Rola mikroRNA w reprogramowaniu komórek

STRESZCZENIE

P

roces reprogramowania komórek, który prowadzi do przekształcenia komórek somatycznych w pluripotencjalne, wymaga wielu modyfikacji na poziomie ekspresji genów.
Szczególnie ważną rolę w tych przemianach pełnią mikroRNA, będące krótkimi niekodującymi cząsteczkami RNA, które hamują translację rozpoznawanych sekwencji mRNA. Ze
względu na plejotropizm działania mogą one wpływać na kolejne etapy reprogramowania,
w tym na aktywację białka p53, przejście mezenchymalno-nabłonkowe oraz uzyskanie zarodkowego profilu ekspresji genów. Nadekspresja lub wyciszenie poszczególnych mikroRNA może dodatkowo modyfikować wydajność reprogramowania. Dalsze badania nad regulacją powstawania oraz funkcjonowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSCs, ang. induced pluripotent stem cells), przez cząsteczki mikroRNA pozwolą
jeszcze lepiej wykorzystać możliwości reprogramowania komórkowego.

Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych odkryć w dziedzinie badań nad plastycznością
zróżnicowanych komórek somatycznych było opracowanie metody reprogramowania komórkowego za pomocą zdefiniowanych czynników transkrypcyjnych. Takahashi i Yamanka w swojej przełomowej pracy z 2006 roku, pokazali
bowiem, że wprowadzenie do mysich zarodkowych fibroblastów cDNA kodujących jedynie cztery białka: Oct4, Sox2, Klf4 i c-Myc (OSKM), pozwala przekształcić je w komórki pluripotencjalne. Tak uzyskane komórki, ze względu na
metodę ich otrzymywania oraz zdolność do różnicowania in vitro oraz in vivo
w komórki pochodzące ze wszystkich trzech listków zarodkowych, nazwano
indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi (iPSCs, ang. induced pluripotent stem cells) [1]. Yamanaka i wpółpracownicy pokazali następnie,
że te same czynniki transkrypcyjne pozwalają na reprogramowanie ludzkich
fibroblastów [2]. Ze względu na potencjał aplikacyjny komórek iPS, zastosowana metoda uzyskała niezwykłe zainteresowanie. Badania nad mechanizmami
reprogramowania komórek pokazały ponadto, że szczególnie istotną rolę pełnią
w nim cząsteczki mikroRNA.
MikroRNA (miRNA) to krótkie sekwencje niekodującego RNA, zawierające
około 22 nukleotydów, które biorą udział w regulacji ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. W trakcie biogenezy tych miRNA, które kodowane
są przez odrębne geny, pierwotny transkrypt kodujący cząsteczkę miRNA (pri-miRNA) jest rozpoznawany i cięty w jądrze komórkowym. Reakcję te katalizuje
kompleks zawierający białko Drosha o aktywności RNazy typu III oraz białko
DGCR8 (ang. DiGeorge syndrome Critical Region gene 8), wiążące RNA. Tak powstała sekwencja prekursorowa miRNA (pre-miRNA) jest transportowana do
cytoplazmy, gdzie ulega dalszemu przekształceniu przez białko Dicer do dojrzałej formy dwuniciowego RNA, zawierającego 21-23 par zasad. Obróbce przez
Dicer podlegają także miRNA kodowane w obrębie intronów i powstające w
wyniku splicingu. Jedna z nici cząsteczki miRNA jest następnie włączana do
kompleksu RISC (ang. RNA-induced silencing complex) i za pomocą sekwencji
na końcu 5’ rozpoznaje sekwencję mRNA, najczęściej w regionie 3’UTR (ang.
3’ UnTranslated Region). Powoduje to zahamowanie translacji bądź też indukuje
degradację rozpoznanego mRNA (Ryc. 1) [3]. Nić wiodąca rozpoznaje 3’UTR
innych mRNA aniżeli komplementarna, tzw. nić pasażerska (względnie nić *),
która wbrew wcześniejszym poglądom nie musi ulegać degradacji [4]. Z tego
powodu obecnie wprowadza się nomenklaturę uwzględniającą lokalizację dojrzałej sekwencji pojedynczej nici w cząsteczce pre-miRNA, a więc -5p lub -3p.
Ponieważ wiązanie między mikroRNA a mRNA nie musi być w pełni komplementarne, jedna cząsteczka mikroRNA może oddziaływać na ekspresję wielu
genów. Szacuje się, że w ludzkich komórkach występuje więcej niż 2000 różnych
mikroRNA, które mogą regulować co najmniej jedną trzecią wszystkich transkryptów, a przez to wpływać na niemal wszystkie procesy biologiczne [5,6].
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wiąże się do mRNA kodujących te białka,
a przez to hamuje ich translację. Dlatego
brak takiej regulacji w komórkach pozbawionych miRNA-34a pozwala na uzyskanie zwiększonej wydajności procesu
reprogramowania. Co ciekawe, komórki
iPS pozbawione białka p53 wykazują zaburzone funkcjonowanie i ograniczone
możliwości różnicowania, natomiast podobnych zaburzeń nie zaobserwowano w
komórkach iPS, w których nie dochodziło
do ekspresji miRNA-34a [12].

Rycina 1. Biogeneza mikroRNA.

Wśród tych procesów są również takie, które zachodzą w
trakcie reprogramowania komórkowego.
MikroRNA a bariery reprogramowania

Reprogramowanie komórek somatycznych za pomocą
czynników transkrypcyjnych OSKM zachodzi z niewielką wydajnością [7]. Świadczy to o istnieniu mechanizmów,
które stanowią barierę dla efektywnego powstawania komórek iPS. Jednym z głównych białek biorących udział w
zablokowaniu procesu reprogramowania jest p53 [8]. Co ciekawe, produkcja tego białka, jak również innych czynników
hamujących podziały komórkowe — p21Cip1 i p16Ink4a, wzrasta w odpowiedzi na wzrost poziomu czynników reprogramujących, ograniczając możliwość powstania komórek iPS
[9,10]. Hong i wsp. pokazali, że w procesie tym ważną rolę
odgrywa p21Cip1, którego synteza jest bezpośrednio regulowana przez p53. Jest on inhibitorem kompleksu cyklinaE/
Cdk2, kontrolującego przejście z fazy G1 do fazy S cyklu
komórkowego [11]. Dodatkowo, praca Banito i wsp. uwidoczniła, że zahamowanie syntezy któregokolwiek z wyżej
wymienionych białek w mysich i ludzkich fibroblastach
zwiększa wydajność reprogramowania. W komórkach zarodkowych mRNA dla p21Cip1 jest rozpoznawane m.in.
przez miRNA-302. Wprowadzenie czynników transkrypcyjnych OSKM razem z miRNA-302 obniża poziom p21Cip1 i
zwiększa proliferację komórek, a przez to może pozytywnie
wpływać na ilość powstających komórek iPS [10].
Innymi czynnikami bezpośrednio regulowanymi przez
p53, które biorą udział w zahamowaniu podziałów komórkowych oraz w indukowaniu apoptozy są cząsteczki
z rodziny mikroRNA-34: miRNA-34a, -34b oraz -34c. Pośredniczą one w procesach wywołanych aktywacją p53 hamując ekspresję m.in. cykliny D1, cykliny D2, Cdk4, Cdk6,
Bcl2 oraz c-Met. Podobnie jak w przypadku p21Cip1, synteza
miRNA-34a, b i c jest indukowana w odpowiedzi na wprowadzenie do komórek czynników reprogramujących. Natomiast komórki pozbawione tych mikroRNA reprogramują z
większą wydajnością [12]. Analiza genów, których ekspresja może być regulowana przez miRNA-34a wykazała, że są
wśród nich geny kodujące czynniki silnie promujące proces
reprogramowania i biorące udział w prawidłowym funkcjonowaniu komórek zarodkowych: Nanog, Sox2 i N-Myc.
Dalsze badania potwierdziły, że miRNA-34a bezpośrednio
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Podobne wyniki uzyskali Wang i
wsp., pokazując, że aktywacja białka
p53 prowadzi do zwiększenia poziomu
miRNA-199a-3p. Nadekspresja tego mikroRNA hamuje proliferację, zatrzymując
komórki w fazie G1. Dodatkowo, autorzy
zademonstrowali, że indukcja miRNA-199a-3p zmniejsza, a
wyciszenie znacząco zwiększa wydajność reprogramowania komórek somatycznych [13]. Kolejna praca pokazująca
powiązanie między cząsteczkami mikroRNA i p53 w trakcie
powstawania komórek iPS została opublikowana przez Yanga i wsp. W celu odnalezienia mikroRNA, które mogą regulować reprogramowanie, autorzy porównali profil ekspresji
tych cząsteczek w mysich zarodkowych fibroblastach (MEF,
ang. Mouse Embryonic Fibroblasts) oraz macierzystych komórkach zarodkowych (ESC, ang. Embryonic Stem Cells). Przeprowadzona analiza pozwoliła wytypować miRNA-21, -29a oraz
let-7 jako potencjalnie hamujące reprogramowanie komórkowe. Wprowadzenie do mysich zarodkowych fibroblastów
cDNA kodującego czynniki transkrypcyjne OSKM, razem z
antagomirami blokującymi funkcjonowanie miRNA-21 oraz
-29a, powodowało wzrost wydajności powstawania komórek iPS. Ponieważ w trakcie reprogramowania dochodzi do
spadku ekspresji cząsteczek mikroRNA specyficznych dla
fibroblastów, autorzy zbadali, które białko indukujące reprogramowanie jest odpowiedzialne za ten spadek. Uzyskane
wyniki pokazały, że c-Myc hamuje ekspresję miRNA-21 i
29a. Dalsza analiza ścieżek sygnałowych, na które oddziałują
te dwa mikroRNA pokazała, że modulują one aktywność kinazy ERK1/2 oraz hamują syntezę białek p85α oraz CDC42,
będących represorami białka p53. Oznacza to, że miRNA-21
i -29a pozytywnie regulują funkcjonowanie p53 i stąd obniżenie ich ekspresji wspomaga proces reprogramowania [14].
Podobny efekt można uzyskać wprowadzając do komórek
miRNA-138, który obniża poziom p53 i przez to zwiększa
wydajność powstawania komórek iPS [15]. Co ciekawe, Melton i wsp. pokazali, że zahamowanie funkcji cząsteczek z
rodziny let-7 również wspomaga proces reprogramowania
[16]. Pośrednio o roli tych mikroRNA świadczyły wyniki Yu
i wsp., dowodzące, że komórki iPS można uzyskać wykorzystując inny zestaw czynników transkrypcyjnych: Oct4, Sox2,
Nanog i Lin28 [17]. Ten ostatni czynnik hamuje dojrzewanie cząsteczek z rodziny let-7 w macierzystych komórkach
zarodkowych, co umożliwia utrzymanie ich pluripotencji
[18,19]. Spadek poziomu Lin28 w trakcie różnicowania zapewnia pełną aktywność sekwencji let-7, które hamują ekspresję Lin28, c-Myc oraz białek aktywowanych m.in. przez
Oct4, Sox2, Nanog i Tcf3. W efekcie zróżnicowany fenotyp
komórek somatycznych zostaje „utrwalony” [20].
www.postepybiochemii.pl

MikroRNA I MET

Przejście mezenchymalno-nabłonkowe
to proces, w trakcie którego komórki pochodzenia mezenchymalnego nabierają
fenotypu komórek epitelialnych (nabłonkowych), a więc tracą ruchliwość, tworzą
złącza szczelinowe i aktywują syntezę białek
adhezji międzykomórkowej. Równocześnie
dochodzi w nich do wyciszenia ekspresji
genów markerów mezenchymalnych takich
jak wimentyna, N-kadheryna oraz czynnik
transkrypcyjny Snail [27]. Podczas rozwoju
zarodkowego proces ten zachodzi w warunkach fizjologicznych, na przykład w trakcie
Rycina 2. Rola niektórych cząsteczek mikroRNA w regulacji odpowiedzi komórek na wprowadzenie
nefrogenezy i kardiogenezy. Zjawisko to
czynników reprogramujących.
jest również istotne dla zasiedlania przez
komórki nowotworowe nowych miejsc podczas przerzutowania [28,29]. Jednym z najCząsteczki mikroRNA mogą również kontrolować eksważniejszych czynników, którego synteza ulega aktywacji
presję p21Cip1, wpływając w ten sposób na reprogramowanie
w trakcie MET jest E-kadheryna, która pełni również istotną
komórkowe. Przykładem są mikroRNA-93 oraz -106b, które
rolę w funkcjonowaniu mysich i ludzkich macierzystych kohamując produkcję p21Cip1, zwiększają wydajność powstamórek zarodkowych. Białko to razem z czynnikiem LIF (ang.
wania komórek iPS [21]. Podobne funkcje pełnią miR-130,
leukemia inhibitory factor) przez ścieżkę sygnałową Jak/Stat3
-301 oraz -721, zmniejszające poziom czynnika transkrypreguluje pluripotencje mysich ESC [30]. Także w przypadku
cyjnego Meox2, który aktywuje ekspresję p21Cip1 [22-24]. Jak
ludzkich ESC gen kodujący to białko ulega ekspresji wraz z
widać, wyciszenie bądź nadekspresja specyficznych cząsteinnymi markerami pluripotencji [31]. Chen i wsp. pokazali,
czek mikroRNA pozwala regulować ścieżkę sygnałową akże E-kadheryna pełni ważną rolę w procesie reprogramotywowaną przez p53 (Ryc. 2), umożliwiając wydajny przewania fibroblastów. Do jej ekspresji dochodzi na wczesnych
bieg kolejnych etapów procesu reprogramowania.
etapach tego procesu, a dalszy wzrost poziomu tego białka,
MikroRNA a procesy zachodzące w
wywołany stymulacją związkami drobnocząsteczkowymi
trakcie reprogramowania komórek
bądź wprowadzeniem odpowiedniego transgenu, powoduje
zwiększenie wydajności powstawania komórek iPS. OdwrotWprowadzenie do komórek czynników transkrypcyjnych
ny efekt uzyskano natomiast po zahamowaniu jej syntezy
umożliwiających ich reprogramowanie zapoczątkowuje licz[32]. Pokazuje to, jak istotną rolę dla prawidłowego przebiene modyfikacje struktury chromatyny, ekspresji genów, a
gu reprogramowania ma uzyskanie przez komórki fenotypu
także metabolizmu komórki. Stadfeld i wsp. wykorzystując
nabłonkowego (Ryc. 3).
MEFy, w których możliwa była indukowalna ekspresja białek
OKSM, pokazali, że proces ten zachodzi stopniowo i można
Ponieważ przejście mezenchymalno-nabłonkowe jest prow nim wyróżnić etapy pośrednie. I tak, we wczesnej fazie recesem odwrotnym do przejścia nabłonkowo-mezenchymalprogramowania dochodzi do wyciszania ekspresji markerów
nego (EMT, ang. Epithelial-to-Mesenchymal Transition), czynspecyficznych dla fibroblastów (np. Thy1 i Col5a2), następnie
niki stymulujące jeden proces uniemożliwiają równocześnie
pojawia się specyficzny dla komórek zarodkowych antygen
zajście drugiego. Jednym z głównych czynników indukująSSEA-1, a w końcowym etapie aktywacji ulegają geny odpocych EMT jest TGF-β. Aktywuje on szlaki przekazywania sywiedzialne za utrzymanie pluripotencji komórek iPS, takie
gnału prowadzące do ekspresji czynników transkrypcyjnych
jak Oct4, Nanog czy mTert [25]. Dokładniejsze badania poodpowiedzialnych za przebieg EMT, takich jak Snail, Slug,
kazały, że w trakcie reprogramowania dochodzi do dwóch
Twist i ZEB1/2 (Ryc. 3) [29]. Ichida i wsp. zademonstrowali,
fal aktywności transkrypcyjnych, na początku oraz pod koże związki drobnocząsteczkowe hamujące receptor Tgfbr1, a
niec procesu. W pierwszej z nich aktywacji ulegają czynniki
przez to ścieżkę sygnałową aktywowaną przez TGF-β mogą
odpowiedzialne za takie procesy jak przejście mezenchymalzastąpić czynnik transkrypcyjny Sox2 w trakcie reprogramono-nabłonkowe (MET, ang. Mesenchymal-to-Epithelial Transwania. Taki sam efekt osiągnięto wykorzystując przeciwciała
ition), proliferację, organizację cytoszkieletu i metobolizm.
rozpoznające TGF-β2 [33]. Podobne wyniki uzyskali MaheraNatomiast w drugiej fazie dochodzi do zmian w ekspresji
li i Hochedlinger pokazując dodatkowo, że inhibitory recepgenów biorących udział w rozwoju zarodkowym i utrzymatora Tgfbr1 działają na wczesnym etapie reprogramowania
niu niezróżnicowanego charakteru komórek macierzystych.
[34]. Indukcja ekspresji czynników OKSM powoduje również
Co ciekawe, w procesie reprogramowania synteza cząsteczek
spadek ekspresji genów kodujących czynniki Snail i Slug [8].
mikroRNA również podlega dwóm falom aktywacji, a zmiaMimo, że autorzy tych badań nie powiązali obserwowanych
ny ekspresji poszczególnych mikroRNA wykazują odwrotną
efektów z aktywacją przejścia mezenchymalno-nabłonkowekorelację z ekspresją czynników rozpoznawanych przez te
go, ukazały one, że modulacja ścieżek sygnałowych hamująmiRNA [26]. Doskonałym przykładem takich oddziaływań
cych ten proces wpływa na reprogramowanie komórkowe.
jest zachodzące na pierwszym etapie reprogramowania fiBezpośrednich dowodów na rolę MET i zaangażowanych w
broblastów MET.
ten proces mikroRNA w powstawaniu komórek iPS dostarPostępy Biochemii 59 (2) 2013
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transkrypcyjne Nanog i Sall4, będące markerami
komórek pluripotencjalnych [36].

Rycina 3. Czynniki zaangażowane w przejście MET oraz EMT.

czyły prace Li i wsp. oraz Samavarchi-Tehrani i wsp. [35,36].
Pierwsza z tych grup pokazała między innymi, że czynniki reprogramujące indukują w mysich zarodkowych fibroblastach
obniżenie zawartości markerów mezenchymalnych, takich jak
fibronektyna i N-kadheryna, białek adhezji z macierzą zewnątrzkomórkową oraz czynników Snail i Slug. Powodują one
również bardzo szybkie zahamowanie syntezy miRNA-155
oraz -10b, które są związane z przejściem EMT [35,37,38]. Po
obniżeniu syntezy cząsteczek mikroRNA biorących udział w
EMT, w trakcie reprogramowania dochodzi do zwiększania
poziomu mikroRNA odpowiedzialnych za hamowanie tego
procesu. Należą do nich miRNA-205 i miRNA-429 (z rodziny mikroRNA-200), które oddziałują na białka ZEB1 i ZEB2,
będące represorami transkrypcji genu kodującego E-kadherynę [35]. Samavarchi-Tehrani i wsp pokazali również, że w
pierwszym etapie po indukcji syntezy czynników OSKM dochodzi do syntezy białek charakterystycznych dla komórek
nabłonkowych, takich jak E-kadheryny, klaudyny-3, -4, -7, -11,
okludyny oraz EpCAM. Dodatkowo, wykorzystanie cząsteczek siRNA rozpoznających transkrypty ponad 4000 genów
umożliwiło wykazanie, że ważnymi czynnikami regulującymi
wczesne fazy reprogramowania są białka z grupy BMP (ang.
bone morphogenetic proteins). Na przykład stymulacja mysich
zarodkowych fibroblastów BMP7 zwiększała liczbę uzyskiwanych kolonii komórek iPS. Okazało się również, że białka
z grupy BMP wpływają na ekspresję cząsteczek z rodziny
mikroRNA-200, regulujących MET, które ulegają syntezie we
wczesnej fazie reprogramowania. Niemniej synteza ta jest znacząco obniżona w wyniku zahamowania ścieżki sygnałowej
indukowanej przez BMP. Dalsze badania pokazały, że mimetyki miRNA-200b oraz -200c aktywują w mysich fibroblastach
ekspresję nabłonkowych białek E-kadheryny, okludyny oraz
EpCAM, hamują natomiast ZEB, ZEB2, Snail i Slug, a w trakcie
reprogramowania zwiększają liczba komórek syntetyzujących
SSEA-1. Mimetyki te pozwoliły również na uzyskanie wcześniejszej oraz silniejszej ekspresji genów kodujących czynniki

160

Kolejnym mikroRNA, którego ekspresja
wzrasta we wczesnej fazie reprogramowania komórek somatycznych i które reguluje przejście
mezenchymalno-nabłonkowe jest miRNA-29b.
Jego ekspresja jest aktywowana przez czynnik
tranksrypcyjny Sox2 i hamuje syntezę białek
Dnmt3a i Dnmt3b będących DNA-metylotransferazami odpowiedzialnymi m.in. za wprowadzanie prawidłowego wzoru metylacji genomowego DNA w trakcie rozwoju zarodkowego [39].
Wprowadzenie do komórek czynników reprogramujących razem z mikroRNA-29b powoduje
zwiększenie ekspresji E-kadheryny, EpCAM i
klaudyny-3 oraz znaczące zmniejszenie poziomu białek charakterystycznych dla komórek pochodzenia mezenchymalnego, takich jak N-kadheryny, Snail i ZEB1. Podobne efekty uzyskano
wyciszając ekspresję genów Dnmt3a i Dnmt3b,
co pokazuje, że przejście MET związane jest z
odpowiednią zmianą metylacji promotorów genów odpowiedzialnych za jego regulację [40].
Ponieważ Dnmt3a jest również zaangażowana
w ustalanie prawidłowego wzoru imprintingu
rodzicielskiego [41], mikroRNA-29b może także
aktywować ekspresję genów zlokalizowanych w regionie Dlk1-Dio3, kodujących m.in. 47 cząsteczek mikroRNA. Region ten
podlega właśnie imprintingowi rodzicielskiemu. Co ciekawe,
Liu i wsp. oraz Stadtfeld i wsp. powiązali prawidłowy wzór
ekspresji zlokalizowanych w nim genów z uzyskaniem pełnej
pluripotencji komórek iPS [42,43].
MikroRNA a uzyskanie pluripotecjalnego
fenotypu komórek iPS

Rolę mikroRNA w funkcjonowaniu komórek zarodkowych
można badać wykorzystując komórki pozbawione czynników
zaangażowanych w dojrzewanie cząsteczek mikroRNA. Murchison i wsp. wykorzystując mysie macierzyste komórki zarodkowe z wyciszoną syntezą białka Dicer, zaobserwowali zaburzenia tempa ich proliferacji [44]. Podobny efekt widoczny
jest w komórkach pozbawionych białka DGCR8 [45]. Wang i
wsp. wykorzystał je by zbadać, które mikroRNA są odpowiedzialne za prawidłową proliferację mysich macierzystych komórek zarodkowych. Wprowadzenie 266 różnych cząsteczek
pozwoliło wytypować 14, które przywracały prawidłowy
przebieg podziałów komórkowych. Wśród nich szczególną
uwagę zwrócono na cząsteczki z rodziny mikroRNA-290:
miRNA-291a, 291b, 294 oraz 295, ze względu na ich bardzo
wysoką ekspresję w macierzystych komórkach zarodkowych
i jej silny spadek po zainicjowaniu procesu różnicowania. Dalsze badania pokazały, że hamują one syntezę białka p21Cip1
[45]. Co ciekawe, ekspresja wymienionych mikroRNA jest indukowana przez czynniki transkrypcyjne odpowiedzialne za
utrzymanie pluripotencji komórek ESC oraz umożliwiających
reprogramowanie komórek somatycznych, takich jak Oct4,
Sox2, c-Myc oraz Nanog. Ponadto, synteza tych czynników
transkrypcyjnych jest pozytywnie regulowana właśnie przez
te mikroRNA [46]. Judson i wsp. pokazali dodatkowo, że cząsteczki z rodziny mikroRNA-290 zwiększają wydajność powww.postepybiochemii.pl

charakteru ESC, takich jak Nanog, Rex1, Fgf4
oraz Sox2 [51]. Co ważne, aktywacja endogennego Sox2 pozwala na zainicjowanie hierarchicznego procesu przechodzenia komórek
z etapów pośrednich reprogramowania do
w pełni odróżnicowanych komórek iPS [52].
Cząsteczki z rodziny mikroRNA-302 zostały
również wykorzystane przez Lin i wsp., którzy wprowadzili je do ludzkich keratynocytów
izolowanych z mieszka włosowego. Ich nadekspresja prowadziła do obniżenia poziomu
białek regulujących strukturę chromatyny w
komórkach, a także indukowała syntezę takich
czynników transkrypcyjnych jak Oct4, Sox2,
Nanog oraz Lin28. Kinetyka tych zmian była
bardzo szybka, niemniej należy pamiętać, że
Rycina 4. MikroRNA jako cząsteczki zastępujące czynniki transkrypcyjnej w procesie reprogramowareprogramowanie keratynocytów nie wymaga
nia komórek.
przejścia mezenchymalno-nabłonkowego stawstawania komórek iPS. Co ciekawe, wykorzystanie mikroRnowiącego pierwszy etap reprogramowania
NA-294 zamiast czynnika transkrypcyjnego c-Myc pozwoliło
w przypadku fibroblastów [53]. Miyoshi i wsp. wybrali natouzyskać wysoką endogenną syntezę białka Oct4, a tym samym
miast cząsteczki mikroRNA, których ekspresja była znacząco
zwiększyć wydajność reprogramowania (Ryc. 4) [47].
większa w mysich komórkach ES oraz iPS w porównaniu z komórkami tłuszczowymi podścieliska (ASC, ang. adipose stromal
Podobny efekt można uzyskać wykorzystując inne mikroRcells). Takie podejście pozwoliło wytypować mikroRNA-200c,
NA, których ekspresja jest wysoka w komórkach ESC a niska
oraz sekwencje z rodziny mikroRNA-302 (miRNA-302a, b, c,
w komórkach somatycznych. Przykładowo, nadekspresja
d) oraz mikroRNA-369 (miRNA-369-3p i -5p). Ich wprowamiRNA-25 wspomaga powstawanie komórek iPS, ponieważ
dzenie do mysich oraz ludzkich komórek ASC pozwoliło na
cząsteczka ta hamuje syntezę dwóch ligaz ubikwitynowych,
przeprowadzenie procesu reprogramowania, a powstałe koWwp2 oraz Fbxw7, zaangażowanych w degradację białek Oct4
mórki iPS okazały się być pluripotencjalne [54]. Uzyskane wyi c-Myc [48]. Liao i wsp. zaobserwowali, że cząsteczki z rodziniki pokazują, że wykorzystanie cząsteczek mikroRNA, które
ny mikroRNA-106a-363 (miRNA-106a, -18b, -20b, -19b-2, -92asą niezbędne dla prawidłowego fukcjonowania ESC, a także
2, i -363) oraz mikroRNA 302-367 (miRNA-302a/b/c/d i -367)
umożliwiających przejście mezenchymalno-nabłonkowe pozwiększają wydajność reprogramowania mysich fibroblastów
zwala całkowicie pominąć konieczność wprowadzania do
(Ryc. 4). Dalsze badania pozwoliły stwierdzić, że cząsteczki z
komórek egzogennych czynników transkrypcyjnych (Ryc. 4).
rodziny mikroRNA-302-367 hamują syntezę Tgfbr2 i zwiększają poziom E-kadheryny, przyspieszając przejście mezenchymalno-nabłonkowe [49]. Również w przypadku ludzkich
fibroblastów zastosowanie mikroRNA-302b oraz -372, które
zawierają taką samą sekwencję rozpoznającą 3’UTR regulowanych mRNA jak mysie cząsteczki z rodziny mikroRNA-290,
zwiększają wydajność powstawania komórek iPS [50]. Subramanyam i wsp. pokazali, że regulują one syntezę białek zaangażowanych w cykl komórkowy, transport pęcherzykowy,
modyfikacje epigenetyczne, przekazywanie sygnałów wewnątrzkomórkowych oraz EMT. Ten ostatni proces okazał się
być silnie hamowany przez ludzkie miRNA-302b oraz -372 w
trakcie reprogramowania, co umożliwiało wydajną ekspresję
czynników zaangażowanych w przejście MET [50].
O tym jak silny wpływ na proces reprogramowania mogą
mieć cząsteczki mikroRNA świadczą pracę, w których udało
się uzyskać komórki iPS z mysich i ludzkich komórek wprowadzając do nich kombinację odpowiednich cząsteczek mikroRNA, bez konieczności wykorzystywania czynników
OSKM. Anokye-Danso i wsp. wprowadzili do ludzkich i mysich fibroblastów wektory lentiwirusowe kodujące całą rodzinę mikroRNA-302-367 (mikroRNA-302a, b, c, d oraz -367). Co
ciekawe, reprogramowanie za pomocą mikroRNA okazało
się być szybsze i bardziej wydajne niż za pomocą czynników
OSKM. Wprowadzenie do mysich fibroblastów cząsteczek
mikroRNA indukowało również wcześniejszą ekspresję czynników zaangażowanych w utrzymanie niezróżnicowanego
Postępy Biochemii 59 (2) 2013

Porównanie profilu ekspresji mikroRNA w ESC oraz komórkach somatycznych pozwoliło wytypować cząsteczki,
które wspomagają, a nawet „przeprowadzają” proces reprogramowania. Stadtfeld i wsp. odkryli natomiast, że mogą
występować niewielkie różnice między syntezą określonych
mikroRNA między ESC a komórkami iPS. Okazało się, że
w niektórych komórkach iPS dochodzi do wyciszenia prawidłowej ekspresji cząsteczek mikroRNA zlokalizowanych
w regionie Dlk-1-Dio3, który zawiera m.in. 5 genów kodujących białka, 3 geny długich niekodujących RNA oraz grupę
47 mikroRNA [41]. Co więcej, Liu i wsp. pokazali, że aktywacja tego regionu jeszcze bardziej upodabnia komórki iPS
do komórek ESC pod względem profilu ekspresji genów. Co
więcej, zawarte w tym regionie sekwencje mikroRNA mogą
hamować syntezę białek tworzących kompleks PCR2 (ang.
polycomb repressive complex 2), który może być zaangażowany
w regulację ekspresji regionu Dlk-1-Dio3 [42]. Pokazuje to, jak
ważne jest uzyskanie przez komórki iPS odpowiedniego profilu ekspresji mikroRNA i umożliwia dokładniejszą ich weryfikację pod kątem podobieństwa do zarodkowych komórek
macierzystych, a więc ESC.
Podsumowanie

Opracowanie metody reprogramowania komórek stanowiło przełom w dziedzinie badań nad plastycznością komórek
somatycznych. Możliwości, jakie daje ta metoda budzą nato-
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miast nadzieję na znaczący postęp w rozwoju medycyny regeneracyjnej oraz w procesie poszukiwania nowych związków
terapeutycznych. Otrzymywanie komórek pluripotencjalnych, zdolnych do różnicowania w każdy typ komórek somatycznych, od pacjentów cierpiących na różne schorzenia, może
bowiem pozwolić na dużo lepsze poznanie mechanizmów
odpowiedzialnych za rozwój danej choroby oraz dostarczyć
dużej ilości komórek do testowania aktywności i toksyczności
potencjalnych leków. Niemniej, aby w pełni wykorzystać potencjał reprogramowania komórek należy dokładnie poznać
i scharakteryzować procesy oraz ścieżki sygnałowe, które są
odpowiedzialne za jego przebieg. Dotychczasowe badania pokazały, że szczególną rolę w powstawaniu komórek iPS pełnią
cząsteczki mikroRNA. Mogą one regulować każdy etap reprogramowania, modyfikować jego wydajność, jak również wpływać na funkcjonowanie otrzymywanych komórek iPS. Dalsza
analiza szlaków sygnałowych, na które oddziałują mikroRNA
w trakcie tego procesu pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać ich
funkcje w celu zwiększenia wydajności reprogramowania.
Równie ciekawa w kontekście powstawania komórek iPS wydaje się być funkcja czynników regulujących syntezę mikroRNA. Jednym z nich jest oksygenaza hemowa-1, która może
wpływać na ekspresję Lin28 oraz wielu cząsteczek mikroRNA
[55]. Niemniej jej rola w reprogramowaniu wymaga dalszych
badań. Jeśli natomiast uzyskiwanie komórek iPS za pomocą
wprowadzenia wyłącznie cząsteczek mikroRNA okaże się być
metodą powtarzalną, może stanowić ważną alternatywę dla
reprogramowania czynnikami transkrypcyjnymi OSKM.
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Abstract
Reprogramming of somatic cells with defined transcription factors which leads to the acquisition of pluripotent phenotype requires many
modifications in gene expression profile, metabolism and chromatin structure. MicroRNAs, a short non-coding RNA that inhibit translation
of recognized mRNA sequences play an important role in this process. Because of the pleiotropism of their action microRNAs regulate subsequent steps in cellular reprogramming, among others activation of p53, mesenchymal-to-epithelial transition and development of embryonic
gene expression profile. Further studies on the function of microRNA in reprogramming can increase our understanding of generation, maintenance and differentiation of induced pluripotent stem cells.
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