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IMPRINTING GENOMOWY U SSAKÓW:
NAJNOWSZE DONIESIENIA
GENOMIC IMPRINTING IN MAMMALS: THE NEWEST REPORTS
Marcin MARCINIAK
Zak³ad Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie
Streszczenie: Imprinting genomowy (rodzicielskie piêtno genomowe) polega na epigenetycznej modyfikacji allelu danego genu w zale¿noci od jego pochodzenia (od ojca lub od matki), a tym samym wyciszeniu jednego allelu. Ró¿nice w genomach rodzicielskich powstaj¹ w trakcie gametogenezy jako specyficzne
dla linii p³ciowej wzory metylacji DNA w okrelonych odcinkach chromosomów. Wiêkszoæ imprintowanych genów wystêpuje w wyranych klastrach. W ka¿dym z nich kodowana jest przynajmniej jedna
cz¹steczka RNA, która nie ulega translacji. Jak dotychczas uda³o siê ustaliæ dwa mechanizmy wyciszania
genów u ssaków dla zaledwie trzech imprintowanych klastrów. Wyniki uzyskiwane z analiz pozosta³ych
imprintowanych genów pozwol¹ na stwierdzenie, czy faktycznie strategie oparte na antysensownym
RNA i sekwencje insulatorowe s¹ uniwersalne.
S³owa kluczowe: imprinting genomowy, klastry, centra piêtnowania, insulatory, niekoduj¹cy RNA.
Summary: Experiments on androgenetic and gynogenetic mammalian embryos showed that both maternal
and paternal genomes are needed for normal development. The existence of parental genomes non equivalency was proposed and term genomic imprinting was coined. Genomic imprinting is an epigenetic
phenomenon that results in monoallelic expression of certain genes in a parent-of-origin-dependent manner. The mechanism by which imprinting is realized is cytosine methylation. DNA sequences that are
modified with cytosine methylation are called imprinting control regions (ICRs). ICRs are usually located
in CpG-reach regions close to promoters of imprinted genes and can regulate parent-specific gene expression bidirectionally over long distances. Allelic methylation marks are established during gametogenesis,
following the erasure of preexisting DNA methylation in the primordial germ cells. In females, gene
imprinting timing depends on oogenesis stage and oocyte dimension. For example, Ndn and Snrpn genes
are imprinted during the primordial to primary follicle stages, while Peg3 gene in secondary follicle. In
males, imprinting of some genes (i.e. H19) is completed at spermatogonial stage of spermatogenesis, thus
before meiosis occurs. Mouse model showed that most imprinted genes have non-random location and are
clustered within imprinting regions of the genome. The first identified cluster of imprinted genes was that
containing paternally expressed Igf2 and maternally expressed H19. Transcription of these genes is
regulated by physical contact between differentially methylated regions (DMRs) that contain insulators,
activators and silencers. Disruption of IGF2 imprinted expression (and also mutations in closely linked
KCNQ1 cluster) leads to congenital growth disorder, Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS) in humans.
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Other well studied examples of neurodevelopmental imprinting disorders are Prader-Willi (PWS) and Angelman (AS) syndromes. Both diseases could be caused by paternal and maternal uniparental disomies, deletions
of the entire imprinting domain and mutations in imprinting centre, which leads to the failure of the imprinting
mechanism per se. Clusters of imprinted genes contain multiple imprinted mRNA genes and at least one
imprinted noncoding RNA. Imprinted genes are involved in various processes in cell. For example, some of
them codes for transporters of organic cathion (i.e. Slc22a2), basic and neutral aminoacids (Slc38a4) and
potasium ions (Kcnq1). Other protein products of imprinted genes are involved in cell cycle control (i.e.
Cdkn1c), intracellular signaling cascades (i.e. Grb10), creatine synthesis (Gatm) or endocrine pathways (i.e.
Igf2, Igf2r). More that 25% of imprinted genes code for ncRNA (non-coding RNA). Among them are genes
coding for antisense RNA (Igf2r coding for Air), small nucleolar RNA (snoRNA; i.e. SNRPN coding for HBII52 and HBII-85), microRNA (miRNA; i.e. Rtl1 coding for mir-127 and mir-136). So far, the silencing mechanisms has been determined for only three imprinted clusters and contain insulator- and RNA-mediated silencing. The results from other imprinted clusters are awaited to see whether only two types of basic imprinting
mechanisms are present in mammals. The best tool in unravelling this secret will be genome-wide screening and
knockout studies of particular imprinted genes in the mouse.
Key words: genomic imprinting, clusters, imprinting control regions, insulators, non-coding RNA.

WSTÊP
Kiedy odkryto strukturê helisy DNA, sprawa zdawa³a siê byæ przes¹dzona:
po rodzicach dziedziczymy homologiczne kopie nici DNA (czyli geny), które decyduj¹
o tym, jakich cech jestemy w³acicielami. Jednak dalsze obserwacje nada³y sprawie
zupe³nie nowy wymiar. Okazuje siê bowiem, ¿e chromosomy przekazane nam przez
rodziców w komórkach rozrodczych nie s¹ równocenne, lecz w pewien sposób
napiêtnowane (imprintowane). Niepodwa¿alnych dowodów na istnienie imprintingu
genomowego dostarczy³y liczne dowiadczenia z wykorzystaniem zarodków ssaków
andro- (powsta³ych z po³¹czenia dwóch przedj¹drzy mêskich) i gynogenetycznych
(dwa przedj¹drza ¿eñskie). Wskaza³y one jednoznacznie na koniecznoæ posiadania
przez zarodek materia³u genetycznego obojga rodziców [52]. Do podobnych wniosków doprowadzi³y badania potomstwa heterozygotycznych nosicieli pewnych translokacji chromosomowych u myszy. Wykaza³y one, ¿e do normalnego rozwoju niezbêdne
jest posiadanie pewnych konkretnych odcinków chromosomowych pochodzenia
matczynego oraz innych pochodzenia ojcowskiego [66]. Piêtnowanie genów powoduje ich monoalleliczn¹ ekspresjê w zale¿noci od pochodzenia od jednego z rodziców.
Za jeden z najwa¿niejszych mechanizmów odpowiedzialnych za to zjawisko uwa¿a
siê metylacjê DNA, jednak nie mo¿na wykluczyæ innych czynników epigenetycznych
(np. modyfikacja histonów) decyduj¹cych o modyfikacjach genomu odmiennych ni¿
zmiana sekwencji nukleotydowej.

IMPRINTING GENOMOWY W KOMÓRKACH ROZRODCZYCH
I W ZARODKU
Zap³odniona komórka jajowa ma zmetylowany DNA, który zlokalizowany jest w
genach imprintowanych oraz w wiêkszoci w sekwencjach niepodlegaj¹cych
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napiêtnowaniu. Na wczesnych etapach rozwoju zarodka dochodzi do demetylacji
tych ostatnich, podczas gdy geny imprintowane (oraz heterochromatyna centromerowa i niektóre retrotranspozony) nie podlegaj¹ temu zjawisku. W trakcie
wêdrówki komórek prap³ciowych do zawi¹zków gonad (lub bezporednio po niej)
rozpoczyna siê proces ich demetylacji, który zostaje ukoñczony przed etapem ich
zatrzymania w profazie I podzia³u mejotycznego (oocyty) i mitozie (spermatogonia)
[48, 81, 100]. Nastêpnie w komórkach rozrodczych podczas gametogenezy dochodzi
do zale¿nego od p³ci przywrócenia de novo metylacji.W procesie tym bior¹ udzia³
metylotransferazy DNA (g³ównie DNMT3A i DNMT3B przy wspó³udziale
DNMT3L), które katalizuj¹ przeniesienie grupy metylowej z S-adenosyl-L-metioniny
na pi¹ty atom wêgla cytozyny [3, 91].
Moment nak³adania imprintingu podczas oogenezy zale¿y od stadium pêcherzyka
jajnikowego i wielkoci oocytu, a nie od wieku osobnika. Istniej¹ geny, które ulegaj¹
napiêtnowaniu ju¿ na etapie pêcherzyków pierwotnych lub pierwszorzêdowych
(Snrpn, Znf127, Ndn), podczas gdy inne (Peg3, Igf2r i p57KIP2) przechodz¹ ten
proces na etapie pêcherzyka drugorzêdowego. Zdarzaj¹ siê te¿ takie, które imprinting
nabywaj¹ znacznie póniej, w stadium pêcherzyka antralnego (Impact) lub przedowulacyjnego (Peg1) [21, 48, 62]. Warto wiêc tu zauwa¿yæ, ¿e prowokowanie
superowulacji, która nieodzownie zwi¹zana jest z ró¿nymi technikami rozrodu
wspomaganego, mo¿e przyczyniaæ siê do produkcji oocytów bez w³aciwie na³o¿onego
imprintingu, przynajmniej dla niektórych genów [77].
W porównaniu z oogenez¹, informacje na temat nak³adania imprintingu podczas
spermatogenezy s¹ ubo¿sze. Z badañ nad genem H19 [20] oraz analizy ekspresji
genów i nokautów dla metylotransferaz DNA [95] wiadomo, ¿e proces ten rozpoczyna siê ju¿ na etapie spermatogoniów i dla niektórych genów (m.in. H19) jest
ju¿ na tym etapie kompletny. Jego zakoñczenie najprawdopodobniej ma miejsce w
stadium okr¹g³ych spermatyd, poniewa¿ zap³odnienie z ich udzia³em prowadzi ju¿
do normalnego rozwoju zarodków myszy [55].
Komórki somatyczne utrzymuj¹ wzorce metylacji przez ca³y okres rozwoju
embrionalnego oraz w póniejszym ¿yciu osobnika, chocia¿ wzór metylacji mo¿e byæ
tracony lub zmieniany w niektórych tkankach. Dzieje siê tak np. z w¹trob¹ owiec
i cz³owieka, w której w okresie ¿ycia p³odowego gen Igf2 wykazuje ekspresjê
zale¿n¹ od p³ci, podczas gdy w doros³ym ¿yciu ekspresja ta jest bialleliczna [53].

ROZMIARY IMPRINTINGU W GENOMIE
Mimo i¿ pierwszy imprintowany gen odkryto na pocz¹tku lat 90., dok³adna liczba
takich genów nadal nie zosta³a poznana. Jak dot¹d, uda³o siê zidentyfikowaæ 73
imprintowane geny u myszy, z czego 36 wykazuje ekspresjê matczyn¹, a 37 ojcowsk¹ [72]. Istniej¹ jednak doniesienia o istnieniu co najmniej 600 [49], a nawet 2114
potencjalnie imprintowanych genów u myszy [61].
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U myszy geny podlegaj¹ce imprintingowi nie s¹ rozmieszczone w sposób
równomierny w genomie. Wiêkszoæ z nich wystêpuje w klastrach (ang. clusters),
które maj¹ wspólne elementy cis-regulatorowe. Do rzadkoci nale¿¹ geny wystêpuj¹ce pojedynczo. Oko³o po³owa znanych genów ulegaj¹cych imprintingowi u myszy
zlokalizowana jest na chromosomie nr 7 i zorganizowana w przynajmniej piêæ
wyranych imprintowanych domen, z których ka¿da zawiera zarówno geny ulegaj¹ce
ekspresji z allelu ojcowskiego, jak i matczynego [98].
Sekwencje DNA odpowiedzialne za nak³adanie imprintingu okrelane s¹ jako
centra piêtnowania lub ICRs (ang. Imprinting Control Regions). S¹ one zlokalizowane zwykle w regionach bogatych w dinukleotydy CpG w pobli¿u sekwencji
promotorowych imprintowanych genów i przejawiaj¹ ró¿ny wzorzec metylacji w
zale¿noci od tego, czy dany allel pochodzi od ojca czy od matki. Nale¿y jednak
zaznaczyæ, ¿e ojcowskie DMRs (okrelane równie¿ jako DMDs) (ang. Differentially
Methylated Region/Domains) zawieraj¹ mniej metylowanych wysp CpG w porównaniu z matczynymi [37]. Przegl¹d znanych ICRs wskazuje, ¿e regiony te czêsto
zawieraj¹ sekwencje repetytywne u³o¿one tandemowo. Z badañ nad genami Snrpn,
Igf2r i Kcnq1 wiadomo, ¿e podstawowa jednostka sk³adaj¹ca siê z 18170 pz i
powtórzona 69 razy mo¿e byæ miejscem przy³¹czania czynników transkrypcyjnych
[73]. Nale¿¹ do nich np. CTCF (ang. CCCTC- binding factor) specyficzny m.in.
dla centrum piêtnowania domeny imprintowanej H19/Igf2 oraz czynnik YY1 dla
DMR genu Peg3.

KLASTER IGF2/H19
Ten najwczeniej odkryty klaster imprintowanych genów dostarczy³, jak
dotychczas, najwiêcej informacji na temat mechanizmów ich zachowania. Transkrypcyjna regulacja najwa¿niejszych genów tego klastra, czyli genów H19 i Igf2,
odbywa siê dziêki fizycznemu kontaktowi pomiêdzy DMRs. Te zró¿nicowane pod
wzglêdem wzoru metylacji obszary genomu zawieraj¹ oprócz aktywatorów i
wyciszaczy tak¿e sekwencje insulatorowe (ang. insulators), które potrafi¹
hamowaæ ekspresjê genów poprzez oddzielanie ich od enhanserów [39, 47]. Do
wyciszenia H19 i aktywowania Igf2 na chromosomie ojcowskim wymagana jest
metylacja ojcowskiego chromosomu w ICR zlokalizowanym 2 kb w kierunku 5od
H19. Natomiast brak metylacji w matczynym chromosomie w DMR genu H19
prowadzi do ekspresji matczynego H19 i wyciszenia Igf2 w trakcie rozwoju [88].
DMR genu H19 jest sekwencj¹ docelow¹ dla bia³ka CTCF maj¹cego 11
motywów palców cynkowych, dziêki którym potrafi wi¹zaæ siê do czterech miejsc
na niezmetylowanym matczynym DMR dla genu H19. Przy³¹czenie CTCF stwarza
fizyczn¹ barierê na matczynym allelu, która uniemo¿liwia interakcjê enhancerów
zlokalizowanych w kierunku 3 od genu H19 z promotorami Igf2 [15, 39, 89]. W
procesie tym porednicz¹: DMR1, który jest wra¿liwym na metylacjê wyciszaczem
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oraz MAR3 (ang. Matrix Attachment
Region). Otaczaj¹ one gen Igf2 i przyczyniaj¹ siê do jego wypêtlenia, co czyni
ten fragment DNA niedostêpny dla polimerazy RNA II (ryc. 1).
W porównaniu z danymi na temat klastra
Igf2/H19 myszy, informacje na temat jego
ludzkiego odpowiednika s¹ fragmentaryczne.
Ludzki DMR genu H19 zawiera siedem
miejsc wi¹¿¹cych CTCF, z których tylko
jedno (szóste) wydaje siê pe³niæ kluczow¹
rolê w regulacji ekspresji H19 i IGF2 [90].
O ile proces piêtnowania genów Igf2 i
H19 jest bardzo wnikliwie analizowany, o
tyle badania nad ekspresj¹ trzeciego z genów
omawianego klastra, czyli Ins2, s¹ poszlakowe. Dotychczas uzyskane dane wskazuj¹
na ekspresjê ojcowskiego Ins2 w obrêbie
woreczka ¿ó³tkowego u ludzi i myszy oraz
zagadkow¹, monoalleliczn¹ ekspresjê w
grasicy cz³owieka [58].
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RYCINA 1. Model wyciszania genu Igf2 w matczynym allelu (E  enhansery, Pol II  Polimeraza RNA
II) [39, zmienione]
FIGURE 1. Model of Igf2 silencing of maternal allele
(E  enhancers, Pol II  RNA polymerase II) [39,
changed]

YY1  NOWY CZYNNIK KONTROLUJ¥CY CENTRA PIÊTNOWANIA
YY1 jest bia³kiem typu Gli-Kruppel maj¹cym motyw palców cynkowych, które
wi¹¿e siê do DMRs genów Peg3, Xist, Tsix i Nespas [31, 32, 33]. Sekwencja
CGCCATnTT (n oznacza dowolny nukleotyd) rozpoznawana przez YY1 znajduje
siê bardzo blisko promotorów lub pierwszych intronów omawianych genów. wiadczy
to o bliskim, aczkolwiek nie do koñca jeszcze poznanym zwi¹zku z procesem
transkrypcji [31]. Przy³¹czenie YY1 do wspomnianej sekwencji genów Peg3, Xist
i Tsix powoduje zwiêkszenie wydajnoci transkrypcyjnej ich promotorów, czego
najlepszym dowodem jest sekwencja DXPas34 le¿¹ca w pobli¿u g³ównego promotora
genu Tsix. Nie jest ona niezale¿nym enhanserem, ale enhansery le¿¹ce w jej pobli¿u
wymagaj¹ jej do swojej aktywnoci [85, 93]. Co wiêcej, miejsca wi¹¿¹ce YY1
omawianych genów wykazuj¹ orientacjê zgodn¹ z kierunkiem przebiegu ich
transkrypcji [31]. Wydaje siê to potwierdzaæ wczeniejsze obserwacje, zgodnie z
którymi YY1 potrafi wyginaæ cz¹steczkê DNA w rejonach promotorowych. Powoduje to zmianê przestrzennych oddzia³ywañ pomiêdzy aktywatorami transkrypcji a
pozosta³ymi sk³adnikami podstawowego kompleksu transkrypcyjnego i w konsekwencji zahamowanie lub aktywacjê procesu transkrypcji [34].
Bia³ko YY1 wykazuje znaczny konserwatyzm wród krêgowców, a jego homologi,
które zaanga¿owane s¹ w przy³¹czanie bia³ek z grupy Polycomb, wykryto u Drosophila
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melanogaster. Liczne badania wskazuj¹, ¿e YY1 ssaków mo¿e spe³niaæ podobne
funkcje jak jego homolog u owadów [84]. Kompleksy bia³ek Polycomb u ssaków
zaanga¿owane s¹ w utrzymywanie imprintowanych domen w stanie trwa³ego i
dziedzicznego wyciszenia, co mo¿e sugerowaæ, ¿e zarówno YY1, jak i bia³ka z grupy
Polycomb mog¹ byæ zaanga¿owane w ustanawianie sygna³ów imprintingu dla ICRs
genów Peg3, Xist, Tsix i Nespas podczas gametogenezy [31, 32].

FUNKCJA IMPRINTOWANYCH GENÓW
Geny imprintowane s¹ zaanga¿owane w ró¿norodne procesy komórkowe i brak
jest wspólnego ogniwa ³¹cz¹cego ich funkcje. Na przyk³ad, niektóre geny imprintowane koduj¹ bia³ka bior¹ce udzia³ w transporcie kationów organicznych (w tym
ksenobiotyków) (Slc22a2, Slc22a3 [4]), aminokwasów obojêtnych i zasadowych
(Slc38a4 [56]), jonów potasu (Kcnq1 [92]), inne zaanga¿owane s¹ w syntezê
kreatyny (Gatm [76]) oraz kontrolê cyklu komórkowego (Cdkn1c [2]). Niektóre z
nich koduj¹ podjednostkê a bia³ek G, przez co uczestnicz¹ w sygnalizacji zale¿nej
od cAMP (Gnas [99]), inne nale¿¹ do wewn¹trzkomórkowej kaskady sygna³owej
poprzez wi¹zanie siê do aktywowanych receptorów o aktywnoci kinazy tyrozynowej
oraz oddzia³ywanie z kinazami Raf1 i MEK1 (Grb10 [60]). Jeszcze inne uczestnicz¹
w endo- i parakrynnej komunikacji miêdzykomórkowej wp³ywaj¹c na rozwój zarówno
pre-, jak i postnatalny (Ins1 i Ins2 [16], Igf2 i Igf2r [19]).
Analiza mutantów pod wzglêdem imprintowanych genów wskazuje, ¿e utrata
funkcji genów wykazuj¹cych ojcowsk¹ ekspresjê wi¹¿e siê czêsto z opónieniem
tempa wzrostuw przeciwieñstwie do analogicznej sytuacji zwi¹zanej z genami
matczynymi, kiedy dochodzi do jego przypieszenia [70]. Jedynym wyj¹tkiem wydaje
siê byæ gen Gtl2, którego produkt pomimo matczynej ekspresji, w przypadku mutacji
prowadzi do opónienia tempa wzrostu. Zwi¹zane jest to najprawdopodobniej z
wyciszeniem s¹siaduj¹cego z nim genu Dlk1, który wykazuje ekspresjê allelu
ojcowskiego [78, 86].
Powy¿sze obserwacje zgodne s¹ z hipotez¹ konfliktu materia³u genetycznego ojca
i matki, który wyjania genezê powstania imprintingu [59]. W populacjach poligamicznych, w których samica mo¿e kopulowaæ z wiêcej ni¿ jednym samcem, w interesie osobnika mêskiego jest posiadanie du¿ego, zdrowego, dobrze rozwiniêtego
potomstwa, które wygra³oby konkurencjê z potomstwem innego samca. Z perspektywy samicy natomiast przetrwanie oznacza mo¿liwoæ posiadania wiêkszej liczby
miotów i pozostawienie bardziej licznego potomstwa. W jej interesie jest wiêc
optymalizacja pomiêdzy wielkoci¹ m³odych a ich liczb¹ [22, 23].

RNA niekoduj¹cy
Ponad 25% [70] imprintowanych genów koduje ncRNA (ang. non-coding RNA).
Geny te mo¿na podzieliæ na kilka kategorii. Pierwsz¹ stanowi¹ imprintowane geny
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koduj¹ce RNA, który jest antysensowny w stosunku do transkryptów genów
koduj¹cych bia³ka na tym samym chromosomie. Nale¿¹ tu (jako pierwszy w ka¿dej
parze podano RNA antysensowny) Nespas/Nesp, Ube3a-ats/Ube3a, Kcnqot1/
Kcnq1 oraz Zim3/Usp29 [30, 42, 64, 97]. Dla wszystkich  z wyj¹tkiem Zim3/
Usp29  antysensowny RNA pochodzi z allelu ojcowskiego. Dobrym tego
przyk³adem jest Igf2r, który jak wiêkszoæ imprintowanych genów wystêpuje w
klastrze z innymi genami. Kluczow¹ rolê w kontroli ich imprintingu pe³ni DMR
mieszcz¹cy siê w drugim intronie genu Igf2r, który jednoczenie zawiera promotor
dla niekoduj¹cego, antysensownego Air RNA, który czêciowo pokrywa siê z
transkryptem genu Igf2r. Odpowiada on za wyciszanie genów tego klastra w
uk³adzie cis [64, 68, 82] (ryc. 2). Mechanizm, dziêki któremu Air RNA wycisza
s¹siednie geny, nie jest do koñca wyjaniony. Sugeruje siê, ¿e dzia³a on w sposób
analogiczny do ncRNA genu Xist, który naznacza chromosom X przeznaczony do
inaktywacji, dziêki czemu umo¿liwia rekrutacjê czynników (m.in. bia³ek z grupy
Polycomb) warunkuj¹cych przebieg heterochromatynizacji. Podobny sposób dzia³ania
przypisuje siê Kcnq1ot1 RNA, który wycisza geny klastra Kcnq1 [67].
Do drugiej grupy zaliczamy gen Zfp127. Antysensowny RNA (Zfp127as), który
powstaje w wyniku transkrypcji z ojcowskiego allelu, dzia³aj¹c w uk³adzie trans
powoduje wyciszenie transkryptu matczynego genu [25].
Trzeci¹ grupê stanowi¹ imprintowane geny koduj¹ce tzw. ma³y j¹derkowy RNA
 snoRNA (ang. small nucleolar RNA). Wielkoæ ich waha siê pomiêdzy 60 a 300
nukleotydów i mo¿na je podzieliæ na dwie du¿e grupy okrelane jako C/D oraz
H/ACA. Katalizuj¹ one odpowiednio metylacjê 2-O-rybozy oraz pseudourydylacjê
ró¿nych rRNA, snRNA (ang. small nuclear) i mRNA wp³ywaj¹c na ich modyfikacjê [36, 51]. Do tej grupy zaliczamy m.in. liczne snoRNA specyficzne dla klastra
SNRPN, z których HBII-52 oraz HBII-85 wykazuj¹ imprinting ojcowski i maj¹
wp³yw na wystêpowanie Zespo³u Pradera-Willego [14, 18, 35, 75]. Nale¿¹ tu równie¿
trzy grupy snoRNA charakterystyczne dla klastra DLK1-GTL2, które s¹ transkryptami czêci intronowych genu MEG8 [8].

RYCINA 2. Organizacja imprintowanych genów mysiego klastra Igf2r wraz z przyjêtym modelem ich
wyciszania z udzia³em Air RNA (strza³ki wskazuj¹ przebieg transkrypcji)
FIGURE 2. Organisation of imprinted genes in mouse Igf2r cluster with the model of Air RNA induced
silencing (arrows indicate transcriptional orientation)
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Ostatni¹ grupê stanowi¹ tzw. mikroRNA  miRNA (ang. micro RNA). Jest to grupa
jednoniciowych, niekoduj¹cych RNA, które wystêpuj¹ u wszystkich wielokomórkowych
Eukaryota i reguluj¹ ekspresjê genów na poziomie posttranskrypcyjnym. Geny koduj¹ce
miRNA mog¹ wystêpowaæ pojedynczo lub w policistronowych skupiskach, w intronach
genów lub w obszarach pozagenowych. Jeli zlokalizowane s¹ w intronie, to korzystaj¹ z
promotora i elementów regulatorowych genu gospodarza. Regulacja genów zorganizowanych w formy policistronowe jest przypuszczalnie wspólna, podobna do operonów
bakteryjnych [45, 46]. Aktywn¹ formê miRNA stanowi¹ fragmenty d³ugoci 2125
nukleotydów [51], które w po³¹czeniu z wielobia³kowym kompleksem RISC (ang. RNA
Induced Silencing Complex) ³¹cz¹ siê z fragmentem 3-UTR (ang. UnTranslated
Region) genu docelowego. W zale¿noci od stopnia komplementarnoci dochodzi do
degradacji mRNA (w przypadku pe³nej zgodnoci) lub tylko zahamowania translacji przy
zachowaniu integralnoci transkryptu (gdy sparowanie zasad nie jest dok³adne) [65].
Najlepiej poznan¹ domen¹ imprintowanych genów koduj¹cych miRNA jest klaster
Dlk1-Gtl2. Dwaj jego przedstawiciele, mir-127 i mir-136 s¹ ulegaj¹cymi ekspresji
po matce antysensownymi RNA w stosunku do ojcowskiego genu Rtl1 [12, 80].
Pozosta³e (w liczbie 44) ulegaj¹ transkrypcji z czêci intronowych i/lub egzonowych
genów Mirg i Ev1 lub z obszarów miêdzygenowych tego klastra. Ze wzglêdu na
zdolnoæ wi¹zania siê niektórych z nich do polirybosomów podejrzewane s¹ one o
hamowanie translacji [79].
Interesuj¹cym doniesieniem, które poszerza wiedzê na temat mechanizmów
kontroli genu H19, jest wyizolowanie z jego transkryptu 23-nukleotydowego miRNA
oznaczanego jako miR-675 [6]. Wydaje siê byæ wysoce prawdopodobne, ¿e
miR-675 jest czynnikiem obni¿aj¹cym ekspresjê H19 w specyficznych komórkach
i tkankach. Nasuwa to przypuszczenie, ¿e funkcja transkryptu H19 pe³nej d³ugoci
nie ogranicza sie tylko do hamowania procesu nowotworzenia [27] i wp³ywu na
¿ywotnoæ zarodków [5], ale równie¿ wielu innych procesów.

G£ÓWNE ZABURZENIA IMPRINTINGU
Zespó³ Pradera-Willego i Zespó³ Angelmana
Zespó³ Pradera-Willego (PWS) i Zespó³ Angelmana (AS) to zaburzenia neurofizjologiczne powstaj¹ce w wyniku nieprawid³owej ekspresji imprintowanych genów
zlokalizowanych na chromosomie 15q11-13 u cz³owieka. PWS charakteryzuje siê
obni¿onym napiêciem miêniowym, opónieniem rozwoju psychoruchowego, dysmorficzn¹ twarz¹, hipogoniadyzmem oraz ¿ar³ocznoci¹ i oty³oci¹ po drugim roku ¿ycia
[94]. AS cechuje siê atakami drgawek, dziwacznymi, nieskoordynowanymi ruchami,
niepohamowanymi wybuchami miechu (tzw. syndrom szczêliwej kukie³ki),
zaburzeniami mowy lub jej zupe³nym brakiem oraz powa¿nym opónieniem w
rozwoju [10]. U pod³o¿a genetycznego tych zaburzeñ le¿¹ ró¿ne mechanizmy, do
których mo¿na zaliczyæ delecje ca³ego imprintowanego obszaru, jak i poszczególnych
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jego genów, matczyne (wywo³uj¹ce PWS) i ojcowskie (wywo³uj¹ce AS) disomie
uniparentalne oraz mikrodelecje w obrêbie centrum piêtnowania [11].
Locus PWS/AS znajduje siê pod kontrol¹ dwuczêciowego centrum piêtnowania
(PWS-IC i AS-IC) zlokalizowanego w regionie 5 genu SNRPN i/lub w regionie
przyleg³ym do tego obszaru. PWS-IC stanowi miejsce wi¹zania ró¿nych bia³ek
regulatorowych, z których NRF-1 poprzez regulacjê homeostazy glukozy i funkcjonowania mitochondriów [7] wydaje siê uzasadniaæ niektóre z objawów PWS (zaburzenia metabolizmu, oty³oæ) [74]. PWS-IC odpowiedzialne jest za ustalenie i utrzymanie
ojcowskich epigenotypów w komórkach somatycznych, natomiast AS-IC jest
wymagane do ustalenia matczynych epigenotypów podczas oogenezy poprzez
negatywn¹ regulacjê PWS-IC [24, 69].
PWS powstaje w wyniku utraty ekspresji grupy genów ojcowskich, do których
zaliczamy SNRPN. Koduje on dwa polipeptydy o nie do koñca poznanej funkcji oraz
d³ugi transkrypt RNA, który podlega alternatywnemu splicingowi i zawiera
UBE3A-ATS (ang. Antisense Transcript) oraz liczne snoRNA [42, 75]. Jeden z
nich HBII-52 zaanga¿owany jest w kontrolê alternatywnego splicingu mRNA dla
receptora serotoniny, czym przyczynia siê do powstania odmiennej izoformy tego
bia³ka u ludzi chorych pozbawionych tego ma³ego RNA [35].
Oprócz SNRPN równie¿ inne geny ojcowskie le¿¹ u pod³o¿a PWS. Nale¿¹ do
nich NDN i MAGEL2 o podobnych do siebie wzorach ekspresji. Najprawdopodobniej dzia³aj¹ one jako czynniki antyapoptotyczne dla neuronów na wczesnych
etapach rozwoju uk³adu nerwowego, jak równie¿ wp³ywaj¹ na wzrost aksonalny
czuciowych neuronów rdzeniowych oraz byæ mo¿e na oty³oæ [1, 38, 43, 44, 63].
Dodatkowo NDN bierze udzia³ w ró¿nicowaniu neuronów GABA-ergicznych [40].
Listê zamykaj¹ MKRN3 oraz ZNF127 koduj¹cy antysensowny RNA [25].
AS powstaje w wyniku utraty ekspresji matczynego genu UBE3A spowodowanego
zarówno zaburzeniami w centrum piêtnowania i w konsekwencji nieprawid³ow¹ syntez¹
UBE3A-ATS [24], jak i znacznie czêciej delacjami w obrêbie samego genu. Nie jest
wykluczone równie¿, ¿e w powstaniu choroby uczestniczy s¹siaduj¹cy z UBE3A gen
ATP10C ulegaj¹cy ekspresji z matczynego allelu [54], dla którego nie udowodniono
jednoznacznie mo¿liwoci kontroli przez UBE3A-ATS.

Zespó³ Beckwitha-Wiedemanna
Zespó³ Beckwitha-Wiedemanna (BWS) powstaje w wyniku niezrównowa¿onej
ekspresji genów w pozycji 11p15.5 u cz³owieka. Charakteryzuje siê przede wszystkim
gigantyzmem pre- i/lub postnatalnym, przerostem jêzyka, ubytkiem pow³ok jamy
brzusznej oraz wysokim ryzykiem wyst¹pienia nowotworu embrionalnego (szczególnie
guza Wilmsa) [50].
Geny bior¹ce udzia³ w powstawaniu BWS podzielone s¹ na dwie wyrane,
imprintowane domeny. Pierwsz¹ stanowi klaster KCNQ1 z przynajmniej omioma
imprintowanymi genami (PHLDA2, SLC22A18, CDKN1C, KCNQ1, KCNQ1ot1,
TSSC4, CD81 oraz ASCL2) le¿¹cymi bli¿ej centromeru, natomiast druga to wczeniej omawiany klaster IGF2/H19 po³o¿ony bardziej dystalnie [9]. Etiologia BWS jest
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bardzo z³o¿ona i obejmuje ró¿ne mechanizmy genetyczne. Oko³o 1020%
przypadków powodowane jest ojcowsk¹ disomi¹ uniparentaln¹ (UPD) odcinka
11p15.5, natomiast duplikacje pochodzenia ojcowskiego i translokacje pochodzenia
matczynego stanowi¹ 12% [50, 96]. Utrata imprintingu powoduj¹ca ekspresjê IGF2
z obydwóch alleli pojawia siê u 2050% pacjentów z BWS i czasem jest zwi¹zana
z hipermetylacj¹ lub wyciszeniem H19 [26, 71, 83]. Mutacja w matczynym genie
CDKN1C (p57KIP2) le¿y u pod³o¿a 40% rodzinnych i 5% sporadycznych przypadków
[41]. Wiêkszoæ przypadków stanowi jednak utrata metylacji matczynych wysp CpG
w obrêbie KvDMR1 stanowi¹cym centrum piêtnowania. Ten zró¿nicowany
metylacyjnie region le¿y w obrêbie 10 intronu genu KCNQ1 i zawiera promotor
dla wykazuj¹cego ojcowsk¹ ekspresjê niekoduj¹cego RNA (KCNQ1ot1), który jest
transkrybowany antysensownie w stosunku do matczynego genu KCNQ1 oraz dwa
miejsca wi¹zania CTCF. W zwi¹zku z tym uwa¿a siê, ¿e KvDMR1 poprzez aktywnoæ insulatora (lub wyciszacza) i/lub KCNQ1ot1 reguluj¹ negatywnie ekspresjê
genów klastra KCNQ1 na chromosomie ojcowskim [13, 15, 17, 28, 29, 87].
Podobnie jak w przypadku NRF-1 i locus PWS/AS, równie¿ centrum piêtnowania
klastra KCNQ1 wspó³dzia³a z licznymi bia³kami regulatorowymi. Jednym z nich jest
ZAC, bia³ko kontroluj¹ce przebieg cyklu komórkowego i proces nowotworzenia,
czym przypomina aktywnoci¹ CDKN1C. Fakt bezporedniego wi¹zania siê ZAC
do wysp CpG i kontroli transkrypcji KCNQ1ot1 wskazuje na potencjaln¹ jego rolê
w powstawaniu BWS [2].

ZAKOÑCZENIE
Aby zrozumieæ w pe³ni znaczenie imprintingu u ssaków, konieczne jest okrelenie
pe³nych jego rozmiarów i fizjologicznych procesów, w jakich bierze on udzia³.
Przeszukiwanie ca³ego genomu (ang. genome-wide screens) oraz badanie nokautów
pojedynczych genów u myszy bêd¹ kluczowymi narzêdziami w osi¹gniêciu tego
celu.Wiêkszoæ naszej wiedzy na temat imprintingu pochodzi z badañ na myszy
laboratoryjnej, ale nale¿y podkreliæ, ¿e bie¿¹ce informacje na temat tego zjawiska
u cz³owieka wyranie wskazuj¹ na pewne ró¿nice, zw³aszcza w ³o¿ysku. Dobrym
tego przyk³adem jest klaster Kcnq1. U myszy koduje on 14 imprintowanych
transkryptów, z których 8 ulega w ³o¿ysku ekspresji z allelu matczynego, podczas
gdy u cz³owieka wystêpuje ich tylko 6, z czego 5 wykazuje matczyn¹ ekspresjê.
Rozbie¿noci w liczbie genów wynikaj¹ najprawdopodobniej z ró¿nic w d³ugoci ci¹¿
oraz liczby potomstwa. U myszy wiêksza liczba imprintowanych genów w ³o¿ysku
zwiêkszy³a jego wydajnoæ, co w pewien sposób zrekompensowa³o krótki okres
rozwoju. U ludzi ci¹¿e z regu³y s¹ pojedyncze, w przeciwieñstwie do myszy, gdzie
wystêpuje zwiêkszona szansa na konkurencjê pomiêdzy osobnikami w macicy. Brak
wspó³zawodnictwa wród p³odów ludzkich uwolni³ ³o¿ysko od koniecznoci utrzymywania imprintingu na wysokim poziomie. Dziêki temu wiêkszy nacisk móg³ zostaæ
po³o¿ony na imprinting genów odpowiedzialnych w rozwoju postnatalnym za adaptacje
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i zachowanie [57]. Pe³ne zrozumienie imprintingu w populacjach heterozygotycznych
pozwoli na stwierdzenie, na ile nasze obecne hipotezy s¹ dla nich prawdziwe.
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