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WYCISZANIE GENÓW – ZNACZENIE I MECHANIZM

THE GENE SILENCING – ITS IMPORTANCE AND MECHANISM
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Streszczenie: Jednym z narzędzi pozwalających na badanie funkcji genów zarówno roślinnych jak 
i zwierzęcych jest dwuniciowy RNA (dsRNA), będący ważnym komórkowym regulatorem ekspresji 
eukariotycznych genów. Odpowiada on za różne drogi wyciszania genów oparte na zjawisku inter-
ferencji RNA. Kluczowym etapem w mechanizmie wyciszania genów jest cięcie dsRNA na mniejsze 
fragmenty o specyficznej strukturze. Te krótkie dwuniciowe cząsteczki RNA odpowiadają za specy-
ficzne wyciszenie ekspresji odpowiednich genów. Zjawisko wyciszania genów oraz cała maszyneria 
biorąca w nim udział zostały zbadane u wielu organizmów eukariotycznych, zarówno zwierzęcych 
jak i roślinnych. Interferencja RNA jest więc uniwersalnym elementem systemu regulacji ekspres-
ji genów, biorącym udział m.in. w obronie przeciw infekcjom wirusowym czy w procesie integracji 
transpozonów. Stała się również ważną metodą badawczą, dzięki której możliwe jest zbadanie funkcji 
wielu genów m.in. takich, których całkowita dysfunkcja skutkuje letalnością organizmu na wczesnym 
stadium rozwoju.

Słowa kluczowe: tłumienie ekspresji genów, interferencja RNA, siRNA, miRNA

Summary: One of the tools for the study of gene function in both plant and animal is a double-stranded 
RNA (dsRNA), which is an important regulator of cellular expression of eukaryotic genes. It is respon-
sible for different ways of gene silencing based on the phenomenon of RNA interference. The key step 
in the mechanism of gene silencing is cutting of dsRNA into smaller fragments with a specific struc-
ture. These short double-stranded RNA molecules are responsible for specific silencing expression of 
the corresponding genes. The phenomenon of gene silencing and the machinery which takes part in it 
have been studied in a number of eukaryotic organisms both plant and animal. Therefore RNA inter-
ference is universal component of the regulation of expression of genes involved in defense against 
viral infections and integration of transposons. It has also become an important research method by 
which it was possible to examine the function of many genes including that one which result in the 
total dysfunction results of the lethality of early stage of development of an organism.
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WSTĘP

Współcześnie, kiedy to sekwencje genomów coraz to większej liczby organi-
zmów przestają być zagadką, jednym z głównych celów stało się ustalenie biolo-
gicznych funkcji każdego poznanego genu, co leży u podstaw genomiki funkcjonal-
nej. Aby ten cel osiągnąć opracowano wiele sposobów postępowania, począwszy od 
prostej ekstrapolacji znanej funkcji homologa badanego genu, poprzez chemiczną 
oraz insercyjną mutagenezę, aż na wyciszaniu genów skończywszy. Mutageneza, 
chociaż nadal z powodzeniem wykorzystywana, nie jest wolna od pewnych ogra-
niczeń, wiążących się zarówno z kosztami, czasochłonnością procesu, jak również 
występowaniem trudności w powszechnym jej stosowaniu u dowolnego organizmu. 
Postępowanie takie wydaje się mieć także mniejsze znaczenie w przypadku genów 
kluczowych dla funkcjonowania organizmu (ang. essentials genes), których amor-
ficzne mutacje są często letalne na bardzo wczesnych etapach jego rozwoju [14, 36]. 
W konsekwencji uniemożliwia to analizę funkcji takich genów w poszczególnych 
tkankach lub stadiach rozwojowych. Naprzeciw wspomnianym trudnościom wy-
chodzą techniki wyciszania genów oparte na naturalnie występującym w komórce 
zjawisku interferencji RNA (RNAi). Celem tego artykułu jest podsumowanie do-
tychczasowej wiedzy na temat mechanizmu molekularnego tego procesu oraz jego 
zastosowania w badaniach naukowych.

INTERFERENCJA RNA – KOMÓRKOWY MECHANIZM 
WYCISZANIA EKSPRESJI GENÓW

Zanim dokonano przełomowego odkrycia interferencji RNA, uwagę naukow-
ców zwróciło nietypowe zjawisko, zaobserwowane u roślin. Celem wzmocnienia 
barwy kwiatów petunii, wprowadzono do rośliny dodatkowe kopie genów kodu-
jących białka biorące udział w syntezie purpurowego barwnika: dihydroflavono 
3-reduktazę oraz syntazę chalkonu. Uzyskane rezultaty były odwrotne niż ocze-
kiwano, transgeniczne rośliny cechowały się bowiem ogromną zmiennością bar-
wy kwiatów, ponadto uzyskano również petunie o kwiatach białych [23, 66, 95, 
97]. Interferencja RNA nie była wówczas znana, dlatego zaobserwowane zjawisko 
zostało określone mianem kosupresji (ang. co-suppression), przez co rozumiano 
degradację RNA genów wprowadzonych, jak i ich endogennych homologów. Kosu-
presja okazała się być powszechna u wielu organizmów i dziś już wiadomo, że u jej 
podstaw leży zjawisko interferencji RNA [88, 90]. Może ono zachodzić zarówno na 
poziomie transkrypcyjnym (ang. Transcriptional Gene Silencing, TGS), gdzie opie-
ra się na zmianach w strukturze DNA, takich jak metylacja DNA [98], jak również 
na poziomie potranskrypcyjnym (ang. Posttranscriptional Gene Silencing, PTGS), 
wówczas dochodzi do degradacji mRNA wyciszanego genu lub zahamowania jego 
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translacji [19, 45, 55, 95]. Za sam proces wyciszania genów, czy to na drodze PTGS, 
czy też TGS, odpowiedzialne są dwuniciowe cząsteczki RNA (dsRNA) o różnym 
pochodzeniu i długości, które są odpowiednio „przetwarzane” na krótkie (21-25 pz) 
dupleksy RNA. Te ostatnie uczestniczą w rozpoznaniu cząsteczki będącej celem 
wyciszania, którą może być m.in. mRNA, jak również jednoniciowe RNA wiruso-
we, a następnie w jej degradacji lub represji translacji (PTGS). W przypadku wyci-
szania na poziomie transkrypcji, dsRNA są zaangażowane w odpowiednią modyfi-
kację chromatyny [22].

Ze względu na pochodzenie i funkcję wyróżniono trzy typy dsRNA: krótki 
interferujący RNA (siRNA), rasiRNA (ang. repeat associated small interfering 
RNA) oraz mikro RNA (miRNA). siRNA jak również rasiRNA mogą powstać 
na skutek polimeryzacji RNA (np. pochodzenia wirusowego), lub poprzez hy-
brydyzację komplementarnych transkryptów, których źródłem mogą być sekwen-
cje transgenu lub transpozonu. Te krótkie dwuniciowe fragmenty RNA uczestni-
czą nie tylko w degradacji mRNA, ale także w modyfikacjach chromatyny [4]. 
W przypadku miRNA, jego sekwencja jest częścią genomu organizmu, ma postać 
odwróconych powtórzeń, dając w efekcie transkrypt fałdujący się w drugorzędo-
wą strukturę spinki do włosów. Ten rodzaj dsRNA uczestniczy przede wszystkim 
w regulacji ekspresji endogennych genów, prowadząc do degradacji ich mRNA, 
bądź też zahamowania translacji [63].

Początkowo wyciszanie genów zostało uznane za jeden z mechanizmów obro-
ny organizmu przeciwko RNA wirusów i pasożytów [38, 85, 92] lub integracji 
transpozonów do genomu gospodarza. Z czasem zdano sobie sprawę z kluczo-
wego znaczenia tego procesu dla regulacji ekspresji genów w komórkach organi-
zmów zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych [6, 64]. RNAi (interferencja RNA) 
jest mechanizmem ewolucyjnie zachowawczym, pozwalającym na specyficzne 
wyciszenie określonego genu [38]. Wiele elementów tej ważnej maszynerii jest 
wspólnych dla różnych badanych organizmów, jednak można przypuszczać, że 
istnieją pomiędzy nimi pewne różnice.

MECHANIZM DZIAŁANIA INTERFERENCYJNEGO RNA

Punktem wyjścia dla zjawiska interferencji RNA jest proces powstawa-
nia dojrzałego, gotowego do spełnienia swej roli dsRNA. Proces ten jest katali-
zowany przez specyficzne RNazy typu III, a mianowicie Drosha i Dicer, któ-
re oprócz domeny katalitycznej posiadają domenę wiążącą dsRNA (dsRBD). 
Cząsteczki prekursorowe miRNA (pri-miRNA) mają postać długich transkryp-
tów, powstających w wyniku transkrypcji w jądrze komórkowym i tam też sta-
ją się celem enzymu Drosha, który odpowiada za ich endonukleolityczne cięcie 
na około 70-nukleotydowe dwuniciowe fragmenty (pre-miRNA) (ryc. 1) [52].  
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RYCINA 1. Aktualny model biogenezy i post-transkrypcyjnej supresji miRNA i siRNA (Meister i Tu-
shl 2004, nieznacznie zmienione). Transkrypty pri-miRNA ulegają cięciu na około 70-nukleotydowe 
fragmenty pre-miRNA przez enzym Drosha, wewnątrz jądra. Następnie pre-miRNA zostają przetrans-
portowane do cytoplazmy przez eksportynę-5, gdzie ulegają przetworzeniu do postaci dupleksów miR-
NA:miRNA* z udziałem enzymu Dicer. Enzym ten, wraz z R2D2 (białkowy czynnik, biorący udział 
w przyłączaniu siRNA do kompleksu wyciszającego) i helikazą Armitage, uczestniczy także w po-
wstawaniu dupleksów siRNA. Powstałe dupleksy pozostają „nierozplecione” dopóki nie zostaną przy-
łączone do kompleksu wyciszającego. Dojrzałe miRNA oraz siRNA wiążą się z białkami Ago, które 
pośredniczą w cięciu docelowego mRNA lub zahamowaniu jego translacji. Stabilność dsRNA oraz 
jego rozpoznanie przez Dicer mogą być regulowane z udziałem specyficznych czynników ADAR oraz  
egzonukleazę ERI-1; * – oznaczono nić miRNA komplementarną do dojrzałego miRNA
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Tak przygotowany niedojrzały jeszcze miRNA (pre-miRNA) zostaje wyeksporto-
wany do cytoplazmy za pośrednictwem eksportyny-5 [10, 59]. W cytoplazmie do-
chodzi do kolejnego etapu dojrzewania pre-miRNA oraz siRNA, w którym uczest-
niczy enzym Dicer. Tnie on zarówno cząsteczki prekursorowe mikro RNA, mające 
postać spinki do włosów, jak również dwuniciowe siRNA na mniejsze fragmenty 
o długości od 21 do 25 nukleotydów [34, 43, 53].

Niektóre organizmy posiadają więcej niż jeden gen kodujący białko Dicer (ryc. 
2), każde z nich odznacza się specyficznością względem dsRNA pochodzącego 
z konkretnego źródła. Przykładowo, Drosophila melanogaster posiada dwa paralo-
gi: DCR-1, odpowiedzialny głównie za obróbkę prekursorów miRNA oraz DCR-2, 
związany przede wszystkim z dojrzewaniem dłuższych dsRNA [53, 76]. Pionierem 
wśród badanych pod tym względem organizmów jest jednak Arabidopsis thaliana, 
u tej rośliny znaleziono aż cztery paralogi Dicer: DCL-1, DCL-2, DCL-3 i DCL-4 
[99]. Ze względu na brak enzymu Drosha u tej rośliny przypuszcza się, że jego 
funkcje może spełniać jeden (bądź kilka) spośród czterech enzymów Dicer. U ro-
ślin z deficjencją DCL-1 zaobserwowano bowiem obniżony poziom przebadanych, 
dojrzałych miRNA, jak również nie wykryto akumulacji ich pre-miRNA. Możliwe 
jest zatem, że u roślin DCL-1 katalizuje cięcie dsRNA typowe zarówno dla enzymu 
Drosha jak i Dicer [73, 74].

Dojrzałe dupleksy siRNA oraz miRNA zostają włączone w indukowany RNA 
kompleks wyciszający RISC (ang. RNA-Induced Silencing Complex) (ryc.1) [37]. 
Efektorowy kompleks zawierający siRNA oznaczany jest jako RISC, natomiast po-
dobny kompleks zawierający miRNA nazwano miRNP. Nie zmienia to jednak faktu, 
że każdy RISC, jak i miRNP zawiera w swym składzie białko z rodziny Argonaute 
(Ago), a sam montaż takiego kompleksu wymaga dostarczenia energii w postaci 
ATP [65, 68, 76]. Istotne jest również, że do takiego kompleksu może wejść jedynie 
jedna nić z dupleksu siRNA bądź miRNA. W obu przypadkach zaobserwowano, 
że zazwyczaj jest to antysensowna nić RNA (komplementarna do sekwencji doce-
lowej), wykazująca mniejszą termostabilność końca 5’ w porównaniu z końcem 3’ 
komplementarnej do niej nici dupleksu [6, 49, 81]. 

FIGURE 1. The current model of biogenesis and post-transcriptional suppression of miRNA and siRNA 
(Meister and Tushl 2004, slightly modified). Inside the nucleus pri-miRNA transcripts are processed to 
approximately 70 nucleotide fragments of pre-miRNA by the enzyme Drosha. Then, pre-miRNAs are 
transported to the cytoplasm by exportin-5, where they are processed by the enzyme Dicer to a miR-
NA:miRNA* duplexes. This enzyme together with R2D2 (a protein factor involved in the attachment of 
siRNA silencing complex) and helicase Armitage participates in the formation of siRNA duplexes. The 
resulting complexes are tied until they are attached to a silencing complex. Mature miRNAs and siRNAs 
associate with Ago proteins that mediate in cutting of target mRNA or inhibition of its translation. dsRNA 
stability and its recognition by Dicer can be adjusted with the participation of specific factors ADAR and 
exonuclease ERI-1; * – indicates strand complementary to the mature miRNA
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Jednoniciowe siRNA oraz miRNA są bardzo mocno związane z białkiem Ago, 
które wydaje się być kluczowym elementem kompleksu RISC jak również miRNP 
[61]. Białko to zbudowane jest z dwóch domen: PAZ oraz PIWI, przy czym to ta 
ostatnia, wykazująca znaczne podobieństwo strukturalne do białek z rodziny RNaz 
H, odpowiada prawdopodobnie za cięcie docelowego RNA, do którego przyłącza 
się komplementarne miRNA lub siRNA [13, 86]. Podobnie jak w przypadku białka 
Dicer, również i Ago u wielu przebadanych organizmów występuje w postaci kilku 
paralogów. Poczynając od grzyba Schizosaccharomyces pombe, u którego występu-
je wyłącznie jedno białko Ago, skończywszy na nicieniu Caenorhabditis elegans, 
gdzie znaleziono więcej niż dwadzieścia jego paralogów [13]. Dla porównania u A. 
thaliana doszukano się dziesięciu, natomiast u D. melanogaster pięciu, a u człowie-
ka ośmiu paralogów Ago [42, 80, 94]. 

RYCINA 2. Drzewo filogenetyczne rodziny białek Dicer (He i Hannon 2004, zmienione). Wielokrot-
ne dopasowanie sekwencji zostało wykonane za pomocą programu ClustalW (wersja 1.80). Program 
PHYLIP95 został użyty w celu konstrukcji drzewa
FIGURE 2. The phylogenetic tree of Dicer protein family (He and Hannon 2004, modified). Multiple 
sequence alignment was performed using ClustalW program (version 1.80). PHYLIP95 program was 
used in order to construct the tree
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W przypadku roślin, przyłączenie dojrzałego kompleksu RISC do transkryp-
tu wyciszanego genu skutkuje jego degradacją [60, 61]. Natomiast u większości 
zwierząt miRNA, będące częścią miRNP, powoduje represję translacji mRNA wy-
ciszanego genu. Choć mechanizm tego procesu nie jest całkowicie jasny, badania 
wskazują, że miRNA blokuje raczej elongację i terminację translacji, aniżeli jej ini-
cjację [69, 82]. 

Nie można sformułować prostej zasady, wskazującej że siRNA niesie ze sobą 
degradację docelowego transkryptu, zaś miRNA działa hamująco na jego translację. 
Mechanizm wyciszenia genu zależy głównie od stopnia komplementarności siR-
NA lub miRNA do sekwencji, będącej ich celem [21, 44]. Na przykład, większość 
scharakteryzowanych dotąd roślinnych miRNA przyłącza się do sekwencji docelo-
wej niemal ze 100% komplementarnością w rejonie kodującym lub nie ulegającym 
translacji (ang. Untranslated Region, UTR) mRNA, prowadząc w ten sposób do 
jego destrukcji poprzez cięcie i degradację [15, 57]. Podobną sytuację zaobserwo-
wano w przypadku jednego ze ssaczych miRNA (miR-196), którego niemal całko-
wite dopasowanie do mRNA Hoxb8 prowadzi do jego degradacji [100]. Podczas 
gdy niedokładne dopasowanie sekwencji siRNA do mRNA w komórkach ssaczych 
skutkuje zahamowaniem jego translacji [21].

KOMÓRKOWE ZNACZENIE ZJAWISKA INTERFERENCJI RNA

Zjawisko interferencji RNA wydaje się być niesłychanie ważnym procesem 
zarówno na poziomie komórkowym, jak również całego organizmu. Jest to jeden 
z elementów obrony komórki roślinnej oraz zwierzęcej przed infekcją wirusową 
[1, 54, 77, 91] oraz bakteryjną [67]. Ponadto zjawisko RNAi jest wykorzystywa-
ne jako obrona przed transpozycją DNA, co jest kolejną linią ochrony organizmu 
przed atakiem wirusów [3, 48]. Na przykład A. thaliana infekowany wirusem TRV 
(ang. Tobacco Rattle Virus) nie wykazuje symptomów infekcji, natomiast mutanty 
A. thaliana z dysfunkcją genu kodującego enzym Dicer (dcl2-dcl4) nie są zdolne 
do przeciwdziałania infekcji [20]. Podobnie w przypadku infekcji bakterią Pseudo-
monas, mutanty w genie dcl (dcl1-9) wykazują bardziej widoczne oznaki choroby 
aniżeli dzikie A. thaliana [67]. Następną funkcją mechanizmu wyciszania genów 
jest usuwanie wadliwego, niefunkcjonalnego RNA, zarówno z puli jądrowego jak 
również cytoplazmatycznego RNA, co stanowi jeden z elementów kontroli komór-
ki nad RNA. Oczywiście do uruchomienia maszynerii RNAi, ilość niewłaściwego 
RNA musi przekroczyć pewien poziom, aby przypadkowo nie doszło do destrukcji 
prawidłowego mRNA, jak się to dzieje chociażby w komórkach Drosophila czy 
też Chlamydomonas reinhardtti [7, 72]. Niektóre komponenty mechanizmu RNAi 
uczestniczą także w procesach regulacji ekspresji genów, a zatem mają znaczenie 
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dla kontroli rozwoju organizmu. Przykładowo mutacje w genie DCR-1 u C. elegans 
prowadzą do jego sterylności, wykazują ponadto anomalie rozwojowe podczas sta-
diów larwalnych [34, 47]. Dodatkowo potencjał regulacyjny miRNA wydaje się po-
twierdzać specyficzność tkankowa, jak również krótki czas ekspresji miRNA m.in. 
komórek ssaczych [88].

WYCISZANIE GENÓW JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE

Wyciszanie genów z wykorzystaniem RNAi stało się obecnie jednym z głów-
nych narzędzi wykorzystywanych w badaniach biologicznych jak i biomedycz-
nych na całym świecie. Wiedza, jaką obecnie posiadamy na temat molekularnego 
mechanizmu działania interferencji RNA, pozwala na jego szerokie zastosowanie 
w przypadku komórek różnego pochodzenia. Pierwszym organizmem, u którego 
wykorzystano wyciszanie genów był nicień C. elegans. Badacze zajmujący się 
tym modelowym organizmem posługiwali się RNAi jako narzędziem, zanim za-
obserwowane zjawisko zostało tak nazwane. Guo i Kemhues (1995) zauważyli, że 
wstrzyknięcie zarówno antysensownych jak i sensownych RNA do komórek linii 
płciowej tego nicienia, skutkuje dramatycznym obniżeniem ekspresji genów [35]. 
Od tego momentu blisko 86% genów C. elegans zostało zbadanych z wykorzysta-
niem tej metody [46]. Dużą zaletą RNAi jako techniki badań u C. elegans jest jej 
prostota. Efektywne wyciszenie genu można bowiem uzyskać „karmiąc” zwierzęta 
bakteriami Escherichia coli, u których dochodzi do ekspresji dsRNA, lub też je-
dynie zanurzając je w roztworze zawierającym dsRNA. Dodatkowo, podobnie jak 
u roślin, wyciszenie genu u nicienia ma charakter systemowy, co pozwala osiągnąć 
pożądany efekt w całym organizmie, i jak się okazuje jest również dziedziczne, 
może utrzymywać się nawet przez trzy pokolenia [27, 33]. Dlatego też RNAi stało 
się jednym z głównych narzędzi służących poznaniu funkcji niezbadanych jeszcze 
genów u C. elegans [28, 32].

Perspektywa wykorzystania RNAi jako narzędzia w badaniach genetycznych 
oraz do celów terapeutycznych stała się motorem badań, prowadzących do pozna-
nia molekularnego mechanizmu tego procesu oraz jego wykorzystania w prakty-
ce. Przełom nastąpił, gdy odkryto, że siRNA mogą wywoływać wyciszenie ge-
nów w kulturach komórek ssaczych, bez jednoczesnej indukcji niespecyficznej 
odpowiedzi interferonu, która do tej pory była sporym ograniczeniem tej metody 
[12, 24]. Standardowe wykorzystanie dsRNA o długości powyżej 30 pz w komór-
kach ssaczych skutkowało bowiem uruchomieniem przeciwwirusowego mecha-
nizmu obronnego z zaangażowaniem interferonu, polegającego m.in. na ogólnym 
zahamowaniu translacji oraz apoptozie komórki [5, 16, 31]. Kolejnym proble-
mem towarzyszącym wykorzystaniu RNAi w komórkach ssaczych był nietrwały 
efekt wyciszenia, mogący trwać najwyżej kilka dni. Opracowano jednak systemy 
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oparte m.in. na wykorzystaniu wektorów plazmidowych oraz wirusowej ekspresji 
krótkich fragmentów RNA z wykorzystaniem promotorów polimerazy III oraz II, 
dzięki czemu osiągnięto wydłużony czas trwania ukierunkowanego wyciszenia 
(ryc.3) [9, 11, 51, 58, 71, 101]. Obecnie metody badań oparte na RNAi pozwalają 
nie tylko na wyciszenie genów w liniach komórkowych, ale również w całych 
organizmach [40] (ryc. 3).

Systemy oparte na wykorzystaniu promotorów polimerazy III posługują się 
m.in. dwuniciowym RNA (dsRNA) o strukturze krótkiej spinki do włosów (shR-
NA), która pozwala na trwałe wyciszenie genu po stabilnym zintegrowaniu się 
wprowadzonej kasety shRNA do genomu gospodarza [18, 40]. shRNA składa się 
z dwuniciowego rdzenia o długości od 19 do 29 pz, gdzie jedna z nici jest niemal 

RYCINA 3. Ekspresja dsRNA w komórkach ssaczych (Paddison i Hannon 2002 nieznacznie zmienione). 
Strategie ekspresji dsRNA w komórkach ssaczych wraz z opisem niektórych cech strukturalnych dsR-
NA, biorącego udział w mechanizmie RNAi. Należy zaznaczyć, że dsRNA o strukturze długiej spinki 
do włosów były efektywnie wykorzystywane jedynie w przypadku embrionalnych linii komórkowych, 
wolnych od antywirusowej odpowiedzi interferonu. shRNA oraz siRNA wywołują efektywne wycisze-
nie genów w wielu typach testowanych komórek
FIGURE 3. dsRNA expression in mammalian cells (Paddison and Hannon 2002, slightly modified). 
Strategies of dsRNA expressing in mammalian cells with a description of some structural features of the 
dsRNA, which are involved in the mechanism of RNAi. It should be noted that dsRNA with the structure 
of long hairpin were successfully used only in the case of embryonic stem cell lines, free from antivirus 
interferon response. shRNA and siRNA induce efficient gene silencing in many types of cells tested
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całkowicie komplementarna do docelowego mRNA, zaś elementem łącznikowym 
tych dwóch nici jest około 9-nukleotydowa pętla. Za pomocą Dicer tak zbudowa-
ny shRNA zostaje „przetworzony” w funkcjonalny siRNA. Spośród promotorów 
polimerazy III, do transkrypcji shRNA najczęściej wykorzystuje się eukariotycz-
ne promotory H1 i U6 snRNA [11, 70, 75, 87]. Efektywna i stabilna transdukcja 
konstruktów ekspresyjnych shRNA do komórek docelowych może być osiągnię-
ta z wykorzystaniem wektorów adeno-, lenti- lub retrowirusowych [79, 83, 89]. 
Dodatkowo opracowano różnorodne systemy indukcji ekspresji małych dsRNA, 
wśród których do najpopularniejszych należą te wykorzystujące deoksycylinę lub 
hormon ekdyzon, jako substancje kontrolujące transkrypcję [62, 96]. Takie syste-
my są niebywale przydatne w badaniach nad funkcją genów kluczowych dla roz-
woju organizmu czy też regulacji cyklu komórkowego. Metody wyciszania genów 
z zastosowaniem siRNA w komórkach ssaczych są również wykorzystywane do 
intensywnych badań genetycznych nad funkcją różnorodnych genów. W ten sposób 
zidentyfikowano m.in. geny upośledzające funkcję białka p53 w komórkach ludz-
kich fibroblastów, jak również poznano kolejne geny pełniące funkcję supresorów 
nowotworowych [8, 50, 93].

Techniki wyciszania genów w komórkach ssaczych posługujące się promotora-
mi polimerazy II, wykorzystują głównie zasadę działania mikro RNA. Stosuje się 
tutaj wektory eksprymujące sztuczne miRNA (ang. artifical miRNA) o zróżnicowa-
nej długości rdzenia dsRNA (19-29 pz) i pętli łączącej (5-15 nukleotydów) [84, 93]. 
Mogą być one również wykorzystywane w połączeniu z promotorami polimerazy 
III. Pozwala to na wykorzystanie miRNA w tkankowo-specyficznym oraz induko-
wanym wyciszaniu genów.

Mechanizm RNAi jest obiecującym narzędziem badawczym dla naukowców 
zajmujących się biologią komórek ssaczych. Stanowi również ważny element w ba-
daniach nad chorobami wirusowymi, czy też nowotworowymi, gdzie upatruje się 
wykorzystanie tego systemu w terapii. 

Podobnie jak w przypadku organizmów zwierzęcych, wyciszanie genów sta-
ło się użytecznym narzędziem wykorzystywanym w badaniach prowadzonych 
na roślinach. Dwuniciowy RNA, projektowany do tego celu, posiada najczęściej 
strukturę spinki do włosów, pozbawionej pętli, kodowanej przez sekwencję intronu 
usuwaną podczas splicingu (ang. intron-spliced hairpin). Taka bowiem struktura 
dsRNA okazała się być najefektywniejsza w wywoływaniu procesu wyciszenia 
genu – u blisko 100% roślin tytoniu (Nicotiana tabacum) transformowanych kon-
struktem zawierającym sekwencję intronową zaobserwowano wyciszenie genu do-
celowego, skutkujące odpornością transformantów na infekcję wirusem PVY (ryc. 
4) [85]. Aby znaleźć optymalny wzór konstruktu testowano różne jego warianty. 
Jednym z nich był konstrukt zawierający sekwencje genu docelowego w jednej 
z dwóch możliwych orientacji, gdzie powstający transkrypt miałby postać poje-
dynczej nici RNA. Kolejno sprawdzano konstrukty o strukturze spinki do włosów, 
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pierwszy w którym petlę stanowi sekwencja enzymu GUS (β-glukuronidazy) oraz 
dwa konstrukty z pętlą tworzoną przez sekwencję intronu, przy czym w jednym 
z przypadków sekwencja ta była zorientowana zgodnie, a w drugim –kontrolnym, 
odwrotnie. Sekwencja intronowa stabilizuje strukturę DNA, ale ta zorientowana 
sensownie zostaje usunięta w wyniku obróbki pre-mRNA – w ten sposób powsta-
jący transkrypt przybiera strukturę spinki do włosów, pozbawionej pętli. Jak już 
wcześniej wspomniano, najwyższą skuteczność zaobserwowano w przypadku ro-
ślin transformowanych konstruktem zawierającym intron w zgodnej orientacji.  

RYCINA 4. Schemat konstruktu dsRNA o strukturze spinki do włosów z sekwencją intronową (Smith 
et al. 2000 nieznacznie zmienione). Wg opisu: A. Efektywność PTGS (wyciszania genu na poziomie 
potranskrypcyjnym) mierzona dla PVY-Pro, jako procent roślin transgenicznych odpornych na infekcję 
wirusem PVY; B. Schemat konstruktu spinki do włosów, zawierającego sekwencję intronową; PVY-Pro 
– sekwencja genu proteazy wirusa Y ziemniaka; OCS – sekwencja genu syntazy oktopiny; GUS – se-
kwencja β-glukuronidazy; n – liczba niezależnych transformantów; grot strzałek wskazuje orientacje 
sekwencji genu PVY-Pro; mała pionowa strzałka wskazuje połączenie powstałe po usunięciu intronu 
w wyniku splicingu; pionowe linie symbolizują powstały dupleks RNA
FIGURE 4. Scheme of the dsRNA construct encoding intron-spliced RNA with hairpin structure (Smith 
et al. 2000 slightly modified). According to the description: A. Effectiveness of PTGS (gene silencing on 
posttranscriptional level) measured for PVY-Pro, as a percentage of transgenic plants resistant to infec-
tion with PVY, B. Scheme of a hairpin construct containing the intron sequence; PVY-Pro- potato viral Y 
protease gene sequence; OCS-sequence of the octopine synthase gene; GUS sequence of β-glucuronida-
se; n – the number of independent transformants; arrowhead shows  the orientation of the gene sequence 
of PVY-Pro, a small vertical arrow shows the connection formed after the removal of intron by splicing; 
vertical lines represent the RNA duplex 
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Nie jest jednak jasne, dlaczego tak się dzieje. Przypuszcza się, że splicing powstają-
cego transkryptu wpływa na stabilność powstających dupleksów, jak również przy-
czynia się do zwiększenia ich ilości lub odporności na działanie nukleaz [85]. 

Istnieje kilka sposobów wprowadzenia konstruktu kodującego dsRNA do rośli-
ny. Można to zrobić zarówno na drodze mikrobombardowania dwuniciowym RNA, 
infiltracji tkanek roślinnych szczepem Agrobacterium niosącym T-DNA z transge-
nem ihpRNA, jak również z wykorzystaniem odpowiednich wirusów, gdzie kon-
sntrukt wyciszający jest zintegrowany z genomem wirusowym. Stosując ten sam 
konstrukt wyciszający można otrzymać linie transformantów, wykazujących różny 
poziom wyciszenia genu docelowego, co umożliwia wybór do dalszych ekspery-
mentów linii o wyższym bądź niższym poziomie wyciszenia. Podobnie jak w przy-
padku zastosowania RNAi w komórkach zwierzęcych, również tutaj istnieje moż-
liwość użycia promotorów indukowanych specyficznym czynnikiem. Pozwala to 
kontrolować zasięg i czas wyciszenia genu oraz wybrać etap w rozwoju rośliny, na 
jakim takie wyciszenie zaczyna działać [14, 36].

Przez niemal dekadę mechanizm wyciszania genów u roślin wykorzystywano 
głównie w celach poznawczych. Obecnie obserwuje się wzrastające komercyjne za-
stosowanie tej techniki, służące m.in. uzyskaniu roślin o nowym kolorze kwiatów, 
produkujących związki terapeutyczne. Po raz pierwszy mechanizm RNAi wyko-
rzystano do celów innych niż poznawcze, otrzymując transgeniczne papaje (Carica 
papaya) odporne na atak wirusa (ang. Papaya Ringspot Virus, PRSV) oraz ziemnia-
ki niewrażliwe na infekcję wirusem PLRV (ang. Potato Leafroll Virus) i wirusem 
Y (PVY) [29]. Ponieważ w przypadku większości roślinnych wirusów genom ma 
postać jednoniciowego RNA, stały się one oczywistym celem dla rozwijającej się 
technologii RNAi [30]. Okazuje się jednak, że technika RNAi może być wyko-
rzystana przeciwko patogenom innym niż wirusowe. Przykładem może być bak-
teria Agrobacterium, wywołująca guzowatość korzeni, co przynosi niemałe straty 
ekonomiczne wielu upraw na całym świecie. Zastosowanie wyciszania genów od-
powiedzialnych za powstawanie guzowatości, pozwoliło uzyskać rośliny w dużym 
stopniu odporne na tą chorobę [25]. Podobnie rzecz się ma w przypadku niektórych 
nicieni atakujących rośliny uprawne. RNAi może być indukowane u C. elegans po-
przez „karmienie” tego organizmu dsRNA odpowiedniego genu. Zaproponowano 
więc, że ekspresja hpRNA komplementarnych do sekwencji niezbędnych genów 
u nicieni – w organizmach roślin będących ich gospodarzami, może skutkować za-
trzymaniem rozwoju pasożytów, a nawet ich śmiercią. Taka strategia odniosła suk-
ces – tytoń, transformowany konstruktami hpRNA skierowanymi przeciwko dwóm 
genom nicieni, atakujących węzły i korzenie tej rośliny wykazywał efektywną od-
porność na atak pasożyta [26].

Innym zastosowaniem mechanizmu RNAi jest uzyskanie roślin o zmienionych 
ścieżkach metabolicznych. Rośliny takie mogą być m.in. źródłem zdrowszych ole-
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jów [56] czy też ziaren o lepszej kompozycji węglowodanów [78]. Na przykład 
w celu uzyskania linii pszenicy o wysokiej zawartości amylozy w ziarnach, posłu-
żono się konstruktami hpRNA, wyciszającymi jedną z izoform enzymu zaanga-
żowanego w metabolizm skrobi [78]. Wyciszanie genów może posłużyć także do 
wyeliminowania alergenów obecnych w orzechach ziemnych, czy też wykluczenia 
toksycznych składników z nasion bawełny, co umożliwi wykorzystanie ich jako po-
karmu [41]. Technologia RNAi znajduje również zastosowanie w biotechnologii 
roślin. Umożliwia m.in. zwiększenie wydajności produkcji roślinnych farmaceuty-
ków takich jak np. retikulina [2], jak również roślinną produkcję przeciwciał [17].

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach świat nauki zrobił znaczący krok w kierunku zrozumienia 
genetycznych i biochemicznych podstaw zjawiska interferencji RNA. Lepsze zro-
zumienie samego mechanizmu RNAi wzbogaca nie tylko naszą wiedzę na temat 
procesów zachodzących w komórkach, ale również stwarza możliwość praktyczne-
go wykorzystania samego procesu. Dynamiczny rozwój technik wyciszania genów 
zwierzęcych jak i roślinnych staje się źródłem skuteczniejszej terapii wielu scho-
rzeń, uzyskania plonów o wyższej wartości odżywczej, czy też upraw odpornych 
na atak różnorodnych patogenów. Zastosowanie tej techniki ma również niemałe 
znaczenie w ciągle trwającym procesie poznawania funkcji poszczególnych genów 
dla funkcjonowania organizmów zarówno zwierzęcych jak i roślinnych. Zjawisko 
interferencji RNA perfekcyjnie dopracowane przez naturę, staje się obecnie istot-
nym narzędziem w ludzkich rękach.
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