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Streszczenie: Analiza genomu człowieka wykazała, że większość sekwencji DNA może ulegać tran-
skrypcji, a niespełna 2% genomu koduje funkcjonalne białka, co oznacza, że zasadnicza część tran-
skryptów komórki nie koduje białek (ncRNA), a ich rola pozostaje niejasna. Długie (>200nt), naturalnie 
występujące, antysensowne transkrypty NAT (ang. Naturally occurring Antisense Transcripts, NATs) 
stanowią niejednorodną klasę endogennych, zwykle niekodujących RNA, które łączy funkcjonalna zdol-
ność do komplementarnego i specyficznego wiązania się z docelowymi cząsteczkami DNA lub RNA. 
Takie pary (sens-antysens) uruchamiać mogą szereg mechanizmów prowadzących do zmiany ekspres-
ji docelowych genów położonych w tym samym locus (cis-NAT) lub w oddalonych loci (trans-NAT). 
Funkcję transkryptu NAT mogą pełnić długie niekodujące białek RNA (lncRNA), transkrypty pseu-
dogenów, ale również cząsteczki RNA kodujące funkcjonalne białka, które rozpoznają inne cząsteczki 
RNA. Poznane ostatnio mechanizmy regulacji genów kontrolowanych przez NAT rzucają nowe światło 
na ekspresję genów człowieka THRA i THRB, kodujących receptory jądrowe hormonu tarczycy – tri-
jodotyroniny (T3). Receptory te ulegają ekspresji w licznych wariantach transkrypcyjnych (mRNA), 
kodujących kilka izoform białkowych: TRα1, TRα2, TRα3, TRβ1, TRβ2 oraz TRβ4. Wykazują one akt-
ywność czynników transkrypcyjnych zależnych od liganda T3 i regulują ekspresję różnych genów zaan-
gażowanych w postęp cyklu komórkowego, proliferację, apoptozę, różnicowanie i metabolizm. W wielu 
typach nowotworów dochodzi do zaburzenia ekspresji genu THRB, który jak wskazują ostatnie badania 
może pełnić funkcję supresora procesów nowotworowych. Niniejsza praca dokonuje przeglądu aktualnej 
wiedzy w zakresie regulacji ekspresji genów przez długie antysensowne transkrypty NAT, ze szczegól-
nym uwzględnieniem genomowego kontekstu sekwencji THRA i THRB, opracowanych na podstawie 
analizy bioinformatycznej. Jednocześnie, zaprezentowano pierwsze wyniki potwierdzające obecność 
w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC) zidentyfikowanych ostatnio antysen-
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sownych wariantów transkrypcyjnych genu NR1D2, wykazujących komplementarność względem tran-
skryptów genu THRB. Przeprowadzona dodatkowo w ccRCC analiza ekspresji (Real-Time PCR) wy-
branych par komplementarnych transkryptów wykazała istotne podniesienie poziomu antysensownego 
rev-Erbα (NR1D1), któremu towarzyszyło obniżenie ekspresji mRNA izoformy TRα2 (THRA). Podobną 
negatywną zależność zaobserwowano między oznaczonym po raz pierwszy w ccRCC, antysensownym 
wariantem G rev-Erbβ (NR1D2) i wariantem F1 TRβ1 (THRB) jądrowego receptora hormonu tarczycy. 

Słowa kluczowe: długie naturalnie występujące antysensowne transkrypty – NAT, lncRNA, NR1D1, 
NR1D2, THRB, THRA, rak nerkowokomórkowy typu jasnokomórkowego – ccRCC

Summary: The sequencing of whole genomes revealed that most of the human DNA is transcribed, and 
less than 2% of the human genome codes for proteins, which means that the majority of the transcripts 
are non coding RNAs (ncRNAs), and their function remains to be established. The long (>200 bp) nat-
urally occurring antisense transcripts (long NATs) constitute a heterogeneous class of cellular, usually 
non-coding RNAs, which share the functional ability to specifically bind complementary target strands 
of DNA or RNA molecules. These sense-antisense pairs may activate numerous mechanisms leading 
to altered expression of target genes, located at the same locus (cis-NAT) or at distant loci (trans-
NAT). The activity of the long NATs may be shown by a long non-protein coding RNA (lncRNA), 
a pseudogene transcript, but also by a protein-coding RNA molecule (pcRNA) that can bind another 
RNA molecule. Recently recognized mechanisms of the NATs-controlled gene regulation may throw 
a new light on expression of THRA and THRB genes encoding nuclear receptors of thyroid hormone 
– triiodotyronine (T3). Transcription of the genes may result in numerous mRNA variants translated 
into several protein isoforms: TRα1, TRα2, TRα3, TRβ1, TRβ2 and TRβ4. The TRs show activity of 
ligand (T3)-dependent transcription factors and regulate expression of various genes engaged in cell 
cycle progression, proliferation, differentiation and metabolism. The THRB gene is also thought to be 
a suppressor, which expression is deregulated in many types of tumors. This paper provides a review 
of current knowledge on NATs-mediated regulation of gene expression, with a special consideration 
of the THRA and THRB genome context and sequence that was analyzed using bioinformatical tools. 
It presents also first results confirming in clear cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) the presence of 
newly identified NR1D2 transcript variants showing in silico antisense complementarity to THRB gene 
transcripts. Furthermore, Real-Time PCR measurements of selected pairs of complementary sense-an-
tisense transcripts revealed in ccRCC decreased levels of thyroid hormone receptor mRNA – TRα2 
isoform (THRA), accompanied by significantly elevated expression of antisense rev-Erbα (NR1D1). 
Similar negative relation was noted between TRβ1 variant F1 (THRB) and rev-Erbβ variant G (NR1D2) 
– identified here for the first time in ccRCC.

Key words: long naturally occurring antisense transcripts – NATs, lncRNA, NR1D1, NR1D2, THRB, 
THRA, clear cell Renal Cell Carcinoma – ccRCC

Wykaz zastosowanych skrótów: NAT, naturalnie występujące, antysensowne transkrypty (ang. Naturally 
occurring Antisense Transcripts, NATs); lncRNA, długie niekodujące RNA (ang. long non-coding RNA); 
sncRNA, krótkie niekodujące RNA (ang. short non-coding RNA); NR1D1, gen człowieka położony 
w sąsiedztwie genu THRA, kodujący antysensowny transkrypt rev-Erbα; NR1D2, ludzki gen położony 
w sąsiedztwie genu THRB, kodujący kilka wariantów transkrypcyjnych, w tym antysensowne warianty 
F i G rev-Erbβ; T3, trijodotyronina (hormon tarczycy); THRA, gen człowieka kodujący białkowe izo-
formy TRα1, TRα2, i TRα3 receptora jądrowego T3; THRB, gen człowieka kodujący wiele wariantów 
transkrypcyjnych ulegających translacji do izoformy TRβ1 i TRβ2 receptora jądrowego T3; GB.ac.no., 
NCBI GeneBank accession number; NCBI, Narodowe Centrum Informacji Biotechnologicznej w USA 
(ang. National Center for Biotechnology Information); GeneBank, Bank informacji o genach NCBI.
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WSTĘP

Szacuje się obecnie, że ok. 10% genów kodujących białka, ma swoje „alter 
ego” w postaci długich (>200nt) antysensownych transkryptów, które w całości lub 
w części wykazują komplementarność względem genów w pełni funkcjonalnych 
[69]. Co najmniej część z tych RNA może pełnić funkcje niebiałkowych czynników 
trans i regulować ekspresję genów na etapie poprzedzającym transkrypcję [65] jak 
również w trakcie transkrypcji [76] i translacji [51, 52]. Długie, naturalnie występują-
ce antysensowne transkrypty NAT (ang. Naturally occurring Antisense Transcripts), 
obok krótkich niekodujących RNA (sncRNA, zwykle < 90nt), tj. mikroRNA, tRNA, 
rRNA, snRNA, snoRNA, piRNA oraz komórkowych siRNA i saRNA [23, 27], stano-
wią największą frakcję transkryptów, których znaczenie w regulacji ekspresji genów 
nie zostało wyjaśnione [69, 80]. Naturalnym źródłem długich, antysensownych RNA 
są pseudogeny [46, 63], a ich komplementarność względem docelowych RNA najczę-
ściej nie jest przypadkowa [2, 41] i może wynikać z duplikacji genów [90] lub zajmo-
wania wspólnej sekwencji [73], której transkrypcja, prowadzona jest jednocześnie na 
sensownej (kodującej) i antysensownej (matrycowej) nici DNA (→

←) [69, 87]. NAT 
regulują ekspresję genów na różnych poziomach przepływu informacji genetycznej, 
co szczegółowo opisano w pierwszej, przeglądowej części niniejszej pracy [55].

Jednym z mechanizmów kontroli ekspresji genów, w którym uczestniczą NAT, 
jest proces różnicowego składania transkryptu pierwotnego, nazywany również al-
ternatywnym składaniem eksonów lub splicingiem altenratywnym (ang. alternati-
ve splicing) [4, 67]. Proces ten związany jest z przetwarzaniem informacji zawartej 
w nieciągłej strukturze genów eukariotycznych, które kodują cząsteczki transkryptu 
pierwotnego (pre-mRNA), zawierającego zwykle kilka-kilkanaście eksonów rozdzie-
lonych dłuższymi intronami, czyli odcinkami usuwanymi z pre-mRNA [4, 30]. W pro-
cesie różnicowego składania transkryptu pierwotnego genów THRA i THRB powstaje 
wiele wariantów mRNA kodujących białkowe izoformy TRα1 i TRα2, TRα3 oraz 
TRβ1, TRβ2 oraz TRβ4 [13, 72]. Należą one do rodziny receptorów jądrowych hor-
monu tarczycy (TR), o aktywności czynników transkrypcyjnych zależnych od liganda 
(3,3’,5-trijodotyroniny, T3) [72]. Syntetyzowane w komórce izoformy TRβ różnią się 
głównie budową końca aminowego, wiążącego różne białka regulatorowe, natomiast 
izoformy TRα wykazują różnice w strukturze końca karboksylowego, odpowiedzial-
nego za zależną od T3 aktywację transkrypcji [13]. Dłuższa sekwencja karboksylowe-
go końca TRα2 uniemożliwia aktywację transkrypcji regulowanych genów, chociaż 
nie przeszkadza w wiązaniu się do DNA, co czyni to białko naturalnym antagonistą 
pozostałych izoform TR [72]. Receptory T3 kontrolują podstawowe procesy takie, jak 
wzrost, proliferacja, różnicowanie, apoptoza i metabolizm [13, 92], których zaburze-
nie może prowadzić do chorób nowotworowych [71, 98]. Zarówno na poziomie al-
ternatywnego składania eksonów, jak i kontroli translacji tych białek może dochodzić 
do zmian w ekspresji poszczególnych wariantów TR [25], które prowadzić mogą do 
zaburzenia korelacji między poziomem białka i jego mRNA [12, 85]. 
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RYCINA 1. Komplementarne oddziaływanie transkryptów genu THRA i NR1D1 oraz THRB 
i NR1D2. A) Oddziaływanie transkryptów genu THRA i NR1D1. 3’-końcowy odcinek transkryptu pier-
wotnego (pre-mRNA) genu NR1D1, jak również fragment dojrzałego mRNA Rev-Erbα (e.8) z przypo-
rządkowanym numerem sekwencji referencyjnej, przedstawiono w pierwszym górnym panelu ryciny, 
podświetlonym na zielono. Pomarańczowymi strzałkami opisanymi jako pA-U oraz pA-L oznaczono 
parę starterów, umożliwiających amplifikację Real-Time PCR wariantu (w.) Rev-Erbα. Żółtym podświe-
tleniem w dolnej części oznaczono 3’-końcowy odcinek pre-mRNA genu THRA wraz z 3’-końcowymi 
fragmentami jego dojrzałych wariantów mRNA (z przyporządkowanymi numerami sekwencji referen-
cyjnych), kodujących białkowe izoformy receptora T3 – TRα1 (e.9, 10b), TRα2 (e.10a, 11a) i TRα3 
(e.10a, 11b). Numeryczne oznaczenia eksonów podane zostały zgodnie z opisem najnowszych sekw-
nencji referencyjnych mRNA w NCBI GeneBank (w starszej literaturze eksony mogą mieć przyporząd-
kowany niższy numer, wg poprzednio obowiązującej nomenklatury). Sekwencje eksonów pre-mRNA 
oznaczono grubymi, zielonymi liniami, rozdzielonymi przerywanymi liniami, odpowiadającymi intro-
nom wycinanym w procesie dojrzewania mRNA. 3’-koniec transkryptów przedstawiono grubą linią za-
kończoną strzałką. Duże zielone kropki prezentują donorowe i akceptorowe miejsca łączenia eksonów 
w procesie splicingu. Ciemniejsze pola między eksonami prezentują oddziaływanie komplementarnych 
sekwencji transkryptów: antysensownego Rev-Erbα i dojrzałego mRNA TRα2. Na schemacie zaznaczo-
no pozycje elementów: Seα2, TR-ISE3, ESX10, które mogą regulować stosunek izoform TRα1/TRα2.
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W niniejszej pracy zestawiono dostępne w literaturze dane lokalizacji geno-
mowej znanych NAT położonych w najbliższym sąsiedztwie genów receptorów 
jądrowych hormonu tarczycy, jak również najnowsze wyniki badań regulacji ich 
ekspresji, kontrolowanej przez NAT. Dane literaturowe zaprezentowano w kon-
tekście przeprowadzonej bioinformatycznie analizy sekwencyjnej otoczenia ge-
nomowego THRB locus 3p24.2 oraz genu THRA, położonego w locus 17q11.2 
(ryc.1A, 1B oraz ryc.2), ze wskazaniem możliwych implikacji biologicznych, wy-
nikających z komplementarnego dopasowania sekwencji antysensownych NAT 
i sensownych transkryptów TRα i TRβ. 

B) Komplementarność transkryptów genu THRB i NR1D2. W górnej części ryciny, podświetlonego 
na niebiesko panelu B, schematycznie przedstawiono 3’-końcowy odcinek transkryptu pierwotnego 
(pre-mRNA) genu NR1D2 (wariantów wchodzących w obszar sekwencji genu THRB), jak rów-
nież fragmenty dojrzałych wariantów transkrypcyjnych Rev-Erbβ w. F (e.2, 3, 4) oraz Rev-Erbβ 
w. G (e.4, 5 i 6) z numerami sekwencji referencyjnych mRNA (ACEDB). Ostatnie znane eksony 
na 3’ końcu wariantów F i G Rev-Erbβ różnią się sekwencją (co zaznaczono linią przerywaną). 
Pomarańczowymi strzałkami opisanymi jako pF-L oraz pFG-U oznaczono wybraną parę starterów, 
umożliwiających amplifikację wariantu F Rev-Erbβ, natomiast para pG-L oraz pFG-U posłużyła 
do pomiaru ekspresji wariantu G Rev-ERbβ w ccRCC. W dolnej części panelu B oznaczono obszar 
zawierający 5’-końcowy odcinek transkryptu pierwotnego (pre-mRNA) genu THRB wraz z frag-
mentami jego dojrzałych wariantów transkrypcyjnych (z przyporządkowanymi numerami sekwen-
cji referencyjnych mRNA, NCBI GeneBank), kodujących białkowe izoformy β receptora jądrowego 
T3: TRβ1 (e.2c, 3, 4, 5), skróconej izoformy białkowej zawierającej jedynie domenę AB receptora 
TRβ1 (e.IVS4) i TRβ2 (e.1 TRβ2), której transkrypcja inicjowana jest z alternatywnego promotora, 
znajdującego się w intronie między 4 a 5 eksonem TRβ1 (podwójna linia). Sekwencje eksonów 
pre-mRNA oznaczono schematycznie grubymi, zielonymi liniami, rozdzielonymi przerywanymi 
liniami, odpowiadającymi wycinanym w procesie dojrzewania mRNA intronom. Ciemniejsze pola 
między schematycznie zaznaczonymi eksonami odpowiadają oddziaływaniu transkryptów: antysen-
sownego wariantu G Rev-ERbβ, komplementarnego do sekwencji między e.2c i 3, oraz między e. 
4 i 5 pre-mRNA THRB, jak również antysensownego wariantu F Rev-Erbβ, komplementarnego do: 
a) miejsca donorowego i 3’ końca eksonu-4 dojrzałych wariantów TRβ1, b) sekwencji intronowych 
pre-mRNA THRB, jak również c) całej sekwencji terminalnego eksonu 3’ (e.IVS4), obecnego jedy-
nie w wariancie skróconej izoformy receptora TRβ1
FIGURE 1. Complementary interaction of transcripts encoded by the THRA and NR1D1 (A) 
as well as THRB and NR1D2 (B) genes. A) NATs-mediated regulation of gene expression in an 
instance of regulation of thyroid hormone receptor alpha (TRα) isoforms (encoded by THRA gene 
transcripts), which expression is controlled by Rev-Erbα (NR1D1 gene transcript). The comple-
mentarity between exon 8 (e.8) of the Rev-Erb (first, upper panel of fig.1A) and exon 11a and 11b 
(e.11a, e.11b) of the TRα2 and TRα3 (second, lower panel of fig.1A) may result in reduction of these 
mRNA variants in favour of the TRα1 isoform. B) The similar complementarity between 3’-ends of 
Rev-Erbβ variants F or G encoded by NR1D2 gene (first, upper panel of fig.1B) and pre-mRNA of 
TRβ1, exon 4/5 junction site of the TRβ1 as well as promoter sequence of TRβ2 encoded by THRB 
gene (second, lower panel of fig.1B) may affect the expression of the TRβ isoforms



34 A. MASTER, A. NAUMAN

INTRONOWE ELEMENTY BOGATE W GUANINĘ UCZESTNICZĄ 
W REGULACJI STOSUNKU WARIANTÓW TRΑ1/TRΑ2

Długie NAT mogą oddziaływać z intronowymi i eksonowymi sekwencjami 
pre-mRNA [46, 91], wpływając na kierunek alternatywnego składania eksonów, 
a w konsekwencji stosunki poszczególnych wariantów mRNA [53, 50]. Regulacja ta 
realizowana jest m.in. przez wpływ na proces formowania struktur przestrzennych 
regionów regulatorowych, w tym G-kwadrupleksów, które powstają w obrębie se-
kwencji zawierających zwiększoną ilość guaniny [3, 5]. Sekwencje te mogą również 
regulować proces alternatywnego składania transkryptu pierwotnego TRα, regulowa-
nego dodatkowo przez NAT [30, 31]. Gen THRA koduje dwie funkcjonalnie antago-
nistyczne izoformy: TRα1 oraz TRα2 -dominujący-negatywny wariant białka [8, 83]. 

Specyficzne dla TRα2 składanie mRNA wymaga obecności w regionie 3’ 
pre-mRNA genu THRA trzech elementów regulatorowych, pełniących funkcję 
wzmacniaczy alternatywnego składania transkryptu TRα2 (ang. splicing enhancer 
elements) [31, 76]. Pierwszy z nich – element SEα2, zawiera pięć tetrad guanidy-
nowych i położony jest w 3’-końcowym regionie ostatniego eksonu TRα1 (e.10b), 
który stanowi jednocześnie koniec 5’ostatniego intronu TRα2, drugi – element 
TR-ISE3 – zlokalizowany jest w intronie tuż przed miejscem akceptorowym ostat-
niego eksonu TRα2 (e11a) i działa addytywnie, aczkolwiek niezależnie od SEα2, 
oraz trzeci – element ESX10 położony w pobliżu sekwencji 5’ akceptora ostatniego 
eksonu TRα2 (e.11a) i TRα3 (e.11b) [31, 76]. W intronowej sekwencji pre-mRNA 
genu THRA zidentyfikowano obecność 80-nukleotydowego, bogatego w nukle-
otyd G elementu cis – SEα2, wzmacniającego składanie wariantu transkrypcyjne-
go TRα2 [78]. Element ten rozpoznają białkowe czynniki trans SF2/ASF i HnR-
NP H, których związanie zwiększa syntezę wariantu TRα2 względem transkryptu 
TRα1, kodującego funkcjonalny receptor hormonu tarczycy. Substytucja pozycji 
G→T w obrębie elementu SEα2 powoduje całkowite zahamowanie jego aktywno-
ści i 80% obniżenie poziomu transkryptu TRα2 w puli transkryptów genu THRA. 
Element SEα2 zlokalizowany jest w sekwencji 3’-końcowego eksonu 10b TRα1, 
w regionie 5’ ostatniego intronu TRα2, który stanowi jednocześnie 3’-końcową se-
kwencję omówionego dalej antysensownego transkryptu Rev-ErbAα (NR1D1) [30]. 
Dwa ostatnie elementy (TR-ISE3 i ESX10) znajdują się w sekwencji bezpośrednio 
blokowanej komplementarnym wiązaniem końca 3’ Rev-Erbα (Ryc.1A), które pro-
wadzi zwykle do znaczącego przesunięcia stosunku wariantów mRNA TRα1/TRα2 
na korzyść TRα1 [76]. Zahamowanie syntezy transkryptu TRα2, któremu towarzy-
szyć może zależne od Rev-Erbα hamowanie translacji tego wariantu, dodatkowo 
wzmacnia ekspresję właściwego receptora TRα1 [76]. 

Ponieważ Rev-ErbAα przykrywa miejsce akceptorowe (e11a) eksonu 11a wa-
riantu TRα2 (ryc.1A), utrudniając tym samym połączenie tego akceptora z miejscem 
donorowym TRα2 (e10a) [30], wydaje się, że co najmniej na poziomie składania 
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pre-mRNA, komplementarne związanie antysensownego transkryptu Rev-Er-
bAα (e.8) może zmieniać konformację przestrzenną struktur ostatniego intronu 
pre-mRNA TRα2 [30, 31], a tym samym wpływać na funkcję położonego w tym 
samym intronie elementu SEα2. Chociaż wpływ tego NAT na funkcję elemen-
tu SEα2 wymaga bezpośrednich badań, jest on zgodny z wykazanym uprzednio 
wzmacnianiem syntezy TRα2 przez bogate w guaninę struktury SEα2 [31] oraz 
hamowaniem powstawania sensownego wariantu TRα2 przez antysensowny Rev
-ErbAα [30], co zostało opisane poniżej. 

ANTYSENSOWNY TRANSKRYPT GENU NR1D1  
KONTROLUJE EKSPRESJĘ THRA

Długie antysensowne RNA Rev-ErbAα (Rev-Erbα, TRα-AS, rev-TRα, GB.ac.
no.: NM_021724.3) jest produktem genu NR1D1 [62], klasyfikowanym w grupie 
transkryptów typu cis-NAT [30]. Występujący w locus 17q11.2 układ dwukierun-
kowej, zbieżnej transkrypcji genu NR1D1 i położonego w sąsiedztwie (w kierunku 
5’) genu THRA (NR1A1), stanowi klasyczny model regulacji ekspresji genu przez 
hamowanie transkrypcji i translacji jednego z wariantów mRNA [2, 30]. W wyni-
ku transkrypcji THRA i NR1D1, dłuższy wariant transkrypcyjny TRα2 pokrywa 
się w sekwencji 3’ z końcem 3’ antysensownego transkryptu Rev-Erbα, a komple-
mentarność tych dwóch transkryptów może hamować ekspresję izoformy TRα2, na 
korzyść właściwego receptora T3 – TRα1 (Ryc.1A) [50]. Mechanizm tej regulacji 
obejmuje przestrzenną blokadę specyficznych dla wariantu TRα2 miejsc łączenia 
eksonów, jak również elementów wzmacniających: SEα2, TR-ISE3 oraz ESX10, 
wymaganych w procesie alternatywnego składania tego wariantu [76]. W dalszych 
badaniach wykazano, że synteza mRNA Rev-Erbα wystarcza do podniesienia war-
tości stosunku wariantów TRα1/TRα2 [29]. Cząsteczka RNA Rev-Erbα jest zatem 
przykładem niebiałkowego regulatora transkrypcji, który zmienia stosunek warian-
tów mRNA (TRα1/TRα2) [30, 76]. Jednocześnie wykazano, że długie antysen-
sowne RNA mogą blokować translację [58, 38], co sugeruje, że kontrola ekspresji 
Rev-Erbα i TRα może odbywać się także przez bezpośrednie oddziaływanie tych 
cząsteczek mRNA na poziomie translacji [50]. 

Przesiewowe badania interferencji RNA wykazały, że ERBB2/HER2-dodatnie 
komórki raka piersi charakteryzuje podniesiony poziom Rev-Erbα (NR1D1), który 
istotnie zwiększa przeżywalność tych komórek [47]. Podobną zależność stwierdzo-
no dla białka PBP (ang. Peroxisome proliferator activated receptor gamma Bin-
ding Protein), które współdziała z Rev-Erbα w metabolicznym przeprogramowaniu 
tych komórek nowotworowych w kierunku glikolizy tlenowej, wskazując na rolę 
tego NAT w rozwoju nowotworów [44, 47,]. Analiza poziomu ekspresji izoformy 
TRα1 w raku nerkowo-komórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC), wykaza-
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ła że w tkance nowotworowej dochodzi jednocześnie do obniżenia poziomu mRNA 
i zwiększenia ilości białka TRα1 [71]. Niestety brak jest bezpośrednich badań łączą-
cych ekspresję mRNA i białka Rev-Erbα, TRα1 oraz TRα2 w ccRCC. 

Na stosunek izoform TRα1/TRα2 może mieć również wpływ białko PGC-1α 
(ang. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma-Coactivator-1α), które 
w przeciwieństwie do Rev-Erbα, preferencyjnie obniża poziom izoformy TRα1 [83]. 
Co ciekawe, PGC-1α pełni funkcję jednego z koaktywatorów receptora jądrowego 
TRβ, który może podnosić ekspresję PGC-1α [1]. Zwrotnie, koaktywator PGC-1α 
uczestniczy w zależnej od trijodotyroniny (T3) transaktywacji genu PDK4 (ang. Pyru-
vate Dehydrogenase Kinase 4) [1]. PGC-1α jest również koaktywatorem wielu innych 
czynników transkrypcyjnych takich jak PPARγ, CREB, NRF, ROR [83]. Aktywność 
PGC-1α regulowana jest przez kinazę AMPK oraz deacetylazę SIRT1 (aktywowaną 
np. resweratrolem) [18, 74], które przeprowadzają aktywującą fosforylację i deace-
tylację PGC-1α, co dalej prowadzi do zależnego od PGC-1α przełączenia mechani-
zmów fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach z metabolizmu glukozowego na 
β-oksydację wolnych kwasów tłuszczowych [18]. Poziom ekspresji PGC-1α w mię-
śniach szkieletowych podnoszą również fizyczne ćwiczenia wytrzymałościowe, co 
ma swoje konsekwencje w ekspresji poszczególnych izoform TRα i wskazuje na ich 
rolę w metabolizmie oksydacyjnym wolnych włókien mięśniowych typu I [70]. Wy-
kazano jednocześnie, że zahamowanie procesu β-oksydacji w mięśniu sercowym po-
woduje zablokowanie syntezy białek przez zahamowanie czynnika inicjacji translacji 
eIF2B i zależnej od mTOR fosforylacji 4E-BP i S6K, jak również zwiększenie hamu-
jącej fosforylacji eIF2α, wskazując na znaczenie PGC-1α w regulacji metabolizmu na 
poziomie translacji białek [18]. 

Jakkolwiek przedstawione powyżej dane mogą sugerować antagonistyczne 
działanie PGC-1α względem Rev-Erbα (NR1D1), brak jest bezpośrednich badań 
łączących obydwa transkrypty w kontroli alternatywnego składania wariantów 
TRα1/TRα2. Wiadomo jednak, że w regulacji cyklu okołodobowego, w którym 
Rev-Erbα pełni kluczową rolę „odźwiernego” nocnej fazy cyklu, PGC-1α jako 
koaktywator receptorów ROR (ang. Retinoic acid-related Orphan Receptor) sty-
muluje transkrypcję Rev-Erbα [54]. 

Intronowy polimorfizm rs2314339 (C→T) genu NR1D1 kodującego Rev-Erbα 
powiązano ze zwiększoną częstością występowania choroby afektywnej dwubiegu-
nowej i zespołem opóźnionej fazy snu (ang. Delayed Sleep-Phase Syndrome, DSPS), 
który polega na biologicznej preferencji zasypiania w późnych godzinach nocnych 
i budzenia się w godzinach południowych [48]. Podobnie jak w przypadku zespołu 
DSPS, obserwowanego u osób nazywanych często nocnymi markami lub sowami, 
zidentyfikowano także genetyczne zmiany predysponujące do zespołu przyspieszo-
nej fazy snu (ASPS) rannych ptaszków, skowronków, który objawia się preferencją 
wczesnych godzin snu i budzenia się ok. 4 nad ranem [48, 54]. Zespoły DSPS i ASPS 
ujawniają się w przypadku braku zgodności między biologicznym rytmem snu, a ryt-
mem narzuconym przez normy społeczne (np. związane z pracą, szkołą), co prowadzi 
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do zaburzeń na szlaku BMAL1/Rev-Erbα, a w konsekwencji poczucia ciągłego zmę-
czenia pomimo właściwej liczby godzin snu [48, 60]. Zaburzenia te, łącznie z przed-
stawionym powyżej mechanizmem regulacji stosunku izoform TRα1/TRα2 przez 
Rev-Erbα, mogą wskazywać na udział NAT w regulacji rytmu okołodobowego i me-
tabolizmu komórek [48, 76]. 

CYKLICZNA EKSPRESJA GENU NR1D1 REGULUJE RYTM 
OKOŁODOBOWY I WPŁYWA NA OSCYLACJE POZIOMU TRΑ

NAT kontrolują molekularny mechanizm rytmu dnia i nocy [42]. Nadrzędny zegar 
biologiczny ssaków zlokalizowany jest w jądrach nadskrzyżowaniowych podwzgórza 
(SCN), które w celu dostrojenia cyklu okołodobowego ssaków, integrują zewnętrzne 
sygnały docierające do mózgu m.in. przez szlak siatkówkowo-podwzgórzowy [54, 
94]. Dobowy rytm zegara biologicznego związany jest z cykliczną zmianą ekspre-
sji sprzężonych genów komórek SCN, które kontrolują procesy metaboliczne, w tym 
związane z cykliczną ekspresją receptorów hormonu tarczycy [94] i regulują m.in. 
stan snu, czuwania, szybkość pracy serca, ciśnienie tętnicze, temperaturę ciała, stęże-
nie takich hormonów jak: ACTH, kortyzol, hormon wzrostu, prolaktyna, melatonina 
[32]. Jednocześnie, receptory hormonu tarczycy regulować mogą tempo przemian 
metabolicznych, jak również wpływać na transkrypcję specyficznych genów komó-
rek zegara biologicznego [94]. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca reguluje poziom 
hormonu tarczycy, którego podniesienie we krwi jest rejestrowane przez podwzgó-
rze jako sygnał do zahamowania wytwarzania tyreoliberyny (TRH) – hormonu po-
budzającego przysadkę. Zmniejszenie uwalniania TRH przez podwzgórze prowadzi 
z kolei do obniżenia poziomu przysadkowej tyreotropiny (TSH), a w konsekwencji 
ograniczenia wydzielania tyroksyny (T4) i trijodotyroniny (T3) przez tarczycę [13]. 
Wysoki poziom T4 i T3 pozostaje zatem w sprzężeniu zwrotnym ujemnym z syntezą 
TRH i TSH [13]. Uważa się jednak, że w tkankach obwodowych, cykliczne, dobowe 
wzmacnianie i osłabianie działania T3 związane jest głównie z okołodobowymi wa-
haniami ekspresji jądrowych receptorów hormonu tarczycy [94], które w przypadku 
receptorów TRα mogą być regulowane m. in. przez antysensowny Rev-Erbα [30]. 

Transkrypt Rev-Erbα kodowany jest przez gen NR1D1, którego ekspresja w cy-
klu okołodobowym zależy ściśle od innych, sprzężonych czynników transkrypcyj-
nych tj. BMAL1/CLOCK [54]. Czynniki te aktywują również transkrypcję genów 
towarzyszących ekspresji Rev-Erbα tj. PER1, PER2, PER3 oraz fotoreceptorów 
światła niebieskiego – kryptochromów CRY1, CRY2 [54]. Wykazują one aktywność 
represorów transkrypcji i podobnie jak receptor Rev-Erbα, zwrotnie hamują ekspre-
sję genu BMAL1 (sprzężenie ujemne), umożliwiając tym samym zmianę faz cyklu 
okołodobowego [54]. W obecności zredukowanego dinunkleotydu flawinoadenino-
wego (FADH), białka CRY1 i CRY2 uczestniczą również w zależnej od światła nie-
bieskiego odpowiedzi na zewnętrzne pole magnetyczne, które może wpływać na mo-
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menty magnetyczne elektronów trzech aktywnych reszt tryptofanowych (Trp) i grupy 
prostetycznej – FADH [24, 96]. Przeniesienie elektronu z tryptofanu białka CRY na 
FADH jest możliwe jedynie w stanie wzbudzonym singletowym, a czas tego przejścia 
może być wydłużany w zewnętrznym polu magnetycznym, które porządkuje spinowe 
momenty magnetyczne w ustawieniu równoległym (wzbudzonego stanu tripletowe-
go) lub antyrównoległym (wzbudzonego stanu singletowego) niesparowanych elek-
tronów (rodników) [96]. W ten oto pośredni sposób zewnętrzne pole magnetyczne 
może wpływać na lokalizację niesparowanych elektronów kompleksu CRY-FADH, 
a przez to na konformację przestrzenną tego białka i aktywność CRY związaną z re-
gulacją transkrypcji [96]. Jakkolwiek, sugeruje się istnienie szczeregu mechanizmów 
kompensacyjnych, które mogą neutralizować wpływ zewnętrznego pola magnetycz-
nego na procesy komórkowe [24]. Wykazano jednak, że w cyklu okołodobowym, 
białka CRY1 i CRY2, uczestnicząc w represji czynnika BMAL1 zwrotnie obniżają 
poziom transkrypcji tych kryptochromów jak również zależnego od BMAL1 antysen-
sownego transkryptu Rev-Erbα [32, 96]. Wiadomo także, że poziom tego transkryptu 
NAT może kontrolować stosunek wariantów TRα1/TRα2 [30], a tym samym cyklicz-
ną odpowiedź komórek obwodowych na hormon tarczycy [94]. Co ciekawe, w ba-
daniach wpływu pola elektromagnetycznego na oś podwzgórze-przysadka-tarczyca 
wykazano, że częste używanie telefonów komórkowych może istotnie podnosić po-
ziom hormonu tyreotropowego TSH z jednoczesnym obniżeniem T4, przy nieistotnej 
zmianie poziomu T3 badanych osób [61]. Chociaż mechanizm tego fenomenu nie 
został dobrze wyjaśniony, zaobserwowane zmiany poziomu hormonów mogą stano-
wić punkt wyjścia dla dalszych badań wpływu sił elektro-magnetycznych na układ 
sprzężeń zwrotnych osi podwzgórze-przysadka-tarczyca [61]. Jak dotąd, w literaturze 
przedstawiono mechanizm wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na aktywność 
niektórych genów cyklu okołodobowego [96], pozostających w szeroko opisywanym 
sprzężeniu zwrotnym z ekspresją Rev-Erbα [94], którego antysensowny transkrypt 
może zmieniać stosunek izoform receptorów jądrowych TRα1/TRα2, a w konse-
kwencji odpowiedź na hormon tarczycy [22, 30].

Dobowe wahania ekspresji Rev-Erbα mogą wpływać także na wspomnianą po-
wyżej cykliczność zmian poziomu ekspresji TRα1/TRα2 [94]. W ilościowych bada-
niach (Real-Time PCR) ekspresji genów regulowanych przez czynnik transkrypcyjny 
Bmal1, potwierdzono silne oscylacje okołodobowe mysich transkryptów Rev-erbα, 
Cry1, Cry2, Per1, Per2 oraz czytelne, cykliczne zmiany ekspresji Rev-erbβ i TRα 
(Thra), co ustalono na podstawie próbek mysiej wątroby, pobieranych co 4 godziny 
[32]. Ponadto, w celu identyfikacji miejsc wiązania BMAL1, regulującego około-
dobowe zmiany ekspresji docelowych genów, autorzy pracy wykorzystali technolo-
gię ChIP-chip, która łączy metody immunoprecypitacji i mikromacierzy oraz ChIP-
seq – immunoprecypitacji z równoległym sekwencjonowaniem fragmentów DNA 
wiążących BMAL1 [32]. W skali całego genomu ludzkich fibroblastów linii WI38 
i mysich komórek NIH 3T3, które wykorzystano w tych badaniach, ustalono dwie 
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rozpoznawane sekwencje konsensusowe (CACGTG i CCAATG) i setki potencjalnych 
miejsc wiązania BMAL1, umożliwiających cykliczną regulację transkrypcji genów 
związanych głównie z cyklem okołodobowym i metabolizmem, w tym: Rev-erbα 
(ChIP-chip: zmiana 10,3x) i TRα (Thra, ChIP-chip: zmiana 3,16x) [32].

Cykl okołodobowy regulowany jest także przez czynniki transkrypcyjne rozpo-
znające element CCAAT, takie jak białka C/EBP (ang. CCAAT/Enhancer-Binding 
Proteins), które kontrolują ekspresję różnych genów fazy snu i aktywności, tj. Rev
-Erbα [14] i PER2 (ang. Period Circadian Protein 2) [28]. Zaburzenie ekspresji tych 
białek stwierdzono w wielu hematopoetycznych liniach komórek nowotworowych, 
w których podniesienie poziomu białka PER2 powodowało zatrzymanie cyklu ko-
mórkowego, zahamowanie wzrostu i apoptozę [28]. 

NOWE WARIANTY mRNA GENU NR1D2 MOGĄ WYKAZYWAĆ 
AKTYWNOŚĆ cis-NAT WZGLĘDEM THRB

Do grupy transkryptów, które wykazują aktywność NAT należy wiele mRNA ko-
dujących białka (pcRNA) [82], w tym receptory sieroce, strukturalnie podobne do 
w pełni funkcjonalnych receptorów, dla których jednak nie znaleziono wiążącego się 
z nimi liganda. Pierwotnie, za takie receptory uważano białka kodowane przez geny 
NR1D1 i NR1D2: Rev-Erbα [30] i Rev-erbβ [7], wykazujące podobieństwa na po-
ziomie sekwencji i struktury domen względem receptorów jądrowych trijodotyroniny 
(T3). Receptory te jednak pozbawione są zdolności do wiązania T3 i wykazują silną 
tendencję do rekrutowania korepresorów receptorów jądrowych takich jak NCoR, 
stąd klasyfikowane są najczęściej jako represory transkrypcji [7]. W ostatnich latach 
wykazano jednak, że mogą one wiązać hem i działać jak w pełni funkcjonalne, zależ-
ne od hemu receptory jądrowe, wykazujące aktywność czynników transkrypcyjnych 
[95], odgrywających istotną rolę m.in. w regulacji związanego z metabolizmem cyklu 
okołodobowego [17, 11]. Gen NR1D2 kodujący Rev-erbβ, położony jest na chromo-
somie 3 w tym samym locus, w którym znajduje się w pełni funkcjonalny gen THRB 
(3p24.2), lecz jego transkrypcja odbywa się w przeciwnym, zbieżnym kierunku 
(ryc.1), podobnie jak w przypadku układu genów 5’-THRA→ ←NR1D1 (cis-NAT) 
[97].  Zgodnie z bazą sekwencji referencyjnych GeneBank NCBI, gen ten koduje dwa 
warianty Rev-erbβ (GB.ac.no.: NM_001145425.1 oraz NM_005126.4) różniące się 
między sobą sekwencją 5’UTR i znajduje się w kierunku 3’ względem genu THRB, 
w odległości zaledwie 137.599 nukleotydów od położenia końca 3’ głównego tran-
skryptu genu THRB (mRNA: NM_000461.4), kodującego jedną z ludzkich izoform 
receptora jądrowego (TRβ1). Genomowa odległość między genami NR1D2 i THRB 
jest zatem mniejsza od rozpiętości samych eksonów genu THRB, rozłożonych na dłu-
gości 376.609 nukleotydów i eksonów NR1D2 sekwencji referencyjnej, rozciągają-
cych się na długości 35.359 nukleotydów DNA locus 3p24.2 (ryc.2).
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RYCINA 2. Genomowy kontekst sekwencji THRB. Podwójną zieloną linią pośrodku ryciny ozna-
czono nić matrycową (-) i kodującą (+) DNA. Grubymi pomarańczowymi strzałkami w górnej części ry-
ciny oznaczono położenie sekwencji genów ulegających transkrypcji na nici (-): a) MIR4792 (Gene ID: 
100616448; Nazwa: mikroRNA 4792; RNA Ref.Seq: NR_039955.1), b) THRB (Gene ID: 9975 ; Nazwa: 
Receptor hormonu tarczycy beta; RNA Ref.Seq: NM_000461.3), c) THRB-IT1 (Gene ID: 100874274; 
Nazwa: Transkrypt intronowy THRB; RNA Ref.Seq: AC112217.2 : 132863-137161), d) LOC152024 
(Gene ID: 152024; Nazwa: Niescharakteryzowany  LOC152024; RNA Ref.Seq: NR_026834.1), e) 
LOC100422256 (Gene ID: 100422256 ; Nazwa: Pseudogen jąderkowej fosfoproteiny B23; RNA Ref.
Seq: NG_025558.1), natomiast grubymi niebieskimi strzałkami oznaczono geny ulegające transkrypcji 
na nici (+), czyli antysensowne względem THRB: f) NR1D2 (Gene ID: 9975 ; Nazwa: przedstawiciel 
2, grupa D, podrodzina receptorów jądrowych 1, RNA Ref.Seq: NM_001145425.1 i NM_005126.4), 
g) RPL31P20 (Gene ID: 100270986; Nazwa: Pseudogen 20 białka rybosomalnego L31; RNA Ref.
Seq: NG_010717.1: 101-443), h) LOC644990 (Gene ID: 644990; Nazwa: Niescharakteryzowany 
LOC644990; RNA Ref.Seq: NR_046244.1), i) EIF3KP2 (Gene ID: 100129045, Nazwa: Pseudogen 2 
podjednostki K eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 3; RNA Ref.Seq: NG_022242.1: 101-729). 
Cieńszymi niebieskimi strzałkami zaznaczono 2 z 9 wariantów (w.) alternatywnie składanych z pre-mR-
NA genu NR1D2: f1) ND1D2 wariant F: (Gene ID: 9975; RNA Seq: CB994391.1), f2) ND1D2 wariant 
G: (Gene ID: 9975; RNA Seq: CF139138.1, T28309.1, AW950510.1), zidentyfikowanych na podstawie 
opublikowanych sekwencji cDNA w bazie NCBI ACEDB (portal ACEWiew). Żółtym podświetleniem 
oznaczono obszar sekwencji genu THRB, w obrębie którego znajdują się również geny ulegające tran-
skrypcji ze wspólnej z THRB sekwencji, a więc potencjalnie homologiczne względem pre-mRNA THRB, 
tj.: 1) THRB-IT1 lub komplementarne: 2) LOC644990, 3) RPL31P20, 4) wariant G NR1D2, obejmujący 
sekwencję wspólną z 5’UTR pre-mRNA THRB , jak również 5) wariant F NR1D2, komplementarny do 
miejsca donorowego exonu-4 THRB i sekwencji alternatywnego promotora izoformy TRβ2. Położenie 
genów na schemacie odpowiada położeniu na chromosomie 3 w locus 3p24.2 względem sekwencji re-
ferencyjnej (ref.s.) dostępnej w bazie NCBI GeneBank, pod numerem NC_ 000003.11. W nawiasach 
podano całkowitą długość (w parach zasad) genu zawierającego introny, eksony i wszystkie elementy re-
gulatorowe. Zieloną czcionką przedstawiono odległość (w parach zasad) wyszczególnionych genów od 
pierwszego (początkowego) lub ostatniego (końcowego) nukleotydu  genu THRB (pomarańczowa gruba 
strzałka pośrodku ryciny), w zależności od najbliższej odległości względem 5’ lub 3’ końca THRB. Na 
pomarańczową strzałkę THRB naniesiono rozjaśnione pola, oznaczające położenie: głównego promotora 
TRβ1 (prom.), nowego eksonu (1d1) obecnego w sekwencji 5’UTR wariantu F1 TRβ1, alternatywnego 
promotora izoformy TRβ2 (alt.prom.) znajdującego się w intronie między 4 i 5 eksonem TRβ1, a także 
nowego eksonu w sekwencji 3’UTR (miRHS). Małą jasnoniebieską czcionką zaznaczono ilość opu-
blikowanych wariantów (w.) transkrypcyjnych, będących produktami wyszczególnionych genów oraz 
średni poziom ekspresji (%) genu wg bazy NCBI AceDB. Po lewej i prawej stronie podświetlonego na 
niebiesko panelu, wymieniono geny otaczające przedstawiony region, na dole panelu – w orientacji (+), 
na górze- w orientacji (-) DNA, zgodnej z kierunkiem transkrypcji na matrycy genu THRB
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W bazie NCBI PubMed można znaleźć wyłącznie jedną publikację z 1999r 
łączącą obydwa geny [45]. W kontekście współczesnych doniesień o roli długich 
antysensownych transkryptów w regulacji ekspresji genów, zbadanie strukturalno
-funkcjonalnej zależności między tymi genami wydaje się więc szczególnie istotne 
dla pełnego zrozumienia regulacji ekspresji THRB. Wykonana w niniejszej pracy 
analiza sekwencyjna referencyjnych (NCBI) transkryptów obydwu genów (ryc.2) 
nie wykazała większej niż kilkunasto-nukleotydowej komplementarności, nie-
mniej, analiza ta nie wykluczyła możliwości oddziaływań charakterystycznych dla 
cząsteczek trans-NAT [43, 49], zwłaszcza w kontekście wysokiej homologii genów 
NR1D2 i NR1D1 (17q11.2), którego transkrypt Rev-Erbα, jak opisano powyżej, 
bezpośrednio reguluje ekspresję genu THRA (17q11.2). Dalsze, przeszukiwanie za 
pomocą oprogramowania AceView baz cDNA (GeneBank, Best, Trace i SRA) pod 
kątem obecności dodatkowych transkryptów genu NR1D2 umożliwiło określenie 
co najmniej 9 różnych, fizycznie stwierdzonych RNA tego genu, mimo, że w bazie 
sekwencji referencyjnych Gene (NCBI) widnieją jedynie dwie sekwencje refenre-
cyjne (GB.ac.no.: NM_001145425.1 oraz NM_005126.4). Co więcej, wśród tych 9 
wariantów cDNA genu NR1D2 znajdują się co najmniej dwa, których 3’-koniec pre
-mRNA jest komplementarny (pokrywa się) z 3’-końcem pre-mRNA genu THRB. 
Pierwszy z nich, zidentyfikowany po raz pierwszy w łożysku i oznaczony literą 
F (GB.ac.no.: CB994391.1), jako transkrypt antysensowny względem produktów 
genu THRB, wykazuje pełną komplementarność z pre-mRNA THRB w zakresie 
wszystkich intronów i eksonów od exonu 10 do 3’-końcowej części eksonu 4. Na 

FIGURE 2. Genomic context of the THRB gene sequence.  The figure shows genomic locations 
of genes which transcripts may affect the THRB expression in a cis-NATs-specific manner. The genes 
transcribed on complementary DNA strand (in relation to THRB) are shown by blue arrows, whereas 
the genes transcribed on the same (to THRB) strand are depicted by orange arrows. According to the 
NCBI map viewer genes flanking THRB from telomere to centromere are: UBE2E2-AS1 (UBE2E2-AS1 
UBE2E2 antisense RNA 1 (head to head)), UBE2E2 (ubiquitin-protein ligase E2), LOC100420471 
(ADP-ribosylation factor-like 4A pseudogene), UBE2E1 (ubiquitin carrier protein E1), NKIRAS1 
(NFKB inhibitor interacting Ras-like 1), RPL15 (ribosomal protein L15), NR1D2 (nuclear receptor sub-
family 1, group D, member 2), NPM1P23 (LOC100422256, nucleophosmin 1 (nucleolar phosphoprote-
in B23, numatrin) pseudogene 23), LINC00691 (LOC152024, long intergenic non-protein coding RNA 
691), and intra-THRB: LOC101927854 (uncharacterized LOC101927854) sharing some exons with two 
transcript variants (GeneBank: CB994391.1, AW950510.1) present in ACE View description of NR1D2 
gene locus (NR1D2 transcript variants), RPL31P20 (ribosomal protein L31 pseudogene 20), THRB-IT1 
(THRB intronic transcript 1), THRB-AS1 (LOC644990, THRB antisense RNA 1), at 5’ side of THRB: 
MIR4792 microRNA 4792, EIF3KP2  (eukaryotic translation initiation factor 3, subunit K pseudogene 
2), LOC101927874 (uncharacterized LOC101927874), RNA5SP125 (RNA, 5S ribosomal pseudogene 
125), RARB (retinoic acid receptor, beta), CFL1P7 cofilin 1 (non-muscle) pseudogene 7, RNA5SP126 
(RNA, 5S ribosomal pseudogene 126), LOC100505947 (uncharacterized LOC100505947), TOP2B 
(topoisomerase (DNA) II beta 180kDa), MIR4442 (microRNA 4442), CRIP1P2 (cysteine-rich protein 
1 (intestinal) pseudogene 2), NGLY1 (N-glycanase 1), RPL32P11 (ribosomal protein L32 pseudogene 
11), TAF9BP1 (TAF9BRNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 31kDa 
pseudogene 1), OXSM (3-oxoacyl-ACP synthase, mitochondrial), LINC00692 (long intergenic non-pro-
tein coding RNA 692), RPEP2 (ribulose-5-phosphate-3-epimerase pseudogene 2), HMGB3P12 (high 
mobility group box 3 pseudogene 12), VENTXP4 (VENT homeobox pseudogene 4)
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podstawie opublikowanej sekwencji cDNA wariantu F genu NR1D2, można stwier-
dzić, że zsyntetyzowana w procesie alternatywnego składania, dojrzała cząstecz-
ka RNA, nie ma już wspólnych sekwencji (eksonów) z dojrzałymi cząsteczkami 
mRNA genu THRB, prócz komplementarności w zakresie końca eksonu 4 THRB, 
która może jednak utrudniać dostęp do donorowego miejsca alternatywnego składa-
nia mRNA: (GGAGAAGAAATGTAAAGGTAACCA) w punkcie połączenia eksonu 
4 i występującego po nim intronu. Zatem podobnie, jak to opisano dla regulacji 
ekspresji THRA przez NR1D1, wydaje się że wariant F NR1D2 regulować może 
ekspresję THRB, co wymagać będzie jednak przeprowadzenia bezpośrednich badań 
na materiale biologicznym. Opisany powyżej hipotetyczny mechanizm regulacji 
splicingu pre-mRNA genu THRB może dodatkowo wspierać obecność stwierdzo-
nego uprzednio w różnych typach tkanek wariantu mRNA (GB.ac.no.: AI650763) 
kodującego skróconą wersję receptora TRβ1 (ang. truncated TRβ1), zawierającego 
wyłącznie domenę AB wiążącą białka regulatorowe, kodowaną przez eksony 1-4 
z krótkim dodatkowym fragmentem intronu (196 nukleotydów) występującym po 
eksonie 4. Obecność tego niefunkcjonalnego wariantu mogłaby tłumaczyć opisana 
powyżej blokada miejsca donorowego eksonu 4 TRβ1 przez antysensowny wariant 
F (GB.ac.no.: CB994391.1) będący produktem genu NR1D2, czego jak dotąd nie 
opisano. Podobny mechanizm regulacji alternatywnego składania eksonów wyka-
zano również dla układu TRα2/Rev-Erbα [76].

Inny z komplementarnych względem THRB cząsteczek cis-NAT będący pro-
duktem genu NR1D2 – wariant G (np. GB.ac.no.: CF139138.1), zidentyfikowany 
został dotychczas w komórkach jelita, prostaty i komórkach embrionalnych. Kom-
plementarna sekwencja pre-mRNA, z którego może powstać ten wariant, rozciąga 
się na długości wszystkich kodujących eksonów genu THRB, aż do intronu między 
eksonem 3 głównego transkryptu TRβ1 a eksonem 2c 5’UTR. Dojrzała cząsteczka 
mRNA wariantu G nie wykazuje jednak homologii z żadnym ze znanych warian-
tów transkrypcyjnych TRβ1, niemniej podobnie jak wariant F, dojrzały wariant G, 
może bezpośrednio oddziaływać z alternatywnym promotorem drugiej z izoform 
genu THRB – TRβ2, pozbawionej białkowej domeny AB, która pełni szczególną 
rolę w przysadce mózgowej [40]. Promotor ten położony jest w intronie między 4 
a 5 eksonem THRB, wewnątrz którego znajdują się również dwa eksony warian-
tu G oraz wariantu F genu NR1D2, jak również odwrócona, pełna, regulatorowa 
sekwencja cis (TGACCTGTGACCT) elementu odpowiedzi receptorów aktywo-
wanych przez proliferatory peroksysomów (PPRE), rozpoznawana przez PPARα, 
PPARδ i PPARγ. Badanie wpływu receptorów PPAR [59] na ekspresję genu THRB 
[35] może być zatem dodatkowo rozpatrywane w kontekście możliwej co-regulacji 
przez niektóre z antysensownych wariantów transkrypcyjnych genu NR1D2. 

W badaniach wykonanych przez nas uprzednio zaobserwowaliśmy, że w ccRCC 
dochodzi do obniżenia poziomu białka izoformy TRβ1 o 91%↓ oraz mRNA, które-
go ilość zmniejsza się w zakresie od 62%↓ do 90%↓, w zależności od badanego wa-
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riantu 5’UTR TRβ1 [56]. Prócz różnic ilościowych między poszczególnymi warian-
tami 5’UTR, w badaniach tych wykazaliśmy istotne zmiany w głębokości redukcji 
poziomu mRNA tych wariantów, co mogło wskazywać na zaburzenie w ccRCC 
procesu alternatywnego składania poszczególnych wariantów 5’UTR TRβ1 [56]. 
Głębokość redukcji poziomu mRNA mierzonego metodą Real-Time PCR w regio-
nie kodującym TRβ1 (70%↓) różniła się od uzyskanych wyników dla poszczegól-
nych wariantów 5’UTR. Stosunkowo najmniejszą redukcję (o 62%↓) zanotowano 
dla wariantu F (GB.ac.no. AY286470.1), natomiast ekspresja najliczniej reprezento-
wanego w tkance nerkowej wariantu A (GB.ac.no. AY286465.1) obniżyła się o 75% 
[56]. Spośród wszystkich znanych wariantów 5’UTR TRβ1, wariant F1 wykazywał 
największy stopień redukcji w ccRCC (↓90%), prezentując tym samym najbardziej 
wyraźną odpowiedź na procesy nowotworowe w ccRCC [56]. Wariant F1 TRβ1 
(GB.ac.no. GQ456950.1), wraz z charakterystycznym dla niego eksonem 1d1, zi-
dentyfikowany został przez nas po raz pierwszy w 2010r [56]. Chociaż wszystkie 
wymienione powyżej warianty 5’UTR kodują to samo białko TRβ1, różnice w se-
kwencji regionów 5’UTR, prowadzące do różnic w wydajności translacji TRβ1, 
łącznie z zaburzeniem ekspresji tych wariantów mogą stanowić istotną przyczynę 
braku korelacji między ilością białka i mRNA w ccRCC [56]. Na regulację tą może 
mieć dodatkowo wpływ transkrypcja wewnątrzgenowych NAT, które wiążąc się 
do komplementarnych odcinków pre-mRNA docelowego genu, mogą przykrywać 
lub prezentować miejsca splicingowe, prowadząc w konsekwencji do obniżenia lub 
zwiększenia wydajności syntezy poszczególnych wariantów mRNA [57, 93]. 

Wykonana w niniejszej pracy analiza komplementarności sekwencji transryp-
tów genu THRB i NR1D2 wykazała, że wariant G, który penetruje sekwencję mię-
dzy eksonem 2c a eksonem 3 oraz sekwencję połączenia eksonu 4 i 5 genu THRB 
(ryc.1), może mieć wpływ na obserwowane zaburzenie korelacji między mRNA 
i białkiem TRβ1, co wymaga jednak bezpośredniej weryfikacji doświadczalnej. 

TRANSKRYPTY NAT BIORĄ UDZIAŁ W METYLACJI DNA  
I REGULACJI AKTYWNOŚCI PROMOTORÓW GENÓW

W wielu przypadkach cząsteczki RNA są czynnikiem inicjującym ukierunko-
wane dziedziczenie epigenetyczne, prowadzące do wzmocnienia lub wyciszenia 
określonych sekwencji DNA [10, 84]. Proces wyciszania transkrypcji odbywać się 
może przez zależną od lncRNA rekrutację białkowych kompleksów wyciszających 
transkrypcję. Transkrypty NAT mogą kierować te kompleksy do odpowiednich re-
gionów genomu lub sekwencji DNA tak w obrębie własnego locus (regulacja cis) 
jak i oddalonych loci (regulacja trans) [16]. Mechanizmy metylacji DNA kontrolu-
ją istotne procesy związane z rozwojem organizmów, w tym inaktywacją jednego 
z chromosomów X przez transkrypt Xist [84], jak również z ekspresją genów istot-
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nych z punktu widzenia embriogenezy (np. WT1, IGF2) [79]. Zaburzenie tych pro-
cesów może prowadzić do chorób nowotworowych [86, 89] i neurodegeneracyjnych 
[77, 88].  Wpływ dwukierunkowej, rozbieżnej transkrypcji na wyciszanie ekspresji 
genów obrazować może układ WT1 i WIT1 [19] jak również IGF2R i AIR, którego 
antysensowny transkrypt Air ulega transkrypcji wyłącznie z allela ojcowskiego, wy-
ciszając na nim ekspresję receptora Igf2r [34, 79]. WT1 (ang. Wilms Tumor 1) jest 
przykładem genu, którego transkrypty w tkance nerki i śledziony są syntetyzowane 
wyłącznie na matrycy allela ojcowskiego [19]. WT1 ulega dwukierunkowej ko-eks-
presji z genem WIT1 (WT1-AS) ze wspólnego promotora, który inicjuje transkryp-
cję kodującego mRNA WT-1 w kierunku 3’, oraz długiego, antysensownego, nie-
kodującego RNA WIT-1 (WT-1-AS, Rev-WT-1), powstającego na przeciwnej nici 
DNA w kierunku 5’ [19]. W naprowadzaniu trans-NAT na sekwencje promotorów 
może brać udział rybonukleoproteina hnRNP K [33], która wiąże zarówno DNA jak 
i RNA [33, 66]. Indukowane przez p53, długie niekodujące lincRNA-p21 hamuje 
transkrypcję docelowych genów przez odziaływanie z białkiem hnRNP-K, które na-
prowadza go na promotory genów przeznaczonych do wyciszenia tj. interferujących 
z pro-apoptotyczną aktywnością p53 [33]

INTRONY THRB ZAWIERAJĄ SEKWENCJE METYLOWANYCH 
WYSP CpG I PROMOTORY TRANSKRYPTÓW cis-NAT

Chociaż specyficzna dla promotorów metylacja wysp CpG jest stosunkowo 
dobrze poznanym mechanizmem wyciszania transkrypcji genów [34], w ostatnim 
czasie wskazuje się również na znaczenie wewnątrz-genowych wysp CpG w regu-
lacji składania transkryptów oraz aktywności alternatywnych promotorów, których 
metylacja może prowadzić zarówno do wyciszenia jak i wzmocnienia transkryp-
cji RNA [57]. W badaniach Maunakea [57], ocena ekspresji genów metodą CAGE 
(ang. Capped Analysis of Gene Expression) wykazała, że transkrypcji inicjowanej 
z głównego promotora powszechnie towarzyszy transkrypcja uruchamiana z se-
kwencji wewnątrz-genowych i między-genowych [57]. Obserwacja ta pozosta-
je w zgodzie z brakiem wspólnego miejsca inicjacji transkrypcji receptora TRβ1, 
którego liczne warianty mRNA (sekwencje wzorcowe NCBI) rozpoczynają się 
w różnych miejscach sekwencji kodującej 5’UTR genu THRB [25]. Jak dotąd nie 
ustalono jednego miejsca inicjacji transkrypcji TRβ1 i nie określono jednoznacz-
nych granic sekwencji promotora genu THRB, chociaż operuje się przybliżonym 
zakresem takiej sekwencji (GB Ac. no. S37458.1) [75], podanej łącznie z sekwen-
cją alternatywnych wariantów eksonu 1. 

Jednocześnie, analiza sekwencji DNA THRB (NT_022517.18) z wykorzysta-
niem oprogramowania Neural Network Promoter Prediction, ujawniła obecność 
licznych potencjalnych miejsc inicjacji transkrypcji zarówno w obszarze głównego 
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promotora jak i w sekwencjach intronowych (Materiały uzupełniające). Co więcej, 
w bazie NCBI Epigenomics można znaleźć tkankowo-specyficzne miejsca mety-
lacji wysp CpG, zlokalizowane w obszarze intronów genu THRB, które rozdziela-
ją sekwencje konstytutywnych i alternatywnych eksonów, włączanych do 5’UTR 
TRβ1. Część z tych sekwencji CpG znajduje się w sąsiedztwie wytypowanych, al-
ternatywnych promotorów THRB, potwierdzając dodatkowo ich obecność, zgodnie 
z kryteriami bioinformatycznej identyfikacji promotorów [36]. Dalszą analizą wyka-
zano, że najmocniej metylowane sekwencje głównego promotora genu THRB, znaj-
dują się tuż za sekwencją eksonu 2, antysensownego transkryptu genu LOC644990 
ac.no.: BX497313.1), 154 nukleotydów w kierunku 3’ THRB. W intronie 1 THRB 
znajduje się również promotor antysensownego transkryptu RPL31P20, jak rów-
nież sensownego lncRNA genu THRB-IT1 (ryc.2). Wydaje się więc, że transkrypty 
tych genów, dysponując długimi fragmentami komplementarnych sekwencji THRB, 
w naturalny sposób mogłyby wpływać na ekspresję tego receptora. Hipoteza ta wy-
maga jednak eksperymentalnej weryfikacji. Wiadomo jednak, że poziom ekspresji 
genów jak i stosunki poszczególnych wariantów mRNA mogą zależeć od metylacji 
wewnątrz-genowych wysp CpG [57], co w kontekście znanego udziału antysen-
sownych transkryptów w ukierunkowanej metylacji DNA [34, 37] może sugerować 
rolę wymienionych powyżej wewnątrzgenowych transkryptów, jak również rolę 
wariantu G NR1D2 (komplementarnego do sekwencji intronowej między eksonem 
2c i 3 TRβ1) w regulacji ekspresji specyficznych wariantów 5’UTR TRβ1. 

W REGIONIE 5’ THRB ZNAJDUJE SIĘ UKŁAD GENÓW,  
TYPOWY DLA ZALEŻNEJ OD NAT METYLACJI  

SPECYFICZNYCH SEKWENCJI DNA

W regionie 5’ genu THRB znajduje się nieopisany w literaturze gen LOC644990 
(Gene ID: 644990), kodujący długie dwu-eksonowe, antysensowne transkrypty wy-
kazujące cechy charakterystyczne dla cząsteczek cis-NAT. Chociaż długość eksonu 1, 
dwóch zidentyfikowanych wariantów transkrypcyjnych (GB.ac.no.: NR_046244.1, 
BX497313.1) genu LOC644990 jest różna, to jednak w obydwu przypadkach ekson 
ten zlokalizowany jest wewnątrz intronu – 160 nukleotydów poniżej eksonu 1c tran-
skryptów genu THRB (GB.ac.no.: NM_000461.4 i AY286465.1), natomiast wspólny 
ekson 2 znajduje się w regionie głównego promotora genu THRB. Biorąc pod uwagę 
ekson 1 transkryptu LOC644990, należy przypuszczać, że 5’ koniec pre-mRNA tego 
genu, który wykazuje komplementarność względem 5’-końca pre-mRNA THRB, 
może wpływać na transkrypcję TRβ1 i proces alternatywnego składania mRNA 
w regionie nieulegającym translacji 5’UTR, przez analogię do opisanego powyżej 
przykładu interferencji transkryptów genu THRA i NR1D1 [76], jak również wielu 
innych, podobnych przykładów [81, 9]. Ponadto, komplementarność eksonu 2 doj-



46 A. MASTER, A. NAUMAN

rzałego mRNA genu LOC644990 (GB.ac.no.: BX497313.1) i regionu promotoro-
wego genu THRB sugerować może mechanizm podobny do opisanej powyżej za-
leżności alternatywnego promotora wariantu TRβ2 i dojrzałych mRNA G i F genu 
NR1D2 (ryc.1), jak również dobrze poznanej regulacji genów WT1 i WIT1 [19].

W świetle powyższych faktów, wydaje się, że interferujące z promotorem 
jednoniciowe antysensowne RNA genu LOC644990 będzie raczej uruchamiać 
mechanizmy epigenetycznego wyciszania genu THRB niż aktywować jego tran-
skrypcję, co wymaga jednak bezpośrednich badań wpływu transkryptu genu 
LOC644990 na poziom ekspresji TRβ1. 

TRANSKRYPTY NAT OTOCZENIA GENOMOWEGO THRB  
WYKAZUJĄ KOMPLEMENTARNOŚĆ WZGLĘDEM SIEBIE

Dalszą analizą kontekstu genomowego THRB (ryc.2), wykazano, że powy-
żej opisana, hipotetyczna regulacja ekspresji genu THRB przez produkty genu 
NR1D2, może być zakłócona przez ekspresję innego z genów – LOC152024 
(Gene ID: 152024), położonego w odległości zaledwie 16.943 nukleotydów od 
ostatniego 3’-końcowego 10-eksonu THRB. Gen ten koduje długi niekodujący 
białek transkrypt (lncRNA), syntetyzowany w orientacji sensownej względem 
TRβ1, i antysensownej (a więc komplementarnej) do pre-RNA wariantów F i G 
genu NR1D2, co może wpływać na ekspresję NR1D2 a tym samym zaburzać za-
leżną od niego kontrolę ekspresji genu THRB. lncRNA genu LOC152024 może 
zatem wykazywać cechy transkryptu cis-NAT względem wariantów F i G genu 
NR1D2, co ustalono na podstawie analizy komplementarności sekwencji opubli-
kowanych dotąd wariantów transkrypcyjnych tych genów.

mikroRNA HSA-MIR-4792 SPEŁNIA KRYTERIA KRÓTKIEGO 
cis-NAT WZGLĘDEM IZOFORMY TRΒ1

Powyżej genu LOC644990, w odległości 26.613 nukleotydów w kierunku 
5’od THRB, znajduje się gen MIR4792 (Gene ID: 100616448) ulegający tran-
skrypcji w kierunku zgodnym z THRB. Produktem tego genu jest krótkie nieko-
dujące RNA (sncRNA) należące do klasy mikroRNA – hsa-miR-4792 5’-cggtga-
gcgctcgctggc-3’ (GB.ac.no.: NR_039955.1), które powiązano jak dotąd z rakiem 
piersi [68] i mięśniakiem gładko-komórkowym macicy [69]. 

Wykonane w niniejszej pracy porównanie sekwencji głównego wariantu tran-
skrypcyjnego TRβ1 (GB.ac.no.: NM_000461.4) z dojrzałym hsa-miR-4792 przy 
użyciu oprogramowania RNAhybrid 2.2, wykazało obecność potencjalnego miej-
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sca wiązania tego mikroRNA w regionie 3’UTR w zakresie 4863-4882 transkryptu 
TRβ1 (długość miRNA: 18nt; seed: 2-7; mfe: -29.2 kcal/mol). Taki układ ko-tran-
skrypcji mRNA (TRβ1) i sncRNA (hsa-miR-4792) w jednym locus stwierdzono 
zaledwie w 0,15% wszystkich znanych loci transkryptów oraz dodatkowo w 0,70% 
dla układu potrójnego: mRNA, sncRNA i lncRNA [69]. Wyjątkowość tego krótkie-
go cis-NAT podkreśla również fakt, że większość mikroRNA wykazuje aktywność 
trans-NAT i kodowanych jest w niezależnych loci zajmujących ogółem 17,51% 
liczby loci poznanego dotąd transkryptomu [69]. 

TRβ1 3’UTR           5’ C                A       CC               U 3’
                        CCAGCG   AGC    CUCACC    
                           GGUCGC   UCG   GAGUGG   
hsa-miR-4792          3’ C                           C                 C 5’

OTOCZENIE GENU THRB KODUJE LICZNE,  
SŁABO OPISANE DOTĄD TRANSKRYPTY

Na ekspresję genu THRB mogą wpływać również inne RNA, ulegające tran-
skrypcji w zakresie sekwencji genu THRB: długie niekodujące RNA genu THRB
-IT1 intronowego transkryptu 1 THRB (Gene ID: 100874274), kodujące RNA 
pseudogenu RPL31Pi20 (Gene ID: 100270986), jak również w najbliższym sąsiedz-
twie THRB: długie niekodujące RNA pseudogenu LOC100129045 podjednostki K 
eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 3 (EIF3KP2, Gene ID: 100129045) 
oraz pseudogenu LOC100422256 nukleofosminy (Gene ID: 100422256) (ryc. 2). 
Transkrypty tych genów mogą zmieniać ekspresję THRB, co ustalono na podsta-
wie analizy ich sekwencji i komplementarności względem transkryptów THRB. 
Uzupełniane na bieżąco bazy sekwencji cDNA oraz obecność wewnątrzgenowych 
promotorów pozwalają przypuszczać, że nie jest to zamknięta lista transkryptów 
genomowego kontekstu THRB.

W ccRCC DOCHODZI DO PODNIESIENIA POZIOMU  
EKSPRESJI cis-NAT GENU NR1D1 I NR1D2

W raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego dochodzi do zaburze-
nia ekspresji receptorów TRα1 [71] jak również TRβ1 [56], które przejawia się 
m.in. brakiem korelacji między poziomem mRNA i białka [56, 71]. Chociaż przy-
czyny tego zaburzenia nie zostały dotąd dobrze poznane, wydaje się, że przynaj-
mniej w części odpowiadać za nie mogą antysensowne transkrypty typu cis-NAT, 
co ustalono na podstawie analizy komplementarności sekwencji porównywanych 
transkryptów (ryc.1A, 1B i 2). 
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RYCINA 3. Ekspresja wybranych wariantów mRNA genów NR1D1 i NR1D2 oraz THRB i THRA. 
Porównanie poziomu ekspresji długich, naturalnie występujących, antysensownych transkryptów typu 
cis-NAT: wariantu G Rev-Erbβ (A1) i Rev-Erbα (B1) z poziomem ekspresji częściowo komplemenB-
tarnych do nich transkryptów receptorów jądrowych T3: wariantu F1 TRβ1 (B1) i TRα2 (B2). Po -
ziom ekspresji RNA w raku ccRCC wyrażono w procentach względem poziomu RNA w wycinkach 
kontrolnych, pobranych z przeciwległego nienacieczonego nowotworowo bieguna nerki (Kontrola). 
A1) 4-krotne podniesienie ekspresji RNA wariantu G (GB.ac.no. CF139138.1), kodowanego przez gen 
NR1D2 w ccRCC. A2) Obniżenie ekspresji (do 35% Kontroli) mRNA wariantu F1 TRβ1 (GB.ac.no. 
GQ456950), kodowanego przez gen THRB, którego pierwotny transkrypt wykazuje komplementarność 
z antysensownym transkryptem wariantu G, kodowanym przez gen NR1D2. B1) 6-krotne podniesienie 
ekspresji RNA Rev-Erbα (GB.ac.no. NM_021724.3), kodowanego przez gen NR1D1 w ccRCC. B2) 
Obniżona ekspresja (do 49% Kontroli) mRNA wariantu TRα2 (GB.ac.no. NM_021724.3), kodowane)-
go przez gen THRA, którego transkrypt TRα2 oraz TRα3 wykazuje komplementarność z antysensowα-
nym transkryptem Rev-Erbα, kodowanym przez gen NR1D2. Dane prezentują średnią poziomu RNA 
± SEM z dwóch powtórzeń (Kontrola n=12, ccRCC n=12). Wyniki normalizowano względem mRNA 
genów referencyjnych: ACTB i HPRT. Normalność rozkładu sprawdzono testem Shapiro-Wilka, istot-
ność statystyczną określono testem t par wiązanych, dla *p<0,001
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 W celu sprawdzenia, czy w ccRCC dochodzi do ekspresji długich antysensow-
nych transkryptów genu NR1D1 i NR1D2, komplementarnych do transkryptów genu 
THRA i THRB, zaprojektowano oligonukleotydy do reakcji Real-Time PCR (Mate-
riały uzupełniające) i przeprowadzono wstępną ocenę poziomu ekspresji wybranych 
wariantów transkrypcyjnych tych genów. Przedstawione po raz pierwszy w niniejszej 
pracy wyniki amplifikacji z wykorzystaniem próbek RNA (cDNA) wyizolowanych 
z 12 par wycinków raka ccRCC i wycinków kontrolnych, pobranych z przeciwległe-
go nienacieczonego nowotworowo bieguna nerki (Kontrola), nie tylko potwierdziły 
obecność obydwu alternatywnych wariantów F i G genu NR1D2 w ccRCC, ale rów-
nież wykazały istotne statystycznie 4-krotne podniesienie poziomu ekspresji wariantu 
G rev-Erbβ, kodowanego przez gen NR1D2, jak również 6-krotne podniesienie po-
ziomu ekspresji transkryptu rev-Erbα, kodowanego przez gen NR1D1 (ryc. 3). W tych 
samych próbkach, zmianom ekspresji wymienionych powyżej transkryptów cis-NAT, 
towarzyszyło istotne statystycznie obniżenie poziomu mRNA wariantu TRα2 i wa-
riantu F1 TRβ1 (ryc. 3), co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami na temat eks-
presji tych receptorów w ccRCC [56, 71].

W badaniach Real-Time PCR stwierdzono także obniżenie poziomu mRNA wa-
riantu TRα3 do 39% kontroli, jednak z powodu braku doniesień łączących ekspresję 
tego wariantu z ekspresją rev-Erbα, pominięto prezentację tych wyników w niniejszej 
pracy. W przeprowadzonych badaniach określono także poziom ekspresji wariantu 
TRα1, którego tendencja spadkowa w badanych próbkach ccRCC okazała się nie-
istotną statystycznie, co mogłoby pośrednio potwierdzać mniejszy wpływu rev-Erbα 
na składanie TRα1, którego dojrzały transkrypt, w przeciwieństwie do wariantów 
TRα2 i TRα3, nie wykazuje komplementarności z antysensownym mRNA rev-Erbα 

FIGURE 3. Expression of selected mRNA variants encoded by the NR1D1 (B1) and NR1D2 (A1) 
as well as THRB (A2) and THRA (B2) genes. The mRNA levels of cis-NATs: Rev-Erbβ variant G 
(A1) and Rev-Erbα (B1) as well as selected variants of thyroid hormone receptors: TRβ1 variant F1 
(B1) and TRα2 (B2) were measured by the use of semi-quantitative Real-Time PCR in clear cell Renal 
Cell Carcinoma (12 samples assigned as ccRCC) and control samples obtained from the contralateral 
pole of the same excised kidney with no signs of tumors infiltration (12 samples assigned as Kontrola). 
These preliminary results revealed in the ccRCCs (when compared to the controls): 4-fold elevation of 
the Rev-Erbβ variant G (A1 GB.ac.no. CF139138.1); 35% decrease in expression of the TRβ1 variant 
F1 (A2 GB.ac.no. GQ456950), which 5’ region of pre-mRNA shows partial complementarity with the 
Rev-Erbβ variant G (antisense transcript); 6-fold increase in mRNA levels of the Rev-Erbα (B1 GB.ac.
no. NM_021724.3); and 49% decrease in expression of the TRα2 (B2 GB.ac.no. NM_021724.3), that 
shows 3’-end complementarity with the Rev-Erbα antisense transcript. Results were normalized to 
ACTB and HPRT host-gene transcripts. The data from two independent repeats are given as mean ± 
SEM (n=12 pairs in each repeat). Statistical analysis was performed using the Shapiro-Wilk test fol-
lowed by the t-student test for two paired groups. *p<0.001 was considered as statistically significant
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(ryc.1A). Amplifikacja PCR potwierdziła również obecność wariantu F rev-Erbβ 
(NR1D2), którego niewielki poziom ekspresji w ccRCC, uniemożliwił przeprowadze-
nie rzetelnej analizy ilościowej. Chociaż zaprezentowane wyniki badań po raz pierw-
szy potwierdzają obecność połączeń międzyeksonowych wariantów G i F rev-Erbβ 
(NR1D2) w tkance nerek i wskazują na zaburzenie poziomu ekspresji tych transkryp-
tów w wycinkach raka ccRCC, ocena ich wpływu na ekspresję receptorów jądrowych 
trijodotyroniny w ccRCC wymaga jednak dalszych badań, zwiększenia liczby prób, 
jak również wprowadzenia dodatkowej kontroli w postaci wycinków zdrowych nerek 
nienowotworowych. Wprowadzenie tej kontroli może mieć znaczenie dla zrozumie-
nia regulacji ekspresji TRβ1 przez długie antysensowne RNA, zwłaszcza w kontek-
ście uzyskanych uprzednio wyników badań, w których wykazaliśmy, że w 74% kon-
trolnych skrawków tkankowych zdrowych nerek nienowotworowych utrzymuje się 
istotnie wyższy poziom ekspresji wariantu F1 TRβ1 w porównaniu do jego poziomu 
w wycinkach kontrolnych, pobranych z przeciwległego, nienacieczonego nowotwo-
rowo bieguna nerki [56], co może wynikać z parakrynnego wpływu ccRCC na eks-
presję genów komórek całej nerki. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań 
po raz pierwszy potwierdzają obecność w ccRCC transkryptów cis-NAT wariantu F 
i G rev-Erbβ (NR1D2), które podobnie jak rev-Erbα (NR1D1) wykazują podniesiony 
poziom ekspresji w tym typie nowotworu i wskazują na kolejny element mechanizmu 
kontroli ekspresji genów THRA i THRB. 

PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy dokonano przeglądu literaturowego poznanych ostatnio fak-
tów z regulacji ekspresji genów przez długie naturalnie występujące antysensowne 
transkrypty, które zaprezentowano w kontekście przeprowadzonej in silico analizy 
sekwencyjnej otoczenia genomowego THRB i THRA. Stosunkowo dobrze opisane 
implikacje biologiczne, wynikające z komplementarności antysensownego rev-Erbα 
i transkryptu pierwotnego genu THRA oraz 3’UTR dojrzałych mRNA izoform TRα2 
i TRα3, pozwalają przypuszczać, że wykazana po raz pierwszy w niniejszej pracy 
komplementarność wariantów F i G rev-Erbβ względem regionu 5’UTR genu THRB 
oraz początkowej sekwencji kodującej jego pre-mRNA, może odgrywać podobną 
rolę w regulacji ekspresji izoform β1 i β2 jądrowego receptora hormonu tarczycy. 
Przeprowadzone dodatkowo wstępne badania poziomu ekspresji wybranych, antysen-
sownych wariantów transkrypcyjnych wykazały 6-krotne podniesienie poziomu tran-
skryptu rev-Erbα (NR1D1) jak również 4-krotne zwiększenie poziomu RNA wariantu 
G rev-Erbβ (NR1D2). Wyniki te uzupełniły analizę bioinformatyczną i potwierdziły 
po raz pierwszy obecność wariantów F i G rev-Erbβ w raku nerkowokomórkowym 
typu jasnokomórkowego, jakkolwiek bezpośredni wpływ tych cząsteczek cis-NAT na 
ekspresję receptorów jądrowych hormonu tarczycy wymaga dalszych badań. 
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Wybrane linki do baz danych i oprogramowania, które zostały wykorzystane w niniejszejpracy:

NCBI Gene THRB: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/7068
NCBI Map Viewer THRB: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/maps.cgi?taxid=9606&chr=3&query=uid(-21465
77666,-1811870102)&QSTR=7068%5Bgene%5Fid%5D&maps=gene_set&cmd=focus
NCBI ACEWiew THRB: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Acembly/av.cgi?db=human&term=THRB
NCBI Epigenomics THRB http://www.ncbi.nlm.nih.gov/epigenomics/view/genome/7068/?term=THRB
NCBI Gene THRA: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/7067
NCBI ACEWiew THRA: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Acembly/av.cgi?db=human&term=THRA
NCBI ACEWiew NR1D1: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Acembly/av.cgi?db=human&term=NR1D1
NCBI ACEWiew NR1D2: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Acembly/av.cgi?db=human&term=NR1D2
BDGP Promoter Prediction: http://www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html
BDGP Splicing Site Pred.: http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html
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