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Streszczenie: Kodowane przez geny MIRNA cząsteczki mikroRNA (miRNA) to krótkie niekodujące 
białek, jednoniciowe RNA powszechnie występujące w genomach wszystkich Eukariota i biorące 
udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. U roślin, miRNA zaangażowane są w podst-
awowe procesy rozwojowe, jak morfogeneza roślin, percepcja hormonów, oraz zmiana fazy wzrostu 
wegetatywnego na generatywny, a ich genami docelowymi w tych procesach są najczęściej geny 
kodujące czynniki transkrypcyjne.
Dotychczas funkcję miRNA identyfikowano pośrednio poprzez poznanie roli regulowanych przez 
nie genów docelowych. Zaproponowane w ostatnich 5 latach nowatorskie metody oparte o techniki 
inżynierii genetycznej otworzyły nowe horyzonty badawcze w identyfikacji regulatorowych funkcji 
cząsteczek miRNA. Oferowane w genomice funkcjonalnej miRNA i opisane w pracy nowatorskie 
strategie badawcze obejmują (i) konstrukty amiRNA kodujące syntetyczne miRNA (amiRNA); (ii) 
linie MIM wykorzystujące zjawisko mimikry sekwencji rozpoznawanej przez badany miRNA; (iii) 
linie STTM będące modyfikacją strategii MIM pozwalające na efektywne zablokowanie aktywn-
ości miRNA; (iv) konstrukty niosące niewrażliwe na miRNA sekwencje genów docelowych; oraz 
(v) reporterowe linie sensorowe służące do czasowo-przestrzennej analizy interakcji miRNA-gen 
docelowy. Poza charakterystyką konstruktów stosowanych w każdej z tych strategii w pracy przed-
stawiono przykłady ich wykorzystania u roślin w badaniach nad miRNA. Ponadto, wskazano także 
potencjalne możliwości wykorzystania nowych, opartych o miRNA strategii w modyfikowaniu ge-
netycznym roślin uprawnych dla potrzeb hodowli. 

Słowa kluczowe: miRNA, geny MIRNA, MIM, amiRNA, analiza funkcjonalna

Summary: miRNAs, encoded by MIRNA genes, are represented by short, single stranded and 
non-coding RNA molecules which are commonly present in all Eukariotic genomes and involved in 
the regulation of the gene expression at post-transcriptional levels. In plants, miRNAs are involved 



256 A.M. WÓJCIK, M.D. GAJ

in essential developmental processes, such as plant morphogenesis, hormone signaling, and devel-
opmental phase transition. 
Till now, miRNA functions were evaluated mostly indirectly by elucidation of the target genes. 
During the last 5 years, novel analytical methods based on the genetic engineering techniques have 
been developed to open new opportunities in research on the regulatory functions of plant miRNAs. 
These methods, described in the presented work, include: (i) amiRNA constructs encoding artificial 
miRNAs; (ii) MIM lines based on the mimicry of the specific miRNA-target sequence; (iii) STTM 
lines, based on MIM strategy and enabled to efficiently inhibit miRNA activity; (iv) constructs 
carrying the resistant to miRNA sequences of the target genes; (v) reporter sensor lines useful in 
spatio-temporal analysis of the miRNA-target interactions. 
Beside characterization of the constructs used in each of these methods, the applications of the novel 
strategies in research on miRNA functions in plants have been described. In addition, some perspec-
tive opportunities for practical use of the miRNA-based strategies for genetic modifications of crops 
in agriculture have been presented. 
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WSTĘP

Przez wiele lat funkcje RNA (ang. Ribonucleic Acid) w komórkach organi-
zmów pro- i eukariotycznych utożsamiano z procesem biosyntezy białek, w który 
zaangażowane są cząsteczki: mRNA (ang. messenger RNA) będące matrycą dla 
syntezy białek, rRNA (ang. ribosomal RNA) budujące wraz z białkami ryboso-
my oraz tRNA (ang. transfer RNA) uczestniczące w transporcie aminokwasów do 
rosnącego łańcucha peptydowego [4]. Całkowitą zmianę w postrzeganiu funkcji 
RNA przyniosło w latach 90. XX wieku odkrycie niekodujących cząsteczek RNA 
(ang. non coding RNA, ncRNA) o funkcjach regulacyjnych. Cząsteczki te wkrótce 
zidentyfikowano u wielu gatunków roślin, zwierząt oraz u człowieka i uznano za 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów eukario-
tycznych. Rozwój genomiki, a przede wszystkim globalne analizy transkrypto-
mów, doprowadziły do identyfikacji i opisania wielu typów ncRNAs różniących 
się budową oraz mechanizmami ich biogenezy i działania [17].

Obecna klasyfikacja dzieli ncRNA na dwie podstawowe grupy – cząsteczki 
o funkcjach infrastrukturalnych i regulacyjnych. Cząsteczki ncRNA o funkcjach 
infrastrukturalnych wykazują konstytutywną ekspresję i należą do nich: ryboso-
malny (rRNA), transferowy (tRNA), mały jądrowy (snRNA) oraz mały jąderko-
wy (snoRNA) RNA [2]. ncRNA o roli regulatorowej są znacznie bardziej zróżni-
cowane, a ich liczba ciągle rośnie. Cząsteczki te spełniają funkcje genetycznych 
i epigenetycznych regulatorów ekspresji genów i obecnie wyróżnia się wśród 
nich: mikroRNA (ang. microRNA, miRNAs), piwi-interacting RNAs (piRNAs), 
małe interferujące RNAs (ang. small-interferingRNA, siRNAs) oraz długie nie-
kodujące RNA (ang. long non-codingRNA, lncRNA). Opisano także nową klasę 
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regulatorowych cząsteczek RNA związanych z promotorami (ang. promoter-as-
sociated RNAs, PARs) i wzmacniaczami (ang. enhancer RNAs, eRNAs) [17].

Wśród licznych typów ncRNA, szczególne zainteresowanie budzą miRNA 
ze względu na podstawową rolę jaką cząsteczki te pełnią w regulacji ekspresji 
genów u wszystkich organizmów eukariotycznych. W kontraście do znacznie za-
awansowanej wiedzy na temat struktury, biogenezy, jak i profili ekspresji cząste-
czek miRNA zidentyfikowanych w ostatnich latach w genomach roślin, zwierząt 
i wirusów [12;34], informacje opisujące funkcje poszczególnych miRNA w roz-
woju organizmów pozostają skąpe. miRNA mogą kontrolować działanie wielu 
genów, często w kombinacji z innymi cząsteczkami miRNA, co tworzy wysoce 
złożoną i dlatego trudną do analizy funkcjonalnej sieć regulacyjną. Stąd też, po-
stęp w genomice funkcjonalnej miRNA w znacznej mierze uwarunkowany jest 
przez dostępność nowych, efektywnych narzędzi badawczych. 

U roślin, przełom w identyfikowaniu funkcji miRNA odnotowano w ostatnich 
latach w wyniku wdrożenia nowatorskich strategii badawczych opartych o ana-
lizy form transgenicznych, zmodyfikowanych pod względem aktywności bada-
nych miRNA. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie najnowszych osiągnięć 
w tej dziedzinie poprzez przedstawienie nowych narzędzi badawczych, których 
szersze zastosowanie powinno znacznie ułatwić wypełnienie istniejącej obecnie 
luki w wiedzy o funkcjach miRNA u roślin. Poza charakterystyką nowatorskich 
strategii badawczych służących identyfikacji funkcji miRNA, w pracy zwrócono 
także uwagę na ich praktyczne wykorzystanie. Podano przykłady zastosowania 
technologii opartych o miRNA w modyfikowaniu genetycznym dla potrzeb ho-
dowli roślin.

mikroRNA – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

miRNA należą do grupy tzw. małych RNA, sRNA (ang. small RNA), obejmu-
jącej cząsteczki o wielkości od 20 do 30 nukleotydów [12]. Cząsteczki miRNA 
zostały odkryte u Caenorhabditis elegans w 1993 roku [24], a następnie opisano 
je również u roślin, Arabidopsis thaliana [33]. W 2002 roku baza danych na temat 
miRNA – miRBase posiadała informacje o 218 loci miRNA i obejmowała jedynie 
pięć gatunków roślin. Na tę chwilę, zgromadzono dane o blisko 29 000 genów 
MIRNA (MIR) u 223 gatunków, w tym dla A. thaliana opisano 325, a dla Homo sa-
piens – 1881 loci miRNA [22; http://www.mirbase.org/; dane z dnia 28/04/2016].

miRNA są szeroko rozpowszechnione w całym królestwie roślinnym, od 
mchów poprzez rośliny jedno i dwuliścienne, oraz wykazują silny konserwatyzm 
ewolucyjny. W ostatnich latach wykazano udział miRNA w regulacji wielu pro-
cesów rozwojowych u roślin, w tym rozwoju liści, różnicowaniu i rozwoju kwia-
tów oraz przejściu rośliny ze stadium rozwoju wegetatywnego do generatywnego 
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[16]. Cząsteczki miRNA regulują ponadto odpowiedź roślin na stresy środowi-
skowe, ataki patogenów oraz fitohormony [27]. 

miRNA kodowane są przez endogenne sekwencje MIR, które u roślin zazwy-
czaj zlokalizowane są w regionach międzygenowych i tworzą odrębne jednostki 
transkrypcyjne z własnymi promotorami i terminatorami [41]. Zidentyfikowano 
również kilka przypadków MIR występujących w obrębie intronów innych genów. 
Analizy u A. thaliana wykazały ponadto, że geny MIR często są bardzo długie, 
mogą zawierać w swojej sekwencji introny i podlegają procesowi alternatywnego 
splicingu [36]. Geny MIR ulegają transkrypcji przez polimerazę RNA II/III. Pier-
wotny transkrypt, pri-miRNA (ang. primary-miRNA) ulega obróbce do znacznie 
krótszego, jednoniciowego, prekursorowego-miRNA (ang. premature-miRNA, 
pre-miRNA), a w procesie tym uczestniczą białka: DICER-LIKE1 (DCL1), HY-
PONASTY LEAVES1 (HYL1) i SERRATE (SE). Cząsteczka pre-miRNA posiada 
komplementarne względem siebie fragmenty, które powodują powstanie dwunicio-
wej struktury z charakterystycznymi pętlami, przypominającej strukturą spinkę 
do włosów (ryc.1). W jądrze komórkowym pre-miRNA, zostaje poddany dal-
szym przekształceniom przez białko DCL1, w kompleks miRNA/miRNA*, zło-
żony z nici wiodącej (miRNA) i komplementarnej nici pasażerskiej (miRNA*). 
Dupleks miRNA/miRNA* podlega metylacji przez metylotransferazę RNA HUA 
ENHANCER1 (HEN1), a następnie zostaje przetransportowany do cytoplazmy, 
gdzie wiodąca nić miRNA podlega włączeniu do kompleksu RISC (ang. RNA-
-Induced Silencing Complex), a pasażerska cząsteczka miRNA* jest degradowa-
na. Kompleks RISC z głównym komponentem – endonukleazą ARGONAUTE1 
(AGO1), reguluje ekspresję genów poprzez alternatywne mechanizmy: cięcie 
cząsteczki mRNA (tzw. regulacja post-transkrypcyjna, PTGS) bądź zahamowanie 
translacji [16]. U roślin zakłada się, że ze względu na znaczny poziom komple-
mentarności pomiędzy sekwencją roślinnych miRNA i mRNA, dominuje regula-
cja post-transkrypcyjna [39]. 

Analiza funkcjonalna cząsteczek miRNA i kodujących je genów MIR jest 
znacznie utrudniona ze względu na: (i) występowanie wielogenowych rodzin 
genów MIR; w skład jednej rodziny może wchodzić do kilkudziesięciu genów 
MIR, kodujących dojrzałą cząsteczkę miRNA o zbliżonej sekwencji; (ii) znaczne 
zróżnicowanie pod względem funkcji wśród genów docelowych kontrolowanych 
przez dojrzałą cząsteczkę miRNA; (iii) wzajemne interakcje między cząsteczkami 
miRNA; (iv) dwupoziomowy mechanizm regulacji ekspresji genów przez miRNA 
(degradacja transkryptu lub blokowanie jego translacji) [16;miRbase.org]. Stąd 
też postęp w wiedzy na temat funkcji miRNA uwarunkowany jest tworzeniem 
nowych, skutecznych narzędzi genomiki funkcjonalnej pozwalających na kon-
trolowanie ilości i aktywności cząsteczek miRNA. W ostatnich latach obserwuje 
się intensywny rozwój technik stosowanych w genomice funkcjonalnej miRNA, 
a ich przegląd przedstawiono poniżej. 
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SYNTETYCZNE mikroRNA (amiRNA)

Jednym z narzędzi genomiki funkcjonalnej wykorzystującym właściwości 
miRNA są syntetyczne miRNA, tzw. amiRNA (ang. artificial microRNA), które 
znalazły szerokie zastosowanie w wyciszaniu ekspresji genów zarówno u roślin, 

RYCINA 1. Biogeneza cząsteczek miRNA u roślin. AGO1 (ARGONAUTE1); HEN1 (HUA EN-
HANCER1), RISC (ang. RNA-induced silencing complex), DCL1 (DICER-LIKE1), HYL1 (HYPO-
NASTY LEAVES1), SE (SERRATE)
FIGURE 1. miRNA biogenesis in plants. AGO1 (ARGONAUTE1); HEN1 (HUA ENHANCER1), 
RISC (RNA-induced silencing complex), DCL1 (DICER-LIKE1), HYL1 (HYPONASTY LEAVES1), 
SE (SERRATE)
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jak i zwierząt. Podobnie jak miRNA, amiRNA są to krótkie, jednoniciowe czą-
steczki RNA, powstałe na bazie endogennego pre-miRNA. Tworzone są poprzez 
podstawienie sekwencji dojrzałych miRNA w dupleksie (miRNA/miRNA*) spe-
cyficznym fragmentem, komplementarnym do docelowej sekwencji amiRNA 
i niezmieniającym drugorzędowej struktury pre-miRNA (ryc. 2) [31]. Tak po-
wstały pre-amiRNA podobnie do endogennego miRNA podlega biogenezie, po 
czym zostaje włączony do kompleksu RISC i uczestniczy w potranskrypcyjnej re-
gulacji ekspresji genów docelowych – komplementarnych do sekwencji amiRNA. 
Specyficzność działania amiRNA zależy od stopnia komplementarności amiRNA 
do sekwencji genu docelowego oraz od budowy endogennych pre-miRNA [31].

Narzędziem znacznie ułatwiającym projektowanie amiRNA jest ogólnie do-
stępna Platforma MicroRNA Designer (WMD). Jeżeli badania dotyczą gatun-
ku, którego genom został w pełni zsekwencjonowany program wymaga jedynie 
wprowadzenia identyfikatora genu docelowego dla amiRNA, dla pozostałych 
gatunków, należy skorzystać z sekwencji EST zgromadzonych w kilkudziesię-
ciu bibliotekach. Jeżeli natomiast informacja o docelowym genie jest niedostęp-
na wymagane jest wprowadzenie tej sekwencji w formacie FASTA. Cały proces 
projektowania na platformie WMD dzieli się na dwa etapy: (i) optymalizację se-
kwencji w celu uzyskania najwyższej efektywności techniki, poprzez ustalenie 

RYCINA 2. Struktura konstruktu amiRNA i jego działanie
FIGURE 2. Structure and function of amiRNA construct
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odpowiedniej temperatury topnienia wprowadzanej sekwencji, zawartości poszcze-
gólnych zasad azotowych itp.; (ii) wybór cząsteczki amiRNA o najwyższym pozio-
mie specyficzności do sekwencji badanego genu docelowego [31]. 

Zaprojektowane sekwencje amiRNA i amiRNA* zastępują dupleks miRNA/
miRNA* w endogennym pre-miRNA. Wstawienie odpowiedniego fragmentu do czą-
steczki sklonowanego prekursora w plazmidzie może nastąpić z użyciem ukierunko-
wanej mutagenezy w reakcji overlapping-PCR. Zastosowanie tych metod związane 
jest jednak z przeprowadzeniem szeregu reakcji PCR z sześcioma różnymi startera-
mi, co powoduje, iż jest to proces czasochłonny i kosztowny [35]. Z tego względu 
powstały alternatywne sposoby wprowadzenia sekwencji amiRNA do pre-miRNA, 
m.in. z wykorzystaniem enzymów restrykcyjnych oraz pośrednich wektorów z se-
kwencjami prekursora pozwalającymi na zredukowanie ilości reakcji PCR do jednej. 
Metody te pozwalają na ograniczenie kosztów oraz wzrost efektywności procesu two-
rzenia wektora amiRNA poprzez ograniczenie liczby czasochłonnych reakcji PCR, 
których produkty mogą zawierać zmiany w sekwencji nukleotydowej [26]. Powstały 
wektor amiRNA, jest wprowadzany do komórek roślinnych przez transformację ge-
netyczną. Pierwszy raz amiRNA użyto w badaniach komórek ludzkich [42], a u roślin 
narzędzie to jest wykorzystywane od 2004 roku [31]. Cząsteczki amiRNA u roślin 
znalazły zastosowanie do wyciszania zarówno sekwencji endogennych, jak i egzo-
gennych, w tym: (i) endogennych sekwencji kodujących białka, a szczególnie genów 
działających tkankowo-specyficznie oraz genów zduplikowanych i rodzin genowych 
[38]; (ii) endogennego miRNA [6]; (iii) wirusowego RNA, co prowadzi do nadawania 
roślinom odporności na wirusy [43].

Strategia amiRNA jest bardzo efektywną metodą PTGS zapewniającą trwałość 
oraz specyficzność wyciszania sekwencji docelowych. Potwierdzono skuteczność 
amiRNA u roślin reprezentujących różne taksony, w tym roślin dwuliściennych 
(A. thaliana, Glycine max, Nicotiana benthamiana, Populus trichocarpa, Solanum 
lycopersicum, S. tuberosum), jednoliściennych (Oryza sativa, Triticum aestivum, 
Hordeum vulgare), mchów (Physcomitrella patens) oraz glonów (Chlamydomonas 
reinhardtii) [21, 38].

Technika amiRNA jest szczególnie intensywnie wykorzystywana w badaniach 
A. thaliana, a liczne prace dowodzą skuteczności tego narzędzia w identyfikacji 
funkcji genów u tej rośliny. A miRNA zastosowano między innymi w badaniach 
genetycznych uwarunkowań regulacji zegara biologicznego u roślin [18]. W tym 
celu cząsteczki amiRNA wykorzystano do wyciszenia genów CCA1 (CIRCA-
DIAN CLOCK ASSOCIATED1), GI (GIGANTEA) i ZTL (ZEITLUPE) w protopla-
stach mezofilowych liści A. thaliana. Analizy RT-qPCR ilości mRNA potwierdziły 
2-5-krotne obniżenie ilości transkryptów badanych genów dowodząc skuteczności 
techniki amiRNA dla przejściowego obniżenia poziomu tkankowo-specyficznej 
ekspresji genów. U transformantów obserwowano silnie zmieniony cykl zegara bio-
logicznego, przypominający efekt, jaki obserwuje się u mutantów z utraconą funk-
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cją (ang. loss-of-function) analizowanych genów. Zastosowanie amiRNA pozwala 
na badania genów, których całkowite wyciszenie ma letalny wpływ na roślinę [18].

Innym przykładem zastosowania techniki amiRNA w poznawaniu funkcji genów 
u A. thaliana są badania nad zawartością kwasów tłuszczowych w nasionach [1]. Sto-
sując pre-miR159 z A. thaliana istotnie obniżono poziom transkryptów ulegających 
ekspresji w nasionach, w tym FAD2 (ang. Fatty Acid Desaturase2), FAE1 (ang. Fatty 
Acid Elongase 1) i FATb (ang. Fatty Acyl-ACP Thioesterase B). Uzyskane wyniki 
pozwalają oczekiwać, iż techniki oparte o amiRNA mogą być użyteczne w modyfi-
kowaniu zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach ważnych roślin oleistych [1]. 

Nowe perspektywy w badaniach podstawowych funkcji genów daje możliwość 
wyciszania poprzez odpowiednio przygotowane konstrukty amiRNA wszystkich 
członków rodziny genów MIR kodujących dojrzałe cząsteczki miRNA o zbliżonej 
sekwencji. W strategii tej nazwanej anty-miRNA sekwencjami docelowymi dla wy-
ciszenia są sekwencje pre-miRNA, bądź dojrzałe cząsteczki miRNA. Gdy sekwen-
cją docelową jest dojrzałe miRNA wyciszeniu ulega cała rodzina genów MIR. Jeżeli 
natomiast sekwencją docelową jest niekonserwowany region sekwencji pre-miRNA 
znajdujący się w tworzącym pętle obszarze pomiędzy sekwencją miRNA i miRNA*, 
specyficznemu wyciszeniu ulega jedynie badany gen MIR [6]. 

Metoda anty-miRNA, wykorzystana została do analizy funkcji miR159  
u A. thaliana. Rodzinę MIR159 tworzą 3 geny (MIR159a, MIR159b i MIR159c) ko-
dujące cząsteczkę miR159 o subtelnie różnej sekwencji nukleotydów. Sekwencjami 
docelowymi dla miR159 są transkrypty genów należących do rodziny czynników 
transkrypcyjnych GAMYB-like: MYB33, MYB65 i MYB101. Rośliny A. thaliana 
transformowane trzema konstruktami amiRNA, których sekwencjami docelowymi 
były wszystkie trzy warianty dojrzałej cząsteczki miR159 wykazały obniżony po-
ziom miR159 i podwyższony poziom docelowych transkryptów. Istotnie zmieniony 
fenotyp transformantów anty-miR159, w tym obniżona wielkość i płodność roślin 
oraz zaburzona morfologia liści i kwiatów, potwierdził znaczącą rolę miR159 w re-
gulacji rozwoju A. thaliana [5].

Strategię wyciszenia wszystkich członków rodziny MIR zastosowano także 
w badaniach funkcji genów MIR164. Zaprojektowano amiRNA z sekwencjami 
komplementarnymi do dojrzałej formy miR164, oraz do tych regionów pre-miR-
NA które wykazywały różnice w sekwencji. Fenotyp stransformowanych tymi 
konstruktami roślin A. thaliana przypominał linie transgeniczne z nadekspresją 
genów CUC1 (CUP-SHAPED COTYLEDON1) i CUC2. Przeprowadzone badania 
potwierdziły zaangażowanie MIR164 w rozwoju roślin oraz wskazały na udział ge-
nów CUC1 i CUC2 w miR164-zależnym mechanizmie regulacyjnym [6].

Poza przydatnością dla identyfikacji funkcji genów, amiRNA stwarzają także 
nowe, obiecujące perspektywy dla hodowli roślin odpornych na wirusy. Zaobserwo-
wano bowiem, że wyciszanie sekwencji genomowych wirusa, nie rozpoznawanych 
przez naturalne, endogenne mechanizmy odporności roślin, skutkuje wzrostem odpor-
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ności na wirusa. Potwierdzeniem tej nowej strategii w hodowli roślin jest wzmożona 
odporność roślin S. lycopersicum na wirusa mozaiki ogórka CMV (ang. Cucumber 
Mosaic Virus), uzyskana poprzez transformację roślin konstruktem amiRNA opartym 
o pre-miR159a z A. thaliana. Efektem transformacji było wyciszenie genów 2a i 2b 
oraz silnie konserwowanej sekwencji 3’UTR w genomie wirusa CMV [43]. Białka 
kodowane przez geny 2a i 2b pełnią wiele istotnych dla wirusa funkcji m. in. uczest-
niczą w jego przemieszczaniu się, blokują wyciszanie wirusowego RNA u infekowa-
nego organizmu, oraz są odpowiedzialne za pojawianie się symptomów infekcji [43].

Podobną strategię przyjęto u pszenicy dla uzyskania odporności na wirusa 
WSMV (ang. Wheat Streak Mosaic Virus). W badaniach tych opartych o policistro-
nowy pre-miR395 z O. sativa skonstruowano pięć różnych cząsteczek amiRNA, 
z sekwencjami docelowymi dla konserwowanych regionów genomu wirusa [7]. 
Konstrukty amiRNA zostały także zaproponowane do podniesienia odporności na 
wirusa GFLV (ang. Grapevine Fanleaf Virus) zagrażającemu uprawom winorośli 
Vitis vinifera. Cząsteczki amiRNA, których sekwencjami docelowymi były frag-
menty genu CP, kodującego białko płaszcza wirusa GFLV skonstruowano opierając 
się na pre-miR319a z A. thaliana. Analizy z wykorzystaniem reakcji RT-PCR wyka-
zały ekspresję amiRNA w transformowanych zarodkach somatycznych V. vinifera, co 
budzi nadzieje na uzyskanie roślin V. vinifera odpornych na GFLV [13].

Innym celem zastosowania technologii amiRNA w hodowli roślin są genetycz-
ne modyfikacje podnoszące tolerancję roślin na stresy abiotyczne, które obok stre-
sów biotycznych stanowią kluczowy problem w uprawie roślin. Podstawy do takich 
nadziei daje praca, w której wyciszenie poprzez cząsteczki amiRNA ekspresji genu 
kodującego białko CBP80 (CAP BINDING PROTEIN80) u S. tuberosum doprowa-
dziło do znacznie podwyższonej tolerancji roślin na stres niedoboru wody. Uzyska-
ne formy transgeniczne ziemniaka charakteryzowały się zmienioną liczbą szparek 
i trichomów oraz zmienioną strukturą kutykuli [23].

Powyższe przykłady ilustrują szerokie możliwości, jakie stwarza wykorzysta-
nie techniki amiRNA nie tylko w genomice funkcjonalnej, ale także w biotechno-
logii roślin, jako nowe narzędzie doskonalenia roślin uprawnych.

ZJAWISKO MIMIKRY W REGULACJI AKTYWNOŚCI miRNA

LINIE MIM

Kolejnym z narzędzi genomiki funkcjonalnej wykorzystującym aktywność 
miRNA są linie roślin transgenicznych MIM, oparte o naturalnie występujące u ro-
ślin zjawisko tzw. mimikry, odkryte u A. thaliana podczas badań nad homeosta-
zą fosforu [8]. Wiadomo, że brak tego makroelementu indukuje ekspresję genów 
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MIR399, a powstające cząsteczki miR399 prowadzą do degradacji mRNA genu 
PHO2 (PHOSPHATE 2), kodującego białko ubikwityny E2, negatywnego regu-
latora zawartości fosforu w pędach. Do odkrycia zjawiska mimikry doprowadzi-
ła identyfikacja innego, obok PHO2, genu IPS1 (INDUCED BY PHOSPHATE 
STARVATION1) niekodującego białka, którego funkcja wydaje się być ograniczo-
na do regulacji aktywności miR399, poprzez obecność regionu częściowo komple-
mentarnego do miR399. Stwierdzono, że komplementarność pomiędzy miR399, 
a sekwencją genu IPS1 jest zaburzona, co powoduje powstanie niedopasowanej 
pętli w rejonie spodziewanego miejsca cięcia transkryptu przez kompleks RISC. 
Brak całkowitej komplementarności sekwencji, uniemożliwia degradację mRNA 
genu IPS1, ale dochodzi do związania cząsteczek miR399, co prowadzi do obni-
żenia efektywności degradacji transkryptu PHO2 przez miR399 [8]. 

Ten naturalny mechanizm redukcji aktywności miRNA poprzez nie w peł-
ni komplementarne sekwencje w liniach MIM wykorzystano po raz pierwszy 
w 2007 w celu analizy miR319 i miR156 u A. thaliana. Linie MIM powstały 
przez wprowadzenie do genu IPS1, w regionie komplementarnym do miR399, 
sekwencji nie w pełni komplementarnych do badanych dojrzałych cząsteczek 
miRNA. Zaburzenie komplementarności polegało na zamianie pojedynczej 
zasady, aby zahamować mechanizm cięcia docelowego mRNA przez miRNA. 
Analiza fenotypowa linii MIM156 wskazała na funkcje miR156 w regulacji dłu-
gości plastochronu oraz ilości liści rozetowych, z kolei zaburzenia obserwowa-
ne w morfologii roślin MIM319 sugerują funkcje regulacyjne miR319 w rozwo-
ju liści oraz pręcików [8]. 

Dotychczas wszystkie badania wykorzystujące mechanizm mimikry do docelo-
wych sekwencji miRNA oparte były na interakcji IPS1-miR399 u A. thaliana. Ana-
lizy bioinformatyczne doprowadziły do identyfikacji homologa IPS1 u O. sativa, 
LOC_Os03g05334 oraz sześciu innych genów potencjalnie podlegających w obu 
gatunkach regulacji przez miR399 na zasadzie mimikry. U O. sativa wskazano 
ponadto wysoce prawdopodobną regulację przez miR164 poziomu ekspresji genu 
LOC_Os02g36880.3, oddziałującego także z miR395t na zasadzie upodobnienia do 
sekwencji docelowej tegoż miRNA [29].

U A. thaliana wskazano także potencjalny mechanizm mimikry pomiędzy 
AT4G03280, a miR164, oraz AT1G60710 i miR395. Dodatkowo sugeruje się 
udział tego mechanizmu w regulacji cząsteczek miR169g przez trzy różne tran-
skrypty: AT1G52060.1, AT4G16070.1 oraz AT4G16070.2. Proponowane inte-
rakcje wymagają doświadczalnego potwierdzenia, jednak oparte na analizach 
in silico wyniki wskazują na powszechność występowania zjawiska regulacji 
ekspresji transkryptów na zasadzie mimikry docelowych sekwencji miRNA 
i dostarczają przesłanek do szerszego wykorzystania strategii MIM w genomice 
funkcjonalnej i hodowli roślin [29].
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Potwierdzeniem tych oczekiwań są badania, w których linie MIM zostały wy-
korzystane w analizie miR167 i ich genów docelowych, biorących udział w regu-
lacji odpowiedzi na wysokie ciśnienie osmotyczne w korzeniach A. thaliana [20]. 
W badaniach tych zidentyfikowano regulowany przez miR167 gen IAR3 (IAA-Ala 
Resistant3), którego produkt uczestniczy w rozwoju korzenia poprzez hydrolizę 
nieaktywnej formy auksyny do postaci bioaktywnej. W warunkach podwyższonej 
osmotyczności poziom miR167 znacznie maleje, podczas gdy wzrasta poziom tran-
skryptów genu IAR3, co z kolei skutkuje rozwojem korzeni bocznych w wyniku 
zwiększenia ilość hydrolaz przekształcających auksynę w formę aktywną. Mecha-
nizm ten, pozwalający na auksyno-zależne przystosowanie budowy korzenia do 
warunków wysokiego ciśnienia osmotycznego potwierdzono analizując linie roślin 
MIM167. W analizowanych liniach MIM wykazano podwyższony poziom mRNA 
genu IAR3 oraz powstawanie dodatkowych bocznych korzeni pomimo braku stresu 
podwyższonej osmotyczności [20]. 

Metoda wykorzystująca mechanizm mimikry znalazła również zastosowa-
nie w analizie funkcji rodzin miRNA transkrybowanych z kilku loci w genomie 
i jest alternatywą do stosowanego w takich przypadkach klasycznego narzędzia 
jakim jest analiza wielokrotnych mutantów insercyjnych. Przykładem są badania 
nad funkcją miR156 będącego produktem ośmiu różnych loci i zaangażowanego 
w zależną od temperatury regulację kwitnienia u A. thaliana. miR156 kontrolu-
je poziom mRNA genu SPL3 (SQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-
-LIKE3), aktywatora ekspresji genów LFY (LEAFY), FUL (FRUITFULL) i AP1 
(APETALA1), promujących tożsamość merystemów kwiatowych. Rośliny linii 
MIM156 wykazywały znacząco podwyższony poziom mRNA SPL3, zmniejszoną 

RYCINA 3. Blokowanie aktywności miRNA z użyciem strategii MIM wykorzystującej konstrukty 
z sekwencją nie w pełni komplementarną do sekwencji docelowej dla badanego miRNA
FIGURE 3. Inhibition of miRNA activity with the use of MIM strategy. A sequence not fully comple-
mentary to the mRNA targeted by the analysed miRNA is introduced
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wrażliwość na temperaturę otoczenia oraz przyśpieszone wejście w fazę kwitnie-
nia. Obserwacje te potwierdziły, że w odpowiedzi na zmiany temperatury otocze-
nia SPL3 jest głównym genem docelowym miR156 [19]. 

Endogenny mechanizm regulacji aktywności miRNA przez mimikrę został 
również wykorzystany do uzyskania nowego fenotypu u O. sativa. Łącząc techniki 
amiRNA i mimikry kontrolowano ekspresję endogennego genu EUI1 (ELONGATED 
UPPERMOST INTERNODE1) i w efekcie otrzymano pożądany w hodowli ryżu, 
półkarłowy fenotyp z wysoko umiejscowioną wiechą. Ciekawe podejście badawcze 
oferuje zastosowanie u ryżu metody opartej na mimikrze sekwencji docelowej miR-
NA do obniżenia aktywności cząsteczek amiRNA. W tej strategii do konstrukcji linii 
MIM posłużono się endogenną sekwencją genu OsIPS1, co jednak skutkowało wy-
sokim stopniem niepożądanego zjawiska ko-supresji. Dla rozwiązania tego problemu 
i zwiększenia efektywności techniki mimikry u O. sativa rekomendowane jest zasto-
sowanie zmodyfikowanej sekwencji ortologa OsIPS1 z A. thaliana, AtIPS1 [3].

TECHNIKA STTM (ang. Short Tandem Target Mimic)

Metoda mimikry była podstawą do opracowania techniki STTM (ang. Short 
Tandem Target Mimic), która stała się prostym i efektywnym narzędziem do blo-
kowania funkcji miRNA zarówno u roślin, jak i u ssaków. Technika opiera się na 
zastosowaniu sztucznej, krótkiej (ok. 100 nukleotydów) sekwencji niekodującego 
RNA składającej się z trzech części i tworzącej strukturę spinki do włosów (ryc. 4). 
Część centralna ma długość od 31 do 88 nukleotydów, a regiony zewnętrzne są nie-
całkowicie komplementarne do docelowych cząsteczek miRNA. Sekwencje miR-
NA w powstających dwuniciowych strukturach są degradowane przez specyficzne 
nukleazy RNA (ang. Small RNA Degrading Nucleases, SDNs) [40].

RYCINA 4. Degradacja endogennych miRNA z wykorzystaniem konstruktu STTM (ang. Short Tar-
get Tandem Mimic); SDNs – ang. Small RNA Degrading Nucleases
FIGURE 4. Degradation of endogenous miRNA by STTM (Short Target Tandem Mimic) construct; 
SDNs – Small RNA Degrading Nucleases
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Pierwszy konstrukt STTM stworzony u A. thaliana blokował aktywność miR165 
i miR166, a otrzymane transgeniczne rośliny wykazywały zmiany fenotypowe wy-
nikające z podwyższonego poziomu transkryptów PHB (PHABULOSA), PHV 
(PHAVOLUTA) oraz REV (REVOLUTA), docelowych dla wyciszanych miRNA. Uzy-
skane wyniki pozwoliły na potwierdzenie efektywności techniki STTM u roślin [37]. 
Poza A. thaliana linie STTM165/166 zostały również wykorzystane do modyfikacji 
genetycznej S. lycopersicum cv. Ailsa Craig, która spowodowała 90% obniżenie 
poziomu dojrzałych cząsteczek miR165 i miR166 oraz 3-krotne podwyższenie po-
ziomu ekspresji genów docelowych PHB, PHV i REV [14].

TRANSGENY NIEWRAŻLIWE NA DZIAŁANIE MIRNA

O roli cząsteczek miRNA wnioskuje się najczęściej na podstawie funkcji ich 
genów docelowych. Znacznie trudniejsze jest szczegółowe określenie relacji re-
gulacyjnych pomiędzy daną cząsteczka miRNA, a wybranym genem docelowym. 
Możliwości takie stwarza konstrukt zawierający zmodyfikowaną sekwencję anali-
zowanego genu docelowego, uniemożliwiającą degradację docelowego transkryp-
tu przez badany miRNA. Modyfikacja sekwencji polega na zmianie pojedynczych 
zasad zaburzając mechanizm cięcia transkryptu przez miRNA, co powoduje po-
wstanie tzw. „niewrażliwego genu docelowego” (ang. miRNA-resistant target gene) 
(ryc. 5). Należy pamiętać, aby wprowadzone zmiany były mutacjami synonimicz-
nymi, a więc niezmieniającymi składu aminokwasowego kodowanego białka [25].

Technika bazująca na transgenach niewrażliwych na badany miRNA była wy-
korzystana w analizach funkcjonalnych miRNA m.in. u A. thaliana i O. sativa. 
Jednym z pierwszych zastosowań tej metody analizy miRNA było wykorzysta-
nie niewrażliwej na miR319 sekwencji genu kodującego czynnik transkrypcyj-
ny TCP4. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że regulacja transkryptu 
TCP4 przez miR319 ma istotne znaczenie w morfogenezie liści u A. thaliana 
[32]. Z kolei zastosowanie niewrażliwej na działanie miR396 wersji genu kodują-
cego czynnik transkrypcyjny WRKY6, pozwoliło ustalić, że gen ten u A. thaliana 
i Helianthus annuus regulowany jest przez miR396 w odpowiedzi na stres wywo-
łany wysoką temperaturą [11].

Technika wykorzystująca transgeny niewrażliwe na miRNA stwarza ponad-
to nowe możliwości dla produkcji genetycznie modyfikowanych odmian roślin. 
Narzędzie to może mieć zastosowanie na przykład dla miRNA będących nega-
tywnymi regulatorami odpowiedzi na stresy zarówno biotyczne jak i abiotyczne. 
W takim przypadku wprowadzenie transgenów docelowych niewrażliwych na 
działanie miRNA może podwyższyć tolerancję roślin na stres [44]. Potencjalny-
mi kandydatami do wykorzystania w tej strategii są geny docelowe dla miR396 
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i miR393, na co wskazuje zwiększona wrażliwość na zasolenie i alkaiczne środo-
wisko zaobserwowana u transgenicznych roślin O. sativa z nadekspresją genów 
MIR393 i MIR396 [9;10]. 

LINIE SENSOROWE

Ostatnie doniesienia wskazują, iż cząsteczki miRNA u roślin są transporto-
wane pomiędzy komórkami, co wskazuje, że ich działanie może wykraczać poza 
komórki, w których są syntetyzowane [28]. W celu określenia miejsca ekspre-
sji badanego genu, w tym MIR, wykorzystuje się najczęściej linie reporterowe 
powstające z użyciem transgenów zawierających geny reporterowe pod kontrolą 
promotora badanego MIR. Modyfikacje tej metody pozwalają także na lokalizację 
białkowego produktu badanego genu poprzez tworzenie białek fuzyjnych, w któ-
rym sekwencja kodująca badanego białka połączona jest z sekwencją genu repor-
terowego np. GFP (GREEN FLUORESCENT PROTEIN). Dzięki konstruktom 
wykorzystującym sekwencje reporterowe możliwa jest przestrzenna i czasowa 
lokalizacja ekspresji analizowanego genu, względna ocena poziomu tej ekspresji 
oraz lokalizacja białkowego produktu genu [15]. 

Linie reporterowe stały się podstawą do skonstruowania nowego narzędzia 
badawczego, tzw. linii sensorowych (ryc. 6A) pozwalających na analizy czaso-
-przestrzennej aktywności miRNA. Do stworzenia konstruktu dla produkcji linii 

RYCINA 6. Konstrukt sensorowy (A) pozwalający na analizę aktywności cząsteczek miRNA dzięki 
wprowadzeniu do konstruktu reporterowego miejsc rozpoznawanych przez badane miRNA (B)
FIGURE 6. Sensor construct used (A) for the spatio-temporal analysis of miRNA activity in result of 
the introduction of miRNA-target sites to the reporter construct (B)
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sensorowej należy użyć sekwencję genu reporterowego (ryc. 6B) np. GFP pod 
kontrolą promotora badanego genu docelowego dla analizowanego miRNA. Klu-
czowe w konstruktach sensorowych jest umieszczenie za promotorem, w rejonie 
5’ UTR (ang. Untranslated Region) genu GFP, sekwencji docelowej, rozpozna-
wanej przez analizowane miRNA. Miejsca aktywności miRNA w roślinie trans-
genicznej, niosącej konstrukt sensorowy charakteryzują się brakiem fluorescen-
cji z powodu degradacji bądź zahamowania translacji mRNA kodowanego przez 
transgen. Stąd też linie sensorowe są skutecznym narzędziem dla określenia miej-
sca i czasu regulacji przez miRNA analizowanego genu docelowego. 

Technika ta została zaproponowana i z powodzeniem wykorzystana w anali-
zie funkcjonalnej miRNA w procesie zygotycznej embriogenezy u A. thaliana. 
Zastosowane w tych badaniach linie sensorowe zawierały pod promotorami ge-
nów SPL10 i SPL11, docelowych dla miR156, sekwencję genu kodującego białko 
zielonej fluorescencji GFP [30].

PODSUMOWANIE

Analiza funkcjonalna miRNA jest utrudniona ze względu na wielogenowe ro-
dziny genów MIRNA kodujących dojrzałą cząsteczkę miRNA o prawie identycz-
nej sekwencji, liczne geny docelowe dla jednej dojrzałej cząsteczki miRNA oraz 
interakcje regulacyjne między miRNA. Stąd też dotychczas o funkcji cząsteczek 
miRNA wnioskowano pośrednio poprzez określenie roli, jaką w rozwoju roślin 
odgrywają ich geny docelowe. U roślin, przełom w analizach miRNA i regulo-
wanych przez nie genów przyniosły opracowane w ostatnich latach nowatorskie 
metody badań. Techniki wykorzystujące syntetyczne miRNA, linie MIM, STTM, 
sensorowe, czy transgeny docelowe niewrażliwe na działanie miRNA stwarzają 
nowe, obiecujące perspektywy dla poznania skomplikowanych interakcji pomię-
dzy członkami jednej rodziny MIR w czaso-przestrzennej regulacji ich genów do-
celowych. Dobór odpowiedniego narzędzia badawczego uzależniony jest przede 
wszystkim od celu analizy, którym może być zarówno dojrzały miRNA, jak i jego 
geny docelowe. Należy pamiętać, że proponowane metody badań miRNA wza-
jemnie się uzupełniają i stwarzają unikalną możliwość pozyskania komplekso-
wych informacji na temat funkcji miRNA i relacji miRNA-gen docelowy. 

Poza udokumentowaną eksperymentalnie przydatnością opisanych metod 
w genomice funkcjonalnej miRNA, strategie oparte o te metody niosą także duży 
potencjał praktyczny dla produkcji genetycznie modyfikowanych roślin, przy-
datnych w hodowli. Dowodzą tego przykłady transgenicznych roślin o nowych, 
wartościowych agronomicznie cechach uzyskanych poprzez wprowadzenie kon-
struktów zaburzających endogenną aktywność miRNA.
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