; mitogen-activated protein kinase 

MCM10 - czynnik inicjacji replikacji utrzymujący minichromosomy 10; minichromosome 

maintenance 10 replication initiation factor 

MCP-1 - monocytarne chemotaktyczne białko 1; monocyte chemotactic protein 1 

MCPIP1 – białko indukowane przez monocytarne chemotaktyczne białko 1; monocyte 

chemotactic protein 1- induced protein 1 

MCPIP1-ΔPIN – białko MCPIP1 pozbawione domeny rybonukleazowej PIN 

MCPIP1-wt – dzika forma białka MCPIP1; MCPIP1 wild type  

MCPIP1-D141N – mutant punktowy MCPIP1 z substytucją D141N 

M-MLV - wirus białaczki mysiej Moloneya; Moloney murine leukemia virus 
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mRNA – informacyjny RNA; messenger RNA 

MTOR - ssaczy cel rapamycyny; mammalian target of rapamycin 

mTORC1, 2 - kompleks mTOR 1, 2; mTOR complex 1, 2 

NEAA – aminokwasy endogenne; non-essential amino acids 

NEMO - niezbędny modulator NFkB; NF-kappa-B essential modulator 

NF1 - neurofimbryna 1; neurofimbrin 1 

NFκB - czynnik jądrowy kappa B; nuclear factor kappa B 

NFKBID -inhibitor jądrowego czynnika kappa B delta; nuclear factor kappa B inhibitor 

delta 

NFKBIZ – inhibitor jądrowego czynnika kappa B zeta; nuclear factor kappa B inhibitor 

zeta 

PARP - polimeraza poli(ADP-rybozy; poly(ADP-ribose) polymerase 

PBS - przewidywane miejsce wiązania; putative binding site 

PCR - łańcuchowa reakcja polimerazy; polymerase chain reaction 

PD-1 - białko związane z programowaną śmiercią komórki; programmed cell death 

protein 1 

PD1L-1 - ligand białka związanego z programowaną śmiercią komórki 1; programmed cell 

death protein 1 ligand 1 

PDK1 - kinaza 1 zależna od fosfatydyloinozytolu; phosphoinositide-dependent kinase 1 

PEI – polietylenoimina 

PHOX2B - gen homeotyczny typu sparowanego 2B; paired-like homeobox 2b 

PI3K - kinaza 3-fosfatydyloinozytolu; phosphoinositide 3-kinase 

PLK1 - kinaza polopodobna 1; polo-like kinase 1 

PP6 - białkowa fosfataza 6, protein phosphatase 6 

PTEN - homolog fosfatazy i tensyny; phosphatase and tensin homolog 
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PTGS2 – syntaza endonadtlenków prostaglandynowych 2; prostaglandin-endoperoxide 

synthase 2 

PVDF - polifluorek winylidenu; polyvinylidene fluoride 

RB - retinoblastoma 

REPS2 - białko zawierające domenę eps związane z białkiem RALBP1 2; RALBP1 

associated eps domain containing 2 

RGS2 - białko regulujące szlak sygnalizacyjny białka G; regulator of G protein signaling 2 

RICTOR - niewrażliwy na rapamycynę partner mTOR; rapamycin-insenstivie companion 

of mTOR 

RISC - kompleks indukowanego przez RNA wyciszania ekspresji genów; RNA-induced 

silencing complex 

RORA - związany z RAR receptor sierocy alfa; RAR-related orphan receptor alpha 

RPS13 - rybosomalne białko 13 małej podjednostki (S); small subunit ribosomal protein 

S13 

RAPTOR - regulatorowe białko związane z mTOR; regulatory associated protein of mTOR  

RT-qPCR – ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym; real time 

quantitative polymerase chain reaction 

SDS - dodecylosiarczan sodu; sodium dodecyl sulfate 

SEM - błąd standardowy średniej; standard error of the mean 

SFN – stratifina; stratifin 

SLC3A2, 44A1, 29A4 - gen z rodziny nośników substancji rozpuszczonej 3A2, 44A1. 29A4; 

solute carrier family member 3A2, 44A1, 29A4 

SOCS2 - supresor szlaków sygnałowych zależnych od cytokin 2; suppressor of cytokine 

signaling 2 

STAT3 – przekaźnik sygnału i aktywator transkrypcji 3; signal transducer and activator of 

transcription 3 

T-PBS – bufor PBS z dodatkiem detergnetu Tween20 
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TANK - aktywator NFκB oddziałujący z białkami TRAF; TRAF family member-associated 

NFκB activator 

TGFβ – transformujący czynnik wzrostu β; transforming growth factor β 

TM2D3 -  białko zawierające domenę TM2 3; TM2 domain containing 3 

TNF - czynnik martwicy nowotworu; tumor necrosis factor 

TRAF - białko związane z receptorem czynnika martwicy nowotworów; tumor necrosis 

factor receptor–associated factor 

TYRP1 - białko związane z tyrozynazą 1; tyrosinase-related protein 1 

U6 SnRNA - małe jądrowe RNA U6; U6 small nuclear RNA 

UPS10 - peptydaza zależna od ubikwityny 10; ubiquitin specific peptidase 10 

VHL - supresor nowotworu von Hippel-Lindau; von Hippel-Lindau tumor suppressor 

YRY – sekwencja pirymidyna-puryna-pirymidyna 

ZC3H12A – gen kodujący białko zawierające motyw palca cynkowego CCCH 2A; zinc 

finger CCCH-type containing 12A 
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1. WSTĘP 

1.1 Nowotwory pochodzenia neuroektodermalnego  

 Podczas rozwoju embrionalnego z ektodermy powstaje neuroektoderma, która 

następnie różnicuje się w grzebień nerwowy oraz cewę nerwową. Z grzebienia nerwowego 

powstają następujące typy komórek: melanocyty, zwoje autonomicznego układu 

nerwowego, zwoje grzbietowe, komórki Schwanna, przegroda aortalno–płucna, ciało 

rzęskowe w oku oraz rdzeń nadnerczy. Cewa nerwowa zaś daje początek mózgowiu, 

rdzeniowi kręgowemu, neuronom ruchowym, siatkówce, a także tylnej części przysadki [1]. 

 Klasyfikacja guzów, jako neuroektodermalne pozwala na identyfikację zmian 

nowotworowych, które mają wspólne źródło oraz liczne cechy biologiczne i kliniczne. Do 

guzów pochodzenia neuroektodermalnego należą zarówno złośliwe guzy dziecięce, tj. 

neuroblastoma (nerwiak zarodkowy współczulny), medulloblastoma i sarkoma Ewing’a, jak 

i nowotwory wieku dojrzałego – czerniak (melanoma) i drobnokomórkowy rak płuc [2]. 

Charakteryzują się one wysoką złośliwością oraz szybką progresją. Wysoka złośliwość tych 

nowotworów może wynikać z faktu, iż ich komórki zachowały pluripotencję. Pozwala to na 

kolonizację wielu odległych obszarów organizmu [3]. 

 Pośród guzów pochodzenia neuroektodermalnego zaobserwowano szerokie 

podobieństwo. Jedną z ważnych cech nowotworów neuroektodermalnych jest wysoka 

aktywacja onkogenów z rodziny myc (C-MYC, N-MYC oraz L-MYC) osiągana poprzez 

amplifikację bądź nadekspresję tych genów [4]. Jest to skorelowane z szybkim rozwojem 

guza [5]. Ponadto, liczba  ludzkich antygenów leukocytarnych (HLA; human leukocyte 

antigens) klasy I i II na powierzchni komórek nowotworowych pochodzenia 

neuroektodermalnego jest obniżona, co sprawia, że są one niewidoczne dla układu 

odpornościowego [6]. Guzy neuroektodermalne dzielą również liczne zaburzenia 

w ścieżkach sygnałowych prowadzących do programowanej śmierci komórki, co skutkuje 

unikaniem apoptozy [2]. Opisano też antygeny powierzchniowe występujące w dużej ilości 

na komórkach nowotworowych pochodzenia neuroektodermalnego tj. gangliozydy GD2 

oraz GD3 [7]. 

1.1.1 Neuroblastoma 

 Neuroblastoma to najczęściej diagnozowany pozaczaszkowy guz lity wieku 

dziecięcego, stanowiący przyczynę śmierci około 15% dzieci dotkniętych chorobą 
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nowotworową. Nowotwór ten pochodzi od linii współczulnej embrionalnego 

autonomicznego układu nerwowego. W związku z tym guzy pierwotne neuroblastoma są 

zlokalizowane zazwyczaj w tylnym śródpiersiu, szyi, miednicy lub zaotrzewnowej części 

jamy brzusznej [8]. Obraz kliniczny tej choroby waha się od spontanicznych regresji do 

szybkiej progresji choroby, pomimo intensywnej terapii. Neuroblastoma w większości 

przypadków diagnozowana jest w zaawansowanym stadium, kiedy to jest trudna do 

wyleczenia [9].  W Polsce co roku opisuje się ok. 70 nowych przypadków NB (w USA ponad 

600). Ponieważ liczba chorych na ten nowotwór jest znacząca, a terapie nieskuteczne, 

potrzebne jest prowadzenie badań pozwalających na lepsze poznanie mechanizmów 

rozwoju neuroblastoma. 

 Nowotwory embrionalne rozwijają się z powodu dziedzicznych bądź spontanicznych 

mutacji komórek zarodkowych. Za większość przypadków dziedzicznej neuroblastoma 

odpowiedzialne są mutacje w genach kodujących kinazę anaplastycznego chłoniaka (ALK; 

anaplastic lyphoma kinase) lub PHOX2B (gen homeotyczny typu sparowanego 2B; paired-

like homeobox 2b) [10]. Ponadto, istotna dla dziedziczenia tej choroby wydaje się mutacja 

prowadząca do utraty funkcji w sekwencji genu kodującego białko z rodziny 3 kinezyn 1Bβ 

(KIF1Bβ; kinesin-3 family member 1Bβ) [11]. W liniach zarodkowych tego nowotworu 

znaleziono także mutację utraty sensu genu supresorowego TP53 [12]. 

1.1.1.1 Najważniejsze cytogenetyczne czynniki ryzyka w neuroblastoma 

 Złośliwe guzy neuroblastoma charakteryzuje obecność licznych aberracji 

chromosomowych. Do najważniejszych należą: amplifikacja locus genu MYCN 

znajdującego się na chromosomie 2; delecja krótkiego ramienia chromosomu 1; oraz delecja 

długiego ramienia chromosomu 11. Ponadto, w połowie przypadków tego nowotworu 

znaleziono podwojenie długiego ramienia chromosomu 17. Komórki złośliwych guzów 

neuroblastoma w znaczącej ilości cechują się tri- lub tetraploidią [13]. 

 Kluczowym czynnikiem złej prognozy w neuroblastoma jest amplifikacja onkogenu 

MYCN, występująca u około 20% pacjentów. Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny 

N-MYC, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju mózgu. Jego ekspresja jest 

ograniczona do embrionalnego układu nerwowego oraz tkanek mezenchymalnych. 

W komórkach dorosłego organizmu utrzymana jest na bardzo niskim poziomie [14]. 

N- MYC wykazuje szerokie podobieństwo struktury i funkcji do innego czynnika 

transkrypcyjnego z rodziny myc – C-MYC. W związku z tym, pomiędzy białkami występuje 
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pewna redundancja [15]. Czynnik transkrypcyjny N-MYC kontroluje ekspresję wielu genów 

kodujących białka oraz funkcjonalne RNA (w tym mikro RNA). Deregulacja tych genów 

przyczynia się do rozwoju neuroblastoma [14]. 

 Stabilizacja N-MYC jest ważnym czynnikiem stymulującym złośliwość komórek 

neuroblastoma. Jedną z molekuł stabilizujących ten czynnik transkrypcyjny jest N-CYM, 

kodowany na genie antysensownym do MYCN. N-CYM przyczynia się do zwiększenia 

stabilności N-MYC poprzez hamowanie kinazy syntazy glikogenu 3 beta (GSK3β; glycogen 

synthase kinase 3 beta). Fosforylacja N-MYC przez GSK3β kieruje czynnik transkrypcyjny 

do proteasomalnej degradacji [16]. Innym czynnikiem stabilizującym N-MYC jest kinaza 

Aurora A, która dzięki fizycznej interakcji chroni ten czynnik transkrypcyjny przed 

degradacją w proteasomie. Ekspresja genu kodującego tę kinazę, AURKA, jest pośrednio 

indukowana przez N-MYC, a jego nadekspresja jest często obserwowana w złośliwych 

guzach neuroblastoma z amplifikacją MYCN [17]. 

 Mutacje prowadzące do zwiększenia aktywności kinazy ALK, poza przypadkami 

dziedzicznej neuroblastoma, występują też w 10% przypadków spontanicznych 

nowotworów tego typu [18]. Dodatkowo, ponieważ gen ALK jest kodowany blisko locus 

MYCN, u znaczącej liczby pacjentów obserwuje się koamplifikację tych genów [19]. 

Poprzez aktywacje mitogennych szlaków kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K; 

phosphoinositide 3-kinase)/Akt oraz RAS/kinaza aktywowana mitogenami (MAPK; 

mitogen-activated protein kinase) kinaza ALK przyczynia się do zwiększenia potencjału 

proliferacyjnego komórek neuroblastoma [20]. Do pozostałych onkogenów, których 

zwiększona aktywność przyczynia się do złośliwego charakteru guzów należą: wspomniany 

wcześniej PHOX2B [10], a także gen kodujący telomerazę [21]. 

 Do rozwoju neuroblastoma przyczyniają się również mutacje w genach 

supresorowych. Należą do nich wymieniane powyżej mutacje KIF1Bβ oraz TP53 [11-12]. 

Ta ostatnia, poza przypadkami dziedzicznej neuroblastoma, występuje w komórkach 

lekoopornych metastaz [22]. 

1.1.1.2 Obecnie stosowane terapie 

 Pacjentów z łagodną formą choroby leczy się jedynie za pomocą chirurgicznego 

wycięcia guza. Ponieważ wyniki leczenia w tych przypadkach są doskonałe, nie stosuje się 

chemioterapeutyków ze względu na rozległe skutki uboczne [23]. W terapii złośliwych 

guzów neuroblastoma, lub nowotworów posiadających pewne niekorzystne cechy – tj. 
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poliploidia bądź aberracje chromosomowe, konieczne jest stosowanie agresywnych terapii. 

W leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka stosuje się kombinację chemioterapeutyków, 

często w wysokich stężeniach; radioterapię; oraz immunoterapię, z wykorzystaniem 

przeciwciał rozpoznających gangliozyd GD2 [24]. Testowane są również terapie celowane 

oparte na inhibitorach kinazy ALK [25].  

 W leczeniu agresywnej formy neuroblastoma stosuje się także terapie kombinowane. 

Jednym z przykładów tego podejścia jest wykorzystanie immunoterapii przeciwciałami 

rozpoznającymi gangliozyd GD2 w połączeniu z czynnikiem różnicującym, izotretynoiną 

[26]. Obiecujące wyniki badań klinicznych zaobserwowano w przypadku kombinacji 

inhibitora kinazy Aurora A, alisertib-u, z chemioterapeutykami, irinotekanem 

i temozalimidem [27]. Podjęto też próbę zastosowania w terapiach złośliwej neuroblastoma 

zmodyfikowanych genetycznie limfocytów T posiadającym na swojej powierzchni 

chimeryczny receptor antygenowy (CAR; chimeric antigen receptor) rozpoznający 

gangliozyd GD2 [28]. 

1.1.2 Czerniak  

Czerniak to kolejny często występujący nowotwór neuroektodermalny. Wywodzi się 

z pochodzących z grzebienia nerwowego melanocytów. Co za tym idzie pierwotne guzy 

melanoma występują w głównej mierze w skórze oraz oku. Główną funkcją melanocytów 

jest dostarczenie pigmentu, melaniny, do sąsiednich keratynocytów. Melanina  chroni DNA 

keratynocytów przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV [29]. 

Nowotwory melanocytowe obejmują zmiany łagodne (znamiona), nowotwory 

pośrednie, czerniaki in situ oraz czerniaki złośliwe [29].  W USA w 2019 r. zdiagnozowano 

96 480 nowych przypadków złośliwego czerniaka, a  7 230 pacjentów zmarło [30]. W Polsce 

w 2017 r. odnotowano około 3 800 przypadków czerniaka i 1 410 zgonów [31]. Pomimo 

dobrych wyników leczenia otrzymywanych dla pacjentów z guzami pierwotnymi, wyniki 

terapii choroby w fazie metastazy pozostają niezadawalające [29]. 

1.1.2.1 Najważniejsze czynniki ryzyka 

 Szeroko udokumentowany został wpływ eskpozycji na promieniowanie UV na 

rozwój czerniaka. Promieniowanie to sprzyja powstawaniu licznych mutacji DNA 

w komórkach skóry, w tym melanocytach [32]. Guzy rozwijają się zwykle ze spontanicznie 
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występujących ciemnych znamion będących skupiskami melanocytów w skórze. Duża 

liczba i asymetria tych znamion jest jednym z czynników ryzyka rozwoju czerniaka [33]. 

 Genetyczne predyspozycje do rozwoju czerniaka obejmują mutacje genów biorących 

udział w regulacji cyklu komórkowego, tj. inhibitora kinazy cyklinozależnej 2A (CDKN2A; 

cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) lub kinazy cyklinozależnej 4 (CDK4; cyclin-

dependent kinase 4) [34]. Ponadto, w 50% czerniaków występują somatyczne mutacje genu 

BRAF, które promują aktywację mitogennej ścieżki sygnałowej MAPK. W 20% złośliwych 

guzów czerniaka znaleziono mutację innego regulatora ścieżki MAPK – RAS [35]. Wśród 

somatycznych mutacji charakterystycznych dla czerniaka występuje również amplifikacja 

locus zawierającego gen kodujący cyklinę D1, co przyczynia się do zwiększenia potencjału 

proliferacyjnego komórek nowotworowych [36]. Co więcej, w znaczącej liczbie guzów 

pierwotnych oraz metastaz czerniaka znaleziono dodatkowe kopie onkogenu C-MYC [37]. 

Jednakże, opisanie mutacji somatycznych istotnych jako czynniki ryzyka u pacjentów 

dotkniętych czerniakiem stanowi wyzwanie, ponieważ nowotwór ten zawiera ogromną 

liczbę mutacji somatycznych ze względu na stałą ekspozycję komórek nowotworowych na 

mutagenne promieniowanie UV [38].  

1.1.2.2 Obecnie stosowane terapie 

 Czerniak wykryty we wczesnym stadium choroby jest leczony z sukcesem poprzez 

operacyjne wycięcie guza. Jednak w przypadku złośliwych czerniaków, wykrytych 

w stadium metastazy, leczenie wymaga zastosowania nowoczesnych, celowanych terapii. 

Wyniki terapii jednak pozostają niezadawalające, gdyż tylko około 35-62 % pacjentów 

przeżywa 5 lat. Poza leczeniem operacyjnym u pacjentów w zaawansowanym stadium 

choroby stosuje się agresywną chemioterapię, często w kombinacji z radio- oraz/lub 

immunoterapią [39]. W leczeniu czerniaka wykorzystywane są też inhibitory zmutowanej 

formy białka B-Raf. W celu zahamowania ścieżki sygnałowej MAPK stosuje się też 

inhibitory innych białek tego szlaku jak np. kinazy MEK [40]. Immunoterapia czerniaka 

obejmuje oparte na komórkach dendrytycznych szczepienia przeciwnowotworowe, a także 

stosowanie przeciwciał specyficznych przeciwko CTLA-4 (cytotoksyczne białko związane 

z limfocytami T; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4), PD-1 (białko związane 

z programowaną śmiercią komórki; programmed cell death protein 1) i PD1L-1 (ligand 

białka związanego z programowaną śmiercią komórki 1; programmed cell death protein 1 

ligand 1) [41]. Opracowywane są także terapie wykorzystujące zmodyfikowane genetycznie 
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limfocyty T posiadające na swojej powierzchni CAR skierowane przeciwko gangliozydowi 

GD2 [42]. W leczeniu metastaz czerniaka obiecujące wydają się strategie kombinowane 

z zastosowaniem inhibitorów kinaz B-Raf oraz Aurora A [43-44]. 

1.2 Białko MCPIP1 

Białko MCPIP1 (białko indukowane przez monocytarne chemotaktyczne białko 1; 

monocyte chemotactic protein 1- induced protein 1), nazywane też Regnazą-1, zostało po 

raz pierwszy opisane w roku 2006 [45]. Jest ono kodowane  przez gen MCPIP1 (ZC3H12A 

– gen kodujący białko zawierające motyw palca cynkowego typu CCCH 2A; zinc finger 

CCCH-type containing 12A), którego locus znajduje się  na krótkim ramieniu chromosomu 

drugiego [46]. Najwyższą ekspresję MCPIP1 obserwuje się w komórkach układu 

immunologicznego, gdzie jest ona dodatkowo indukowana przez czynniki prozapalne takie 

jak monocytarne chemotaktyczne białko 1 (MCP-1; monocyte chemotactic protein 1), 

interleukina 1β, czynnik martwicy nowotworu (TNF; tumor necrosis factor) czy 

lipopolisaharyd [47]. MCPIP1 jest najlepiej opisanym białkiem należącym do rodziny 

MCPIP, w której skład wchodzą cztery białka: MCPIP1-4 [48]. 

1.2.1 Budowa białka MCPIP1 

 MCPIP1 jest jednym z 57 znalezionych dotychczas w ludzkich komórkach białek 

zawierających motyw palca cynkowego typu CCCH (Ryc. 1). Palce cynkowe tego typu 

odpowiedzialne są za wiązanie cząsteczek RNA, zaś białka posiadające ten motyw w swojej 

strukturze biorą udział w regulacji metabolizmu RNA [49]. W przypadku MCPIP1 z domeną 

palca cynkowanego związana jest domena PIN posiadająca aktywność katalityczną 

endonukleazy, znajdująca się blisko końca aminowego białka (Ryc. 1). Struktura tego 

fragmentu białka MCPIP1 została skrystalizowana, co pozwoliło poznać wiele szczegółów 

działania tej rybonukleazy. Kluczowe dla aktywności domeny PIN jest jej centrum 

katalityczne składające się z czterech reszt kwasu asparaginowego, znajdujących się 

w pozycjach 141, 225, 226 oraz 244, które koordynują wspólnie jon magnezu [50]. Duże 

znaczenie dla funkcjonalności MCPIP1 mają także jego końcowe fragmenty. Koniec 

karboksylowy białka pozwala na tworzenie homotetramerów MCPIP1, co zwiększa 

aktywność katalityczną endonukleazy [51]. Na końcu aminowym zaś znajduje się fragment 

niezbędny dla interakcji MCPIP1 z aktywatorem NFκB oddziałującym z białkami TRAF 

(TANK; TRAF family member-associated NFκB activator). Oddziaływanie to prowadzi do 
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ułatwionej rekrutacji kompleksu deubikwinującego, który oprócz MCPIP1 i TANK tworzy 

peptydaza 10 zależna od ubikwityny (UPS10; ubiquitin specific peptidase 10) [52].  

 

Rycina 1. Schemat budowy białka MCPIP1. Zaznaczone domeny: NTD, domena 

N- terminalna; PIN, domena o aktywności rybonukleazowej; ZF, motyw palca cynkowego; 

CTD, domena C-terminalna; NH3
+, koniec aminowy; COO-, koniec karboksylowy. 

Przygotowano na podstawie [50]. Opis w tekście. 

1.2.2 Aktywność katalityczna MCPIP1 

1.2.2.1 Aktywność rybonukleazowa 

 Dzięki obecności motywu palca cynkowego typu CCCH oraz domeny PIN białko 

MCPIP1 może wiązać oraz degradować specyficzne substraty RNA. Interakcja 

rybonukleazy MCPIP1 z jej substratowymi transkryptami była badana przez wiele grup [51; 

53-59]. Zaobserwowano, że MCPIP1 rozpoznaje sekwencje w 3’UTR cząsteczek mRNA, 

które nie znajdują się w regionach bogatych w adeninę i uracyl [57]. Ponadto, Mino 

i współpracownicy opisali konsensus sekwencji i struktury drugorzędowej RNA 

rozpoznawany przez MCPIP1. Ich analizy ujawniły, że sekwencje tworzące struktury spinki 

do włosów z trzonem o długości 3-7 nukleotydów i trójnukleotydowymi pętlami 

pirymidyno-purynowo-pirymidynowymi (YRY) były znacząco wzbogacone wśród 

cząsteczek RNA związanych z białkiem MCPIP1 w komórkach HeLa [59]. Ponadto, 

zniesienie komplementarnych oddziaływań wewnątrz rozpoznawanej sekwencji RNA przez 

helikazę UPF1 jest niezbędne do cięcia transkryptu katalizowanego przez białko MCPIP1 

[60]. Dotychczas nie udało się jednak wykrystalizować białka MCPIP1 związanego z RNA, 

zatem dokładny mechanizm oddziaływania rybonukleazy z substratowymi transkryptami 

pozostaje niejasny. 

Poza cząsteczkami mRNA do substratów MCPIP1 należą również niektóre 

cząsteczki prekursorowych form mikro RNA (pre-miRNA). W ten sposób rybonukleaza 

antagonizuje biorący udział w biogenezie miRNA enzym DICER (Ryc. 2). Cięcie 
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pre-miRNA przez MCPIP1 nie prowadzi jednak do powstania dojrzałych miRNA, ale do 

degradacji cząsteczki. W ten sposób rybonukleaza negatywnie reguluje ekspresję niektórych 

miRNA [61-63]. 

 

Rycina 2. Negatywna regulacja dojrzewania miRNA z udziałem DICER przez MCPIP1. 

Miejsca cięcia pre-miRNA przez DICER i MCPIP1 zaznaczono odpowiednio kolorem 

niebieskim i zielonym. Pre-miRNA, prekursorowe RNA. Opis w tekście. 

Warto dodać, że ostatnio zaobserwowano nową aktywność białka MCPIP1. 

Wiązanie cząsteczek RNA przez rybonukleazę może prowadzić do zahamowania ich 

translacji, bez indukcji degradacji transkryptów [64]. 

1.2.2.2 Aktywność związana z deubikwitynacją 

 Początkowo podejrzewano, że białko MCPIP1 posiada aktywność proteazy 

deubikwitynozależnej, dzięki której może bezpośrednio katalizować deubikwitynację białek 

TRAF [65]. Badania struktury i funkcji białka nie potwierdziły jednak tej hipotezy. Analiza 

mechanizmu deubikwitynacji białek biorących udział w aktywacji szlaku NFκB wykazały, 

że MCPIP1 należy do kompleksu deubikwitynującego, ale pozbawione jest domeny 

katalizującej proteolizę ubikwitynozależną. Jednakże, MCPIP1 odgrywa w tym procesie 

kluczową rolę, gdyż wyciszenie ekspresji MCPIP1 znacząco obniżało aktywność kompleksu 

deubikwitynującego [52; 66]. MCPIP1 uczestniczy również w deubikwitynacji białka 

regulującego szlak sygnalizacyjny białka G (RGS2, regulator of G protein signaling 2) 
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w komórkach raka piersi. Mechanizm tej aktywności MCPIP1 nie został jeszcze rozwikłany 

[67]. 

1.2.3 MCPIP1 jako negatywny regulator stanu zapalnego 

 Ekspresja MCPIP1 jest obecna w wielu typach komórek układu odpornościowego. 

Ponadto, jest ona indukowana już kilka godzin po stymulacji czynnikami prozapalnym. 

Wyciszenie ekspresji MCPIP1 u myszy powodowało ogólnoustrojowy stan zapalny, 

w wyniku którego 90% zwierząt zmarło przed upływem 12 tygodni. Zatem białko MCPIP1 

jest ważnym czynnikiem biorącym udział w zahamowaniu odpowiedzi immunologicznej 

i wyciszeniu stanu zapalnego [68-69]. 

 Rybonukleaza MCPIP1 degraduje wiele transkryptów kodujących białka 

odpowiedzialne za inicjację odpowiedzi immunologicznej, tj. IL6 (interleukina 6; 

interleukin 6), IL12P40 (podjednostkę p40 interleukiny 12; interleukin-12 subunit p40), 

IL1β (interleukinę 1β; interleukin 1β), IL17RA (receptor A interleukiny 17; interleukin 17 

receptor A), IL17RC (receptor C interleukiny 17; interleukin 17 receptor C) oraz IL8 

(interleukinę 8; interleukin 8) [69-72]. MCPIP1 hamuje również produkcję białek 

stymulujących aktywację [IL-2 (interleukina 2; interleukin 2)] oraz proliferację (Ox40, 

c-Rel) limfocytów T [56-57; 59]. Do substratów MCPIP1 należy również szereg genów, 

kodujących białka zaangażowane w progresję i utrzymanie stanu zapalnego w organizmie: 

COX2 (cyklooksygenaza 2; cyclooxygenase 2), MAFK (czynnik transkrypcyjny MAF K; 

MAF BZIP transcription Factor K), ID1 (inhibitor wiązania DNA 1; inhibitor of DNA 

binding 1), CXCL2 (ligand chemokin z motywem C-X-C 2; chemokine C-X-C motif ligand 

2), CXCL3 (ligand chemokin z motywem C-X-C 3; chemokine C-X-C motif ligand 3), 

STAT3 (przekaźnik sygnału i aktywator transkrypcji 3; signal transducer and activator 

of transcription 3), PTGS2 (syntaza endonadtlenków prostaglandynowych 2; prostaglandin-

endoperoxide synthase 2), CEBPB (białko wiążące enhancer CCAAT beta; CCAAT enhancer 

binding protein beta) [58-59; 73-74]. MCPIP1 może też blokować różnicowanie limfocytów 

Th17, poprzez degradację transkryptów NFKBIZ (inhibitor jądrowego czynnika kappa B 

zeta; nuclear factor kappa B inhibitor zeta), NFKBID (inhibitor jądrowego czynnika kappa 

B delta; nuclear factor kappa B inhibitor delta) oraz IRF4 (czynnik regulujący interferon 4; 

interferon regulatory factor 4) [59, 75]. 

 Aktywność rybonukleazowa MCPIP1 nakierowana jest na hamowanie odpowiedzi 

immunologicznej również poprzez degradację pre-miRNA. Znaleziono zależną od MCPIP1 



24 

 

negatywną regulację szeregu miRNA zaangażowanych w rozwój stanu zapalnego, tj. let-7g, 

miRNA-16-1, miRNA-135b, miRNA-21, miRNA-143, miRNA-145, miRNA-146a oraz 

miRNA-155 [61; 76-78]. Dodatkowo, rybonukleaza może hamować polaryzację 

makrofagów poprzez degradację prekursorowej formy miRNA-125 [78]. 

 W wyciszaniu stanu zapalnego przez białko MCPIP1 ważna jest również jego 

aktywność związana z deubikwitynacją. MCPIP1 działając w kompleksie z deubikwitynazą 

USP10 ułatwia deubikwitynację białek TRAF2, TRAF3, TRAF6 oraz NEMO. Prowadzi to 

do obniżenia aktywności pro-zapalnego szlaku sygnałowego NFκB [52; 66; 79].  

1.2.4 Rola MCPIP1 w procesie nowotworzenia 

 Ostatnie publikacje wskazują na supresyjną rolę białka MCPIP1 w kilku typach 

nowotworów, tj. jasno-komórkowym raku nerki, raku piersi, neuroblastoma 

i kostniakomięsaku [53; 80-89]. Ponadto, wśród substratów białka MCPIP1, które są 

zaangażowane w regulację odpowiedzi immunologicznej, oprócz cytokin i chemokin, 

występują transkrypty genów wykazujących potencjał onkogenny, m. in. ID1 (inhibitor 

wiązania DNA 1; inhibitor of DNA binding 1) i C-REL [59].  

Analiza transkryptów oddziałujących z MCPIP1 w linii komórek ludzkiego raka 

piersi MDA-MB-231, pozwoliła na identyfikację pięciu mRNA, kodujących białka 

o działaniu anty-apoptotycznym [BCL2L1 białko anty-apoptotyczne L1 z rodziny BCL2; 

B-cell leukemia-2 L1), BCL2A1 (białko anty-apoptotyczne A1 z rodziny BCL2; B-cell 

leukemia-2 A1), BIRC3 (bakulowirusowy inhibitor apoptozy 3; baculoviral inhibitor of 

apoptosis repeat containing 3), RELB i BCL3 (białko anty-apoptotyczne BCL3; B-cell 

leukemia-3)] jako substraty  [53]. Supresja nowotworu piersi przez MCPIP1 jest również 

zależna od stymulowanej przez rybonukleazę deubikwitynacji RGS2 [67]. Wpływ 

nadprodukcji MCPIP1 w komórkach raka piersi był również badany in vivo. Eksperymenty 

na modelu mysim, wykazały, że sztucznie wywołana nadprodukcja rybonukleazy prowadzi 

do całkowitej regresji guza [53]. 

Niska ekspresja MCPIP1 jest również związana z rozwojem jasno-komórkowego 

raka nerki. Wymuszona nadprodukcja MCPIP1 w komórkach ludzkiej linii tego nowotworu, 

Caki-1, prowadzi do hamowania wzrostu, aktywacji apoptozy i inhibicji ścieżki sygnałowej 

Akt/mTOR [80]. Dalsze badania nad rolą rybonukleazy w rozwoju jasno-komórkowego raka 

nerki pozwoliły na opisanie korelacji niskiej ekspresji MCPIP1 ze stopniem rozwoju 

nowotworu. Eksperymenty in vivo w modelu mysim wykazały, że wymuszona nadprodukcja 
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MCPIP1 prowadzi do znacznego zmniejszenia rozmiarów guza w sposób zależny od 

aktywności rybonukleazowej białka. Dodatkowo zaobserwowano znaczące obniżenie 

unaczynienia guzów pod wpływem nadprodukcji tej rybonukleazy. Analiza komórek jasno-

komórkowego raka nerki z wyciszoną ekspresją genu MCPIP1 wykazały udział tego białka 

w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego. Dzięki tej aktywności MCPIP1 może 

hamować powstawanie przerzutów [81]. Ponadto, sekwencjonowanie transkryptomu 

komórek ludzkiej linii jasno-komórkowego raka nerki, Caki-1, z nadprodukcją MCPIP1 

wykazało obniżenie poziomu licznych mRNA, kodujących białka biorące udział w regulacji 

cyklu komórkowego, podziału komórek oraz naprawy i replikacji DNA. Ponadto, wśród 

transkryptów, których ilość była znacząco niższa w komórkach Caki-1 z nadprodukcją 

białka MCPIP1 znalazły się anty-apoptotyczne mRNA zidentyfikowane jako substraty 

rybonukleazy w komórkach raka piersi [82].  

Badania prowadzone w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii 

jednoznacznie wskazują na udział niskiego poziomu ekspresji MCPIP1 w rozwoju 

neuroblastoma [85-88]. Analiza ogólnodostępnych baz danych wykazała niemal całkowity 

brak ekspresji MCPIP1 w guzach neuroblastoma. Dodatkowo, wymuszona nadprodukcja 

MCPIP1 znacząco obniża potencjał proliferacyjny linii komórkowej tego nowotworu, 

BE(2)-C, w sposób częściowo zależny od aktywności rybonukleazowej [85]. Analiza 

transkryptomu komórek neuroblastoma z nadprodukcją białka MCPIP1, wykazała znaczne 

obniżenie poziomu transkryptów wielu genów o potencjale onkogennym, w tym 

kluczowych dla tego nowotworu onkogenów - MYCN i AURKA [86-87]. Ponadto, do 

transkryptów, których ilość uległa obniżeniu pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 

w komórkach neuroblastoma należały m.in. transkrypty kodujące transportery błonowe 

[SLC44A1 (gen z rodziny nośników substancji rozpuszczonej 44A1; solute carrier family 

member 44A1)], białka zaangażowane w replikację DNA [MCM10 (czynnik inicjacji 

replikacji utrzymywania minichromosomów 10; minichromosome maintenance 10 

replication initiation factor)] bądź charakterystyczne dla złośliwych typów neuroblastoma 

(CD248, kodujący endosialinę). Dodatkowo, analiza mikromacierzy miRNA wykazała 

spadek poziomu kilku słabo scharakteryzowanych miRNA, w tym miRNA-3613-3p 

w komórkach z nadprodukcją MCPIP1 w sposób zależny od aktywności rybonukleazowej 

[86]. Podobnie jak w przypadku linii komórkowej jasno komórkowego raka nerki, Caki-1, 

wymuszona nadprodukcja MCPIP1 w komórkach neuroblastoma prowadziła do hamowania 

aktywności szlaku sygnałowego Akt/mTOR [87]. Dalsze badania nad wpływem 
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podniesionej ekspresji MCPIP1 na komórki neuroblastoma wykazały częściowo zależne od 

aktywności rybonukleazowej zahamowanie cyklu komórkowego w fazie G1/S. Efekt ten 

związany był ze zmianą ekspresji wielu genów zaangażowanych w regulację cyklu 

komórkowego. Nadprodukcja MCPIP1 w komórkach neuroblastoma prowadziła do 

obniżenia poziomu cyklin z rodziny A, B, D oraz E, a także zahamowania aktywności kinaz 

cyklinozależnych 1, 2 i 4. Ponadto, w komórkach neuroblastoma z podwyższonym 

poziomem rybonukleazy zaobserwowano znaczący wzrost poziomu hamującego cykl 

komórkowy białka P27 [87-88]. 

Niedawne doniesienia wskazują też na supresyjną rolę białka MCPIP1 

w kostniakomięsaku. Ren i współpracownicy wykazali, że wysoka ekspresja miRNA-421 

oraz niski poziom transkryptu MCPIP1 jest skorelowany z niekorzystną biologią guzów tego 

nowotworu. Ponadto, zaobserwowano, że nadprodukcja białka MCPIP1 znosi 

pro-nowotworowy efekt podwyższonego poziomu miRNA-421, a także cykliny D1 oraz 

pro-apoptycznego białka BCL2 [89]. 

Inną przesłanką sugerującą zależną od białka MCPIP1 inhibicję procesu 

nowotworzenia jest indukcja ekspresji MCPIP1 w kilku ludzkich liniach komórkowych raka 

traktowanych inhibitorem proteasomu MG-132, stosowanym w terapiach anty-

nowotworowych. Rybonukleaza MCPIP1 będąc częścią kompleksu deubikwitynującego 

przyczynia się do toksyczności MG-132 poprzez hamowanie genotoksycznej aktywacji 

szlaku sygnałowego NFκB [66; 90].  

Wszystkie wyżej opisane doniesienia wskazują na supresyjną aktywność białka 

MCPIP1 w komórkach nowotworowych. Jednakże, badania nad regulacją ekspresji 

hamujących rozwój raka trzustki miRNA z rodziny miRNA-200 wykazały, że rybonukleaza 

MCPIP1 blokuje ich dojrzewanie. Ponadto wysoka wartość stosunku ilości MCPIP1/DICER 

była charakterystyczna dla złośliwych guzów raka trzustki [63]. Wydaje się zatem, że udział 

białka MCPIP1 w regulacji fenotypu i procesów wewnątrzkomórkowych może być zależny 

od typu nowotworu, a tym samym profilu onkogennych i supresorowych miRNA. 

1.2.5 Inne aktywności MCPIP1 

 Poza udziałem białka MCPIP1 w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej oraz 

wzrostu komórek nowotworowych udokumentowany został też szereg innych aktywności 

rybonukleazy. Jednym z nich jest zaangażowanie MCPIP1 w proces adipogenezy. 

Wykazano, że ekspresja rybonukleazy rośnie podczas różnicowania fibroblastów do 
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adipocytów, jednakże wymuszona nadprodukcja MCPIP1 prowadzi do zahamowania 

adipogenezy [91]. Dodatkowo, nadprodukcja MCPIP1 wpływa na poziom wielu miRNA 

biorących udział w regulacji dojrzewania adipocytów w linii komórkowej preadipocytow 

3T3-L1 [62]. MCPIP1 bierze udział również w różnicowaniu mysich komórek nerwowych 

[92]. Ponadto, MCPIP1 zaangażowane jest w przeciwdziałanie niedokrwieniu mięśnia 

sercowego oraz stymulacji różnicowania kardiomiocytów z komórek szpiku kostnego 

[93-95]. Wykazano również, że MCPIP1 reguluje kurczliwość komórek mięśni gładkich pod 

ciśnieniem hydrostatycznym, a także promuje ich apoptozę podczas rozwoju tętniaka 

[96-97]. Dodatkowo, MCPIP1 jest zaangażowane w zależne od cholesterolu odróżnicowanie 

komórek mięśni gładkich [98].  

  Poza wyżej nakreślonymi funkcjami białka MCPIP1 w różnych typach komórek 

rybonukleaza wspomaga przeciwwirusową odpowiedź organizmu poprzez degradację 

wirusowego RNA [99-104].  Wykazano, że MCPIP1 hamuje proliferację japońskiego wirusa 

zapalenia mózgu oraz wirusa dengi w sposób zależny od aktywności rybonukleazowej [99]. 

Ponadto, MCPIP1 może wiązać i degradować RNA wirusa zapalenia wątroby typu B oraz 

C, a jego ekspresja jest indukowana w zakażonych komórkach wątroby [100-101]. Kolejnym 

wirusowym substratem białka MCPIP1 jest RNA ludzkiego wirusa upośledzenia odporności 

(HIV-1; human immunodeficiency virus 1) [102]. Pokazano także, że rybonukleaza 

degraduje RNA wirusa Coxsackie B3 [103]. W genomie niektórych wirusów kodowane są 

funkcjonalne cząsteczki miRNA. Podobnie jak w przypadku ssaczych pre-miRNA, MCPIP1 

degraduje prekursorowe formy wirusowego miRNA wirusa mięsaka Kaposiego [104]. 

Opisane doniesienia wskazują na plejotropowe działanie białka MCPIP1 zarówno w stanach 

fizjologicznych, jak i patologicznych, którego rozwikłanie wymaga dalszych badań. 

1.2.6 Szlaki sygnałowe regulujące poziom białka MCPIP1 

 Po indukcji przez czynniki pro-zapalne ekspresja MCPIP1 jest ściśle kontrolowana 

poprzez regulację post-tanskrypcyjną oraz post-translacyjną. Transkrypt MCPIP1 jest 

degradowany przez rybonukleazę MCPIP1 tworząc swoistą pętlę ujemnego sprzężenia 

zwrotnego [55]. Ponadto, poziom transkryptu MCPIP1 jest kontrolowany przez miRNA-9 

[105-106]. Stabilność białka MCPIP1 jest regulowana przez kinazę związaną z receptorem 

interleukiny-1 1 (IRAK1; interleukin-1 receptor associated kinase 1) oraz kinazę inhibitora 

NFκB (IKK; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase). Fosforylowane MCPIP1 odłącza 
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się od siateczki reticulum endoplazmatycznego, a następnie ulega ubikwitynacji oraz 

degradacji [107-108]. 

1.3 Mikro RNA 

 Mikro RNA (miRNA) to najliczniejsza grupa pośród małych, niekodujących, 

regulatorowych RNA. Długość cząsteczki miRNA waha się pomiędzy 19 a 25 nukleotydów. 

Obecnie, znanych jest ponad 4500 miRNA, które zostały znalezione w organizmach 

wielokomórkowych oraz jednokomórkowych, a także w wirusach. MiRNA biorą udział 

w regulacji szerokiego spektrum procesów, tj. różnicowania oraz proliferacji komórek, 

metabolizmu komórkowego, apoptozy oraz stanu zapalnego [109].  

1.3.1 Biogeneza i funkcja miRNA 

 Mikro RNA kodowane są w genomie zarówno w intronach lub egzonach genów 

kodujących białka, jak i pod własnym promotorem. W przypadku mikro RNA występują 

również klastery genowe, w których pod jednym promotorem kontrolowana jest ekspresja 

kilku miRNA o podobnej funkcji. Transkrypcja miRNA, tak samo jak w przypadku 

cząsteczek mRNA, katalizowana jest przez polimerazę II [110]. W wyniku transkrypcji 

genów, kodujących miRNA, powstaje pierwotne mikro RNA (primary - pri-miRNA). 

W sekwencji cząsteczki pri-miRNA kodowana jest zwykle jedna cząsteczka 

prekursorowego mikro RNA (pre-miRNA). Pre-miRNA wyodrębnione są z transkryptu 

pri-miRNA dzięki charakterystycznej  strukturze spinki do włosów  [111]. Struktura 

pre-miRNA jest rozpoznawana i wiązana przez jądrowe białko wiążące pierwotny miRNA 

(DGCR8; DiGeorge syndrome critical region 8). Następnie, do DGCR8 związanego 

z pri-miRNA przyłącza się rybonukleaza Drosha, tworząc kompleks enzymatyczny 

nazywany mikroprocesorem. Katalizuje on reakcję cięcia po stronie 5’ oraz 3’ od struktury 

spinki do włosów (Ryc. 3). W ten sposób powstaje cząsteczka pre-miRNA o długości 70 

nukleotydów i charakterystycznej strukturze drugorzędowej z dwoma niesparowanymi 

nukleotydami na końcu 3’. Prekursorowe miRNA łączy się z eksportyną V, która wraz 

z Ran-GTP transportuje cząsteczkę do cytoplazmy (Ryc. 3). Tam pre-miRNA jest 

rozpoznawane przez rybonukleazę DICER, która katalizuje reakcję wycięcia pętli 

w strukturze drugorzędowej cząsteczki. Po cięciu rybonukleolitycznym powstaje 

dwuniciowe RNA z dwoma niesparowanymi nukleotydami na końcach 3’ każdej z nici (Ryc. 

3). Dupleks miRNA wraz z DICER jest wiązany przez białka z rodziny Argonaut, wiązania 

komplementarne pomiędzy nukleotydami zostają zerwane, a następnie jedna z nici jest 
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usuwana z kompleksu i ulega degradacji (Ryc. 3). W ten sposób powstaje dojrzała, 

jednoniciowa cząsteczka miRNA, która razem z wiążącym ją białkiem Argonaut tworzy 

kompleks indukowanego przez RNA wyciszania ekspresji genów (RISC; RNA-induced 

silencing complex) [109-111]. W przypadku części miRNA zarówno nić 3p jak i 5p  

dupleksu może działać w kompleksie RISC. Wybór nici uzależniony jest od typu i stadium 

rozwoju komórki [112]. 

 

Rycina 3. Biogeneza miRNA. Miejsca cięcia przez rybonukleazy Drosha i DICER 

zaznaczone odpowiednio kolorem zielonym i niebieskim. DGCR8, jądrowe białko wiążące 

pierwotny miRNA (DiGeorge syndrome critical region 8); Ago, białko Argonaut 2 

(Argonaute 2 protein). Opis w tekście. 

 Dojrzałe miRNA, jako część kompleksu RISC, wiążą się z częściowo 

komplementarnymi sekwencjami w transkryptomie. Charakterystycznym dla oddziaływania 
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miRNA-mRNA jest występowanie regionu komplementarnego o długości około 5-7 

nukleotydów na końcu 5’ miRNA, niesparowanej pętli, a także krótkiego regionu 

komplementarnego na końcu 3’. Pozwala to na przewidywanie docelowych transkryptów 

dla poszczególnych cząsteczek miRNA. W algorytmach służących do prognozowania 

oddziaływań mRNA:miRNA bierze się również pod uwagę termodynamikę interakcji, 

konserwację międzygatunkową miejsca wiązania w sekwencji mRNA oraz sekwencję 

otaczającą komplementarny region transkryptu [113-114]. 

Po związaniu mRNA przez kompleks RISC dochodzi do degradacji transkryptu lub 

zahamowania translacji. W ten sposób miRNA negatywnie regulują poziom białka 

kodowanego na matrycy docelowych transkryptów. Uważa się, że ekspresja ponad 60% 

genów kodujących białka jest częściowo kontrolowana przez miRNA. Ponadto, jeden 

transkrypt może być rozpoznawany przez liczne miRNA, podczas gdy jedna cząsteczka 

miRNA jest w stanie regulować wiele mRNA. Tworzy to skomplikowaną sieć wzajemnych 

zależności [115]. Co za tym idzie, aby zapewnić normalny wzrost i rozwój organizmu 

ekspresja genów kodujących miRNA musi być ściśle kontrolowana [109]. 

1.3.2 Udział miRNA w procesie nowotworzenia 

 Dzięki szerokiemu spektrum regulowanych transkryptów miRNA mogą wpływać na 

wszystkie cechy biologii komórek nowotworowych. W komórkach nowotworowych 

znaleziono globalny spadek ekspresji miRNA [116]. Ponadto, obniżenie aktywności lub 

poziomu białek biorących udział w biogenezie miRNA promuje transformację 

nowotworową [117]. Pomimo globalnego obniżenia ekspresji miRNA w nowotworach 

niektóre miRNA charakteryzują się znacząco podwyższonym poziomem w komórkach 

nowotworowych [118]. Badania nad funkcją poszczególnych cząsteczek miRNA pozwoliły 

zidentyfikować charakterystyczne dla danego typu nowotworu hamujące nowotworzenie 

supresorowe miRNA oraz wykazujące onkogenny potencjał onkomiry [119]. 

 Geny kodujące cząsteczki miRNA często zlokalizowane są na łamliwych regionach 

chromosomów. Regiony te łatwo ulegają reorganizacjom obserwowanym z dużą 

częstotliwością w procesie nowotworzenia [120]. Rzeczywiście, rozległe zmiany w profilu 

ekspresji miRNA zostały zaobserwowane w różnego rodzaju nowotworach. Szybki rozwój 

metod przesiewowych badania miRNA takich jak mikromacierze czy sekwencjonowanie 

RNA umożliwił dokładne określenie zmian profilu ekspresji miRNA w komórkach 

nowotworowych w porównaniu do prawidłowych tkanek. Wszystkie analizowane typy 
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nowotworów wykazywały charakterystyczny profil miRNA, który dodatkowo skorelowany 

był ze stopniem zaawansowania choroby oraz niektórymi cechami klinicznymi [121]. 

Ponadto, profil ekspresji miRNA w krwi obwodowej również jest charakterystyczny 

zarówno dla osób zdrowych i dotkniętych chorobą nowotworową w poszczególnych 

stadiach. Otwiera to drogę do nieinwazyjnej diagnostyki wielu typów nowotworów [122]. 

1.3.2.1 miRNA w neuroblastoma 

 Dysregulacja ekspresji miRNA przyczynia się do rozwoju neuroblastoma [123]. 

Szeroko zakrojone badania pozwoliły na opisanie wielu cząsteczek miRNA jako 

supresorowe miRNA lub onkomiry w tym typie nowotworu [124]. Najważniejszymi 

onkogennymi miRNA w neuroblastoma wydają się być miR-17-5p, miR-18a, miR-19a, 

miR-20a i miR-92 kodowane przez klaster miRNA-17-92. Wysoka ekspresja tych miRNA, 

spowodowana przez amplifikację kodującego je genu lub indukcję przez czynnik 

transkrypcyjny N-MYC, jest skorelowana ze złą prognozą. Poprzez negatywną regulację 

swoich genów docelowych miRNA z klastra miRNA-17-92 promują proliferację komórek 

nowotworowych i hamują apoptozę [125]. Do cząsteczek miRNA przyczyniających się do 

rozwoju neuroblastoma należy też miRNA-181, które wpływa na zdolność komórek do 

tworzenia przerzutów [126]. Ważnymi onkomirami w neuroblastoma są również 

miRNA-21, promujące aktywność mitogennej ścieżki sygnałowej Akt, oraz 

miRNA-380-5p, hamujące proces programowanej śmierci komórki [127-128]. Co ciekawe, 

jedno z miRNA wykazujących onkogenny potencjał w neuroblastoma, miRNA-9, 

negatywnie reguluje transkrypt MCPIP1 [106; 129].  

 W komórkach neuroblastoma zaobserwowano też niską ekspresję wielu miRNA 

skorelowaną z agresywnym subtypem choroby. Wiele z tych cząsteczek tworzy kompleksy 

RISC wiążące i degradujące transkrypt genu MYCN, tj. miRNA-34a, miRNA-34c, let-7, 

miRNA-101. Ponadto, znaleziono supresorowe miRNA regulujące poziom transkryptów 

anty-apoptotycznych (miRNA-34a, miRNA-204), a także promujących szybką progresję 

przez cykl komórkowy (miRNA-34a, miRNA-885-5p) lub metastazę (miRNA-145) [124]. 

Wykazano też, że miRNA-429 może hamować wzrost i powstawanie przerzutów 

neuroblastoma poprzez inhibicję aktywności NFκB [130].  

 Coraz lepsze poznanie roli poszczególnych miRNA w neuroblastoma oraz profilu 

ekspresji tych cząsteczek w kolejnych stadiach zaawansowania choroby stwarza możliwość 

wykorzystania miRNA w diagnostyce oraz terapii tego nowotworu. Jedną ze strategii 
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terapeutycznych jest przywrócenie normalnego poziomu supresorowego miRNA za pomocą 

mimik miRNA - chemicznie zmodyfikowanych oligonukleotydów, które mają sekwencję 

naturalnie występującej cząsteczki miRNA [131]. Ukierunkowane dostarczanie mimik 

miRNA-34a do komórek neuroblastoma, prowadzi do zahamowania wzrostu guza in vivo 

[132]. Innym rodzajem potencjalnych terapii wykorzystujących miRNA jest wyciszenie 

onkogennego miRNA za pomocą antagomirów - chemicznie modyfikowanych 

oligonukleotydów, które mają sekwencje komplementarne do endogennego miRNA [133]. 

Zastosowanie antagomirów miRNA-17-5p prowadzi do całkowitej regresji guzów 

neuroblastoma in vivo w 30% przypadków [134]. Ponieważ możliwość klinicznego 

zastosowania miRNA w leczeniu neuroblastoma staje się coraz bardziej prawdopodobna, 

ważne jest dokładne poznanie zaangażowania zależnej od miRNA regulacji ekspresji genów 

w patogenezę tej choroby. 

1.3.2.2 Udział miRNA w patogenezie czerniaka 

 Komórki czerniaka charakteryzują się bardzo dużą liczbą somatycznych mutacji, 

w tym związanych z regulacją ekspresji genów przez miRNA. Wśród nich znajdują się 

mutacje w miejscu wiązania miRNA-221 w transkrypcie protoonkogenu KIT, oraz zależna 

od ekspozycji na promienie UV nadekspresja miRNA-21 [135-136]. W agresywnych 

subtypach czerniaka znaleziono też podwyższony poziom miRNA-15b, hamującego 

apoptozę, oraz miRNA-146a i miRNA-150, aktywujących mitogenną ścieżkę sygnałową 

NOTCH [137-138]. Co ciekawe, miRNA-146a jest negatywnie regulowany przez 

rybonukleazę MCPIP1 [77]. Poza wspomnianymi onkomirami, wiele cząsteczek miRNA 

wykazujących onkogenny potencjał w neuroblastoma pełni podobną funkcję w komórkach 

czerniaka, tj. miRNA kodowane przez klaster miRNA-17-92 [139-140].  

 W guzach czerniaka znaleziono znaczące obniżenie ekspresji supresorowych 

miRNA. Należą do nich let-7 oraz miRNA-193b, które hamują produkcję białek 

promujących progresję przez cykl komórkowy [141-142]. Ponadto, wiele miRNA 

w komórkach czerniaka może hamować aktywność szlaku Akt/mTOR – tj. miRNA-199-3p, 

miRNA-429, miRNA-224 [143]. Inne cząsteczki miRNA, miRNA-579-3p oraz miRNA-

524-5p przyczyniają się do supresji rozwoju czerniaka poprzez wiązanie transkryptu BRAF 

[144-145]. Ponadto, wiele supresorowych miRNA znalezionych w komórkach 

neuroblastoma wykazuje tę samą aktywność w czerniaku m.in. miRNA-34a, miRNA-145 

[143]. 
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 Podobnie jak w przypadku neuroblastoma, obecna wiedza na temat deregulacji 

miRNA w czerniaku otwiera możliwość wykorzystania tych cząsteczek w terapii. Gilot 

i współpracownicy wykorzystali istnienie sekwencji częściowo komplementarnych do 

miRNA-16 w transkrypcie białka związanego z tyrozynazą 1 (TYRP1; tyrosinase-related 

protein 1). Mogą one wiązać supresorowe miRNA-16 i zmniejszać stężenie funkcjonalnej 

cząsteczki w komórce nowotworowej. Wprowadzenie do komórek oligonukleotydów 

o wysokim powinowactwie do wspomnianych miejsc wiązania w transkrypcie TYRP 

prowadziło do znaczącego zmniejszenia guzów czerniaka in vivo [146]. Ponadto, celowane 

dostarczanie miRNA-34a do komórek czerniaka prowadziło do obniżenia rozmiarów 

płucnych metastaz czerniaka u myszy. Skuteczność wprowadzenia miRNA-34a do komórek 

nowotworowych w redukcji wielkości guza u myszy została wykazana również w przypadku 

neuroblastoma [147]. Ponieważ zastosowanie terapii wykorzystujących cząsteczki  miRNA 

w leczeniu nowotworów neuroektodermalnych staje się coraz bardziej prawdopodobne 

rozwikłanie wpływu czynników regulujących ekspresję miRNA, takich jak rybonukleaza 

MCPIP1, na biologię komórek nowotworowych jest ważnym celem badawczym. 

  



34 

 

2. ZAŁOŻENIA I CELE PRACY 

 Podczas realizacji wcześniejszych projektów w Pracowni Genetyki Molekularnej 

i Wirusologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego scharakteryzowano komórki neuroblastoma z nadprodukcją białka MCPIP1. 

Wykazano, że ich proliferacja jest zahamowana a cykl komórkowy zablokowany w fazie 

G1/S. Ponadto, pod wpływem nadprodukcji MCPIP1w komórkach neuroblastoma zmienia 

się ekspresja szeregu onkogenów oraz genów supresorowych, a także kilku cząsteczek 

miRNA [85-88]. 

 Badania przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej nakierowane były na 

wyjaśnienie niektórych aspektów molekularnych mechanizmów supresyjnej aktywności 

białka MCPIP1 w komórkach neuroblastoma, a także weryfikację hipotezy o uniwersalnym 

działaniu tej rybonukleazy w nowotworach pochodzenia neuroektodermalnego. W tym celu 

założono trzy cele badawcze: 

i) określenie roli negatywnie regulowanego przez MCPIP1 miRNA-3613-3p w komórkach 

nauroblastoma, poprzez charakterystykę komórek tego nowotworu linii BE(2)-C 

z nadekspresją badanego miRNA; 

ii) identyfikację substratów rybonukleazy MCPIP1 w komórkach neuroblastoma; 

iii) opisanie roli MCPIP1 w innym nowotworze pochodzenia neuroktodermalnego, 

czerniaku, poprzez analizę endogennej ekspresji MCPIP1 w komórkach czerniaka oraz 

charakterystykę komórek tego nowotworu z nadprodukcją białka MCPIP1. 
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3. MATERIAŁY I METODY 

3.1 Hodowla komórek neuroblastoma, czerniaka oraz raka prostaty in vitro 

W badaniach opisanych w niniejszej pracy doktorskiej wykorzystano siedem linii 

komórkowych neuroblastoma, trzy linie czerniaka oraz jedną linię raka prostaty. Wszystkie 

stosowane linie komórkowe zostały wyprowadzone z ludzkich guzów. Hodowano 

następujące linie: neuroblastoma: BE(2)-C (ATCC, CRL-2268, Manassas, VA, USA), 

KELLY (DSMZ, ACC 355, UK), IMR-32 (ATCC, CCL-127, USA), SK-N-SH (ATCC, 

HTB-11, UK), CHP-134 (ECACC, 06122002, USA), LAN-1 (DSMZ, ACC 655, UK) oraz 

LAN-5 (DSMZ, ACC 673, Leibniz-Institut DSMZ – Deutsche Sammlung von 

Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Niemcy); melanoma: HT-144 (ATCC, HTB-63, 

USA), SK-MEL-28 (ATCC, HTB-72, USA) i MV3 (udostępniona przez dr Paolę Zigrino 

z Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy), a także raka prostaty PC3 (ECACC, 90112714, USA). 

Wszystkie komórki hodowano w standardowych warunkach – temperatura 37 oC, 5% CO2 

w inkubatorze firmy ThermoFisher Scientific (Waltham, MA, USA) model 3111 

w sterylnych butelkach hodowlanych o powierzchni 75 cm2 (734-0965, Falcon Corning, 

USA). Konfluencja komórek nie przekraczała 70%.  

Komórki BE(2)-C oraz SK-MEL-28 były hodowane w mieszaninie pożywek Eagle's 

Minimum Essential Medium (M4655, Sigma, Darmstadt, Niemcy) i F12 Medium 

w stosunku 1:1 z dodatkiem 1% aminokwasów endogennych (NEAA; non essential amino 

acids) (M7145, Sigma, Darmstadt, Niemcy), 1 mM pirogronianiu sodu (S8636, Sigma, 

Darmstadt, Niemcy) i 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS; fetal bovine serum) (10270, 

Gibco, Waltham, MA USA). Do hodowli komórek KELLY i CHP-134 zastosowano 

pożywkę RPMI 1640 medium (R8758, Sigma, Darmstadt, Niemcy) suplementowaną 10% 

FBS-em. Linie komórkowe IMR-32 i SK-N-SH hodowane były w pożywce Eagle's 

Minimum Essential Medium z dodatkiem 1% NEAA, 1 mM pirogronianiu sodu i 10% 

FBS-u. Do hodowli komórek LAN-1 oraz PC3 użyto mieszaniny pożywek Eagle's Minimum 

Essential Medium i F12 Medium w stosunku 1:1 suplementowanej 10% FBS-em. Natomiast 

komórki LAN-5 hodowane były w pożywce RPMI 1640 medium z dodatkiem 20% FBS-u. 

Do hodowli komórek czerniaka HT-144 zastosowano pożywkę McCoy’s 5A Modified 

Medium (M9309, Sigma, Darmstadt, Niemcy) suplementowaną 10% FBS-em. Komórki 

MV3 były hodowane w pożywce RPMI 1640 medium z dodatkiem 1% NEAA i 10% FBS-u. 

Dodatkowo, do pożywek hodowlanych dodawano gentamycynę (G1397, Sigma, Darmstadt, 
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Niemcy) w stężeniu 50 μg/ml. Wszystkie hodowane komórki cechowały się wysoką 

przyczepnością do naczynia hodowlanego, dlatego w celu przeprowadzenia pasaży komórki 

były trypsynizowane przy użyciu roztworu Trypsin-EDTA  (T4049, Sigma, Darmstadt, 

Niemcy). Komórki były rutynowo sprawdzane pod kątem obecności mykoplazmy za 

pomocą zestawu MycoAlert Mycoplasma Detection Kit (LT07, Lonza, Allendale, NJ, 

USA). Wyniki wszystkich przeprowadzonych testów były negatywne. 

3.2 Traktowanie komórek czerniaka interleukiną 1β (IL-1β) 

Komórki czerniaka HT-144, SK-MEL-28 oraz MV3 wysiewano na płytki 6-dołkowe 

(353046, Falcon Corning, USA) w liczbie odpowiednio 15 tys./cm2, 7,3 tys./cm2 

i 10,5 tys./cm2 w pełnej pożywce hodowlanej. Po upływie tego czasu pożywkę zmieniano na 

świeżą z dodatkiem IL-1β (PHC0814, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) 

w stężeniu 10 ng/ml lub, w przypadku komórek kontrolnych, objętością dimetylosulfotlenku 

(DMSO; dimethyl sulfoxide) (D2650, Sigma, Darmstadt, Niemcy) równą stosowanej 

objętości roztworu IL-1β. Następnie komórki w trzech punktach czasowych (6, 24 oraz 48 

godzin) były poddane lizie przy użyciu odczynnika TRI-REAGENT (TRI118, Lab Empire, 

Rzeszów, Poland). Z zebranych lizatów izolowano RNA oraz białko według procedur 

opisanych w podrozdziale 3.5.1 i 3.7.1.  

3.3 Opis zastosowanych konstruktów genetycznych 

3.3.1 Plazmidy pcDNA3.1-MCPIP1-wt oraz pcDNA3.1-MCPIP1-D141N 

 W celu uzyskania egzogennej nadprodukcji MCPIP1 w komórkach neuroblastoma 

BE(2)-C oraz KELLY, a także komórkach czerniaka MV3, zastosowano ekspresyjne 

wektory plazmidowe pcDNA3.1 (V79020, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) 

z wklonowaną sekwencją dla dzikiej formy MCPIP1 (MCPIP1-wt) lub mutanta punktowego 

MCPIP1 (MCPIP1-D141N). Opisane wektory ekspresyjne zostały uzyskane dzięki 

uprzejmości Prof. Jolanty Jury. Szerszą charakterystykę plazmidów MCPIP1-wt oraz 

MCPIP1-D141N można znaleźć w publikacji jej zespołu [74].  

3.3.2 Plazmid pCMV2-FLAG-MCPIP1-D141N 

 Na potrzeby immunoprecypitacji RNA z mutantem punktowym białka MCPIP1 

połączonym z metką Flag zastosowano wektor ekspresyjny pCMV2-Flag (E7033; Sigma, 

Darmstadt, Niemcy) z wklonowaną sekwencją dla mutanta punktowego MCPIP1. Podobnie 

jak wektory ekspresyjne pcDNA3.1-MCPIP1-wt oraz pcDNA3.1-MCPIP1-D141N plazmid 
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pCMV2-MCPIP1-D141N-Flag został przekazany przez Prof. Jolantę Jurę, a jego dokładny 

opis znajduje się w publikacji Lipert i współpracowników [74].  

3.3.3 Plazmid pmiRGlo-APAF1_3’UTR 

 Aby określić stabilność fragmentu 3’UTR APAF1 w komórkach BE(2)-C 

z nadekspresją miRNA-3613-3p skonstruowano wektor reporterowy, w którym 

wspomniany region transkryptu APAF1 umiejscowiony jest za sekwencją kodującą 

lucyferazę świetlika. W tym celu fragment mRNA APAF1 (według sekwencji 

NM_013229.3) zawierający przewidywane miejsca wiązania dla miRNA-3613-3p 

amplifikowano za pomocą PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy; polymerase chain 

reaction) (przebieg reakcji oraz zastosowane startery opisano w podrozdziale 3.5.7). 

Następnie, produkt reakcji PCR rozdzielono za pomocą elektroforezy w 1% żelu 

agarozowym z dodatkiem 0,005% barwnika Simply Safe (E-4600, Eurx, Gdańsk, Polska) 

w celu uwidocznienia prążków DNA. Prążek zawierający amplifikowany fragment 

transkryptu APAF1 wycięto, a następnie DNA izolowano za pomocą zestawu Gel-Out 

(024-50, A&A Biotechnology, Gdynia, Polska) zgodnie z protokołem dostarczonym przez 

producenta. Wyekstrahowane produkty i wektor plazmidowy pmiRGlo (E1330, Promega, 

Madison, Wisconsin, USA) trawiono przy użyciu enzymów restrykcyjnych XhoI (R0146) 

i SalI (R3138) (New England Biolabs, Ipswich, Massachusetts, USA). Po trawieniu plazmid 

pmiRGlo był dodatkowo defosforylowany przez dodanie CIP (fosfataza jelitowa cielęca; 

calf intestial phospatase) (M0290, New England Biolabs, Ipswich, Massachusetts, USA). 

Następnie DNA oczyszczono za pomocą zestawu QIAquick Nucleotide Removal (28304, 

QIAGEN, Venlo, Holandia). Fragment 3'UTR APAF1 włączono do wektora plazmidowego 

pmiRGlo przy użyciu ligazy DNA T4 (M0202, New England Biolabs, Ipswich, 

Massachusetts, USA). Stosowany iloraz ilości wektora i wstawki wynosił 1:3. Do ligacji 

użyto 50 ng wektora pmiRGlo w całkowitej objętości reakcji 20 μl. Otrzymany konstrukt 

genetyczny zweryfikowano poprzez sekwencjonowanie DNA w firmie zewnętrznej 

(Genomed, Warszawa, Polska). 

3.3.4 Plazmid pmiRGlo-AURKA_3’UTR  

Plazmid pmiRGlo-AURKA_3’UTR posłużył do określenia stabilności 3’UTR genu 

AURKA w komórkach neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1. W celu skonstruowania tego 

plazmidu zlecono firmie GenScript (Leiden, Holandia) syntezę 3'UTR AURKA (według 

sekwencji NM_198433.3) wraz z miejscami dla enzymów restrykcyjnych NheI i XhoI 
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dodanymi na końcach odpowiednio 3' i 5', a następnie wklonowanie tego fragmentu DNA 

do wektora pcDNA3.1. Otrzymany plazmid (pcDNA3.1-AURKA_3’UTR) oraz plazmid 

pmiRGlo trawiono przy użyciu enzymów restrykcyjnych NheI (R3131, LabJot, Warszawa, 

Polska) i XhoI (R0146, LabJot, Warszawa, Polska), a następnie rozdzielano metodą 

elektroforezy w 1% żelu agarozowym dla pmiRGlo lub 2% żelu agarozowym dla 

pcDNA3.1_AURKA-3′UTR. Trawiony plazmid pmiRGlo był dodatkowo defosforylowany 

przy użyciu CIP. DNA w żelu agarozowym uwidoczniono dzięki dodaniu barwnika Simply 

Safe. Następnie, prążki DNA zawierające strawione pmiRGlo i 3’UTR transkryptu AURKA 

wycięto z żeli agarozowych i izolowano przy użyciu zestawu Gel-Out zgodnie z instrukcją 

dołączoną przez producenta (024-50, A&A Biotechnology, Gdynia, Polska).  Uzyskany 

fragment AURKA-3′UTR włączono do wektora plazmidowego pmiRGlo przy użyciu ligazy 

DNA T4. Zastosowano stosunek wektor:wstawka wynoszący 1:3. Do reakcji użyto 50 ng 

DNA w mieszaninie reakcyjnej o objętości 20 μl. Sekwencję uzyskanego konstruktu 

sprawdzono poprzez sekwencjonowanie w firmie zewnętrznej (Genomed, Warszawa, 

Polska). 

3.3.5 Plazmidy wykorzystane do badania wiązania MCPIP1 do transktyptu AURKA 

 Aby określić przybliżony fragment 3’UTR transkryptu AURKA niezbędny dla 

interakcji mRNA z rybonukleazą MCPIP1 wykorzystano wektory reporterowe, w których 

fragmenty 3’UTR AURKA wklonowano za sekwencją kodującą lucyferazę świetlika. W celu 

skonstruowania wspomnianych wektorów zlecono firmie Genomed (Warszawa, Polska) 

syntezę regionu konserwatywnego (CR; conservative region) AURKA 3'UTR, a także 

przewidywanych miejsc wiązania białka MCPIP1 (PBS; putative binding sites) z miejscami 

rozpoznawanymi przez enzymy restrykcyjne NheI i SalI dodanymi odpowiednio na końcach 

5 'i 3'. Sekwencje zamówionych wstawek podano w Tabeli I. Dodatkowo, do sekwencji 

PBS2 dodano sekwencje o długości około 20 nt na końcach 3’ oraz 5’ w celu zapewnienia 

niezmienionej struktury drugorzędowej RNA w końcowym transkrypcie (lucyferaza_PBS2) 

(Tabela I). Ponadto, do przeprowadzonych analiz włączono zmutowaną sekwencję PBS1, 

zawierającą dwie substytucje wprowadzone w celu ustabilizowania struktury drugorzędowej 

(PBS1stab) (Tabela I). Następnie, wstawki zebrane w Tabeli I wklonowano do wektora 

pJet1.2 przy użyciu zestawu do klonowania PCR CloneJET (K1231, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

Zastosowano stosunek wektor:wstawka wynoszący 1:5. Pusty wektor plazmidowy 

pmiRGlo, pJet1.2_AURKA-CR, pJet1.2_AURKA-PBS1wt, pJet1.2_AURKA-PBS1stab, 



39 

 

pJet1.2_A i pJet1.2_AURKA-PBS3 trawiono przy użyciu enzymów restrykcyjnych NheI 

i SalI (R3138, LabJot, Warszawa, Polska), a następnie rozdzielono elektroforetycznie w 1% 

żelu agarozowym dla pmiRGlo lub 5% żelu agarozowym dla pJet1.2_AURKA-CR, 

pJet1.2_AURKA-PBS1wt, pJet1.2_AURKA-PBS1stab, pJet1.2_AURKA oraz 

pJet1.2_AURKA-PBS3. Prążki DNA zostały  uwidocznione poprzez barwienie barwnikiem 

Simply Safe. Po rozdziale, strawione pmiRGlo i odpowiednie wstawki wycięto z żeli 

agarozowych i izolowano przy użyciu zestawu Gel-Out (024-50, A&A Biotechnology, 

Gdynia, Polska). Trawiony plazmid pmiRGlo został dodatkowo defosforylowany przy 

użyciu CIP. Następnie AURKA-CR, AURKA-PBS1wt, AURKA-PBS1stab, AURKA-

PBS2 i AURKA-PBS3 włączono do wektora plazmidowego pmiRGlo przy użyciu ligazy 

DNA T4. Stosunek wektor:wstawka wynosił 1:20. Do ligacji użyto 50 ng wektora pmiRGlo 

w mieszaninie reakcyjnej o całkowitej objętości 20 μl. Wszystkie konstrukty genetyczne 

zweryfikowano przez sekwencjonowanie w firmie zewnętrznej (Genomed, Warszawa, 

Polska). 

Tabela I. Fragmenty 3’UTR transkryptu AURKA wraz z dodanymi sekwencjami 

rozpoznawanymi przez enzymy restrykcyjne NheI oraz SalI  

Fragment Sekwencja 

AURKA-CR 

CTACTAGCTAGCCCTTCCTAGTACCTGAGTGAGTGTGTAA 

CTTATTGGGTTGGCGAAGCCTGGTAAAGCTGTTGGAATGA 

GTATGTGATTCTTTTTAAGTATGAAAATAAAGATATATGT 

ACAGACTGTCGACCGAAGC 

AURKA-

PBS1wt 

CTACTAGCTAGCTGAGTGAGTGTGTAACTTATTGGGTCGA 

CCGAAGC 

AURKA-

PBS1stab 

CTACTAGCTAGCTGAGTGAGTGTGTAACTCACTGGGTCGA 

CCGAAGC 

AURKA-PBS2 

CTACTAGCTAGCTGCTACCTTACTGGAATTTACCTGGTAA 

AGCTGTTGGAATGAGTTAAATTCCAGTAAGGTAGCAGTCG 

ACCGAAGC 

AURKA-PBS3 
CTACTAGCTAGCCTTTTTAAGTATGAAAATAAAGGTCGAC 

CGAAGC 
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*Sekwencje dla enzymów restrykcyjnych zostały podkreślone. AURKA-CR, konserwatywny 

region ludzkiego transkryptu AURKA 3’UTR na podstawie sekwencji NM_198433.3 (2079-

2193); AURKA-PBS1wt, przewidywane miejsce wiązania MCPIP1 w konserwatywnym 

regionie ludzkiego transkryptu AURKA 3’UTR na podstawie NM_198433.3 (2092-2114); 

AURKA-PBS1stab, przewidywane miejsce wiązania MCPIP1 w konserwatywnym regionie 

ludzkiego transkryptu AURKA 3’UTR na podstawie NM_198433.3 (2092-2114) 

z wprowadzonymi dwoma mutacjami punktowymi w celu stabilizacji struktury 

drugorzędowej RNA; AURKA-PBS2, przewidywane miejsce wiązania MCPIP1 

w konserwatywnym regionie ludzkiego transkryptu AURKA 3’UTR na podstawie 

NM_198433.3 (2125-2148) z 20 nt sekwencjami dodanymi na końcach 3’ oraz 5’ aby 

zapewnić niezmienioną strukturę drugorzędową RNA (pogrubione); AURKA-PBS3, 

przewidywane miejsce wiązania MCPIP1 w konserwatywnym regionie ludzkiego 

transkryptu AURKA 3’UTR na podstawie NM_198433.3 (2157-2178). 

3.4. Transfekcja komórek neuroblastoma oraz czerniaka 

3.4.1 Transfekcja komórek BE(2)-C mimikami miRNA-3613-3p 

 Mimiki miRNA-3613-3p (4464066) a także oligonukleotydy niewykazujące 

komplementarności do żadnej sekwencji w ludzkim transkryptomie (4464058), zastosowane 

jako kontrole negatywne, zakupiono od firmy Ambion (Waltham, MA, USA). Aby uzyskać 

egzogenną nadekspresję miRNA-3613-3p, komórki BE(2)-C wysiano w gęstości 30 tys./cm2 

na płytce 6-dołkowej w pożywce hodowlanej. Po 24 godzinach pożywkę zmieniono na 

świeżą. Mimiki miRNA oraz kontrole negatywne zmieszano z Lipofectamine 2000 

(11668030, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) a następnie rozcieńczono 

w pożywce OPTI-MEM (bez dodatku FBS-u) (11058021, Gibco, Waltham, MA, USA). Tak 

przygotowane mieszaniny inkubowano 5 min w temperaturze pokojowej, a następnie 

dodano do hodowli komórkowej tak aby końcowe stężenie mimik wynosiło 30 nM, 40 nM 

lub 50 nM. Ilość stosowanej Lipofectamine 2000 na jeden dołek płytki 6-dołkowej wynosiła 

3 μg. Transfekowane komórki pasażowano po 24 godzinach. W celu osiągnięcia 

przedłużonej nadekspresji miRNA-3613-3p, mimiki miRNA lub kontrole negatywne 

zmieszane z Lipofectamine 2000 oraz rozcieńczone w pożywce OPTI-MEM dodano do 

hodowli transfekowanych komórek po 48 godzinach. Poziom osiągniętej nadekspresji 

miRNA-3613-3p zweryfikowano metodą  RT-qPCR (ilościowa reakcja łańcuchowa 
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polimerazy w czasie rzeczywistym; real time quantitative polymerase chain reaction), jak 

opisano w podrozdziale 3.5.9. 

3.4.2 Transfekcja komórek neuroblastoma oraz czerniaka plazmidami ekspresyjnymi 

pcDNA3.1-MCPIP1-wt i pcDNA3.1-MCPIP1-D141N 

 W celu osiągnięcia nadprodukcji MCPIP1 komórki neuroblastoma BE(2)-C 

i KELLY, a także komórki czerniaka MV3, transfekowano wektorami ekspresyjnymi 

pcDNA3.1 z wklonowaną sekwencją kodującą odpowiednio dziką lub zmutowaną formę 

rybonukleazy. Jako kontrolę zastosowano komórki transfekowane pustym plazmidem 

pcDNA3.1.  

 Przed transfekcją komórki BE(2)-C, KELLY oraz MV3 wysiewano na płytki 

6-dołkowe w liczbie odpowiednio 30 tys./cm2, 100 tys./cm2 oraz 10,5 tys./cm2 w pożywce 

hodowlanej. Po upływie 24 godzin pożywkę komórkową zmieniono. Następnie 

przygotowano mieszaniny plazmidowego DNA i polietylenoiminy (PEI) (408727, Sigma, 

Darmstadt, Niemcy) w stosunku 1:3 oraz rozcieńczono w pożywce OPTI-MEM. 

Rozcieńczone mieszaniny inkubowano 15 minut w temperaturze pokojowej, a następnie 

dodawano do dołków z komórkami w ilości 3 μg plazmidowego DNA na dołek. Pożywkę 

zawierającą mieszaninę DNA i PEI usunięto oraz zmieniono na świeżą pożywkę hodowlaną 

po 5, 6 lub 7 godzinach odpowiednio dla komórek KELLY, MV3 oraz BE(2)-C. Po upływie 

24 godzin od transfekcji pożywkę hodowlaną zmieniono na pożywkę selekcyjną – pełną 

pożywkę uzupełnioną antybiotykiem selekcyjnym genetycyną (G418, Lab Empire, 

Rzeszów, Polska) w stężeniu 1 mg/ml, 0,9 mg/ml lub 0,8 mg/ml odpowiednio dla komórek 

KELLY, MV3 oraz BE(2)-C. Pożywkę selekcyjną zmieniano codziennie, aż do upływu 

4 dni od transfekcji, kiedy to komórki zostały zebrane. Poziom osiągniętej nadekspresji 

MCPIP1 określono metodą western blot, której  opis znajduje się w podrozdziale 3.7.2. 

3.4.3 Transfekcja komórek neuroblastoma BE(2)-C oraz KELLY plazmidem 

ekspresyjnym pCMV2-MCPIP1-D141N-Flag 

 Na potrzeby immunoprecypitacji RNA z białkiem MCPIP1-D141N komórki 

neuroblastoma linii BE(2)-C oraz KELLY transfekowano plazmidowym wektorem 

ekspresyjnym pCMV2-MCPIP1-D141N-Flag, lub pCMV2-Flag, stosowanym jako kontrola 

negatywna.  
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 Przed wprowadzeniem plazmidu pCMV2-MCPIP1-D141N-Flag, komórki linii 

BE(2)-C i KELLY zostały wysiane na płytki 6-dołkowe w liczbie odpowiednio 30 tys./cm2  

i 100 tys./cm2 w pożywce hodowlanej. Po 24 godzinach pożywkę zmieniono. Jednocześnie 

przygotowano mieszaniny plazmidowego DNA i PEI w stosunku 1:3 rozcieńczone w OPTI-

MEM. Otrzymane w ten sposób mieszaniny DNA i PEI inkubowano przez 15 minut 

w temperaturze pokojowej. Po inkubacji rozcieńczone mieszaniny dodawano do komórek 

w ilości 3 μg DNA na dołek. Pożywkę zmieniono na świeżą pożywkę hodowlaną po 

odpowiednio 5 oraz 7 godzinach dla komórek KELLY oraz BE(2)-C. Komórki zebrano po 

48 godzinach od transfekcji, a następnie poddano lizie oraz immunoprecypitacji RNA 

z użyciem szczurzych, monoklonalnych przeciwciał anty-Flag (SAB4200071, Sigma-

Aldrich, Darmstadt, Niemcy) (procedura immunoprecypitacji została opisana 

w podrozdziale 3.6). Poziom uzyskanej produkcji mutanta punktowego MCPIP1 

połączonego z metką Flag określono metodą western blot, która została opisana 

w podrozdziale 3.7.2. 

3.4.4 Kotransfekcja komórek BE(2)-C mimikami miRNA-3613-3p oraz wektorem 

reporterowym pmiRGlo-APAF1_3’UTR 

 Celem określenia stabilności fragmentu 3’UTR transkryptu APAF1 w komórkach 

neuroblastoma pod wpływem nadekspresji miRNA-3613-3p, komórki linii BE(2)-C 

kontransfekowano mimikami badanego miRNA oraz wektorem reporterowym 

zawierającym fragment 3’UTR APAF1 wklonowany za sekwencją kodującą lucyferazę 

świetlika. W prowadzonych badaniach jako kontrolę dla wektora reporterowego pmiRGlo-

APAF1_3’UTR zastosowano pusty plazmid pmiRGlo. 

 Komórki neuroblastoma linii BE(2)-C wysiano na płytkę 6-dołkową w liczbie 30 

tys./cm2 w pożywce hodowlanej. Po upływie doby pożywkę zmieniono. Następnie 

przygotowano mieszaniny mimik miRNA-3613-3p lub oligonukleotydów niewykazujących 

komplementarności do żadnej sekwencji w ludzkim transkryptomie oraz wektorów 

plazmidowych pmiRGlo-APAF1_3’UTR bądź pmiRGlo z Lipofectamine 2000. 

Przygotowane mieszaniny rozcieńczono w OPTI-MEM po czym inkubowano przez 

15 minut w temperaturze pokojowej. Tak przygotowane mieszaniny transfekcyjne 

dodawano do komórek. Końcowe stężenie mimik miRNA-3613-3p wynosiło 40 nM. Do 

każdego dołka płytki 6-dołkowej dodawano plazmidowe DNA oraz Lipofectamine 2000 

w ilości odpowiednio 3 μg oraz 6 μl. Komórki inkubowano z mieszaninami transfekcyjnymi 
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przez 24 godziny, a następnie pożywkę zmieniono na świeżą pożywkę hodowlaną. Po 

upływie kolejnych 24 godzin komórki lizowano oraz mierzono luminescencję (procedura 

została opisana w podrozdziale 3.9).  

3.4.5 Kotransfekcja komórek neuroblastoma wektorami ekspresyjnymi pozwalającymi na 

wydajną nadprodukcję białka MCPIP1 oraz plazmidami reporterowymi zawierającymi 

fragmenty transkryptu AURKA 

 Na potrzeby badania interakcji rybonukleazy MCPIP1 z mRNA AURKA komórki 

neuroblastoma kotransfekowano wektorami ekspresyjnymi pcDNA3.1-MCPIP1-wt lub 

pcDNA3.1-MCPIP1-D141N oraz plazmidami reporterowymi pmiRGlo-AURKA_3’UTR, 

pmiRGlo-AURKA_CR, pmiRGlo-AURKA_PBS1wt, pmiRGlo-AURKA_PBS1stab, 

pmiRGlo-AURKA_PBS2 bądź pmiRGlo-AURKA_PBS3. Jako kontrole negatywne 

zastosowano komórki kotransfekowane pustym plazmidem pcDNA3.1 i odpowiednim 

wektorem reporterowym oraz pustym plazmidem pmiRGlo i odpowiednim wektorem 

ekspresyjnym. Kotransfekcję wektorami ekspresyjnymi oraz wektorem reporterowym 

pmiRGlo-AURKA_3’UTR przeprowadzono dla linii komórkowych BE(2)-C oraz KELLY, 

natomiast procedura kotransfekcji plazmidów ekspresyjnych i pozostałych wektorów 

reporterowych została wykonana jedynie dla komórek BE(2)-C. 

 24 godziny przed transfekcją komórki wysiewano w pożywce hodowlanej na płytkę 

6-dołkową w liczbie 30 tys./cm2 lub 100 tys./cm2 odpowiednio dla komórek BE(2)-C 

i KELLY. Po upływie doby pożywkę zmieniono na świeżą. Jednocześnie przygotowano 

mieszaniny transfekcyjne zawierające wektor ekspresyjny pcDNA3.1, 

pcDNA3.1-MCPIP1-wt lub pcDNA3.1-MCPIP1-D141 oraz plazmid reporterowy pmiRGlo, 

pmiRGlo-AURKA_3’UTR, pmiRGlo-AURKA_CR, pmiRGlo-AURKA_PBS1wt, 

pmiRGlo-AURKA_PBS1stab, pmiRGlo-AURKA_PBS2 bądź pmiRGlo-AURKA_PBS3 

i PEI w stosunku DNA:PEI wynoszącym 1:3. Przygotowane mieszaniny rozcieńczono 

OPTI-MEM i inkubowano w temperaturze pokojowej. Następnie mieszaniny transfekcyjne 

dodawano do komórek. Ilość wektorów ekspresyjnych oraz reporterowych użytych do 

transfekcji komórek w jednym dołku płytki 6-dołkowej wynosiła 2 μg (łącznie 4 μg 

plazmidowego DNA na dołek). Komórki inkubowano z mieszaniną transfekcyjną 5 oraz 

7 godzin odpowiednio dla komórek KELLY i BE(2)-C. Po upływie 48 godzin od transfekcji 

komórki poddano lizie i wykonano pomiar luminescencji według procedury opisanej 

w podrozdziale 3.9. 
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3.5 Analiza kwasów nukleinowych 

3.5.1 Izolacja całkowitego RNA metodą TRI-REAGENT 

 Na potrzeby analizy mRNA całkowite RNA ekstrahowano z komórek metodą 

TRI-REAGENT. W tym celu usuwano pożywkę znad komórek, a następnie komórki 

poddano lizie poprzez dodanie 1 ml odczynnika TRI-REAGENT na dołek płytki 6-dołkowej 

i inkubację przez 5 minut w temperaturze pokojowej. Następnie lizaty przenoszono do 

probówek o objętości 1,5 ml typu Eppendorf (0030123328, Eppendorf, Warszawa, Polska), 

dodawano 200 μl chloroformu (234434429, POCH, Gliwice, Polska) i dokładnie mieszano. 

Po 10-minutowej inkubacji lizaty z chloroformem wirowano przez 15 min w temperaturze 

4 oC przy 12000 G. Następnie, fazę wodną (górną) przenoszono do świeżej probówki typu 

Eppendorf, a RNA precypitowano przez dodanie 500 μl izopropanolu (751500111, POCH, 

Gliwice, Polska) i inkubację 8 minut. Precypitat wirowano przez 8 min w temperaturze 4 oC 

przy 12000 G. Po wirowaniu nadsącz usuwano, a osad RNA przemywano dwa razy 75% 

roztworem etanolu [sporządzonym poprzez zmieszanie etanolu 95% (czda-396420113, 

POCH, Gliwice, Polska) z wodą wolną od RNaz]. Po dodaniu 75% etanolu próbki wirowano 

przez 5 min w temperaturze 4 oC przy 7500 G. Następnie, usuwano nadsącz, a osad RNA 

pozostawiano do wyschnięcia przez około 5 minut w temperaturze pokojowej. 

Wyekstrahowane RNA zawieszano w wodzie wolnej od RNaz i przechowywano w – 80 oC 

do dalszych analiz. 

3.5.2 Izolacja całkowitego RNA przy pomocy zestawu mirVana 

 Do celów analizy miRNA RNA izolowano przy użyciu zestawu mirVana™ miRNA 

Isolation Kit (AM1560, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) zgodnie z procedurą 

dostarczoną przez producenta. Wykorzystano protokół do izolacji całkowitego RNA. Do 

elucji zastosowano wodę wolną od RNaz. Wyizolowane RNA przechowywano w – 80 oC 

do dalszych analiz. 

3.5.3 Pomiar stężenia i analiza czystości RNA 

 Stężenie wyekstrahowanego RNA zmierzono za pomocą spektrofotometru ND-1000 

Spectrophotometer (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) przy długości fali 

260 nm. Dodatkowo zmierzono absorbancję próbek przy długości fali 230 oraz 280 nm. 

Stosunek   A260/A280 pozwala określić stopień zanieczyszczeń białkowych, podczas gdy 

iloraz A260/A230 jest związany ze skażeniem próbki fenolem użytym do ekstrakcji RNA. 
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Uważa się, że próbki dla których wspomniane ilorazy są wyższe niż 1,8 charakteryzuje 

bardzo niski stopień zanieczyszczeń.  

3.5.4 Analiza jakości próbek RNA 

 W celu weryfikacji jakości wyizolowanych próbek całkowitego RNA 

przeprowadzono elektroforetyczny rozdział w 1% żelu agarozowym z dodatkiem 0,005% 

barwnika Simply Safe (dla uwidocznienia kwasów nukleinowych) oraz 6% formaldehydu 

(czda-432173111, POCH, Gliwice, Polska) (aby zapewnić warunki denaturujące dla RNA). 

Elektroforeza przebiegała w buforze 0,5 x TBE [0,89 M Tris o pH 8,3; 0,89 M kwas borowy, 

20 mM dodecylosiarczan sodu (SDS; sodium dodecyl sulfate)]. Rozdział elektroforetyczny 

prowadzono przez 30 minut pod napięciem 90 V. 

3.5.5 Odwrotna transkrypcja mRNA 

 Na potrzeby analizy PCR cząsteczek mRNA, przeprowadzano odwrotną 

transkrypcję. Aby wyeliminować możliwe zanieczyszczenia genomowym lub 

plazmidowym DNA procedurę przepisania mRNA na cDNA poprzedzono traktowaniem 

próbek RNA DNazą I (AMPD1, Sigma, Darmstadt, Niemcy). Procedurę przeprowadzono 

stosując się do protokołu dostarczonego przez producenta. Następnie do próbki zawierającej 

1 μg RNA (lub 50 ng dla próbek RNA po immunoprecypitacji, zobacz 3.6) dodawano 

mieszaninę o następującym składzie: 1 μl startera oligo-dT (E0105, Eurx, Gdańsk, Polska) 

[lub 1 μl startera Random Hexamer (E0101, Eurx, Gdańsk, Polska) dla próbek RNA po 

immunoprecypitacji]; 1 μl 10 mM dNTPs [otrzymany przez rozcieńczenie 100 mM 

Ultrapure dNTPs Set (E0502, Eurx, Gdańsk, Polska)]; woda wolna od RNaz do objętości 

10 μl. Próbki inkubowano 10 minut w temperaturze 70 oC, po czym dodawano mieszaninę 

reakcyjną złożoną z: 2 μl buforu dla odwrotnej transkryptazy wirusa białaczki mysiej 

Moloneya (M-MLV; Moloney murine leukemia virus) (M1302, Sigma, Darmstadt, Niemcy); 

1 μl odwrotnej transkryptazy M-MLV (M1302, Sigma, Darmstadt, Niemcy); 0,5 μl 

inhibitora RNaz (E4210; Eurx, Gdańsk, Polska); wody wolnej od RNaz do całkowitej 

objętości próbki 20 μl. Kontrolę negatywną odwrotnej transkrypcji stanowiły próbki, 

w których roztwór RNA został zastąpiony wodą wolną od RNaz. Następnie, próbki 

inkubowano w temperaturze pokojowej przez 10 minut, po czym umieszczono je 

w termocyklerze Perkin Elmer, ustawionym na kolejno 37 oC przez 50 minut oraz 94 oC 

przez 5 minut. Po schłodzeniu, otrzymane w ten sposób cDNA przechowywano w – 20 oC 

do czasu dalszych analiz. 
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3.5.6 Odwrotna transkrypcja miRNA 

 Przepisanie cząsteczek miRNA na cDNA przeprowadzono przy pomocy zestawu 

miRCURY LNA Universal RT microRNA PCR (203907, Exiqon, Vedbaek, Dania). 

Podobnie jak w przypadku odwrotnej transkrypcji mRNA reakcję poprzedzono 

traktowaniem próbek RNA DNazą I. Następnie do próbek zawierających 50 ng całkowitego 

RNA dodawano: 2 μl buforu reakcyjnego (203907, Exiqon, Vedbaek, Dania); 1 μl 

mieszaniny enzymów (203907, Exiqon, Vedbaek, Dania); wodę wolną od RNaz do 

całkowitej objętości próbki 10 μl. Jako kontrolę negatywną stosowano próbkę, która zamiast 

roztworu kwasu nukleinowego zawierała wodę wolną od RNaz. Tak przygotowane 

mieszaniny reakcyjne inkubowano w termocyklerze Perkin Elmer w temperaturze 42 oC 

przez godzinę. Reakcję zatrzymano poprzez ogrzewanie 94 oC przez 5 minut. Próbki 

następnie schłodzono, zwirowano i przechowywano w – 20 oC do czasu dalszych analiz. 

3.5.7 Półilościowa reakcja PCR 

 Amplifikacja fragmentu 3’UTR transkryptu APAF1 za pomocą półilościowej reakcji 

PCR została wykonana na potrzeby skonstruowania wektora reporterowego pmiRGlo-

APAF1_3’UTR (opisanego w podrozdziale 3.3.3). Z tego powodu, na końcach 5’ startera 

sensownego i antysensownego dodano sekwencje rozpoznawane przez odpowiednio 

enzymy restrykcyjne XhoI i SalI (starter sensowny: 

ACCTGCTCGAGAAATTGGTATTTTAATACTG; starter antysensowny: 

AGTAAGTCGACAGCAAGACTCTGTCTCCAA). Syntezę starterów zlecono firmie 

zewnętrznej (Genomed, Warszawa, Polska). PCR przeprowadzono przy użyciu polimerazy 

DNA DyNAzyme II DNA Polymerase (F-501L, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, 

USA). W tym celu do 1,5 μl cDNA sporządzonego według procedury opisanej 

w podrozdziale 3.5.5 dodawano: 2 μl buforu dla polimerazy DNA (F-501L, ThermoFisher 

Scientific, Waltham, MA, USA); 0,4 μl 10 mM dNTPs; startera sensownego w stężeniu 

końcowym 0,5 μM; startera antysensownego w stężeniu końcowym 0,5 μM; 0,5 μl 

polimerazy DNA (F-501L, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA); wodę wolną od 

RNaz do objętości 20 μl. Kontrole negatywne reakcji stanowiły próbki dla których 

matrycowe cDNA zostało zastąpione wodą oraz próbką kontroli negatywnej odwrotnej 

transkrypcji (opisaną w podrozdziale 3.5.5). Próbki inkubowano w termocyklerze Perkin 

Elmer według programu: wstępna denaturacja (94 oC, 3 min), a następnie 35-krotne 

powtórzenie cyklu: denaturacja DNA (94 oC, 30 s), przyłączanie starterów (57 oC, 30 s), 
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wydłużanie łańcucha (72 oC, 30 s). Amplifikacje kończyło wydłużanie łańcucha (72 oC, 

10 min). Próbki chłodzono, po czym rozdzielano elektroforetycznie w 2% żelu agarozowym 

z dodatkiem barwnika Simply Safe w celu wizualizacji produktów reakcji. 

3.5.8 Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym dla mRNA 

 cDNA otrzymane w wyniku przepisania cząsteczek mRNA wykorzystano jako 

matrycę w reakcji RT-qPCR w celu określenia względnego poziomu transkryptów, dla 

których sekwencję używanych starterów zebrano w Tabeli II. Jeśli odpowiednia para 

sekwencji nie była dostępna w opublikowanych pracach startery projektowano samodzielnie 

korzystając z algorytmu primerblast (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 

Syntezę oligonukleotydów zlecono firmie Genomed (Warszawa, Polska).  

Tabela II. Startery wykorzystane w eksperymentach RT-qPCR dla mRNA. Sekwencja 

startera sensownego została oznaczona jako F, zaś startera antysensownego jako R. 

Wszystkie sekwencje podane są w kierunku 5’ do 3’. 

Transkrypt Sekwencje starterów Źródło 

DFFB 
F: GAGGACCCGCCGTGGTTTGAAG 

R: ATGGAGCCGAGGACCCGCAG 
[148] 

DICER 
F: TTAACCTTTTGGTGTTTGATGAGTGT 

R: GGACATGATGGACAATTTTCACA 
[149] 

RORA 
F: AAACCTGCCAATACTTGAGAGAA 

R: CACAATTGCCACATCACCTC 
[150] 

APAF1 
F: CACGTTCAAAGGTGGCTGAT 

R: TGGTCAACTGCAAGGACCAT 
[151] 

VHL 
F: TCCACAGCTACCGAGGTCA  

R: GGCAAAAATAGGCTGTCCGT 
Zaprojektowane 

NF1 
F: GATGTAAAATGTCTTACAAG 

R: CTGCCACCTGTTTGCGCACT 
[152] 

KIF3A 
F: AGCCCAACAAGAGCATCAGTC 

R: AGCCCAACAAGAGCATCAGTC 
[86] 

AURKA 
F: GTCAAGTCCCCTGTCGGTTC  

R: CGGTCCATGATGCCTCTAGC 
[153] 

CCND1 
F: CCGCTGGCCATGAACTACCT 

R: ACGAAGGTCTGCGCGTGTT 
[154] 
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CCND3 
F: GACCGACAGGCCTTGGTCAA 

R: AGTGCCAGTGATCCCTGCCA 
[155] 

CCNE1 
F: GAAATGGCCAAAATCGACAG 

R: TCTTTGTCAGGTGTGGGGA 
[156] 

CCNE2 
F: ACCTCATTATTCATTGCTTCCAA 

R: TCTTCACTGCAAGCACCATC 
[156] 

CDC2 
F: CAGACTAGAAAGTGAAGAGGAAGG 

R: ACTGACCAGGAGGGATAGAAT 
[157] 

MCM10 
F: GAGAGAACAACTTGCCTATCTGGAA 

R: GACACGGCACTTCACTTCTCTGATG 
[158] 

MYCN 
F: ACCACAAGGCCCTCAGTACCT, R: 

GTGGTGACAGCCTTGGTGTTG 
[159] 

RB 
F: ATCACAGCGATACAAACTTGGAG 

R: AGCGCACGCCAATAAAGACA 
[160] 

MTOR 
F: TGCCAACTACCTTCGGAACC 

R: GCTCGCTTCACCTCAAATTC 
[161] 

RICTOR 
F: GGAAGCCTGTTGATGGTGAT 

R: GGCAGCCTGTTTTATGGTGT 
[161] 

RPTOR 
F: ACTGATGGAGTCCGAAATGC 

R: TCATCCGATCCTTCATCCTC 
[161] 

RELB 
F: GATCGTCCACCAGACCGTG 

R: CCAATTCATCTGTGCTCCTGG 
Zaprojektowane 

C-REL 
F: GGAAAAGACTGCAGAGACGG 

R: ATTGGGTTCGAGACAACAGG 
Zaprojektowane 

BCL2A1 
F: ACCAGGCAGAAGATGACAGAC 

R: TTGGACTGAGAACGCAACATT 
Zaprojektowane 

BCL2L1 
F: ATGGCAGCAGTAAAGCAAGC 

R: CGGAAGAGTTCATTCACTACCTGT 
Zaprojektowane 

BCL3 
F: ATTGCTGTGGTGCAGGGTAAC 

R: GTGTCTGCCGTAGGTTGTTG 
Zaprojektowane 

BIRC3 
F: GGTAACAGTGATGATGTCAAATG 

R: TAACTGGCTTGAACTTGACG 
[162] 

28SRNA F: CACCCACTAATAGGGAACGTG  [74] 
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R: CTGACTTAGAGGCGTTCAGTC 

Luc Firefly 
F: GACGAGGTGCCTAAAGGACT 

R: TTGTTAGCAGCCGGATCAGC 
Zaprojektowane 

MCPIP1 
F: GGCAGTGAACTGGTTTCTGGA 

R: GATCCCGTCAGACTCGTAGG  
[163] 

C-MYC 
F: TCAAGAGGCGAACACACAAC 

R: GGCCTTTTCATTGTTTTCCA 
[154] 

P27 
F: GAAGCGACCTGCAACCGACGATT 

R: CAGGCTTCTTGGGCGTCTGCTC 
[153] 

SLC44A1 
F: GACCGTAGCTGCACAGACAT 

R: ATACATACTTCCGCTGGGTGTG 
[86] 

SLC3A2 
TACTCCCAACTACCGGGGTG 

R: CCGCAATCAAGAGCCTGTC 
[86] 

SLC29A4 
F: CTACTTTGCGATGCTGCTGG 

R: ATGGAGGTCCCTGGGTACTTG 
[86] 

Luc Renilla 

(referencja) 

F: GTACCTCACCGCTTGGTTCG 

R: TCGTCCCAGGACTCGATCAC 
[164] 

RPS13 

(referencja) 

F: TCGGCTTTACCCTATCGACGCAG 

R: ACGTACTTGTGCAACACCATGTGA 
[165] 

Do amplifikacji wykorzystano cDNA 50-krotnie rozcieńczone w wodzie wolnej od 

nukleaz. cDNA powstałe w wyniku przepisania próbek RNA po immunoprecypitacji 

rozcieńczano 10 razy. Jako kontrole negatywne zastosowano próbki, dla których matrycowe 

cDNA zostało zastąpione wodą oraz próbką kontroli negatywnej odwrotnej transkrypcji 

(więcej w podrozdziale 3.5.5). Do 4,6 μl tak przygotowanej matrycy dodawano: 5 μl KAPA 

SYBR FAST qPCR Master Mix (SFUKB, Sigma-Aldrich, Darmstadt, Niemcy); 0,2 μl 

startera sensownego o stężeniu 10 μM; 0,2 μl startera antysensownego o stężeniu 10 μM. 

Reakcję RT-qPCR prowadzono w termocyklerze Eco 48 Real time PCR machine (Illumina, 

San Diego, California, USA) według programu obejmującego: wstępną denaturację (95 oC, 

10 min), a następnie 35-krotne powtórzenie cyklu: denaturacja (95 oC, 10 s) i przyłączanie 

starterów wraz z wydłużaniem łańcucha (60 oC, 30s). Po reakcji następował cykl obejmujący 

inkubację przez 30 s w 55 oC, potem w 95 oC i powtórnie w 55 oC. Pozwalało to na 

wygenerowanie krzywych topnienia i ocenę specyficzności starterów. Dla każdej 

z analizowanych próbek reakcję RT-qPCR przeprowadzono w tryplikacie.  
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3.5.9 RT-qPCR dla miRNA 

 Startery do amplifikacji cząsteczek miRNA zakupiono w firmie Exiqon (Exiqon, 

Vedbaek, Dania). Są one dostarczane jako mieszanina starterów sensownego oraz 

antysensownego, a ich sekwencja nie jest ujawniana. Listę zakupionych starterów wraz z 

numerami katalogowymi zebrano w Tabeli III.  

Tabela III. Startery firmy Exiqon dla miRNA badanych oraz referencjnych wykorzystane 

w eksperymentach RT-qPCR. 

Tanskrypt Numer katalogowy 

miRNA-3613-3p 2100646 

miRNA-99b-5p YP00205983 

miRNA-324-3p YP00204303 

miRNA-328-3p YP00204364 

miRNA-361-5p YP00206054 

miRNA-484 YP00205636 

miRNA-1260a YP00205892 

miRNA-193a-5p YP00204665 

miRNA-103a-3p (referencja) YP00204063 

U6 snRNA (referencja) 203907 

 Jako matrycę do RT-qPCR użyto cDNA otrzymany według protokołu 

przedstawionego w podrozdziale 3.5.6 rozcieńczony 80 x dla miRNA-3613-3p, lub 60 x dla 

pozostałych transkryptów. Za kontrole negatywne posłużyły próbki, dla których matrycowy 

cDNA zastąpiono wodą lub próbką kontroli negatywnej odwrotnej transkrypcji (opisaną 

w podrozdziale 3.5.6). Do 4 μl rozcieńczonego cDNA dodawano: 5 μl miRCURY LNA 

microRNA PCR, ExiLENT SYBR Green master mix (203401, Exiqon, Vedbaek, 

Copenhagen); 1 μl odpowiedniej mieszaniny starterów dostarczonej przez Exiqon (Vedbaek, 

Copenhagen). Następnie, amplifikację prowadzono w termocyklerze Eco 48 Real time PCR 

machine (Illumina, San Diego, California, USA) według programu obejmującego: wstępną 

denaturację (95 oC, 10 min), a następnie 40 powtórzeń cyklu: denaturacja (95 oC, 10 s) 

i przyłączanie starterów wraz z wydłużaniem łańcucha (60 oC, 1 min). Reakcję finalizował 

cykl obejmujący inkubację przez 30 s w 55 oC, potem w 95 oC i powtórnie w 55 oC. 

Amplifikacja dla każdej z próbek została wykonana w trzech powtórzeniach. 
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3.5.10 Analiza ekspresji genów metodą komparatywną  

Celem określenia względnego poziomu ekspresji badanych genów na podstawie 

wyników RT-qPCR analizowano uzyskane wartości cyklu progowego (Ct; treshold cycle) 

metodą komparatywną. Pozwala ona wyliczyć różnicę w ilości danego transkryptu 

pomiędzy próbami badanymi a próbą kontrolną [166]. W obliczeniach wykorzystano średnie 

wartości Ct wyliczone z trzech powtórzeń dla jednej próby. W pierwszym etapie analizy dla 

każdej próbki badanej oraz kontrolnej obliczono różnicę pomiędzy wartościami Ct dla 

oznaczanego genu i genu referencyjnego. W ten sposób otrzymano wartości ΔCtpróbka badana 

oraz ΔCtpróbka kontrolna. Następnie wyliczono różnicę pomiędzy osiągniętymi wartościami 

(ΔCtpróbka badana - ΔCtpróbka kontrolna), tzw. ΔΔCt. Obliczenie względnego poziomu trnaskryptu 

w próbce nieznanej względem próbki kontrolnej przeprowadzono według poniższego wzoru 

(Fc – wielokrotność próbki kontrolnej; fold change): 

Fc = 2-ΔΔCt 

3.5.11 Sekwencjonowanie małych cząsteczek RNA 

 Sekwencjonowanie małych cząsteczek RNA zlecono Centrum Genomiki, 

działającemu w ramach Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Na potrzeby przygotowania materiału komórki KELLY transfekowano 

plazmidami MCPIP1-wt, MCPIP1-D141N lub pustymi wektorami ekspresyjnymi, jak 

opisano w podrozdziale 3.4.2. Czwartego dnia po transfekcji komórki zebrano, a RNA 

ekstrahowano według procedury przedstawionej powyżej (3.5.2). Następnie, w Centrum 

Genomiki przeprowadzono głębokie sekwencjonowanie miRNA przy użyciu sekwenatora 

Ion Torrent TM Proton. Jakość próbek RNA oceniono za pomocą zestawu RNA 6000 Pico 

kit (5067-1513, Agilent, Santa Clara, California, USA), a frakcję miRNA analizowano przy 

użyciu zestawu Small RNA Kit (5067-1548, Agilent, Santa Clara, California, USA) 

w Bioanalizatorze Agilent 2100 (Agilent, Santa Clara, California, USA) stosując się do 

protokołu dostarczonego przez producenta. Do tworzenia bibliotek wykorzystano 10 µg 

całkowitego RNA. Zostały one wygenerowane przy użyciu Ion Total RNA-Seq Kit v2 

(4479789, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) według zaleceń producenta. 

Biblioteki sekwencjonowano przy użyciu Ion PI Hi-Q Sequencing 200 chemistry i Ion PI 

Chips v3 (A26433, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) w sekwenatorze w Ion 

Proton Sequencer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).  
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3.6 Immunoprecypitacja RNA 

 Aby zidentyfikować transkrypty oddziałujące z MCPIP1 w komórkach 

neuroblastoma  przeprowadzono immunoprecypitację RNA z mutantem punktowym 

MCPIP1, pozbawionym aktywności rybonukleazowej, połączonym z metką Flag (MCPIP1-

D141N-Flag). W tym celu komórki BE(2)-C oraz KELLY transfekowano wektorem 

ekspresyjnym pCMV2-MCPIP1-D141N-Flag według procedury opisanej w podrozdziale 

3.4.3. Po 48 godzinach od transfekcji komórki zebrano po probówek typu Eppendorf o 

objętości 1,5 ml i płukano zimnym buforem PBS (buforowana fosforanami sól fizjologiczna; 

phosphate buffered saline). Następnie komórki wirowano przez 5 minut w 4 oC przy 200 G, 

a ich osad traktowano dodając 300 μl buforu lizującego [50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0,5% 

NP-40 (NON505, Lab Empire, Rzeszów, Polska)] z dodatkiem 10 μl/ml inhibitora RNaz 

(037, A&A Biotechnology, Gdynia, Poland) oraz inhibitorów proteaz 20 μl/ml (P8340, 

Sigma, Darmstadt, Niemcy). Lizaty inkubowano na lodzie przez 20 minut po czym 

wirowano przez 20 minut w 4 oC przy 16000 G. Po wirowaniu nadsącz przeniesiono do 

świeżych probówek typu Eppendorf. Następnie, stężenie białka w lizatach oznaczono 

według procedury opisanej w podrozdziale 3.7.2. Na potrzeby immunoprecypitacji 

przygotowano próbki białkowe zawierające 1 mg białka rozcieńczony buforem lizującym 

do objętości 200 μl. 

 Jednocześnie przygotowano złoże do immunoprecypitacji poprzez inkubację 

w temperaturze pokojowej przy łagodnym wytrząsaniu przez 30 minut złoża z zestawu 

Dynabead Protein A Immunoprecipitation Kit (10006D, Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA) z 10 μl szczurzego, monoklonalnego przeciwciała anty-Flag rozcieńczonego 

1:10 w buforze PBS z dodatkiem 0,01% Tween-20 (T-PBS). Następnie, wykorzystując fakt, 

że w stosowanym złożu zawarte były kulki żelazowe, magnetycznie ściągnięto niezwiązane 

przeciwciała, a złoże przepłukano roztworem T-PBS. Po usunięciu nadsączu, złoże 

inkubowano z wcześniej przygotowanymi próbkami białkowymi przez 2 godziny 

w temperaturze 4 oC przy łagodnym wytrząsaniu, aby związać białka zawierające metkę 

Flag. Następnie, złoże przepłukano buforem lizującym. Aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenie genomowego bądź plazmidowego DNA złoże inkubowano przez 15 minut 

w temperaturze 37 oC z mieszaniną składającą się z: 45 μl wody wolnej od RNaz; 5 μl buforu 

reakcyjnego (AMPD1, Sigma, Darmstadt, Niemcy); 0,5 μ DNazy I (AMPD1, Sigma, 

Darmstadt, Niemcy). Mieszaninę reakcyjną usunięto magnetycznie, po czym wykonano 
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cztery płukania buforem lizującym. Następnie, bufor odebrano magnetycznie a złoże 

poddano procedurze izolacji oraz pomiaru stężenia RNA przedstawionych w podrozdziale 

3.5.1 oraz 3.5.3. Wyekstrahowane RNA przepisano na cDNA jak opisano w podrozdziale 

3.5.5. W otrzymanych próbkach cDNA oznaczono następnie względne ilości wybranych 

transkryptów metodą RT-qPCR (patrz podrozdział 3.5.8). 

3.7 Analiza białka 

3.7.1 Izolacja białka 

 Z wyjątkiem procedury opisanej w podrozdziale 3.6 białko izolowano przy pomocy 

odczynnika TRI-REAGENT. Metoda ta pozwala na izolację całkowitego białka 

pochodzącego z wszystkich przedziałów komórkowych. W tym celu komórki poddawano 

lizie, po czym dodawano chloroform oraz wirowano tak jak opisano w podrozdziale 3.5.1. 

Następnie, 300 μl fazy organicznej (dolnej) przenoszono do świeżej probówki typu 

Eppendorf o pojemności 1,5 ml. Białko precypitowano poprzez dodanie 900 μl acetonu 

o temperaturze pokojowej (10248034, POCH, Gliwice, Polska). Po 10-minutowej inkubacji 

próbki wirowano przez 10 min w temperaturze 4 oC przy 10000 G. Następnie, nadsącz 

usunięto, a osad białkowy płukano 3 razy w roztworze 0,3 M chlorowodorku guanidyny 

w 95% etanolu z dodatkiem 2,5% o/o glicerolu. Po każdym płukaniu, próbki inkubowano 

10 min w temperaturze pokojowej po czym wirowano przez 5 min w temperaturze 4 oC przy 

8000 G. Następnie, wykonano dodatkowe płukanie w 95% etanolu z dodatkiem 2,5% o/o 

glicerolu. Próbki inkubowano i wirowano podobnie jak w przypadku poprzednich płukań. 

Nadsącz usunięto, a osady białkowe suszono około 10 minut. Białka zawieszano w buforze 

1 % SDS i przechowywano w temperaturze – 20 oC do dalszych analiz. 

3.7.2 Pomiar stężenia białka 

 Ilość białka w otrzymanych próbkach oznaczono metodą kolorymetryczną 

z wykorzystaniem kwasu bicinchoninowego (BCA; bicinchoninic acid). W tym celu 

sporządzono próbki kalibracyjne ze standardu białkowego albuminy z osocza bydlęcego 

(BSA; bovine serum albumine) (82516, Sigma, Darmstadt, Niemcy) rozcieńczonego 

w buforze PBS do stężeń: 0,2 mg/ml; 0,4 mg/ml; 0,6 mg/ml; 0,8 mg/ml; 1 mg/ml. Przed 

pomiarem próbki białkowe rozcieńczono 11 x w buforze PBS w celu uzyskania stężeń białka 

mieszczących się w zakresie pomiarowym metody. Zarówno próbki kalibracyjne jak 

i badane wykonano w duplikatach. Sporządzone roztwory białek w PBS naniesiono na 
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płytkę 96-dołkową (35372, Falcon Corning, USA) a następnie dodawano po 200 μl 

mieszaniny BCA (B9634, Sigma, Darmstadt, Niemcy) i siarczanu (VI) miedzi (II) (C2284, 

Sigma, Darmstadt, Niemcy) w stosunku 50:1. Po 15-minutowej inkubacji mierzono 

absorbancję przy długości fali 562 nm za pomocą czytnika płytek Infinite M200 

luminescence reader (TECAN, Mannedorf, Switzerland). Na podstawie próbek 

kalibracyjnych sporządzono krzywą wzorcową po czym metodą regresji liniowej 

wyznaczono jej równanie. Na tej podstawie absorbancję próbek badanych przeliczono na 

stężenie białek. Do obliczeń wykorzystano średnie wartości z dwóch powtórzeń dla próby. 

3.7.3 Western blot 

 Względny poziom białka w próbkach oznaczono metodą western blot. Pozwala ona 

na półilościową analizę białek oraz ich fosforylowanych form w próbkach badanych 

względem próby kontrolnej. Procedurę rozpoczyna rozdział elektroforetyczny białek w żelu 

poliakryloamidowym. Następnie rozdzielone białka są przenoszone na membranę 

i wykrywane specyficznymi przeciwciałami. Sygnał uwidaczniany jest za pomocą 

przeciwciał drugorzędowych sprzężonych z peroksydazą chrzanową (HRP; horse raddish 

peroxidase). 

Próbki do elektroforezy przygotowano poprzez zawieszenie białka w ilości 20 μg 

w buforze obciążającym (0,25 M Tris, pH 6,8; 10% w/o SDS; 1% w/o ditiotreitol; 30 % o/o 

glicerol, 0,02% w/o błękit bromofenolowy) w proporcji 6:1 oraz denaturację w 100 oC przez 

5 minut. Tak przygotowane próbki nanoszono na żel poliakryloamidowy. Stosowano 4% żel 

zagęszczający oraz 8%, 12% lub 15% żel rozdzielający dla białek odpowiednio: dużych (> 

100 kDa); średniej wielkości (40 - 110 kDa); oraz małych (< 50 kDa). Elektroforezę 

prowadzono w warunkach redukujących w buforze o składzie: 124 mM Tris, 959 mM 

glicyny, 17 mM SDS w aparacie Mini-PROTEAN Tetra Vertical Electrophoresis Cell 

(BioRad, Hercules, California, USA). Do rozdziału stosowano napięcie 140-180 V przez 

około 60 minut. Jako wzorzec mas zastosowano zestawy białek PageRuler Prestained 

Protein Ladder (26617, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) oraz Spectra 

Multicolor Broad Range Protein Ladder (26634, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA).  

Rozdzielone elektroforetycznie białka przenoszono na membranę z polifluorku 

winylidenu (PVDF; polyvinylidene fluoride) Durapore Membrane Filter (GVHP00010, 

Millipore, Darmstadt, Niemcy) w buforze o składzie: 25 mM Tris; 192 mM glicyny; 20 % 
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o/o etanolu; w aparacie Mini-PROTEAN Tetra Vertical Electrophoresis Cell. Do transferu 

zastosowano napięcie 100 V przez 1,5 godziny. Następnie membranę rozcięto zgodnie ze 

wskazaniami wzorca mas, a otrzymane fragmenty blokowano w 5% roztworze 

odtłuszczonego mleka lub BSA w buforze T-TBS (150 mM NaCl; 1 mM Tris, pH 7,6; 0,1% 

Tween20) w temperaturze pokojowej przez godzinę wytrząsając przy prędkości 20 rpm. 

Fragmenty membran następnie płukano trzy razy w buforze T-TBS (temperatura pokojowa, 

5 minut, 40 rpm). W kolejnym etapie procedury fragmenty membran inkubowano 

z roztworami odpowiednich przeciwciał I-rzędowych w temperaturze 4 oC przez noc. 

Przeciwciała wykorzystane w oznaczeniach western blot wraz ze stosowanymi warunkami 

zebrano w Tabeli IV. 

Tabela IV. Lista stosowanych przeciwciał wraz z zastosowanymi rozcieńczeniami, 

warunkami blokowania i inkubacji oraz źródłem. 

Przeciwciało 
Rozcieńczenie 

przeciwciała 

Warunki 

blokowania 

Warunki 

inkubacji 
Źródło 

Królicze, monoklonalne, anty-

DICER 
1:1000 mleko BSA 5362, CST  

Królicze, monoklonalne, anty-

APAF1 
1:1000 mleko BSA 8723, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

kaspaza 9 
1:1000 mleko BSA 9508, CST 

Mysie monoklonalne 

przeciwko aktywnej, formie 

kaspazy 9 

1:1000 mleko BSA 7237, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

PARP 
1:1000 mleko BSA 9542, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

kaspaza 7 
1:1000 mleko BSA 12827, CST 

Królicze, monoklonalne, 

przeciwko aktywnej formie 

kaspazy 7 

1:1000 mleko BSA 8438, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

kaspaza 3 
1:1000 mleko BSA 9665, CST 
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Królicze, poliklonalne, anty-

MCPIP1 (stosowane również 

do wykrycia MCPIP1-D141N-

Flag) 

1:1500 BSA BSA 

Dzięki 

uprzejmości 

dr hab. 

Jacka Jury, 

Instytut 

Zootechniki, 

Balice 

Królicze, monoklonalne, anty-

NFκB 
1:1000 Mleko BSA 8242, CST 

Mysie, monoklonalne, anty-

IKKα 
1:1000 BSA BSA 11930, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

IKKβ 
1:1000 Mleko BSA 8943, CST 

Mysie, monoklonalne, anty-

IκBα 
1:500 BSA BSA 4814, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

P44/42 
1:1000 Mleko BSA 137F5, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

P38 
1:1000 Mleko BSA 8690, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

SAPK/JNK 
1:1000 Mleko BSA 9252, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-NFκB (Ser 536) 
1:1000 Mleko BSA 3033, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-IKKα/β (Ser 176/180) 
1:1000 Mleko BSA 2697, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-IκBα (Ser 32) 
1:1000 Mleko BSA 2859, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-P44/42 (Tyr 202/204) 
1:1000 Mleko BSA 4370, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-P38 (Thr 180/182) 
1:1000 Mleko BSA 4511, CST 
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Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-SAPK/JNK (Thr 

183/185) 

1:1000 mleko BSA 4668, CST 

Mysie, monoklonalne, anty-C-

MYC 
1:100 BSA BSA sc-42, SCB 

Mysie, monoklonalne, anty-

fosfo C-MYC (Thr 58) 
1:100 BSA BSA 

sc‐135647, 

SCB 

Królicze, monoklonalne, anty-

Aurora A 
1:1000 mleko BSA 4718, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

CDK1 (Thr 161) 
1:1000 mleko BSA 9114, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

CDK2 (Thr 160) 
1:1000 mleko BSA 2561, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

Rb 
1:1000 mleko BSA 9313, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

fosfo-Rb (Ser 795) 
1:1000 mleko BSA 9301, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-Rb (Ser 807/811) 
1:1000 mleko BSA 8516, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

P21 
1:1000 mleko BSA 2947, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

P27 
1:1000 mleko BSA 2552, CST 

Mysie, monoklonalne, anty-

cyklina A2 
1:500 BSA BSA 4656, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

cyklina B1 
1:1000 mleko BSA 4138, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

cyklina D1 
1:1000 mleko BSA 2978, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

cyklina D2 
1:1000 mleko BSA 3741, CST 

Mysie, monoklonalne, anty-

cyklina D3 
1:1000 BSA BSA 2936, CST 
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Mysie, monoklonalne, anty-

cyklina E1 
1:1000 Mleko BSA 4129, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

cyklina E2 
1:1000 Mleko BSA 4132, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

cyklina H 
1:1000 Mleko BSA 2927, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

mTOR 
1:1000 Mleko BSA 2983, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

fosfo-mTOR (Ser 2481) 
1:1000 Mleko BSA 2974, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-mTOR (Ser 2448) 
1:1000 Mleko BSA 5536, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

RICTOR 
1:1000 Mleko BSA 2114, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

RAPTOR 
1:1000 Mleko BSA 2280, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

GβL 
1:1000 Mleko BSA 3274, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-4E-BP1 (Thr 37/46) 
1:1000 Mleko BSA 2855, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-P70-S6 (Thr 389) 
1:1000 Mleko BSA 108D2, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

Akt 
1:1000 Mleko BSA 4691, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-Akt (Ser 473) 
1:1000 Mleko BSA 4060, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-Akt (Thr 308) 
1:1000 Mleko BSA 13038, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

fosfo-c-Raf (Ser 259) 
1:1000 Mleko BSA 9421, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

fosfo-PTEN (Ser 380) 
1:1000 Mleko BSA 9551, CST 
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Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-PDK1 (Ser 241) 
1:1000 mleko BSA 3438, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-

fosfo-GSK3β (Ser 9) 
1:1000 mleko BSA 5558, CST 

Królicze, monoklonalne, 

przeciwko ciętej formie PARP 
1:1000 mleko BSA 5625, CST 

Królicze, monoklonalne, 

przeciwko aktywnej formie 

kaspazy 3 

1:1000 mleko BSA 9664, CST 

Królicze, monoklonalne, anty-α 

tubulina (referencja) 
1:2000 mleko mleko 2144, CST 

Mysie, monoklonalne 

przeciwciało anty-GAPDH 

(referencja) 

1:40000 BSA BSA 
G8795, 

Sigma 

Ośle, poliklonalne, anty-

królicze IgG sprzężone z HRP 

(II-rzędowe) 

1:2000 mleko mleko 7076, CST 

Królicze, poliklonalne, anty-

mysie IgG sprzężone z HRP 

(II-rzędowe) 

1:40000 BSA BSA 
A-9044, 

Sigma 

* mleko, roztwór 5% odtłuszczonego mleka w T-TBS; BSA, roztwór 5% BSA w T-TBS; CST; 

Cell Signaling Technology (Danvers, MA, USA); SCB, Santa Cruz Biotechnology (USA). 

 Po inkubacji z roztworem przeciwciał I-rzędowych wykonano 3-krotne płukanie 

w buforze T-TBS (5 min, temperatura pokojowa, 40 rpm). W celu wykrycia przeciwciał 

króliczych oraz mysich fragmenty membran inkubowano z roztworami odpowiednich 

przeciwciał II-rzędowych (Tabela IV) przez godzinę w temperaturze pokojowej wytrząsając 

przy 20 rpm. Następnie, powtórnie wykonano trzy płukania w buforze T-TBS (5 min, 

temperatura pokojowa, 40 rpm), po czym fragmenty membran suszono i nakładano substrat 

dla HRP Immobilon Western HRP Substrate (Millipore, Darmstadt, Niemcy). Po 

powtórnym wysuszeniu prążki białkowe zostały uwidocznione przy pomocy czytnika 

chemiluminescencji MicroChemi (DNR Bio‐Imaging, Neve Yamin, Israel). Względną ilość 

białka określono poprzez analizę densytometryczną przy użyciu programu Quantity One 
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(BioRad, Hercules, California, USA). Wyniki normalizowano względem białek 

referencyjnych. 

3.8 Pomiar poziomu ATP 

 W celu oceny żywotności komórek przeprowadzono pomiar względnej ilości ATP 

przy użyciu zestawu ATPlite Luminescence ATP Detection Assay System (6016947; 

PerkinElmer, Waltham, MA, USA). Na potrzeby oznaczenia komórki linii BE(2)-C oraz 

MV3 transfekowano mimikami miRNA lub wektorami ekspresyjnymi 

pcDNA3.1-MCPIP1-wt oraz pcDNA3.1-D141N według procedur opisanych 

w podrozdziale 3.4.1 i 3.4.2 na płytkach 96-dołkowych odpowiednich do mierzenia 

luminescencji (35337, Falcon Corning, USA). Po czterech dniach od transfekcji poziom 

ATP w komórkach został określony przy pomocy zestawu ATPlite Luminescence ATP 

Detection Assay System (6016947; PerkinElmer, Waltham, MA, USA) zgodnie 

z zalecaniami zawartymi w protokole dostarczonym przez producenta. Luminescencję 

w poszczególnych dołkach zmierzono przy użyciu czytnika płytek Infinite M200 (TECAN, 

Mannedorf, Szwajcaria). Oznaczenie dla każdej próbki przeproadzono w tryplikacie.  

3.9 Pomiar aktywności lucyferazy 

 Stabilność fragmentów transkryptów APAF1 oraz AURKA została określona przy 

pomocy pomiaru aktywności lucyferazy świetlika w komórkach neuroblastoma 

transfekowanych wektorami reporterowymi, zawierającymi badane sekwencje wklonowane 

za sekwencją kodującą tę lucyferazę. W tym celu komórki kotransfekowano wspomnianymi 

wektorami reporterowymi oraz mimikami miRNA lub plamidami ekspresyjnymi MCPIP1-

wt bądź MCPIP1-D141N według procedur opisanych w podrozdziałach 3.4.4 oraz 3.4.5. 

Stosowane wektory reporterowe poza sekwencją kodującą lucyferazę świetlika zawierały 

również kasetę ekspresyjną dla lucyferazy Renilla reniformis. Ekspresja tej drugiej 

lucyferazy  pozostawała w transfekowanych komórkach na stałym poziomie i stanowiła 

dodatkową kontrolę. 

Po upływie 48 godzin od transfekcji komórki zebrano przez trypsynizację poprzez 

dodanie do każdego dołka 300 μl roztworu Trypsin-EDTA. Po inkubacji przez 5 min w 37 oC 

do dołków dodawano 500 μl pożywki hodowlanej, po czym komórki przeniesiono do 

probówek typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml. Następnie, dla każdych warunków 

kotransfekcji przeniesiono 75 μl zawiesiny komórek w trzech powtórzeniach na płytkę 96-



61 

 

dołkową odpowiednią do mierzenia sygnału luminescencyjnego. Po przeniesieniu 

tryplikatów każdej próbki na płytkę 96-dołkową, zawiesinę komórek doprowadzono do 

temperatury pokojowej. Następnie, do każdego dołka dodano 75 μl odczynnika Dual-Glo 

Luciferase Reagent, będącego częścią zestawu Dual-Glo Luciferase Assay System (E2920, 

Promega, Madison, Wisconsin, USA). Powoduje on  lizę komórek oraz zawiera substrat dla 

lucyferazy świetlika. Po 2 godzinach luminescencję odpowiadającą aktywności lucyferazy 

świetlika w lizatach zmierzono za pomocą czytnika płytek Infinite M200. Następnie, do 

dołków płytki 96-dołkowej dodawano po 75 μl odczynnika Dual-Glo Stop & Glo Reagent 

(E2920, Promega, Madison, Wisconsin, USA). Odczynnik ten powoduje zatrzymanie 

reakcji katalizowanej przez lucyferazę świetlika oraz zawiera substrat dla lucyferazy Renilla 

reniformis. Po dwugodzinnej inkubacji z Dual-Glo Stop & Glo Reagent wykonano kolejny 

pomiar luminescencji, która tym razem odzwierciedlała aktywność lucyferazy Renilla 

reniformis. Względną aktywność lucyferazy świetlika określono względem komórek 

kontrolnych oraz normalizowano do aktywności lucyferazy Renilla reniformis. Dzięki temu 

uprawnione są wnioski, że znalezione różnice w aktywności lucyferazy świetlika zależne są 

od sekwencji wklonowanych za genem kodującym ten enzym. Dodatkowo, wyniki 

normalizowano do komórek kotransfekowanych pustym wektorem reporterowym oraz 

odpowiednimi wektorami ekspresyjnymi. 

3.10 Analizy bioinformatyczne 

3.10.1 Analiza potencjalnej roli miRNA-3613-3p w neuroblastoma 

 W celu zbadania możliwości degradacji prekursorowej formy miRNA-3613-3p przez 

MCPIP1, wizualizację drugorzędowej struktury pre-miRNA-3613-3 wygenerowano przy 

użyciu algorytmu Mfold (http://unafold.rna.albany.edu/?q=mfold/download-mfold) [167]. 

Potencjalnych genów docelowych miRNA-3613-3p szukano przy użyciu algorytmu 

miRPath v3.0 [168]. Ponadto, wygenerowano graficzną reprezentację dupleksów miRNA-

mRNA, a także obliczono swobodne energie tego wiązania za pomocą programu 

RNAhybrid [169]. Dodatkowo, różnicę energii swobodnej parowania zasad między miRNA 

i mRNA, a oddziaływaniami wewnątrz sekwencji transkryptu, określono przy użyciu 

algorytmu PITA [170]. W celu analizy konserwacji międzygatunkowej domniemanych 

miejsc wiązania miRNA-3613-3p w przewidywanych genach docelowych zastosowano 

algorytm TargetScan [142].  
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Procesy biologiczne potencjalnie regulowane przez miRNA były poszukiwane za 

pomocą algorytmu microT-CDS [171]. Dla szlaków KEGG (encyklopedia genów 

i genomów Kyoto; Kyoto encyclopedia of genes and genomes), które znaleziono jako 

potencjalnie regulowane przez przewidywane geny docelowe miRNA-3613-3p, przyjęto 

wartość prawdopodobieństwa testowego mniejszą niż 0,05 oraz próg dla microT-CDS 

równy 0,8. Ponadto, przewidywane geny docelowe badanego miRNA znalezione w bazie 

danych miRWalk2.0 [172] poddano analizie z użyciem algorytmów PANTHER i Gene 

Ontology w celu określenia procesów komórkowych potencjalnie regulowanych przez 

miRNA-3613-3p. 

3.10.2 Analiza sekwencji 3’UTR przewidywanych substratów rybonukleazy MCPIP1 

 3'UTR przewidywanych substratów MCPIP1 analizowano przy użyciu algorytmu 

mFold (http://unafold.rna.albany.edu/?q=mfold/RNA-Folding-Form) [167]. Drugorzędowe 

struktury o swobodnych energiach poniżej - 15 kcal/mol uznawane były za stabilne. 

3.10.3 Bioinformatyczna analiza sekwencji oddziałujących z białkiem MCPIP1 

Konserwację międzygatunkową sekwencji RNA oddziałujących z białkiem MCPIP1 

oceniono za pomocą programu ClustalW (https://www.genome.jp/tools-bin/clustalw). 

Ponadto, struktury drugorzędowe sekwencji oddziałujących z białkiem MCPIP1 znalezione 

w literaturze, wraz z 40 nukleotydowymi sekwencjami przed i za, określono przy użyciu 

programu RNAalifold z zastosowaniem punktacji RIBOSUM (http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-

bin/RNAWebSuite/RNAalifold.cgi) [173]. Prawdopodobieństwo oddziaływań 

komplementarnych w obrębie transkryptu trójnukleotydów w sekwencjach rozpoznawanych 

przez MCPIP1 wraz z 40 flankującymi nukleotydami określono przy użyciu algorytmu 

RNAplfold 2.4.14 [174] przy zachowaniu ustawień domyślnych. Motyw sekwencyjny 

obecny w sekwencjach oddziałujących z białkiem MCPIP1 zidentyfikowano za pomocą 

MEME 5.1.0 (http://meme-suite.org/tools/meme) [175]. 

3.11 Statystyczne analizy danych 

13.11.1 Analiza uśrednionych wyników 

 Wszystkie opisane eksperymenty przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Dane 

przedstawiono jako wartości średnie ± błąd standardowy średniej (SEM; standard error 

of the mean). Testowanie istotności statystycznej różnic między dwoma grupami wykonano 

za pomocą testu t Studenta. Dla trzech lub więcej grup przeprowadzono analizę wariancji 
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(ANOVA) wraz z testem post-hoc Tukey’a. Za statystycznie istotne uznano różnice, dla 

których wyliczone prawdopodobieństwo testowe było niższe niż 0,05. Statystyczną analizę 

danych wykonano przy użyciu programu STATISTICA 13.0 (StatSoft, Kraków, Polska). 

13.11.2 Analiza danych z sekwencjonowania RNA 

Kontrolę jakości odczytów przeprowadzono przy użyciu oprogramowania FastQC 

wersja 0.11.5 (http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc). Surowe odczyty 

sekwencjonowania skrócono o adaptery przy użyciu Cutadapt wersja 2.08 [176] 

i dopasowano z zastosowaniem algorytmu Bowtie w wersji 1.2.3 [177] do rekordów z bazy 

danych miRBase (wersja 2.1) za pomocą programu miRge2 [178]. Do dalszych badań 

wybrano miRNA, dla których w jednej próbce dopasowano co najmniej dziesięć odczytów. 

Odczyt normalizacji, jak również identyfikację miRNA o różnicowej ekspresji, 

przeprowadzono przy użyciu DESeq2 w wersji 1.24.0 [179] z poprawką Benjaminiego 

i Hochberga dla wielokrotnych testów i progiem poziomu istotności wynoszącym 0,1. 

Liczby odczytów zostały znormalizowane we wszystkich próbkach zgodnie z metodologią 

DESeq2 z zastosowaniem normalizacji za pomocą algorytmu mediany. 
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4. WYNIKI 

4.1 MicroRNA-3613-3p wykazuje zróżnicowaną ekspresję w szeregu linii 

komórkowych ludzkiej neuroblastoma 

 W celu wstępnej oceny możliwego zaangażowania miRNA-3613-3p w rozwój 

nowotworu neuroblastoma zmierzono poziom badanego miRNA w siedmiu liniach 

neuroblastoma oraz w linii komórkowej raka prostaty PC3, która posłużyła jako punkt 

odniesienia. Sześć spośród analizowanych linii neuroblastoma charakteryzuje się 

amplifikacją onkogenu MYCN (KELLY, CHP-134, IMR-32, LAN-1, LAN-5 i BE(2)-C), 

podczas gdy SK-N-SH zawiera dwie kopie tego genu. Najwyższą endogenną ekspresję 

miRNA-3613-3p zaobserwowano w komórkach LAN-1 - średni poziom miRNA-3613-3p 

był około 6 razy wyższy niż w komórkach raka prostaty PC3 (Ryc. 1A). W liniach 

komórkowych KELLY, IMR-32 i LAN-5 poziom ekspresji badanego miRNA-3613 również 

był wyższy niż w komórkach PC3 (od 1,5 do 2 razy) (Ryc. 1A). Natomiast w liniach 

neuroblastoma SK-N-SH, CHP-134 i BE(2)-C, poziom ekspresji miRNA-3613-3p był 

niższy niż w komórkach PC3 (Ryc. 1A). Najniższą ekspresję badanego miRNA odnotowano 

w komórkach linii BE(2)-C. 

 W trakcie wcześniejszych badań prowadzonych w Pracowni Genetyki Molekularnej 

i Wirusologii stwierdzono, że egzogenna nadprodukcja MCPIP1 powoduje znaczne 

obniżenie poziomu miRNA-3616-3p w komórkach neuroblastoma BE(2)-C [86]. W celu 

szerszego zbadania zależności pomiędzy analizowanymi miRNA a rybonukleazą MCPIP1, 

przeanalizowano ekspresję miRNA-3613-3p w innej linii komórkowej neuroblastoma 

z wysoką amplifikacją MYCN, KELLY, z egzogenną nadprodukcją MCPIP1. 

Zaobserwowano znaczące obniżenie poziomu badanego miRNA w komórkach 

z nadprodukcją MCPIP1 w porównaniu do komórek kontrolnych (Ryc. 4B). Jednocześnie 

w komórkach KELLY wykazujących nadprodukcję zmutowanej formy białka MCPIP1, 

pozbawionej domeny rybonukleazowej, ekspresja miRNA-3613-3p nie uległa zmianie 

(Ryc. 1B). Prezentowane wyniki sugerują możliwą degradację prekursorowej formy 

miRNA-3613-3p przez domenę rybonukleazową MCPIP1. Znaleziono również sekwencję 

pętli YRY, CAU, która jest charakterystyczna dla substratów MCPIP1, w strukturze 

drugorzędowej prekursorowej formy badanego miRNA [59] (Ryc. 4C). 
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Rycina 4. Różnice w ekspresji miRNA-3613-3p pomiędzy liniami komórkowymi 

neuroblastoma. (A) Względny poziom miRNA-3613-3p w komórkach siedmiu linii 

neuroblastoma normalizowany do komórek linii raka prostaty PC3. (B) Względny poziom 

miRNA-3613-3p w komórkach neuroblastoma KELLY z nadprodukcją dzikiej (MCPIP1-wt) 

oraz zmutowanej (MCPIP1-ΔPIN) formy białka MCPIP1. Poziom miRNA-3613-3p 

oznaczono metodą RT-qPCR. Jako gen referencyjny zastosowano U6 SnRNA. Wykresy 

przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek 

kontrolnych oznaczono czarną linią. (C) Struktura drugorzędowa prekursorowej formy 

miRNA-3613-3p. W ramce zaznaczono sekwencję YRY wewnątrz pętli. MCPIP1-wt, komórki 

KELLY transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej 

formy MCPIP1; MCPIP1-ΔPIN, komórki KELLY transfekowane wektorem ekspresyjym 

pozwalającym na wydajną ekspresję zmutowanej formy białka MCPIP1, pozbawionej 

domeny rybonukleazowej PIN. Prawdopodobieństwo testowe < 0,05 oznaczono jako *. 

Prawdopodobieństwo testowe względem komórek LAN-1 < 0,001 oznaczono jako ^^^. 

4.2 MicroRNA-3613-3p może być zaangażowane w regulację ścieżek sygnałowych 

istotnych w rozwoju neuroblastoma  

 Póżnice w ekspresji miRNA-3613-3p pomiędzy liniami komórkowymi mogą 

wskazywać na zaangażowanie tego miRNA w patogenezę neuroblastoma. Biorąc to pod 

uwagę miRNA-3613-3p poddano analizie bioinformatycznej przy użyciu algorytmu DIANA 

TOOLS-mirpath [168]. Przeszukanie szlaków sygnałowych KEGG pozwoliło wskazać 44 
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szlaki, które mogą być regulowane przez miRNA-3613-3p. Na tej podstawie 

zidentyfikowano 16 procesów biologicznych związanych ze wzrostem, przerzutami lub 

chemoopornością neuroblastoma, na które może wpływać badane miRNA (Ryc. 5A). 

Najwyższą istotność statystyczną uzyskano dla ścieżek sygnałowych: Hippo, proteoliza 

ubikwitynozależna, szlak Wnt, FoxO i TGFβ (transformujący czynnik wzrostu β; 

transforming growth factor β) (Ryc. 5A). Ponadto, miRNA-3613-3p może mieć wpływ na 

procesy komórkowe, takie jak metabolizm proteoglikanów w nowotworach, związane 

z nowotworzeniem zaburzenia regulacji transkrypcji i regulacja sygnalizacji 

wewnątrzkomórkowej w komórkach rakowych (Ryc. 5A).  

 Ponadto, przewidywane geny docelowe miRNA-3613-3p znalezione w innej bazie 

danych, miRWalk2.0, poddano bioinformatycznej analizie przy użyciu algorytmów Gene 

Onthology i PANTHER. Wyniki były w dużej mierze zbieżne z wyżej opisaną analizą 

szlaków sygnałowych KEGG. Według algorytmu Gene Ontology większość 

przewidywanych genów docelowych miRNA-3613-3p reguluje sygnalizację 

wewnątrzkomórkową w komórkach nowotworowych (Ryc. 5B). Poza tym możliwe jest też 

zaangażowanie badanego miRNA w proces apoptozy i regulację szlaku p53 (Ryc. 5B). 

Analiza przy użyciu algorytmu PANTHER ujawniła potencjalne zaangażowanie 

miRNA 3613-3p w regulację kilku szlaków sygnałowych ważnych w patogenezie 

neuroblastoma, tj. Wnt, TGFβ lub Akt (Ryc. 5B). 
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Rycina 5. Bioinformatyczna analiza potencjalnego udziału miRNA-3613-3p w patogenezie 

neuroblastoma. (A) Szlaki sygnałowe KEGG zaangażowane w rozwój neuroblastoma 

regulowane przez przewidywane geny docelowe miRNA-3613-3p. (B) Przewidywane 

procesy regulowane przez miRNA-3613-3p znalezione za pomocą algorytmów Gene 

Onthology i PANTHER. 
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4.3 Wpływ egzogennej nadekspresji miRNA-3613-3p na ekspresję przewidywanych 

genów docelowych tego miRNA 

4.3.1 Analiza bioinformatyczna możliwych oddziaływań miRNA-3613-3p i jego 

przewidywanych genów docelowych 

 Identyfikację transkryptów oddziałujących z miRNA-3613-3p rozpoczęto od 

przeszukania baz danych przewidywanych genów docelowych tego miRNA. Wszystkie 

algorytmy opracowane w celu przewidywania interakcji miRNA-mRNA uwzględniają 

komplementarność miRNA do rejonu 3'UTR transkryptów. Ponadto, niektóre z nich biorą 

pod uwagę konserwację przewidywanych sekwencji docelowych (tj. TargetScan lub 

DIANA-microT), podczas gdy inne uwzględniają strukturę drugorzędową przewidywanych 

miejsc wiązania (np. PITA i rna22) [180].  

Tabela V. Bioinformatyczna analiza przewidywanych miejsc wiązania w proponowanych 

genach docelowych miRNA-3613-3p przy użyciu algorytmu PITA.* 

Gen Liczba miejsc wiązania Wynik algorytmu PITA 

APAF1 55 -7.4 

DFFB 53 -11.53 

DICER 151 -7.78 

NF1 247 -14.9 

RORA 225 -11.88 

KIF3A 127 -9.37 

VHL 56 -9.16 

* Liczba miejsc wiązania to zliczenie przewidywanych miejsc w 3’UTR transkryptu, których 

region komplementarności z miRNA-3613-3p ma długość co najmniej 8 nukleotydów. Wynik 

algorytmu PITA odnosi się do całkowitego wpływu wszystkich przewidywanych miejsc 

wiązania na badane 3’UTR. Liczba ta przedstawia różnicę ΔΔG w [kcal/mol] pomiędzy 

interakcjami sekwencji wewnątrz mRNA i dupleksu miRNA-mRNA. 

We wcześniejszej publikacji zespołu badawczego Pracowni Genetyki Molekularnej 

i Wirusologii [86] zaproponowano osiem przewidywanych genów docelowych 
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miRNA 3613-3p. W celu zwiększenia dokładności predykcji ponownie poddano badane 

miRNA dokładnej analizie bioinformatycznej wykorzystując różne algorytmy. Na tej 

podstawie wybrano siedem z pierwotnie zaproponowanych przewidywanych genów 

docelowych miRNA-3613-3p, uwzględniając te, które były obecne we wszystkich bazach 

danych o wysokiej wartości prawdopodobieństwa, a także są zaangażowane w rozwój 

neuroblastoma. Wybrane przewidywane geny docelowe to: APAF1 (czynnik aktywujący 

peptydazę apoptotyczną 1; apoptotic peptidase activating factor 1), DFFB (podjednostka 

beta czynnika fragmentacji DNA; DNA fragmentation factor subunit Beta), DICER, NF1 

(neurofimbryna 1; neurofimbrin 1), RORA (związany z RAR receptor sierocy alfa; 

RAR related orphan receptor alpha), KIF3A (członek rodziny kinezyn 3A; kinesin family 

member 3A) i VHL (supresor nowotworu von Hippel-Lindau; von Hippel-Lindau tumor 

suppressor). Ponadto, wygenerowano wizualizację dupleksów miRNA-mRNA i obliczono 

energię swobodną tego wiązania. Przewidywane miejsca wiązania z energią wiązania 

poniżej -20 kcal/mol znaleziono dla wszystkich siedmiu zaproponowanych genów 

docelowych. Co więcej, energie wiązania obliczone dla przewidywanej interakcji między 

transkryptami DFFB lub NF1 i miRNA-3613-3p były niższe niż -25 kcal/mol [86]. 

Wizualizacja komplementarności między badanym miRNA i przewidywanymi miejscami 

wiązania w 3'UTR wybranych mRNA wykazała regiony o wysokiej komplementarności na 

końcu 5' miRNA dla wszystkich zaproponowanych genów docelowych, poza transkryptem 

DICER (Ryc. 6A, B). Jednakże, przewidywana interakcja tego mRNA z miRNA-3613-3p 

zawiera dodatkowe miejsce komplementarne na końcu 3’ miRNA (Ryc. 6B). 

Innym ważnym czynnikiem, wpływającym na regulację ekspresji genów zależną od 

miRNA jest dostępność miejsca wiązania, która zależy od drugorzędowej struktury 

docelowego RNA [180]. Aby uwzględnić to w analizie możliwej interakcji między 

miRNA 3613-3p a zaproponowanymi genami docelowymi obliczono różnicę energii 

wiązania pochodzącej od oddziaływań miRNA-mRNA oraz w obrębie samego mRNA - 

przedstawionych jako wynik algorytmu PITA (Tabela V). Uważa się, że przewidywane geny 

docelowe, dla których wynik algorytmu PITA jest niższy niż -10 kcal/mol są funkcjonalne 

(https://genie.weizmann.ac.il/pubs/mir07/mir07_notes.html). Takie różnice w energii 

wiązania dla interakcji pomiędzy miRNA i mRNA oraz w obrębie sekwencji docelowego 

mRNA stwierdzono tylko dla DFFB, NF1 i RORA (Tabela V). Jednak, biorąc pod uwagę, 

że wyciszanie ekspresji genów za pośrednictwem miRNA zależy także od stężenia miRNA, 

nawet miejsca z wynikami algorytmu PITA wyższymi niż -10 kcal/mol mogą być 
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funkcjonalne w komórkach o wysokiej ekspresji danego miRNA [181]. Z tego względu 

wszystkie zaproponowane geny docelowe poddano eksperymentalnej weryfikacji.  

4.3.2 Egzogenna nadekspresja miRNA-3613-3p skutkuje spadkiem ekspresji niektórych 

przewidywanych genów docelowych 

 Celem uzyskania nadekspresji miRNA-3613-3p komórki ludzkiej linii 

neuroblastoma BE(2)-C transfekowano mimikami badanego miRNA. Linia BE(2)-C została 

wybrana do tego celu ze względu na najniższą endogenną ekspresję miRNA-3613-3p 

w porównaniu do pozostałych dostępnych linii komórkowych (Ryc. 4A). Ze względu na 

fakt, że degradacja transkryptu przez miRNA zależy od stężenia danego miRNA w komórce 

[181], komórki transfekowano mimikami miRNA-3613-3p w trzech różnych stężeniach 

(30 nM, 40 nM i 50 nM). Średni poziom nadekspresji badanego miRNA w komórkach 

BE(2)-C transfekowanych mimikami o stężeniu 40 nM był około 6 razy wyższy niż 

w komórkach transfekowanych mimikami miRNA o stężeniu 30 nM (Ryc. 6C). Co ciekawe, 

średni poziom nadekspresji badanego miRNA w komórkach transfekowanych mimikami 

o najwyższym stężeniu (50 nM) był obniżony, w porównaniu do komórek transfekowanych 

mimikami miRNA-3613-3p o niższych stężeniach (30 nM i 40 nM) (Ryc. 6C). Może to być 

spowodowane toksycznym wpływem wysokiego stężenia mimik miRNA na komórki 

BE(2)-C. 

 Pierwszym krokiem eksperymentalnej weryfikacji przewidywanych genów 

docelowych miRNA-3613-3p była ocena poziomu ich transkryptów w komórkach BE(2)-C 

z egzogenną nadekspresją badanego miRNA. W komórkach transfekowanych najniższym 

stężeniem mimik zaobserwowano istotny spadek poziomu mRNA APAF1 w porównaniu do 

komórek kontrolnych (Ryc. 6D). Jednocześnie, nie wykazano wpływu transfekcji 30 nM 

stężeniem mimik miRNA-3613-3p na poziom ekspresji pozostałych przewidywanych 

transkryptów docelowych badanego miRNA (Ryc. 6D). Komórki BE(2)-C transfekowane 

mimikami miRNA o stężeniu 40 nM charakteryzowało obniżenie poziomu czterech 

z siedmiu przewidywanych docelowych transkryptów, tj. DFFB, APAF1, VHL i NF1, 

w porównaniu do komórek kontrolnych (Ryc. 6E). Prawdopodobnie jest to spowodowane 

wyższym stężeniem miRNA-3613-3p w komórkach transfekowanych mimikami miRNA 

o stężeniu 40 nM, w porównaniu do komórek transfekowanych 30 nM mimikami (Ryc. 6D). 

W komórkach transfekowanych mimikami miRNA o stężeniu 50 nM zaobserwowano 
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spadek poziomu mRNA trzech z przewidywanych genów docelowych, tj. DFFB, APAF1 

i VHL (Ryc. 6F).  

 

Rycina 6. Nadekspresja miRNA-3613-3p prowadzi do obniżenia ekspresji niektórych 

z genów docelowych tego miRNA w komórkach neuroblastoma linii BE(2)-C. Graficzna 

reprezentacja regionów komplementarnych miRNA-3613-3p i fragmentu transkryptu (A) 

APAF1 oraz (B) DICER wraz z kalkulacją wolnej energii wiązania. Sekwencja miRNA jest 

pokazana kolorem zielonym, a transkryptów czerwonym. (C) Względny poziom 

miRNA 3613-3p w komórkach transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p oznaczony za 

pomocą RT-qPCR. Jako gen referencyjny zastosowano U6 SnRNA. Względne poziomy 

ekspresji wybranych genów docelowych miRNA-3613-3p w komórkach transfekowanych 

mimikami miRNA-3613-3p o stężeniach (D) 30 nM, (E) 40 nM lub (F) 50 nM zmierzone 
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metodą RT-qPCR. Jako gen referencyjny zastosowano RPS13 (rybosomalne białko 13 małej 

podjednostki (S); small subunit ribosomal protein S13). Wykresy przedstawiają uśrednione 

wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych oznaczono czarną 

linią. 30 nM, komórki transfekowane mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu 30 nM; 40 nM, 

komórki transfekowane mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu 40 nM; 50 nM, komórki 

transfekowane mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu 50 nM; NC, komórki transfekowane 

kontrolnymi mimikami miRNA. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; 

< 0,01 - **; < 0,001 - ***; < 0,0001 - ****. 

 Po ocenie poziomu przewidywanych docelowych transkryptów miRNA-3613-3p, 

zbadano ilość białkowego produktu dwóch z nich – białek APAF1 oraz DICER. Wybrano 

APAF1, ponieważ ekspresja kodującego to białko genu była znacząco obniżona 

w komórkach transfekowanych mimikami miRNA o wszystkich badanych stężeniach 

(Ryc. 6D-F). Ponadto, zdecydowano się na pomiar poziomu białka DICER, ze względu na 

nieznacznie obniżoną ekspresję genu w komórkach z nadekspresją miRNA-3613-3p 

(Ryc. 6D-F) oraz kluczową rolę w biogenezie miRNA [182]. Analiza możliwego wiązania 

między miRNA-3613-3p a mRNA APAF1 oraz DICER wykazała obecność 

przewidywanych miejsc wiązania charakteryzujących się niską energią wiązania dla obu 

transkryptów (Ryc. 6A, B). Pomiar poziomu białka APAF1 w komórkach transfekowanych 

mimikami miRNA-3613-3p ujawnił obniżenie poziomu białka w porównaniu do komórek 

kontrolnych (Ryc. 7). Jednakże, wysoką istotność statystyczną uzyskano jedynie 

w przypadku komórek BE(2)-C transfekowanych mimikami o stężeniu 40 nM (Ryc. 7B, E). 

Zaobserwowano również nieznacznie obniżenie poziomu białka DICER w komórkach 

transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p, w porównaniu do komórek kontrolnych 

(Ryc. 7). Również w tym przypadku, obniżenie poziomu białka DICER było statystycznie 

istotne tylko dla komórek transfekowanych mimikami o stężeniu 40 nM (Ryc. 7B, E).  
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Rycina 7. Podwyższona ekspresja miRNA-3613-3p prowadzi do obniżenia poziomu białek 

APAF1 i DICER w komórkach neuroblastoma linii BE(2)-C. Względne poziomy białek 

APAF1 i DICER w komórkach BE(2)-C transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p 

o stężeniu (A) 30 nM, (B) 40 nM, (C) 50 nM określone przy pomocy western blot. Jako 

referencję zastosowano α-tubulinę. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech 

eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych oznaczono czarną linią. 

Reprezentacyjne prążki białkowe dla białek APAF1, DICER oraz α-tubuliny w komórkach 

BE(2)-C transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu (D) 30 nM, (E) 40 nM, 

(F) 50 nM. 30 nM, komórki transfekowane mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu 30 nM; 

40 nM, komórki transfekowane mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu 40 nM; 50 nM, 

komórki transfekowane mimikami miRNA-3613-3p o stężeniu 50 nM; NC, komórki 

transfekowane kontrolnymi mimikami miRNA; 3613-3p, komórki transfekowane mimikami 

miRNA-3613-3p. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **. 

 Opisane wyniki wskazują na bezpośrednią regulację poziomu transkryptu APAF1 

przez miRNA-3613-3p. Ekspresja tego genu uległa obniżeniu w komórkach BE(2)-C 

z nadekspresją badanego miRNA zarówno na poziomie mRNA, jak i białka (Ryc. 6D-F, 

Ryc. 7). Z tego powodu zdecydowano się poddać interakcję miRNA-3613-3p i transkryptu 

APAF1 dalszej weryfikacji eksperymentalnej. 
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4.4 Egzogenna nadekspresja miRNA-3613-3p nie wpływa na stabilność transkryptu 

APAF1 

 Analiza bioinformatyczna wykazała trzy prawdopodobne miejsca wiązania 

miRNA-3613-3p w 3’UTR transkryptu APAF1 (Ryc. 8A). Energie wiązania pomiędzy 

badanym miRNA i mRNA APAF1 wahały się od -8,5 kcal/mol do prawie -20 kcal/mol 

(Ryc. 8A). Dodatkowo obliczono różnicę między energiami wiązania miRNA-mRNA oraz 

w obrębie sekwencji mRNA za pomocą algorytmu PITA. Analiza ujawniła, że energie 

wiązania miRNA-mRNA są niższe niż energie wynikające z parowania zasad w obrębie 

sekwencji mRNA. Jednakże, dla miejsca wiązania 1 różnica ta była niewielka (Ryc. 8A). 

Biorąc pod uwagę fakt, że międzygatunkową konserwację sekwencji obserwuje się zwykle 

w funkcjonalnych miejscach wiązania miRNA [183], zbadano także konserwację sekwencji 

przewidywanych miejsc wiązania. Badanie to wykazało wysoką konserwację 

międzygatunkową tylko dla pierwszego oraz trzeciego przewidywanego miejsca wiązania 

(Ryc. 8A). 

W celu eksperymentalnej weryfikacji interakcji między przewidywanymi miejscami 

wiązania w sekwencji APAF1 i miRNA-3613-3p zmierzono stabilność transkryptu 

lucyferazy z regionem 3’UTR APAF1 zawierającym wszystkie trzy zaproponowane miejsca 

wiązania. Eksperymenty wykazały, że egzogenna nadekspresja miRNA-3613-3p nie 

zmienia aktywności lucyferazy w komórkach transfekowanych wektorem pmiRGlo 

zawierającym przewidywane miejsca wiązania badanego miRNA wklonowane za 

sekwencją kodującą lucyferazę świetlika  (Ryc. 8B). Świadczy to o braku specyficznej 

interakcji przewidywanych miejsc wiązania i miRNA-3613-3p. W związku z tym obniżenie 

ekspresji APAF1 w komórkach z egzogenną nadekspresją miRNA-3613-3p (Ryc. 6D-F, 

Ryc. 7) nie jest prawdopodobnie spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem między 

mRNA APAF1 i badanym miRNA. 
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Rycina 8. miRNA-3613-3p nie oddziałuje bezpośrednio z transkryptem genu APAF1. 

(A) Prawdopodobne miejsca wiązania miRNA-3613-3p w 3’UTR mRNA APAF1 wraz 

z wizualizacją wiązania miRNA-mRNA. (B) Względny poziom luminescencji komórek 

BE(2)-C kotransfekowanych mimikami miRNA-3613-3p i wektorem reporterowym pmiRGlo 

z 3’UTR wklonowanym za sekwencją kodującą luzyferazę w porównaniu do komórek 

kontrolnych, kotransfekowanych mimikami miRNA-3613-3p i pustym wektorem pmiRGlo 

(NC). Wykres przedstawia uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla 

komórek kontrolnych, transfekowanych kontrolnymi mimikami, oznaczono czarną linią. 

Energia wiązania, energia interakcji miRNA:mRNA; ddG, różnica pomiędzy energią 

wiązania miRNA-mRNA, a energią swobodną interakcji w obrębie sekwencji mRNA; 

konserwacja, konserwacja miejsca wiązania dla sekwencji człowieka, szympansa 

zwyczajnego, makaka królewskiego oraz szczura zwyczajnego; NC, komórki 

kotransfekowane mimikami miRNA-3613-3p i pustym wektorem reporterowym pmiRGlo; 

APAF1-3’UTR, komórki kotransfekowane mimikami miRNA-3613-3p i wektorem 

reporterowym pmiRGlo z 3’UTR wklonowanym za sekwencją kodującą lucyferazę świetlika. 
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4.5 Nadekspresja miRNA-3613-3p wpływa na poziom i aktywność wybranych białek 

zaangażowanych w proces apoptozy w komórkach BE(2)-C 

 Biorąc pod uwagę,  że białko APAF1 odgrywa kluczową rolę podczas uruchamiania 

kaskady kaspaz w wewnątrzkomórkowym szlaku apoptozy [183], zbadano poziomy 

i aktywację najważniejszych białek zaangażowanych w ten proces w komórkach linii 

BE(2)-C z nadekspresją miRNA-3613-3p. Podniesienie poziomu miRNA-3613-3p nie 

wpłynęło na poziom PARP (polimerazy poli(ADP-rybozy); poly(ADP-ribose) polymerase), 

kaspazy 3 i kaspazy 9 (Ryc. 9A, B). Natomiast dla kaspazy 7 zaobserwowano znaczące 

obniżenie poziomu białka w komórkach z nadekspresją miRNA-3613-3p (Ryc. 9A, B). 

Białko APAF1 bierze udział w proteolitycznej aktywacji kaspazy 9 po uwolnieniu 

cytochromu c z mitochondrium [183]. Ponieważ komórki transfekowane mimikami 

miRNA-3613-3p charakteryzowały się obniżonym poziomem białka APAF1, podejrzewano 

wpływ nadekspresji badanego miRNA na aktywację kaspazy 9. W istocie, zaobserwowano 

znaczące obniżenie poziomu proteolitycznie aktywowanej kaspazy 9 w komórkach 

z nadekspresją miRNA-3613-3p w porównaniu do komórek kontrolnych (Ryc. 9A, B). 

Ponadto, poziom nieaktywowanej kaspazy 9 pozostał niezmieniony w komórkach 

z nadekspresją badanego miRNA (Ryc. 9A, B). Wydaje się zatem, że miRNA-3613-3p 

obniża aktywację kaspazy 9 przez negatywną regulację białka APAF1. 

 Aktywacja apoptozy odgrywa kluczową rolę w regulacji wzrostu i przeżycia 

komórek. W związku z tym zmierzono zawartość ATP w komórkach transfekowanych 

mimikami miRNA-3613-3p, aby zbadać wpływ nadekspresji miRNA-3613-3p na 

żywotność komórek BE(2)-C. Nie zaobserwowano zmian zawartości ATP w komórkach po 

72 i 96 godzinach od transfekcji mimikami miRNA (Ryc. 9C). Wynik ten wskazuje, że 

wymuszona nadekspresja miRNA-3613-3p nie wpływa na żywotność badanych komórek 

neuroblastoma. 
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Rycina 9. Nadekspresja miRNA-3613-3p prowadzi do obniżenia poziomu bądź aktywacji 

wybranych białek pro-apoptotycznych w komórkach neuroblastoma linii BE(2)-C. 

(A) Względny poziom niektórych białek zaangażowanych w proces apoptozy w komórkach 

BE(2)-C transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p w stężeniu 40 nM określony za 

pomocą western blot po 96 godzinach. Jako referencję zastosowano α-tubulinę. (B) 

Reprezentacyjne prążki białkowe dla kaspazy 9, aktywnej kaspazy 9, kaspazy 7, aktywnej 

kaspazy 7, PARP, kaspazy 3 i α-tubuliny. (C) Względny poziom ATP w komórkach linii 

BE(2)-C transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p po 72 i 96 godzinach. Wykresy 

przedstawiają uśrednione wartości z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek 

kontrolnych oznaczono czarną linią. NC, komórki transfekowane kontrolnymi mimikami 

miRNA; 3613-3p, komórki transfekowane mimikami miRNA-3613-3p; 72 g, komórki 

transfekowane mimikami miRNA 72 godziny po transfekcji; 96 g, komórki transfekowane 

mimikami miRNA 96 godzin po transfekcji. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: 

< 0,001 - **. 
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4.6 Wpływ nadprodukcji MCPIP1 na profil ekspresji miRNA w komórkach 

neuroblastoma 

Komórki neuroblastoma charakteryzują się znaczącą deregulacją ekspresji miRNA 

w porównaniu do prawidłowych komórek [123]. Wcześniejsze badania prowadzone 

w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii wykazały zahamowanie wzrostu oraz 

cyklu komórkowego komórek neuroblastoma z nadprodukcją rybonukleazy MCPIP1 

[85-88]. Ponadto, niektóre publikacje wskazują na zależną od MCPIP1 degradację 

prekursorowych form miRNA [61-62]. Jest zatem możliwe, że za zmiany obserwowane 

w komórkach neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1 częściowo odpowiada zależna od tej 

rybonukleazy deregulacja ekspresji miRNA. 

Biorąc pod uwagę, że najlepiej opisaną aktywnością białka MCPIP1 jest jego 

zdolność do endonukleolitycznego cięcia substratów RNA, w badaniach uwzględniono 

komórki z nadprodukcją zmutowanej formy rybonukleazy, pozbawionej aktywności 

katalitycznej. Podczas eksperymentów wykonywanych w ramach niniejszej rozprawy 

doktorskiej zastosowano mutanta punktowego białka MCPIP1 (MCPIP1-D141N). 

Transfekcja komórek neuroblastoma wektorem ekspresyjnym dla dzikiego typu MCPIP1 

(MCPIP1-wt), jak i zmutowanej formy białka (MCPIP1-D141N) prowadziła do otrzymania 

bardzo wysokiej nadprodukcji tej rybonukleazy (Ryc. 10). W transfekowanych komórkach 

BE(2)-C uzyskano 10-krotny wzrost poziomu białka MCPIP1 (Ryc. 10A, C), zaś dla 

komórek KELLY osiągnięto 8-krotne podniesienie poziomu rybonukleazy (Ryc. 10B, D). 

 

Rycina 10. Poziom nadprodukcji białka MCPIP1 komórkach neuroblastoma KELLY 

i BE(2)-C transfekowanych wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt oraz MCPIP1-D141N. 
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Względny poziom MCPIP1 w komórkach (A) BE(2)-C i (B) KELLY transfekowanych 

wektorami ekspresyjnymi pozwalającymi na ekspresję dzikiej (MCPIP1-wt) bądź 

zmutowanej (MCPIP1-D141N) formy rybonukleazy w porównaniu do komórek 

transfekowanych pustym wektorem ekspresyjnym określone za pomocą western blot. Jako 

referencję zastosowano białko GAPDH (dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego; 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase). Reprezentacyjne prążki białkowe dla MCPIP1 

oraz GAPDH dla komórek (C) BE(2)-C i (D) KELLY transfekowanych pustym wektorem 

ekspresyjnym, wektorami MCPIP1-wt oraz MCPIP1-D141N. Wykresy przedstawiają 

uśrednione wartości z trzech eksperymentów ± SEM. C, komórki kontrolne transfekowane 

pustym wektorem ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, komórki z nadprodukcją dzikiej formy 

białka MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, komórki z nadprodukcją mutanta punktowego 

białka MCPIP1. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,01 - **; < 0,001 - ***. 

 Aby zbadać wpływ nadprodukcji MCPIP1 na profil ekspresji miRNA w komórkach 

neuroblastoma, zastosowano sekwencjonowanie małych RNA dla RNA wyizolowanego 

z komórek KELLY transfekowanych wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt 

i MCPIP1-D141N lub, jako kontrolę, pustym wektorem ekspresyjnym. Co ciekawe, 

eksperymenty nie wykazały zmian w profilu ekspresji miRNA między MCPIP1-wt lub 

MCPIP1-D141N a komórkami kontrolnymi. Niemniej jednak, udało się pokazać, różnicową 

ekspresję czternastu miRNA w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt w porównaniu 

z komórkami wykazującymi nadprodukcję MCPIP1-D141N (Tabela VI). Poziom dwunastu 

miRNA uległ podwyższeniu w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt, podczas gdy 

ekspresja dwóch z miRNA o różnicowej ekspresji była obniżona w komórkach 

z nadprodukcją MCPIP1-wt (Tabela VI). 

 W celu wyselekcjonowania miRNA, których zmieniona ekspresja zostanie poddana 

weryfikacji za pomocą RT-qPCR, przeprowadzono dokładny przegląd literatury. Nacisk 

położono na potencjał regulowania szlaków wewnątrzkomórkowych ważnych 

w patogenezie neuroblastoma lub opisaną rolę w rozwoju lub diagnostyce nowotworów. Na 

tej postawie wybrano sześć miRNA. Dwa spośród nich, miRNA-328-3p i miRNA-99b-5p 

biorą udział w regulacji szlaku Akt/mTOR w komórkach nowotworowych [184-185]. 

Kolejne miRNA, miRNA-324-3p i miRNA-361-5p, przyczyniają się odpowiednio do 

aktywacji i hamowania szlaku Wnt [186-187]. Natomiast miRNA-484 bierze udział 

w hamowaniu apoptozy [188]. Ponadto postanowiliśmy uwzględnić w miRNA-1260a, ze 

względu na jego wartość prognostyczną w kilku typach nowotworów [189-191]. 
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Tabela VI. Lista 14 miRNA o różnicowej ekspresji w komórkach KELLY MCPIP1-wt 

w porównianiu do MCPIP1-D141N sporządzona na podstawie wyników sekwencjonowania 

małych cząsteczek RNA. 

 miRNA 
Krotność 

zmiany 

Błąd 

standardowy 
P value 

P value 

skorygowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hsa-miR-1180-3p 2,4789 0.0929 1.18E-05 0.0027 

hsa-miR-1260a/1260b 2,5284 0.1235 0.00064 0.021 

hsa-miR-1306-5p 3,0590 0.1067 7.64E-05 0.0036 

hsa-miR-3180-5p 2,8297 0.1092 0.00011 0.0046 

hsa-miR-324-3p 2,3883 0.0971 3.00E-05 0.002 

hsa-miR-328-3p 11,601 0.0987 0.0013 0.037 

hsa-miR-4286 2,7233 0.1545 0.0043 0.096 

hsa-miR-4454 2,6867 0.1024 4.82E-05 0.0027 

hsa-miR-4485-3p 2,8392 0.1015 3.78E-05 0.0027 

hsa-miR-484 1,8573 0.1233 0.0027 0.071 

hsa-miR-766-3p 2,6674 0.1129 0.00019 0.0069 

hsa-miR-99b-5p 2,0781 0.0916 2.72E-05 0.0027 
 

hsa-miR-129-1-

3p/129-2-3p 
0,7433 0.1492 0.0047 0.098 

hsa-miR-361-5p 0,5128 0.4947 0.0031 0.075 

 

 Oznaczenia RT-qPCR nie potwierdziły różnic w ekspresji miRNA wykrytych przez 

sekwencjonowanie RNA (Ryc. 11A). Jedyną zaobserwowaną zmianą w ekspresji miRNA 

było obniżenie poziomu miRNA-484 w komórkach KELLY z nadprodukcją 

MCPIP1-D141N (Ryc. 11A). Jako że istotne statystycznie zmiany wykazane przy użyciu 

sekwencjonowania małych RNA dotyczyły jedynie porównania między MCPIP1-wt 

i MCPIP1-D141N, ponownie przeanalizowano uzyskane dane. Analiza MCPIP1-wt 

w porówniu do MCPIP1-D141N ujawniła podniesienie poziomu miRNA-1260a 

w komórkach KELLY wykazujących nadprodukcję MCPIP1-wt (Ryc. 11C). 

Zaobserwowane obniżenie ekspresji miRNA-1260a było zgodne z wynikami 

sekwencjonowania małych RNA (Tabela VI). 

Ze względu na fakt, że działanie MCPIP1 jest zależne od kontekstu i bywa odmienne 

w różnych typach komórek, zbadano ekspresję wybranych wcześniej sześciu miRNA także 

w komórkach BE(2)-C z nadprodukcją MCPIP1. W przypadku tej linii komórkowej 
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zaobserwowano zmienioną ekspresję trzech miRNA (Ryc. 11B). Poziom miRNA-99b-5p 

i miRNA-1260a był podwyższony w komórkach BE(2)-C z nadprodukcją MCPIP1-D141N, 

podczas gdy dla miRNA-361-5p wykazano wzrost ilości w komórkach z nadprodukcją 

MCPIP1-wt (Ryc. 11B). Analiza poziomów miRNA w komórkach BE(2)-C MCPIP1-wt 

w porównaniu z komórkami MCPIP1-D141N wykazała spadek poziomu miRNA-324-3p 

w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt (Ryc. 11D).  

 

Rycina 11. Określenie poziomu wybranych miRNA w komórkach neuroblastoma KELLY 

i BE(2)-C z nadprodukcją białka MCPIP1. Względny poziom wybranych miRNA 

w komórkach (A) KELLY i (B) BE(2)-C z nadprodukcją MCPIP1-wt oraz MCPIP1-D141N 

w porównaniu do komórek kontrolnych. Względny poziom wybranych miRNA w komórkach 

(C) KELLY i (D) BE(2)-C z nadprodukcją MCPIP1-wt w porównaniu do komórek 

z nadprodukcją MCPIP1-D141N. Wykresy przedstawiają uśrednione wartości z trzech 

eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych oznaczono czarną linią. 
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komórki z nadprodukcją mutanta punktowego białka MCPIP1. Prawdopodobieństwo 

testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,001 - ***. 

4.7 Identyfikacja substratów rybonukleazy MCPIP1 w komórkach neuroblastoma 

4.7.1 Sześć transkryptów zaangażowanych w regulacje cyklu komórkowego może być 

degradowanych przez białko MCPIP1 w komórkach neuroblastoma 

 Nasze wcześniejsze badania nad komórkami neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1 

pozwoliły na zaproponowanie grupy genów jako przewidywanych substratów rybonukleazy 

[AURKA, CCND1, CCND3, CCNE1, CCNE2, CDC2 (białko regulujące podziały 

komórkowe 2; cell division control protein 2), MCM10 (czynnik inicjacji replikacji 

utrzymywania minichromosomów 10; minichromosome maintenance 10 replication 

initiation factor), RB (retinoblastoma), MTOR (ssaczy cel rapamycyny; mammalian target 

of rapamycin), RPTOR (regulatorowe białko związane z mTOR; regulatory associated 

protein of mTOR), RICTOR (niewrażliwy na rapamycynę partner mTOR; rapamycin-

insenstivie companion of mTOR)]. Poziom transkryptów tych genów był obniżony 

w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt, podczas gdy w komórkach z nadprodukcją 

MCPIP1-D141N ich ilość nie uległa zmianie [86-88]. Wskazuje to na zależny od 

rybonukleazowej aktywności MCPIP1 spadek poziomu transkryptu, co może być 

spowodowane cięciem mRNA przez tę rybonukleazę. Celem wstępnej analizy możliwej 

interakcji między MCPIP1 a przewidywanymi substratami, przeanalizowano ich 3'UTR pod 

kątem poszukiwań ewolucyjnie konserwatywnych struktur spinki do włosów z sekwencją 

pętli YRY. Takie struktury zostały opisane jako rozpoznawane przez białko MCPIP1 [59]. 

Elementy te znaleziono w sekwencji 3’UTR dziewięciu z zaproponowanych 

przewidywanych substratów (Tabela VII). 

Tabela VII. Lista transkryptów, dla których zaobserwowano obniżenie poziomu na poziomie 

RNA lub białka w komórkach  BE(2)-C i/lub KELLY z nadprodukcją białka MCPIP1 oraz 

struktury w ich 3’UTR potencjalnie rozpoznawane przez rybonukleazę wraz z konserwacją 

sekwencji u człowieka (górna sekwencja) i myszy (dolna sekwencja). 

Transkrypt 
Struktura potencjalnie rozpoznawane 

przez MCPIP1 

Konserwacja sekwencji u 

człowieka i myszy 

AURKA 
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CCND1   

CCND3 

 
 

CCNE1  
 

CCNE2 

  

CDC2 
 

 

RPTOR 
  

RICTOR 
  

MYCN 

  

 

Biorąc pod uwagę, że białko MCPIP1 może hamować wzrost raka piersi poprzez 

destabilizację transkryptów RELB, RELB, BCL2A1 (białko anty-apoptotyczne A1 z rodziny 

BCL2; B-cell leukemia-2 A1), BCL2L1 (białko anty-apoptotyczne L1 z rodziny BCL2; 

B-cell leukemia-2 L1), BCL3 (białko anty-apoptotyczne BCL3; B-cell leukemia-3) i BIRC3 

(bakulowirusowy inhibitor apoptozy 3; baculoviral inhibitor of apoptosis repeat containing 

3) [53], postanowiono włączyć te geny w analizę możliwej interakcji z rybonukleazą 

w komórkach neuroblastoma. W przeprowadzonych oceniono też poziomu transkryptu 

C-REL, który został zidentyfikowany jako substrat MCPIP1 przez Mino 

i współpracowników [59]. Poziom mRNA wiązanych i degradowanych przez domenę 

rybonukleazową MCPIP1 charakteryzuje się obniżeniem w komórkach z nadprodukcją 

MCPIP1-wt oraz niezmienioną ekspresją w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-D141N. 

Taki wzór ekspresji zaobserwowano dla transkryptów AURKA, CCND1, CCNE1, CCNE2, 

CDC2, MCM10 i MYCN w komórkach BE(2)-C (Ryc. 12A). Podobne wyniki uzyskano dla 

komórek KELLY, za wyjątkiem mRNA MYCN, którego ilość uległa obniżeniu również 

w komórkach KELLY z nadprodukcją MCPIP1-D141N (Ryc. 12B). Warto zauważyć, że 
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wszystkie transkrypty, dla których zmiany poziomu w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-

wt oraz MCPIP1-D141N wskazują na możliwość interakcji z rybonukleazą, kodują białka 

zaangażowane w pozytywną regulację cyklu komórkowego [88]. Dodatkowo, w komórkach 

z nadprodukcją rybonukleazy zaobserwowano znaczące podniesienie poziomu transkryptu 

BCL2A1 (Ryc. 12C, D). Zawartość pozostałych transkryptów była niezmieniona lub ulegała 

nieznacznemu zwiększeniu w komórkach z nadprodukcją MCPIP1 (Ryc. 12).  

 

Rycina 12. Analiza poziomu przewidywanych substratów MCPIP1 w komórkach 

neuroblastoma z nadprodukcją rybonukleazy. Względny poziom ekspresji genów, 

kodujących białka biorące udział w regulacji cyklu komórkowego, w komórkach 

(A) BE(2)-C oraz (B) KELLY z nadprodukcją białka MCPIP1. Względny poziom ekspresji 

genów, kodujących białka zaangażowane w przekaz sygnału przez szlak Akt/mTOR lub 

proces apoptozy, w komórkach (C) BE(2)-C oraz (D) KELLY z nadprodukcją białka 

MCPIP1. Poziom badanych transkryptów został oznaczony za pomocą RT-qPCR. Jako gen 

referencyjny zastosowano RPS13. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech 

eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych oznaczono czarną linią. 

MCPIP1-wt, komórki z nadprodukcją dzikiej formy białka MCPIP1; MCPIP1-D141N, 

BE(2)-C KELLY
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komórki z nadprodukcją mutanta punktowego białka MCPIP1. Prawdopodobieństwo 

testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **; < 0,001 - ***.  

4.7.2 Rybonukleaza MCPIP1 wiąże transkrypt AURKA w komórkach neuroblastoma 

 Na podstawie badania poziomu transkryptów, które mogą być substratami białka 

MCPIP1, weryfikację oddziaływania rybonukleazy ze specyficznymi mRNA zawężono do 

sześciu genów, tj. AURKA, CCND1, CCNE1, CCNE2, CDC2 i MCM10. W celu oceny 

fizycznej interakcji pomiędzy MCPIP1 i wybranymi transkryptami komórki BE(2)-C 

i KELLY transfekowano wektorem ekspresyjnym, pozwalającym na ekspresję mutanta 

punktowego MCPIP1 połączonego z metką Flag (MCPIP1-D141-Flag) (Ryc. 13A, B), 

a następnie przeprowadzano immunoprecypitację RNA. W wyniku tych eksperymentów 

wykazano znaczące podniesienie ilości transkryptu AURKA w RNA z komórek 

wykazujących nadprodukcję MCPIP1-D141N-Flag immunoprecypitowanym przy pomocy 

przeciwciał rozpoznających metkę Flag (Ryc. 13C, D) w porównaniu do kontroli negatywnej 

(stanowiącej RNA immunoprecypitowane w komórkach z wektorem ekspresyjnych dla 

metki Flag). Wskazało to na fizyczne oddziaływanie mRNA AURKA i białka MCPIP1, 

a także wysokie prawdopodobieństwo, że transkrypt AURKA może być substratem 

rybonukleazy Ponadto, dla komórek BE(2)-C poziomy transkryptów CCNE1 i CCNE2 

również uległy znaczącemu podwyższeniu w RNA immunoprecypitowanym z białkiem 

MCPIP1-D141N-Flag w porównaniu do kontroli negatywnej (Ryc. 13C). Ze względu na 

fakt, że wynik wskazujący na interakcję mRNA CCNE1 oraz CCNE2 uzyskano tylko dla 

jednej linii komórkowej, w dalszych badaniach skupiono się jedynie na badaniu interakcji 

białka MCPIP1 oraz transkryptu AURKA. Ilość pozostałych transkryptów (CDC2, MCM10, 

CCND1) w RNA immunoprecypitowanym z białkiem MCPIP1-D141N-Flag była podobna 

do kontroli negatywnej (Ryc. 13C, D). 
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Rycina 13. Badanie interakcji białka MCPIP1 z wybranymi transkryptami w komórkach 

neuroblastoma. Reprezentacyjne sygnały prążków białkowych dla białka MCPIP1 

połączonego z metką Flag oraz α-tubuliny dla komórek (A) BE(2)-C i (B) KELLY 

transfekowanych pustym wektorem ekspresyjnym lub wektorem ekspresyjnym pozwalającym 

na ekspresję mutanta punktowego MCPIP1 połączonego z metką Flag (D141N-Flag). 

Względny poziom transkryptów proponowanych substratów białka MCPIP1 w RNA 

immunoprecypitowanym z MCPIP-D141N-Flag w porównaniu do kontroli negatywnej 

(RNA immunoprecypitowanego w komórkach transfekowanych wektorem ekspresyjnym dla 

metki Flag) dla komórek (C) KELLY oraz (D) BE(2)-C. Jako gen referencyjny zastosowano 

RPS13. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości 

dla kontroli negatywnej oznaczono czarną linią. NC, kontrola negatywna, komórki 

transfekowane pustym wektorem ekspresyjnym; D141N-Flag, komórki transfekowane 

wektorem pozwalającym na ekspresję mutanta punktowego MCPIP1 sprzężonego z metką 

Flag. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *. 

4.7.3 Nadprodukcja białka MCPIP1 prowadzi do destabilizacji 3’UTR mRNA AURKA 

Po ustaleniu występowania interakcji pomiędzy białkiem MCPIP1 i transkryptem 

AURKA zbadano wpływ rybonukleazy na stabilność 3’UTR mRNA AURKA w komórkach 

neuroblastoma. W tym celu zastosowano wektor reporterowy, w którym rejon 3'UTR 

AURKA jest wklonowany poniżej sekwencji kodującej lucyferazę świetlika 
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(pmiRGlo-AURKA_3’UTR). Transfekowane takim wektorem komórki linii BE(2)-C 

i KELLY z nadprodukcją MCPIP1-wt wykazały znaczne obniżenie aktywności lucyferazy 

(Ryc. 14A, B). Ponadto, w komórkach obu linii z nadprodukcją MCPIP1-D141N aktywność 

lucyferazy była zbliżona do komórek kontrolnych (Ryc. 14A, B). Wydaje się zatem, że 

zmutowana forma MCPIP1 wiąże mRNA AURKA, ale aktywność rybonukleazowa jest 

niezbędna do destabilizacji transkryptu. 

 

Rycina 14. Analiza stabilności 3’UTR transkryptu AURKA w komórkach neuroblastoma 

z nadprodukcją MCPIP1. Względny poziom aktywności lucyferazy w komórkach 

(A) BE(2)-C oraz (B) KELLY kotransfekowanych pustym wektorem ekspresyjnym 

i wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt lub MCPIP1-D141N i wektorem reporterowym 

pmiRGlo-AURKA_3’UTR normalizowana do komórek kotransfekowanym korespondującym 

wektorem ekspresyjnym i pustym wektorem reporterowym pmiRGlo. Reprezentacyjne prążki 
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białkowe dla MCPIP1 oraz białka referencyjnego GAPDH dla komórek (C) BE(2)-C oraz 

(D) KELLY kotransfekowanych pustym wektorem ekspresyjnym bądź wektorami 

ekspresyjnymi MCPIP1-wt lub MCPIP1-D141N i pustym wektorem reporterowym lub 

wektorem reporterowym pmiRGlo-AURKA_3’UTR. Względny poziom transkryptu 

lucyferazy świetlika w komórkach (E) BE(2)-C oraz (F) KELLY kotransfekowanych pustym 

wektorem ekspresyjnym i wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt lub MCPIP1-D141N 

i wektorem reporterowym pmiRGlo-AURKA_3’UTR określony metodą RT-qPCR. Jako gen 

referencyjny zastosowano lucyferazę Renilla reniformis. Wykresy przedstawiają uśrednione 

wyniki z trzech eksperymentów ± SEM.. C, komórki transfekowane pustym wektorem 

ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, komórki transfekowane wektorem pozwalającym na 

ekspresję dzikiej formy MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, komórki transfekowane 

wektorem pozwalającym na ekspresję mutanta punktowego MCPIP1; ϕ, komórki 

transfekowane pustym wektorem reporterowym pmiRGlo; AURKA, komórki transfekowane 

wektorem reporterowym pmiRGlo-AURKA_3’UTR. Prawdopodobieństwo testowe 

oznaczono jako: < 0,05 - *; <0,01 - **. 

 Celem zbadania czy zahamowaniu aktywności lucyferazy w komórkach 

kotransfekowanych wektorami pmiRGlo-AURKA_3’UTR i MCPIP1-wt towarzyszy 

degradacja transkryptu lucyferazy świetlika określono ilość mRNA kodującego lucyferazę. 

W komórkach BE(2)-C i KELLY z nadprodukcją MCPIP1-wt zaobserwowano spadek ilości 

transkryptu lucyferazy świetlika, podczas gdy nadprodukcja MCPIP1-D141N nie wpływała 

na ilość tego mRNA (Ryc. 14E, F). Zatem spadek aktywności lucyferazy wiąże się 

z degradacją transkryptu. W celu dokładniejszej charakterystyki oddziaływania 

rybonukleazy MCPIP1 z transkryptem AURKA przeprowadzono dalsze badania pozwalające 

na określenie regionu w 3'UTR tego mRNA wiązanych przez MCPIP1. 

4.7.4 Opisane dotychczas miejsca wiązania rybonukleazy MCPIP1 wykazują wzajemne 

podobieństwa struktury i sekwencji 

Celem ustalenia regionu 3’UTR transkryptu AURKA oddziałującego z białkiem 

MCPIP1 przeprowadzono analizę bioinformatyczną sekwencji, których interakcja z tą 

rybonukleazą została dotychczas opisana. W Tabeli VIII przedstawiono znalezione 

w literaturze sekwencje wiązane przez białko MCPIP1. Większość z nich ma długość około 

20-25 nukleotydów, jednakże sekwencja rozpoznawana przez MCPIP1 w transkrypcie 

NFKBIZ liczy 44 rybonukleotydów (Tabela VIII). W obrębie tej sekwencji znaleziono dwa 
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miejsca wiązania rybonukleazy MCPIP1 [59]. Wszystkie sekwencje zebrane w Tabeli VIII 

charakteryzują się wysoką konserwacją międzygatunkową. Biorąc pod uwagę, że sekwencje 

wiązane przez białko MCPIP1 znajdują się w szerszym kontekście transkryptu, sekwencje 

przedstawione w Tabeli VIII analizowano wraz z regionami flankującymi o długości 40 

nukleotydów. Analiza struktury drugorzędowej tych sekwencji przy użyciu algorytmu 

RNAalifold wykazała, że miejsca wiązania białka MCPIP1 nie zawsze tworzą stabilne 

termodynamicznie struktury spinki do włosów z sekwencją pętli YRY (Ryc. 15). Struktury 

takie zostały znalezione tylko dla siedmiu z trzynastu analizowanych sekwencji (Ryc. 15).  

Tabela VIII. Ludzkie oraz mysie sekwencje RNA dla których opisano interakcję z MCPIP1. 

 Transkrypt Sekwencja oddziałująca z MCPIP1 Odnośnik 

C
zł

o
w

ie
k

 

BCL2L1 UUUAUGUGUGAGGAGCUGCUGG [53] 

BIRC3 GUGUGCAUAUAUGUUGAAUGAC [53] 

IER3 AGCGACUGUCGAGAUCGCCUAGU [58] 

IL6 UUAUGUUGUUCUCUAUGGAGAAC  [58] 

NFKBIZ 
AGUUGUUUCUAUGAAACAAACAUAUUUAGUUC

ACUAUUAUAUAG 
[59] 

TM2D3 UUUUUAAUGUACAGCAUCUGUACUU [59] 

M
y
sz

 

cRel AAAACGUGUAAUGGCUAUGCCAUU [56] 

Il2 GAUAAAUAUGGAUCUUUAAAGAUU [57] 

Il6 GACUUAUGUUGUUCUCUACGAAGA [57] 

Mcpip1 UGAUCACCCUGUUGAUACACAUUG [55] 

Ptgs2 CCGUUUCUCGUGGUCACUUUACUA [59] 

Stat3 UCAGUGCAGUGGCUUGUGUUCUGG [54] 

Tnf GACAGACAUGUUUUCUGUGAAAAC [59] 
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Rycina 15.  Struktury drugorzędowe dotychczas opisanych sekwencji oddziałujących 

z rybonukleazą MCPIP1. Optymalne struktury drugorzędowe sekwencji zebranych 

w Tabeli VIII wraz z sekwencjami flankującymi o długości 40 nukleotydów określone za 

pomocą algorytmu RNAalifold. Kolor kółek dla poszczególnych nukleotydów odpowiada 

prawdopodobieństwu parowania zasad (czerwony, wysokie prawdopodobieństwo 

parowania zasad; zielony, średnie prawdopodobieństwo parowania zasad; niebieski, niskie 

prawdopodobieństwo parowania zasad). Sekwencje oddziałujące z MCPIP1 oznaczono 

czarnymi elipsami. 

BCL2L1

BIRC3
IER3 IL6

cRel Il2 Il6

Mcpip1

Ptgs2 Stat3

Tnf

NFKBIZ

TM2D3
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 Aby wychwycić podobieństwa w strukturze opisanych w literaturze miejsc wiązania 

rybonukleazy przeanalizowano dostępność poszczególnych trójek nukleotydów przed i za 

sekwencją YRY rozpoznawaną przez MCPIP1 za pomocą algorytmu RNAplfold. Jako 

miarę dostępności zastosowano prawdopodobieństwo oddziaływania z komplementarnymi 

nukleotydami w obrębie sekwencji transkryptu. Analiza wykazała, że sekwencje YRY 

rozpoznawane przez MCPIP1 są znacznie bardziej dostępne niż 6 sąsiadujących 

nukleotydów przed i za (Ryc. 16A). Ponadto, we wszystkich sekwencjach zebranych 

w Tabeli VIII, znaleziono konsensusowy motyw zawierający sekwencję YRY (U[G/A]U) 

(Ryc. 16B). Motyw ten występuje również w konserwatywnym regionie 3’UTR transkryptu 

AURKA.  

 

Rycina 16. Charakterystyka dotychczas opisanych sekwencji rozpoznawanych przez 

MCPIP1. (A) Zależność między odległością dzielącą trójkę nukleotydów od nukleotydów 

wiązanych przez MCPIP1, a ich dostępnością określona przy użyciu algorytmu RNAplfold. 
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Trójkę nukleotydów wiązaną przez MCPIP1 oznaczono jako 0. (B) Graficzna reprezentacja 

konsensusowej sekwencji motywu RNA rozpoznanego przez białko MCPIP1 wygenerowana 

przy użyciu algorytmu MEME [Wartość E = 1,2e-003]. Rozmiary liter odpowiadają 

względnej entropii nukleotydu, reprezentowanej jako bits. 

4.7.5 Cały region konserwatywny 3’UTR transkryptu AURKA jest potrzebny do 

rozpoznania przez rybonukleazę MCPIP1 

 3’UTR transkryptu AURKA ma długość 768 nukleotydów, jednak jedynie region 

liczący 95 nukleotydów jest konserwatywny ewolucyjnie (Ryc. 17A). Ze względu na fakt, 

że wszystkie dotychczas opisane miejsca wiązania MCPIP1 (Tabela VIII) charakteryzuje 

wysoka konserwacja międzygatunkowa, założono, że sekwencja mRNA AURKA 

rozpoznawana przez białko MCPIP1 jest zlokalizowana w obrębie konserwatywnego 

regionu (CR; conserved region). Analiza dostępności nukleotydów oraz sekwencji regionu 

konserwatywnego 3'UTR AURKA pozwoliła na zaproponowanie trzech przewidywanych 

miejsc wiązania rybonukleazy (PBS; putative binding site) (Ryc. 17A, B). Spośród 

zaproponowanych miejsc wiązania, schemat dostępności zasad w obrębie PBS1 oraz PBS2 

był podobny do opisanego dla miejsc wiązania MCPIP1 znalezionych w literaturze (Ryc. 

17A). Natomiast konsensusowy motyw sekwencji wspólny dla wszystkich znanych miejsc 

docelowych MCPIP1 znaleziono tylko dla PBS2 i PBS3 (Ryc. 17B). 

 Celem weryfikacji funkcjonalności zaproponowanych PBS zastosowano wektor 

reporterowy, w którym konserwatywny region 3’UTR mRNA AURKA lub przewidywalne 

miejsca wiązania zostały wklonowane za sekwencją kodującą lucyferazę świetlika. 

Ponieważ umieszczenie sekwencji PBS1 w wektorze reporterowym pmiRGlo spowodowało 

zmniejszenie stabilności struktury drugorzędowej, do sekwencji tego PBS wprowadzono 

dwie mutacje punktowe (PBS1stab). Zapewniło to brak zmian w stabilności struktury 

drugorzędowej sekwencji pochodzącej z plazmidu, w porównaniu do tej występującej 

w 3’UTR AURKA. Przeprowadzone eksperymenty wykazały spadek aktywności lucyferazy 

tylko dla komórek kotransfekowanych wektorem ekspresyjnym MCPIP1-wt i wektorem 

reporterowym pmiRGlo_AURKA-CR (Ryc. 17C). Co więcej, było to zależne od aktywności 

rybonukleolitycznej MCPIP1, ponieważ nie zaobserwowano obniżenia aktywności 

lucyferazy w komórkach kotransfekowanych wektorem ekspresyjnym MCPIP1-D141N 

i wektorem reporterowym pmiRGlo_AURKA-CR (Ryc. 17C). Ponadto, nadprodukcja 

MCPIP1 nie wpłynęła na stabilność żadnego z przewidywanych miejsc wiązania MCPIP1 
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(Ryc. 17C). Dodatkowo określono poziom transkryptu lucyferazy świetlika w badanych 

komórkach (Ryc. 17D). Podobnie do poziomu aktywności lucyferazy, jedynie komórki 

kotransfekowane wektorem ekspresyjnym MCPIP1-wt i wektorem reporterowym 

pmiRGlo_AURKA-CR wykazywały obniżenie ilości transkryptu lucyferazy. Otrzymane 

wyniki wskazują, że cała sekwencja regionu konserwatywnego 3’UTR AURKA jest 

konieczna do rozpoznania i degradacji transkryptu przez rybonukleazę MCPIP1. 

 

Rycina 17. Analiza stabilności regionu konserwatywnego 3’UTR transkryptu AURKA oraz 

przewidywanych miejsc wiązania rybonukleazy MCPIP1 w obrębie tej sekwencji 

w komórkach BE(2)-C z nadprodukcją MCPIP1. (A) Umiejscowienie i struktura 

drugorzędowa konserwatywnego regionu 3’UTR transkryptu AURKA. (B) Sekwencje 

przewidywanych miejsc wiązania rybonukleazy MCPIP1 w obrębie konserwatywnego 

regionu 3’UTR AURKA. (C) Względny poziom aktywności lucyferazy komórek BE(2)-C 

kotransfekowanych pustym wektorem ekspresyjnym i wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt 

lub MCPIP1-D141N i wektorami reporterowymi pmiRGlo_AURKA-CR, pmiRGlo_AURKA-

PBS1wt, pmiRGlo_AURKA-PBS1stab, pmiRGlo_AURKA-PBS2 lub pmiRGlo_AURKA-

PBS3 normalizowany do komórek kotransfekowanych korespondującym wektorem 

ekspresyjnym i pustym wektorem reporterowym pmiRGlo. (D) Względny poziom transkryptu 

lucyferazy świetlika w komórkach BE(2)-C kotransfekowanych pustym wektorem 

PBS1 PBS2 PBS3

5’ 3’

AURKA 3’UTR 768 nt

AURKA 3’UTR region konserwatywny 95b

(A) (B)

(C) (D)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

CR PBS1wt PBS1stab PBS2 PBS3

W
z
g

lę
d

n
y
 p

o
z
io

m
 

a
k

ty
w

n
o

ś
c

i 
lu

c
y
fe

ra
z
y

**

**

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

CR PBS1wt PBS1stab PBS2 PBS3W
z
g

lę
d

n
y
 p

o
z
io

m
 e

k
s
p

re
s
ji

 
lu

c
y
fe

ra
z
y

*

**

Sekwencja

PBS1 TGAGTGAGTGTGTAACTTATTGG

PBS2 CCTGGTAAAGCTGTTGGAATGAGT

PBS3 CTTTTTAAGTATGAAAATAAAG



94 

 

ekspresyjnym i wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt lub MCPIP1-D141N i wektorami 

reporterowymi pmiRGlo_AURKA-CR, pmiRGlo_AURKA-PBS1wt, pmiRGlo_AURKA-

PBS1stab, pmiRGlo_AURKA-PBS2 lub pmiRGlo_AURKA-PBS3 określony metodą RT-

qPCR. Jako gen referencyjny zastosowano lucyferazę Renilla reniformis. Wykresy 

przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek 

kontrolnych oznaczono jako 1 (czarna linia). MCPIP1-wt, komórki transfekowane wektorem 

pozwalającym na ekspresję dzikiej formy MCPIP1; MCPIP1-D141N, komórki 

transfekowane wektorem pozwalającym na ekspresję mutanta punktowego MCPIP1; CR, 

komórki transfekowane wektorem reporterowym pmiRGlo_AURKA-CR; PBS1wt, komórki 

transfekowane wektorem reporterowym pmiRGlo_AURKA-PBS1wt; PBS1stab, komórki 

transfekowane wektorem reporterowym pmiRGlo_AURKA-PBS1stab; PBS2, komórki 

transfekowane wektorem reporterowym pmiRGlo_AURKA-PBS2; PBS3, komórki 

transfekowane wektorem reporterowym pmiRGlo_AURKA-PBS3. Prawdopodobieństwo 

testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **.  

4.8 Nadprodukcja białka MCPIP1 nie wpływa na poziom aktywacji szlaku NFκB 

w komórkach neuroblastoma 

 Wyniki opisane w podrozdziale 4.7 świadczą o istotnej roli aktywności 

rybonukleazowej białka MCPIP1 w zależnym od MCPIP1 hamowaniu wzrostu komórek 

neuroblastoma. Poza degradacją transkryptów białko MCPIP1 bierze udział także 

w deubikwitynacji kilku białek zaangażowanych w szlak NFκB (czynnik jądrowy kappa B; 

nuclear factor kappa B) [52]. W ten sposób białko MCPIP1 może wpływać na wzrost 

i fenotyp komórek w sposób niezależny od aktywności rybonukleazowej. 

Celem zbadania udziału aktywności MCPIP1 związanej z deubikwitynazą 

w hamowaniu wzrostu komórek neuroblastoma przez tą rybonukleazę zmierzono poziom 

i fosforylację kluczowych białek uczestniczących w szlaku sygnałowania z udziałem NFκB. 

Przeprowadzone analizy nie wykazały istotnych zmian między komórkami kontrolnymi, 

a komórkami z nadprodukcją białka MCPIP1 (Ryc. 18). Wyklucza to udział zależnego od 

deubikwitynacji hamowania szlaku NFκB w zależnej od MCPIP1 supresji komórek 

neuroblastoma.  
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Rycina 18. Nadprodukcja MCPIP1 nie wpływa na aktywność białek szlaku NFκB 

w komórkach neuroblastoma. Względny poziom wybranych białek biorących udział 

w przekazie sygnału przez szlak NFκB w komórkach (A) BE(2)-C oraz (B) KELLY 

z nadprodukcją białka MCPIP1. Względny poziom fosforylacji wybranych białek biorących 

udział w przekazie sygnału przez szlak NFκB w komórkach (C) BE(2)-C oraz (D) KELLY 

z nadprodukcją białka MCPIP1. Poziom białek określono metodą western blot. Jako 

referencje zastosowano α-tubulinę. Reprezentacyjne prążki białkowe dla wybranych białek 

biorących udział w sygnalizacji NFκB, ich fosforylacji i białka referencyjnego dla komórek 
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(E) BE(2)-C oraz (F) KELLY z nadekspresją rybonukleazy MCPIP1. Wykresy przedstawiają 

uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych 

oznaczono czarną linią. C, komórki transfekowane pustym wektorem ekspresyjnym; 

MCPIP1-wt/Wt, komórki z nadprodukcją dzikiej formy białka MCPIP1; 

MCPIP1-D141N/D141N, komórki z nadprodukcją mutanta punktowego białka MCPIP1; 

p-NFκB, białko NFκB fosforylowane na Ser 536; p-IKKα/β, białko IKKα fosforylowane na 

176 i białko IKKβ fosforylowane na Ser 180; p-P42/44, białko P42 fosforylowane na Tyr 

202 i białko P44 fosforylowane na Tyr 204; p-P38, białko P38 fosforylowane na Thr 180 

i Tyr 182; p-SAPK/JNK, białko SAPK/JNK fosforylowane na Thr 183 i Tyr 185; p-IκBα, 

białko IκBα fosforylowane na Ser 32. 

4.9 Endogenna ekspresja MCPIP1 w komórkach i guzach czerniaka 

4.9.1 Analiza ogólnodostępnych wyników mikromacierzy ekspresyjnych z guzów 

czerniaka pod względem ekspresji genów z rodziny MCPIP oraz genów kodujących 

induktory białka MCPIP1 

Obiecujące wyniki dotyczące hamowania wzrostu komórek neuroblastoma pod 

wpływem podwyższonych poziomów białka MCPIP1 stanowiły przesłankę do zbadania 

możliwej supresyjnej roli tej rybonukleazy w innym nowotworze pochodzenia 

neuroektodermalnego – czerniaku. W celu wstępnego rozważenia możliwości 

zaangażowania MCPIP1 w rozwój czerniaka przeanalizowano ogólnodostępne dane 

pochodzące z macierzy ekspresyjnych firmy Affymetrix pod kątem ekspresji genu MCPIP1, 

a także pozostałych genów z rodziny MCPIP – MCPIP2-4, oraz genów kodujących cytokiny 

oraz receptory cytokin odpowiedzialne za endogenną indukcję ekspresji MCPIP1. 

Tabela IX. Ekspresja MCPIP1 w prawidłowych komórkach/tkankach oraz guzach czerniaka. 

Typ tkanki/komórki MCPIP1 

Skóra prawidłowa 2/9 

Melanocyt 0/3 

Łagodna zmiana 3/20 

Złośliwy czerniak 0/45 

Przerzut czerniaka 0/5 

Czerniak oczny 1/29 

Czerniak 1/89 
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*  Dane opracowane na podstawie ogólnodostępnych zestwawów danych (GDS1375, 

GSE4570, GSE27831, GSE4587). 

 Analiza wyników mikromacierzy wykazała, że ekspresja MCPIP1 pozostaje na 

wykrywalnym poziomie w niektórych komórkach prawidłowej skóry oraz w łagodnych 

zmianach skórnych (Tabela IX). Natomiast w guzach czerniaka, poza jednym przypadkiem, 

nie wykryto transkryptu MCPIP1 (Tabela IX). W celu sprawdzenia, czy obserwowany brak 

ekspresji jest charakterystyczny dla pozostałych genów z rodziny MCPIP przeanalizowano 

ekspresję genów MCPIP2-4 w prawidłowej skórze oraz w tkankach czerniaka (Tabela X). 

Ekspresja MCPIP2 była na wykrywalnym poziomie w połowie przeanalizowanych próbek 

prawidłowej skóry oraz w około 17 % guzów czerniaka (Tabela X). Transkrypt MCPIP3 był 

obecny we wszystkich analizowanych próbkach pochodzących z guzów czerniaka, a także 

ze skóry prawidłowej (Tabela X). Natomiast mRNA MCPIP4 było na wykrywalnym 

poziomie w około połowie guzów czerniaka oraz obu przeanalizowanych próbkach 

normalnej skóry (Tabela X). Ponieważ liczba próbek prawidłowej skóry jest w tym 

przypadku ograniczona trudno porównać ekspresję genów z rodziny MCPIP w czerniaku 

i prawidłowych komórkach. Niemniej jednak, wyniki przedstawione w Tabelach IX i X 

wskazują na znacząco niższą ekspresję genu MCPIP1 w porównaniu do pozostałych genów 

z rodziny MCPIP w tkankach czerniaka. 

Tabela X. Ekspresja genów z rodziny MCPIP - MCPIP2, MCPIP3 i MCPIP4 

w prawidłowych tkankach oraz guzach melanoma.  

Typ tkanki MCPIP2 MCPIP3 MCPIP4 

Skóra prawidłowa 1/2 2/2 2/2 

Czerniak 7/42 42/42 22/42 

Czerniak oczny 5/29 29/29 14/29 

* Dane opracowane na podstawie ogólnodostępnych zestawów danych (GSE27831, 

GSE4587). 

 Ekspresja MCPIP1 jest indukowana przez czynniki prozapalne. Celem zbadania 

możliwości zaburzenia indukcji MCPIP1 w komórkach czerniaka przeanalizowano 

ogólnodostępne dane z mikromacierzy ekspresyjnych pod kątem ekspresji genów 

kodujących czynniki indukujące MCPIP1: MCP-1 [CCL2 (ligand chemokiny z motywem 

C-C 2; C-C motif chemokine ligand 2)] oraz jego receptor CCR2 (receptor chemokin z 

motywem C-C typu drugiego; C-C chemokine receptor type 2), a także receptory dla IL-1β 

[IL1R1 (receptor interleukiny 1β 1; interleukin 1β receptor 1), IL1R2 (receptor interleukiny 
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1β 2; interleukin 1β receptor 2), IL1RA (antagonista receptora interleukiny 1β; interleukin-

1β receptor antagonist)] (Tabela XI). Wyniki mikromacierzy dla CCL2 oraz CCR2 nie 

wskazują na różnicę pomiędzy guzami czerniaka i prawidłowymi komórkami (Tabela XI). 

Zaobserwowano natomiast pewne obniżenie w ilości tkanek z wykrywalną ekspresją 

receptorów IL-1β w guzach czerniaka w porównaniu do prawidłowych komórek skóry 

(Tabela XI).  

Tabela XI. Ekspresja induktora białka MCPIP1 - MCP-1 (CCL2) oraz jego receptora 

(CCR2), a także rodziny receptorów IL-1β w prawidłowych komórkach/tkankach oraz 

guzach czerniaka.  

Typ tkanki/komórki CCL2 CCR2 IL1R1 IL1R2 IL1RA 

Skróra prawidłowa 7/9 4/9 9/9 9/9 4/9 

 Melanocyt 1/3 1/3 3/3 0/3 0/3 

Łagodna zmiana 7/20 10/20 20/20 18/20 20/20 

Złośliwy czerniak 20/45 12/45 26/45 7/45 13/45 

Przerzut czerniaka 2/5 0/5 2/5 1/5 0/5 

Czerniak oczny 14/29 17/29 29/29 17/29 0/29 

Czerniak 45/89 37/89 66/89 44/89 33/89 

* Dane opracowane na podstawie ogólnodostępnych zestawów danych (GDS1375, 

GSE4570, GSE27831, GSE4587). 

4.9.2 Endogenna ekspresja oraz możliwość indukcji ekspresji MCPIP1 w liniach 

komórkowych czerniaka 

Zaobserwowany brak transkryptu MCPIP1, przy jednoczesnej obecności mRNA 

pozostałych genów z rodziny MCPIP, w guzach czerniaka oraz obniżenie ekspresji 

receptorów IL-1β wskazuje na możliwe znaczenie niskiego poziomu białka MCPIP1 

w patogenezie tego nowotworu. Celem dalszego badania tej hipotezy określono poziom 

ekspresji MCPIP1 w kilku liniach komórkowych ludzkiego czerniaka. Jako punkt 

odniesienia posłużyły komórki neuroblastoma z amplifikacją MYCN, BE(2)-C i KELLY, dla 

których we wcześniejszych badaniach prowadzonych w Pracowni Genetyki Molekularnej 

i Wirusologii stwierdzono niską ekspresję genu MCPIP1 [85]. Przeprowadzone 

eksperymenty wykazały, że ilość transkryptu MCPIP1 w trzech liniach komórkowych 

czerniaka, tj. SK-MEL-28, HT-144 oraz MV3, jest podobna lub nieco niższa niż 
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w  komórkach neuroblastoma KELLY (Ryc. 19A). Najniższym poziomem ekspresji 

MCPIP1 charakteryzowały się komórki neuroblastoma linii BE(2)-C (Ryc. 19A). 

 Ponieważ analiza danych z mikromacierzy firmy Affymetrix wskazała na możliwe 

obniżenie ekspresji receptorów IL-1β na powierzchni komórek czerniaka zbadano 

odpowiedź komórek trzech linii czerniaka na stymulację tą cytokiną. Spośród trzech 

badanych linii komórkowych czerniaka zaobserwowano znaczący, około 3-krotny, wzrost 

ekspresji genu MCPIP1 po 6 godzinach od stymulacji IL-1β jedynie dla linii MV3 

(Ryc. 19B). Indukcja ekspresji tego genu była jeszcze bardziej znacząca po upływie doby 

od traktowania komórek MV3 cytokiną – odnotowano aż czterokrotny wzrost poziomu 

transkryptu MCPIP1 (Ryc. 19B). 48 godzin po stymulacji komórek MV3 IL-1β nie 

znaleziono znaczącego wzrostu ekspresji genu MCPIP1 (Ryc. 19B). W przypadku linii 

komórkowej czerniaka HT-144 zaobserwowano znaczącą indukcję ekspresji genu MCPIP1 

jedynie 24 godziny po stymulacji komórek cytokiną (Ryc. 19C). Trzecia badana linia 

komórkowa czerniaka, SK-MEL-28, nie wykazywała znaczących zmian poziomu badanego 

transkryptu po traktowaniu IL-1β (Ryc. 19D). Interesującym wydaje się fakt, że obie linie 

odpowiadające na stymulację cytokiną indukcją ekspresji genu MCPIP1 pochodzą 

z metastaz, podczas gdy linia komórkowa SK-MEL-28 została wyizolowana z guza 

pierwotnego. 
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Rycina 19. Analiza poziomu ekspresji genu MCPIP1 w liniach czerniaka i neuroblastoma 

oraz w komórkach czerniaka po traktowaniu IL-1β. (A) Względny poziom transkryptu 

MCPIP1 w liniach komórkowych czerniaka oraz neuroblastoma. Względny poziom 

transkryptu MCPIP1 w komórkach (B) MV3, (C) HT-144 oraz (D) SK-MEL-28 po 6, 24 oraz 

48 godzinach od traktowana IL-1β. Poziomy transkryptu oznaczono za pomocą RT-qPCR. 

Jako gen referencyjny zastosowano RPS13. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki 

z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych (nietraktowanych IL-1β) 

przedstawia czarna linia. 6 g, komórki po 6 godzinach od traktowania IL-1β; 24 h, komórki 

po 24 godzinach od traktowania IL-1β. 48 h, komórki po 48 godzinach od traktowania IL 1β. 

Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **; < 0,001 - ***. 

Prawdopodobieństwo testowe w porównaniu do komórek BE(2)-C oznaczono jako: 

< 0,05 - ^; < 0,001 - ^^^. 

Ekspresja MCPIP1 po stymulacji IL1β została zbadana we wspomnianych liniach 

czerniaka oraz neuroblastoma także na poziomie białka. Wzrost poziomu rybonukleazy 

zaobserwowano jedynie w komórkach MV3, po jednej oraz dwóch dobach od dodania 

cytokiny do pożywki (Ryc. 20A). W przypadku komórek linii HT-144 mimo 

obserwowanego poniesienia ilości transkryptu MCPIP1 pod wpływem stymulacji IL-1β, nie 

znaleziono wzrostu poziomu białkowego produktu tego genu (Ryc. 19C; Ryc. 20B). Taki 
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wynik wiązać się może z obniżoną stabilnością transkryptu MCPIP1. Dla komórek linii SK-

MEL-28 stymulacja IL-1β nie wpłynęła na poziom białka MCPIP1 (Ryc. 20C). Istotna 

indukcja rybonukleazy dla jednej z trzech linii czerniaka traktowanych stosowaną cytokiną 

jest zgodna z zaobserwowaną podczas analizy danych mikromacierzowych redukcją 

ekspresji receptorów IL-1β na powierzchni komórek czerniaka. 

 

Rycina 20. Analiza poziomu białka MCPIP1 w komórkach czerniaka traktowanych IL-1β. 

Względny poziom białka MCPIP1 w komórkach czerniaka (A) MV3, (B) HT-144 oraz (C) 

SK-MEL-28 po 6, 24 oraz 48 godzinach od traktowana IL-1β wraz z reprezentacyjnymi 

prążkami białkowymi dla MCPIP1 i białka referencyjnego (GAPDH). Poziom białka 

określono przy pomocy metody western blot. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki 

z trzech eksperymentów ± SEM. Wartości dla komórek kontrolnych przedstawia czarna 

linia. C, komórki kontrolne; IL-1β, komórki traktowane IL-1β; 6 g, komórki po 6 godzinach 

od traktowania IL-1β; 24 g, komórki po 24 godzinach od traktowania IL-1β. 48 g, komórki 
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po 48 godzinach od traktowania IL-1β. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: 

< 0,01 - **. 

4.10 Wpływ egzogennej nadprodukcji MCPIP1 na komórki czerniaka linii MV3 

4.10.1 Podwyższony poziom rybonukleazy MCPIP1 nie wpływa na zawartość ATP 

komórek MV3 

 Ze względu na obserwowany niski poziom ekspresji MCPIP1 w guzach oraz liniach 

komórkowych czerniaka przeanalizowano wpływ podniesienia poziomu białka MCPIP1 na 

komórki tego nowotworu. W tym celu zastosowano komórki linii MV3 transfekowane 

wektorami ekspresyjnymi MCPIP1-wt oraz, aby określić istotność aktywności 

rybonukleazowej MCPIP1 w ewentualnym działaniu podwyższonego poziomu białka 

w komórkach czerniaka, MCPIP1-D141N. Podobnie jak w przypadku linii neuroblastoma 

BE(2)-C oraz KELLY (Ryc. 10) w wyniku wprowadzenia wektorów ekspresyjnych do 

komórek MV3 uzyskano wysoką (około 6-krotną) nadprodukcję dzikiej formy białka 

MCPIP1 (Ryc. 21A). W przypadku zmutowanej formy białka otrzymano 9-krotne 

podwyższenie poziomu (Ryc. 21A). 

 Wcześniejsze badania prowadzone w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii 

wykazały istotne zahamowanie wzrostu oraz podziałów komórek neuroblastoma 

z nadprodukcją MCPIP1 [85; 88]. Celem sprawdzenia możliwości wystąpienia podobnego 

efektu zwiększonej ilości rybonukleazy w komórkach czerniaka zbadano poziom ATP 

komórek MV3 z nadprodukcją MCPIP1. Zaobserwowany brak zmiany ilości ATP pod 

wpływem podwyższenia poziomu MCPIP1 (Ryc. 21B) sugeruje, że nadprodukcja tej 

rybonukleazy nie wpływa na żywotność komórek MV3.   
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Rycina 21. Nadprodukcja MCPIP1 nie wpływa na poziom ATP komórek czerniaka MV3. 

(A) Względny poziom białka MCPIP1 w komórkach MV3 transfekowanych wektorami 

ekspresyjnymi pozwalających na ekspresję MCPIP1 wraz z reprezentacyjnymi prążkami 

białkowymi dla MCPIP1 oraz białka referencyjnego (GAPDH). Poziom białka określono 

metodą western blot. (B) Względny poziom ATP w komórkach MV3 z nadprodukcją białka 

MCPIP1 po 4 dobach od transfekcji. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech 

eksperymentów ± SEM. C, komórki kontrolne, transfekowane pustym wektorem 

ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym 

pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej formy MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, 

komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję 

mutanta punktowego białka MCPIP1, pozbawionego aktywności rybonukleazowej. 

Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *;  < 0,01 - **. 

4.10.2 Analiza ekspresji i statusu fosforylacji czynnika transkrypcyjnego C-MYC 

w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1 

 Podczas badania komórek neuroblastoma z nadprodukcją białka MCPIP1 

zaobserwowano znaczące obniżenie czynnika transkrypcyjnego N-MYC, a także 

zwiększenie ilości fosforylowanej na Thr 58 formy N-MYC [87]. Fosforylacja czynników 

transkrypcyjnych z rodziny MYC jest sygnałem kierującym białko do degradacji 

w proteasomie [17]. Eksperymenty przeprowadzone na komórkach MV3 z nadprodukcją 

MCPIP1 nie wykazały zmian w poziomie transkryptu oraz białkowego produktu genu 

C-MYC (Ryc. 22A, B). Również obserwowana ilość fosforylowanej formy czynnika 

0

2

4

6

8

10

12

C MCPIP1-wt MCPIP1-D141N

W
z
g

lę
d

n
y
 p

o
z
io

m
 b

ia
łk

a
 

M
C

P
IP

1

*

**

(A) (B)

MCPIP1

GAPDH

C       Wt D141N 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

C MCPIP1-wt MCPIP1-D141N

W
z
g

lę
d

n
y
 p

o
z
io

m
 A

T
P



104 

 

transkrypcyjnego w komórkach z nadprodukcją MCPIP1 była podobna do komórek 

kontrolnych (Ryc. 22B).  

 

Rycina 22. Nadprodukcja MCPIP1 nie ma wpływu na poziom eskpresji i fosforylacji 

czynnika transkrypcyjnego C-MYC w komórkach MV3. (A) Względny poziom ekspresji 

C-MYC w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1 oznaczony metodą RT-qPCR. 

(B) Względny poziom białka C-MYC oraz fosforylowanej formy C-MYC w komórkach MV3 

wykazujących nadprodukcję rybonukleazy MCPIP1 wraz z reprezentacyjnymi prążkami 

białkowymi dla białek C-MYC, p-C-MYC oraz białka referencyjnego (GAPDH). Poziom 

białka określono metodą western blot. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech 

eksperymentów ± SEM. Czarna linia przedstawia wartości dla komórek kontrolnych. C, 

komórki kontrolne, transfekowane pustym wektorem ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, 

komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej 

formy MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym 

pozwalającym na wydajną ekspresję mutanta punktowego białka MCPIP1, pozbawionego 

aktywności rybonukleazowej; p-C-MYC, białko C-MYC fosforylowane na Thr 58. 

4.10.3 Nadprodukcja MCPIP1 wpływa na poziom ekspresji szeregu transkryptów 

w komórkach czerniaka  

 Analizy transkryptomu komórek MV3 z nadprodukcją MCPIP1 wykazały obniżenie 

zawartości szeregu transkryptów (Ryc. 23). Produkty białkowe pięciu z nich biorą udział 

w pozytywnej regulacji cyklu komórkowego (Ryc. 23A). Trzy z spośród nich, tj. CCND1, 

CCND3 oraz CCNE2, kodują cykliny z rodziny D oraz E, które kontrolują przejście komórek 

przez fazę G1 cyklu komórkowego [88]. Natomiast kinaza Aurora A oraz białko MCM10, 

kodowane przez AURKA oraz MCM10, działają odpowiednio w fazie M oraz S cyklu 

komórkowego [86-87]. Jeden z transkryptów, których poziom uległ obniżeniu pod wpływem 
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nadprodukcji MCPIP1-wt, SLC44A1 (gen z rodziny nośników substancji rozpuszczonej 

44A1; solute carrier family member 44A1) (Ryc. 23C), koduje błonowy transporter 

choliny 1 (CTL1; choline transporter-like protein 1) [86]. Na matrycy ostatniego 

z transkryptów negatywnie regulowanych przez MCPIP1, APAF1 (Ryc. 23B), powstaje 

białko APAF1 zaangażowane w wewnątrzkomórkowy szlak apoptozy [183]. Interesujące 

wydaje się, że poziom tych mRNA w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-D141N był 

podobny do komórek kontrolnych (Ryc. 23). Sugeruje to, że obserwowany spadek ilości 

transkryptów jest zależny od aktywności rybonukleazowej białka MCPIP1. Zmiany 

obserwowane dla komórek MV3 z nadprodukcją MCPIP1-wt, z wyjątkiem obniżenia 

transkryptu APAF1 (którego podwyższenie było przez nas obserwowane w komórkach 

neuroblastoma [86]), są zgodne z danymi otrzymanymi wcześniej dla komórek 

neuroblastoma [86-88] (Ryc. 12). 

 Poza opisanymi wyżej zmianami, zaobserwowano również znaczące podwyższenie 

ekspresji genu SLC3A2 (gen z rodziny nośników substancji rozpuszczonej 3A2; solute 

carrier family member 3A2) pod wpływem nadprodukcji MCPIP1-wt (Ryc. 23C). 

W komórkach z nadprodukcją MCPIP1-D141N ilość mRNA SLC3A2 pozostała na poziomie 

podobnym do komórek kontrolnych (Ryc. 23C). Transkrypt ten koduję ciężką podjednostkę 

obojętnego błonowego transportera aminokwasów. Podobną zależność pomiędzy 

nadprodukcją MCPIP1, a poziomem mRNA SLC3A2 zaobserwowano w komórkach 

neuroblastoma [86]. Również ten efekt nadekspresji MCPIP1 w komórkach MV3 był 

zależny od aktywności rybonukleazowej białka. Dla trzeciego z badanych genów z rodziny 

SLC, SLC29A4 (gen z rodziny nośników substancji rozpuszczonej 29A4; solute carrier 

family member 29A4), nie stwierdzono zmian poziomu pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 

(Ryc. 23C). 
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Rycina 23. Nadprodukcja MCPIP1 powoduje zmianę ekspresji szeregu genów w komórkach 

czerniaka MV3. Względny poziom ekspresji wybranych genów zaangażowanych w regulację 

(A) cyklu komórkowego, (B) apoptozy oraz (C) transportu błonowego w komórkach MV3 

z nadprodukcją MCPIP1 oznaczony metodą RT-qPCR. Jako gen referencyjny zastosowano 

RPS13. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Czarna 

linia odpowiada wartościom dla komórek kontrolnych. MCPIP1-wt, komórki transfekowane 

wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej formy MCPIP1; 

MCPIP1-D141N, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na 

wydajną ekspresję mutanta punktowego białka MCPIP1, pozbawionego aktywności 

rybonukleazowej. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **; 

< 0,001 - ***. 
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4.10.4 Egzogenna nadprodukcja MCPIP1 może prowadzić do zahamowania cyklu 

komórkowego w komórkach czerniaka MV3 

 Analizy poziomu białek związanych z regulacją cyklu komórkowego wykazały 

obniżenie ilości kinazy Aurora A w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1-wt 

w porównaniu do komórek kontrolnych (Ryc. 24A, B). Jednocześnie w komórkach 

z nadprodukcją MCPIP1-D141N poziom kinazy pozostał niezmieniony (Ryc. 24A, B). 

Ponadto, dla komórek wykazujących nadprodukcję MCPIP1-wt znaleziono znaczące 

obniżenie poziomu fosforylowanych form CDK1 (kinaza cyklinozależna 1; cyclin-

dependent kinase 1) (Thr 161) oraz CDK2 (kinaza cyklinozależna 2; cyclin-dependent kinase 

2) (Thr 160) (Ryc. 24A, B). Badane fosforylacje białek CDK1 oraz CDK2 prowadzą do 

zwiększenia ich aktywności katalitycznej, co w konsekwencji ułatwia progresję komórek 

przez kolejne fazy cyklu komórkowego [192]. Również w tym przypadku hamującego 

efektu nadprodukcji MCPIP1 na aktywacje przez fosforylacje kinaz CDK1 i CDK2 nie 

zaobserwowano dla komórek transfekowanych wektorem ekspresyjnym MCPIP1-D141N 

(Ryc. 24A, B). Kolejne z analizowanych białek, Rb, niefosforylowane skutecznie hamuje 

przejście G1/S [193]. W komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1 nie zaobserwowano 

znaczących zmian ilości białka Rb w porównaniu do komórek kontrolnych (Ryc. 24A, B). 

Przeprowadzone eksperymenty wykazały natomiast istotny spadek poziomu 

inaktywujących fosforylacji białka Rb (Ser 795, Ser 807/811) w komórkach z nadprodukcją 

zarówno MCPIP1-wt jak i MCPIP1-D141N (Ryc. 24A, B). Dodatkowo zbadano wpływ 

nadprodukcji MCPIP1 na poziom białek P21 oraz P27, hamujących replikację DNA oraz 

progresję cyklu komórkowego, w komórkach czerniaka MV3. Przeprowadzone analizy nie 

wykazały istotnych zmian w ilości tych białek pomiędzy komórkami z nadprodukcją 

MCPIP1-wt lub MCPIP1-D141N a komórkami kontrolnymi (Ryc. 24A, B). 

 Określono także względny poziom wybranych cyklin z rodzin A, B, D, E oraz H 

w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1. Oznaczenia te wykazały znaczące obniżenie 

poziomu cykliny B1, D1 oraz D2 w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt (Ryc. 24C, D). 

W komórkach MV3 transfekowanych wektorem ekspresyjnym MCPIP1-D141N nie 

zaobserwowano istotnych zmian we względnej ilości żadnej z badanych cyklin (Ryc. 24C, 

D). Opisane wcześniej obniżenie ilości transkryptów CCND1, CCDN3 oraz CCNE2 

(Ryc. 23A) na poziomie białka przełożyło się jedynie na spadek poziomu Cykliny D1 

(Ryc. 24C, D).  



108 

 

 

Rycina 24. Analiza poziomu oraz fosforylacji białek zaangażowanych w regulację cyklu 

komórkowego w komórkach MV3 z nadprodukcją białka MCPIP1. (A) Względny poziom 

wybranych białek i/lub ich fosforylowanych form biorących udział w regulacji cyklu 

komórkowego w komórkach linii MV3 wykazujących nadprodukcję rybonukleazy MCPIP1. 

(B) Reprezentacyjne prążki białkowe dla białek analizowanych na Rycinie 24A oraz białek 

referencyjnych (GAPDH oraz α-tubulina). (C) Względny poziom niektórych cyklin z rodzin 

A, B, D oraz H w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1. (D) Reprezentacyjne wyniki dla 

białek analizowanych na Rycinie 24C oraz białek referencyjnych (GAPDH lub α-tubulina). 

Poziom białek oznaczono metodą western blot. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki 

z trzech eksperymentów ± SEM. Czarna linia odpowiada wartościom dla komórek 

kontrolnych. C, komórki kontrolne, transfekowane pustym wektorem ekspresyjnym; 

MCPIP1-wt/Wt, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną 

ekspresję dzikiej formy MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, komórki transfekowane 
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wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję mutanta punktowego białka 

MCPIP1, pozbawionego aktywności rybonukleazowej; p-CDK1, białko CDK1 

fosforylowana na Thr 161; p-CDK2, białko CDK2 fosforylowane na Thr 160; p-Rb 795, 

białko Rb fosforylowane na Ser 795; p-Rb 807/11, białko Rb fosforylowane na Ser 807 oraz 

Ser 811. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **; 

< 0,001 - ***. 

Wszystkie scharakteryzowane wyżej zmiany w poziomie oraz fosforylacji białek 

wydają się potwierdzać hamujący wpływ rybonukleazy MCPIP1 na cykl komórkowy 

komórek nowotworowych. Co więcej, obserwowany efekt w sposób znaczący zależy od 

aktywności rybonukleazowej MCPIP1. 

4.10.5 Analiza aktywności szlaku Akt/mTOR w komórkach czerniaka MV3 

z nadprodukcją MCPIP1 

 Kolejnym udokumentowanym efektem nadprodukcji MCPIP1 na komórki 

niektórych typów nowotworów jest hamowanie mitogennego szlaku Akt/mTOR. Zależność 

aktywności ścieżki Akt/mTOR od poziomu MCPIP1 przeanalizowano również 

w komórkach MV3. Przeprowadzone eksperymenty wykazały znaczące obniżenie poziomu 

zarówno kinazy mTOR jak i jej aktywujących fosforylacji na Ser 2448 oraz 2481 [194] 

w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt w porównaniu do komórek kontrolnych 

(Ryc. 25A, B). Podobną zależność znaleziono dla białek RAPTOR i RICTOR, biorących 

udział w formowaniu odpowiednio mTORC1 (kompleks mTOR 1; mTOR complex 1) oraz 

mTORC2 (kompleks mTOR 2; mTOR complex 2) [194] (Ryc. 25A, B). Jednocześnie, 

obniżenie ilości białek RICTOR i RAPTOR zaobserwowano również dla komórek MV3 

z nadprodukcją MCPIP1-D141N, podczas gdy poziom kinazy mTOR oraz jej 

fosforylowanych form pozostał podobny do tego w komórkach kontrolnych (Ryc. 25A, B). 

 Do najważniejszych substratów kinazy mTOR należą kinaza 70S6 oraz białko 

4E-BP1 (białko wiążące eukariotyczny czynnik translacji 4E; 4E binding protein 1). Na 

skutek fosforylacji białka te ulegają aktywacji co skutkuje wzmocnieniem syntezy białek 

[195]. W komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1-wt znaleziono znaczące obniżenie 

aktywujących fosforylacji kinazy 70S6 (Thr 389) oraz białka 4E-BP1 (Thr 37/46) 

w porównaniu do komórek kontrolnych (Ryc. 25A, B). Efekt ten nie był obecny 

w komórkach z nadekspresją MCPIP1-D141N, w których poziom fosforylacji badanych 

białek pozostał niezmieniony w stosunku do komórek kontrolnych (Ryc. 25A, B). Wskazuje 
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to na kluczową rolę domeny rybonukleazowej białka MCPIP1 w hamowaniu aktywacji 

kinazy mTOR w komórkach czerniaka linii MV3. 

 

Rycina 25. Nadprodukcja MCPIP1 prowadzi do zahamowania aktywności szlaku Akt/mTOR 

w komórkach czerniaka MV3. (A) Względny poziom wybranych białek i/lub ich 

fosforylowanych form zaangażowanych w przekaz sygnału przez szlak mTOR w komórkach 

linii MV3 wykazujących nadprodukcję rybonukleazy MCPIP1. (B) Reprezentacyjne prążki 

białkowe dla białek analizowanych na Rycinie 25A oraz białek referencyjnych (GAPDH lub 

α-tubulina). (C) Względny poziom wybranych białek ścieżki sygnałowej Akt i/lub ich 

fosforylowanych form w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1. (D) Reprezentacyjne 

prążki białkowe dla białek analizowanych na Rycinie 25C oraz białek referencyjnych 

(GAPDH lub α-tubulina). Poziom białek oznaczono metodą western blot. Wykresy 
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przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. Czarna linia odpowiada 

wartościom dla komórek kontrolnych. C, komórki kontrolne, transfekowane pustym 

wektorem ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym 

pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej formy MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, 

komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję 

mutanta punktowego białka MCPIP1, pozbawionego aktywności rybonukleazowej; p-mTOR 

2448, kinaza mTOR fosforylowana na Ser 2448; p-mTOR 2481, kinaza mTOR fosforylowana 

na Ser 2481; p-4E-BP1, białko 4E-BP1 fosforylowane na Thr 37 oraz Thr 46; p-P70 S6, 

kinaza P70 S6 fosforylowana na Thr 389; p-Akt 473, kinaza Akt fosforylowana na Ser 473; 

p-Akt 308, kinaza Akt fosforylowana na Thr 308; p-c-Raf, białko c-Raf fosforylowane na Ser 

338; p-PTEN, fosfataza PTEN fosforylowana na Ser 380; p-PDK1, kinaza PDK1 

fosforylowana na Ser 241; p-GSK3β, kinaza GSK3β fosforylowana na Ser 9. 

Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; <0,01 - **; < 0,001 - ***. 

 Aktywna kinaza mTOR, jako składnik kompleksu mTORC2 jest w stanie 

fosforylować kinazę białkową Akt na Thr 308, co prowadzi do jej aktywacji [196]. Do 

osiągnięcia pełnej aktywności katalitycznej potrzeba jest druga fosforylacja kinazy Akt na 

Ser 473, katalizowana przez kinazę PDK1 (kinaza 1 zależna od fosfatydyloinozytolu; 

phosphoinositide-dependent kinase 1) [197]. W komórkach czerniaka MV3 z nadprodukcją 

MCPIP1-wt poziom zarówno aktywującej fosforylacji kinazy PDK1 (Ser 241) jak i obu 

wspomnianych fosforylacji kinazy białkowej Akt był znacząco obniżony w porównaniu do 

komórek kontrolnych, podczas gdy ilość całkowitego białka Akt pozostała niezmieniona 

(Ryc. 25C, D). Podobnie jak w przypadku zahamowania aktywności kinazy mTOR pod 

wpływem nadprodukcji MCPIP1 efekt ten był zależny od aktywności rybonukleazowej 

białka, gdyż  w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-D141N nie zaobserwowano zmienionej 

ilości aktywowanych przez fosforylację form kinaz Akt oraz PDK1. Aktywność kinazy Akt 

może być hamowana poprzez defosforylację katalizowaną przez fosfatazę PTEN (homolog 

fosfatazy i tensyny; phosphatase and tensin homolog). Fosfataza PTEN jest regulowana 

poprzez inaktywującą fosforylację na Ser 380 [198]. Jednak, za względu na fakt, że 

w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1 poziom fosforylowanej formy fosfatazy PTEN 

pozostał niezmieniony w stosunku do komórek kontrolnych (Ryc. 25C, D) spadek 

fosforylacji kinazy Akt zależny od rybonukleazy wydaje się być spowodowany głównie 

spadkiem aktywności pozytywnych regulatorów Akt – kinaz mTOR oraz PDK1 (Ryc. 25). 
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 Aktywowana kinaza Akt przyczynia się do szybkiego wzrostu i podziału komórek 

nowotworowych m.in. poprzez fosforylację kinazy c-Raf oraz GSK3β [199; 17]. Zgodnie 

z przewidywaniami w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-wt, w których poziom 

aktywowanej przez fosforylację kinazy Akt był obniżony, zaobserwowano znaczącą 

redukcję zależnej od Akt fosforylacji białek c-Raf (Ser 338) oraz GSK3β (Ser 9) 

(Ryc. 25C, D). W komórkach MV3 wykazujących nadprodukcję MCPIP1-D141N poziom 

fosforylowanych form c-Raf oraz GSK3β był podobny do komórek kontrolnych 

(Ryc. 25C, D). Wskazuje to na zależne od aktywności rybonukleazowej zahamowanie 

przekazu sygnału przez szlak Akt/mTOR w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1. 

4.10.6 Nadekspresja MCPIP1 nie wpływa na aktywność szlaku NFκB w komórkach MV3 

 Poza aktywnością rybonukleazową MCPIP1, dobrze udokumentowane jest działanie 

tego białka ułatwiające deubikwitynację [200]. W celu zbadania, czy nadprodukcja MCPIP1 

wpływa na aktywację ścieżki sygnałowej NFκB oceniono względny poziom wybranych 

aktywowanych przez fosforylację form białek związanych ze szlakiem NFκB w komórkach 

MV3 z podwyższonym poziomem rybonukleazy. 

Podobnie jak w przypadku komórek neuroblastoma linii BE(2)-C oraz KELLY 

(Ryc. 18), w komórkach MV3 wykazujących nadprodukcję zarówno MCPIP1-wt jak 

i MCPIP1-D141N nie zaobserwowano znaczących zmian w ilości fosforylowanych form 

białek biorących udział w przekazie sygnału przez szlak NFκB (Ryc. 26). Świadczy to 

o braku zależności pomiędzy poziomem aktywacji czynnika transkrypcyjnego NFκB 

a zwiększoną ekspresją rybonukleazy MCPIP1 w komórkach MV3. Zatem, analogicznie do 

wcześniej opisanych badań na komórkach neuroblastoma, efekt nadprodukcji MCPIP1 na 

komórki czerniaka MV3 wydaje się być niemal całkowicie zależny od aktywności 

rybonukleazowej białka. 
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Rycina 26. Podwyższony poziom MCPIP1 nie wpływa na aktywność szlaku NFκB 

w komórkach czerniaka MV3. (A) Względny poziom wybranych fosforylowanych form białek 

zaangażowanych w przekaz sygnału przez szlak NFκB w komórkach linii MV3 

z nadprodukcją rybonukleazy MCPIP1. (B) Reprezentacyjne prążki białkowe dla białek 

analizowanych na Rycinie 26A oraz białek referencyjnych (GAPDH lub α-tubulina). Poziom 

białek oznaczono metodą western blot. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech 

eksperymentów ± SEM. Czarna linia odpowiada wartościom dla komórek kontrolnych. C, 

komórki kontrolne, transfekowane pustym wektorem ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, 

komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej 

formy MCPIP1; MCPIP1-D141N/D141N, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym 

pozwalającym na wydajną ekspresję mutanta punktowego białka MCPIP1, pozbawionego 

aktywności rybonukleazowej; p-NFκB, podjednostka p65 czynnika transkrypcyjnego NFκB 

fosforylowana na Ser 536 ; p-P38, kinaza P38 fosforylowana na Thr 180 i Tyr 182; 

p-P42/44, kinaza P42/44 fosforylowana na Thr 202 oraz Tyr 204; p-SAPK/JNK, kinaza 

SAPK/JNK fosforylowana na Thr 183 oraz Tyr 185. 

4.10.7 Nadekspresja rybonukleazy MCPIP1 w komórkach czerniaka MV3 prowadzi do 

zwiększonej aktywacji niektórych białek szlaku apoptozy 

 Wpływ białka MCPIP1 na programowaną śmierć komórek nowotworowych był 

w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania kilku grup badawczych. Opublikowane 

doniesienia pokazują, że MCPIP1 może wykazywać zarówno działanie anty- jak i pro-

apoptotyczne w zależności od typu komórek [53; 80; 87]. Również wyniki przedstawione 

w niniejszej rozprawie doktorskiej sugerują antyapoptotyczne działanie MCPIP1 

w neuroblastoma (Ryc. 12).  
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 Analiza poziomu wybranych białek zaangażowanych w proces programowanej 

śmierci w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1-wt wykazała znaczące podniesienie 

ilości aktywowanej proteolitycznie kaspazy 9 oraz ciętego białka PARP (Ryc. 27). 

Obserwowany efekt był zależny od aktywności rybonukleazowej białka MCPIP1, gdyż 

w komórkach z nadprodukcją MCPIP1-D141N poziom wspomnianych białek nie ulegał 

zmianie (Ryc. 27). Białko PARP jest w fazie wykonawczej apoptozy degradowane przez 

kaspazę 3 lub 7, co uniemożliwia naprawę DNA w komórce [183]. Ponieważ, mimo 

oznaczonego wzrostu aktywacji kaspazy 9 nie wykazano podwyższenia ilości 

aktywowanych proteolitycznie kaspaz wykonawczych, 3 oraz 7 (Ryc. 27), w komórkach 

z nadprodukcją MCPIP1-wt wpływ rybonukleazy na proces apoptozy w komórkach MV3 

pozostaje niejasny. Dodatkowo, obserwowany spadek poziomu transkryptu APAF1 

(Ryc. 23B), kodującego białko ułatwiające proteolityczną aktywację kaspazy 9 [183], stoi 

niejako w sprzeczności ze znalezioną stymulacją aktywacji kaspazy 9 w komórkach 

z nadprodukcją MCPIP1-wt (Ryc. 27).  

 

Rycina 27. Wpływ nadprodukcji MCPIP1 na poziom i aktywność białek zaangażowanych 

w proces apoptozy w komórkach czerniaka MV3. (A) Względny poziom wybranych białek 

biorących udział w procesie apoptozy w komórkach linii MV3 z nadprodukcją rybonukleazy 

MCPIP1. (B) Reprezentacyjne prążki białkowe dla białek analizowanych na Rycinie 27A 

oraz białek referencyjnych (GAPDH lub α-tubulina). Poziom białek oznaczono metodą 

western blot. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± SEM. 

Czarna linia odpowiada wartościom dla komórek kontrolnych. C, komórki kontrolne, 

transfekowane pustym wektorem ekspresyjnym; MCPIP1-wt/Wt, komórki transfekowane 
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wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej formy MCPIP1; 

MCPIP1-D141N/D141N, komórki transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na 

wydajną ekspresję mutanta punktowego białka MCPIP1, pozbawionego aktywności 

rybonukleazowej. Prawdopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0.05 - *. 

4.10.8 Wpływ nadprodukcji MCPIP1 na profil ekspresji miRNA w komórkach czerniaka 

MV3 

 Badania nad zmianami profilu miRNA w komórkach czerniaka wykazały istotne 

zmiany w ekspresji miRNA zależne od fazy rozwoju nowotworu [201]. Celem określenia, 

w jaki sposób nadprodukcja miRNA wpływa na profil ekspresji miRNA w komórkach MV3 

próbki RNA izolowane z komórek z nadprodukcją MCPIP1-wt i MCPIP1-D141N oraz 

komórek kontrolnych poddano procedurze sekwencjonowania małych RNA.  

Tabela XII. Lista miRNA o różnicowej ekspresji w komórkach MV3 z MCPIP1-wt oraz 

MCPIP1-D141N sporządzona na podstawie wyników sekwencjonowania małych cząsteczek 

RNA. 

 miRNA 
Krotność 

zmiany 

Błąd 

standardowy 
P value 

P value 

skorygowan

y 

Wt vs C miRNA-193a-5p 0,68 0,0576 
1,42E-

05 
0,0112 

D141N vs C miRNA-4484 0,0098 0,00032 
3,38E-

05 
0,0277 

D141N vs 

Wt 
miRNA-4484 0,0098 0,000302 

3.87E-

05 
0,0277 

 

 Uzyskane dane wskazują na zależną od MCPIP1 negatywną regulację 

miRNA-193a-5p (Tabela XII). Znalezione miRNA może wykazywać supresorowe bądź 

onkogenne działanie w zależności od typu nowotworu, jednak jego rola w rozwoju czerniaka 

nie została jeszcze określona. Ponadto, w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1-D141N 

zaobserwowano bardzo duże (aż 100-krotne) obniżenie ekspresji miRNA-4484 

w porównaniu zarówno do komórek kontrolnych, jak i komórek wykazujących 

nadprodukcję MCPIP1-wt. Niemniej jednak, niewielka liczba odczytów dla tej cząsteczki 

RNA sugeruje, że otrzymany wynik może być  skutkiem artefaktu metody.  
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Wynik dotyczący miRNA-193a-5p został potwierdzony metodą RT-qPCR. 

Podobnie jak w przypadku sekwencjonowania małych RNA zobserwowano znaczące 

obniżenie poziomu tego miRNA w komórkach z nadprodukcją dzikiej formy MCPIP1 

(Ryc. 28A). Ponadto, poziom miRNA-193a-5p w komórkach z nadprodukcją mutanta 

punktowego MCPIP1, pozbawionego aktywności ryboukleazowej, był podobny do 

obserwowanego w komórkach kontrolnych (Rycina 28A). Spadek ilości tego miRNA jest 

zatem zależny od rybonukleazowej aktywności MCPIP1. Dodatkowo, prekursorowa forma 

miRNA-193a-5p zawiera w pętli swojej struktury drugorzędowej sekwencję YRY, która 

preferencyjnie oddziałuje z białkiem MCPIP1 (Ryc. 28B) [59]. Możliwe wydaje się więc, 

że spadek poziomu miRNa-193a-5p pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 jest wynikiem 

degradacji prekursorowej formy miRNA przez rybonukleazę. 

 

Rycina 28. Poziom miRNA-193a-5p jest obniżony w komórkach czerniaka MV3 

z nadprodukcją MCPIP1. (A) Względny poziom miRNA-193a-5p w komórkach czerniaka 

MV3 z nadprodukcją  dzikiej (MCPIP1-wt) lub zmutowanej (MCPIP1-D141N) formy białka 

MCPIP1. Poziom miRNA oznaczono metodą RT-qPCR. Jako gen referencyjny zastosowano 

miRNA-103a-3p. Wykresy przedstawiają uśrednione wyniki z trzech eksperymentów ± błąd 

standardowy średniej. (B) Wizualizacja struktury drugorzędowej prekursorowej formy 

miRNA-193a-5p. W ramce zaznaczono sekwencję YRY wewnątrz pętli. MCPIP1-wt, komórki 

MV3 transfekowane wektorem ekspresyjnym pozwalającym na wydajną ekspresję dzikiej 

formy MCPIP1; MCPIP1-D141N, komórki MV3 transfekowane wektorem ekspresyjym 

pozwalającym na wydajną ekspresję zmutowanej formy białka MCPIP1. 

Prawopodobieństwo testowe oznaczono jako: < 0,05 - *; < 0,01 - **.  
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5. DYSKUSJA 

Do nowotworów neuroektodermalnych zaliczane są zarówno złośliwe guzy 

dziecięce, jak i nowotwory wieku dojrzałego [2]. Biologia niektórych z nich, m. in. 

neuroblastoma i czerniaka, nie została jeszcze dokładnie poznana. Jednocześnie terapie 

agresywnych podtypów tych nowotworów pozostają nieskuteczne – tylko dla około 50% 

pacjentów czasy przeżycia są dłuższe niż 5 lat.  Guzy metastatyczne neuroblastoma 

i czerniaka cechują się wysoką chemoopornością, dlatego ich leczenie wymaga celowanej 

strategii terapeutycznej [9; 39]. Stwarza to potrzebę prowadzenia dalszych badań nad 

biologią tych nowotworów w celu poznania ich charakterystycznych cech 

cytogenetycznych, które pozwolą na lepszą klasyfikację pacjentów, bądź będą stanowić 

nowe cele terapeutyczne.  

Ostatnie lata przyniosły wgląd w rolę miRNA w rozwoju choroby nowotworowej. 

Zdolność niektórych miRNA do negatywnej regulacji wielu mRNA, których poziom jest 

zmieniony w komórkach nowotworowych czyni z tych cząsteczek interesujących 

kandydatów na terapeutyki lub cele terapeutyczne [119]. Równolegle, postęp w dziedzinie 

technologii dostarczania cząsteczek RNA do komórek in vivo sprawił, że stworzenie 

środków terapeutycznych opartych na miRNA stało się wykonalne. Dodatkowo, 

wprowadzenie modyfikacji w szkielecie RNA leków związanych z miRNA pozwoliło na 

podwyższenie ich stabilności i wydajne dostarczenie do komórek nowotworowych. Dzięki 

temu pierwsze z terapeutyków opartych na miRNA weszły w fazę badań klinicznych [202]. 

Szczególnie obiecujące wydaje się wykorzystanie mimik miRNA-34a w terapiach 

przeciwnowotworowych. Chemicznie modyfikowane mimiki tego miRNA, MRX34, 

w 2013 roku weszły do pierwszej fazy wieloośrodkowego badania klinicznego w leczeniu 

pacjentów z pierwotnym rakiem wątroby, drobnokomórkowym rakiem płuc, chłoniakiem, 

jasno-komórkowym rakiem nerki, szpiczakiem mnogim, a także czerniakiem [203]. Inną 

strategią terapeutyczną opartą na modyfikacji stężenia miRNA jest zastosowanie 

antagomirów – cząsteczek o sekwencji komplementarnej do onkogennych miRNA. Terapia 

wykorzystująca antagomiry miRNA-155, MRG106, również przeszła I fazę badań 

klinicznych w leczeniu pierwotnych chłoniaków skóry [204]. Kliniczne zastosowanie 

miRNA w leczeniu neuroblastoma i czerniaka staje się coraz bardziej prawdopodobne, 

dlatego ważne jest dokładne zbadanie zaangażowania sieci regulacji genów zależnej od 

miRNA w patogenezę tych chorób. 
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Ekspresja miRNA regulowana jest na poziomie transkrypcji oraz po niej, poprzez 

kontrole stabilności i biogenezy miRNA. Opisana została już degradacja niektórych 

prekursorowych form miRNA przez rybonukleazę MCPIP1. Coraz bardziej ewidentna 

wydaje się też rola tego białka w hamowaniu procesu nowotworzenia. Wpływ MCPIP1 na 

miRNA w komórkach nowotworowych nie został jednak jeszcze dobrze zbadany. 

Opublikowane doniesienia mówią jedynie o odwrotnej korelacji niskiej ekspresji MCPIP1 

i miRNA-421 w agresywnych guzach kostniakomięsaka, a także hamowaniu  dojrzewania 

supresorowych miRNA z rodziny miRNA-200 przez tą rybonukleazę w raku trzustki 

[89-90]. W celu zyskania nowej wiedzy na temat oddziaływania miRNA i MCPIP1 

w komórkach nowotworowych, RNA wyizolowany z komórek neuroblastoma oraz 

czerniaka z nadprodukcją rybonukleazy MCPIP1 został poddany sekwencjonowaniu. 

Zastosowanie tej metody nie wykazało znaczących zmian w profilu ekspresji miRNA pod 

wpływem nadprodukcji MCPIP1 w komórkach neuroblastoma BE(2)-C i KELLY 

(Tabela VI; Ryc. 11).  

Sekwencjonowanie małych cząsteczek RNA pochodzących z komórek czerniaka 

MV3 z nadprodukcją dzikiej formy MCPIP1 pozwoliło na wykrycie zmian poziomu jednego 

miRNA – miRNA-193a-3p (Tabela XI, Ryc. 28A). Dodatkowo, ekspresja tego miRNA 

pozostała niezmieniona w komórkach z nadprodukcją mutanta punktowego MCPIP1, 

pozbawionego aktywności rybonukleazowej (Ryc. 28A). Może to sugerować degradację 

prekursorowej formy miRNA-193a-3p przez rybonukleazę. Supresyjna rola 

miRNA-193a-3p została szeroko opisana w wielu typach nowotworów. Do potwierdzonych 

celów tego miRNA należą liczne mRNA wykazujące potencjał onkogenny – CCND1, GRB7 

(białko związane z receptorem czynnika wzrostu 7; growth factor receptor-bound protein 

7), CYP11B2 (gen kodujący syntazę aldosteronu; cytochrome P450 family 11 subfamily 

B member 2), KRAS¸ RAB27B, ERBB4 (receptorowa kinaza tyrozynowa erb-b2 4; erb-b2 

receptor tyrosine kinase 4). Poprzez degradację tych transkryptów miRNA-193a-3p hamuje 

rozwój oraz metastazę wielu typów nowotworów, m. in. raka jelita grubego, gruczoloraka 

trzustki, wątrobiaka, raka jajnika, gruczolaka kory nadnerczy, raka płuc, kostniakomięsaka 

i raka prostaty [205-213]. Supresyjne działanie miRNA-193a-3p nie jest jednak uniwersalne 

we wszystkich typach komórek nowotworowych. W raku nerki zaobserwowano negatywną 

regulację genu PTEN przez to miRNA, co wskazywałoby na  promowanie aktywacji szlaku 

sygnałowego Akt/mTOR oraz proliferację komórek nowotworowych przez to miRNA 

[214]. Ponadto, poprzez negatywną regulację genu HOXC9 miRNA-193a-3p przyczynia się 
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do chemooporności komórek raka pęcherza [215]. Rola tego miRNA w rozwoju czerniaka 

nie została dotychczas zbadana. Jednakże, analiza osocza osób zdrowych oraz pacjentów 

z guzami czerniaka wykazała znaczne obniżenie poziomu miRNA-193a-3p u osób chorych 

[216]. Niska ekspresja w osoczu pacjentów dotkniętych czerniakiem stanowi przesłankę 

o supresyjnej roli miRNA-193a-3p w rozwoju tego nowotworu. Jednakże, aby w pełni 

opisać funkcję miRNA-193a-3p w komórkach czerniaka oraz jego oddziaływanie z białkiem 

MCPIP1 potrzebne jest przeprowadzenie  dalszych badań. 

Wpływ MCPIP1 na profil ekspresji miRNA w ludzkiej linii neuroblastoma BE(2)-C 

był wcześniej badany w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii z zastosowaniem 

mikromacierzy miRNA. Przeprowadzone eksperymenty wykazały obniżoną ekspresję 

siedmiu cząsteczek miRNA, z których żadna nie była do tej pory wiązana z rozwojem 

neuroblastoma [86]. Dla trzech ze zmienionych miRNA udokumentowano onkogenny 

potencjał w kilku typach nowotworów. Do genów docelowych jednego z miRNA 

o obniżonej ekspresji pod wpływem nadprodukcji MCPIP1, miRNA-675-5p należą SFN 

(stratifina; stratifin), P53, BAX (białko pro-apoptotyczne związane z BCL2 X; BCL2 

associated protein X), BCL2, REPS2 (białko zawierające domenę eps związane z białkiem 

RALBP1 2; RALBP1 associated eps domain containing 2) i RB. Poprzez negatywną 

regulację tych genów wysoka ekspresja miRNA-675-5p przyczynia się do rozwoju raka 

nosogardła, trzustki, okrężnicy, niedrobno komórkowego raka płuc, raka 

płaskonabłonkowego przełyku oraz gliomy [217-222]. Inne miRNA negatywnie regulowane 

przez wymuszoną nadprodukcję MCPIP1 w linii BE(2)-C, miRNA-1275, promuje wzrost 

i metastazę komórek niedrobno komórkowego raka płuc, gliomy i raka płaskonabłonkowego 

głowy i szyi [223-225]. W przypadku miRNA-3146, również obniżonego w warunkach 

nadprodukcji MCPIP1, wykazano, że poprzez negatywną regulację PTEN przyczynia się do 

rozwoju raka wątroby [226]. Jedno z miRNA o zmniejszonej ekspresji w warunkach 

nadprodukcji MCPIP1 przejawia natomiast aktywność supresyjną – miRNA-4787-5p może 

hamować rozwój raka trzustki in vivo w modelu mysim [227].  

We wspomnianych badaniach największe obniżenie poziomu podczas badania zmian 

profilu ekspresji miRNA pod wpływem nadprodukcji białka MCPIP1 zaobserwowano dla 

miRNA-3613-3p, do około 30% kontroli. Co ciekawe, jednocześnie zaobserwowano 

dwukrotny wzrost poziomu miRNA-3613-5p [86]. Według bazy danych 6mar Seed Toxicity 

miRNA-3613-5p może być supresorowym miRNA, podczas gdy miRNA-3613-3p jest 

potencjalnym onkomirem. Dotychczas funkcja miRNA-3613-3p była badana w raku piersi 
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oraz raku wątroby. Transfekcja mimikami miRNA-3613-3p komórek raka wątroby 

powodowała znaczące obniżenie ich potencjału proliferacyjnego, co wskazuje na supresyjną 

rolę cząsteczki miRNA w tym typie nowotworu [228]. Wyniki badań nad rolą 

miRNA-3613-3p w raku piersi mogą świadczyć natomiast o onkogennym potencjale tego 

miRNA. Wykazano, że miRNA-3613-3p negatywnie reguluje gen SOCS2 (supresor szlaków 

sygnałowych zależnych od cytokin 2; suppressor of cytokine signaling 2), a dostarczane do 

komórek raka piersi w egzosomach promują ich wzrost i proliferację [229].  

Obserwowane przez nas obniżenie ekspresji miRNA-3613-3p w komórkach KELLY 

i BE(2)-C z nadprodukcją MCPIP1, charakteryzujących się zahamowanych wzrostem 

i proliferacją, może sugerować udział tego miRNA w regulacji biologii komórek 

neuroblastoma [86] (Ryc. 4B). Dodatkowo, algorytm PANTHER wskazał na potencjalny 

udział miRNA-3613-3p w regulacji szlaku sygnałowego Akt (Ryc. 5B). Inną przesłanką 

wpływu miRNA-3613-3p na biologię komórek neuroblastoma jest zróżnicowana ekspresja 

badanego miRNA znaleziona w szeregu ludzkich linii komórkowych tego nowotworu 

(Ryc. 4A). Co ciekawe, linie komórkowe charakteryzujące się wyższym poziomem 

miRNA-3613-3p (LAN-1, LAN-5, IMR-32 i Kelly [230]), w porównaniu z linią komórkową 

PC3, są komórkami neuroblastoma typu N. Komórki takie charakteryzują się słabą adhezją 

do płytki hodowlanej i wykazują tendencję do agregacji [231]. Natomiast linie komórkowe 

o najniższej endogennej ekspresji badanego miRNA (BE(2)-C [231] i CHP-134 [232]) są 

komórkami neuroblastoma typu I, silnie przylegającymi do płytki hodowlanej i aktywnie 

migrującymi [231]. Można zatem wskazać na możliwą korelację między poziomem 

ekspresji miRNA-3613-3p a fenotypem komórek neuroblastoma. 

Określenie funkcji miRNA rozpoczyna się od identyfikacji jego genów docelowych. 

Przeszukanie baz danych i analiza przy użyciu różnych programów bioinformatycznych 

pozwoliło wskazać siedem prawdopodobnych genów docelowych miRNA-3613-3p. Co 

ciekawe, wszystkie z przewidywanych genów docelowych, których ekspresja była obniżona 

w komórkach z egzogenną nadekspresją miRNA-3613-3p (APAF1, DFFB, DICER, VHL, 

NF1) (Ryc. 6; Ryc. 7) mogą hamować proces nowotworzenia. APAF1 koduje białko 

kluczowe dla aktywacji kaskady kaspaz w wewnątrzkomórkowym szlaku programowanej 

śmierci komórki [183]. Dodatkowo, wykazano, że niska ekspresja genu APAF1 jest 

odwrotnie skorelowana ze złośliwością podtypu czerniaka [233-235]. Produktem 

białkowym innego prawdopodobnego genu docelowego miRNA-3613-3p, DFFB, jest 

nukleaza zaangażowana we fragmentację DNA podczas apoptozy, która potencjalnie może 
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hamować rozwój neuroblastoma [236]. Ponieważ jedną z cech charakterystycznych 

komórek nowotworowych jest unikanie programowanej śmierci komórki, pro-apoptotyczne 

białka są supresorami wielu typów nowotworów [237].  Kolejny z prawdopodobnych genów 

docelowych miRNA-3613-3p, DICER, koduje kluczową rybonukleazę zaangażowaną 

w biogenezę miRNA. Negatywna regulacja tego genu sprzyja globalnemu obniżeniu 

poziomu miRNA obserwowanego w rozwoju nowotworów [238]. Ponadto zaobserwowano, 

że niska ekspresja tego genu jest czynnikiem prognostycznym dla IV stadium neuroblastoma 

[239]. Inny gen potencjalnie regulowany przez miRNA-3613-3p, VHL, bierze udział 

w różnicowaniu komórek neuronalnych [240]. Co więcej, obniżenie jego ekspresji 

w komórkach neuroblastoma wskazuje na złośliwy podtyp nowotworu [241]. NF1, kolejny 

prawdopodobny gen docelowy miRNA-3613-3p, koduje negatywny regulator mitogennej 

ścieżki sygnałowej MAPK i jest ważnym czynnikiem prognostycznym w leczeniu 

neuroblastoma przy pomocy kwasu retinowego [242]. Mutacje utraty funkcji tego genu są 

również skorelowane z wysoką złośliwością guzów czerniaka [243]. Ponadto, komórki 

BE(2)-C z nadprodukcją białka MCPIP1, charakteryzujące się znaczącym obniżeniem 

poziomu miRNA-3613-3p, wykazują podwyższoną zawartość  białek APAF1 i DFFB [86]. 

Pozostaje to w zgodzie z uzyskanymi wynikami dotyczącymi obniżenia ekspresji APAF1 

i DFFB w komórkach BE(2)-C transfekowanych mimikami miRNA-3613-3p (Ryc. 3; 

Ryc. 4). Fakt, że egzogenna ekspresja miRNA-3613-3p w komórkach neuroblastoma 

BE(2)-C powoduje obniżenie poziomu transkryptów wyżej opisanych genów, może 

wskazywać na aktywność onkogenną badanego miRNA [244]. 

W komórkach z egzogenną nadekspresją miRNA-3613-3p spośród siedmiu 

prawdopodobnych genów docelowych miRNA najbardziej znaczące obniżenie poziomu 

zaobserwowano dla transkryptu APAF1. Pomimo obecności trzech potencjalnych miejsc 

wiązania miRNA-3613-3p w 3'UTR mRNA APAF1, wykorzystanie genu reporterowego nie 

wykazało interakcji między przewidywanymi sekwencjami w transkrypcie a badanym 

miRNA (Ryc. 8). Niemniej jednak, gen APAF1 może być regulowany przez miRNA-3613-

3p poprzez miejsca wiązania w 5'UTR lub w sekwencji kodującej. Alternatywnie, obniżenie 

poziomu genu w komórkach z wymuszoną ekspresją miRNA-3613-3p może być wynikiem 

negatywnej regulacji aktywatorów ekspresji APAF1 przez badane miRNA. W ten sposób 

miRNA-3613-3p mogłoby pośrednio powodować obniżenie ekspresji APAF1. 

Produkt białkowy genu APAF1 odgrywa kluczową rolę w aktywacji kaskady kaspaz 

w wewnątrzkomórkowym szlaku programowanej śmierci komórki. Po uwolnieniu 
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z mitochondriów cytochrom c tworzy kompleks z oligomerem APAF1. Interakcja ta 

promuje proteolityczne cięcie i aktywację kaspazy 9, co może w konsekwencji prowadzić 

do aktywacji kaspaz wykonawczych i apoptozy [183]. Analiza ekspresji i aktywacji kilku 

białek zaangażowanych w programowaną śmierć komórki w komórkach transfekowanych 

mimikami miRNA pozwoliła na wykazanie kilku istotnych zmian. Najbardziej znaczące 

wydaje się być obniżenie poziomu proteolitycznie aktywowanej kaspazy 9 w ludzkich 

komórkach neuroblastoma BE(2)-C z nadekspresją miRNA-3613-3p (Ryc. 9A, B). Może to 

być konsekwencją zmniejszonej ilości aktywatora tej kaspazy, białka APAF1, w komórkach 

transfekowanych mimikami badanego miRNA. Hamowanie proteolizy kaspazy 9 

w komórkach z egzogenną ekspresją miRNA-3613-3p może zatem ograniczyć możliwość 

aktywacji procesu apoptozy w komórkach neuroblastoma. Ponadto w komórkach 

z nadekspresją badanego miRNA nie wykryto żadnych zmian poziomu, jak i aktywacji, 

kaspazy 3 oraz białka PARP, które odpowiedzialne są za fragmentację DNA podczas 

ostatniej fazy procesu apoptozy [245]. Stanowi to dalsze potwierdzenie braku aktywacji 

procesu programowanej śmierci komórki pod wpływem wymuszonej ekspresji 

miRNA-3613-3p w ludzkich komórkach neuroblastoma. Jest to kolejna przesłanka 

świadcząca o onkogennym charakterze miRNA-3613-3p w neuroblastoma [244]. 

Poza cząsteczkami miRNA rybonukleaza MCPIP1 degraduje też transkrypty mRNA 

oraz wirusowy RNA. Badania nad aktywnością MCPIP1 w komórkach nowotworowych 

przyniosły identyfikację pierwszych onkogennych substratów białka [53; 81]. Podczas 

realizacji wcześniejszych projektów w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii 

zaobserwowano supresyjny efekt nadprodukcji MCPIP1 w komórkach neuroblastoma. 

Fenomen ten był częściowo zależny od rybonukleazowej aktywności MCPIP1 [85-88]. 

Supresję komórek nowotworowych zależną od aktywności rybonukleazowej MCPIP1 

zaobserwowano też w przypadku jasno-komórkowego raka nerki [80-82]. 

Mechanizm działania rybonukleazy w komórkach można rozwikłać jedynie przez 

identyfikację jego substratów. Biorąc to pod uwagę, na podstawie wyników 

mikromacierzowych otrzymanych podczas badania wpływu nadprodukcji MCPIP1 na 

komórki neuroblastoma zaproponowano 13 prawdopodobnych substratów rybonukleazy 

[85-88]. Do analizy włączono też pięć pro-apoptotycznych substratów MCPIP1 

zidentyfikowanych w komórkach raka piersi, oraz C-REL opisany jako substrat rybonuleazy 

przez Mino i współpracowników [53; 59]. Tylko sześć z zaproponowanych 

prawdopodobnych substratów rybonukleazy wykazywało obniżony poziomy w komórkach 
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neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1 w sposób zależny od aktywności rybonukleazowej 

białka (Ryc. 12). Co ciekawe, wszystkie te transkrypty kodują białka zaangażowane 

w pozytywną regulację cyklu komórkowego. Kinaza Aurora A, produkt białkowy genu 

AURKA, jest niezbędny do prawidłowej segregacji chromosomów podczas podziału 

komórek [246]. Kolejne transkrypty, CCND1, CCNE1 i CCNE2, kodują cykliny D1, E1 i E2, 

podczas gdy produktem białkowym CDC2 jest CDK1. Postęp cyklu komórkowego jest 

kontrolowany przez aktywność specyficznych holoenzymów, składających się z cyklin i ich 

partnerskich CDK. CDK1 jest kinazą zależną od cykliny fazy M, podczas gdy cykliny 

z rodzin D i E działają w fazie G1 cyklu komórkowego [88]. Inny z sześciu transkryptów, 

MCM10, koduje białko kluczowe dla replikacji DNA w fazie S [86]. W związku z tym, 

aktywność rybonukleazowa białka MCPIP1 wydaje się być niezbędna do hamowania cyklu 

komórkowego w liniach komórkowych neuroblastoma.  

Pomimo obserwowanego spadku poziomu sześciu transkryptów w komórkach 

neuroblastoma w sposób zależny od aktywności rybonukleazowej MCPIP1, 

immunoprecypitacja RNA wykazała dla obu badanych linii komórkowych interakcję 

jedynie między białkiem MCPIP1 i mRNA AURKA (Ryc. 13C i D). Ponadto wykorzystanie 

genu reporterowego pozwoliło na obserwację destabilizacji 3'UTR transkryptu AURKA pod 

wpływem nadprodukcji MCPIP1 w liniach komórkowych BE(2)-C i KELLY (Ryc. 14). 

Uzyskane dane wskazują na wiązanie oraz degradację transkryptu AURKA przez białko 

MCPIP1, poprzedzone przez rozpoznanie miejsca wiązania rybonukleazy w 3'UTR mRNA. 

Interakcja rybonukleazy MCPIP1 z substratowymi RNA była badana przez wiele 

grup badawczych [51; 53-59], co pozwoliło na zaproponowanie konsensusowej struktury 

RNA rozpoznawanej przez MCPIP1. Wykazano, że sekwencje tworzące struktury spinki do 

włosów z trójnukleotydowymi pętlami o sekwencji YRY są preferencyjnie wiązane 

i degradowane przez MCPIP1 [59]. Jednakże, przeprowadzona wizualizacja struktur 

drugorzędowych sekwencji RNA dotychczas zidentyfikowanych, jako oddziałujące 

z białkiem MCPIP1 ujawniła, że charakterystyczna struktura spinki do włosów może nie być 

konieczna do rozpoznania przez rybonukleazę (Ryc. 15). Wykonane analizy 

bioinformatyczne sekwencji udokumentowanych miejsc wiązania MCPIP1 ujawniły motyw 

sekwencyjny, który wykazywał podobieństwo do sekwencji konsensusowej substratów 

MCPIP1 opisanej przez Mino i współpracowników (Ryc. 16B) [59]. Wszystkie opisane 

motywy zawierały sekwencję U[G/A]U (Ryc. 16B) [59]. Pomimo, że analiza struktur 

dotychczas zidentyfikowanych miejsc wiązania MCPIP1 nie wykazała struktury spinki do 
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włosów dla wszystkich sekwencji, zaobserwowano istotną różnicę w dostępności 

nukleotydów sekwencji U[G/A]U, w porównaniu ze sparowanymi nukleotydami po stronie 

3’ oraz 5’ (Ryc. 16A). Rozbieżności otrzymane podczas wizualizacji struktury 

drugorzędowej sekwencji oddziałujących z białkiem MCPIP1 można przypisać włączeniu 

do analizy 40 flankujących nukleotydów z sekwencji badanych transkryptów. 

Przewidywanie struktury opisanych miejsc wiązania jest trudne ze względu na wiele 

interakcji białko-RNA zachodzących w cytoplazmie komórek. Niemniej jednak, 

uzasadnione jest stwierdzenie, że uwzględnienie 40 flankujących nukleotydowych pozwala 

na bardziej miarodajną analizę struktury drugorzędowej miejsc wiązania MCPIP1. 

Długość 3'UTR ludzkiego transkryptu AURKA waha się od 768 nukleotydów dla 

większości wariantów transkryptu do 785 nukleotydów w przypadku trzeciego wariantu 

transkryptu (na podstawie NM_198433.3, NM_003600.4, NM_198434.2, NM_198435.3, 

NM_198436.3, NM_198437.3, NM_001323303.2, NM_001323304.2 i NM_001323305.2). 

Jednakże, jedynie 95-nukleotydowy region 3'UTR jest wysoce konserwatywny ewolucyjnie 

u gatunków ssaków (Ryc. 17A), podczas gdy pozostałe sekwencje 3'UTR AURKA wykazują 

bardzo niską konserwację międzygatunkową. Interakcja MCPIP1 z jego substratami jest 

z reguły dobrze zachowana ewolucyjnie w organizmach ssaków [57-58]. Co za tym idzie, 

mało prawdopodobne jest, aby fragment mRNA odpowiedzialny za interakcję między 

rybonukleazą a transkryptem znajdował się poza regionem konserwatywnym. Ponadto, 

znaleziono dwie sekwencje pasujące do opisanego w niniejszej rozprawie doktorskiej 

motywu sekwencyjnego dla sekwencji RNA oddziałujących z MCPIP1 w konserwatywnym 

regionie 3’UTR AURKA (Ryc. 17A, B). Dodatkowo analiza struktury drugorzędowej 

regionu wykazała obecność struktury spinki do włosów z sekwencją pętli U[G/A]U 

(Ryc. 17A, B). Jednakże, seria eksperymentów wykorzystujących gen reporterowy nie 

wykazała interakcji między MCPIP1 a opisanymi fragmentami regionu konserwatywnego 

(Ryc. 17C). Niemniej jednak, nadprodukcja MCPIP1 w komórkach neuroblastoma prowadzi 

do destabilizacji mRNA lucyferazy połączonego z konserwatywnym regionem 3’UTR 

transkryptu AURKA. Otrzymane wyniki wskazują na wiązanie konserwatywnego regionu 

3’UTR AURKA przez białko MCPIP1, po którym następuje degradacja mRNA. 

Identyfikacja dokładnej sekwencji niezbędnej dla zaobserwowanej interakcji wymaga 

jednak dalszych badań. 

Bezpośrednia regulacja ekspresji AURKA przez białko MCPIP1 może odgrywać 

kluczową rolę w obserwowanym hamowaniu wzrostu komórek neuroblastoma pod 
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wpływem nadprodukcji rybonukleazy. Wysoki poziom i aktywność produktu białkowego 

genu AURKA, kinazy Aurora A, jest jednym z kluczowych czynników napędzających 

rozwój złośliwych podtypów neuroblastoma. Obniżenie ekspresji AURKA zaobserwowano 

po traktowaniu komórek neuroblastoma chemioterapeutykami, a także przeciwciałami 

przeciw gangliozydowi GD2 [247-248]. Ponadto, drobnocząsteczkowy inhibitor Aurora A, 

alisertib, który hamuje zależną od kinazy stabilizację onkogenu N-MYC, wszedł w II fazę 

badań klinicznych w leczeniu neuroblastoma wysokiego ryzyka [27; 249]. Amplifikację 

locus genu AURKA zaobserwowano w 19% guzów neuroblastoma i była ona ściśle 

skorelowana z amplifikacją onkogenu MYCN [250]. Kinaza Aurora A stabilizuje białko 

MYCN, co powoduje zahamowanie różnicowania neuroblastów i pobudzenie 

niekontrolowanego podziału komórek, a więc przyczynia się do szybkiego rozwoju guzów 

neuroblastoma. Dodatkowo stwierdzono, że czynnik transkrypcyjny MYCN zwiększa 

ekspresję AURKA, tworząc w ten sposób dodatnią pętlę sprzężenia zwrotnego, która 

zwiększa złośliwość komórek neuroblastoma z amplifikacją MYCN [17]. Interakcja między 

białkiem MYCN a kinazą Aurora A jest fizyczna. Co za tym idzie, aktywność katalityczna 

kinazy nie jest potrzebna do stabilizacji czynnika transkrypcyjnego [251]. Ponadto, opisano 

udział kinazy Aurora A w hamowaniu aktywności ścieżki sygnałowej NFκB [246]. 

Ponieważ ekspresja MCPIP1 jest indukowana przez czynnik transkrypcyjny NFκB [252], 

istnieje możliwość wystąpienia ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego między białkiem 

MCPIP1 a kinazą Aurora A. Jednakże, w naszym modelu eksperymentalnym nie 

zaobserwowano zmian w aktywacji ścieżki sygnałowej NFκB (Ryc. 15). Interesujące byłoby 

zbadanie związku między białkiem MCPIP1 i kinazą Aurora A w komórkach o wysokiej 

aktywności ścieżki sygnałowej NFκB. 

Pomimo dużego podobieństwa sekwencji, struktury i funkcji czynników 

transkrypcyjnych z rodziny MYC, kinaza Aurora A wiąże i stabilizuje jedynie białko 

N-MYC [251]. Jednakże, kinaza ta wykazuje onkogenną aktywność również w guzach bez 

ekspresji MYCN poprzez promowanie dojrzewania centrosomu i wrzeciona mitotycznego, 

co przyczynia się do szybkiej progresji przez fazę G2/M cyklu komórkowego [253]. 

Dodatkowo, podczas mitozy mogą występować błędy w podziale podwojonego materiału 

genetycznego, co prowadzi do aneuploidii komórek potomnych. Powstałe w ten sposób 

aberracje chromosomowe mogą leżeć u podstaw transformacji nowotworowej [254]. Z tego 

powodu podziały mitotyczne komórek muszą być ściśle kontrolowane na każdym etapie 

procesu. Wykazano, że aktywność ponad 1000 białek jest regulowana przez fosforylację 
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w sposób zależny od cyklu komórkowego [255]. Podobnie, aktywność Aurory A jest 

promowana przez fosforylację na Thr 288 [256]. Spadek poziomu tej fosforylacji 

zaobserwowano w komórkach neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1 [87]. Do białek 

aktywowanych przez kinazę Aurora A należą białka wykazujące onkogenny potencjał jak 

BRCA1 (białko specyficzne dla raka piersi 1; breast cancer specific 1), kompleks CDK1 

i cykliny B1, a także białko PLK1 (polo-podobna kinaza typu 1; polo-like kinase 1) 

[257-258].  

Wysoki poziom kinazy Aurora A w komórkach nowotworowych promuje szybkie 

przechodzenie przez punkty kontrolne cyklu związane z naprawą uszkodzeń DNA. W ten 

sposób kinaza ta przyczynia się do oporności guzów na działanie chemioterapii oraz 

radioterapii [259]. Podwyższoną aktywność Aurora A, osiągniętą poprzez amplifikację, 

nadekspresję lub hiperaktywację kinazy zaobserwowano w wielu typach nowotworów. 

Ponadto, ekspresja AURKA stanowi czynnik prognostyczny w różnych nowotworach [247]. 

Ostatnie doniesienia wskazują na hiperaktywację kinazy Aurora A w komórkach czerniaka, 

która przyczyniała się do szybkiego powstawania uszkodzeń DNA [260]. Ponadto, około 

10% guzów czerniaka posiada mutację w genie kodującym fosfatazę PP6 (białkowa 

fosfataza 6, protein phosphatase 6), która poprzez defosforylację inaktywuje kinazę Aurora 

A [261]. Mutacja utraty funkcji PP6 uzależnia komórki nowotworowe od wysokiej 

aktywności Aurora A. Skutkuje to wrażliwością guzów na terapię z wykorzystaniem 

inhibitorów tej kinazy [262]. 

Kolejne badania przynoszą nowe doniesienia sugerujące supresyjną aktywność 

białka MCPIP1 w komórkach nowotworowych. Takie działanie rybonukleazy wykazano już 

w raku piersi, jasno-komórkowym raku nerki oraz neuroblastoma [53; 80-81; 85-88]. 

Ponadto, wykazana w niniejszej rozprawie doktorskiej bezpośrednia regulacja stabilności 

transkryptu AURKA przez MCPIP1 wskazuje na możliwość uniwersalnej supresji procesu 

nowotworzenia przez badaną rybonukleazę.  

Celem rozwinięcia tej hipotezy zbadano możliwość hamowania rozwoju innego 

nowotworu pochodzenia neuroektodermalnego, czerniaka, przez MCPIP1. Ekspresja genów 

kodujących białka wykazujące supresyjny potencjał jest zazwyczaj utrzymywana na niskim 

poziomie w komórkach nowotworowych. W guzach czerniaka nie wykryto obecności 

transkryptu MCPIP1 (Tabela IX). Ponadto, ekspresja tego genu w liniach komórkowych 

czerniaka była na poziomie tak niskim jak w komórkach neuroblastoma (Ryc. 19A). 
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Dodatkowo, wykazano że podwyższenie ekspresji induktora MCPIP1, chemokiny MCP-1, 

powoduje znaczące obniżenie wielkości guzów czerniaka u myszy [263]. Sugeruje to 

możliwość hamowania rozwoju guzów czerniaka  przez podwyższony poziom rybonukleazy 

MCPIP1.  

 Podczas badania komórek raka piersi, jasno-komórkowego raka nerki oraz 

neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1 znaleziono zmiany ekspresji znaczącej ilości genów 

[53; 80-82; 85-88]. Podobnie, w komórkach ludzkiej linii czerniaka MV3 znaleziono spadek 

poziomu szeregu transkryptów pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 w sposób zależny od 

aktywności rybonukleazowej białka (Ryc. 23). Wiele z nich koduje białka biorące udział 

w przejściu komórki przez kolejne fazy cyklu komórkowego tj. cyklinę D1, D3, E2, CDK1 

oraz MCM10. Nadekspresja oraz amplifikacja genu CCND1, kodującego cyklinę D1, jest 

jednym z czynników napędzających rozwój złośliwych podtypów czerniaka [264]. 

Natomiast, deregulacja poziomu ekspresji genu kodującego cyklinę D3 jest skorelowana ze 

złą prognozą u pacjentów z czerniakiem rozwijającym się na powierzchni [265]. 

Dodatkowo, pokazano, że CDK1 aktywuje czynnik transkrypcyjny Sox2 w melanocytach, 

przez co przyczynia się do inicjacji transformacji nowotworowej [266]. Ponadto, 

w komórkach linii czerniaka MV3 znaleziono spadek ekspresji onkogenu AURKA pod 

wpływem nadprodukcji dzikiej formy MCPIP1, podczas gdy w komórkach 

z podwyższonym poziomem mutanta MCPIP1, pozbawionego aktywności 

rybonukleazowej, poziom tego transkryptu pozostał niezmieniony. Sugeruje to, że opisana 

powyżej negatywna regulacja mRNA AURKA przez rybonukleazę w komórkach 

neuroblastoma może występować też w komórkach czerniaka.  

 W komórkach czerniaka MV3 nie zaobserwowano zmian poziomu czynnika 

transkrypcyjnego C-MYC (Ryc. 22). Wyklucza to zatem uniwersalną negtywną regulację 

czynników transkrypcyjnych z rodziny MYC przez MCPIP1 w komórkach nowotworowych 

pochodzenia neuroektodermalnego. Prawdopodobnym jest, że nadprodukcja MCPIP1 

prowadzi specyficznie do obniżenia poziomu N-MYC, jako że stabilizacja przez kinazę 

Aurora A jest ograniczona do tego białka z rodziny MYC [17]. 

 Cykl komórkowy jest ściśle regulowany przez zależną od fazy ekspresję i aktywność 

cyklin oraz ich partnerskich kinaz zależnych od cykliny. Dodatkowo, proces ten jest 

kontrolowany przez wiele innych białek promujących bądź hamujących progresję przez 

kolejne fazy cyklu [192]. Do kluczowych inhibitorów cyklu komórkowego należą białko Rb 
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oraz białka P21 i P27. Białka Rb wiążą się z czynnikami transkrypcyjnymi z rodziny E2F, 

co prowadzi do inhibicji aktywacji genów promujących progresję przez fazę G1/S cyklu 

komórkowego. Fosforylacja białka Rb na Ser 795 oraz 807/811 prowadzi do zniesienia 

interakcji Rb-E2F oraz uwolnienia czynnika transkrypcyjnego. Hiperfosforylacja Rb 

w komórkach nowotworowych przyczynia się do ich zwiększonego potencjału 

proliferacyjnego [193]. Białka P21 oraz P27 należą do rodziny inhibitorów kinaz zależnych 

od cykliny. Oba białka wiążą się z kompleksami CDK2 lub CDK4-cyklina i hamują ich 

aktywność [267]. Analiza poziomu i statusu fosforylacji opisanych białek w komórkach 

czerniaka MV3 z nadprodukcją MCPIP1 jednoznacznie wskazuje na zahamowanie cyklu 

komórkowego pod wpływem rybonukleazy. Poza opisanymi zmianami ekspresji genów 

w zastosowanym modelu doświadczalnym znaleziono też znaczące obniżenie poziomu 

niektórych cyklin, które zależne było od aktywności rybonukleazowej MCPIP1 

(Ryc. 24C, D). Ponadto, pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 zaobserwowano spadek 

fosforylacji aktywujących CDK 2 oraz 1, działających odpowiednio w fazie G1 oraz M. 

Kolejnym dowodem hamowania cyklu komórkowego w komórkach MV3 z nadprodukcją 

MCPIP1 jest obniżenie inaktywującej fosforylacji białka Rb. Spadek poziomu 

fosforylowanej Rb zaobserwowany został zarówno w komórkach z nadprodukcją dzikiej jak 

i zmutowanej formy MCPIP1 (Ryc. 24A, B). Wydaje się zatem, że wpływ badanego białka 

na fosforylację Rb może zależeć nie tylko od rybonukleazowej aktywności MCPIP1. 

 Inhibicja ekspresji lub aktywności białek promujących progresję komórek przez 

kolejne fazy cyklu komórkowego jak i defosforylacja białek Rb w komórkach czerniaka 

z nadprodukcją MCPIP1 stanowią kolejne potwierdzenie zahamowania podziałów komórek 

nowotworowych przez rybonukleazę. Podobna zależność została opisana w komórkach 

neuroblastoma oraz jasno-komórkowym raku nerki [88; 82]. W jasno-komórkowym raku 

nerki nadprodukcja MCPIP1 powodowała znaczące obniżenie ekspresji genu DDB1 (białko 

wiążące uszkodzone DNA 1; damage specific DNA binding protein 1), kodujące negatywny 

regulator inhibitorów cyklu komórkowego [82]. W przypadku komórek neuroblastoma 

natomiast ustalono, że nadprodukcja MCPIP1 prowadzi do zatrzymania cyklu 

komórkowego w fazie G1/S [88]. Obserwowane pod wpływem nadprodukcji rybonukleazy 

obniżenie poziomu cyklin z rodziny D oraz inaktywujących fosforylacji białka Rb 

w komórkach czerniaka również wskazuje na blokadę cyklu w fazie G1/S. Potwierdzenie tej 

hipotezy wymaga jednak wykonania dodatkowych testów biochemicznych. 
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 Wysoki poziom aktywacji ścieżki sygnałowej Akt/mTOR jest uniwersalnym 

czynnikiem promującym rozwój nowotworu. Przyczynia się on do szybkiej progresji przez 

cykl komórkowy oraz przeprogramowania metabolizmu komórki w kierunku syntezy 

biomolekuł i wzrostu. Ponadto, ścieżka sygnałowa Akt/mTOR prowadzi do zahamowania 

autofagii i senescencji w komórkach nowotworowych. Dodatkowo, aktywna kinaza mTOR 

promuje przejście epitelialno-mezenhymalne oraz przyczynia się do zwiększenia potencjału 

metastatycznego komórek nowotworowych [268]. Spadek aktywności ścieżki sygnałowej 

Akt/mTOR pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 został dotychczas opisany w komórkach 

jasno-komórkowego raka nerki oraz neuroblastoma [80; 87]. Analiza aktywności białek 

szlaku sygnałowego Akt/mTOR w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1 potwierdziła 

hamujące działanie rybonukleazy na tę ścieżkę sygnalizacyjną. Pod wpływem nadprodukcji 

MCPIP1 w komórkach czerniaka zaobserwowano zarówno spadek poziomu aktywujących 

fosforylacji kinaz Akt oraz mTOR, jak i katalizowanych przez nie fosforylacji białek 

substratowych. Efekt ten był zależny od aktywności rybonukleazowej białka (Ryc. 25). 

Wydaje się zatem, że podniesienie poziomu MCPIP1 może hamować aktywność ścieżki 

sygnałowej Akt/mTOR w wielu typach nowotworów.  

 Ścieżka sygnałowa Akt/mTOR bierze udział w post-transkrypcyjnej regulacji genów 

zaangażowanych w progresję przez cykl komórkowy. Translacja wielu z nich m. in. CCND1, 

CCND3, CDC2 oraz MYC kontrolowana jest przez eukariotyczny czynnik inicjujący 

translację 4E (eIF4E; eukaryotic translation initiation factor 4E) [269]. Wykazano, że 

wysoka ekspresja i aktywność tego białka jest niezbędna w rozwoju guzów wielu typów 

nowotworów [270]. Ponadto, wyciszenie ekspresji EIF4E hamuje wzrost komórek 

nowotworowych [271]. Aktywność eIF4E jest ściśle regulowana, m. in. poprzez 

inaktywujące wiązanie z białkiem 4E-BP. Interakcja ta kontrolowana jest przez ścieżkę 

sygnałową mTOR. Aktywna kinaza mTOR fosforyluje białko 4E-BP, które następnie 

odłącza się od eIF4E [272]. Uwolniony czynnik inicjacji translacji może następnie 

aktywować syntezę cyklin, CDK oraz czynników transkrypcyjnych z rodziny MYC. 

Obserwowane w komórkach nowotworowych zahamowanie cyklu komórkowego pod 

wpływem nadprodukcji MCPIP1 może być zatem wynikiem obniżonej aktywności ścieżki 

sygnałowej Akt/mTOR. 

 Podwyższona ekspresja genu AURKA u myszy prowadziła do zależnego od 

aktywacji ścieżki sygnałowej Akt/mTOR rozwoju nowotworów sutka [273]. Ponadto, 

traktowanie komórek raka piersi inhibitorem kinazy Aurora A, alisertib-em, powodowało 
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znaczące obniżenie aktywowanych przez fosforylacje kinaz Akt oraz mTOR [274]. 

Obserwowany w komórkach nowotworowych spadek aktywności ścieżki sygnałowej 

Akt/mTOR pod wpływem nadprodukcji MCPIP1 może być zatem wynikiem degradacji 

transkryptu AURKA przez tę rybonukleazę. 

Dodatkowo, zbadano również poziom ekspresji transporterów błonowych z rodziny 

SLC w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1. Otrzymane wyniki pozostawały 

w zgodzie z danymi opublikowanymi dla komórek neuroblastoma z nadprodukcją 

rybonukleazy [86] (Ryc. 23C). Wydaje się zatem prawdopodobne, że podwyższenie 

poziomu MCPIP1 hamuje pobieranie choliny, co w konsekwencji przyczynia się do 

spowolnienia wzrostu komórek czerniaka.  

 Wpływ MCPIP1 na proces programowanej śmierci komórki pozostaje niejasny. 

Wiele doniesień zdaje się potwierdzać pro-apoptotyczne działanie rybonukleazy. MCPIP1 

blokuje powstawanie granul stresowych, co promuje apoptozę makrofagów [275]. Ponadto, 

podwyższony poziom MCPIP1 zaobserwowano w komórkach mięśnia sercowego z chorobą 

niedokrwienną. Co więcej MCPIP1 zlokalizowane było w tych komórkach z jądrami 

apoptotycznymi [45]. Promujące programowaną śmierć komórki działanie rybonukleazy 

opisane zostało także w komórkach nowotworowych. Lu i współpracownicy zidentyfikowali 

5 anty-apoptotycznych transkryptów, jako substraty MCPIP1. Ponadto wykazali, że 

nadprodukcja rybonukleazy w komórkach raka piersi prowadzi do programowanej śmierci 

komórki [53]. Podobne działanie MCPIP1 opisano w jasno-komórkowym raku nerki [81]. 

Natomiast w komórkach HEK93T wykazano, że MCPIP1 negatywnie reguluje ekspresję 

receptora śmierci 5 (DR5; death receptor 5). Prowadzi to do zahamowania programowanej 

śmierci komórki [276]. Co więcej, badania nad komórkami neuroblastoma z nadprodukcją 

MCPIP1 wykazały brak zależnej od rybonukleazy aktywacji apoptozy [87]. Dodatkowo, 

w komórkach neuroblastoma KELLY oraz BE(2)-C z nadprodukcją rybonukleazy 

znaleziono znaczący wzrost poziomu anty-apoptotycznego transkryptu BCL2A1 (Ryc. 12). 

Niemniej jednak, eksperymenty prowadzone podczas przygotowania niniejszej pracy 

doktorskiej wskazują na anty-apoptotyczne działanie negatywnie regulowanego przez 

MCPIP1 miRNA-3613-3p (Ryc. 9). Wpływ białka MCPIP1 na proces programowanej 

śmierci w komórkach neuroblastoma pozostaje zatem niejasny. 

 Analiza poziomu białek zaangażowanych w programowaną śmierć komórki, a także 

ich ciętych proteolitycznie form, w komórkach MV3 z nadprodukcją MCPIP1 wykazała 
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pewne cechy apoptozy. Należał do nich znaczący wzrost poziomu aktywowanej 

proteolitycznie kaspazy 9, a także ciętego białka PARP (Ryc. 27). Jednakże, niezmieniona 

ilość proteolitycznie aktywowanych wykonawczych kaspaz 3 oraz 7 wskazuje na brak 

aktywacji procesu programowanej śmierci komórki w komórkach czerniaka z nadprodukcją 

MCPIP1. Ponadto, w zastosowanym modelu eksperymentalnym zaobserwowano spadek 

ekspresji pro-apoptotycznego genu APAF1 zależny od rybonukleazowej aktywności 

MCPIP1 (Ryc. 23B). Wydaje się zatem, że wpływ białka MCPIP1 na proces programowanej 

śmierci komórki nie jest uniwersalny, a zależny od typu i stanu komórek. Biorąc pod uwagę, 

że MCPIP1 wykazuje aktywność rybonukleazową skierowaną przeciwko specyficznym 

sekwencjom w 3’UTR transkryptów, dwoisty wpływ białka na proces apoptozy może być 

wynikiem alternatywnego splicingu, który zaobserwowano w przypadku wielu mRNA 

związanych z programowaną śmiercią komórki [277]. 

 Podobnie jak w przypadku komórek neuroblastoma, nie zaobserwowano zmian 

w aktywacji ścieżki sygnałowej NFκB w komórkach czerniaka pod wpływem nadprodukcji 

MCPIP1 (Ryc. 26). Ponieważ hamowanie aktywności tego szlaku sygnalizacji jest związane 

z działaniem MCPIP1 w kompleksie deubikwitynującym, wynik ten stanowi dalsze 

potwierdzenie kluczowej roli rybonukleazowej aktywności białka w supresji komórek 

nowotworowych. 

 Analizy przeprowadzone na potrzeby przedstawianej rozprawy doktorskiej stanowią 

znaczące uzupełnienie obecnej wiedzy na temat działania białka MCPIP1 w komórkach 

nowotworowych. Otrzymane dane pozwalają na zasugerowanie mechanizmu hamowania 

wzrostu komórek nowotworowych pochodzenia neuroektodermalnego pod wpływem 

nadprodukcji MCPIP1 poprzez bezpośrednią degradację transkryptu AURKA. Ponadto, po 

raz pierwszy wykazana została potencjalna supresyjna rola białka MCPIP1 w czerniaku. 

Opisane wyniki stanowią dobry punkt wyjścia do dokładnej analizy fenotypu komórek 

czerniaka z podwyższonym poziomem rybonukleazy. Przeprowadzone analizy stanowią 

również poszerzenie obecnie dostępnych danych na temat oddziaływania miRNA i MCPIP1 

w komórkach nowotworowych. Ponadto, opisane badania pozwoliły wskazać onkogenny 

potencjał negatywnie regulowanego przez MCPIP1 w komórkach neuroblastoma 

miRNA-3613-3p. Po uzupełnieniu przedstawionych badań o dodatkowe analizy in vitro oraz 

in vivo mogą posłużyć one do opracowania nowych strategii terapeutycznych w leczeniu 

nowotworów pochodzenia neuroektodermalnego.  
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Streszczenie 

Białko MCPIP1 jest rybonukleazą biorącą udział w wyciszaniu odpowiedzi 

immunologicznej. Katalizuje ono degradację specyficznych substratów, wśród których 

można znaleźć mRNA, pre-miRNA oraz wirusowy RNA. Ostatnie lata przyniosły 

doniesienia sugerujące supresyjną rolę MCPIP1 w komórkach nowotworowych. Prace grupy 

badaczy z Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliły na scharakteryzowanie komórek 

neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1. Podwyższony poziom rybonukleazy powodował 

znaczące spowolnienie proliferacji komórek neuroblastoma, a także zahamowanie cyklu 

komórkowego w fazie G1/S. Ponadto, wykazano szereg zmian w ekspresji licznych 

onkogenów oraz genów supresorowych w liniach komórkowych neuroblastoma BE(2)-C 

oraz KELLY pod wpływem nadprodukcji MCPIP1. Co więcej, opisano zależną od MCPIP1 

zmianę profilu ekspresji miRNA w linii komórkowej BE(2)-C.  

Przedstawiana rozprawa doktorska nakierowana jest na wyjaśnienie niektórych 

aspektów supresyjnej aktywności MCPIP1 w komórkach nowotworowych pochodzenia 

neuroektodermalnego. W tym celu nakreślono trzy szczegółowe zadania badawcze: 

i) wyjaśnienie roli negatywnie regulowanego przez MCPIP1 miRNA-3613-3p w komórkach 

neuroblastoma linii BE(2)-C; ii) identyfikację substratów MCPIP1 w komórkach 

neuroblastoma; iii) analizę działania rybonukleazy w komórkach innego nowotworu 

pochodzenia neuroektodermalnego, czerniaka. 

W wyniku zastosowania mikromacierzy miRNA najbardziej istotną 

z zaobserwowanych różnic było zależne od aktywności rybonukleazowej MCPIP1 

obniżenie ekspresji miRNA-3613-3p. Biologiczna funkcja tej cząsteczki miRNA została 

słabo scharakteryzowana, a jej aktywność w komórkach neuroblastoma nie była dotychczas 

badana. Eksperymenty przeprowadzone na potrzeby niniejszej rozprawy doktorskiej 

wykazały znaczące obniżenie ekspresji kilku genów wykazujących supresorowy potencjał 

w komórkach neuroblastoma z nadekspresją miRNA-3613-3p. Najbardziej istotnie 

zmniejszonym transkryptem w komórkach z nadekspresją miRNA‐3613-3p był 

pro-apoptotyczny APAF1. Jednakże wykorzystanie genu reporterowego nie wykazało 

bezpośredniej interakcji między mRNA APAF1 a miRNA-3613-3p. Ponadto, w komórkach 

BE(2)-C z nadekspresją miRNA‐3613-3p zaobserwowano obniżony poziom aktywowanej 

proteolitycznie kaspazy 9 a także brak aktywacji kaspaz wykonawczych. Możliwość 
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hamowania apoptozy przez miRNA-3613-3p wskazuje na jego onkogenny potencjał 

w komórkach neuroblastoma. 

Rozwikłanie mechanizmów działania rybonukleazy w komórkach wiąże się 

z charakterystyką jej substratowych RNA. Wykorzystanie immunoprecypitacji RNA oraz 

plazmidów reporterowych pozwoliło na wskazanie transkryptu AURKA jako 

bezpośredniego celu rybonukleazy. Ponadto, pokazano, że MCPIP1 wiąże sekwencję 

znajdującą się w obrębie konserwatywnego fragmentu 3’UTR transkryptu. mRNA AURKA 

koduje kinazę Aurora A, której działanie promujące proces nowotworzenia zostało szeroko 

opisane. W związku z tym degradacja transkryptu AURKA przez MCPIP1 może przyczyniać 

się do hamowania rozwoju wielu typów nowotworów. 

Neuroblastoma należy do nowotworów pochodzenia neuroektodermalnego, które 

dzielą wiele cech biologicznych oraz klinicznych. Celem wstępnego wskazania 

uniwersalnego działania MCPIP1 w komórkach nowotworów neuroektodermalnych 

przeanalizowano ogólnodostępne dane pod kątem poziomu transkryptu MCPIP1 w guzach 

czerniaka. Komórki złośliwych guzów czerniaka charakteryzowały się brakiem ekspresji 

MCPIP1, co może wskazywać na supresyjny charakter MCPIP1 w komórkach tego 

nowotworu. Ponadto, badania nad komórkami czerniaka linii MV3 wskazują na 

zahamowanie cyklu komórkowego oraz szlaku sygnałowego Akt/mTOR pod wpływem 

nadprodukcji MCPIP1. Ponieważ podobne obserwacje poczyniono wcześniej dla komórek 

neuroblastoma z nadprodukcją MCPIP1 można postulować uniwersalną aktywność 

rybonukleazy w nowotworach neuroektodermalnych 

Podsumowując, poczynione obserwacje pozwalają na rozwikłanie niektórych 

aspektów mechanizmu działania MCPIP1 w komórkach nowotworowych pochodzenia 

neuroektodermalnego. Ponadto, uzyskane wyniki nie tylko istotnie poszerzają obecny stan 

wiedzy, ale także wskazują kierunki dalszych badań nad supresyjnym potencjałem tej 

rybonukleazy. 

Słowa kluczowe: MCPIP1, miRNA-3613-3p, kinaza Aurora A, neuroblastoma, czerniak 
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Abstract 

MCPIP1 is a ribonuclease involved in negative regulation of the immune response. 

The protein catalyzes the degradation of specific substrates, which include mRNA, 

pre-miRNA and viral RNAs transcripts. Recent years have brought reports suggesting the 

suppressive role of MCPIP1 in cancer cells. Group of researchers from the Laboratory 

of Molecular Genetics and Virology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and 

Biotechnology, Jagiellonian University characterized neuroblastoma cells with 

overproduction of MCPIP1. Increased levels of the ribinuclease resulted in a significant 

inhibition of neuroblastoma cell proliferation as well as G1/S cell cycle arrest. Furthermore, 

broad alteration of oncogenes and tumor suppressor expression was observed in BE(2)-C 

and KELLY neuroblastoma cell lines with MCPIP1 overproduction. Moreover, 

MCPIP1-dependent change in miRNA expression profile in the BE(2)-C cell line was 

described.  

The presented doctoral dissertation is aimed at explaining some aspects of the 

suppressive activity of MCPIP1 in cancer cells of neuroectodermal origin. To this end, three 

specific research tasks have been outlined: i) explaining the role of miRNA-3613-3p, 

negatively regulated by MCPIP1, in the BE(2)-C neuroblastoma cell line; ii) identification 

of MCPIP1 substrates in neuroblastoma cells; iii) analyses of the ribonuclease activity 

in cells of another tumor of neuroectodermal origin, melanoma. 

The most significant of the differences observed with the application of miRNA 

microarrays was the decrease of miRNA-3613-3p expression, which was dependent 

on ribonuclease activity of MCPIP1 protein. The biological function of this miRNA 

molecule has been poorly characterized and its activity in neuroblastoma cells has not 

hitherto been studied. Overexpression of miRNA-3613-3p in neuroblastoma cells resulted 

in a significant reduction in the expression of several genes with suppressive potential. The 

most significantly reduced transcript in the miRNA overexpressing cells was pro-apoptotic 

APAF1. However, luciferase assay did not confirm the interaction between APAF1 mRNA 

and miRNA-3613-3p. Nevertheless, reduced levels of proteolytically activated caspase 9, 

as well as the lack of activation of executive caspases was observed in BE(2)-C cells 

overexpressing miRNA-3613-3p. The ability of miRNA-3613-3p to inhibit apoptosis 

indicates its oncogenic potential in neuroblastoma cells. 
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Unraveling the mechanisms of any ribonuclease activity in cells requires the 

characterization of its substrate RNAs. The application of RNA immunoprecipitation and 

luciferase assays allowed for the identification of the AURKA transcript as a direct target 

of the ribonucelase. Furthermore, MCPIP1 has been shown to bind a sequence within the 

3'UTR conserved transcript fragment. AURKA mRNA encodes Aurora A kinase, which 

oncogenic activity has been well described. Therefore, degradation of the AURKA transcript 

by MCPIP1 may contribute to inhibiting the development of many types of cancer.  

Neuroblastoma belongs to neuroectodermal tumors, that share many biological and 

clinical features. To initially indicate the universal effect of MCPIP1 in neuroectodermal 

tumor cells, publicly available microarray data was analyzed for MCPIP1 transcript levels 

in melanoma tumors. Malignant melanoma tumor cells were characterized by a lack 

of MCPIP1 expression, which may indicate the suppressive role of MCPIP1 in the cells 

of this tumor. In addition, studies on MV3 melanoma cells indicate inhibition of the cell 

cycle and Akt/mTOR signaling pathway upon MCPIP1 overproduction. Since similar 

observations have been made previously for neuroblastoma cells with MCPIP1 

overproduction, universal ribonuclease activity in neuroectodermal tumors can be 

postulated. 

To summarize, the conducted experiments allow for the delineation of some aspects 

of the mechanism of MCPIP1 activity in neuroectodermal tumor cells. Moreover, the 

obtained results not only significantly broaden the current state of knowledge, but also 

indicate directions for further research on the suppressive potential of this ribonuclease. 
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