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1 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

Białko MCPIP1, kodowane przez gen ZC3H12A jest ważnym regulatorem 

równowagi immunologicznej. Jednym z mechanizmów tej regulacji jest zdolność białka 

MCPIP1 do degradacji mRNA cytokin prozapalnych, takich jak IL-1β oraz IL-6, co 

umożliwia obecność domeny PIN oraz palca cynkowego. Drugim mechanizmem regulacji 

stanu zapalnego przez białko MCPIP1 jest hamowanie aktywacji czynnika transkrypcyjnego 

NFκB, który jest kluczowym aktywatorem stanu zapalnego. Białko MCPIP1 degraduje 

również miRNA oraz RNA pochodzenia wirusowego. Wpływa też na szereg procesów, 

takich jak apoptoza, cykl komórkowy, angiogeneza czy adipogeneza. 

Celem pracy było sprawdzenie roli MCPIP1 w odpowiedzi keratynocytów na 

stymulację czynnikami stresowymi: UVB i IL-17A oraz charakterystyka jego alternatywnie 

składanego transkryptu. 

 Promieniowanie UV stanowi największy środowiskowy karcynogen. Organem 

najbardziej narażonym na jego działanie jest skóra. Chroniczna ekspozycja skóry na 

promieniowanie UV powoduje szereg patologicznych zmian, takich jak fotostarzenie, 

immunosupresja czy nowotworzenie. Pierwszym etapem odpowiedzi komórek skóry na 

promieniowanie UV jest aktywacja stanu zapalnego. Nieznana jest natomiast rola białka 

MCPIP1 w regulacji tego stanu. Dlatego jednym z postawionych celów w niniejszej pracy 

jest zbadanie roli białka MCPIP1 w regulacji odpowiedzi keratynocytów ludzkich na 

promieniowanie UVB, które jest odpowiedzialne za powstawanie stanu zapalnego w 

wierzchnich warstwach skóry. Wykazano, że poziom MCPIP1 zmienia się w sposób 

dynamiczny po naświetlaniu promieniowaniem UVB. Udowodniono, że promieniowanie 

UVB nie wpływa na stabilność mRNA, ale mocno stabilizuje poziom białka MCPIP1. 

Stosując szereg inhibitorów farmakologicznych wykazano, że ścieżka aktywacji czynnika 

transkrypcyjnego NFκB jest zaangażowana w aktywację białka MCPIP1 pod wpływem 

promieniowania UVB. Wyciszenie MCPIP1 przy pomocy siRNA skutkuje wzrostem 

przeżywalności oraz aktywności metabolicznej keratynocytów poddanych działaniu 

promieniowania UVB. Białko MCPIP1 jest również zaangażowane w regulację stanu 

zapalnego indukowanego promieniowaniem UVB, na co wskazuje wzrost poziomu 

transkryptów związanych z odpowiedzią zapalną oraz wzrost poziomu wydzielanych 

cytokin prozapalnych w keratynocytach z wyciszonym białkiem MCPIP1. Zaobserwowano 

również, że zahamowanie ekspresji MCPIP1 wpływa na szereg procesów indukowanych 
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promieniowaniem UVB, takich jak aktywacja kinaz MAP, apoptoza czy regulacja cyklu 

komórkowego. 

 Łuszczyca jest chorobą skóry, której cechą charakterystyczną jest podwyższony 

poziom IL-17A. Badania donoszą, że u pacjentów dotkniętych łuszczycą występuje 

podwyższony poziom mRNA kodującego białko MCPIP1, który wraca do poziomu 

podstawowego po zastosowaniu terapii opartej na przeciwciałach anty-IL-17A/IL-17R. Rola 

białka MCPIP1 w patogenezie tej choroby nie jest dokładnie poznana. Dlatego kolejnym 

celem niniejszej pracy było przybliżenie roli białka MCPIP1 w komórkach skóry 

stymulowanych IL-17A. Zaobserwowano, że stymulacja komórek HaCaT przy użyciu IL-

17A skutkuje wzrostem MCPIP1 na poziomie mRNA oraz białka. Wykazano, że w 

aktywację białka MCPIP1 pod wpływem IL-17A zaangażowany jest szlak sygnalizacyjny 

STAT3. Wyciszenie białka MCPIP1 przy użyciu shRNA powoduje wzrost poziomu mRNA 

szeregu metaloproteinaz oraz innych transkryptów związanych z łuszczycą. 

 Gen ZC3H12A kodujący białko MCPIP1 jest już dobrze poznany w aspekcie stanu 

zapalnego. Jednak do tej pory nie ma żadnych doniesień na temat potencjalnych 

alternatywnych form składania mRNA ZC3H12A oraz funkcji jakie mogą one pełnić w 

komórce. Dlatego ostatnim celem pracy było zidentyfikowanie jednego z przewidywanych 

wariantów składania mRNA ZC3H12A oraz przybliżenie jego funkcji w komórkach linii 

A431. Pokazano, że alternatywny Wariant 3 podobnie jak pozostałe warianty mRNA 

ZC3H12A występuje na wyższym poziomie w komórkach prawidłowych NHEK niż w 

komórkach nowotworowych A431, a jego ekspresja jest aktywowana pod wpływem cytokin 

prozapalnych oraz inhibitora proteasomu, epoksomycyny. W ekspresję Wariantu 3 

zaangażowana jest ścieżka mTOR. Nadekspresja Wariantu 3 skutkuje syntezą białka 

wielkości o blisko połowę mniejszej od podstawowego białka MCPIP1, które 

prawdopodobnie nie posiada własności RNazowej, ale w przeciwieństwie do białka 

podstawowego przyspiesza podziały komórek A431, a także podnosi poziom białek 

związanych z regulacją cyklu komórkowego. Udowodniono również, że białko MCPIP1 

degraduje transkrypt swojego alternatywnego wariantu mRNA. 

 Podsumowując, w niniejszej pracy dowiedziono, że białko MCPIP1 jest ważnym 

regulatorem stanu zapalnego w komórkach naskórka poddanych działaniu czynników 

stresowych, takich jak promieniowanie UVB czy IL-17A, jak również po raz pierwszy 

udowodniono istnienie wcześniej nieznanej, alternatywnej formy mRNA ZC3H12A. 
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2 SUMMARY 

 

MCPIP1 protein, encoded by ZC3H12A gene is important regulator of inflammation 

and immunological balance due to its RNase activity. This protein is responsible for 

degradation of transcripts coding for proinflammatory cytokines, such as IL-1β and IL-6. It 

is also a negative regulator of NFκB activation pathway, a key activator of inflammation. 

Furthermore, its RNase activity has been associated with degradation of miRNA, virus RNA 

and a number of processes, such as apoptosis, cell cycle, angiogenesis or adipogenesis. 

The aim of my work was to investigate the role of MCPIP1 in keratinocytes 

stimulated with UVB radiation and IL-17A and characteristic of its alternative splicing 

variant. 

UV radiation is considered as the main environmental carcinogen. Chronic exposure 

of skin to UV light causes many pathological changes, such as photoaging, 

immunosuppression or carcinogenesis. The first response of the skin to the UV radiation is 

activation of inflammation, but so far there was no data considering the role of MCPIP1 in 

this process. Our results show that UVB radiation causes dynamic MCPIP1 expression 

changes. We identified NFκB signalling pathway responsible for MCPIP1 activation in 

UVB-treated keratinocytes. MCPIP1 silencing by shRNA results in the increase of viability 

and metabolic activity of keratinocytes stimulated with UVB radiation. Furthermore, 

MCPIP1 decreases UVB-induced inflammation by regulation of pro-inflammatory 

transcripts and secreted cytokines. MCPIP1 also affects many UVB-induced processes, such 

as MAPK activation, apoptosis and regulation of cell cycle. 

Psoriasis is a skin disorder characterised by the increased level of IL-17A. Transcript 

coding for MCPIP1 protein is upregulated in psoriatic skin lesions and reduced to its normal 

level after clinical treatment with anty-IL-17A/IL-17R neutralizing antibodies. The role of 

MCPIP1 protein in pathogenesis of psoriasis is not fully characterised yet. Thus, the second 

aim of this study was to further explore the role of MCPIP1 in keratinocytes stimulated with 

IL-17A. Our results show that MCPIP1 expression is up-regulated at mRNA and protein 

levels in response to IL-17A stimulation and STAT3 signalling pathway is involved in this 

process. shRNA-mediated MCPIP1 inhibition resulted in upregulation of many transcripts 

involved in pathogenesis of psoriasis, such as metalloproteinases and antibacterial peptides, 

emphasizing the important role of MCPIP1 in this process.  
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ZC3H12A gene coding for MCPIP1 protein is well characterised in context of 

inflammation. To our best knowledge, there is no data so far concerning existence or 

function of ZC3H12A alternative splicing variants. Thus, the last aim of this study was 

identification and characteristic of the one of these variants in cutaneous squamous 

carcinoma cells. We show that Variant 3 of ZC3H12A mRNA is not degraded with 

Nonsense-Mediated Decay system despite containing premature termination codon. Variant 

3 mRNA similarly to the other of ZC3H12A mRNA variants occurs at higher level in primary 

keratinocytes than in skin cancer cells and its expression is activated upon stimulation with 

cytokines and inhibitor of proteasome – epoxomicin. Also, we established that mTOR 

signalling pathway is involved in its expression. Ectopic expression of Variant 3 ZC3H12A 

mRNA results in synthesis of protein about half of size of original MCPIP1 protein that does 

not poses RNase activity but has a positive influence on cell proliferation rate and 

progression of cell cycle. Furthermore, full length MCPIP1 directly interacts and degrades 

its own alternative splicing variant. 

In conclusion, this work shows that MCPIP1 is important regulator of inflammatory 

response in keratinocytes exposed to stress, such as UVB radiation or IL-17A stimulation. 

Furthermore, for the first time we conformed existence of previously unknown alternative 

splicing variant of ZC3H12A mRNA. 
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3 ROZWINIĘCIA SKRÓTÓW  

 

ACADSB ang. Acyl-CoA Dehydrogenase Short/Branched Chain 

ADAMTS6 
Metaloproteinaza (ang. A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 

Motifs 6) 

ALAS Syntaza kwasu 5-aminolewulinowego (ang. 5-Aminolevulinate synthase) 

ANXA10 Aneksyna A10 

AP-1 Czynnik transkrypcyjny (ang. Activator Protein 1) 

Apaf-1 ang. Apoptotic protease activating factor-1 

ARHGAP Białko aktywujące GTPazy typu Rho (ang. Rho GTPase activating protein) 

ATCC ang. American Type Culture Collection 

ATP Adenozynotrifosforan 

BAD 
Białko promujące apoptozę zasocjowane z Bcl-2 (ang. Bcl-2 Associated Death 

promotor) 

BAK Homologiczny antagonista białka Bcl-2 (ang. Bcl-2 homologous Antagonist/Killer) 

BAX Białko X zasocjowane z Bcl-2 (ang. Bcl-2 Associated X protein) 

BCC Rak podstawnokomórkowy skóry (ang. Basal Cell Carcinoma) 

Bcl-2 Bialko chłoniaka B-komórkowego typu 2 (ang. B-cell lymphoma 2) 

Bcl-XL 
Anty-apoptotyczne białko ekstra dużego chłoniaka B-komórkowego (ang. Basal cell 

lymphoma-extra Large) 

BID Białko zawierające domenę BH3 (ang. BH3 Interacting Domain) 

BSA Albumina z surowicy wołowej (ang. Bovine Serum Albumin) 

C3orf14 ang. Chromosome 3 Open Reading Frame 14 

CACNG4 
Podjednostka 4 zależnego od napięcia kanału wapniowego (ang. Voltage-Dependent 

Calcium Channel Gamma-4 Subunit) 

CCL Chemokina o motywie Cysteina-Cysteina (ang. CC Ligand) 

CIKS Białko adaptorowe (ang. Connection to IkappaB-kinase and SAPK) 

COX Cyklooksygenaza 

CPD Cyklobutanowe dimery pirymidyn (ang. Cyclobutane Pyrimidine Dimers) 

cSCC 
Rak kolczystokomórkowy skóry / rak płaskonabłonkowy skóry (ang. cutaneous 

Squamous Cell Carcinoma) 

CXCL Chemokina o motywie Cysteina-Aminokwas-Cysteina (ang. CXC Ligand) 
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DDX3X Helikaza (ang. DEAD-Box Helicase 3 X-Linked) 

DMEM Pożywka hodowlana (ang. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) 

DMSO Dimetylosulfotlenek 

dNTP Trifosforan deoksyrybonukleozydu 

DPIC Antyoksydant (ang. Diphenylene Iodonium Chloride) 

EDTA Kwas etylenodiaminotetraoctowy (ang. Ethylenediaminetetraacetic Acid) 

EF-2 Czynnik elongacyjny 2 (ang. Elongation Factor 2) 

EGFR Receptor epidermalnego czynnika wzrostu (ang. Epidermal Growth Factor Receptor) 

ELISA Test enzymoimmunosorpcyjny (ang. Enzyme-linked Immunosorbent Assay) 

Elk1 ang. ETS domain-containing protein 1 

ERK 
Kinazy białkowe aktywowane czynnikami zewnątrzkomórkowymi 

(ang. Extracellular Signal-Regulated Kinase) 

FABP4 Białko wiążące kwasy tłuszczowe 4 (ang. Fatty Acid Binding Protein 4) 

FBS Płodowa surowica wołowa (ang. Fetal Bovine Serum) 

Gadd45 Białko zatrzymania cyklu (ang. Growth arrest and DNA-damage-inducible protein) 

GTC Izotiocyjanian guanidyny (ang. guanidium isothiocyanate) 

hBD Ludzka beta defensyna (ang. human Beta Defensin) 

ID4 
Inhibitor wiązania do DNA 4 / Inhibitor Różnicowania 4 (ang. Inhibitor of DNA 

binding 4/Inhibitor of Differentiation 4) 

IKK Kompleks o aktywności kinazy dla IκB (ang. IκB Kinase) 

IL Interleukina 

INF-γ Interferon γ 

iNOS Indukowana Syntaza tlenku azotu 

IκB Inhibitor κB 

JNK Kinaza N-końca białka c-Jun (ang. c-Jun N-terminal Kinase) 

K1, -6, - 10, -16 Keratyna 

KRT6B Keratyna 6B 

LCN2 Lipokalina 2 (ang. Lipocalin 2) 

LOC100506748 Locus genomowe 100506748 

LPS Lipopolisacharyd (ang. Lipopolisaccharide) 

MAPK Kinazy białkowe aktywowane mitogenem (ang. Mitogen-Activated Protein Kinase) 



12 

 

MCP-1 Czynnik chemotaktyczny monocytów 1 (ang. Monocyte Chemoattractant Protein-1) 

MCPIP1 
Białko indukowane przez czynnik MCP-1 (ang. Monocyte Chemoattractant Protein-1 

Induced Protein 1) 

MEX3A Białko wiążące RNA (ang. mex-3 (muscle excess 3) RNA binding family member A) 

MIG 
Monokina Indukowana przez Interferon γ (ang. Monokine induced by gamma 

interferon) 

MIP Białko zapalne makrofagów (ang. Macrophage Inflammatory Protein) 

MMP Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. Matrix Metalloproteinase) 

mTOR Ssaczy cel Rapamycyny (ang. Mammalian Target Of Rapamycin) 

MTT 
Bromek 3-[4,5-dimetylotiazolo-2-ilo]-2,5-difenylotetrazoliowego (ang. 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium  bromide) 

NFIB Czynnik jądrowy (ang. nuclear factor I B) 

NF-κB Czynnik jądrowy κB (ang. Nuclear Factor κB) 

NHEK 
Normalne ludzkie epidermalne keratynocyty pierwotne (ang. Normal Human 

Epidermal Keratinocytes) 

NLS Sygnał lokalizacji jądrowej (ang. Nuclear Localization Signal) 

NOM1 
Jąderkowe białko zawierające domenę MIF4G (ang. nucleolar protein with MIF4G 

(Middle domain of eukaryotic initiation factor 4G) domain 1) 

nt nukleotydy 

p38 
Kinaza białkowa aktywowana mitogenem p38 (ang. p38 mitogen activated protein 

kinase) 

p53 Białko o własnościach supresora nowotworowego (ang. Tumor supressor protein p53) 

PBS Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (ang. Phosphate Buffer Saline) 

PCR Reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction) 

PG Prostaglandyna 

PI3 Inhibitor peptydaz 3 (ang. Peptidase Inhibitor 3) 

PIGR 
Receptor polimerycznych Immunoglobulin (ang. Polymeric Immunoglobulin 

Receptor) 

PIN 
Domena homologiczna do N-terminalnego fragmentu białka PilT (ang. PilT N-

Terminus) 

PKC Kinaza białkowa C (ang. Protein Kinase C) 

pre-mRNA Prekursorowe mRNA 

PVDF Polifluorek winylidenu (ang. polyvinylidene fluoride) 

rDNA Rybosomalne DNA 
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RNaza Rybonukleaza 

ROS Reaktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species) 

RT-PCR 
Reakcja odwrotnej transkrypcji (ang. Reverse Trancription – Polymerase Chain 

Reaction) 

S100A 
Białko A wiążące wapń, należące do rodziny S100 (ang. S100 Calcium-Binding 

Protein A) 

SDS Siarczan dodecylu sodu 

SNORD97 Mały jąderkowy RNA, z rodziny C/D (ang. Small Nucleolar RNA, C/D Box 97) 

SPRR Małe białko bogate w prolinę (ang. Small proline-rich protein) 

STAT3 ang. Signal transducer and activator of transcription 3 

TBS Bufor Tris-NaCl (ang. Tris-buffered saline) 

TCF4 Czynnik transkrypcyjny 4 (ang. Transcription factor 4) 

TEMED N,N,N’,N’ tetrametyloetylenodiamina 

Th Limfocyt T pomocniczy (ang. T-helper) 

TLR ang. Toll-like Receptors 

TMC6 
Kanało-podobne białko transmembranowe 6 (ang. Transmembrane Channel Like 

Protein 6) 

TMEM41B Transmembranowe białko 41B (ang. Transmembrane Protein 41B) 

TNFα Czynnik martwicy nowotworu α (ang. Tumor Necrosis Factor α) 

Tris Tris-(hydroksymetylo)-aminometan 

TRPC 
Receptor przejściowego potencjału o charakterze kanału kationowego, należący do 

podrodziny C (ang. Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily C) 

ULBP3 Białko wiążące glikoproteinę UL16 (ang. UL16 binding protein 3) 

UV Promieniowanie ultrafioletowe (ang. Ultraviolet radiation) 
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4 WSTĘP TEORETYCZNY 

 

4.1 BUDOWA SKÓRY 

 

Skóra stanowi pierwszą mechaniczną barierą, która oddziela nasze organy 

wewnętrzne od środowiska zewnętrznego. Stanowi również pierwszą linię obrony w walce 

ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: patogeny czy promieniowanie UV. 

Pozwala na to szereg mechanizmów obronnych, wyspecjalizowanych w tym celu. Z tego 

również względu skóra jest organem najbardziej narażonym na oddziaływanie środowiska 

zewnętrznego oraz wynikające z tego powodu uszkodzenia. Dlatego w celu zachowania 

homeostazy konieczne jest, aby komórki skóry były wyposażone w mechanizmy szybkiego 

reagowania na wszelkie zmiany i zagrożenia pochodzące z zewnątrz. Skóra składa się z 

naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Najbardziej zewnętrzną warstwę skóry 

stanowi naskórek, który składa się z błony podstawnej, warstwy kolczystej, warstwy 

ziarnistej oraz warstwy rogowej. W naskórku znajduje się wiele typów komórek, takich jak: 

melanocyty, komórki Langerhansa oraz keratynocyty, które są najliczniejszym typem 

komórek budujących naskórek. Dzięki połączeniom międzykomórkowym stanowią mocną, 

a zarazem elastyczną samoodnawialną barierę ochronną [1]. Keratynocyty występują w 

różnych stadiach zróżnicowania w zależności od warstwy naskórka. Wywodzą się one z puli 

komórek macierzystych znajdujących się w błonie podstawnej, po czym ulegają procesom 

różnicowania, a następnie wędrują do kolejnych warstw naskórka, aż ulegną złuszczeniu [2]. 

Keratynocyty oprócz pełnienia funkcji mechanicznej bariery akumulują również barwnik 

melaninę, który ma działanie ochronne przeciw promieniowaniu UV, ponieważ blokuje jego 

przedostawanie do głębszych warstw skóry [3].  

4.2 PROMIENIOWANIE UV 

 

Promieniowanie UV (100 – 400 nm) stanowi tylko 5 % całkowitego promieniowania 

elektromagnetycznego docierającego do powierzchni Ziemi. Jest uważane za największy 

środowiskowy karcynogen [4]. Dzieli się na trzy typy: promieniowanie UVA (320 – 400 

nm), które stanowi 95% całego promieniowania UV, które dociera do powierzchni Ziemi; 

promieniowanie UVB (280 – 320 nm), które stanowi 5% promieniowana UV oraz UVC 
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(100 – 280 nm), które jest całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową otaczającą 

Ziemię. Promieniowanie UVA dociera do skóry właściwej i jest odpowiedzialne za 

tworzenie reaktywnych form tlenu co również może skutkować uszkodzeniami DNA. UVB 

jest praktycznie całkowicie pochłaniane przez naskórek, ale szacuje się, że właśnie UVB jest 

1000 - 10000 razy bardziej rakotwórcze niż promieniowanie UVA [5]. Ilość promieniowania 

UV docierająca do powierzchni naszej skóry zależy od wielu czynników, takich jak: 

szerokość geograficzna, pora roku czy stopień zachmurzenia [6].  

4.3 ODPOWIEDŹ SKÓRY NA PROMIENIOWANIE UV 

 

Niektóre efekty działania promieniowania UV na skórę są natychmiastowe, a inne 

opóźnione w czasie. Do jednych z najszybszych odpowiedzi skóry na działanie 

promieniowania UV jest stan zapalny. UVB indukuje wydzielanie cytokin oraz innych 

mediatorów stanu zapalnego, co w konsekwencji prowadzi do rozszerzania się 

powierzchniowych naczyń krwionośnych i powstawania rumienia [7]. Często kolejnym 

etapem jest powstawanie opuchlizny oraz śmierci keratynocytów na skutek indukowanej 

promieniowaniem UV apoptozy (ang. Sunburn cells) [8]. Do późniejszych efektów działania 

promieniowania UV zaliczamy tzw. fotoadaptację, obejmującą zgrubienie warstwy rogowej, 

pigmentację oraz zwiększony rozrost naskórka. Chroniczna ekspozycja skóry na 

promieniowanie UV prowadzi do tzw. fotostarzenia, co objawia się poprzez nieregularną 

pigmentację, suchość oraz powstawanie zmarszczek [9].  

Promieniowanie UVB powoduje uszkodzenia DNA w postaci tzw. cyklobutanowych 

dimerów pirymidyn (CPD) oraz fotoproduktów 6-4, z czego CPD są uważane za bardziej 

rakotwórcze ze względu na większą częstość występowania oraz wolne tempo naprawy [10]. 

Dimery pirymidyn występują w dużej ilości w genie kodującym białko p53 w 

kolczystokomórkowym raku skóry [11]. Badania wskazują, że 87,5 % nowotworów 

wywołanych u myszy pod wpływem chronicznej ekspozycji na promieniowanie UV 

zawierała nieaktywne białko p53 [7]. Uszkodzenia DNA wywołane promieniowaniem UV 

mogą prowadzić do apoptotycznej śmierci komórki, jednak zależy to od dawki oraz rodzaju 

promieniowania UV. Białko p53 powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego, aby pozwolić 

komórce na naprawy uszkodzonego DNA. Może również prowadzić komórkę na drogę 

apoptozy, jeżeli uszkodzenia DNA są zbyt poważne. Tak więc jak łatwo się domyślić myszy 

całkowicie pozbawione ekspresji p53 wykazują mniejszy stopień apoptozy komórek skóry 

na skutek promieniowania UV niż myszy kontrolne [11]. W odpowiedzi na uszkodzenia 
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DNA oprócz aktywacji białka p53 dochodzi również do aktywacji białek, na które p53 

oddziałuje, takich jak p21 oraz Gadd45. Co ciekawe w keratynocytach błony podstawnej 

naskórka aktywacja systemu naprawy DNA pod wpływem działania promieniowania UV 

jest zależna od białka p53, natomiast aktywacja apoptozy już nie. Dopiero po indukcji 

różnicowania komórek apoptoza wywołana promieniowaniem UV jest zależna od białka p53 

[12].  

Badania wskazują, że apoptoza wywołana promieniowaniem UV zachodzi głównie 

poprzez tzw. wewnętrzna drogę aktywacji tj. wywołaną uszkodzeniami DNA. Powoduje to 

permabilizację błony mitochondrialnej i uwolnienie cytochromu c, który wraz z białkiem 

Apaf-1 (ang. Apoptotic protease activating factor-1) tworzy w cytoplazmie „apoptosom”, 

czyli kompleks białek, który aktywuje kaspazę 9. To następnie prowadzi do proteolitycznej 

aktywacji kaspaz efektorowych, takich jak kaspaza 3 i 7 [4]. Występuje również szereg 

białek regulujących proces apoptozy. Są to głównie białka z rodziny Bcl-2. Równowaga 

pomiędzy białkami proapoptycznymi (Bax, Bak, Bid), a białkami antyapoptotycznymi (Bcl-

2, Bcl-x) determinuje inicjację oraz zahamowanie apoptozy. Białko Bcl-2 hamuje aktywację 

kaspazy 3 oraz 8, podczas gdy Bcl-x częściowo hamuje uwolnienie cytochromu c [13]. Z 

drugiej strony naskórek posiada szereg enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza 

ponadtlenkowa, peroksydaza glutationu czy katalaza, które usuwają reaktywne formy tlenu, 

jednak badania donoszą, że promieniowanie UV obniża ich ilość. W naskórku występują 

również antyoksydanty, takie jak witamina C, E oraz karotenoidy, które pomagają 

zapobiegać destruktywnym efektom działania reaktywnych form tlenu [12]. 

 

4.4 SZLAKI SYGNALIZACYJNE AKTYWOWANE POD WPŁYWEM UV 

 

 Komórki poddane działaniu promieniowania UV aktywują w odpowiedzi kaskadę 

szlaków sygnalizacyjnych. Zaburzenia aktywacji tych szlaków, wywołane przez 

promieniowanie UV prowadzi do zachwiania homeostazy skóry, zmian ekspresji genów, 

regulacji wydzielania cytokin czy utraty kontroli nad cyklem komórkowym, co w 

konsekwencji może prowadzić do karcynogenezy [14]. Kluczowymi szlakami 

sygnalizacyjnymi aktywowanych przez promieniowanie UV są szlaki kinaz MAP (p38, 

JNK, ERK 1/2) oraz czynnika transkrypcyjnego NFκB. 
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4.4.1 Kinaza p38 

 Kinaza p38 jest aktywowana pod wpływem szeregu cytokin prozapalnych oraz 

czynników stresowych [15]. Efektem jej aktywacji jest fosforylacja wielu białek co 

prowadzi do aktywacji wielu zróżnicowanych odpowiedzi komórki na stres. Kinaza p38 

aktywowana promieniowaniem UV bierze udział w regulacji przeżywalności oraz śmierci 

komórki [8]. Badania wskazują, że naświetlanie keratynocytów promieniowaniem UV 

skutkuje większą aktywnością kinazy p38 niż JNK, niezależnie od typu i dawki 

promieniowania [16]. W keratynocytach pierwotnych aktywacja kinazy p38 następuje 

wcześniej oraz utrzymuje się dłużej niż w komórkach HaCaT [17]. Niskie dawki 

promieniowania UVB (15 mJ/cm2) powodują w pierwotnych keratynocytach 

natychmiastową aktywację kinazy p38, która utrzymuje się przez 48h zanim powróci do 

poziomu podstawowego [18]. W ludzkich keratynocytach kinaza p38 zdaje się mieć 

działanie ochronne przed indukowaną promieniowaniem UV apoptozą, działając poprzez 

fosforylację białka p53, co skutkuje jego stabilizacją oraz akumulacją w cytoplazmie. 

Natomiast w komórkach HaCaT występuje zmutowana forma białka p53, które kumuluje 

się głównie w jądrze komórkowym pod wpływem promieniowania UV w sposób niezależny 

od działania kinazy p38, co może tłumaczyć aktywację apoptozy w tych komórkach pod 

wpływem działania promieniowania UV. Badania podkreślają jednak fakt, że stopień 

zaangażowania kinazy p38 w aktywację oraz zahamowanie apoptozy indukowanej 

promieniowaniem UV zależy głównie od badanej dawki promieniowania [8]. Aktywacja 

apoptozy z udziałem kinazy p38 może zachodzić poprzez białko Bax, które należy do pro-

apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2. W komórkach poddanych działaniu promieniowania 

UVB kinaza p38 zdaje się aktywować translokację białka Bax z cytozolu do mitochodrium, 

gdzie bierze ono udział w uwolnieniu cytochromu c oraz aktywacji kaspaz, co skutkuje 

apoptozą komórki. Co ciekawe nadekspresja anty-apoptotycznego białka Bcl-2 hamuje 

translokację Bax do mitochondriów [19]. Badania sugerują, że kinaza p38 bierze udział w 

aktywacji stanu zapalnego indukowanego promieniowaniem UVB poprzez regulację 

aktywności cyklooksygenazy-2, produkcji IL-6, IL-8, TNFα, a także syntezy tlenku azotu 

[8]. 

 

4.4.2 Kinaza JNK 

 Kinaza JNK (ang. Jun N-terminal Kinase) należy do rodziny kinaz serynowo 

treoninowych. Istnieją trzy znane izoformy tej kinazy: JNK1, JNK2, JNK3. Kinaza JNK3 
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jest uważana za izoformę związaną tylko z komórkami nerwowymi, dowiedziono jednak, że 

jest również aktywowana w keratynocytach pod wpływem promieniowania UV [20]. 

Badania wskazują, że szlak JNK jest mocniej aktywowany pod wpływem promieniowania 

UVA niż UVB w ludzkich keratynocytach. Największy wzrost aktywności JNK obserwuje 

się w tych komórkach 15-30 min. po naświetlaniu promieniowaniem UVB [17]. Badania 

porównujące aktywację kinazy JNK między pierwotnymi keratynocytami, a komórkami 

HaCaT wskazują, że kinaza JNK1 ulega słabszej aktywacji w pierwotnych keratynocytach 

niż w komórkach HaCaT pod wpływem promieniowania UVB, ale aktywacja ta trwa dłużej 

[21]. Tak jak w przypadku kinazy p38 aktywacja kinazy JNK pod wpływem promieniowania 

UV zachodzi poprzez zwiększenie jej fosforylacji niż syntezy całkowitego białka.  

Rola kinazy JNK w procesie apoptozy indukowanej promieniowaniem UV jest nie 

do końca jasna. Badania wskazują na zarówno właściwości pro- jak i anty-apoptotyczne w 

zależności od typu komórek, dawki oraz rodzaju promieniowania UV [8]. Mysie 

embrionalne fibroblasty całkowicie pozbawione ekspresji JNK1 oraz JNK2 są prawie 

całkowicie chronione przed indukowaną promieniowaniem UVC apoptozą. Fibroblasty 

pozbawione tylko JNK2 wykazywały obniżoną żywotność oraz podwyższoną fragmentację 

DNA, podczas gdy pozbawienie komórek JNK1 częściowo chroniło je przed śmiercią [20]. 

To wskazuje na dominującą rolę JNK1 w regulacji śmierci komórkowej indukowanej 

promieniowaniem UV. Podobnie jak kinaza p38, JNK również jest zaangażowana w 

ekspresję COX-2 indukowaną promieniowaniem UVB, a proces ten zachodzi poprzez 

indukcję czynnika transkrypcyjnego AP-1 [22].   

 

4.4.3 Kinaza ERK 

 Kinaza ERK (ang. Extracellular signal-Regulated Kinase) występuje w wielu 

izoformach: ERK1/2, ERK3/4, ERK5, ERK7/8, z czego ERK 1/2 jest najlepiej poznana. 

Fosforyluje ona, takie białka jak Elk1, c-Fos czy c-Myc [23]. Aktywacja kinazy ERK1/2 

również zależy od dawki oraz rodzaju promieniowania UV. W komórkach HaCaT 

poddanych działaniu promieniowania UVB, kinaza ERK1/2 aktywuje się po 15 min. i 

pozostaje aktywna przez 6h, a jej szlak aktywacji jest związany z działaniem anty-

apoptotycznym  [24].  

 Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej – MMP są zaangażowane w 

progresję oraz metastazę nowotworów ze względu na zdolność degradacji kolagenu. 

Badania wskazują, że zahamowanie aktywności ERK1/2 zapobiega indukcji MMP-10 i 
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MMP-1 w komórkach raka kolczystokomórkowego skóry, naświetlanych promieniowaniem 

UVA oraz UVB [25].  

 

4.4.4 Czynnik transkrypcyjny NFκB 

 Czynnik transkrypcyjny NFκB jest dimerycznym białkiem złożonym z podjednostek 

z rodziny p65 RelA oraz p50. Występuje on w prawie wszystkich typach komórek oraz 

bierze udział w odpowiedzi komórki na stres [26]. Pełni on kluczową rolę w odpowiedzi 

zapalnej, proliferacji oraz kancerogenezie. W wielu nowotworach występuje on na 

konstytutywnie podwyższonym poziomie [27]. W kanonicznej ścieżce aktywacji czynnika 

transkrypcyjnego NFκB działanie czynnika stymulującego skutkuje aktywacją kinazy IKKα, 

która fosforyluje inhibitor IκBα, co prowadzi do jego oddysocjowania i proteasomalnej 

degradacji, natomiast wolny czynnik NFκB ulega translokacji do jądra komórkowego, gdzie 

wiążąc się do DNA może aktywować transkrypcję wielu genów, takich jak Cox-2 czy 

cytokiny prozapalne [28]. Co ciekawe promieniowanie UVB obniża aktywację jednej z 

podjednostek NFκB - p50 na wczesnym etapie (6h) podczas gdy podjednostka p65 ulega 

aktywacji po ok. 12h od naświetlania promieniowaniem UVB [29]. Badania wskazują 

również, że wczesna aktywacja czynnika NFκB pod wpływem promieniowania UVB jest 

niezależna od proteasomalnej degradacji inhibitora IκBα, podczas gdy późna aktywacja jest 

od niej zależna, co sugeruje dwie odrębne ścieżki aktywacji czynnika NFκB pod wpływem 

promieniowania UVB [30].  

  

4.5 STAN ZAPALNY INDUKOWANY PROMIENIOWANIEM UV 

 

 Stan zapalny indukowany promieniowaniem UV ma na celu zwabienie komórek 

układu immunologicznego do miejsca zapalenia. W tym celu zwiększa się przepływ krwi 

oraz przepuszczalność naczyń krwionośnych, co objawia się miejscowym rumieniem oraz 

opuchlizną. Infiltracja komórek układu immunologicznego skutkuje wydzielaniem szeregu 

prozapalnych cytokin, w miejscu eksponowanym na promieniowanie UV, dlatego jest on 

uważany za wczesny etap promocji nowotworów [27].  

Cytokiny oraz chemokiny pełnią bez wątpienia kluczową rolę w regulacji 

immunologicznej naszego organizmu, ponieważ są zaangażowane w szereg procesów, 

takich jak: stan zapalny, proliferacja, różnicowanie, apoptoza, m. in. w komórkach skóry 
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[31]. Ekspozycja skóry na promieniowanie UV skutkuje produkcją cytokin prozapalnych w 

naskórku, za co głównie odpowiedzialne są keratynocyty [7]. Naświetlanie keratynocytów 

promieniowaniem UVB prowadzi do zwiększonej syntezy m. in.  TNF, IL-1, IL-6, IL-8 oraz 

IL-10, które następnie wpływają na działanie komórek układu immunologicznego [7,32]. 

IL-1 jest cytokiną prozapalną, której poziom podnosi się pod wpływem UVB, 

zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzkomórkowo. Ludzkie keratynocyty syntetyzują duże 

ilości IL-1β oraz proIL-1α [32]. Dodatkowo, promieniowanie UV wzmaga w 

keratynocytach syntezę oraz wydzielanie TNF, co powoduje zwiększenie ekspresji 

cząsteczek adhezyjnych na powierzchni komórek śródbłonka pobliskich naczyń 

krwionośnych i infiltrację komórek układu immunologicznego do miejsca zapalenia [33]. 

Oprócz tego TNF przedostaje się do krwiobiegu, sugerując zaangażowanie tej cytokiny w 

systemowy stan zapalny [34]. IL-1 oraz TNF mogą w dalszej kolejności indukować 

produkcję i wydzielanie innych cytokin prozapalnych w odpowiedzi na promieniowanie UV 

[35]. Innymi cytokinami, których wydzielanie ulega znacznemu wzmocnieniu pod 

wpływem promieniowania UV to IL-3 oraz IL-6, które w keratynocytach nienaświetlanych 

występują na niskim poziomie [35]. Maksymalny poziom IL-6 w osoczu występuje 12h po 

rozległym oparzeniu słonecznym, co koreluje z rozwojem gorączki [36].  IL-8 produkowana 

w naskórku powoduje chemotaksję neutrofili do miejsca stanu zapalnego [33]. Jej poziom 

ulega znacznemu wzmocnieniu w ciągu godziny od naświetlania promieniowaniem UV 

[37]. Dodatkowo, naświetlanie promieniowaniem UV ludzkiej skóry in vivo aktywuje 

ekspresję IL-1, IL-10 oraz IL-7 [32]. 

Innym ważnym mediatorem stanu zapalnego indukowanym pod wpływem 

promieniowania UV jest cyklooksygenaza-2 (COX-2). Enzym cyklooksygenaza występuje 

w dwóch izoformach: cyklooksygenaza-1, która ulega konstytutywnej ekspresji w 

większości tkanek, oraz cyklooksygenaza-2, której ekspresja jest indukowana pod wpływem 

wielu czynników [38]. Dowiedziono, że promieniowanie UVB znacząco wzmaga ekspresję 

Cox-2 oraz akumulację białka COX-2 [39]. COX-2 jest również zaangażowana w 

indukowaną promieniowaniem UV hiperplazję naskórka, powstawanie opuchlizny oraz 

przeciwdziała apoptozie [40]. Jest ona enzymem odpowiedzialnym za syntezę prostaglandyn 

z kwasu arachidonowego. Prostanglandyny pełnią ważną rolę w regulowaniu odpowiedzi 

zapalnej skóry eksponowanej na działanie promieniowania UVB oraz w eksperymentalnych 

modelach nieczerniakowych nowotworów skóry indukowanych promieniowaniem UVB 

[41]. Badania wskazują, że prostaglandyna PGE2 oddziałuje z IL-4 oraz IL-10, które są 
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odpowiedzialne za indukowaną promieniowaniem UV immunosupresję [42]. 

Prostaglandyny syntetyzowane dzięki aktywności cyklooksygenaz są konsekwentnie 

proponowane jako mediatory promocji oraz progresji nowotworów skóry indukowanych 

promieniowaniem UVB [40]. 

Chroniczny stan zapalny odgrywa kluczową rolę we wszystkich trzech etapach 

rozwoju nowotworów: inicjacji, promocji i progresji [43]. Wyniki badań z użyciem modeli 

zwierzęcych oraz środków przeciwzapalnych stosowanych przeciwnowotworowo 

podkreślają ważną rolę stanu zapalnego indukowanego promieniowaniem UV w rozwoju i 

progresji nowotworów skóry [44,45].  

 

4.6 RAK SKÓRY 

 

 Rak skóry jest najbardziej powszechnym nowotworem wśród ludzi. Każdego roku 

zostaje zdiagnozowanych ponad milion przypadków zachorowań. Jest on powodem śmierci 

15 tys. ludzi rocznie [46]. Ryzyko zachorowania na raka skóry rośnie wraz z wiekiem, co 

jest prawdopodobnie spowodowane wydłużoną ekspozycją na karcynogen środowiskowy, 

jakim w tym wypadku jest promieniowanie UV [6]. Nowotwory skóry dzielimy na dwie 

grupy: nowotwory pochodzenia melanocytarnego tzw. czerniaki (ang. Melanoma) oraz tzw. 

nowotwory nieczerniakowe, pochodzące od keratynocytów, do których zaliczamy rak 

kolczystokomórkowy (SCC) oraz rak podstawnokomórkowy (BCC). Najbardziej 

niebezpiecznym rodzajem nowotworu skóry jest czerniak, w którego przypadku odnotowuje 

się najwyższy procent  umieralności wśród nowotworów skóry [47]. Częstość zachorowań 

na nowotwory skóry pochodzenia nieczerniakowego jest o wiele większa niż samego 

czerniaka, ale wykazują się one o wiele większą podatnością na leczenie. Epidemiologiczne 

oraz molekularne badania wskazują na powiązanie promieniowania UV ze wszystkimi 

typami nowotworów skóry. Szacuje się, że promieniowanie UV jest w 65% czynnikiem 

inicjującym rozwój czerniaka oraz w 90% nieczerniakowych nowotworów skóry [3]. 

 

4.6.1 Rak kolczystkokomórkowy skóry 

Kolczystokomórkowy rak skóry (ang. Cutaneous Squamous Cell Carcinoma- cSCC) jest 

nowotworem pochodzenia epidermalnego oraz drugim pod względem częstości 

występowania nowotworem skóry. Należy do grupy nowotworów płaskonabłonkowych. 
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Przez ostatnie 30 lat ilość zachorowań na ten nowotwór zwiększyła się w USA o 200% i 

nadal rośnie [48]. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat liczba zachorowań zdaje się 

utrzymywać na stałym poziomie, nie mniej jednak rak kolczystokomórkowy skóry nadal 

pozostaje drugim najczęściej występującym nowotworem w Polsce i na świecie [49]. 

Chociaż̇ SCC może się rozwinąć w wielu narządach, takich jak przełyk, pęcherz moczowy, 

płuca, to właśnie rak skóry jest związany z chroniczną ekspozycją na promieniowanie 

słoneczne oraz z immunosupresją, która jest często farmakologicznie wywoływana u ludzi 

po przeszczepach narządów, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepu. Ryzyko występowania 

cSCC u tych ludzi wzrasta 65 - 250-krotnie, a nowotwór wykazuje zwiększoną agresywność, 

zdolność do odnawiania oraz metastazy [50]. Przerzutujący cSCC zawsze stwarza problemy 

terapeutyczne, ponieważ chemoterapia jest wówczas nieskuteczna [51].  

 

4.7 ŁUSZCZYCA  

 

Łuszczyca jest chroniczną, bolesną chorobą skóry rozpowszechnioną na całym 

świecie. Może pojawić się w każdym wieku, natomiast najczęściej diagnozuje się ją między 

50-69 rokiem życia [52]. Częstość występowania łuszczycy wynosi między 0,09%, a 11,4% 

w zależności od kraju, co sprawia, że ta jednostka chorobowa stanowi poważny światowy 

problem [53]. Etiologia łuszczycy pozostaje niejasna, chociaż udowodniono, że 

predyspozycje do tej choroby mogą mieć podłoże genetyczne [54]. Ponadto zaangażowanie 

układu immunologicznego w proces powstawania łuszczycy jest teraz przedmiotem wielu 

badań. W ostatnim czasie udało się zidentyfikować kilka autoantygenów, które mogą stać u 

podstawy rozwoju łuszczycy jako choroby autoimmunologicznej [55]. Łuszczyca może być 

również efektem działania wielu bodźców zewnętrznych, takich jak poparzenia słoneczne, 

mechaniczne uszkodzenia skóry, infekcje, odpowiedź na leki czy stres [56]. Łuszczyca może 

zaatakować skórę oraz paznokcie, a także może powodować dysfunkcję układu sercowo-

naczyniowego oraz stawów [57]. Towarzyszą jej również inne dolegliwości, takie jak 

nadciśnienie, cukrzyca, otyłość czy niewydolność nerek [58]. Łuszczyca jest chorobą, która 

znacząco obniża jakość życia pacjentów, co sprawia, że ma duży wpływ na ich zdrowie 

psychiczne [53]. Choroba objawia się zaczerwienionymi plackowatymi zmianami skórnymi, 

najczęściej pokrytymi srebrną łuską. Mogą one powodować swędzenie, pieczenie czy ból. 

Do 34,7% pacjentów obarczonych łuszczycą rozwija tzw. łuszczycowe zapalenie stawów co 

prowadzi do ich deformacji oraz niepełnosprawności [53]. Obecnie leczenie łuszczycy 
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opiera się na kontrolowaniu symptomów choroby. Dostępne są terapie o działaniu 

miejscowych lub systemowym, jak również tzw. fototerapia. Często w leczeniu stosuje się 

kombinacje powyższych metod. Do tej pory nie udało się opracować leku, który dałby 

nadzieję na całkowite wyleczenie choroby, dlatego dostępne terapie muszą być stosowane 

przez całe życie. Leczenie musi również brać pod uwagę wspomniane wcześniej choroby 

towarzyszące, które już istnieją lub mogą się rozwinąć wraz z postępem choroby, jak 

również zdrowie psychiczne pacjenta. 

 

4.7.1 Keratynocyty w łuszczycy 

 Dotychczasowe badania stawiają wiele hipotez opisujących modele patofizjologii 

łuszczycy. Ponieważ charakterystyka kliniczna łuszczycy wskazuje na występowanie 

grubych łusek, a charakterystyka histopatologiczna na zjawisko epidermalnej hiperplazji do 

tej pory choroba ta była uważana za zaburzenie w funkcjonowaniu keratynocytów. 

Pojawiające się badania wskazują natomiast, że nieprawidłowe różnicowanie oraz 

proliferacja keratynocytów może być związana ze wzajemnym odziaływaniem na siebie 

komórek układu immunologicznego oraz keratynocytów u pacjentów z genetycznymi 

predyspozycjami do łuszczycy [59]. Keratynocyty u pacjentów z łuszczycą charakteryzują 

się podniesionym poziomem Keratyny 6 oraz Keratyny 16, które są markerami 

hiperproliferacji [60]. Oprócz tego w keratynocytach występujących ponad warstwą bazalną 

obserwuje się obniżenie poziomu Keratyny 1 oraz Keratyny 10,  które są markerem 

terminalnego zróżnicowania [60]. Kluczowymi charakterystycznymi cechami łuszczycy jest 

nasilona proliferacja keratynocytów warstwy bazalnej oraz wzmożone ich różnicowanie w 

warstwie kolczystej oraz granularnej [61].  

Keratynocyty pochodzące od pacjentów z łuszczycą wykazują zaburzenie 

wydzielania cytokin prozapalnych, takich jak IL-1, IL-8 czy IL-15 [62]. Wydzielają również 

szereg innych czynników wzmagających stan zapalny, takich jak czynniki wzrostu, 

chemokiny, eikozanoidy czy peptydy antybakteryjne [59]. Wzrost keratynocytów jest 

głównie regulowany przez czynniki wzrostu, takie jak epidermalny czynnik wzrostu (EGF) 

oraz czynnik wzrostu keratynocytów (KGF). Zaobserwowano, że nadekspresja EGF oraz 

jego receptora indukuje hiperplazję przypominającą tą obserwowaną w łuszczycy oraz 

aktywuje stan zapalny [63]. Niedawno zaobserwowano ekspresję KGF w zmianach 

skórnych pacjentów z łuszczycą. Wiadomo również, że KGF promuje ekspresję α5β1 

integryny oraz hamuje ekspresję Keratyny 10 w keratynocytach [64]. Chemokiny 
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wydzielane przez keratynocyty biorą udział w aktywacji komórek układu 

immunologicznego związanych ze stanem zapalnym w łuszczycy. Przykładowo, chemokiny 

MIG/CXCL9, IL-10/CXCL10, IL-8/CXCL8, MCP-1/CCL2 oraz MIP-3α/CCL20  

wydzielane przez keratynocyty pełnią rolę chemoatraktantów dla monocytów, neutrofili, 

komórek Langerhansa, komórek dentrytycznych czy limfocytów T, które pełnią kluczową 

rolę w rozwoju łuszczycy [65].  

 

4.7.2 Komórki układu immunologicznego w łuszczycy 

 Ważną rolę w patofizjologii łuszczycy pełnią limfocyty T pomocnicze – Th. 

Większość limfocytów T - CD4 pozytywnych, infiltrujących zmiany skórne w łuszczycy to 

limfocyty Th1, które charakteryzują się produkcją cytokin, takich jak INF-γ, IL-2, IL-12. 

Badania wskazują, że pacjenci z łuszczycą cechują się podwyższonym poziomem tych 

cytokin w surowicy. Ich poziom koreluje również ze stopniem nasilenia choroby [66]. 

Zmiany łuszczycowe odznaczają się również podniesioną ekspresją IL-23 oraz jej receptora. 

IL-23 jest wydzielana przez komórki dendrytyczne oraz makrofagi, co stymuluje 

różnicowanie i proliferację komórek Th17 [67]. Badania wskazują, że bezpośrednie 

doskórne wstrzykiwanie IL-23 może indukować hiperplazję naskórka, która jest często 

obserwowana u pacjentów z łuszczycą [68]. IL-23 aktywuje komórki Th17 do wydzielania 

IL-17 (IL-17A/IL-17F), IL-22 oraz TNF, co aktywuje dalszą odpowiedź zapalną oraz jest w 

stanie wywołać efekt hiperproliferacji keratynocytów [69].  

 Krążące limfocyty T wykazujące na swojej powierzchni ekspresję antygenu CLA 

(ang. Cutaneous Lymphoid Antigen) należą do limfocytów T pamięci i biorą udział w 

odpowiedzi na antygeny/alergeny w chorobach skóry [70]. Badania wskazują, że komórki 

te migrują w okolice skóry przed pojawieniem się plackowatych zmian łuszczycowych [71]. 

Mobilizacja komórek T CLA+ jest uważana za ważny czynnik w patogenezie łuszczycy na 

wielu stadiach rozwoju choroby, jak również ma wpływ na wielkość powierzchni ciała 

pokrytej zmianami łuszczycowymi [72]. Chroniczna ekspozycja migdałków na infekcje 

bakteriami paciorkowca jest źródłem patogennych limfocytów T CLA+, które mogą 

zasiedlić skórę i brać udział w inicjacji zmian łuszczycowych [72]. Na tej podstawie 

opracowano model łuszczycy polegający na inkubacji komórek naskórka izolowanych ze 

zmian łuszczycowych z limfocytami T CLA+, aktywowanymi bakteriami Streptococcus 

pyogenes [72]. Keratynocyty traktowane nadsączem z tej ko-kultury cechują się wzrostem 

poziomu transkryptu ZC3H12A [73]. 
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4.7.3 IL-17A  

IL-17A należy do rodziny cytokin złożonej z sześciu członków (IL-17A-F). Jest 

pierwotną efektorową cytokiną wydzielaną przez limfocyty Th17, ale również może być 

wydzielana przez inne komórki układu immunologicznego [74]. Wzmaga ona stan zapalny 

poprzez indukcję transkrypcji i stabilizację transkryptów kodujących białka związane ze 

stanem zapalnym, takich jak cytokiny, chemokiny czy metaloproteinazy [75]. IL-17 jest 

konieczna do obrony przed infekcjami bakteryjnymi oraz grzybiczymi, ale również została 

powiązana z rozwojem wielu chorób autoimmunologicznych oraz o podłożu przewlekłego 

stanu zapalnego, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, zapalna choroba jelit oraz 

toczeń rumieniowaty układowy [75]. Keratynocyty to komórki naskórka, które posiadają na 

swojej powierzchni receptory IL-17A w największej ilości. Tak więc stanowią one główny 

prozapalny cel tej cytokiny w łuszczycy [76]. Stosowanie terapii inaktywującej IL-17A oraz 

jej receptor daje bardzo dobre rezultaty terapeutyczne w leczeniu tej choroby [74]. Na 

podstawie globalnych analiz ekspresji genów, udało się wyłonić szereg genów 

aktywowanych pod wpływem IL-17 [76]. Wśród nich, poziom ekspresji wielu transkryptów 

był podniesiony w tkance łuszczycowej, w stosunku do tkanki zdrowej, a także ulegał 

obniżeniu pod wpływem terapii blokującej receptor IL-17 [77]. Wśród wyłonionych w ten 

sposób transkryptów znajdowało się wiele dobrze znanych, związanych z łuszczycą oraz 

transkrypt ZC3H12A kodujący białko MCPIP1. Znajdował się on wśród 10 najmocniej 

aktywowanych transkryptów pod wpływem IL-17A w keratynocytach, oraz został opisany 

jako potencjalny marker pozwalający odróżnić tkankę łuszczycową od prawidłowej [78]. 

Oprócz tego IL-17A wydzielana przez limfocyty Th17, samodzielnie lub wraz z TNF 

wzmaga ekspresję oraz uwalnianie przez keratynocyty białek związanych z łuszczycą, takich 

jak peptydy przeciwdrobnoustrojowe [55]. 

 

4.7.4 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe w łuszczycy 

 Skóra stanowi nie tylko fizyczną barierę niemożliwą do przekroczenia dla większości 

patogennych organizmów, ale również dostarcza natychmiastową odpowiedź w walce z 

infekcjami. Jednym z mechanizmów wrodzonej odpowiedzi immunologicznej jest 

uwalnianie przez komórki naskórka peptydów przeciwdrobnoustrojowych (ang. 

Antimicrobial peptides), które w ciągu minut lub godzin po infekcji są w stanie zlokalizować 
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oraz zniszczyć atakujące organizm drobnoustroje, rozróżniając przy tym komórki 

gospodarza od patogenów [79]. Są one w stanie hamować nie tylko infekcje bakteryjne, ale 

również grzybicze czy wirusowe [80,81]. Do rodziny peptydów przeciwdrobnoustrojowych 

zaliczamy  α- oraz β-defensyny, katelicydyny, białka s100 oraz rybonukleazy. Są to głównie 

małe kationowe białka występujące w keratynocytach, komórkach gruczołów ekrynowych, 

komórkach tucznych, fagocytach czy sebocytach [82,83]. Ze względu na budowę 

amfipatyczną są w stanie penetrować bezpośrednio błonę komórkową drobnoustrojów, co 

doprowadza do lizy komórek i śmierci. Natomiast ze względu na swój kationowy charakter 

oddziałują raczej z negatywnie naładowanymi błonami bakteryjnymi niż z neutralnie 

naładowanymi błonami komórkowymi komórek ssaczych [79].  

 Badania wskazują, że poziom peptydów przeciwdrobnoustrojowych jest wyższy w 

tkankach łuszczycowych w porównaniu do skóry zdrowej czy skóry z atopowym stanem 

zapalnym [84]. Postuluje się, że ich wysoki poziom jest odpowiedzialny za niski poziom 

infekcji drobnoustrojowych zmian łuszczycowych [79]. Oprócz swoich właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych, peptydy te pełnią funkcję immunomodulacyjną w łuszczycy.  

Szczególną rolę odgrywa w tym przypadku peptyd katelicydyna LL-37, który pełni rolę 

regulatora stanu zapalnego w zmianach łuszczycowych. Co ciekawe LL-37 występujący w 

łuszczycowej skórze właściwej wiąże się do własnego DNA, a następnie wzmaga stan 

zapalny poprzez aktywację komórek dendrytycznych, podczas gdy LL-37 występujący w 

naskórku wiąże się do cytozolowego DNA keratynocytów, co prowadzi do blokowania ich 

prozapalnych aktywności [79]. 

 

4.7.5 Szlaki sygnalizacyjne zaangażowane w patofizjologię łuszczycy 

Szlaki przekazu sygnału są kolejnym ważnym elementem regulacyjnym wiele 

chorób o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym. Są one zaangażowane w regulację 

proliferacji, różnicowania czy apoptozy komórek. Badania wskazują, że szlaki 

sygnalizacyjne, które ulegają zaburzeniu w łuszczycy to szlak aktywacji NF-κB, 

JAK/STAT, Akt oraz Wnt [59]. Skutkiem tych nieprawidłowości są zaburzenia aktywacji 

komórek układu immunologicznego, przeżywalności, proliferacji oraz różnicowania 

keratynocytów.  

Czynnik transkrypcyjny NF-κB jest ważnym regulatorem stanu zapalnego. Ścieżka 

aktywacji NF-κB może być aktywowana przez wiele czynników, takich jak TNF, IL-1, IL-

17, wirusy czy LPS [85]. Badania wskazują, że w tkankach łuszczycowych poziom NF-κB 
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jest wyższy niż w tkance zdrowej [86]. Jako czynnik transkrypcyjny reguluje syntezę 

transkryptów wielu cytokin, chemokin, cząsteczek adhezyjnych oraz enzymów [59]. 

Wpływa on również na proliferację oraz różnicowanie keratynocytów pochodzących ze 

zmian łuszczycowych [87].  

Ścieżka aktywacji czynnika transkrypcyjnego STAT3 reguluje proliferację, 

różnicowanie oraz apoptozę komórek.  Dowiedziono, że cytokiny, takie jak: IL-6, -19, -20, 

-22 oraz -24 aktywują STAT3 oraz są zaangażowane w patogenezę łuszczycy [88]. Badania 

wskazują, że poziom STAT3 wzrasta w tkankach łuszczycowych w porównaniu do tkanki 

zdrowej, a myszy transgeniczne z nadekspresją aktywnego cDNA kodującego STAT3 

spontanicznie rozwijają skórne zmiany łuszczycowe [89]. 

4.8  SKŁADANIE PRE-MRNA 

 

Cząsteczka mRNA zanim zostanie przetransportowana do cytoplazmy, gdzie będzie 

stanowić matrycę do syntezy białka musi ulec wielu procesom obróbki w jądrze 

komórkowym. Do procesów tych zaliczamy dojrzewanie końca 5’, poliadenylację końca 3’, 

metylację oraz składanie RNA (ang. Splicing).  

 

4.8.1 Mechanizm składania pre-mRNA 

Składanie prekursorowego RNA (pre-mRNA) polega na wycinaniu intronów, czyli 

cząsteczek niekodujących oraz łączeniu ze sobą eksonów – fragmentów kodujących białko 

[90]. Proces ten w większości wypadków przeprowadzany jest przez tzw. kompleks 

składający (ang. Spliceosom), czyli połączenie małego jąderkowego RNA (snRNA) oraz 

białek. Aby intron mógł zostać prawidłowo wycięty musi posiadać na końcu 5’ tzw. miejsce 

donorowe (ang.  donor splice site), które najczęściej stanowi sekwencja GU oraz tzw. 

miejsce akceptorowe na końcu 3’, którym jest sekwencja AG. Oprócz tego wewnątrz intronu 

występuje tzw. miejsce rozgałęzienia (ang. Branch point side) z nukleotydem adeninowym 

oraz trakt pirymidyn w pobliżu końca 3’ intronu (Ryc.1).  
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Ryc. 1. Schemat elementów intronu rozpoznawanych przez kompleks składający. Zmodyfikowano na 

podstawie [91]. 

 

Proces składania pre-mRNA może być regulowany przez tzw. czynniki składania 

(ang. Splicing factors). Zaliczamy do nich białka SR - bogate w serynę i argininę (ang. SR 

proteins), które w większości przypadków pełnią funkcję aktywatorów składania, poprzez 

wiązanie do eksonowych sekwencji wzmacniających (ang. Exonic splicing enhancers – 

ESE) oraz heterogenne rybonukleoproteiny (hnRNP) wiążące się do eksonowych lub 

intronowych sekwencji wyciszających (ang. Exonic or intronic splicing silencers – ESS or 

ISS), przez co blokują dostęp kompleksu składającego do miejsc składania [92]. Białka SR 

często rywalizują z białkami represorowymi, a ich aktywność jest regulowana przez 

odwracalną fosforylację. Dynamicznie zmieniająca się mobilizacja oraz aktywacja tych 

białek reguluje proces składania pre-mRNA poprzez hamowanie lub aktywację 

wykorzystania potencjalnych miejsc składania na końcach 3’ oraz 5’, co w konsekwencji 

prowadzi do powstawania wielu różnych cząsteczek dojrzałego mRNA z jednej cząsteczki 

pre-mRNA w procesie zwanym alternatywnym składaniem (ang. Alternative Splicing) [93]. 

 

4.8.2 Alternatywne składanie pre-mRNA 

Alternatywne składanie prekursorowego mRNA (pre-mRNA) zostało pierwszy raz 

opisane prawie 40 lat temu, kiedy odkryto, że białko związane z błonami oraz wydzielane 

przeciwciało są kodowane przez ten sam gen [94]. Wkrótce potem opisano wiele innych 

podobnych przypadków, dlatego wysnuto wniosek, że alternatywne składanie stanowi jedno 

ze źródeł różnorodności proteomu [95]. Szacuje się, że 95% wielo-eksonowych genów jest 

poddawanych alternatywnemu składaniu [96]. Większość przypadków alternatywnego 

składania wykazuje tkankowo zależną różnorodność, a 10-30% z nich jest związana z 
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konkretnym typem komórek, tkanek lub jest regulowana poprzez konkretne warunki 

środowiska [97].  

Proces alternatywnego składania pre-mRNA może skutkować syntezą białka o 

zmienionej strukturze w porównania do białka pierwotnego, co może warunkować jego inną 

funkcję czy lokalizację [98]. Powstała cząsteczka alternatywnego mRNA może również 

zostać poddana procesowi degradacji (ang. Nonsense Mediated Decay - NMD) jeżeli 

zawiera przedwczesny kodon STOP. Jest to jeden z mechanizmów kontroli alternatywnego 

składania pre-mRNA, który ma zapobiegać syntezie nieprawidłowych białek, natomiast 

zaburzenia mechanizmów tej kontroli mogą prowadzić do zapoczątkowania procesu 

chorobowego [99].  

Wyróżnia się 5 najważniejszych typów alternatywnego składania, z czego najczęściej 

występują: pominięcie eksonu, alternatywne miejsce donorowe 5’, alternatywne miejsce 

akceptorowe 3’, natomiast rzadko spotyka się zatrzymanie intronu lub występowanie tzw. 

wykluczających się eksonów [92] (Ryc. 2). 

 

Ryc. 2. Rodzaje alternatywnego składania pre-mRNA. Eksony oznaczono niebieskimi prostokątami, a 

introny zieloną cienką linią. Zmodyfikowano na podstawie [91]. 

 

4.8.2.1 Funkcja alternatywnego składania pre-mRNA 

Dokładna funkcja jaką pełni proces alternatywnego składania nie jest jeszcze w pełni 

poznana. Zakłada się, że ma on na celu zwiększenie różnorodności transkryptomu oraz 

proteomu komórki. Alternatywne składanie pre-mRNA bierze udział w wielu procesach 

biologicznych, takich jak metabolizm, różnicowanie, pluripotencja, adhezja, proliferacja czy 

apoptoza [92]. Wiadomo, że regulacja składania pre-mRNA jest jednym ze sposobów 

przystosowania komórki do zmieniających się warunków środowiska, natomiast zaburzona 
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aktywność tego procesu może być częścią patogenezy wielu chorób, takich jak choroby 

układu kostnego, choroby neurodegeneracyjne, choroby serca oraz nowotwory [92,100]. 

4.9 BIAŁKO MCPIP1 

 

Białko MCPIP1 (ang. Monocyte Chemoatractant Protein-1 (MCP1) - induced protein 

1) znane również jako Regnaza-1 ma długość 599 aminokwasów i jest kodowane przez gen 

ZC3H12A położony na chromosomie 1. Zostało ono pierwotnie zidentyfikowane w 

kardiomiocytach. Ze względu na obecność domeny palca cynkowego i prawdopodobnie 

sekwencji sygnału lokalizacji jądrowej białko MCPIP1 było pierwotnie uważane za czynnik 

transkrypcyjny [101,102]. Przeprowadzone później badania wykazały jednak, że główną 

funkcją białka MCPIP1 jest negatywna regulacja stanu zapalnego poprzez degradację 

mRNA cytokin prozapalnych oraz hamowanie aktywacji czynnika transkrypcyjnego NFκB 

[103–107]. 

 

4.9.1 Budowa białka MCPIP1 

Białko MCPIP1 zawiera następujące domeny: 

- NTD – domena N-końcowa – oddziałująca z domeną PIN, przez co wzmacnia własność 

RNazową [108], 

- PRR – regiony bogate w prolinę, prawdopodobnie biorą udział w oligomeryzacji białka 

MCPIP1 koniecznej do aktywności przeciwwirusowej i do procesowania miRNA [109,110], 

- PIN – domena katalityczna o aktywności RNazowej [111–113]; inaczej N-końcowa 

domena PilT.  

- ZF – domena palca cynkowego typu CCCH, odpowiedzialna za wiązanie do RNA, ale nie 

jest kluczowa do degradacji RNA [109–111], 

- NDR – region natywnie nieuporządkowany, bierze udział w oddziaływaniu z białkiem 

MCPIP4 [114], 

- CCR – inaczej CTD, konserwatywny region C-końcowy o nieznanej funkcji [108] 
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Ryc. 3.  Schemat budowy domenowej białka MCPIP1. NTD - domena N-końcowa, PRR – region bogaty w 

prolinę, PIN - domena katalityczna o aktywności RNazowej, ZF - domena palca cynkowego typu CCCH, 

NDR/PRR – region natywnie nieuporządkowany oraz region bogaty w prolinę, CCR- konserwatywny region 

C-końcowy.   

 

 

4.9.2 Mechanizm działania białka MCPIP1 

Białko MCPIP1 destabilizuje cząsteczki mRNA poprzez wiązanie II-rzędowych 

struktur mRNA typu spinki do włosów, głównie w rejonie 3’UTR [112,115]. Wielkoskalowe 

badania mające na celu identyfikację mRNA będące substratami dla białka MCPIP1 

pokazały, że białko to preferencyjnie rozpoznaje trzy-nukleotydowy motyw – pirymidyna-

puryna-pirymidyna w pętli struktury spinki do włosów rejonu 3’UTR, ale jest też w stanie 

degradować rejon trzonu spinki oraz pojedynczą nić RNA [112,116]. Istnieją również 

badania pokazujące, że białko MCPIP1 degraduje mRNA niezależnie od rejonu 3’UTR 

[117].  Białko MCPIP1 prawdopodobnie ulega oligomeryzacji w obecności substratu mRNA 

[112]. W tym procesie biorą udział prawdopodobnie domeny PIN oraz domena N-końcowa 

[108].  

Białko MCPIP1 degraduje mRNA transkryptów aktywnych translacyjnie, poprzez 

wiązanie się do rybosomów zlokalizowanych w siateczce endoplazmatycznej i/lub w 

cytoplazmie. Badania wskazują, że do degradacji mRNA przez białko MCPIP1 konieczna 

jest terminacja, ale nie inicjacja translacji, a także odległość przynajmniej 20 nukleotydów 

pomiędzy kodonem STOP, a strukturą spinki do włosów [115,116]. Co ciekawe białko 

MCPIP1 wiąże helikazę UPF1 i to wiązanie zdaje się być kluczowe w procesie degradacji 

mRNA przez białko MCPIP1. Helikaza UPF1 jest także kluczowa w procesie NMD (ang. 

Nonsense-Mediated Decay) - degradacji mRNA, które zawierając przedwczesny kodon 

STOP [116].  

Badania wskazują, że białko MCPIP1 degraduje szereg transkryptów, które są również 

procesowane przez białko Rokinę (ang. Roquin), jednak mechanizm działania tych dwóch 

białek jest inny [116]. Wykazano również, że białko MCPIP1 współzawodniczy o miejsce 

wiązania w rejonie 3’UTR z innym białkiem wiążącym RNA – Arid5a, które stabilizuje 

transkrypty IL-6,  STAT3 czy Cebpβ [118,119].  
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Białko MCPIP1 bierze również udział w procesowaniu miRNA eukariotycznego jak i 

wirusowego [120,121]. Udowodniono, że współzawodniczy ono z białkiem Dicer i  przecina 

terminalną pętlę pre-miRNA, przez co hamuje jego dojrzewanie, a w konsekwencji zaburza 

funkcję wyciszania mRNA [110]. Co ciekawe badania pokazują, że wirusowe miRNA jest 

również w stanie degradować mRNA kodujące białko MCPIP1 [121]. 

Białko MCPIP1 zostało opisane także jako deubikwitynaza, hamująca szlak aktywacji 

NFκB, a domeną odpowiedzialną za tę aktywność jest region odpowiadający domenie PIN, 

odpowiedzialnej za aktywność RNazową [122]. Jednak inne badania wskazują, że białko 

MCPIP1 wiąże deubikwitynazę USP10, która usuwa reszty ubikwityny białka NEMO, 

jednego z białek ścieżki aktywacji NFκB, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania 

aktywacji tej ścieżki [106]. Tak więc bardziej prawdopodobne wydaje się, że białko MCPIP1 

jedynie pośredniczy w procesie usuwania ubikwityny. 

 

4.9.3 Regulacja ekspresji i aktywności MCPIP1 

Ekspresja MCPIP1 jest ściśle regulowana na poziomie transkrypcji jak i 

potranskrypcyjnie. Ekspresja MCPIP1 na poziomie mRNA jest mocno indukowana poprzez 

wiązanie ligandów do receptorów TLR w makrofagach [123]. Badania wskazują, że 

zahamowanie ścieżki aktywacji NFκB prowadzi do 60-70% redukcji aktywacji mRNA 

MCPIP1 pod wpływem IL-1β, co wskazuje na kluczowe zaangażowanie tego czynnika 

transkrypcyjnego w ekspresję MCPIP1 [107]. Także czynniki transkrypcyjne Elk-1 oraz 

SRF biorą udział w transaktywacji MCPIP1 pod wpływem stymulacji IL-1β oraz 

lipopolisacharydu (LPS) [107,124]. MCPIP1 jest regulowany na poziomie transkryptu 

poprzez miRNA – miR-9 w komórkach mikrogleju oraz w chondrocytach [125,126]. W 

makrofagach białko MCPIP1 zanika w odpowiedzi na aktywację receptorów TLR oraz 

stymulację IL-1β, ale nie TNF. Po 2h natomiast pojawia się ponownie. Zjawisko to 

przynajmniej częściowo jest związane z degradacją swojego własnego transkryptu przez 

białko MCPIP1. Białko natomiast ulega proteasomalnej degradacji w następstwie 

fosforylacji seryn w pozycji 435 i 439 przez kinazę inhibitora czynnika NFκB – IKK, a 

następnie ubikwitynacji [104]. Również w limfocytach T ekspresja MCPIP1 jest regulowana 

w odpowiedzi na stymulacje antygenami, ale mechanizm tej regulacji różni się od tego 

występującego w makrofagach. Aktywacja szlaków sygnalizacyjnych związanych z 

aktywacją receptorów TCR prowadzi do proteolitycznego cięcia w pozycji R111 oraz 

degradacji białka MCPIP1 dzięki aktywności parakaspazy Malt-1 [127]. 
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4.9.4 Rola białka MCPIP1 w odpowiedzi immunologicznej 

MCPIP1 ulega ekspresji zarówno w komórkach odporności wrodzonej jak i nabytej, 

takich jak makrofagi, limfocyty T oraz B. Myszy całkowicie pozbawione ekspresji MCPIP1 

rozwijają szereg chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, charakteryzujących 

się infiltracją komórek układu immunologicznego do wielu organów jak i produkcją 

autoprzeciwciał [113]. W makrofagach białko MCPIP1 degraduje mRNA szeregu cytokin, 

takich jak IL-6 i IL-12p40, które są indukowane pod wpływem aktywacji receptorów TLR, 

dlatego makrofagi pozbawione ekspresji MCPIP1 wykazują wyższy stopień wydzielania 

tych cytokin [113]. Transkrypt IL-1β oraz cyklooksygenazy 2 jest również regulowany przez 

białko MCPIP1 [103]. Jest ono również niezbędne w przeciwdziałaniu odpowiedzi 

autoimmunologicznej in vivo. Brak ekspresji MCPIP1 w limfocytach T prowadzi do rozwoju 

syndromu autoimmunologicznego oraz zapalnego, podobnego do tego obserwowanego u 

myszy całkowicie pozbawionych ekspresji MCPIP1 [127]. Białko MCPIP1 degraduje 

transkrypty zaangażowane w aktywację limfocytów T, takie jak: c-Rel, Icos, Ox40 oraz IL-

2 [127,128]. Z pośród nich c-Rel należy do rodziny czynników transkrypcyjnych NF-κB, 

które biorą udział w aktywacji oraz dojrzewaniu limfocytów T regulatorowych. Białko 

MCPIP1 hamuje również ekspresję genów zaangażowanych w różnicowanie limfocytów 

Th17, takich jak: IL-6, IκBζ oraz IκBNS [116,117]. Zahamowanie ekspresji MCPIP1 

wzmaga różnicowanie limfocytów Th1, Th2 oraz Th17, co wskazuje, że białko MCPIP1 jest 

kluczowe w ogólnym hamowaniu aktywacji obwodowych limfocytów T [115,127]. 

MCPIP1 ulega też ekspresji w limfocytach B, ale jego dokładna rola wymaga jeszcze 

dalszego wyjaśnienia [129]. 

 

4.9.5 Białko MCPIP1 w infekcjach wirusowych 

Powstało już wiele prac pokazujących, że białko MCPIP1 spełnia ważną funkcję w 

przebiegu infekcji wirusowych, ponieważ degraduje RNA wirusowe. W ludzkich liniach 

komórkowych białko MCPIP1 wykazuje właściwości przeciwwirusowe przeciwko 

wirusowi dengi, japońskiego zapalenia mózgu, grypy, zapalenia wątroby typu C oraz 

adenowirusom, chociaż pokazano również, że nie jest w stanie zahamować replikacji, takich 

wirusów jak: wirus pęcherzowego zapalenia jamy ustnej, choroby Newcastle czy opryszczki 

pospolitej [109,130,131]. Tak więc białko MCPIP1 degraduje wirusowe RNA w sposób 
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selektywny, jednak nie jest znany mechanizm rozpoznawania konkretnych struktur RNA 

wirusowego, które miałyby wpływać na wybiórczość białka MCPIP1. Oprócz wirusowego 

RNA MCPIP1 degraduje też pre-miRNA wirusa opryszczki mięsaka Kaposiego oraz wirusa 

Epsteina-Barr [121]. System obrony przeciwwirusowej opiera się w dużej mierze na 

aktywacji interferonu typu I. Jednak wpływ MCPIP1 na ten system wymaga jeszcze 

dokładnego wyjaśnienia. Badania pokazują, że białko MCPIP1 nie destabilizuje mRNA 

INFβ w rejonie 3’UTR, a makrofagi pozbawione ekspresji MCPIP1 wykazują normalną 

indukcję interferonów jak również indukowanych przez interferony genów, takich jak 

Cxcl10, Ccl5 oraz Cxcl1 [113]. Inna praca pokazuje natomiast, że białko MCPIP1 

negatywnie reguluje ekspresje INFβ poprzez hamowanie translokacji do jądra białka IRF3, 

a kluczowa do tego procesu jest własność deubikwitynazy [132]. Z kolei jeszcze inne 

badania pokazują, że MCPIP1 jest pozytywnym regulatorem odpowiedzi antywirusowej 

zależnej od INFI, ale regulacja ta jest niezależna ani od własności RNazowej ani od  

własności deubikwitynazy [133]. 

 

4.9.6 Białko MCPIP1, a nowotwory 

Badania wskazują, że poza regulacją odpowiedzi immunologicznej i zapalnej białko 

MCPIP1 działa również jako supresor nowotworów m. in. poprzez indukcję apoptozy w 

komórkach linii nowotworu piersi. Białko MCPIP1 degraduje szereg anty-apoptotycznych 

transkryptów, takich jak Bcl2L1, Bcl2A1, RelB, Birc3 czy Bcl3 [134]. W komórkach 

neuroblastoma nadekspresja MCPIP1 hamuje ekspresję N-myc (Mycn) poprzez indukcję 

fosforylacji białka MYCN, hamuje też ekspresję genu kodującego transporter choliny 

SLC44A1 oraz miR-3613-3p, a także obniża proliferację i żywotność komórek 

neuroblastoma nie indukując apoptozy [135–137]. Komórki jasnokomórkowego raka nerki 

wraz z progresją nowotworu wykazują mniejszy poziom białka MCPIP1, natomiast komórki 

z wyciszoną ekspresją MCPIP1 przeszczepione do myszy charakteryzują się szybszym 

wzrostem guzów, a guzy te wykazują się większą waskularyzacją oraz zdolnością do 

metastazy [138]. W komórkach raka trzustki białko MCPIP1 przyczynia się również do 

obniżenia poziomu miRNA z rodziny miR-200, których poziom jest obniżony w wielu 

typach nowotworów, a które są zaangażowane m. in. w proces przejścia epitelialno - 

mezenchymalnego [139]. 
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4.9.7 Białko MCPIP1 w metabolizmie tłuszczu 

Białko MCPIP1 jest również zaangażowane w metabolizm tłuszczu poprzez 

regulację adipogenezy. Nadekspresja białka MCPIP1 zaburza adipogenezę w komórkach 

3T3-L1, poprzez degradację transkryptu C/ebpβ oraz obniżenie poziomu PPARγ w sposób 

niezależny od aktywności RNAzy. Przejściowe obniżenie ekspresji MCPIP1 podczas 

adipogenezy komórek 3T3-L1 pozwala na ekspresję C/ebpβ oraz Pparγ [140]. 

Sekwencjonowanie nowej generacji ujawniło, że białko MCPIP1 wpływa również na 58 

różnych miRNA w drugim dniu różnicowania komórek 3T3-L1, które mają wpływ na szereg 

różnych szlaków sygnalizacyjnych, co wskazuje na wielokierunkowe działanie MCPIP1 

jako regulatora adipogenezy [141]. 
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5 CEL PRACY DOKTORSKIEJ  

 

• Białko MCPIP1 jest znanym regulatorem stanu zapalnego w wielu typach komórek 

stymulowanych cytokinami prozapalnymi. Do tej pory nie było jednak wiadomo czy 

stan zapalny wywołany promieniowaniem UVB ma wpływ na poziom MCPIP1 oraz 

jaką rolę pełni to białko w odpowiedzi keratynocytów ludzkich na promieniowanie 

UVB. Dlatego pierwszym celem pracy było sprawdzenie roli białka MCPIP1 w 

keratynocytach naświetlanych promieniowaniem UVB. 

 

• Łuszczyca jest poważnym schorzeniem o podłożu chronicznego stanu zapalnego. 

Badania donoszą, że u pacjentów dotkniętych łuszczycą występuje podwyższony 

poziom mRNA kodującego białko MCPIP1, który wraca do poziomu podstawowego 

po zastosowaniu terapii opartej na przeciwciałach anty-IL-17A/IL-17R. Rola białka 

MCPIP1 w patogenezie tej choroby nie jest dokładnie poznana. Dlatego kolejnym 

celem niniejszej pracy było przybliżenie roli białka MCPIP1 w komórkach skóry 

stymulowanych IL-17A. 

 

• Gen ZC3H12A kodujący białko MCPIP1 jest już dobrze poznany w aspekcie stanu 

zapalnego. Jednak do tej pory nie ma żadnych doniesień na temat potencjalnych 

alternatywnych form składania mRNA ZC3H12A oraz funkcji jakie mogą one pełnić 

w komórce. Dlatego ostatnim celem pracy była charakterystyka jednego z 

przewidywanych wariantów składania mRNA ZC3H12A oraz przybliżenie jego 

funkcji w komórkach linii A431. 
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6 MATERIAŁY I METODY 

6.1 HODOWLE KOMÓRKOWE 

6.1.1 Hodowla pierwotnych keratynocytów 

Pierwotne keratynocyty ludzkie (NHEK) zostały uzyskane z biopsji skóry zdrowych 

dawców, w różnym wieku, pobranych podczas operacji plastycznych z okolic biustu, 

brzucha lub napletków. Zgodnie z Polskim prawem uzyskano zgodę komisji bioetycznej 

(KBET/72/ B/2008). Izolacje komórek naskórka z biopsji zostały wykonane przez 

pracowników Zakładu Biologii Komórki WBBiB UJ, zgodnie z opisem przedstawionym w 

publikacji Borowczyk i wsp. [142]. Komórki hodowano w butelkach o powierzchni 75 cm2, 

w atmosferze 5% CO2, w temperaturze 37°C. Do hodowli stosowano bezsurowiczą pożywkę 

KGM-GoldTM (Lonza, Bazylea, Szwajcaria) wzbogaconą suplementami (ekstrakt 

przysadki wołowej, ludzki czynnik wzrostu śródbłonka, insulina wołowa, hydrokortyzon, 

gentamycyna-amfoterycyna B (GA-1000), epinefryna oraz transferyna). Komórki 

pasażowano w momencie uzyskania 70% konfluencji. Eksperymenty przeprowadzano na 

pasażu 2-gim lub 3-cim. 

 

6.1.2 Hodowla komórek HaCaT 

 Komórki HaCaT (unieśmiertelniona linia keratynocytów ludzkich) uzyskano od 

prof. Leopolda Eckharta z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Hodowano je w 

atmosferze 5% CO2, w temperaturze 37°C, w pożywce DMEM (Lonza, Bazylea, Szwajcaria) 

z dodatkiem glukozy w stężeniu 4,5 g/l oraz 10% surowicy bydlęcej (Lonza, Bazylea, 

Szwajcaria). Pożywkę hodowlaną zmieniano co 2-3 dni. Pasaż komórek przeprowadzano 1-

2 razy w tygodniu, w zależności od konfluencji komórek. 

 

6.1.3 Hodowla komórek A431 

 Komórki A431 (unieśmiertelniona linia ludzkich komórek raka 

kolczystokomórkowego skóry) otrzymano od dr hab. Agnieszki Wolnickiej-Głubisz, z 

zakładu Biofizyki WBBiB UJ. Hodowano je w atmosferze 5% CO2, w temperaturze 37°C, 

w pożywce DMEM (Lonza, Bazylea, Szwajcaria) z dodatkiem glukozy w stężeniu 1 g/l oraz 

10% surowicy bydlęcej (Lonza, Bazylea, Szwajcaria). Pożywkę hodowlaną zmieniano co 2-
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3 dni. Pasaż komórek przeprowadzano 1-2 razy w tygodniu w zależności od konfluencji 

komórek. 

6.2 NAŚWIETLANIE PIERWOTNYCH KERATYNOCYTÓW PROMIENIOWANIEM UVB 

 

24h przed naświetlaniem komórki wysiewano na szalki o średnicy 35 mm, w ilości 

2x105 komórek, w pożywce hodowlanej. Bezpośrednio przed naświetlaniem wysiane 

komórki przepłukiwano roztworem PBS z dodatkiem 0.01% MgCl2 and 0.01% CaCl2 

(Lonza, Bazylea, Szwajcaria). Komórki pokryte 1 ml roztworu PBS na szalkę naświetlano 

promieniowaniem UVB. Do naświetlania stosowano zestaw 4 żarówek Philips UVB TL/40 

W/12/RS (280–320 nm, max 311 nm). Komórki naświetlano dawką promieniowania o 

wielkości 0,5 mW/cm2, mierzoną przez cyfrowy radiometr UVX 31 (Ultra-Violet Products, 

California, USA) przez 30 lub 60s, co odpowiada kolejno dawce 15 i 30 mJ/cm2 

promieniowania UVB. Po naświetlaniu wysiane komórki pokrywano ponownie zlaną 

wcześniej pożywką hodowlaną, w której były one wysiane, a następnie przystępowano do 

kolejnych analiz.  

6.3 STYMULACJA KERATYNOCYTÓW PRZY UŻYCIU IL-17A 

 

 Komórki HaCaT oraz pierwotne keratynocyty wysiano w ilości 2x105 komórek na 

dołek płytki 12-dołkowej w standardowej pożywce hodowlanej. Po 48h od wysiania 

komórek pożywkę hodowlaną wymieniono na nową, w objętości 0,6 ml na dołek z 

dodatkiem IL-17A (Macs Miltenyi Biotech, Berisch Gladbach, Niemcy). W przypadku 

analizy Western blot stymulację IL-17A prowadzono w stężeniu 33,3 ng/ml dla komórek 

HaCaT przez 6, 15 lub 24h, natomiast w przypadku pierwotnych keratynocytów stosowano 

stężenie 66,7 ng/ml przez 15h. W przypadku analizy qRT-PCR stymulację komórek HaCaT 

prowadzono przez 15h, stosując IL-17A w stężeniach 0,03; 0,3; 1,7; 3,3 oraz 33,3 ng/ml.   

 Komórki HaCaT z wyciszeniem białka MCPIP1 (shMCPIP1) oraz komórki 

kontrolne (shCtrl) wysiano na płytkę 12-dołkową w ilości 1x105 komórek na dołek w 

standardowej pożywce hodowlanej. Po 48h od wysiania komórek pożywkę hodowlaną 

wymieniono na nową, w objętości 0,6 ml na dołek z dodatkiem IL-17A o stężeniu 33,3 

ng/ml. Po 15h stymulacji komórki lizowano w celu ekstrakcji białka lub RNA, a następnie 

przeprowadzano analizę Western blot lub qRT-PCR. 
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6.4 STYMULACJA KOMÓREK A431 PRZY UŻYCIU CYTOKIN 

 

 Komórki A431 wysiano w ilości 2,5x105 komórek na dołek płytki 12-dołkowej w 

standardowej pożywce hodowlanej. Po 24h od wysiania komórki stymulowano 

następującymi ludzkimi cytokinami rekombinowanymi (PromoKine, Heidelberg, Niemcy): 

IL-1β w stężeniu 15 ng/ml, IL-6 w stężeniu 40 ng/ml, MCP-1 w stężeniu 20 ng/ml oraz TNF 

w stężeniu 20 ng/ml. W odpowiednich punktach czasowych komórki lizowano, a następnie 

izolowano RNA oraz przeprowadzano reakcję qRT-PCR.  

6.5 PORÓWNANIE POZIOMU WARIANTU 3 ORAZ WSZYSTKICH WARIANTÓW MRNA 

ZC3H12A MIĘDZY KOMÓRKAMI NHEK, A A431 

 

Komórki NHEK oraz A431 wysiano stosując odpowiednie media hodowlane w ilości 

2,5x105 komórek na dołek płytki 12-dołkowej. Po 24h komórki poddano procedurze izolacji 

RNA, a następnie reakcji qRT-PCR stosując odpowiednie startery, wg protokołu opisanego 

w dalszej części rozprawy. 

6.6 PRZYGOTOWANIE KONSTRUKTÓW GENETYCZNYCH 

 Aby przybliżyć funkcję Wariantu 3 transkryptu  ZC3H12A przygotowano konstrukty 

genetyczne (zgodnie ze schematem przedstawionym na ryc. 15.): pcMCPIP1-b1, czyli 

plazmid pcDNA 3.0 niosący N-końcową sekwencję Wariantu 3,  pcMCPIP1-b1-3xFLAG 

niosący N-końcową sekwencję Wariantu 3 wraz z dołączoną potrójną metką FLAG na C-

końcu; pcMCPIP1-b2, czyli plazmid pcDNA 3.0 niosący C-końcową sekwencję Wariantu 

3, pcMCPIP1-b2-3xFLAG niosący C-końcową sekwencję Wariantu 3 wraz z dołączoną 

potrójną metką FLAG na C-końcu; pLIX MCPIP1-b1, czyli plazmid pLIX 401 (pCW 57.1) 

niosący N-końcową sekwencję Wariantu 3 kodującą białko MCPIP-b1; pLIX MCPIP1-b1-

3xFLAG czyli plazmid pLIX 401 (pCW 57.1) niosący N-końcową sekwencję Wariantu 3, 

kodującą białko MCPIP-b1 z dołączoną potrójną metką FLAG na C-końcu. W celu 

przygotowania konstruktów namnożono sekwencję kodującą Wariant 3 mRNA genu 

ZC3H12A na matrycy cDNA pochodzącego z pierwotnych keratynocytów ludzkich, stosując 

startery zaprojektowane na podstawie sekwencji Wariantu 3 mRNA genu ZC3H12A w bazie 

NCBI - NM_001323551.1. Aby zapewnić odseparowanie produktu PCR dla Wariantu 3 (dla 

plazmidów pcMCPIP1-b2 oraz pcMCPIP1-b2-3xFLAG) od innych przewidywanych w 

bazie danych NCBI wariantów genu ZC3H12A przeprowadzono tzw. PCR zagnieżdżony, 



40 

 

tzn. przeprowadzono najpierw reakcję PCR stosując startery zewnętrzne, następnie produkt 

reakcji posłużył jako matryca do przeprowadzenia PCR wewnętrznego, w którym 

namnożono właściwy produkt. Namnożony fragment wklonowano do plazmidu pcDNA 3.0, 

otrzymując w ten sposób plazmidy pcMCPIP1-b1, pcMCPIP1-b1-3xFLAG, pcMCPIP1-b2 

oraz pcMCPIP1-b2-3xFLAG, a następnie przeprowadzono transfekcję komórek A431 

zgodnie z protokołem przedstawionym w sekcji 6.8.4. W celu uzyskania indukowanego 

doksycykliną systemu lentiwirusowego opartego o wektory pLIX MCPIP1-b1 oraz pLIX 

MCPIP1-b1-3xFLAG przeklonowano wstawkę z plazmidu pcMCPIP1-b1 oraz pcMCPIP1-

b1-3xFLAG do wektora pENTR 2B (Invitrogen, Carlsbad, USA) stosując odpowiednie 

enzymy restrykcyjne oraz ligazę DNA T4 (New England Biolabs, Ipswich, USA). Następnie 

przeprowadzono rekombinację wstawki z wektora pENTR 2B do wektora ekspresyjnego 

pCW57.1 (pLIX-401) przy użyciu komercyjnego zestawu Gateway LR Clonase II (Invitrogen, 

Carlsbad, USA) zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie konstrukty sprawdzono poprzez 

trawienie restrykcyjne oraz sekwencjonowanie. Lista starterów użytych do klonowania jest 

przedstawiona w Tabeli 1. Przygotowane w ten sposób konstrukty posłużyły do 

przygotowania indukowanego doksycykliną systemu lentiwirusowego Tet ON wg protokołu 

opisanego poniżej. 

 

Tabela 1. Lista starterów użytych do przygotowania konstruktów genetycznych 

Nazwa 

konstruktu 

 Sekwencja starterów 

pcMCPIP1-b1  5’ATGGATCCGAGTCTGAGCTATGAGTGG 3’ 

5’ TAGCGGCCGCCTAATTGCTGAGAAGGGGCCG 3’ 

pcMCPIP-b1 

3xFLAG 

 

 5’ ATGGATCCGAGTCTGAGCTATGAGTGG 3’ 

5’TAGCGGCCGCTTACTTGTCATCGTCATCCTTGTAAT

CGATGTCATGATCTTTATAATCACCGTCATGGTCTTT

GTAGTCATTGCTGAGAAGGGGCCG 3’ 

 

 

PCR zewnętrzny 

 

5’ GACAACAAGGCTTGCCATCG 3’ 

5’ CATGGGCCAGAACCAATCCT 3’ 

pcMCPIP1-b2 

 

PCR wewnętrzny 

 

5’ATTGGATCCTTGCACCCTCTGCAGGTTTATGCC 3’ 

5’ TAGCGGCCGCTTACTCACTGGGGTGCTGGGA 3’ 

pcMCPIP1-b2 

3xFLAG 

 

PCR wewnętrzny 

 

5’ATTGGATCCTTGCACCCTCTGCAGGTTTATGCC 3’ 

5’TAGCGGCCGCTTACTTGTCATCGTCATCCTTGTAAT

CGATGTCATGATCTTTATAATCACCGTCATGGTCTTT

GTAGTCCTCACTGGGGTGCTG 3’ 
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6.7 PRODUKCJA LENTIWIRUSÓW 

 

Do produkcji indukowanego doksycykliną systemu lentiwirusowego Tet ON 

wykorzystano system pakujący drugiej generacji oparty o plazmid pakujący psPAX2 

(Addgene # 12260) oraz plazmid otoczki wirusowej pMD2.G (Addgene plasmid # 12259). 

Pakowanie wirusów przeprowadzono w komórkach HEK293 poprzez kotransfekcję 5x106 

komórek wysianych na szalkę o średnicy 10 cm, stosując 15 µg plazmidu psPAX2, 6 µg 

plazmidu pMD2.G oraz 20 µg adekwatnego plazmidu ekspresyjnego. Transfekcję komórek 

przeprowadzono przy użyciu polietylenoiminy (PEI) w stosunku 3:1 (w/w) do ilości DNA, 

przy użyciu pożywki Opti-MEM (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Po 24h 

zmieniono pożywkę na standardową pożywkę hodowlaną (DMEM 4,5 g/l glukozy z 

dodatkiem 10% FBS). Po kolejnych 24h zebrano pożywkę infekcyjną znad komórek, 

zwirowano 5 min. przy 15000 rpm, przefiltrowano, zamrożono na suchym lodzie i 

przechowywano w -80 °C. Relatywne miano lentiwirusów zmierzono przy pomocy reakcji 

real-time PCR stosując startery specyficzne względem genu oporności na puromycynę (For: 

CCGACTACCCCGCCACG, Rev: GACCCACACCTTGCCGATG). 

6.8 MODYFIKACJE GENETYCZNE 

 

6.8.1 Wyciszanie białka MCPIP1 przy pomocy transfekcji siRNA 

 24h przed transfekcją komórki NHEK wysiewano na szalki o średnicy 35mm, w 

ilości 2x105 komórek, w standardowej pożywce hodowlanej. Do transfekcji stosowano dwa 

rodzaje siRNA (ang. Small interfering RNA): mieszaninę 4 różnych siRNA, specyficznych 

względem genu ZC3H12A (Dharmacon; cat. M-014576-01-0020) oraz siRNA, które nie 

hamuje żadnego znanego genu (Dharmacon; cat. D-001206-13-20), stanowiące negatywną 

kontrolę eksperymentu. Do transfekcji 1 szalki użyto 60 pmoli siRNA w 0,5 ml pożywki 

Opti-MEM (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), 4 ml Lipofectaminy 2000 (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA) zgodnie z instrukcją producenta. Po 24h od transfekcji 

zmieniono pożywkę, a po kolejnych 24h komórki naświetlano promieniowaniem UVB. 

Skuteczność wyciszenia MCPIP1 oceniano metodą Western blot. 
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6.8.2 Wyciszanie MCPIP1 przy pomocy transdukcji shRNA  

 Aby otrzymać stabilną linię HaCaT z wyciszeniem MCPIP1 użyto systemu 

lentiwirusowego opartego o shRNA specyficznie wyciszającego ekspresję genu ZC3H12A 

(shMCPIP1) oraz shRNA kontrolne (shCtrl), które nie wycisza żadnego znanego genu. 

Wirusy zostały wyprodukowane przez pracowników Zakładu Biochemii Ogólnej WBBiB 

UJ wg procedury opisanej w publikacji Ruiz-Romeu i wsp. [73]. Transdukcję komórek 

HaCaT przeprowadzono w zawiesinie. W tym celu użyto 105 komórek, zawieszonych w 

mieszaninie standardowej pożywki hodowlanej (DMEM z 4,5 g/l glukozy, 10 % FBS) z 

pożywką infekcyjną w stosunku 1:1, z dodatkiem odczynnika Polibrene (Merck Millipore, 

Burlington, USA) w stężeniu 6 µg/ml. Po 24h pożywkę zmieniono na standardową pożywkę 

hodowlaną. Po 3 dniach od transdukcji do pożywki dodano Puromycynę (Invitrogen, 

Carlsbad, USA), w stężeniu 1µg/ml w celu selekcji komórek, które uległy transdukcji. Po 7 

dniach selekcji wyciszenie MCPIP1 zostało zweryfikowane metodą Western blot. 

 

6.8.3 Nadekspresja genów przy pomocy lentiwirusowego systemu Tet ON. 

Aby otrzymać stabilną linię A431 z nadekspresją szeregu genów użyto 

lentiwirusowego systemu Tet ON, indukowanego doksycykliną. Zastosowano w tym celu 

konstrukty genetyczne: pLIX MCPIP1-b1; pLIX MCPIP1-b1-3xFLAG, które 

przygotowano zgodnie z opisem znajdującym się w sekcji, „Przygotowanie konstruktów 

genetycznych”, a także konstrukty przygotowane przez innych pracowników Zakładu 

Biochemii Ogólnej WBBiB UJ: pLIX MCPIP1-a-WT – niosący sekwencję podstawowego 

Wariantu 1 mRNA ZC3H12A; pLIX MCPIP1-a-D141N- niosący sekwencję podstawowego 

Wariantu 1 mRNA ZC3H12A z mutacją D141N znoszącą własność RNazową białka 

MCPIP1; pLIX MCPIP1-a-D141-3xFLAG - niosący sekwencję podstawowego Wariantu 1 

mRNA ZC3H12A z mutacją D141N wraz z dołączoną potrójną metką FLAG, znajdującą się 

na N-końcu białka. Jako kontrolę negatywną użyto pustego plazmidu pLIX-Puro. 

Transdukcję komórek A431 przeprowadzono w zawiesinie, w naczyniu o 

powierzchni 25 cm2. W tym celu użyto 5x105 komórek, zawieszonych w mieszaninie 

standardowej pożywki hodowlanej (DMEM z 4,5 g/l glukozy, 10 % FBS) z pożywką 

infekcyjną w stosunku 1:1, z dodatkiem odczynnika Polibrene (Merck Millipore, 

Burlington, USA) w stężeniu 6 µg/ml. Końcowa objętość całej mieszaniny wynosiła 5ml. 

Po 24h pożywkę zmieniono na standardową pożywkę hodowlaną. Po 3 dniach od transdukcji 

do pożywki dodano Puromycynę (Invitrogen, Carlsbad, USA), w stężeniu 1µg/ml w celu 
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selekcji komórek, które uległy transdukcji. Po 7 dniach selekcji poziom nadekspresji genów 

na poziomie białka został zweryfikowany metodą Western blot. 

 

6.8.4 Nadekspresja Wariantu 3 MCPIP1 przy pomocy transfekcji plazmidowym 

DNA 

Do otrzymania nadekspresji N-końcowej lub C-końcowej sekwencji Wariantu 3 genu 

ZC3H12A zastosowano plazmidy pcMCPIP1-b1 i pcMCPIP1-b2, których uzyskanie zostało 

opisane w sekcji „Otrzymanie konstruktów genetycznych”. Kontrolę negatywną 

eksperymentu stanowił pusty plazmid pcDNA 3.0. 24h przed transfekcją komórki A431 

wysiewano na płytkę 12-dołkową w ilości 2x105 komórek na dołek, w standardowej 

pożywce hodowlanej. Do transfekcji 1 dołka użyto 1,6 µg DNA, 200 µl pożywki Opti-MEM 

oraz 3 µl odczynnika Lipofectamina 2000 (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) zgodnie 

z instrukcją producenta. Po 24h komórki lizowano, a skuteczność wprowadzenia 

nadekspresji genu na poziomie białka oceniano metodą Western blot. 

 

6.9 ZASTOSOWANIE INHIBITORÓW FARMAKOLOGICZNYCH  

 

Aby sprawdzić zaangażowanie szlaków sygnalizacyjnych w aktywację białka 

MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB zastosowano inhibitory farmakologiczne. 24h 

przed zastosowaniem inhibitorów komórki NHEK wysiano na szalki o średnicy 35mm, w 

ilości 2x105 komórek, w pożywce hodowlanej. Farmakologiczne inhibitory (Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO, USA) zastosowano w następujący sposób. Aktynomycynę D oraz 

cykloheksymid dodano do komórek 1h przed naświetlaniem promieniowaniem UVB, w 

stężeniu kolejno 2 µg/ml oraz 20 µg/ml. Bay11-7082 dodano do komórek 24h przed 

naświetlaniem promieniowaniem UVB, w stężeniu 20 nM. Rapamycynę dodano do 

komórek 24h przed naświetlaniem promieniowaniem UVB, w stężeniu 400 nM. SB203580 

dodano do komórek 2h przed naświetlaniem promieniowaniem UVB, w stężeniu 20 mM. 

SP600125 dodano do komórek 2h przed naświetlaniem promieniowaniem UVB, w stężeniu 

30 mM. UO126 dodano do komórek 1h przed naświetlaniem promieniowaniem UVB, w 

stężeniu 10 mM. Kontrolę eksperymentu stanowiły komórki traktowane 0,1% DMSO. 

Pożywkę zawierającą odpowiednie inhibitory zebrano na czas naświetlania komórek w 

roztworze PBS, po czym została ona ponownie dodana do szalek. 
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Aby sprawdzić zaangażowanie ścieżki sygnalizacyjnej JAK/STAT3 w aktywację 

białka MCPIP1 pod wpływem IL-17A oraz IL-6 zastosowano inhibitor AZD1480 

(SelleckChem, Houston, TX, USA). W tym celu pierwotne keratynocyty wysiano w ilości 

2x105 komórek na dołek płytki 12-dołkowej. Po 48h od wysiania do pożywki hodowlanej 

dodano inhibitor farmakologiczny ścieżki JAK/STAT3 - AZD1480 w stężeniu 1 µM na 1h 

przed stymulacją IL-17A (Macs Miltenyi Biotech, Berisch Gladbach, Niemcy), podaną w 

stężeniu 66,7 ng/ml lub IL-6 (PromoKine, Heidelberg, Niemcy) w stężeniu 40 ng/ml przez 

15h. 

Aby określić relatywny czas półtrwania mRNA Wariantu 3 ZC3H12A komórki A431 

wysiano na płytkę 12-dołkową w ilości 2,5x105 komórek na dołek. Po 24h poddano je 

działaniu aktynomycyny D jako inhibitora transkrypcji w stężeniu 2 µg/ml, po czym 

izolowano RNA w kolejnych punktach czasowych. Po przeprowadzeniu reakcji qRT-PCR 

obliczono relatywny czas półtrwania transkryptu przy użyciu dopasowania krzywej metodą 

regresji nieliniowej w programie GraphPad Prism 6. 

Aby sprawdzić zaangażowanie ścieżek sygnalizacyjnych w ekspresję 

alternatywnego Wariantu 3 mRNA ZC3H12A zastosowano następujące inhibitory (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA): epoksymycyna w stężeniu 100 nM, Bay11-7082 w stężeniu 

20 µM oraz Rapamycynę w stężeniu 0,5 µM. W tym celu komórki A431 wysiano na płytkę 

12-dołkową w ilości 2,5x105 komórek na dołek. Po 24h do komórek dodano odpowiednie 

inhibitory, a następnie izolowano RNA w kolejnych punktach czasowych. Kontrolę 

eksperymentu (Ctrl) stanowiły komórki traktowane 0,1% DMSO.  

 

6.10 ANALIZA WESTERN BLOT 

 

Do lizy komórek zastosowano bufor RIPA o następującym składzie: 25 mM Tris–

HCl, pH 7,6; 150 mM NaCl; 1% NP-40; 1% deoksycholan sodu; 0.1% SDS; koktajl 

inhibitorów proteaz (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) oraz koktajl inhibitorów fosfataz 

(PhosSTOP; Roche, Basel, Szwajcaria). Do analizy aktywacji kaspazy 3 połączono lizat 

pochodzący z komórek znajdujących się na dnie naczynia hodowlanego z komórkami 

pływającymi w pożywce hodowlanej, które uprzednio zwirowano 5 min. przy prędkości 

1000 rpm. Stężenie białka zmierzono przy użyciu kwasu bicynchoninowego. Mieszaninę 

białek rozdzielono elektroforetycznie stosując 8-12% żele poliakryloamidowe. Następnie 
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przeprowadzono transfer rozdzielonych białek na membranę PVDF (Merck Millipore, 

Burlington, USA). Membranę zablokowano w roztworze 5% mleka w buforze TBS z 

dodatkiem 0,05% Tween (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). Następnie membranę 

inkubowano z przeciwciałami pierwszorzędowymi przez noc w 4°C. Po trzech płukaniach 

membranę inkubowano 1h z przeciwciałami drugorzędowymi w temperaturze pokojowej. 

Po kolejnych trzech płukaniach przeprowadzono detekcję sygnału chemiluminescencyjnego 

z użyciem substratu Luminata Crescendo (Merck Millipore, Burlington, USA) oraz aparatu 

ChemiDoc (Biorad, Hercules, USA). Analizę densytometryczną wykonano przy użyciu 

programu ImageJ 1.40 G. Otrzymane wartości znormalizowano do wartości β-aktyny lub α-

tubuliny, a w przypadku białek fosforylowanych do ich form całkowitych. Spis użytych 

przeciwciał umieszczono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Spis przeciwciał użytych do analizy Western blot 

Specyficzność Rozcieńczenie Nr kat. Producent Typ Klonalność 

anty-MCPIP1 1:2000 GTX110807 
GeneTex, 

Irvine, USA 

 

królicze 

poliklonalne 

anty-MCPIP1 

1:1000 

- 
Własna 

produkcja 

anty-

fosforylowane-

p65 (Ser536) 

3033 

Cell Signaling, 

Danvers, USA 

monoklonalne 

anty-p65 4764 

poliklonalne 

 

anty-

fosforylowane-

JNK 
1:500 

9251 

anty-JNK 9252 

anty-

fosforylowane-

p38 

1:1000 9211 

anty-p38 1:2000 9212 

anty-

fosforylowane-

ERK1/2 

1:1000 

9101 

anty-ERK1/2 9102 

anty-kaspaza 3 9662 

anty-

fosforylowane-

p53 (Ser15) 

9284 

anty-Puma 1:750 4976 

anty-Bax 

1:1000 

2772 

anty-p21 2947 

monoklonalne 

anty-Cyklina D1 2978 

anty-

fosforylowany-

STAT3 

1:500 9145 
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anty-Cyklina B1 

 

1:1000 

12231 

anty-Cyklina E2 4132 poliklonalne 

anty-

fosforylowany 

Histon H3 (Ser10) 

3377 monoklonalne 

anty-

fosforylowane 

Wee1 (Ser642) 

4910 monoklonalne 

anty Myt1 4282 poliklonalne 

anty-cdc2 9116 

monoklonalne 

anty-Cyklina A2 1:500 4656 

mysie 

 

anty-Flag 1:1000 F1804 Sigma 

Aldrich, St. 

Louis, MO, 

USA 
anty-β-aktyna 1:3000 A1978 

anty-α-tubulina 1:1000 CP06 

Calbiochem, 

San Diego, 

USA 

anty-królicze  1:3000 7074 

Cell Signaling 

Danvers, 

USA), 

poliklonalne 

anty-mysie  1:20000 554002 

BD 

Biosciences, 

Franklin Lake, 

USA 

kozie poliklonalne 

 

6.11 TESTY KOMÓRKOWE 

 

6.11.1 Test aktywności metabolicznej – MTT 

Kolorymetryczny test aktywności metabolicznej został wykonany w oparciu o 

bromek tetrazoliowy (ang. Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) - MTT (Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO, USA). 24h przed eksperymentem komórki wysiano na szalki o średnicy 35 mm, 

w ilości 2x105 komórek, w pożywce hodowlanej. Następnie przeprowadzono procedurę 

transfekcji komórek z użyciem siRNA (opisaną powyżej). 24h po naświetlaniu komórek 

promieniowaniem UVB do szalek dodano odczynnik MTT w stężeniu 500 ng/ml, następnie 

komórki inkubowano 1h, po czym odciągnięto pożywkę hodowlaną, a powstałe kryształy 

rozpuszczono przy pomocy 1ml mieszaniny DMSO: etanol (1:1). Następnie 200 µl roztworu 

z każdej szalki przeniesiono na płytkę 96-dołkową, w tryplikacie po czym zmierzono 

absorbancję przy użyciu czytnika płytek Tecan Spectra Fluor Plus (Tecan Group Ltd. 

Männedorf, Szwajcaria), przy 570 nm.  
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6.11.2 Test zawartości ATP 

Aktywność metaboliczną komórek poddanych działaniu promieniowania UVB 

zmierzono w oparciu o test Cell Titer-Glo Luminescent Cell Viability Assay (Promega, 

Madison, USA). 24h przed eksperymentem komórki NHEK wysiano na szalki o średnicy 35 

mm, w ilości 2x105 komórek, w pożywce hodowlanej. Następnie przeprowadzono procedurę 

transfekcji komórek z użyciem siRNA (opisaną powyżej). 24h po naświetlaniu 

promieniowaniem UVB, komórki strypsynizowano, policzono oraz przeniesiono na białą 

płytkę 96-dołkową w ilości 4x103 na dołek, w duplikacie. Do zawiesiny komórek dodano 

jednakową objętość odczynnika do detekcji ATP. Po 2 min. wytrząsania oraz 10 min. 

inkubacji płytki w ciemności zmierzono luminescencję przy użyciu czytnika płytek Tecan 

Spectra Fluor Plus (Tecan Group Ltd. Männedorf, Szwajcaria). 

 

6.11.3 Barwienie błękitem trypanu 

W celu określenia przeżywalności komórek poddanych działaniu promieniowania 

UVB przeprowadzono barwienie komórek z użyciem błękitu trypanu. 24h przed 

eksperymentem komórki NHEK wysiano na szalki o średnicy 35mm, w ilości 2x105 

komórek, w standardowej pożywce hodowlanej. Następnie przeprowadzono procedurę 

transfekcji komórek z użyciem siRNA (opisaną powyżej). 24h po naświetlaniu 

promieniowaniem UVB, komórki strypsynizowano, a 10 µl zawiesiny komórek zmieszano 

z taką samą objętością 0,4% roztworu błękitu trypanu (Life Technologies, Carlsbad, CA, 

USA). Wybarwione komórki policzono przy pomocy licznika komórek Countess 

(Invitrogen, Carlsbad, USA). 

W przypadku komórek A431 z nadekspresją białka MCPIP1-a oraz MCPIP1-b1, 

komórki wysiewano na płytkę 24-dołkową w ilości 5x104 na dołek, w duplikacie, w pożywce 

hodowlanej z dodatkiem doksycykliny w stężeniu 1µg/ml. Po 24, 48, 72h lub 96h od 

wysiania komórki trypsynizowano, a 10 µl zawiesiny komórek zmieszano z taką samą 

objętością 0,4% roztworu błękitu trypanu (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 

Wybarwione komórki policzono przy pomocy licznika komórek Countess (Invitrogen, 

Carlsbad, USA). Pożywkę z doksycykliną wymieniano co 48h. 
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6.12 ANALIZA CYKLU KOMÓRKOWEGO 

 

Komórki A431 (pLIX Puro, pLIX MCPIP1-b1, pLIX MCPIP1-a) wysiano na płytkę 

6-dołkową w ilości 5x105, w obecności doksycykliny o stężeniu 1 µg/ml w celu indukcji 

nadekspresji Wariantu 1 oraz 3 mRNA ZC3H12A. Po 24h komórki strypsynizowano, 

policzono, a następnie równe ilości komórek dla każdego wariantu przeznaczono do analizy 

cyklu komórkowego. W tym celu zawiesinę komórek przepłukano roztworem zimnego PBS, 

zwirowano 5 min. przy prędkości 1500 rpm. Osad komórek intensywnie rozpipetowano w 

20 µl zmrożonego 70% etanolu w celu ich utrwalenia, a następnie kroplami dodano 1 ml 

zmrożonego 70% etanolu przy jednoczesnym mieszaniu zawiesiny na worteksie. Zawiesinę 

komórek przechowywano przynajmniej 24h w temperaturze 4°C. Po utrwaleniu komórki, 

przepłukano zimnym roztworem PBS, a następnie inkubowano w ciemności w roztworze do 

barwienia DNA o składzie: 10 µg/ml jodek propidyny (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA),  

25 µg/ml RNaza A (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) w roztworze PBS, przez 30 min. 

w temperaturze 37°C. Komórki analizowano używając cytometru przepływowego Attune 

NxT (Thermo Fisher, Waltham, USA) przy ustawieniach 20 000 zdarzeń/pomiar oraz 

oprogramowania Attune NxT Software v2.4, z uprzejmą pomocą dr Agaty Lichawskiej-

Cieślar z Zakładu Biochemii Ogólnej WBBiB UJ. 

 

6.13 IZOLACJA RNA 

 

Całkowite RNA z komórek zostało wyizolowane zmodyfikowaną metodą 

Chomczyński–Sacchi [143]. Komórki traktowane odpowiednimi czynnikami umieszczono 

na lodzie, przepłukano zimnym roztworem PBS, następnie zlizowano przy pomocy buforu 

GTC o następującym składzie: 4 M tiocyjanian guanidyny; 25nM cytrynian sodu, pH 7,0; 

0,5% N-Laurylosarkozynian sodu oraz 100 mM β-merkaptoetanol. Następnie lizaty 

przeniesiono do probówek typu Eppendorf, dodano 50 µl 2M octanu sodu, 500 µl Fenolu, 

130 µl mieszaniny chloroform/izoamyl (49:1). Następnie próbki zworteksowano, 

inkubowano 15 min. na lodzie, zwirowano 20 min. przy 12 000 g, w 4°C. Górną fazę wodną 

przeniesiono ostrożnie do nowych probówek, dodano 600 µl izopropanolu, całość 

wymieszano przez odwracanie i inkubowano przez noc w -20°C. Powstały w wyniku 

precypitacji osad zwirowano 25 min. przy 12 000 g, w 4°C, przepłukano dwukrotnie 70% 
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etanolem, a następnie wysuszono w 37°C. Osad zawieszono w 15 µl wody (Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO, USA), inkubowano 5 min. w 65°C, a następnie zmierzono stężenie RNA 

oraz  jego jakość poprzez pomiar stosunku absorbancji 260/280 oraz 260/230 przy pomocy 

spektrofotometru ND-1000 (NanoDrop, Wilmington, USA). 

6.14 QRT-PCR 

 

Do odwrotnej transkrypcji użyto 1 µg całkowitego RNA, 15-nukleotydowych 

starterów oligo-dT o stężeniu 10 µM oraz odwrotnej transkryptazy M-MLV (Promega, 

Madison, USA) zgodnie z instrukcją producenta. Reakcję prowadzono w objętości 20 µl 

przy użyciu aparatu Rotor-Gene 3000 (Corbett, Cambridge, UK). W celu przeprowadzenia 

reakcji real-time PCR otrzymane cDNA rozcieńczono 5-krotnie. Reakcję prowadzono w 

objętości 10 µl, w duplikatach. W tym celu użyto 4,6 µl rozcieńczonego cDNA oraz 5,4 µl 

mieszaniny, w której skład wchodziło 5 µl odczynnika RT HS-PCR Mix SYBR (A&A 

Biotechnology, Gdynia, Polska) oraz po 0,2 µl odpowiednich starterów o stężeniu 10 µM, 

których sekwencje przedstawiono w Tabeli 3. W celu sprawdzenia specyficzności 

uzyskanych produktów wygenerowano krzywą topnienia. Jako genu referencyjnego użyto 

genu ALAS (Syntaza kwasu aminolewulinowego) lub B2M (Beta-2-mikroglobulina). 

Reakcję prowadzono przy użyciu aparatu Eco Real Time PCR system (Illumina, San Diego, 

USA). 

 

Tabela 3. Lista starterów użyta w rekcji qRT-PCR 

Gen Sekwencja 

MCPIP1 (Wszystkie Warianty) 
5’ GGAAGCAGCCGTGTCCCTATG 3’ 

5’ TCCAGGCTGCACTGCTCACTC 3’ 

Wariant 3 
5’ TCTGACGGGATCGTGGTTTC 3’ 

5’ GGCAAGCCTTGTTGTCATTG 3’ 

IL-1β 
5’ GATGTCTGGTCCATATGAACTG 3’ 

5’ TTGGGATCTACACTCTCCAGC 3’ 

IL-8 
5’ ATGACTTCCAAGCTGGCCGTGGCT 3’ 

5’ TCTCAGCCCTCTTCAAAAACTTCT 3’ 

IL-6 
5’ GGTACATCCTCGACGGCATCT 3’ 

5’ GTGCCTCTTTGCTGCTTTCAC 3’ 

TNFα 
5’AGCCCATGTTGTAGCAAACC 3’ 

5’ GGAAGACCCCTCCCAGATAG 3’ 
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BCL-2 
5’ TCCGCATCAGGAAGGCTAGA 3’  

5’ AGGACCAGGCCTCCAAGCT 3’ 

COX-2 
5’ AGGGTTGCTGGTGGTAGGAA 3’ 

5’ AAGGGCAGGATACAGCTCCA 3’ 

MMP-1 
5’ CATGCGCACAAATCCCTTCTA 3’ 

5’ TGTCCCTGAACAGCCCAGTACT 3’ 

MMP-3 
5’ TTCCGCCTGTCTCAAGATGATAT 3’ 

5’ AAAGGACAAAGCAGGATCACAGTT 3’ 

MMP-9 
5’ CGCAGACATCGTCATCCAGT 3’ 

5’ GGATTGGCCTTGGAAGATGA 3’ 

MMP-13 
5’ GACCCAACCCTAAACATCCAA 3’ 

5’ AAACAGCTCCGCATCAACCTG 3’ 

Serpina B3 
5’ GGCAGCAATACCACATTGGTTC 3’ 

5’ GGACTTGTATGTATTCTTGTTTGGC 3’ 

S100A7 
5’ AAGAAAGATGAGCAACAC 3’ 

5’ CCAGCAAGGACAGAAACT 3’ 

S100A8 
5’ GAATTTCCATGCCGTCTACAGG 3’ 

5’ GCCACGCCCATCTTTATCACCAG 3’ 

S100A9 
5’ GCTCCTCGGCTTTGACAGAGTGCAAG 3’ 

5’ GCATTTGTGTCCAGGTCCTCCATGATGTGT 3’ 

ALAS 
5’ CCACTGGAAGAGCTATGTGA 3’ 

5’ ACCCTCCAACACAACCAAAG 3’ 

B2M 
5’ GATGAGTATGCCTGCCGTGTG 3’ 

5’ CAATCCAAATGCGGCATCT 3’ 

 

6.15 IMMUNOPRECYPITACJA BIAŁKO-RNA 

 

W celu potwierdzenia bezpośredniego oddziaływania białka MCPIP1-a (War1) z 

transkryptem Wariantu 3 przeprowadzono immunoprecypitację białko-RNA. W tym celu 

zastosowano komórki A431 z nadekspresją białka MCPIP1-a z mutacją D141N w domenie 

PIN z dołączoną potrójną metką FLAG na N-końcu białka (pLIX-D141N-3xFLAG), która 

znosi własność RNazową białka, nie pozbawiając go możliwości oddziaływania z mRNA. 

Kontrolę negatywną eksperymentu stanowiły komórki transdukowane pustym plazmidem 

(pLIX-Puro). 
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Komórki pLIX-Puro oraz pLIX-D141N-3xFLAG wysiano na butelkę o powierzchni 

75 cm2 w ilości 6x106, w obecności doksycykliny w stężeniu 1 µg/ml w celu indukcji 

nadekspresji genu. Po 24h komórki strypsynizowano, 1/10 zawiesiny komórek 

przeznaczono do izolacji RNA (oznaczone jako „input” – INP do metody PCR), a 9/10 

zawiesiny, przepłukano zimnym roztworem PBS, następnie zlizowano poprzez 

rozpipetowanie w buforze do lizy o składzie: Tris 50mM, NaCl 150mM, NP-40 0,5%, w 

wodzie traktowanej DEPC z dodatkiem inhibitorów proteaz (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) oraz inhibitorów RNaz (A&A Biotechnology, Gdynia, Polska). Po 10 min. inkubacji 

na lodzie, lizat zwirowano 15 min. przy prędkości 10 000 g, a następnie zmierzono stężenie 

białka metodą BCA. Do immunoprecypitacji użyto 1,5 mg lizatu białkowego, natomiast 30 

µg lizatu przeznaczono jako lizat wyjściowy - „input” – INP do analizy Western blot.  

Immunoprecypitację przeprowadzono stosując kulki magnetyczne sprzężone z 

białkiem G (Dynabeads cat. 10004D, Thermofisher,  Waltham, Massachusetts, USA), które 

wcześniej opłaszczono przeciwciałami anty-FLAG (cat. F1804; Sigma Aldrich, St. Louis, 

MO, USA) zgodnie z instrukcją producenta. Na jedną próbkę zawierającą 1,5 mg lizatu 

białkowego zastosowano 50 µl kulek magnetycznych opłaszczonych przy pomocy 10 µl 

przeciwciał anty-FLAG. Próbki lizatów białkowych rozcieńczono do równych objętości o 

stężeniu 15 mg/ml, a następnie zmieszano z kulkami magnetycznymi opłaszczonymi 

przeciwciałami anty-FLAG. Immunoprecypitację przeprowadzono w 4 °C przez 2h przy 

delikatnym mieszaniu. Po tym czasie lizat, który nie uległ związaniu z magnetycznymi 

kulkami odciągnięto oraz wykorzystano do analizy Western blot jako kontrolę wydajności 

immunoprecypitacji (oznaczono jako „supernatant” S/N). Natomiast magnetyczne kulki 

płukano stosując bufor do lizy. Po pierwszym płukaniu kulki magnetyczne poddano 

działaniu DNazy I (Ambion, Thermofisher,  Waltham, Massachusetts, USA) zgodnie z 

instrukcją producenta, po czym przeprowadzono kolejne  4 płukania. 1/10 zawiesiny kulek 

magnetycznych poddano elucji w 65 °C przez 5 min. w buforze obciążającym do białek o 

składzie: błękit bromofenolowy, 67 mM DTT, 7% Glicerol, 1 % SDS, 42 mM Tris-HCl pH 

6,8, a następnie przeznaczono do analizy Western blot i oznaczono jako próbki po 

immunoprecypitacji „IP”. Pozostałą część zawiesiny kulek magnetycznych wykorzystano 

do izolacji RNA i reakcji qRT-PCR. Produkty reakcji PCR zobrazowano poprzez 

elektroforezę w 2% żelu agarozowym. 

 

https://www.google.com/search?q=Waltham+(Massachusetts)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooMTBJU-IAsTOqjE21tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWMXDE3NKMhJzFTR8E4uLE5MzSotTS0qKNQGISSC8XgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBw_zggIDhAhUFmYsKHe5_DhsQmxMoATAOegQICBAE
https://www.google.com/search?q=Waltham+(Massachusetts)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooMTBJU-IAsTOqjE21tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWMXDE3NKMhJzFTR8E4uLE5MzSotTS0qKNQGISSC8XgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBw_zggIDhAhUFmYsKHe5_DhsQmxMoATAOegQICBAE
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6.16 ANALIZA ZAWARTOŚCI MIRNA 

 

Komórki HaCaT poddano transdukcji lentiwirusowej w celu wyciszenia ekspresji 

MCPIP1 wg protokołu opisanego w sekcji 6.8.2. Następnie komórki stymulowano IL-17A 

w stężeniu 67 ng/ml przez 15h, po czym wyizolowano całkowite RNA, które poddano 

analizie z użyciem zestawu „Agilent Small RNA kit” oraz Agilent 2100 bioanalyzer (Agilent 

Technologies, Santa Clara, Kalifornia, USA). Przeprowadzono analizę małego RNA w 

zakresie wielkości 40-150 nt przy użyciu oprogramowania Agilent 2100 Expert Software. 

Analizę wykonano przy pomocy i dzięki uprzejmości pracowników Zakładu Biotechnologii 

Medycznej WBBiB UJ. 

6.17 ANALIZA PROFILU MRNA PRZY UŻYCIU MIKROMACIERZY AFFYMETRIX 

 

Aby sprawdzić, jak zmienia się profil mRNA pod wpływem wyciszenia białka 

MCPIP1 w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A przeprowadzono analizę 

mikromacierzy Affymetrix. W tym celu komórki HaCaT z wyciszeniem MCPIP1 

(shMCPIP1) oraz komórki kontrolne (shCtrl) wysiano na płytkę 6-dołkową w standardowej 

pożywce hodowlanej w ilości 2x105 na dołek. Po 48h od wysiania komórek pożywkę 

hodowlaną wymieniono na nową, w objętości 1,2 ml na dołek z dodatkiem IL-17A o 

stężeniu 33,3 ng/ml. Po 15h stymulacji komórki lizowano w celu izolacji RNA zgodnie z 

protokołem opisanym powyżej. Jakość RNA przeznaczonego do analizy mikromacierzy 

zmierzono poprzez pomiar stosunku absorbancji 260/280 oraz 260/230 przy użyciu 

spektrofotometru ND-1000 (NanoDrop, Wilmington, USA), a także poprzez elektroforezę 

RNA w 1% żelu agarozowym, w warunkach denaturujących. Analiza mikromacierzy została 

przeprowadzona przez pracowników grupy Luisa F. Santamaria-Babi w ośrodku 

„Translational Immunology Group” Uniwersytetu w Barcelonie. Uzyskane w wyniku 

analizy mikromacierzy transkrypty, które uległy przynajmniej 1,5-krotnej zmianie w 

komórkach z wyciszeniem MCPIP1 w stosunku do komórek kontrolnych zostały 

przyporządkowane do odpowiednich procesów biologicznych przy pomocy internetowej 

platformy DAVID 6.8 [144]. 
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6.18  ELISA  

 

W celu zmierzenia poziomu cytokin TNFα i IL-8, wydzielanych przez komórki do 

pożywki hodowlanej wykorzystano zestaw do immunoenzymosorpcyjnego testu – ELISA 

(BD Biosciences, Franklin Lake, USA). Pomiary wykonano zgodnie z instrukcją 

producenta. 

6.19 ANALIZA STATYSTYCZNA 

 

Do prostych analiz porównawczych jako metodę analizy statystycznej wykorzystano 

test t-studenta. Dla złożonych analiz porównawczych wykorzystano dwuczynnikowy test 

ANOVA, przy użyciu programu GraphPad Prism 6. 
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7 WYNIKI 

7.1 BIAŁKO MCPIP1 BIERZE UDZIAŁ W ODPOWIEDZI ZAPALNEJ KERATYNOCYTÓW 

NAŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM UVB 

 

7.1.1 Ekspresja MCPIP1 w keratynocytach naświetlanych promieniowaniem UVB 

Pierwotne keratynocyty ludzkie użyte do eksperymentów pochodziły od 5 

niezależnych dawców, w różnym wieku. Komórki naświetlono dwiema dawkami 

promieniowania UVB (15 and 30 mJ/cm2). Kontrolę eksperymentu stanowiły komórki 

nienaświetlane. Keratynocyty lizowano w różnych punktach czasowych, z czego część 

posłużyła do izolacji całkowitego RNA, a część do izolacji białka. W celu zbadania jak 

zmienia się poziom transkryptu MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB w 

następujących punktach czasowych: 1, 2, 4, 8 i 12h przeprowadzono reakcję qRT-PCR. 

Uzyskane wyniki wskazują na wzrost poziomu transkryptu MCPIP1 pod wpływem 

promieniowania UVB, przy czym istotne statystycznie zmiany występują w punktach 

czasowych 4h po naświetlaniu promieniowaniem UVB, dla dawki 15 mJ/cm2 oraz 8h dla 

dawki 30 mJ/cm2, w stosunku do komórek nienaświetlanych. Wartości uzyskane dla 

pozostałych punktów czasowych nie były istotne statystycznie, natomiast warto zaznaczyć, 

iż w początkowych punktach czasowych po naświetlaniu (1h i 2h) obserwujemy tendencję 

spadkową poziomu transkryptu MCPIP1, zwłaszcza dla dawki 30 mJ/cm
2
 (Ryc. 4).  

Ryc. 4. Zmiany poziomu transkryptu MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB. Pierwotne 

keratynocyty ludzkie naświetlono promieniowaniem UVB w dwóch dawkach: 15 and 30 mJ/cm2, następnie 

inkubowano 1, 2, 4, 8 lub 12h. W każdym punkcie czasowym analizowano próbki pochodzące od 5 różnych 

dawców. W tym celu wyizolowano całkowite RNA oraz wykonano analizę qRT-PCR. Jako genu 

referencyjnego użyto genu ALAS. Komórki nienaświetlane posłużyły jako kontrola (Ctrl). Wyniki zostały 

przedstawione jako wartość średnia ± odchylenie standardowe z 5 niezależnych eksperymentów. Istotność 

statystyczna została określona przy pomocy 2-czynnikowego testu ANOVA z uwzględnieniem poprawki 

Bonferroniego (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Aby sprawdzić, jak zmienia się poziom białka MCPIP1 pod wpływem 

promieniowania UVB przeprowadzono analizę Western blot, gdzie zanalizowano 6 punktów 

czasowych. Poziom białka MCPIP1 (o spodziewanej wielkości 66kDa) w sposób istotny 

statystycznie wzrósł w punktach czasowych 8h (dawka 30mJ/cm
2
) oraz 16h (dawka 

15mJ/cm
2
), w stosunku do komórek nienaświetlanych. W pozostałych punktach czasowych 

obserwowane zmiany nie są istotne statystycznie, natomiast można zaobserwować wyraźną 

tendencję spadkową poziomu białka MCPIP1 4h po naświetlaniu, po czym następuje wzrost 

w kolejnych godzinach, a następnie powrót do poziomu wyjściowego po 24h od 

naświetlania. Interesujący jest fakt, iż w analizie Western blot obserwujemy dwie formy 

białka MCPIP1: jedna o wielkości ok. 66 kDa (co wskazuje na białko MCPIP1 o 

przewidywanej wielkości 66kDa) oraz białko o wielkości ok 35kDa, którego pochodzenie 

nie jest obecnie znane (tutaj oznaczone jako MCPIP1-35kDa) (Ryc. 5). 

 

 

 

 

Ryc. 5. Promieniowanie UVB powoduje wzrost poziomu białka MCPIP1. Pierwotne keratynocyty ludzkie 

naświetlono promieniowaniem UVB w dwóch dawkach: 15 and 30 mJ/cm2, następnie inkubowano 4, 6, 8, 12, 

16 lub 24h. W każdym punkcie czasowym analizowano próbki pochodzące od 5 różnych dawców. W tym celu 

przeprowadzono analizę Western blot. Jako białka referencyjnego użyto β-aktynę. Komórki nienaświetlane 

posłużyły jako kontrola (Ctrl). Rezultaty przedstawiono w postaci wyniku reprezentatywnego oraz jako analizę 

densytometryczną w postaci wykresu kropkowego, gdzie obliczono wartość średnią ± odchylenie standardowe 

z 5 niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy 2-czynnikowego testu 

ANOVA z uwzględnieniem poprawki Bonferroniego (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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7.1.2 Regulacja ekspresji MCPIP1 pod wpływem działania UVB 

Aby ocenić czy promieniowanie UVB wpływa na stabilność transkryptu oraz białka 

MCPIP1 pierwotne keratynocyty ludzkie poddano działaniu inhibitora transkrypcji - 

aktynomycyny D (ActD) oraz inhibitora translacji – cykloheksymidu (CHX) 1h przed 

naświetlaniem.  

Analiza qRT-PCR wykazała, iż zastosowanie ActD spowodowało drastyczny spadek 

poziomu transkryptu MCPIP1 do podobnego poziomu dla komórek naświetlanych 

promieniowaniem UVB (30 mJ/cm2) jak i dla kontroli nienaświetlanej, co świadczy o fakcie, 

iż do wzrostu poziomu transkryptu MCPIP1 obserwowanego 8h po naświetlaniu 

promieniowaniem UVB (30 mJ/cm2) konieczna jest synteza nowego transkryptu MCPIP1 

(Ryc. 6A). Można również stwierdzić, że szybkość spadku poziomu transkryptu MCPIP1 w 

kolejnych punktach czasowych jest podobna dla komórek naświetlanych oraz 

nienaświetlanych promieniowaniem UVB, co świadczy o tym, że promieniowanie UVB nie 

ma wpływu na stabilność transkryptu MCPIP1 (Ryc. 6B). 

 

 

Ryc. 6. Promieniowanie UVB nie wpływa na stabilność transkryptu MCPIP1.  Pierwotne keratynocyty 

ludzkie pochodzące od 3 niezależnych dawców zostały poddane 1h preinkubacji z aktynomycyną D (Act D) o 

stężeniu 2 mg/ml lub 0,1% DMSO. Następnie komórki naświetlono promieniowaniem UVB dawką 30 mJ/cm2, 

inkubowano 8h (A) lub 0, 30min, 4h lub 8h (B), po czym wyizolowano całkowite RNA oraz wykonano analizę 

qRT-PCR. Jako genu referencyjnego użyto genu ALAS. Komórki nienaświetlane posłużyły jako kontrola 

(Ctrl). Wyniki zostały przedstawione jako wartość średnia ± odchylenie standardowe z 3 niezależnych 

eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001). 

 

Analiza Western blot wykazała, że zastosowanie CHX spowodowało obniżenie 

poziomu białka MCPIP1 w kolejnych punktach czasowych, w komórkach nienaświetlanych. 

Natomiast w komórkach naświetlanych promieniowaniem UVB poziom białka MCPIP1 

pozostaje bez istotnych statystycznie zmian w kolejnych punktach czasowych, co świadczy 

o tym, że jest ono stabilizowane pod wpływem promieniowania UVB, w warunkach 
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zahamowania syntezy białka. Mechanizm stabilizowania białka MCPIP1 pod wpływem 

UVB jest dotąd nieznany i wymaga dalszych badań. Poziom białka MCPIP1-35kDa w 8h i 

12h po naświetlaniu promieniowaniem UVB ulega całkowitemu zanikowi, natomiast w 

przypadku komórek nienaświetlanych, poddanych działaniu CHX pozostaje na podobnym 

poziomie przez cały czas trwania eksperymentu (Ryc. 7). 

 
Ryc. 7. Promieniowanie UVB stabilizuje białko MCPIP1. Pierwotne keratynocyty ludzkie pochodzące od 

3 niezależnych dawców zostały poddane 1h preinkubacji z cykloheksymidem (CHX) o stężeniu 2 µg/ml. 

Następnie komórki naświetlono promieniowaniem UVB dawką 30 mJ/cm2, inkubowano 0, 4h, 8h lub 12h, po 

czym przeprowadzono analizę Western blot. Jako białka referencyjnego użyto β-aktynę. Komórki 

nienaświetlane posłużyły jako kontrola (Ctrl). Rezultaty przedstawiono w postaci wyniku reprezentatywnego 

oraz jako analizę densytometryczną w postaci wykresu, gdzie obliczono wartość średnią ± odchylenie 

standardowe z 3 niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-

studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

 

7.1.3 Zaangażowanie szlaków sygnalizacyjnych w aktywację ekspresji MCPIP1 pod 

wpływem promieniowania UVB 

W celu oceny zaangażowania szlaków sygnalizacyjnych w aktywację ekspresji 

MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB zastosowano inhibitory farmakologiczne. 

Keratynocyty pierwotne inkubowano z danym inhibitorem lub 0,1% DMSO (zgodnie z 

poniższym protokołem), następnie komórki naświetlano promieniowaniem UVB dawką 30 

mJ/cm
2
, po czym inkubowano 8h. W ten sposób zanalizowano zaangażowanie szlaków 

sygnalizacyjnych NFκB, mTOR oraz kinaz MAP: p38, JNK 1/2, ERK 1/2 w aktywację 

białka MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB.   

Szlak aktywacji NFκB zahamowano przy użyciu inhibitora Bay11-7082. Inhibitor 

ten jest szeroko stosowany jako inhibitor fosforylacji IκBα, natomiast warto zaznaczyć, że 

ścieżka aktywacji NFκB jest bardzo złożona, a w ostatnich latach dowiedziono że, Bay11-

7082 jest prawdopodobnie również inhibitorem proteasomu [145,146]. Zastosowanie 

inhibitora Bay11-7082 zahamowało fosforylację p65 oraz znacząco obniżyło poziom białka 
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MCPIP1 zarówno w komórkach naświetlanych promieniowaniem UVB (o ok. 75 %, 

p<0,01) jak i w komórkach nienaświetlanych (o ok. 50%, p<0,05) (Ryc.8A).  

Ścieżka aktywacji szlaku mTOR została zahamowana przy użyciu rapamycyny. 

Zastosowanie tego inhibitora spowodowało obniżenie poziomu fosforylacji kompleksu 

mTOR oraz w sposób istotny statystycznie obniżyło poziom białka MCPIP1 w komórkach 

nienaświetlanych (o ok. 40%, p<0,05). Zmiany uzyskane dla komórek naświetlanych 

promieniowaniem UVB nie były istotne statystycznie (Ryc. 8B). 

Zahamowanie aktywacji kinaz MAP (p38, JNK i ERK) nie wpłynęło w sposób 

istotny statystycznie na poziom białka MCPIP1 zarówno w komórkach naświetlanych 

promieniowaniem UVB jak i w komórkach kontrolnych (Ryc. 8C, D, E).  

 

7.1.4 Rola białka MCPIP1 w keratynocytach pierwotnych stymulowanych 

promieniowaniem UVB 

7.1.4.1 Wyciszenie białka MCPIP1 podnosi żywotność keratynocytów stymulowanych 

promieniowaniem UVB 

Aby ocenić jaką rolę pełni białko MCPIP1 w keratynocytach ludzkich 

stymulowanych promieniowaniem UVB wyciszono jego ekspresję przy pomocy siRNA. W 

tym celu przeprowadzono transfekcję używając siRNA specyficznego względem MCPIP1 

(oznaczone jako siMCPIP1) lub siRNA kontrolnego, które nie wycisza żadnego znanego 

genu (oznaczone jako siCtrl). Po 48h od transfekcji naświetlono komórki promieniowaniem 

UVB (dawka 30 mJ/cm2), a po kolejnych 24h przeprowadzono analizę MTT, barwienie 

błękitem trypanu oraz pomiar wydzielanego ATP.  

Na podstawie wyników uzyskanych w teście MTT można stwierdzić, że aktywność 

mitochondrialna w komórkach trasfekowanych kontrolnym siRNA znacząco spadła (o 32%, 

p < 0,01) pod wpływem promieniowania UVB. Co ciekawe w komórkach transfekowanych 

siMCPIP1 aktywność mitochondrialna pozostaje bez większych zmian pod wpływem 

działania promieniowania UVB, w stosunku do komórek nienaświetlanych. Największą 

zmianę aktywności mitochondrialnej obserwujemy po naświetlaniu promieniowaniem UVB 

między komórkami transfekowanymi siRNA kontrolnym, a siRNA wyciszającym MCPIP1. 

Obserwujemy w tym wypadku wzrost aktywności mitochondrialnej o 54% (p < 0,01) (Ryc. 

9A).  Podobną zależność można zaobserwować w przypadku produkcji ATP. Keratynocyty 

transfekowane siRNA kontrolnym produkują o 57 % (p < 0,001) mniej ATP po naświetlaniu  
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Ryc. 8. Zaangażowanie szlaków sygnalizacyjnych w indukowaną UVB aktywację białka MCPIP1.  

Keratynocyty preinkubowano z 20 nM Bay 11-7082 lub DMSO przez 24h (A), 400 nM rapamycyną lub DMSO 

przez 24h (B), 20 mM SB203580 lub DMSO przez 2h (C), 30 mM SP600125 lub DMSO przez 2h (D), 10 mM 

UO126 lub DMSO prze 1h (E), po czym naświetlono promieniowaniem UVB dawką 30 mJ/cm2. Po 8h 

ekstrakty białkowe poddano analizie Western blot stosując wskazane przeciwciała. Jako białka referencyjnego 

użyto β-aktynę. Komórki nienaświetlane posłużyły jako kontrola (Ctrl). Rezultaty przedstawiono w postaci 

wyniku reprezentatywnego oraz jako analizę densytometryczną w postaci wykresu, gdzie obliczono wartość 

średnią ± odchylenie standardowe z 3 niezależnych eksperymentów dla Bay 11-7082, Rapamycyny, 

SB203580, UO126 oraz 1 powtórzenie dla SP600125. Istotność statystyczna została określona przy pomocy 

testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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promieniowaniem UVB niż komórki nienaświetlane. Keratynocyty z wyciszonym białkiem 

MCPIP1 również wykazują zmniejszoną produkcję ATP po naświetlaniu promieniowaniem 

UVB (spadek o 40 %, p < 0,05) w stosunku do komórek nienaświetlanych. Natomiast 

komórki z wyciszonym białkiem MCPIP1 wykazują o 74% (p < 0,05) większy poziom 

produkcji ATP niż komórki transfekowane siRNA kontrolnym, po naświetlaniu 

promieniowaniem UVB (Ryc. 9B).  

Również barwienie komórek błękitem trypanu wskazuje na podobne skutki 

wyciszenia białka MCPIP1. Promieniowanie UVB skutkuje obniżeniem ilości żywych 

komórek zarówno dla keratynocytów transfekowanych siRNA kontrolnym (o 40%, p < 0,01) 

jak i dla komórek transfekowanych siRNA specyficznym względem MCPIP1 (o 31%, p < 

0,05). Zarówno komórki naświetlane jak i nienaświetlane promieniowaniem UVB wykazują 

większą żywotność w przypadku wyciszenia białka MCPIP1, w stosunku do komórek 

transfekowanych siRNA kontrolnym (kolejno o 25 % dla 0h (p < 0,05) oraz o 42% dla 24h 

(p < 0,05)) (Ryc. 9C).  

 

Ryc. 9. Wyciszenie białka MCPIP1 podnosi żywotność keratynocytów stymulowanych 

promieniowaniem UVB. Keratynocyty transfekowano siRNA wyciszającym MCPIP1 (si-MCPIP1) lub 

siRNA kontrolnym (si-Ctrl). Po 48h komórki naświetlono promieniowaniem UVB dawką 30 mJ/cm2 oraz 

poddano analizie aktywności mitochondrialnej – MTT (A), zawartości ATP (B) oraz żywotności przy pomocy 

barwienia błękitem trypanu (C). Wykresy przedstawiają wartość średnią ± odchylenie standardowe z trzech 

niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001). 

 

7.1.4.2  Wyciszenie białka MCPIP1 skutkuje wzrostem poziomu czynników prozapalnych 

Aby sprawdzić, jak zmienia się poziom czynników związanych ze stanem zapalnym 

oraz apoptozą po wyciszeniu białka MCPIP1 w komórkach stymulowanych 

promieniowaniem UVB przeprowadzono transfekcję keratynocytów używając siRNA 

specyficznego względem MCPIP1 (oznaczonym jako siMCPIP1) lub siRNA kontrolnego, 

które nie wycisza żadnego znanego genu (oznaczone jako siCtrl). Po 48h od transfekcji 

naświetlono komórki promieniowaniem UVB (dawka 30 mJ/cm2), a po kolejnych 8h 

wyizolowano całkowite RNA oraz sprawdzono poziom mRNA IL-8, TNFα, COX2 oraz 
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Bcl-2, natomiast po 24h od naświetlania zebrano pożywkę z nad komórek i sprawdzono 

poziom wydzielanych cytokin IL-8 i TNFα. Wyciszenie MCPIP1 spowodowało znaczący 

wzrost poziomu mRNA dla czynników związanych ze stanem zapalnym, takich jak IL-8 

(wzrost o 41%, p<0,05), TNFα (wzrost 2,7-krotny, p<0,05), COX-2 (wzrost 2-krotny, 

p<0,05) oraz transkryptu Bcl-2 (wzrost ponad 3-krotny, p<0,001), który ma działanie 

antyapoptotyczne w komórkach naświetlanych promieniowaniem UVB (Ryc. 10A).  

Wyniki analizy ELISA wskazują, iż zahamowanie ekspresji MCPIP1 prowadzi do 

wzrostu ilości wydzielanej IL-8 o 45% (p < 0,05) w komórkach nienaświetlanych oraz o 

32% (p < 0,05) w komórkach naświetlanych promieniowaniem UVB, w stosunku do 

komórek siCtrl (Ryc. 10B). Wyniki uzyskane dla TNFα w teście ELISA wskazują na 

podobną tendencję natomiast uzyskane różnice nie są istotne statystycznie (Ryc. 10C).  

 

Ryc. 10. Wyciszenie MCPIP1 podnosi poziom czynników prozapalnych. Keratynocyty transfekowano 

siRNA wyciszającym MCPIP1 (si-MCPIP1) lub siRNA kontrolnym (si-Ctrl). Po 48h komórki naświetlono 

promieniowaniem UVB dawką 30 mJ/cm2, po 8h wyizolowano całkowite RNA oraz wykonano analizę qRT-

PCR, aby sprawdzić poziom transkryptów dla IL-8, TNFα, COX-2 oraz Bcl-2 (A). Jako genu referencyjnego 

użyto genu ALAS. Po 24h od naświetlania zebrano media z nad komórek oraz wykonano test ELISA dla IL-8 

(B) oraz TNFα (C). Wykresy przedstawiają wartość średnią ± odchylenie standardowe z trzech niezależnych 

eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001). 

 

7.1.4.3 Wyciszenie MCPIP1 wpływa na szereg szlaków sygnalizacyjnych w keratynocytach 

naświetlanych promieniowaniem UVB. 

 

Promieniowanie UVB wpływa na szereg ścieżek sygnalizacyjnych związanych z 

aktywacją kinaz MAP, zatrzymaniem cyklu komórkowego czy apoptozy w komórkach 

skóry [17,21,147,148]. Dlatego sprawdzono w jaki sposób wyciszenie białka MCPIP1 

wpływa na powyższe ścieżki sygnalizacyjne w keratynocytach traktowanych 

promieniowaniem UVB. W tym celu przeprowadzono transfekcję siRNA w sposób opisany 

wcześniej. Następnie komórki naświetlono promieniowaniem UVB, po czym ekstrakty 

białkowe zostały poddane analizie Western blot (Ryc. 11).  
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Ryc. 11. Wyciszenie białka MCPIP1 wpływa na szereg szlaków sygnalizacyjnych w keratynocytach 

naświetlanych promieniowaniem UVB. Keratynocyty transfekowano siRNA wyciszającym MCPIP1 (si-

MCPIP1) lub siRNA kontrolnym (si-Ctrl). Po 48h komórki naświetlono promieniowaniem UVB dawką 30 

mJ/cm2, po czym zebrano ekstrakty białkowe w punktach czasowych 0h oraz 24h, a następnie przeprowadzono 

analizę Western blot stosując wskazane przeciwciała. Wyniki analizy densytometrycznej znormalizowano do 

poziomu β-aktyny lub poziomu białka całkowitego w przypadku form fosforylowanych. Wyniki zostały 

przedstawione jako wartość średnia ± odchylenie standardowe z 3 niezależnych eksperymentów. Istotność 

statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

 

Keratynocyty pozbawione ekspresji MCPIP1 wykazują obniżoną fosforylację kinazy 

p38 o 45% (p < 0,05) w punkcie wyjściowym (0h po UVB) oraz o 47% (p < 0,05) 24h po 

naświetlaniu promieniowaniem UVB. Jeszcze bardziej znaczący spadek (o 66 %) można 

zaobserwować dla fosforylacji białka p65 w pozycji Ser536 w czasie 0h (p < 0,001) oraz o 

45 % 24h po naświetlaniu promieniowaniem UVB (p < 0,01) w komórkach z wyciszeniem 

MCPIP1. Fosforylacja kinazy JNK 1/2 po 24h od naświetlania występuje na niskim 

poziomie, ale można zaobserwować spadek poziomu fosforylacji pod wpływem wyciszenia 

MCPIP1. Fosforylacja kinazy ERK 1/2 ulega niewielkiemu, ale istotnemu statystycznie 

wzmocnieniu o 19 % (p<0,01) w przypadku czasu 0h po naświetlaniu promieniowaniem 

UVB.  
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Obserwowane zmiany poziomu białek po wyciszeniu MCPIP1 korelują ze 

zwiększoną przeżywalnością keratynocytów 24h po naświetlaniu promieniowaniem UVB, 

co objawia się poprzez mniejszy o 50 % poziom aktywnej (ciętej proteolitycznie) kaspazy 3 

(p < 0,05), mniejszy o 31% poziom fosforylacji białka p53 (p < 0,05), obniżoną o 29 % ilość 

białka Puma (p < 0,05) i obniżoną o 35 % ilość białka p21 (p < 0,01) oraz o 41 % wyższy 

poziom cykliny D1 (p < 0,05).  W stanie wyjściowym (0h po naświetlaniu UVB) również 

obserwujemy obniżony o 35 % poziom białka Puma (p < 0,05) oraz podwyższony o 38 % 

poziom cykliny D1 (p < 0,05) w komórkach pozbawionych ekspresji MCPIP1 (Ryc. 11). 

7.2 MCPIP1 W KERATYNOCYTACH STYMULOWANYCH IL-17A 

 

7.2.1 IL-17A indukuje ekspresję MCPIP1 na poziomie transkryptu oraz białka 

Komórki HaCaT stymulowano rekombinowaną IL-17A w stężeniach 0,03; 0,3; 1,7; 

3,3; 33,3 ng/ml przez 15h, po czym wyizolowano całkowite RNA i przeprowadzono reakcję 

qRT-PCR. Zaobserwowano, że poziom transkryptu MCPIP1 wzrasta wraz ze wzrastającą 

dawką IL-17A w porównaniu do komórek niestymulowanych, przy czym ponad 3-krotny 

istotny statystycznie wzrost (p<0,05) można zaobserwować tylko w przypadku dawki 33,3 

ng/ml (Ryc. 12A).  Komórki HaCaT stymulowano rekombinowaną IL-17A w stężeniu 33,3 

ng/ml przez 6h, 15h lub 24h po czym zebrano lizaty białkowe oraz przeprowadzano analizę 

Western blot w celu sprawdzenia zmian poziomu białka MCPIP1. Uzyskane wyniki 

wskazują, że poziom białka MCPIP1 wzrasta ok. 20-krotnie po 6h (p<0,05) i prawie 3-

krotnie (p<0,05) po 15h stymulacji IL-17A w stosunku do kontroli niestymulowanej, 

natomiast po 24h wraca do poziomu podstawowego (Ryc. 12B).  

 

7.2.2 STAT3 jest zaangażowany w aktywację MCPIP1 pod wpływem IL-17A 

 Aby sprawdzić jakie szlaki sygnalizacyjne ulegają aktywacji pod wpływem IL-17A 

pierwotne keratynocyty stymulowano IL-17A przez 15h, a następnie komórki lizowano i 

przeprowadzono analizę Western blot. 

 Wyniki wskazują, że stymulacja keratynocytów IL-17A powoduje ok. 3-krotny 

wzrost poziomu białka MCPIP1 (p<0,01) oraz fosforylacji STAT3 (p<0,01), a także 

nieznaczny (o 30%) wzrost fosforylacji białka p65 (p<0,05). Poziom fosforylacji kinaz ERK 

1/2 oraz p38 nie uległ istotnej zmianie pod wpływem IL-17A (Ryc. 13A).  
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Ryc. 12. IL-17A indukuje ekspresję MCPIP1 na poziomie transkryptu oraz białka. Komórki HaCaT 

stymulowano IL-17A we wskazanych stężeniach przez 15h. Wyizolowano całkowite RNA oraz wykonano 

analizę qRT-PCR. Jako genu referencyjnego użyto genu ALAS (A). Komórki HaCaT stymulowano IL-17A w 

stężeniu 33 ng/ml po czym zebrano ekstrakty białkowe we wskazanych punktach czasowych, a następnie 

przeprowadzono analizę Western blot stosując wskazane przeciwciała (B). Wyniki analizy densytometrycznej 

znormalizowano do poziomu α-tubuliny, a następnie przedstawiono na wykresie jako wartość średnia ± 

odchylenie standardowe z 3 niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy 

pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

 Aby sprawdzić zaangażowanie ścieżki sygnalizacyjnej czynnika transkrypcyjnego 

STAT3 w aktywację białka MCPIP1 pod wpływem IL-17A zastosowano farmakologiczny 

inhibitor STAT3 – AZD1480 godzinę przed 15-godzinną stymulacją keratynocytów IL-17A. 

Wyniki analizy Western blot wskazują, że zablokowanie aktywacji STAT3 hamuje 

aktywację białka MCPIP1 pod wpływem IL-17A (Ryc. 13B). Podobną zależność można 

zaobserwować w przypadku stymulacji komórek IL-6. Zablokowanie aktywacji STAT3 

hamuje aktywację białka MCPIP1 pod wpływem IL-6 (Ryc. 13C).  

 

7.2.3 Wyciszenie MCPIP1 podnosi poziom transkryptów związanych z łuszczycą 

Aby przybliżyć rolę jaką spełnia białko MCPIP1 w komórkach HaCaT 

stymulowanych IL-17A przeprowadzono transdukcję komórek HaCaT systemem 

lentiwirusowym niosącym shRNA wyciszającym ekspresję MCPIP1 (shMCPIP1), a także 

shRNA kontrolnym, które nie wycisza żadnego znanego genu (shCtrl). Następnie komórki 

ze stabilnym wyciszeniem MCPIP1 stymulowano rekombinowaną IL-17A przez 15h, po 

czym zebrano lizaty białkowe i przeprowadzono analizę Western blot w celu sprawdzenia  
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Ryc. 13. Zahamowanie STAT3 przy użyciu AZD1480 blokuje aktywację białka MCPIP1. Pierwotne 

keratynocyty ludzkie stymulowano IL-17A o stężeniu 67 ng/ml przez 15h po czym zebrano ekstrakty białkowe, 

a następnie przeprowadzono analizę Western blot stosując wskazane przeciwciała (A). Pierwotne keratynocyty 

inkubowano z inhibitorem AZD148 w stężeniu 1µM lub DMSO przez 1h przed stymulacją IL-17A w stężeniu 

67 ng/ml (B) lub IL-6 w stężeniu 40 ng/ml (C). Wyniki analizy densytometrycznej znormalizowano do 

poziomu α-tubuliny, a następnie przedstawiono na wykresie jako wartość średnia ± odchylenie standardowe z 

3 niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Ryc. 14. Wyciszenie MCPIP1 podnosi poziom transkryptów związanych z łuszczycą. Komórki HaCaT 

poddano transdukcji lentiwirusowej w celu wyciszenia ekspresji MCPIP1. Następnie komórki stymulowano 

IL-17A w stężeniu 33,3 ng/ml przez 15h, po czym zebrano ekstrakty białkowe i przeprowadzono analizę 

Western blot (A) oraz wyizolowano całkowite RNA i przeprowadzono reakcje qRT-PCR (B). Wyniki analizy 

densytometrycznej znormalizowano do poziomu α-tubuliny, natomiast jako genu referencyjnego do reakcji 

qRT-PCR użyto genu ALAS. Wyniki przedstawiono na wykresie jako wartość średnia ± odchylenie 

standardowe z 3 niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-

studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  



67 

 

wydajności wyciszenia białka MCPIP1 (Ryc. 14A), a także wyizolowano całkowite RNA i 

przeprowadzono analizę qRT-PCR w celu sprawdzenia jak zmienia się relatywny poziom 

wybranych transkryptów związanych z łuszczycą (Ryc. 14B).  

Analiza qRT-PCR wykazała, że wyciszenie białka MCPIP1 podnosi poziom szeregu 

metaloproteinaz oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Obserwujemy ponad 10-krotny 

wzrost MMP-1 w przypadku komórek niestymulowanych (p<0,01) oraz ok. 5-krotny wzrost 

w przypadku komórek stymulowanych IL-17A (p<0,01). W przypadku MMP-3 następuje 

ok. 7-krotny wzrost zarówno dla komórek niestymulowanych jak i stymulowanych IL-17A 

(p<0,05). Poziom MMP-9 podnosi się ok. 2-krotnie w sposób istotny statystycznie tylko w 

komórkach stymulowanych IL-17A (p<0,05). Poziom MMP-13 wzrasta prawie 10-krotnie 

w komórkach niestymulowanych (p<0,01) i ok. 8-krotnie w komórkach stymulowanych IL-

17A (p<0,05). Poziom Serpiny B3 podnosi się ok. 4-krotnie dla komórek niestymulowanych 

(p<0,05) i ok. 3-krotnie dla komórek stymulowanych IL-17A (p<0,05). W przypadku 

peptydów przeciwdrobnoustrojowych zmiany istotne statystycznie zaobserwowano tylko 

dla poziomu S100A7, który wykazuje prawie 3-krotny wzrost pod wpływem wyciszenia 

MCPIP1, tylko w przypadku komórek stymulowanych IL-17A (p<0,05). Dla peptydów 

S100A8 oraz S100A9 otrzymane zmiany nie są istotne statystycznie, ale wykazują podobną 

tendencję jaką zaobserwowano dla S100A7. Sama stymulacja IL-17A zdaje się nie mieć 

istotnego wpływu na poziom badanych transkryptów (Ryc. 14B). 

7.3 ALTERNATYWNY WARIANT SKŁADANIA MRNA ZC3H12A 

 

Białko MCPIP1 jest kodowane przez gen ZC3H12A położony na chromosomie 1. Gen 

ten składa się 6 eksonów oraz 5 intronów. Podstawowy wariant mRNA -Wariant 1 (NCBI - 

NM_025079.3) koduje białko MCPIP1 (w tej części rozprawy oznaczone jako izoforma 

MCPIP1-a) złożone z 599 aminokwasów. Dzięki domenie katalitycznej PIN oraz domenie 

palca cynkowego (ZN) kontroluje poziom wielu transkryptów degradując je jako 

endorybonukleaza (Ryc. 15A).  

Analizując wyniki otrzymane metodą Western blot przedstawione m. in. na Ryc. 5 

oraz Ryc. 7 można zauważyć występowanie mniejszej formy białka MCPIP1 wielkości ok. 

35kDa o nieznanym pochodzeniu oraz funkcji. Dlatego kolejnym etapem badań było 

sprawdzenie czy obserwowana mniejsza forma białka MCPIP1 pochodzi od jednego z 

alternatywnych wariantów składania mRNA ZC3H12A.   
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Ryc. 15. Schemat składania Wariantu 1 oraz Wariantu 3 mRNA ZC3H12A. Gen ZC3H12A składa się z 6 

eksonów oraz 5 intronów. W wyniku standardowego składania pre-mRNA powstaje transkrypt – Wariant 1, 

który stanowi matrycę do syntezy białka MCPIP1 złożonego z 599 aminokwasów (A). Podczas alternatywnego 

składania pre-mRNA zostaje wykorzystane alternatywne miejsce akceptorowe 3’ intronu 4., w wyniku czego 

do dojrzałego mRNA zostaje włączony końcowy fragment tego intronu, zawierający kodon STOP. W ten 

sposób powstaje Wariant 3 mRNA o nieznanej funkcji, który potencjalnie może kodować białko o długości 

283 (MCPIP1-b1) lub 325 (MCPIP-b2) aminokwasów (B). 
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Bazy danych dostępne internetowo przewidują występowanie alternatywnych 

wariantów mRNA genu ZC3H12A (NCBI - Gene ID: 80149, Ensemble- 

ENSG00000163874), jednak funkcja i istnienie żadnego z nich nie zostały potwierdzone 

doświadczalnie.  

Jednym z takich przewidywanych alternatywnych wariantów składania pre-mRNA 

ZC3H12A jest Wariant 3 (NCBI - NM_001323551.1 lub Ensemble-ENST00000640233.1). 

Powyższe bazy danych nie są jednak zgodne co do przewidywanej funkcji czy sekwencji 

białka, które miałoby powstawać na matrycy tego alternatywnego wariantu. Na dzień 

dzisiejszy baza danych NCBI przewiduje, że na podstawie wariantu 3 mRNA powstaje 

białko MCPIP1- izoforma b (NCBI- NP_001310480.1) wielkości ok. 35 kDa – w tej pracy 

oznaczona jako MCPIP1-b2 (Ryc. 15B). Natomiast baza danych Ensemble 

(ENST00000640233.1) wskazuje, że transkrypt ten powinien być poddany systemowi 

degradacji – NMD (ang. Nonsense Mediated Decay), ze względu na występowanie w nim 

przedwczesnego kodonu STOP. Jednocześnie mamy tu odniesienie do potencjalnie 

powstającego białka wielkości ok. 32 kDa, oraz odnośnik do bazy danych UniProt- 

(A0A1W2PQC8). W tej pracy to potencjalnie powstające białko oznaczono jako MCPIP1-

b1 (Ryc. 15B).  

Analiza sekwencji nukleotydowej przewidywanego alternatywnego wariantu 3 

mRNA ZC3H12A wskazuje, że powstał on w trakcie alternatywnego składania pre-mRNA 

poprzez użycie alternatywnego miejsca akceptorowego 3’ podczas wycinania intronu 4 

(Ryc. 15B). Obserwację tę potwierdzono poprzez analizę sekwencji pod kątem 

potencjalnych miejsc akceptorowych w odległości 100 nt przed rozpoczęciem eksonu 5 genu 

ZC3H12A w programie Human Splicing Finder-wersja 3.1 [149]. Wynik analizy 

przedstawiono w Tabeli 4.  

Uzyskane wyniki wskazują na występowanie potencjalnego miejsca akceptorowego, 

w pozycji -96 od miejsca rozpoczęcia eksonu 5 (wiersz zaznaczony na żółto) w obrębie, 

którego występuje trakt pirymidyn oraz sekwencja AG na końcu 3’. Wysoka, przypisana dla 

tego miejsca wartość konsensusowa, zbliżona do wartości przypisanej dla miejsca 

akceptorowego Wariantu 1 mRNA (tutaj wiersz zaznaczony na zielono – WT) wskazuje na 

duże prawdopodobieństwo użycia takiego miejsca akceptorowego w procesie składania pre-

mRNA (Tabela 4.). 
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Tabela 4. Wynik analizy potencjalnych miejsc akceptorowych genu ZC3H12A przy użyciu programu 

Human Splicing Finder 

Pozycja w 
stosunku 

do 
rozpoczęcia 

eksonu 5 

Typ 
miejsca 

składania 
Motyw 

Nowe potencjalne 
miejsce składania 

Wartość konsensusowa 
 (0-100) 

-96 Akceptor tattcttcccagca tattcttcccagCA 89,19 

-92 Akceptor cttcccagcaaggc cttcccagcaagGC 80,28 

-69 Akceptor gccccttctcagca gccccttctcagCA 85,54 

-62 Akceptor ctcagcaattagaa ctcagcaattagAA 73,06 

-59 Akceptor agcaattagaagtc agcaattagaagTC 66,68 

-35 Akceptor tcccacctccagag tcccacctccagAG 89,93 

-33 Akceptor ccacctccagagag ccacctccagagAG 76,63 

-31 Akceptor acctccagagagtt acctccagagagTT 71,91 

-12 Akceptor caccctctgcagGT caccctctgcagGT 91,9 (WT) 

 

7.3.1 Nadekspresja Wariantu 3 mRNA ZC3H12A prowadzi do syntezy białka 

MCPIP1-b1, ale nie MCPIP1-b2. 

Następnym etapem było sprawdzenie relatywnego czasu półtrwania Wariantu 3 

mRNA w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia przewidywań bazy danych Ensemble, że 

transkrypt ten zostaje poddany systemowi degradacji – NMD. W tym celu komórki A431 

poddano działaniu aktynomycyny D, po czym komórki lizowano w punktach czasowych 0, 

15, 30, 90 i 180 min. Następnie wyizolowano całkowite RNA oraz przeprowadzono analizę 

qRT-PCR. Relatywny czas półtrwania obliczono poprzez dopasowanie krzywej metodą 

regresji nieliniowej. Uzyskane wyniki wskazują, że relatywny czas półtrwania Wariantu 3 

mRNA ZC3H12A wynosi 22 min., co jednocześnie nie potwierdza przewidywań, że 

transkrypt ten jest poddawany systemowi degradacji NMD (Ryc. 16A).  

W następnym etapie porównano poziom Wariantu 3 mRNA między komórkami 

nowotworowymi naskórka – linii A431, a komórkami prawidłowymi NHEK. W tym celu 

zaprojektowano startery tak, aby z pośród wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A 

rozpoznawały tylko Wariant 3 mRNA, a prawidłowość uzyskanego produktu PCR 

sprawdzono poprzez sekwencjonowanie. Analizę poszerzono również o porównanie 

poziomu wszystkich wariantów transkryptu ZC3H12A. W tym celu zastosowano startery, 

które zaprojektowano tak, aby rozpoznawały sekwencję nukleotydową wspólną dla 

wszystkich dostępnych w bazie danych NCBI przewidywanych wariantów mRNA 

ZC3H12A. Startery te stosowano również do analizy ekspresji genu ZC3H12A w części 

rozprawy poświęconej promieniowaniu UVB oraz stymulacji IL-17A, bez rozróżnienia 



71 

 

poszczególnych wariantów składania. Zaprojektowanie starterów specyficznie 

rozpoznających tylko podstawowy Wariant 1 mRNA z pośród wszystkich przewidywanych 

wariantów mRNA ZC3H12A nie powiodło się, ze względu na obecność niespecyficznych, 

dodatkowych produktów reakcji qRT-PCR, o zbliżonej do siebie wielkości (dane 

niepokazane). Przypuszczalnie jest to spowodowane dużym podobieństwem sekwencji 

nukleotydowej Wariantu 1 oraz innych wariantów mRNA ZC3H12A. Wszystkie użyte w 

reakcji qRT-PCR startery zebrano w tabeli 3, w rozdziale „Materiały i metody”). 

Komórki A431 oraz pierwotne keratynocyty wysiano 24h przed lizą w równej ilości. 

Następnie wyizolowano całkowite RNA i przeprowadzono analizę qRT-PCR. 

Zaobserwowano, że poziom zarówno Wariantu 3 jak i poziom wszystkich wariantów mRNA 

ZC3H12A jest znacząco wyższy w komórkach prawidłowych – NHEK niż w komórkach 

nowotworowych linii A431, przy czym dla Wariantu 3 obserwujemy prawie 3-krotny wzrost 

(p<0,05), a dla wszystkich wariantów wzrost ok. 7-krotny (p<0,01) (Ryc. 16B). Należy 

również zwrócić uwagę, że procentowa zawartość Wariantu 3 w stosunku do wszystkich 

wariantów mRNA ZC3H12A w komórkach A431 wynosi 4%, podczas gdy w komórkach 

prawidłowych NHEK tylko 1,8% (Ryc. 16B). 

Następnie sprawdzono czy nadekspresja Wariantu 3 prowadzi do syntezy białka 

MCPIP1-b1 lub MCPIP1-b2 (Ryc. 15B). W tym celu osobno namnożono sekwencje 

kodujące przewidywane białka na matrycy cDNA pochodzącego z pierwotnych 

keratynocytów i wklonowano je do plazmidów pcDNA. Następnie przeprowadzono 

transfekcję komórek A431 uzyskanymi plazmidami, a po 24h komórki zlizowano i 

przeprowadzono analizę Western blot. Zaobserwowano, że tylko transfekcja komórek 

plazmidem pcMCPIP1-b1 oraz pcMCPIP1-b1-3xFlag prowadzi do nadekspresji białka 

MCPIP1-b1. W przypadku plazmidu pcMCPIP1-b1 uzyskano 2 prążki: mocny prążek na 

wysokości ok. 35 kDa i drugi, słabszy prążek znajdujący się zaraz pod poprzednim. Białko 

MCPIP1-b1 jest rozpoznawane przez przeciwciała własnej produkcji, które rozpoznają 

również podstawową formę białka MCPIP1-a (Ryc. 16C i D). Stosując przeciwciała anty-

MCPIP1 oraz dłuższą ekspozycję podczas wywoływania membrany zaobserwowano słabe 

prążki na wysokości 35 kDa w przypadku pustego plazmidu pcDNA oraz pcMCPIP1-b2, co 

może wskazywać na endogenne występowanie białka MCPIP1-b1, jednak w niewielkiej 

ilości (Ryc. 16C). Transfekcja plazmidem pcMCPIP1-b2 oraz pcMCPIP1-b2-3xFlag nie 

dała żadnego sygnału pochodzącego od nadekspresji białka MCPIP1-b2, z zastosowanych 

przeciwciał anty-Flag lub anty-MCPIP1a (Ryc. 16C i D). Wydłużanie czasu inkubacji 
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komórek po transfekcji oraz modyfikacje plazmidu pcMCPIP1-b2-3xFLAG poprzez 

wydłużanie rejonu poprzedzającego potencjalną sekwencję kodującą to białko również nie 

dały sygnału nadekspresji (dane niepokazane).  

 

Ryc. 16. Nadekspresja Wariantu 3 mRNA ZC3H12A prowadzi do syntezy białka MCPIP1-b1, ale nie 

MCPIP1-b2. Komórki A431 traktowano aktynomycyną D (Act D) w stężeniu 2 µg/ml, po czym izolowano 

całkowite RNA we wskazanych punktach czasowych oraz przeprowadzono analizę qRT-PCR. Jako genu 

referencyjnego użyto genu B2M. Relatywny czas półtrwania transkryptu obliczono poprzez dopasowanie 

krzywej metodą regresji nieliniowej (A).  Komórki A431 oraz pierwotne keratynocyty (NHEK) wysiano 24h 

przed lizą w równej ilości. Wyizolowano całkowite RNA i przeprowadzono analizę qRT-PCR. Jako genu 

referencyjnego użyto genu B2M. Wyniki przedstawiono na wykresie jako wartość średnia ± odchylenie 

standardowe z 3 niezależnych eksperymentów (B). Komórki A431 transfekowano plazmidami pcMCPIP1-b1 

oraz pcMCPIP1-b2 (C) lub pcMCPIP1-b1-3xFLAG oraz pcMCPIP1-b2-3xFLAG (D) 24h przed lizą. 

Następnie ekstrakty białkowe poddano analizie Western blot. Kontrolę eksperymentu stanowiły komórki 

transfekowane pustym plazmidem pcDNA 3.0. Jako białko referencyjne użyto β-aktynę. Rezultaty 

przedstawiono w postaci wyniku reprezentacyjnego z 3 niezależnych eksperymentów.  

 

Na podstawie uzyskanych powyżej wyników w dalszej części badań skupiono się 

tylko na białku MCPIP1-b1. Białko to jest prawie 2-krotnie mniejsze od podstawowego 

białka MCPIP1-a oraz wykazuje duże podobieństwo sekwencji aminokwasowej, tzn. w 

rejonie 1-272 aminokwasu występuje tu 100-procentowa identyczność, natomiast 11 

aminokwasów na C-końcu białka MCPIP1-b1 jest całkowicie inna ze względu na włączenie 

do sekwencji kodującej mRNA fragmentu intronu 4. (Ryc. 17 oraz 15B). 
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Ryc. 17. Porównanie sekwencji aminokwasowej białka MCPIP1-a oraz MCPIP1-b1. Sekwencja 

aminokwasowa izoformy MCPIP1-b1 wykazuje 100% identyczności w stosunku formy MCPIP1-a w zakresie 

1-272 aa (Aminokwasy na czarnym tle). 11 aminokwasów na C-końcu białka MCPIP1-b1 różni się 

(zaznaczone na czerwono) ze względu na włączenie do Wariantu 3 mRNA ZC3H12A fragmentu intronu 4. 

 

7.3.2 Cytokiny prozapalne indukują ekspresję Wariantu 3 mRNA ZC3H12A 

W kolejnym etapie sprawdzono, jak stymulacja cytokinami wpływa na poziom 

mRNA Wariantu 3 ZC3H12A. Analizę poszerzono o sprawdzenie poziomu wszystkich 

wariantów mRNA ZC3H12A. W tym celu komórki A431 stymulowano następującymi 

rekombinowanymi ludzkimi cytokinami: IL-1β, IL-6, MCP-1 oraz TNF. Komórki lizowano 

po 1h, 6h oraz 24h, po czym wyizolowano całkowite RNA i przeprowadzono reakcję qRT-

PCR.  

 Zaobserwowano, że w pierwszej godzinie stymulacji komórek poziom Wariantu 3 

mRNA ZC3H12A spada o prawie 80 % w stosunku do komórek niestymulowanych (Ctrl) 

pod wpływem IL-6 (p<0,01) oraz o ponad 60% pod wpływem MCP-1 (p<0,01). Natomiast 

analizując poziom wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A spadek o prawie 90% jest 

obserwowany tylko dla IL-6 (p<0,05). Po 6h stymulacji poziom mRNA Wariantu 3 znacząco 

wzrasta po stymulacji wszystkimi stosowanymi cytokinami (IL-1β - ponad 3-krotnie 

(p<0,01), IL-6 - prawie 2-krotnie (p<0,01), TNF – prawie 4-krotnie (p<0,01) oraz MCP-1 – 

ponad 2-krotnie (p<0,05)). W przypadku wszystkich wariantów istotny statystycznie ponad 

4-krotny wzrost obserwujemy tylko w przypadku stymulacji IL-1β (p<0,05). Po 24h 

stymulacji poziom mRNA Wariantu 3 utrzymuje się na podniesionym poziomie – o prawie 

90 % (p<0,05) tylko pod wpływem stymulacji IL-1β. Natomiast po 24h stymulacji IL-6 

poziom Wariantu 3 spada o 50% w stosunku do komórek kontrolnych (p<0,001). Poziom 

wszystkich wariantów po 24h stymulacji utrzymuje się na ok. 3-krotnie (p<0,05) 

podniesionym poziomie tylko w przypadku stymulacji IL-1β. (Ryc. 18A). 



74 

 

 

Ryc. 18. Cytokiny prozapalne indukują ekspresję Wariantu 3 mRNA ZC3H12A. Komórki stymulowano 

cytokinami w stężeniach: IL-1β - 15 ng/ml, IL-6 - 40 ng/ml, MCP-1 - 20 ng/ml oraz TNF - 20 ng/ml (A) lub 

inhibitorami w stężeniach: epoksomycyna - 100 nM, Bay11-7082 - 20 µM oraz rapamycyna - 0,5 µM (B). We 

wskazanych punktach czasowych komórki lizowano, a następnie izolowano RNA oraz przeprowadzano 

reakcję qRT-PCR. Jako genu referencyjnego użyto genu B2M. Wyniki zostały przedstawione jako wartość 

średnia ± odchylenie standardowe z 3 niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona 

przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Następnie sprawdzono, w jaki sposób zastosowanie związków: epoksymycyny - 

inhibitora proteasomu, Bay 11-7082 - inhibitora ścieżki NFκB oraz rapamycyny - inhibitora 

ścieżki mTOR, wpłynie na poziom mRNA Wariantu 3 ZC3H12A. Analizę poszerzono o 

sprawdzenie poziomu wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A. W tym celu komórki A431 

traktowano inhibitorami przez 6, 12 oraz 24h. Następnie komórki lizowano, wyizolowano 

całkowite RNA oraz przeprowadzono rekcję qRT-PCR. 

Zaobserwowano, że po 6h stymulacji stosowanymi inhibitorami nie ma istotnych 

statystycznie różnic w poziomie mRNA Wariantu 3 oraz wszystkich wariantów mRNA 

ZC3H12A w stosunku do komórek niestymulowanych. Po 12h stymulacji poziom Wariantu 

3 mRNA spada o ok. 95% pod wpływem działania rapamycyny (p<0,05). Po 12h obserwuje 

się również istotny statystycznie prawie 4-krotny wzrost poziomu wszystkich wariantów 

mRNA ZC3H12A pod wpływem działania epoksomycyny (p<0,05), który dla Wariantu 3 

jest obserwowany dopiero po 24h (ok. 6-krotny, p<0,01). Zastosowanie inhibitora Bay 11-

7082 nie spowodowało istotnych statystycznie zmian poziomu Wariantu 3 ani też 

wszystkich wariantów ZC3H12A (Ryc. 18B). 

 

7.3.3 Nadekspresja Wariantu 3 przyspiesza podziały komórek linii A431 

W celu przybliżenia funkcji jaką może pełnić białko MCPIP1-b1, komórki A431 

transdukowano indukowanym doksycykliną systemem lentiwirusowym niosącym plazmidy 

pLIX Puro – pusty plazmid kontrolny, pLIX -MCPIP1-b1, oraz pLIX-MCPIP1-a. Aby 

sprawdzić, jak zmienia się poziom białek związanych z cyklem komórkowym komórki pLIX 

Puro, pLIX MCPIP1-b1 oraz pLIX MCPIP1-a traktowano doksycykliną w stężeniu 1 µg/ml 

przez 24h. Następnie zebrano ekstrakty białkowe i przeprowadzono analizę Western blot.  

Zaobserwowano, że nadekspresja MCPIP1-b1 nie zmienia poziomu białka MCPIP-

a, natomiast podnosi poziom cyklin E2 (o ponad 150%, p<0,05) i B1 (o 50 %, p<0,001), 

białka Myt1 (o prawie 40%, p<0,05), fosforylowanej formy białka Wee-1 (o 50%, p<0,001) 

i Histonu H3 (o prawie 30%, p<0,05), a obniża o 60% poziom białka p21 (p<0,01) w 

stosunku do komórek transdukowanych pustym plazmidem pLIX Puro. 

Odwrotny efekt w przypadku poziomu większości badanych białek obserwujemy po 

nadekspresji białka MCPIP1-a w stosunku do komórek kontrolnych pLIX Puro. Znacząco 

spada wówczas poziom Cyklin E2 (o prawie 90%, p<0,01) i B1 (o prawie 70%, p<0,001), 

białka cdc2 (o prawie 60%, p<0,01), p21 (o prawie 70%, p<0,001) oraz fosforylowanej 

formy białka Wee1 (o 50%, p<0,05). Porównując zmiany otrzymane dla komórek pLIX 
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MCPIP1-a w stosunku do pLIX MCPIP1-b1 możemy zaobserwować istotny statystycznie 

spadek poziomu cyklin E2 (o 96 %, p<0,05) i B1 (o 80%, p<0,0001), Myt1 (o 50%, p<0,05), 

cdc2 (o 66%, p<0,05) oraz fosforylacji białka Wee1 (o 65%, p<0,01). Co ciekawe nie 

obserwujemy różnic poziomu białka p21 między komórkami pLIX MCPIP1-b1, a pLIX 

MCPIP1-a (Ryc. 19A). 

Aby sprawdzić wpływ nadekspresji białka MCPIP1-b1 na profil cyklu komórkowego 

komórki pLIX Puro, pLIX MCPIP1-b1 oraz pLIX MCPIP1-a traktowano doksycykliną w 

stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Następnie komórki trypsynizowano, utrwalono, wybarwiono 

jodkiem propidyny i zanalizowano pod kątem procentowej zawartości komórek w 

poszczególnych fazach cyklu komórkowego, metodą cytometrii przepływowej. 

Zaobserwowano, że nadekspresja białka MCPIP1-b1 zwiększa o 3,4% populację komórek 

w fazie przejścia G2/M w stosunku do komórek pLIX Puro (p<0,05). Nadekspresja białka 

MCPIP1-a zmniejsza natomiast populację komórek w fazie G2/M zarówno w stosunku do 

komórek kontrolnych pLIX Puro (o 3,3 %, p<0,05), jak i komórek pLIX MCPIP1-b1 (o 

6,7%, p<0,001). Analizując uzyskane wyniki możemy również zaobserwować zmniejszenie 

populacji komórek w fazie G0/G1 (o 11,5%, p<0,01) oraz niewielkie, ale istotne 

statystycznie zwiększenie populacji komórek występujących w fazie S (o 1,7%, p<0,05) dla 

komórek pLIX MCPIP1-b1 w stosunku do komórek pLIX MCPIP1-a (Ryc. 19B). 

Sprawdzono również jak nadekspresja białka MCPIP1-b1 wpłynie na podziały 

komórek A431. W tym celu komórki pLIX Puro, pLIX MCPIP1-b1 oraz pLIX MCPIP1-a 

traktowano doksycykliną w stężeniu 1 µg/ml przez 24, 48, 72 i 96h. We wskazanych 

punktach czasowych komórki trypsynizowano, wybarwiono błękitem trypanu i policzono. 

Uzyskane wyniki wskazują, że komórki z nadekspresją białka MCPIP1-b1 w stosunku do 

komórek z nadekspresją białka MCPIP1-a dzielą się ponad 2-krotnie szybciej po 48h 

(p<0,01), 72h (p<0,01) oraz 96h (p<0,001) stymulacji doksycykliną. Natomiast w stosunku 

do komórek kontrolnych pLIX Puro istotny statystycznie wzrost podziałów komórek pLIX-

MCPIP1-b1 obserwujemy tylko po 96h (o 27%, p<0,05). Nadekspresja białka MCPIP1-a w 

stosunku do komórek pLIX Puro obniża tempo podziałów komórek po 24h o 40% (p<0,05), 

po 48h o 60% (p<0,05), po 72h o 50% (p<0,01) oraz po 96h o 42% (p<0,01) (Ryc. 19C).  
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Ryc. 19. Nadekspresja białka MCPIP1-b1 przyspiesza podziały komórek A431. Komórki A431 

transdukowane systemem lentiwirusowym niosącym plazmidy pLIX MCPIP1-b1, pLIX MCPIP1-a 

indukowano do nadekspresji doksycykliną o stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Jako kontroli użyto komórki 

transdukowane pustym plazmidem pLIX Puro. Następnie komórki zlizowano oraz przeprowadzono analizę 

Western blot stosując wskazane przeciwciała. Jako białka referencyjnego użyto β-aktynę. Rezultaty 

przedstawiono w postaci wyniku reprezentatywnego oraz jako analizę densytometryczną (A). Po 24h indukcji 

komórek pLIX Puro, pLIX MCPIP1-b1, pLIX MCPIP1-a doksycykliną komórki strypsynizowano, 

wybarwiono jodkiem propidyny, po czym zanalizowano profil cyklu komórkowego przy użyciu cytometrii 

przepływowej (B). Komórki pLIX Puro, pLIX MCPIP1-b1 oraz pLIX MCPIP1-a indukowano doksycykliną 

24h, 48h, 72h lub 96h po czym komórki trypsynizowano, wybarwiono błękitem trypanu i policzono (C). Na 

wykresach przedstawiono wartość średnią ± odchylenie standardowe z 3 niezależnych eksperymentów. 

Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; 

****p<0,0001). 

 

7.3.4 Białko MCPIP1-b1 nie posiada aktywności RNazowej 

W kolejnym etapie sprawdzono czy białko MCPIP-b1 posiada aktywność RNazową. 

W tym celu komórki pLIX Puro, pLIX MCPIP1-b1 i pLIX MCPIP1-a stymulowano 

doksycykliną o stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Następnie wyizolowano całkowite RNA, 

przeprowadzono reakcję qRT-PCR i sprawdzono poziom mRNA IL-1β oraz IL-6 - znanych 

substratów białka MCPIP1-a oraz mRNA TNF, który również jest regulowany przez białko 

MCPIP1-a, ale nie poprzez aktywność domeny PIN, ale poprzez hamowanie ścieżki 

aktywacji czynnika transkrypcyjnego NFκB, który jest zaangażowany w regulację ekspresji 

TNF [106,150]. Zaobserwowano, że nadekspresja białka MCPIP1-b1 nie obniża poziomu 
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mRNA IL-1β i IL-6 tak jak to ma miejsce w przypadku nadekspresji białka MCPIP1-a dla 

IL-1β o 40% (p<0,01) oraz dla IL-6 o 55% (p<0,05) w stosunku do komórek kontrolnych 

pLIX Puro. Można nawet zaobserwować niewielki wzrost poziomu mRNA IL-1β o 22% 

(p<0,06) i IL-6 o 49% (p<0,06) po nadekspresji białka MCPIP1-b1 w stosunku do komórek 

kontrolnych pLIX Puro. Natomiast zarówno nadekspresja białka MCPIP1-b1 jak i 

nadekspresja MCPIP1-a prowadzi do obniżenia poziomu mRNA TNF w stosunku do 

komórek kontrolnych pLIX Puro, przy czym spadek ten obserwowany dla komórek z 

nadekspresją białka MCPIP1-b1 jest o wiele mniejszy (o 28%, p<0,01) niż dla komórek z 

nadekspresją MCPIP1-a (o 90%, p<0,0001) (Ryc. 20). 

 

Ryc. 20. Białko MCPIP1-b1 nie posiada aktywności RNazowej. Komórki A431 transdukowane systemem 

lentiwirusowym niosącym plazmidy pLIX MCPIP1-b1 oraz pLIX MCPIP1-a indukowano do nadekspresji 

doksycykliną w stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Jako kontroli użyto komórki transdukowane pustym plazmidem 

pLIX Puro. Komórki zlizowano, wyizolowano całkowite RNA oraz przeprowadzono reakcję qRT-PCR. Jako 

genu referencyjnego użyto B2M. Na wykresach przedstawiono wartość średnią ± odchylenie standardowe z 3 

niezależnych eksperymentów. Istotność statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001, ****p<0,0001). 

 

 

7.3.5 Białko MCPIP1-a degraduje Wariant 3 mRNA ZC3H12A. 

Aby sprawdzić czy białko MCPIP1-a degraduje Wariant 3 mRNA ZC3H12A w 

pierwszej kolejności porównano poziom Wariantu 3 w komórkach z nadekspresją dzikiej 

formy białka MCPIP1-a oraz w komórkach z nadekspresją formy zmutowanej białka 

MCPIP1-a w pozycji D141N, która powoduje zniesienie aktywności RNazowej. W tym celu 

komórki A431 transdukowano indukowanym doksycykliną systemem lentiwirusowym 

niosącym plazmidy pLIX Puro, pLIX MCPIP1-a WT oraz pLIX MCPIP1-a D141N. 

Następnie komórki stymulowano doksycykliną w stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Po tym czasie 

komórki zlizowano, wyizolowano ekstrakty białkowe w celu sprawdzenia poziomu 

nadekspresji białka MCPIP1-a WT oraz MCPIP1-a D141N metodą Western blot, a także 

wyizolowano całkowite RNA i przeprowadzono reakcję qRT-PCR.  
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Zaobserwowano, że poziom Wariantu 3 mRNA spada o 47% (p<0,001) pod 

wpływem nadekspresji białka MCPIP1-a WT w porównaniu do komórek kontrolnych pLIX 

Puro, natomiast po nadekspresji formy zmutowanej MCPIP1-a D141N poziom mRNA 

Wariantu 3 wzrasta ponad 2-krotnie (p<0,01) w stosunku do nadekspresji białka MCPIP1-a 

WT (Ryc. 21A).  

Aby potwierdzić bezpośrednie oddziaływanie białka MCPIP1-a z transkryptem 

Wariantu 3 ZC3H12A przeprowadzono immunoprecypitacje białko-RNA. W tym celu 

komórki A431 transdukowano indukowanym doksycykliną systemem lentiwirusowym, 

niosącym plazmidy pLIX Puro oraz pLIX MCPIP1-a D141N z dołączoną potrójną metką 

FLAG na N-końcu białka. Po 24h stymulacji doksycykliną komórki strypsynizowano i 

przeprowadzono procedurę immunoprecypitacji stosując przeciwciała anty-Flag 

opłaszczone na kulkach magnetycznych. Wyizolowano białko oraz RNA związane do złoża 

oraz przeprowadzono analizę Western blot i RT-PCR. 

Wyniki analizy Western blot wskazują, że białko MCPIP1-a D141N 3xFlag w 

całości zostało związane do kulek magnetycznych, o czym świadczy silny prążek 

pochodzący od białka MCPIP1-a D141N 3xFlag dla przeciwciał anty-Flag, występujący w 

części oznaczonej jako „IP” oraz brak tego prążka w części „S/N” -oznaczający lizat, który 

podczas immunoprecypitacji nie został związany ze złożem. Brak sygnału pochodzącego od 

β-aktyny w części „IP” potwierdza brak zanieczyszczeń pochodzących od niespecyficznie 

wiążących się do złoża białek (Ryc. 21B). Analiza wyników reakcji RT-PCR wskazuje, że 

białko MCPIP1-a D141N 3xFlag związane do kulek magnetycznych bezpośrednio 

oddziałuje z transkryptem Wariantu 3 o czym świadczy prążek występujący w części „IP”, 

podobnie jak to ma miejsce w przypadku użytej kontroli pozytywnej, czyli mRNA IL-6 - 

znanego substratu białka MCPIP1-a. Jako kontrolę negatywną użyto mRNA Alas (Ryc. 

21B). 
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Ryc. 21. MCPIP1-a degraduje Wariant 3 mRNA ZC3H12A. Komórki A431 transdukowane systemem 

lentiwirusowym niosącym plazmidy pLIX MCPIP1-a-WT oraz pLIX MCPIP1-a-D141N indukowano do 

nadekspresji doksycykliną w stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Jako kontroli użyto komórki transdukowane pustym 

plazmidem pLIX Puro. Komórki zlizowano, wyizolowano ekstrakty białkowe oraz całkowite RNA, po czym 

przeprowadzono analizę Western blot oraz qRT-PCR. Jako białka referencyjnego użyto β-aktynę. Jako genu 

referencyjnego użyto B2M. Na wykresie przedstawiono wartość średnią ± odchylenie standardowe. Istotność 

statystyczna została określona przy pomocy testu t-studenta (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) (A). Komórki 

A431 transdukowane systemem lentiwirusowym niosącym plazmid pLIX MCPIP1-a-D141N-3xFlag 

indukowano do nadekspresji doksycykliną o stężeniu 1 µg/ml przez 24h. Jako kontroli użyto komórki 

transdukowane pustym plazmidem pLIX Puro. Następnie komórki zlizowano, przeprowadzono 

immunoprecypitację białko-RNA stosując przeciwciała anty-Flag, po czym wyizolowano RNA oraz 

przeprowadzono reakcję RT-PCR, której wyniki przedstawiono w postaci reprezentatywnego obrazu 

elektroforetycznego. Jako kontrolę pozytywną immunoprecypitacji zastosowano IL-6, a jako kontrolę 

negatywną – Alas. Aby sprawdzić wydajność wiązania białka MCPIP1-a-3xFlag do złoża przeprowadzono 

analizę Western blot. Oznaczenia: INP – „Input” - lizat wyjściowy, IP- lizat po immunoprecypitacji związany 

ze złożem, S/N – „supernatant” - lizat, który nie został związany ze złożem (B). Wszystkie przedstawione 

wyniki zostały potwierdzone w 3 niezależnych eksperymentach. 

 

8 WYNIKI UZUPEŁNIAJĄCE 

8.1.1 Wyciszenie ekspresji MCPIP1 skutkuje wzrostem poziomu całkowitego 

miRNA w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A 

 Aby przybliżyć rolę jaką pełni białko MCPIP1 w komórkach HaCaT stymulowanych 

IL-17A przeprowadzono procedurę wyciszenia ekspresji MCPIP1 przy pomocy systemu 

lentiwirusowego opartego o shRNA. Komórki HaCaT z wyciszeniem białka MCPIP1 

(shMCPIP1) oraz komórki transdukowane shRNA kontrolnym (shCtrl) stymulowano IL-

17A przez 15h, a następnie zlizowano w celu izolacji białka oraz RNA. Stopień wyciszenia 
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MCPIP1 sprawdzono przy pomocy analizy Western blot, natomiast wyizolowane całkowite 

RNA posłużyło do analizy zawartości miRNA przy użyciu bioanalizatora Agilent.  

 Uzyskane wyniki wskazują, że komórki HaCaT z wyciszeniem MCPIP1 

(shMCPIP1) zawierają o ok. 50% więcej miRNA niż komórki kontrolne (shCtrl) po 

stymulacji IL-17A (Ryc. S1). 

 

Ryc. S1. Wyciszenie białka MCPIP1 podnosi poziom całkowitego miRNA. Komórki HaCaT poddano 

transdukcji lentiwirusowej w celu wyciszenia ekspresji MCPIP1. Następnie komórki stymulowano IL-17A w 

stężeniu 33,3 ng/ml przez 15h po czym wyizolowano całkowite RNA, które poddano analizie z użyciem 

bioanalizatora Agilent. Przeprowadzono analizę małego RNA w zakresie wielkości 40-150 nt. Wyniki 

przedstawiono w postaci obrazu rozdziału elektroforetycznego oraz elektroforogramów, gdzie zaznaczono 

zakres miRNA 10-40 nt. Procentową zawartość miRNA przedstawiono jako stosunek miRNA/całkowite małe 

RNA z jednego eksperymentu. 

 

8.1.2 Wyciszenie MCPIP1 zmienia profil mRNA w komórkach HaCaT 

stymulowanych IL-17A 

 Aby sprawdzić, jak zmienia się profil ekspresji genów na poziomie transkryptu pod 

wpływem wyciszenia białka MCPIP1 w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A 

wykonano analizę mikromacierzy Affymetrix. W tym celu przeprowadzono procedurę 

wyciszania ekspresji MCPIP1 wg protokołu opisanego powyżej. Następnie komórki 

stymulowano IL-17A w stężeniu 33,3 ng/ml przez 15h. Stopień wyciszenia MCPIP1 

sprawdzono przy pomocy analizy Western blot, natomiast wyizolowane całkowite RNA 

posłużyło do analizy profilu ekspresji genów.  
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 Uzyskane wyniki wskazują na globalne zmiany profilu transkryptów w 

stymulowanych IL-17A komórkach HaCaT z wyciszeniem białka MCPIP1 (shMCPIP1) w 

stosunku do komórek kontrolnych (shCtrl). W komórkach z wyciszeniem białka MCPIP1 

zidentyfikowano 290 transkryptów, których poziom uległ przynajmniej 1,5-krotnej zmianie, 

w stosunku do komórek kontrolnych. Z pośród nich 126 transkryptów wykazało wzrost, a 

174 uległo spadkowi w komórkach z wyciszeniem MCPIP1, w stosunku do komórek 

kontrolnych. Na wykresie przedstawiono tylko te transkrypty, które uległy przynajmniej 2-

krotnej zmianie w komórkach z wyciszeniem białka MCPIP1, w stosunku do komórek 

kontrolnych (Ryc. S2A). Z wyłonionych w ten sposób 30 transkryptów poziom 14 uległ 

spadkowi (co przedstawiono na wykresie w postaci ujemnych wartości „Fold change”), 

natomiast poziom 16 transkryptów wzrósł (co przedstawiono na wykresie w postaci 

dodatnich wartości „Fold change”) w komórkach z wyciszeniem białka MCPIP1, w 

stosunku do komórek kontrolnych (Ryc. S2A).   

 Wyłonione 290 transkryptów, których poziom uległ przynajmniej 1,5-krotnej 

zmianie zostały przyporządkowane do odpowiednich procesów biologicznych przy pomocy 

internetowej platformy DAVID 6.8 [144]. Transkrypty, których poziom zwiększył się pod 

wpływem wyciszenia białka MCPIP1 zostały przyporządkowane do 36 procesów 

biologicznych z czego wybrano 24 procesy związane ze skórą lub łuszczycą (Ryc. S2B), 

natomiast transkrypty, których poziom obniżył się zostały przyporządkowane do 20 

procesów biologicznych, z czego wybrano 12 procesów związanych ze skórą lub łuszczycą 

(Ryc. S2C).  
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Ryc. S2. Wyciszenie MCPIP1 zmienia profil mRNA w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A. 

Komórki HaCaT poddano transdukcji lentiwirusowej w celu wyciszenia ekspresji MCPIP1. Następnie komórki 

stymulowano IL-17A w stężeniu 33,3 ng/ml przez 15h po czym wyizolowano całkowite RNA, które 

przeznaczono do analizy profilu mRNA przy użyciu mikromacierzy Affymetrix. Na wykresie przedstawiono 

zidentyfikowanych 30 transkryptów, których poziom uległ przynajmniej 2-krotnej zmianie (Wartość Fold 

change) w komórkach shMCPIP1 w stosunku do komórek shCtrl (A). Zidentyfikowane transkrypty, których 

poziom uległ przynajmniej 1,5-krotnej zmianie przyporządkowano do procesów biologicznych przy użyciu 

platformy DAVID 6.8. Na osobnych wykresach przedstawiono procesy biologiczne przyporządkowane do 

transkryptów, które w komórkach shMCPIP1 w stosunku do komórek shCtrl uległy wzrostowi (B) oraz 

spadkowi (C). Analiza przedstawia wynik z jednego eksperymentu. 



84 

 

9 DYSKUSJA 

 

Skóra jest organem, który stanowi pierwszą linię obrony w walce ze szkodliwymi 

czynnikami środowiska zewnętrznego. Naskórek jest pierwszą warstwą ochronną naszego 

organizmu i z tego względu jest najbardziej narażony na działanie czynników zewnętrznych. 

Keratynocyty stanowią najliczniejszą populację komórek budujących naskórek i 

odpowiadają nie tylko za utrzymanie struktury tkanki, ale również odgrywają ważną rolę w 

reakcjach obronnych. W odpowiedzi na działanie czynników środowiska zewnętrznego, 

takich jak promieniowanie UV czy patogeny wydzielają szereg mediatorów stanu zapalnego, 

jak cytokiny, prostaglandyny czy peptydy przeciwdrobnoustrojowe, które mają m. in. na 

celu aktywację komórek układu immunologicznego [7,62,79]. Jednak długo utrzymujący się 

stan zapalny w skórze daje początek wielu chorobom, takim jak łuszczyca, atopowe 

zapalenie skóry czy nowotwory [65,151–153]. Patogeneza tych chorób jest bardzo złożona 

i nie jest jeszcze dostatecznie poznana. W przypadku łuszczycy obecnie dostępne sposoby 

leczenia mają charakter miejscowy i często muszą być stosowane przez całe życie bez szansy 

całkowitego wyleczenia, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych markerów, które 

pozwolą na opracowanie innowacyjnych terapii w walce z chorobami o podłożu zapalnym 

skóry.  

Białko MCPIP1 ma szerokie działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, oraz 

przeciwwirusowe, co sprawia, że jest ono kluczowym białkiem dla utrzymania homeostazy 

organizmu [109,134,150]. Dlatego stanowi ono potencjalne narzędzie terapeutyczne w 

walce z wieloma chorobami. Mechanizm działania białka MCPIP1 opiera się głównie o jego 

aktywność RNazową względem transkryptów kodujących cytokiny prozapalne, białka 

antyapoptotyczne, a także miRNA czy RNA pochodzenia wirusowego 

[103,104,110,130,134]. 

 Ekspresja MCPIP1 jest aktywowana pod wpływem szeregu czynników prozapalnych, 

takich jak IL-1β, MCP-1, TNFα oraz LPS [101,107,150]. Do tej pory jednak nie było 

żadnych doniesień na temat wpływu promieniowania UVB na ekspresję MCPIP1. Dlatego 

to zadanie było pierwszym etapem przedstawionych tu badań. Promieniowanie UV stanowi 

największy środowiskowy karcynogen [4]. UVB jest odpowiedzialne za powstawanie stanu 

zapalnego w wierzchnich warstwach skóry oraz wykazuje znacznie większą kancerogenność 

niż promieniowanie UVA [3,5]. Uzyskane w tej pracy wyniki wskazują, że ekspresja 

MCPIP1 na poziomie mRNA oraz białka zmienia się w sposób dynamiczny pod wpływem 
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promieniowania UVB [154]. W początkowych godzinach po naświetlaniu obserwujemy 

wyraźny spadek poziomu mRNA oraz białka MCPIP1, chociaż zmiany te nie są istotne 

statystycznie. W kolejnych godzinach po naświetlaniu obserwujemy przejściowy wzrost 

poziomu mRNA oraz białka MCPIP1, który następnie powraca do poziomu podstawowego 

po ok. 12h dla mRNA oraz po 24h po naświetlaniu dla białka. Obserwowane efekty różnią 

się nieco w zależności od użytej dawki promieniowania UVB. Efekt początkowego zaniku 

białka MCPIP1, a następnie jego aktywacji w komórkach Hela poddanych działaniu IL-1β 

oraz LPS był również obserwowany w pracy Iwasaki i wsp. [104]. Pokazano, że efekt ten 

wywołany jest początkową proteasomalną degradacją białka MCPIP1 oraz częściowo 

degradacją swojego własnego transkryptu przez białko MCPIP1, a następnie syntezą 

transkryptu de novo. Dowiedziono, że początkowe zahamowanie białka MCPIP1 jest 

konieczne, aby zapoczątkować odpowiedź zapalną oraz aktywować systemy obronne 

organizmu np. w odpowiedzi na infekcję. Następnie dochodzi do aktywacji negatywnych 

regulatorów stanu zapalnego, takich jak białko MCPIP1, aby zredukować negatywne skutki 

tego stanu. Podobnie wytłumaczenie może stać za początkowym obniżeniem poziomu 

MCPIP1, a następnie jego aktywacją pod wpływem promieniowania UVB, jednak 

wyjaśnienie dokładnego mechanizmu dynamicznych zmian ekspresji MCPIP1 pod 

wpływem promieniowania UVB wymaga dalszych badań. Próba częściowego przybliżenia 

mechanizmu aktywacji MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB była kolejnym 

etapem tej pracy.  

 Po przeprowadzeniu eksperymentów zaobserwowano, że oprócz białka MCPIP1 o 

przewidywanej wielkości występuje druga, mniejsza forma białka o nieznanym pochodzeniu 

i funkcji. Poziom obydwu form białka MCPIP1 jest do siebie odwrotnie proporcjonalny, co 

widać szczególnie w przypadku 8h po naświetlaniu komórek promieniowaniem UVB oraz 

w pracy Skalniaka i wsp., gdzie badano rolę białka MCPIP1 w keratynocytach 

stymulowanych promieniowaniem UVA [155]. Mniejsza forma białka MCPIP1 może 

powstawać w wyniku proteolitycznego cięcia białka MCPIP1 pełnej długości lub być 

izoformą białka MCPIP1 powstałą w wyniku np. alternatywnego składania pre-mRNA. 

Zagadnienie to zostało dokładniej przedyskutowane w dalszej części rozprawy.  

 Badania z użyciem aktynomycyny D wskazują, że promieniowanie UVB nie wpływa 

na stabilność transkryptu MCPIP1, a do wzrostu ekspresji MCPIP1 indukowanego 

promieniowaniem UVB konieczna jest synteza nowego transkryptu. Inną sytuację 

obserwujemy natomiast w przypadku zastosowania inhibitora translacji, cykloheksymidu, 
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który użyto, aby sprawdzić, czy aktywacja białka MCPIP1 pod wpływem promieniowania 

UVB jest wynikiem syntezy nowego białka MCPIP1 czy może wzrostu stabilności białka 

już istniejącego. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że promieniowanie UVB 

stabilizuje istniejące już białko MCPIP1, innymi słowy do wzrostu poziomu białka MCPIP1 

pod wpływem promieniowania UVB nie jest kluczowa synteza białka de novo, ale wzrost 

stabilności już istniejącego białka. Mechanizm tej stabilizacji białka MCPIP1 nie jest jeszcze 

poznany. Do tej pory opisano kilka mechanizmów regulacji stabilności białka MCPIP1. 

Należą do nich aktywność proteasomu oraz parakaspazy Malt-1 [104,127]. Przypuszczalnie, 

jeden z nich jest również zaangażowany w regulację stabilności białka MCPIP1 pod 

wpływem promieniowania UVB. Analiza mniejszej formy białka MCPIP1 o wielkości ok. 

35kDa w keratynocytach poddanych działaniu cykloheksymidu wskazuje, że jej poziom nie 

zmienia się w komórkach nienaświetlanych w przeciwieństwie do białka pełnej długości, co 

wskazuje na dużą stabilność tej formy i prawdopodobnie niską zależność od procesu 

translacji. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że forma ta powstaje w wyniku 

proteolitycznego cięcia białka pełnej długości. Dodatkowym dowodem tego przypuszczenia 

może być fakt, że w komórkach naświetlanych promieniowaniem UVB i poddanych 

działaniu cykloheksymidu białko MCPIP1 pełnej długości, jak wspomniano wyżej ulega 

stabilizacji, co może świadczyć o zmniejszeniu proteolitycznego cięcia tego białka, a w 

konsekwencji zaniku powstawania formy mniejszej, co dokładnie obserwujemy po 8 i 12h 

po naświetlaniu komórek promieniowaniem UVB [154]. 

W kolejnym etapie badań sprawdzono jakie szlaki sygnalizacyjne są zaangażowane w 

ekspresję MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB. W tym celu zastosowano szereg 

inhibitorów farmakologicznych. Sprawdzono ścieżki: NFκB, mTOR, p38, JNK1/2 oraz 

ERK 1/2, z pośród których tylko szlak NFκB okazał się być zaangażowany w ekspresję 

MCPIP1 na poziomie białka, zarówno w komórkach naświetlanych promieniowaniem UVB 

jak i w komórkach nienaświetlanych. Zaangażowanie czynnika transkrypcyjnego NFκB w 

ekspresję MCPIP1 jest już dobrze udokumentowane w innych pracach, pod wpływem m. in. 

IL-1β czy inhibitora proteasomu MG-132 [107,156]. Ścieżka NFκB ulega silnej aktywacji 

pod wpływem promieniowania UVB, warto jednak wspomnieć, że aktywacja ta zachodzi w 

sposób niezależny od proteasomalnej degradacji inhibitora IκBα [147,157]. Istnieją również 

doniesienia, że użyty w tej pracy inhibitor Bay 11-7082 jest nie tylko inhibitorem ścieżki 

NFκB, ale również negatywnie reguluje działanie proteasomu, co może mieć też pośrednio 

wpływ na stabilność białka MCPIP1 pod wpływem promieniowania UVB  [145,146].  
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Zastosowanie rapamycyny pokazało, że ścieżka mTOR jest zaangażowana w 

ekspresję MCPIP1, tylko w komórkach nienaświetlanych promieniowaniem UVB. Do tej 

pory nie ma żadnych doniesień literaturowych na temat zaangażowania ścieżki mTOR w 

ekspresję MCPIP1, jednak uzyskany wynik jest spójny z wynikiem obserwowanym w 

dalszej części rozprawy, gdzie zastosowanie rapamycyny w komórkach A431 spowodowało 

przejściowe obniżenie ekspresji genu ZC3H12A, co sugeruje zaangażowanie tej ścieżki 

sygnałowej w regulację ekspresji MCPIP1.  

Białko MCPIP1 jest znane głównie jako negatywny regulator stanu zapalnego, ze 

względu na swoją własność endorybonukleazową. Zaobserwowano, że wyciszenie białka 

MCPIP1 w keratynocytach poddanych działaniu UVB podnosi poziom mRNA czynników 

prozapalnych, takich jak IL-8, TNFα oraz cyklooksygenaza 2 (Cox-2) oraz poziom 

wydzielanej IL-8 [154]. Dane literaturowe pokazują, że mRNA IL-8 oraz Cox2 (PTGS2) są 

bezpośrednimi substratami białka MCPIP1, co uzasadnia otrzymany w tej pracy wynik 

[105,116]. Natomiast poziom TNF jest również regulowany przez białko MCPIP1, ale 

dokłądny mechanizm tej regulacji jest niejasny. MCPIP1 wpływa negatywnie na ścieżkę 

aktywacji czynnika transkrypcyjnego NFκB, który jest zaangażowany w regulację ekspresji 

TNF [106,150].  

Wyciszenie ekspresji MCPIP1 powoduje wzrost żywotności oraz aktywności 

metabolicznej keratynocytów traktowanych promieniowaniem UVB, co sprawdzono przy 

użyciu testu MTT, pomiaru zawartości ATP oraz barwieniem komórek błękitem trypanu 

[154]. Obserwowany wzrost przeżywalności keratynocytów jest prawdopodobnie związany 

ze zmniejszoną aktywacją apoptozy, co objawia się mniejszym poziomem ciętej 

proteolitycznie kaspazy 3, obniżonym poziomem fosforylacji białka p53, a w konsekwencji 

niższym poziomem białek p21 oraz Puma, których transkrypcja jest aktywowana przez 

białko p53. Ponadto obserwujemy podniesiony poziom mRNA anty-apoptotycznego 

czynnika Bcl-2 w komórkach z wyciszeniem ekspresji MCPIP1 traktowanych 

promieniowaniem UVB [154]. Dane literaturowe pokazują, że anty-apoptotyczne 

transkrypty z rodziny Bcl-2 zostały opisane jako substraty białka MCPIP1 w komórkach 

raka piersi [134]. Te same badania podają, że nadekspresja białka MCPIP1 powoduje wzrost 

poziomu ciętej proteolitycznie kaspazy 3, co jest objawem wzmożonej apoptozy i 

jednocześnie jest zgodne z uzyskanymi przeze mnie wynikami. Białko p53 stanowi również 

ważny regulator przeżywalności komórek w odpowiedzi na działanie promieniowania UV. 

Dowiedziono, że w pierwotnych keratynocytach fosforylacja białka p53 w pozycji Ser15 
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jest zależna od aktywności kinazy p38 [17], co może również potwierdzać obserwowany w 

tej pracy jednoczesny spadek fosforylacji białka p38 oraz p53 pod wpływem wyciszenia 

MCPIP1 [154]. W pracy Skalniaka i wsp. wykazano, że aktywacja p53 oraz p38 obniża się 

również w komórkach HaCaT z wyciszoną ekspresją MCPIP1 traktowanych 

promieniowaniem UVA, jednak w tych komórkach białko p53 występuje w formie 

zmutowanej [155]. Białko p53 jako czynnik transkrypcyjny jest odpowiedzialny za 

transaktywację genów kodujących białka Puma oraz p21 [158,159]. Niedawno 

opublikowane badania potwierdzają zaangażowanie białka MCPIP1 w regulację poziomu 

białka p21 [160,161]. Pokazano, że nadekspresja białka MCPIP1 podnosi poziom białka p21 

w komórkach linii Caki-1 w sposób zależny od własności RNazowej [160]. Natomiast 

hematopoetyczne komórki macierzyste pozbawione ekspresji MCPIP1 wykazują obniżony 

poziom mRNA p21 [161]. Białko p21 jest też inhibitorem progresji cyklu komórkowego, 

dlatego jego obniżony poziom w keratynocytach z wyciszeniem MCPIP1 może tłumaczyć 

podwyższony poziom cykliny D1 [154]. Wpływ na regulację cyklu komórkowego ma też 

kinaza p38. Aktywacja tej kinazy pod wpływem promieniowania UV powoduje zatrzymanie 

cyklu komórkowego [162], dlatego obserwowany tutaj spadek aktywności kinazy p38 może 

również tłumaczyć wyższy poziom Cykliny D1 w komórkach z wyciszeniem MCPIP1. Inne 

badania donoszą również, że nadekspresja białka MCPIP1 aktywuje kinazy JNK, p38 oraz 

białka p53 i PUMA w kardiomioblastach, co jest spójne z obserwowanym przeze mnie 

odwrotnym efektem w keratynocytach z wyciszeniem MCPIP1 [163]. Kinaza ERK 1/2 jest 

związana z przeżywalnością komórki, ale również bierze udział w procesie fotostarzenia 

skóry oraz generacji sygnałów anty-apoptotycznych [24,164,165]. Dlatego podwyższony 

poziom aktywacji kinazy ERK 1/2 w keratynocytach z wyciszeniem MCPIP1 może również 

tłumaczyć większą przeżywalność tych komórek.  

Wyciszenie białka MCPIP1 spowodowało obniżenie poziomu fosforylowanej w 

pozycji Ser536 formy białka p65, jednej z podjednostek czynnika NFκB. Dotychczasowe 

prace pokazują, że białko MCPIP1 jest negatywnym regulatorem ścieżki NFκB 

[106,107,150]. Jednak w badaniach tych sprawdzano głównie zdolność wiązania czynnika 

transkrypcyjnego NFκB do DNA oraz aktywność promotorów genów regulowanych przez 

czynnik NFκB, takich jak TNFα oraz iNOS. Inne badania wskazują, że komórki poddane 

działaniu inhibitora proteasomu MG-132 wykazują jednoczesną aktywację białka MCPIP1 

oraz zwiększoną fosforylację białka p65 [166]. Warto również zaznaczyć, że ścieżka 

aktywacji czynnika NFκB może zachodzić wieloma różnymi drogami, w zależności od typu 

komórek czy rodzaju stymulacji [30]. Przykładowo w keratynocytach poddanych działaniu 
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promieniowania UVB, aktywacja NFκB zachodzi niezależnie od proteasomalnej degradacji 

inhibitora IκBα i zwiększonej fosforylacji podjednostki p65 w pozycji Ser536 [147]. Tak 

więc korelacja pomiędzy białkiem MCPIP1 i czynnikiem transkrypcyjnym NFκB bardzo 

złożona i zależna od wielu czynników. 

 

 Wielu chorobom skóry towarzyszą procesy zapalne. Jedną z takich chorób jest 

łuszczyca. Zmiany łuszczycowe charakteryzują się podwyższonym poziomem IL-17A 

[167]. Według badań, u pacjentów dotkniętych łuszczycą występuje podwyższony poziom 

mRNA kodującego białko MCPIP1, który wraca do poziomu podstawowego po 

zastosowaniu terapii opartej na przeciwciałach anty-IL-17A/IL-17R [77]. Rola białka 

MCPIP1 w patogenezie tej choroby nie jest dokładnie poznana. Dlatego kolejnym celem 

pracy było przybliżenie roli białka MCPIP1 w keratynocytach stymulowanych IL-17A. 

Aktywność limfocytów pomocniczych Th17, polegająca m. in. na wydzielaniu IL-

17A pełni ważną rolę w patofizjologii łuszczycy. Fakt ten jest potwierdzony dużą 

efektywnością terapii kierowanej do pacjentów z łuszczycą, której celem jest blokowanie 

IL-17A oraz jej receptora [74,168,169]. Keratynocyty stanowią największą populacje 

komórek skóry, które posiadają na swojej powierzchni receptory IL-17, dlatego stanowią 

potencjalny prozapalny cel tej cytokiny [76]. Poznanie roli aktywowanych pod wpływem 

IL-17A genów pozwoli na głębsze zrozumienie patogenezy łuszczycy. Globalne analizy 

ekspresji genów pozwoliły na wyłonienie transkryptów aktywowanych pod wpływem IL-17 

w keratynocytach [76,170]. Transkrypt ZC3H12A kodujący białko MCPIP1 zawierał się w 

grupie 10 transkryptów najmocniej aktywowanych pod wpływem IL-17 oraz został 

zaproponowany jako jeden z transkryptów umożliwiających rozróżnienie tkanki zdrowej od 

tkanki łuszczycowej [78]. Przedstawione w tej pracy badania pokazują, że komórki HaCaT 

poddane działaniu IL-17A wykazują podwyższony poziom mRNA ZC3H12A w sposób 

dawkozależny. Podobny efekt można zaobserwować w keratynocytach pierwotnych 

stymulowanych IL-17A oraz IL-17F, ale nie IL-17C [73]. Inne badania donoszą również o 

aktywacji ekspresji genu ZC3H12A pod wpływem IL-17A w hepatocytach [171] oraz w 

pierwotnych keratynocytach mysich [75]. Somma i wsp. pokazuje, że transkrypt ZC3H12A 

jest stabilizowany pod wpływem stymulacji IL-17A poprzez interakcję z białkami CIKS 

oraz DDX3X [75]. 

Ekspresja MCPIP1 na poziomie białka zostaje zaktywowana po 6h i 15h stymulacji 

IL-17A, natomiast po 24h wraca do poziomu podstawowego. Niedawno opublikowane 
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badania pokazały, że mysie pierwotne keratynocyty stymulowane IL-17A przez 30 oraz 60 

min. charakteryzują się zanikiem białka MCPIP1 [172]. Te badania wraz z wynikami 

przedstawionymi tutaj wskazują, że poziom białka MCPIP1 zmienia się w sposób 

dynamiczny pod wpływem stymulacji IL-17A, podobnie jak to ma miejsce w przypadku 

keratynocytów stymulowanych promieniowaniem UVB [154].  

Aby wyłonić ścieżkę sygnalizacyjną zaangażowaną w aktywację ekspresji MCPIP1 pod 

wpływem IL-17A sprawdzono jakie szlaki sygnalizacyjne ulegają aktywacji pod wpływem 

IL-17A. Uzyskane wyniki wykazały, że IL-17A aktywuje ścieżki NFκB i STAT3. W 

przypadku ścieżki NFκB zaobserwowano podwyższenie poziomu fosforylacji białka p65 

[73]. Somma i wsp. również wykazali zwiększoną aktywność czynnika transkrypcyjnego 

NFκB pod wpływem 4h stymulacji IL-17 mysich embrionalnych fibroblastów, jednak 

aktywność ta nie jest wymagana do stabilizacji mRNA ZC3H12A [75]. Takaishi i wsp. 

potwierdzili zaangażowanie ścieżki NFκB w proces przejściowego zaniku białka MCPIP1 

przy krótkich czasach stymulacji keratynocytów IL-17A. Efekt ten objawia się niewielkim 

wzrostem fosforylacji białka p65 oraz kinazy IKKα/β, jednak nie obserwuje się wówczas 

degradacji inhibitora IκBα, co wskazuje na nową niekanoniczną ścieżkę aktywacji NFκB 

[172]. Autorzy wykazali, że indukowany IL-17A zanik białka MCPIP1 zachodzi w wyniku 

proteasomalnej degradacji, tak jak to opisano w przypadku stymulacji komórek Hela IL-1β 

w pracy Iwasaki i wsp. [104], na co również miałby wskazywać fakt, że użycie inhibitora 

proteasomu utrudnia zanik białka MCPIP1 w krótkich czasach stymulacji IL-17A [172]. 

Jednak trzeba być ostrożnym w stosowaniu inhibitorów proteasomu MG-132 oraz 

epoksomycyny w kontekście stabilności białka MCPIP1, ponieważ jak wykazano w pracy 

Skalniaka i wsp. inhibitory te mocno aktywują ekspresję MCPIP1, a nie podnoszą stabilności 

białka wskutek zahamowania aktywności proteasomu [173]. Dlatego bardziej 

prawdopodobne wydaje się, że zanik białka MCPIP1 pod wpływem krótkich czasów 

stymulacji IL-17A jest związany z zahamowaniem aktywności STAT3, co również 

obserwuje się w tej pracy [172]. Przypuszczenie to jest spójne z przedstawioną w tej pracy 

tezą, że aktywacja ścieżki STAT3 jest konieczna do wzrostu ekspresji MCPIP1 po 15h 

stymulacji IL-17A [73].  

 Aby potwierdzić zaangażowanie ścieżki STAT3 we wzrost ekspresji MCPIP1 pod 

wpływem IL-17A zastosowano farmakologiczny inhibitor - AZD1480. Zahamowanie 

ścieżki aktywacji STAT3 uniemożliwiło aktywację białka MCPIP1 pod wpływem działania 

IL-17A, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stymulacji komórek IL-6 [73]. Do tej pory 
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nie ma żadnych doniesień literaturowych na temat zaangażowania ścieżki STAT3 w 

ekspresję MCPIP1. Badania wskazują, że poziom STAT3 wzrasta w tkankach 

łuszczycowych w porównaniu do tkanki zdrowej, a myszy transgeniczne z nadekspresją 

aktywnego cDNA kodującego STAT3 spontanicznie rozwijają skórne zmiany łuszczycowe, 

co wskazuje na duże zaangażowanie tej ścieżki w rozwój łuszczycy [89].  

Aby przybliżyć rolę jaką pełni białko MCPIP1 w keratynocytach stymulowanych IL-

17A, wykorzystano komórki HaCaT z wyciszoną ekspresją MCPIP1 przy pomocy shRNA. 

Następnie przeprowadzono analizę zawartości całkowitego miRNA oraz globalną analizę 

profilu mRNA przy użyciu mikromacierzy Affymetrix. Zaobserwowano, że wyciszenie 

MCPIP1 w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A podnosi poziom całkowitego 

miRNA. Wynik ten jest zgodny z dobrze udokumentowaną rolą białka MCPIP1 jako 

negatywnego regulatora miRNA. Udowodniono, że MCPIP1 współzawodniczy z białkiem 

Dicer i  przecina terminalną pętlę pre-miRNA, przez co hamuje jego dojrzewanie, a w 

konsekwencji zaburza funkcję wyciszania mRNA [110]. 

Analiza mikromacierzy wyłoniła prawie 300 transkryptów, których poziom uległ 

przynajmniej 1,5-krotnej zmianie w komórkach z wyciszeniem MCPIP1 w stosunku do 

komórek kontrolnych, po stymulacji IL-17A. Transkrypty te przyporządkowano do 

odpowiednich procesów biologicznych, aby ukazać globalny wpływ białka MCPIP1 na 

działanie komórki, a także wybrano kilka transkryptów, których poziom sprawdzono metodą 

qRT-PCR.  

Uzyskane wyniki wskazują, że wyciszenie MCPIP1 globalnie wpływa na ekspresję 

genów w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A. Wyciszenie białka MCPIP1 ma 

wpływ na szereg procesów biologicznych z czego największa ilość zmienionych 

transkryptów była związana z fizjologią naskórka (różnicowanie keratynocytów, 

keratynizacja, rozwój naskórka), co zwraca uwagę na fakt, że białko MCPIP1 pełni 

prawdopodobnie kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej homeostazy tej tkanki. Ponadto,  

transkrypty, których poziom zwiększył się pod wpływem wyciszenia MCPIP1 zostały 

przyporządkowane do wielu procesów związanych aktywnością cytokin oraz stanem 

zapalnym, co jest zgodne z dobrze znaną już rolą białka MCPIP1 jako negatywnego 

regulatora stanu zapalnego [103,104,107]. Transkrypty, których poziom obniżył się pod 

wpływem wyciszenia MCPIP1 zostały przyporządkowane do kluczowych procesów 

komórkowych, głównie związanych z epigenetyczną regulacją ekspresji genów, organizacją 
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chromatyny, transkrypcją czy stabilnością białek. Rola białka MCPIP1 w regulacji tych 

procesów nie jest jeszcze dobrze poznana. 

Patogeneza łuszczycy obejmuje wszystkie główne procesy fizjologiczne naskórka, 

w których metaloproteinazy aktywnie uczestniczą. Mają one zdolność degradacji białek 

macierzy zewnątrzkomórkowej oraz błony podstawnej naskórka, dlatego pełnią ważną rolę 

w przebudowie tkanki skórnej, migracji komórek, angiogenezie czy apoptozie. Podczas 

rearanżacji tkanki metaloproteinazy są konieczne do modyfikacji struktury i kompozycji 

macierzy zewnątrzkomórkowej oraz błony podstawnej. W procesach angiogenezy oraz 

migracji komórek metaloproteinazy wzmagają permabilizację naczyń włosowatych poprzez 

rozluźnianie połączeń między komórkami. Są one kluczowe zarówno do utrzymania 

homeostazy prawidłowej tkanki skórnej jak i funkcjonowania skóry w warunkach 

patologicznych [174].  

Analiza wybranych transkryptów metodą qRT-PCR pokazała, że komórki z obniżoną 

ekspresją MCPIP1 stymulowane IL-17A charakteryzują się podwyższonym poziomem 

szeregu transkryptów, takich jak MMP-1, MMP-3, MMP-9, MMP-13, Serpina B3 oraz 

S100A7.  

Poziom MMP-1, inaczej Kolagenazy-1 znacząco wzrasta w skórze łuszczycowej 

[175]. Wysoki poziom MMP-1 jest też obserwowany w osoczu pacjentów z łuszczycą [176]. 

W patogenezie tej choroby aktywność MMP-1 jest konieczna do migracji keratynocytów, 

przebudowy macierzy oraz błony podstawnej [174,177]. Do tej pory nie było doniesień na 

temat wpływu białka MCPIP1 na poziom tej metaloproteinazy.  

MMP-3, inaczej Stromelizyna 1 bierze udział w migracji komórek i przebudowie 

tkanki. Jej substratami są inne metaloproteinazy, w wyniku czego dochodzi do ich aktywacji. 

W zmianach łuszczycowych znajduje się w warstwie bazalnej keratynocytów, w 

podwyższonej ilości w osoczu oraz ulega ekspresji w komórkach układu immunologicznego 

[174,178]. Doniesienia na temat wpływu białka MCPIP1 na ekspresję MMP-3 są 

niejednoznaczne. Badania Makki i wsp. pokazują, że białko MCPIP1 nie wpływa na poziom 

MMP-3 w chondrocytach [126]. Łabędź-Masłowska i wsp. donoszą, że nadekspresja 

MCPIP1 podnosi poziom MMP-3 w komórkach mezenchymalnych [179]. W 

przedstawionej tu pracy poziom mRNA MMP-3 znacząco wzrasta pod wpływem wyciszenia 

MCPIP1 w komórkach HaCaT, co może wskazywać na fakt, że wpływ białka MCPIP1 na 

poziom tej metaloproteinazy zależy od typu komórek lub rodzaju stymulacji. 
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MMP-9, inaczej Żelatynaza B bierze udział w modyfikacji macierzy oraz błony 

podstawnej, wpływa na migrację komórek oraz angiogenezę [174]. Bierze również udział w 

aktywacji IL-1β [180]. Ekspresja MMP-9 jest prawdopodobnie zależna od aktywności 

NFκB [181]. Występuje na podwyższonym poziomie w zmianach łuszczycowych, a także 

w osoczu pacjentów z łuszczycą [175]. Poziom ekspresji MMP-9 koreluje z 

zaawansowaniem choroby [182]. Zaobserwowano, że wyciszenie MCPIP1 znacząco 

podnosi poziom mRNA MMP-9 w komórkach HaCaT stymulowanych IL-17A. W 

przeciwieństwie do badań przedstawionych w mojej rozprawie, Liang i wsp. pokazują, że 

białko MCPIP1 nie wpływa na poziom MMP-9 w makrofagach [150]. 

MMP-13, znana również jako Kolagenaza-3 bierze udział w migracji keratynocytów, 

angiogenezie oraz gojeniu się ran [183]. W zmianach łuszczycowych występuje na 

niewykrywalnym poziomie [178], co być może jest związane z aktywnością białka MCPIP1, 

którego poziom w tkance łuszczycowej jest bardzo wysoki [73,184]. To przypuszczenie 

potwierdza również fakt, że wyciszenie ekspresji MCPIP1 spowodowało kilkukrotny wzrost 

mRNA tej metaloproteinazy. 

Metaloproteinazy pełnią też ważną rolę w chorobach zwyrodnieniach stawów, gdzie 

pod wpływem wzmożonej ich aktywności dochodzi do nadmiernej degradacji kolagenu i 

innych białek macierzy zewnątrzkomórkowej, co zaburza homeostazę chrząstki i tym 

samym stabilność stawów [185]. Kluczową rolę w tym schorzeniu przypisuje się aktywności 

MMP-1 i MMP-13, a także MMP-3, MMP-9, których ekspresja jest indukowana przez 

cytokiny prozapalne, takie jak IL-1β oraz TNFα [185]. Makki i wsp. niedawno pokazali, że 

w chondrocytach mir-139 obniża poziom mRNA MCPIP1 poprzez bezpośrednie wiązanie 

rejonu 3’UTR, natomiast nadekspresja mir-139 powoduje wzrost MMP-13 [186]. 

Obserwacja ta wskazuje na negatywny wpływ MCPIP1 na poziom MMP-13, obserwowany 

również w tej pracy. Inna praca Makki i wsp. pokazuje, że białko MCPIP1 bezpośrednio 

reguluje ekspresję MMP-13 w sposób zależny od aktywności RNazowej [126].  

Serpina B3, inaczej SCCA 1 (ang. Squamous Cell Carcinoma Antigen 1) występuje 

na podwyższonym poziomie w skórze łuszczycowej, w osoczu pacjentów oraz została 

zaproponowana jako marker zaawansowania choroby [187]. Produkt proteolitycznego cięcia 

Serpiny B3 został zidentyfikowany jako jeden z autoantygenów łuszczycy jako choroby 

autoimmunologicznej [188]. Serpina B3 jest również używana jako marker do diagnostyki i 

leczenia raka płaskonabłonkowego skóry (kolczystokomórkowego) [189]. Badania donoszą, 

że oprócz pełnienia funcji inhibitora proteaz serynowych, Serpina B3 hamuje również 
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apoptozę w komórkach naświetlanych UV, poprzez bezpośrednie oddziaływanie oraz 

hamowanie kinazy JNK1 [190]. Obserwowany tutaj podwyższony poziom mRNA Serpiny 

B3 pod wpływem wyciszenia MCPIP1 jest spójny z obserwowanym wcześniej spadkiem 

aktywności kinazy JNK pod wpływem wyciszenia MCPIP1 w keratynocytach 

naświetlanych promieniowaniem UVB, co być może jest związane ze wzrostem ekspresji 

Serpiny B3. Do tej pory nie ma żadnych danych literaturowych na temat wpływu białka 

MCPIP1 na ekspresję Serpiny B3. 

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe pełnią ważną rolę w patogenezie łuszczycy. 

Peptydy z rodziny S100 są zaangażowane w szereg procesów, takich jak regulacja 

czynników transkrypcyjnych, fosforylacji białek, progresji cyklu komórkowego, 

różnicowania czy odpowiedzi immunologicznej [191].  

Psoriazyna, inaczej peptyd S100A7 występuje na podwyższonym poziomie w 

zmianach łuszczycowych [192]. W zdrowych komórkach epitelialnych występuje na niskim 

poziomie, ale w keratynocytach może ulec aktywacji pod wpływem, takich czynników jak 

wapń, witamina D, produkty pochodzenia  bakteryjnego, TNF-α, IL-17A oraz IL-22 [191]. 

Często lokalizuje się w skórze w okolicach zakażeń bakteryjnych. Działanie psoriazyny jest 

związane ze zmianami różnicowania keratynocytów i zostało skorelowane z procesem 

nowotworzenia [193]. Jej działanie przeciwdrobnoustrojowe jest skierowane głównie 

przeciwko bakterii E. coli [79]. Poza działaniem przeciwdrobnoustrojowym psoriazyna 

wykazuje również prozapalne działanie chemotaktyczne, w stosunku do neutrofili oraz 

limfocytów T CD4+ [194]. W przedstawionych tu badaniach poziom mRNA S100A7 ulega 

podwyższeniu pod wpływem wyciszenia MCPIP1 w komórkach stymulowanych IL-17A. 

Obserwacje te zostały potwierdzone w pracy Monin i wsp., gdzie w mysich neonatalnych 

keratynocytach pozbawionych ekspresji MCPIP1 poziom mRNA S100A7 jest podwyższony 

w komórkach stymulowanych IL-17A oraz IL-17C [184]. 

 Do rodziny S100A zaliczana jest również kalprotektyna – kompleks dwóch 

peptydów S100A8 i S100A9. Kalprotektyna posiada własności przeciwdrobnoustrojowe w 

stosunku do bakterii E. coli, Klebsiella spp., S. aureus oraz Staphylococcus epidermidis, a 

także grzybów  C. albicans [195]. Kompleks ten jest związany z wieloma chorobami o 

podłożu zapalnym [196]. W naskórku, poziom S100A8 i S100A9 jest podniesiony w 

keratynocytach o potencjale hiperproliferacyjnym, np. podczas gojenia się ran, a także w 

zmianach łuszczycowych [197]. Stymulacja komórek raka jelita grubego peptydami 

S100A8/A9 prowadzi do wzrostu ekspresji genu ZC3H12A kodującego białko MCPIP1 
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[198]. W przedstawionych tu badaniach poziom S100A8 wzrasta pod wpływem wyciszenia 

MCPIP1, chociaż obserwowane zmiany nie są istotne statystycznie [73]. Natomiast 

obserwacje te zostały potwierdzone w pracy Takaishi i wsp., w której autorzy wykazali, że 

w mysich pierwotnych keratynocytach z wyciszonym MCPIP1 występuje podwyższony 

poziom mRNA S100A8, chociaż ta regulacja zdaje się być niezależna od aktywności 

RNazowej białka MCPIP1 [172]. Do tej pory nie ma doniesień na temat wpływu białka 

MCPIP1 na poziom S100A9, jednak w przedstawionych tu wynikach otrzymanych metodą 

qRT-PCR oraz na podstawie analizy mikromacierzy można zaobserwować wzrost mRNA 

S100A9 w komórkach z wyciszeniem MCPIP1 stymulowanych IL-17A, mimo że uzyskane 

zmiany nie są istotne statystycznie. 

 Na podstawie przedstawionych w mojej pracy wyników można wysnuć wniosek, że 

białko MCPIP1 reguluje poziom wielu kluczowych transkryptów związanych z łuszczycą, 

jednak poznanie dokładnego mechanizmu tej regulacji wymaga dalszych badań. 

 

 Znaczenie białka MCPIP1 w etiologii różnych chorób nie jest do końca wyjaśnione 

m.in. ze względu na fakt, że gen kodujący to białko koduje również formy alternatywne. 

Złożone składanie pre-mRNA jest jednym z głównych form zwiększania różnorodności 

transkryptomu oraz proteomu. Powstawanie alternatywnych wariantów może stanowić 

sposób przystosowania komórki do nowych warunków środowiska, a zaburzenia 

funkcjonowania systemu alternatywnego składania pre-mRNA może być źródłem wielu 

poważnych chorób [99].  

Do tej pory nie było żadnych doniesień literaturowych na temat alternatywnych form 

składania pre-mRNA ZC3H12A, ani też funkcji, jakie te formy mogłyby pełnić w komórce. 

W tej pracy po raz pierwszy doświadczalnie potwierdzono istnienie alternatywnego 

Wariantu 3 mRNA ZC3H12A, który powstaje na skutek użycia alternatywnego miejsca 

akceptorowego 3’ podczas wycinania intronu 4, w wyniku czego do dojrzałego mRNA 

zostaje włączony fragment intronu zawierający przedwczesny kodon STOP. Mimo 

występowania przedwczesnego kodonu STOP, Wariant 3 mRNA ZC3H12A nie ulega 

degradacji systemem NMD. System NMD standardowo degraduje transkrypty, których 

przedwczesny kodon STOP jest zlokalizowany w odległości większej niż 50-55 nt od 

kolejnego łączenia ekson-ekson [199]. W przypadku Wariantu 3 ZC3H12A odległość ta 

wynosi 159 nt, co teoretycznie powinno prowadzić do degradacji systemem NMD, ale znane 

są transkrypty, którym podobnie jak w tym przypadku udaje się uniknąć degradacji [200]. 
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Relatywny czas półtrwania Wariantu 3 ZC3H12A wynosi 22 min., natomiast czas półtrwania 

transkryptów poddanych degradacji NMD wynosi najczęściej mniej niż 1 minutę i zachodzi 

zaraz po eksporcie transkryptu do cytoplazmy [201].  

Zaobserwowano, że poziom zarówno Wariantu 3 jak i wszystkich wariantów mRNA 

ZC3H12A jest wyższy w pierwotnych keratynocytach niż w komórkach nowotworowych 

linii A431, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że procentowa zawartość Wariantu 3 w 

stosunku do pozostałych wariantów w komórkach A431 wynosi 4%, podczas gdy w 

komórkach prawidłowych NHEK tylko 1,8%. Dane literaturowe pokazują, że często różne 

formy składania ulegają ekspresji zarówno w komórkach prawidłowych jak i 

nowotworowych, jednak to zaburzenie równowagi pomiędzy poziomem poszczególnych 

alternatywnych wariantów może prowadzić do wielu schorzeń, w tym chorób nerek czy 

nowotworów, a także może wpływać na odpowiedź organizmu na terapię [202,203]. 

Obserwowana tutaj 2-krotnie wyższa zawartość Wariantu 3 w stosunku do wszystkich 

wariantów mRNA ZC3H12A w komórkach nowotworowych A431 wydaje się być 

uzasadniona ze względu na jego potencjalną funkcję przyspieszania podziałów komórek 

A431, co dokładniej przedyskutowano w dalszej części rozprawy. 

Nadekspresja alternatywnego wariantu ZC3H12A prowadzi do powstania białka 

wielkości ok. 35 kDa. Sekwencja tego białka zgadza się z przewidywaniami bazy danych 

Uniprot (A0A1W2PQC8), co potwierdzono również poprzez analizę spektrometrii mass, 

gdzie wykorzystano lizat komórek A431 z nadekspresją MCPIP1-b1 po immunoprecypitacji 

z przeciwciałami anty-MCPIP1 lub anty-Flag (dane niepokazane). Niestety nie udało się 

potwierdzić tą metodą występowania białka MCPIP1-b1 w formie endogennej. Powodem 

może być fakt, że ilość powstałego białka może być zbyt mała w formie endogennej, aby 

udało się ją wykryć metodą spektrometrii mass. Również użyte do immunoprecypitacji 

przeciwciała anty-MCPIP1 są specyficzne również względem białka MCPIP1-a, co może 

utrudniać identyfikację izoformy występującej w mniejszej ilości niż białko podstawowe. 

Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie do immunoprecypitacji 

specyficznych przeciwciał, rozpoznających C-końcowy fragment białka MCPIP1-b1, co 

pozwoli na odseparowanie białka MCPIP1-b1 od MCPIP1-a. Ponadto, często alternatywne 

warianty transkryptów są charakterystyczne tylko dla określonej tkanki lub ulegają ekspresji 

w odpowiedzi na określone bodźce [97,98], co również może utrudniać ich identyfikację. 

   Przewidywana wielkość białka wg bazy danych Uniprot to 32 kDa, jednak analiza 

Western blot lizatów po nadekspresji MCPIP1-b1 ukazuje silny prążek na wysokości 35kDa 
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oraz słaby prążek znajdujący się tuż poniżej. Różnica między przewidywaną i obserwowaną 

wielkością oraz występowanie dwóch prążków może być spowodowane modyfikacją 

potranslacyjną, która może powodować opóźnienie wędrówki białka w żelu 

poliakryloamidowym. Przypuszczenie to potwierdza również analiza spektrometrii mass, 

która wskazuje, że białko MCPIP1-b1 otrzymane po nadekspresji jest poddawane 

modyfikacji potranslacyjnej w postaci oksydacji metioniny (dane niepokazane). Jednak 

dokładniejsze wyjaśnienie tego zjawiska wymaga dalszych badań. 

Stymulacja komórek A431 cytokinami IL-1β, IL-6, TNF oraz MCP-1 wskazuje, że 

ekspresja Wariantu 3 mRNA jak i wszystkich wariantów ZC3H12A zmienia się w sposób 

dynamiczny, w zależności od użytego stymulanta oraz czasu stymulacji. Przykładowo, po 

1h stymulacji zarówno dla Wariantu 3 jak i pozostałych wariantów obserwujemy spadek 

ekspresji pod wpływem IL-6, co wskazuje na podobny wpływ tej cytokiny na ekspresję 

wszystkich wariantów ZC3H12A. Natomiast po 1h stymulacji komórek cytokiną MCP-1 

obserwujemy spadek poziomu mRNA Wariantu 3, ale nie pozostałych wariantów ZC3H12A, 

co wskazuje na zróżnicowany wpływ tej cytokiny na ekspresję poszczególnych wariantów 

mRNA ZC3H12A. Analizując uzyskane wyniki można zaobserwować największe różnice w 

poziomie ekspresji Wariantu 3 w stosunku do wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A w 

przypadku stymulacji komórek MCP-1 oraz IL-6. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, 

że ścieżki sygnalizacyjne aktywowane pod wpływem stymulacji tymi cytokinami mają 

wpływ na regulację alternatywnego składania pre-mRNA ZC3H12A. Dane literaturowe 

wskazują, że stymulacja cytokinami wpływa na proces alternatywnego składania wielu 

genów [204,205]. Regulacja alternatywnego składania opiera się głównie o działanie tzw. 

czynników składania, takich jak białka SR oraz hnRNP, których aktywność jest regulowana 

m. in. przez odwracalną fosforylację. Wiele znanych kinaz, takich jak JNK, Kinazy Src, 

PKC, Akt oraz ERK 1/2 bezpośrednio fosforylują czynniki składania [206]. Stymulacja 

cytokinami aktywuje szereg ścieżek sygnalizacyjnych związanych z aktywacją kinaz, które 

mogą mieć wpływ na aktywność czynników składania. Stymulacja komórek MCP-1 

prowadzi do aktywacji kinaz MAP, które jak wspomniano wyżej biorą udział w regulacji 

alternatywnego składania [207]. Stymulacja komórek IL-6 aktywuje ścieżkę sygnalizacyjną 

JAK/STAT3, która również ma wpływ na regulację czynników składania [208]. Wybór 

alternatywnego miejsca składania poprzez kompleks składający może być spowodowany 

blokowaniem podstawowego miejsca akceptorowego, które zostaje użyte przy wycinaniu 

intronu 4 podstawowego Wariantu 1 mRNA ZC3H12A przez nieznane jeszcze represorowe 

czynniki składania. Aby dokładniej zbadać mechanizm regulacji alternatywnego składania 
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mRNA ZC3H12A należałoby zidentyfikować czynniki składania wiążące się w rejonie 

alternatywnych miejsc akceptorowych 3’ intronu 4, co może być ciekawym przedmiotem 

dalszych badań. 

Zastosowanie rapamycyny pokazało, że ekspresja Wariantu 3 oraz wszystkich 

wariantów mRNA ZC3H12A jest zależna od ścieżki mTOR. Również inhibitor proteasomu, 

epoksomycyna ma duży, ale przeciwny do rapamycyny wpływ na ekspresję Wariantu 3 oraz 

wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A. Nie mniej jednak, prace Skalniaka i wsp. 

pokazały, że inhibitory proteasomu – MG-132 i epoksomycyna indukują ekspresję MCPIP1 

w sposób zależny od ścieżki NFκB [156,173]. W przedstawionych tu badaniach inhibitor 

ścieżki NFκB oraz aktywności proteasomu – Bay11-7082 nie wywołał dużych zmian w 

ekspresji ZC3H12A w komórkach A431, co wskazuje na prawdopodobnie inny mechanizm 

działania tych inhibitorów.  

Jak już wspomniano wcześniej, często kluczowe znaczenie ma zachowanie równowagi 

pomiędzy zawartością poszczególnych wariantów składania mRNA, dlatego również w tym 

przypadku warto zwrócić uwagę jak zmienia się procentowa zawartość Wariantu 3 mRNA 

w stosunku do wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A pod wpływem użytych inhibitorów 

farmakologicznych. Pozwoli to na określenie, które ścieżki sygnalizacyjne mogą mieć 

wpływ na proces alternatywnego składania mRNA ZC3H12A. Zaobserwowano, że po 6h 

stymulacji komórek epoksomycyną zawartość Wariantu 3 w stosunku do wszystkich 

wariantów wzrasta 5-krotnie, co wskazuje na pozytywny wpływ epoksomycyny na 

przesunięcie równowagi w stronę syntezy Wariantu 3 w stosunku do pozostałych wariantów 

mRNA ZC3H12A. Dane literaturowe potwierdzają, że inhibitory proteasomu mogą wpływać 

na proces alternatywnego składania poprzez regulację czynników składania [209,210]. Po 

12h stymulacji  komórek A431 inhibitorem Bay 11-7082 zawartość Wariantu 3 w stosunku 

do wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A spada prawie 2-krotnie w porównaniu do 

komórek niestymulowanych, co również wskazuje na zaangażowanie ścieżki NFκB w 

regulację alternatywnego składania  mRNA ZC3H12A. Dane literaturowe potwierdzają 

zaangażowanie tej ścieżki w proces alternatywnego składania innych transkryptów [211]. 

Również zastosowanie rapamycyny 5-krotnie obniża zawartość Wariantu 3 w stosunku do 

wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A, w porównaniu do komórek niestymulowanych, co 

wskazuje na duże znaczenie ścieżki mTOR w regulacji alternatywnego składania mRNA 

ZC3H12A. Istnieje już wiele danych literaturowych na temat zaangażowania tej ścieżki w 

regulację składania innych transkryptów [212]. Badania wskazują, że rapamycyna globalnie 
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zmienia profil alternatywnego składania mRNA oraz wzmaga degradację wariantów 

zawierających przedwczesny kodon STOP poprzez system NMD [213]. Wariant 3 mRNA 

ZC3H12A również posiada przedwczesny kodon STOP, dlatego jego wzmożona degradacja 

poprzez system NMD może również tłumaczyć jego znacząco obniżoną zawartość w 

porównaniu do wszystkich wariantów mRNA ZC3H12A po zastosowaniu rapamycyny. 

Zachowanie równowagi między poziomem poszczególnych wariantów składania 

mRNA ZC3H12A może mieć o tyle duże znaczenie, że Wariant 3 oraz Wariant 1 zdają się 

posiadać przeciwne właściwości, co przedyskutowano w kolejnej części rozprawy.  

Aby przybliżyć rolę, jaką spełnia alternatywny wariant składania mRNA ZC3H12A, 

wprowadzono nadekspresję Wariantu 3 kodującego białko MCPIP1-b1 oraz Wariantu 1 

kodującego białko MCPIP1-a, a następnie porównano wpływ nadekspresji tych białek na 

podziały komórek A431. Uzyskane wyniki wskazują, że nadekspresja MCPIP1-b1 

przyspiesza podziały komórek, podczas gdy nadekspresja MCPIP1-a znacząco je hamuje. 

Podobnie przeciwny wpływ nadekspresji MCPIP-b1 w stosunku do MCPIP1-a 

obserwujemy w przypadku analizy populacji komórek w poszczególnych fazach cyklu 

komórkowego, gdzie nadekspresja MCPIP1-b1 promuje przejście komórek przez punkt 

kontrolny G2/M, co również potwierdza podniesiony poziom cykliny B1 oraz cdc2, 

promujących wejście komórki w fazę mitozy [214], a także wzrost fosforylacji Histonu H3 

w pozycji Ser10, co charakteryzuje kondensację chromatyny podczas mitozy [215]. Dla 

większości analizowanych białek efekt wpływu nadekspresji MCPIP1-b1 oraz MCPIP1-a 

jest do siebie przeciwny. Jedynym wyjątkiem jest białko p21, którego poziom spada 

zarówno po nadekspresji MCPIP1-b1 jak i MCPIP1-a. Wskazuje to na podobny mechanizm 

regulacji p21 przez obie izoformy białka MCPIP1. Gen kodujący białko p21 ulega 

transaktywacji przez białko p53, co prowadzi do zahamowania cyklu komórkowego poprzez 

hamowanie cyklino-zależnych kinaz [216]. Jak pokazano wcześniej, wyciszenie białka 

MCPIP1-a obniża poziom białka p21 w pierwotnych keratynocytach stymulowanych 

promieniowaniem UVB. Podobnie nadekspresja białka MCPIP1-a prowadzi do wzrostu 

poziomu p21 w komórkach Caki-1 [160]. Jednak w komórkach A431 nadekspresja 

MCPIP1-a obniża poziom białka p21. Ten przeciwny do poprzednich efekt jest 

prawdopodobnie spowodowany faktem, że komórki płaskonabłonkowego raka skóry, linii 

A431, w przeciwieństwie do pierwotnych keratynocytów oraz komórek Caki-1 posiadają 

mutację w genie kodującym białko p53, co zapobiega aktywacji białka p21 [217]. Tak więc 

obserwowane tutaj zahamowanie cyklu komórkowego objawiające się poprzez zmniejszenie 
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populacji komórek w fazie G/M oraz zwiększenie populacji w fazie G0/G1 w komórkach z 

nadekspresją MCPIP1-a zdaje się być niezależne od aktywności białka p21. Uzyskane tu 

wyniki są spójne z danymi literaturowymi, które wskazują, że wyciszenie MCPIP1-a obniża 

indeks wyjścia komórek z cyklu komórkowego w rozwoju neuronów i wejście w tak zwaną 

fazę spoczynku G0 [218]. Podobnie brak ekspresji MCPIP1-a w limfocytach T CD4+ oraz 

CD8+ powoduje wzrost ekspresji Ki67, który jest markerem zwiększonej progresji cyklu 

komórkowego [127].  

Aby sprawdzić czy białko MCPIP-b1 podobnie jak białko MCPIP1-a posiada 

aktywność RNazy zbadano, jak zmienia się poziom mRNA cytokin prozapalnych pod 

wpływem nadekspresji MCPIP1-b1 oraz MCPIP1-a. W tym celu sprawdzono poziom 

transkryptów IL-1β, IL-6, które są opisane jako substraty białka MCPIP1-a [103,104], a 

także transkrypt TNFα, którego poziom jest regulowany poprzez białko MCPIP1, ale dzięki 

hamowaniu ścieżki aktywacji NFκB [106,150]. Uzyskane wyniki wskazują, że białko 

MCPIP1-b1 w przeciwieństwie do białka MCPIP1-a prawdopodobnie nie posiada 

aktywności RNazy, ponieważ jego nadekspresja nie powoduje spadku poziomu mRNA IL-

1β oraz IL-6, a nawet obserwujemy lekki wzrost poziomu tych transkryptów po nadekspresji 

MCPIP1-b1. Prawdopodobnym wytłumaczeniem tego zjawiska jest brak funkcjonalności 

domeny PIN, obecnej w izoformie MCPIP1-b1 ze względu na niezgodność 11 

aminokwasów na C-końcu białka z sekwencją aminokwasową białka MCPIP1-a. Yokogawa 

i wsp. pokazali, że mutacja w pozycji D278R hamuje oligomeryzację domen PIN i znosi 

aktywność RNazową białka MCPIP1 [108]. Białko MCPIP1-b1 w pozycji 278 posiada 

właśnie argininę (R), co mogłoby tłumaczyć brak aktywności RNazowej. Należy też zwrócić 

uwagę, że białko MCPIP1-b1 nie posiada domeny palca cynkowego, która jest obecna w 

białku MCPIP1-a i odpowiada za wiązanie białka do RNA. Badania in vitro wskazują 

jednak, że domena ta nie jest kluczowa dla aktywności RNazowej, a jedynie zwiększa 

wydajność degradacji RNA [108]. Yokogawa i wsp. stwierdzają, że domena N-końcowa 

pełni kluczową rolę w aktywności RNazowej poprzez oligomeryzację z domeną PIN [108]. 

Domena N-końcowa białka MCPIP1-b1 jest identyczna z domeną występującą w białku 

MCPIP1-a, co wskazuje, że powinna być funkcjonalna. Jej struktura trzeciorzędowa 

przypomina strukturę enzymu wiążącego ubikwitynę – UBE2K [108], która została opisana 

jako domena biorąca udział w hamowaniu ścieżki NFκB [122]. Możliwe więc, że białko 

MCPIP1-b1 mimo braku aktywności RNazowej zachowuje przynajmniej częściowo 

aktywność hamowania ścieżki NFκB, co może potwierdzać niewielki spadek poziomu 

mRNA TNFα pod wpływem nadekspresji MCPIP1-b1.  
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Białko MCPIP1 degraduje swoje własne mRNA w rejonie 3’UTR, co stanowi swego 

rodzaju system autokontroli własnej ekspresji [104]. Rejon 3’UTR Wariantu 1 mRNA 

ZC3H12A w większości pokrywa się z rejonem 3’UTR Wariantu 3, co powoduje, że ich 

stabilność może być podobnie regulowana. Kluczowa dla własności RNazowej białka 

MCPIP1 jest pozycja D141, znajdująca się w obrębie domeny PIN [113]. Uzyskane wyniki 

wskazują, iż nadekspresja MCPIP1-a obniża poziom mRNA Wariantu 3 mRNA ZC3H12A 

w sposób zależny od aktywności RNazowej. Potwierdza to fakt, że nadekspresja białka 

MCPIP1-a z mutacją w pozycji D141N, znoszącą tę aktywność, nie obniża poziomu 

Wariantu 3 mRNA ZC3H12A. Aby potwierdzić bezpośrednie oddziaływanie białka 

MCPIP1-a z mRNA Wariantu 3 przeprowadzono immunoprecypitację białko-RNA. 

Uzyskane wyniki wskazują, że białko MCPIP1-a bezpośrednio oddziałuje Wariantem 3 

mRNA ZC3H12A, podobnie jak z mRNA IL-6, która jest znanym substratem białka 

MCPIP1-a [104]. Rejon 3’UTR Wariantu 3 mRNA ZC3H12A jest znacząco wydłużony ze 

względu na występowanie przedwczesnego rejonu STOP oraz wprowadzenie fragmentu 

intronu 4 do dojrzałego mRNA. Należy również pamiętać, że białko MCPIP1-a jest w stanie 

degradować mRNA transkryptów niezależnie od rejonu 3’UTR [117]. Ciekawym tematem 

dalszych badań będzie zidentyfikowanie dokładnego miejsca wiązania białka MCPIP1-a do 

Wariantu 3 mRNA ZC3H12A.  
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10 WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Na podstawie uzyskanych wyników można wysnuć trzy główne wnioski: 

• Białko MCPIP1 jest ważnym regulatorem stanu zapalnego oraz przeżywalności 

keratynocytów poddanych działaniu promieniowania UVB, 

• IL-17A aktywuje białko MCPIP1, które reguluje poziom wielu transkryptów 

związanych z łuszczycą w komórkach HaCaT, 

• alternatywny wariant składania mRNA ZC3H12A, w przeciwieństwie do wariantu 

podstawowego przyspiesza podziały komórek A431 oraz jest regulowany przez 

białko MCPIP1. 

 

Uzyskane wyniki generują nowe pytania i zagadnienia, które mogą być przedmiotem 

przyszłych badań. Należy do nich: 

• identyfikacja dokładnego mechanizmu dynamicznych zmian ekspresji MCPIP1 pod 

wpływem promieniowania UVB, 

• zbadanie mechanizmu stabilizacji białka MCPIP1 pod wpływem UVB, 

• sprawdzenie czy białko MCPIP1 reguluje poziom transkryptów związanych z 

łuszczycą poprzez ich bezpośrednią degradację, 

• identyfikacja czynników składania odpowiedzialnych za regulację procesu 

alternatywnego składania mRNA ZC3H12A 

• zbadanie roli Wariantu 3 mRNA ZC3H12A w regulacji procesów w komórkach 

prawidłowych i nowotworowych 

• identyfikacja i charakterystyka innych alternatywnych wariantów składania mRNA 

ZC3H12A. 
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