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Streszczenie: Analiza genomu człowieka wykazała, że większość sekwencji DNA może ulegać transkrypcji, a 
niespełna 2% genomu koduje funkcjonalne białka, co oznacza, że zasadnicza część transkryptów 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 endogen-
nych, zwykle niekodujących RNA, które łączy funkcjonalna zdolność do komplementarnego i specyficznego 
wiązania się z docelowymi cząsteczkami DNA lub RNA. Takie pary (sens-antysens) uruchamiać mogą szereg 
mechanizmów prowadzących do zmiany ekspresji docelowych genów położonych w tym samym locus (cis-NAT) 
lub w oddalonych loci (trans-NAT). Funkcję transkryptu NAT mogą pełnić długie niekodujące białek RNA (lncR-
NA), transkrypty pseudogenów, ale również cząsteczki RNA kodujące funkcjonalne białka, które rozpoznają inne 
cząsteczki RNA. Poznane ostatnio mechanizmy regulacji genów kontrolowanych przez NAT rzucają nowe świa-
tło na ekspresję ludzkich genów THRA i THRB, kodujących receptory jądrowe hormonu tarczycy - trijodotyroni-
ny (T3). Receptory te ulegają ekspresji w licznych wariantach transkrypcyjnych (mRNA), kodujących kilka izo-
form białkowych: TRα1, TRα2, TRα3, TRβ1, TRβ2. Wykazują one aktywność czynników transkrypcyjnych zależ-
nych od liganda trijodotyroniny (T3) i regulują ekspresję różnych genów zaangażowanych w postęp cyklu ko-
mórkowego, 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 szczególnym uwzględnieniem genomowego kontekstu sekwen-
cji THRA i THRB, opracowanych na podstawie analizy bioinformatycznej. Jednocześnie, zaprezentowano pierw-
sze wyniki potwierdzające obecność w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC) zidentyfi-
kowanych ostatnio antysensownych wariantów transkrypcyjnych genu NR1D2, wykazujących komplementar-
ność względem transkryptów genu THRB. Przeprowadzona dodatkowo w ccRCC analiza ekspresji (Real-Time 
PCR) wybranych par komplementarnych transkryptów wykazała istotne podniesienie poziomu  antysensowne-
go rev-Erbα (NR1D1), któremu towarzyszyło obniżenie ekspresji mRNA izoformy TRα2 (THRA). Podobną nega-
tywną 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) naturally 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, locat-
ed 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 showing activity of ligand (T3)-dependent tran-
scription factors and regulating 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 deregu-
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lated in many types of tumors. This paper provides a review of current knowledge on NATs-mediated regula-
tion 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 Carci-
noma (ccRCC) the presence of newly identified NR1D2 transcript variants showing in silico antisense comple-
mentarity to THRB gene transcripts. Furthermore, Real-Time PCR measurements of selected pairs of comple-
mentary sense-antisense 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. 

Keywords: 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 occur-
ring 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, ko-
dujący antysensowny transkrypt rev-Erbα; NR1D2, gen człowieka 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 izoformy TRα1, TRα2, i TRα3 receptora jądrowego T3; THRB, 
gen człowieka kodujący wiele wariantów transkrypcyjnych ulegających translacji do izoformy TRβ1 i TRβ2 re-
ceptora 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. 

I. 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 transkryp-
cji [76] i translacji [51, 52]. Długie, naturalnie występujące 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], stanowią największą frakcję 
transkryptów, których znaczenie w regulacji ekspresji genów nie zostało wyjaśnione [69, 80]. Naturalnym źró-
dłem długich, antysensownych RNA są pseudogeny [46, 63], a ich komplementarność względem docelowych 
RNA najczęściej nie jest przypadkowa [2, 41] i może wynikać z duplikacji genów [90] lub zajmowania 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 alternatywnym składaniem eksonów lub splicingiem 
altenratywnym (ang. alternative 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 rozdzielonych dłuższymi intronami, czyli odcinkami usuwanymi 
z pre-mRNA [4, 30]. W procesie różnicowego składania transkryptu pierwotnego genów THRA i THRB powstaje 
wiele wariantów mRNA kodujących białkowe izoformy TRα1 i TRα2, TRα3 oraz TRβ1 i TRβ2 [13, 72]. Należą one 
do rodziny receptorów jądrowych hormonu 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 struktu-
rze końca karboksylowego, odpowiedzialnego za zależną od T3 aktywację transkrypcji [13]. Dłuższa sekwencja 
karboksylowego końca TRα2 uniemożliwia aktywację transkrypcji regulowanych genów, chociaż nie przeszka-
dza 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 zaburzenie może prowadzić do chorób nowotworowych [71, 98]. Zarówno na poziomie alterna-
tywnego składania eksonów, jak i kontroli translacji tych białek może dochodzić do zmian w ekspresji poszcze-
gólnych wariantów TR [25], które prowadzić mogą do zaburzenia korelacji między poziomem białka i jego mR-
NA [12, 85].  
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ANALIZA GENOMOWEGO KONTEKSTU THRB 

W niniejszej pracy zestawiono dostępne w literaturze dane lokalizacji genomowej znanych NAT poło-
żonych w najbliższym sąsiedztwie genów receptorów jądrowych hormonu tarczycy, jak również najnowsze 
wyniki badań regulacji ich ekspresji, kontrolowanej przez NAT. Dane literaturowe zaprezentowano w kontek-
ście przeprowadzonej bioinformatycznie analizy sekwencyjnej otoczenia genomowego THRB locus 3p24.2 oraz 
genu THRA, położonego w locus 17q11.2 (Ryc.1A., 1B. oraz 2.), ze wzkazaniem możliwych implikacji biologicz-
nych, wynikających z komplementarnego dopasowania sekwencji antysensownych NAT i sensownych tran-
skryptów TRα i TRβ. 

II.1. 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], wpływa-
jąc na kierunek alternatywnego składania eksonów, a w konsekwencji stosunki poszczególnych wariantów mR-
NA [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 sekwencji zawierających zwięk-
szoną ilość guaniny [3, 5]. Sekwencje te mogą również regulować proces alternatywnego składania transkryptu 
pierwotnego TRα, regulowanego 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 guanidynowych 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 akcepto-
rowym ostatniego eksonu TRα2 (e11a) i działa addytywnie, aczkolwiek niezależnie od SEα2, oraz trzeci - ele-
ment 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 
nukleotyd G elementu cis – SEα2, wzmacniającego składanie wariantu transkrypcyjnego TRα2 [78]. Element ten 
rozpoznają białkowe czynniki trans SF2/ASF i HnRNP 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 aktywności i 80% obniżenie poziomu transkryp-
tu 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 sekwencję omówio-
nego 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 prowadzi zwykle do znaczącego przesunięcia stosunku wariantów mRNA TRα1/TRα2 na korzyść TRα1 
[76]. Zahamowanie syntezy transkryptu TRα2, któremu towarzyszyć 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 wariantu TRα2 (Ryc.1A), 
utrudniając tym samym połączenie tego akceptora z miejscem donorowym TRα2 (e10a) [30], wydaje się, że co 
najmniej na poziomie składania pre-mRNA, komplementarne związanie antysensownego transkryptu Rev-
ErbAα (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 elementu SEα2 wymaga bezpośrednich badań, jest on zgodny z wykazanym uprzednio wzmacnia-
niem syntezy TRα2 przez bogate w guaninę struktury SEα2 [31] oraz hamowaniem powstawania sensownego 
wariantu TRα2 przez antysensowny Rev-ErbAα [30], co zostało opisane poniżej.  

II.2. 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 pro-
duktem genu NR1D1 [62], klasyfikowanym w grupie transkryptów typu cis-NAT [30]. Występujący w locus 
17q11.2 układ dwukierunkowej, 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 wyniku transkrypcji THRA i NR1D1, dłuższy wariant transkrypcyjny TRα2 
pokrywa się w sekwencji 3’ z końcem 3’ antysensownego transkryptu Rev-Erbα, a komplementarność 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 
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wystarcza do podniesienia wartości stosunku wariantów TRα1/TRα2 [29]. Cząsteczka RNA Rev-Erbα jest zatem 
przykładem niebiałkowego regulatora transkrypcji, który zmienia stosunek wariantów mRNA (TRα1/TRα2) [30, 
76]. Jednocześnie wykazano, że długie antysensowne 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 cha-
rakteryzuje podniesiony poziom Rev-Erbα (NR1D1), który istotnie zwiększa przeżywalność tych komórek [47]. 
Podobną zależność stwierdzono dla białka PBP (ang. Peroxisome proliferator activated receptor gamma Binding 
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), wykazała że, w tkan-
ce nowotworowej dochodzi jednocześnie do obniżenia poziomu mRNA i zwiększenia ilości białka TRα1 [71]. 
Niestety brak jest bezpośrednich badań łączących 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 Prolifera-
tor-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 tri-
jodotyroniny (T3) transaktywacji genu PDK4 (ang. Pyruvate 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 deacetylację PGC-1α, co dalej prowadzi do zależnego od PGC-
1α przełączenia mechanizmów fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach z metabolizmu glukozowego na β-
oksydację wolnych kwasów tłuszczowych [18]. Poziom ekspresji PGC-1α w mięśniach 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]. Wykazano 
jednocześnie, że zahamowanie procesu β-oksydacji w mięśniu sercowym powoduje zablokowanie syntezy bia-
łek przez zahamowanie czynnika inicjacji translacji eIF2B i zależnej od mTOR fosforylacji 4E-BP i S6K, jak również 
zwiększenie hamującej fosforylacji eIF2α, wskazując na znaczenie  PGC-1α  w regulacji metabolizmu na pozio-
mie 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) stymuluje transkrypcję Rev-Erbα [54].  

Intronowy polimorfizm rs2314339 (C→T) genu NR1D1 kodującego Rev-Erbα powiązano ze zwiększoną 
częstością występowania choroby afektywnej dwubiegunowej i zespołem opóźnionej fazy snu (ang. Delayed 
Sleep-Phase Syndrome, DSPS), który polega na biologicznej preferencji zasypiania w późnych godzinach noc-
nych 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 predyspo-
nujące do zespołu przyspieszonej 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 rytmem narzuconym przez normy społeczne (np. związane 
z pracą, szkołą), co prowadzi 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 przedstawionym powyżej mechani-
zmem regulacji stosunku izoform TRα1/TRα2 przez Rev-Erbα, mogą wskazywać na udział NAT w regulacji rytmu 
okołodobowego i metabolizmu komórek [48, 76].  

II.3. 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 okołodo-
bowego ssaków, integrują zewnętrzne sygnały docierające do mózgu m.in. przez szlak siatkówkowo-
podwzgórzowy [54, 94]. Dobowy rytm zegara biologicznego związany jest z cykliczną zmianą ekspresji sprzężo-
nych genów komórek SCN, które kontrolują procesy metaboliczne, w tym związane z cykliczną ekspresją recep-
torów hormonu tarczycy [94] i regulują m.in. stan snu, czuwania, szybkość pracy serca, ciśnienie tętnicze, tem-
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peraturę ciała, stężenie 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 komórek zegara biologicznego [94]. Oś podwzgórze-przysadka-
tarczyca reguluje poziom hormonu tarczycy, którego podniesienie we krwi jest rejestrowane przez podwzgórze 
jako sygnał do zahamowania wytwarzania tyreoliberyny (TRH) - hormonu pobudzającego przysadkę. Zmniej-
szenie 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]. Wy-
soki poziom T4 i T3 pozostaje zatem w sprzężeniu zwrotnym ujemnym z syntezą TRH i TSH [13]. Uważa się jed-
nak, że w tkankach obwodowych, cykliczne, dobowe wzmacnianie i osłabianie działania T3 związane jest głów-
nie z okołodobowymi wahaniami 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 cyklu okołodobowym zależy 
ściśle od innych, sprzężonych czynników transkrypcyjnych tj. BMAL1/CLOCK [54]. Czynniki te aktywują również 
transkrypcję genów towarzyszących ekspresji Rev-Erbα tj. PER1, PER2, PER3 oraz fotoreceptorów światła nie-
bieskiego - kryptochromów CRY1, CRY2 [54]. Wykazują one aktywność represorów transkrypcji i podobnie jak 
receptor Rev-Erbα, zwrotnie hamują ekspresję genu BMAL1 (sprzężenie ujemne), umożliwiając tym samym 
zmianę faz cyklu okołodobowego [54]. W obecności zredukowanego dinunkleotydu flawinoadeninowego 
(FADH), białka CRY1 i CRY2 uczestniczą również w zależnej od światła niebieskiego odpowiedzi na zewnętrzne 
pole magnetyczne, które może wpływać na momenty magnetyczne elektronów trzech aktywnych reszt trypto-
fanowych (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 ze-
wnętrznym polu magnetycznym, które porządkuje spinowe momenty magnetyczne w ustawieniu  równoległym 
(wzbudzonego stanu tripletowego) lub antyrównoległym (wzbudzonego stanu singletowego) niesparowanych 
elektronów (rodników) [96]. W ten oto pośredni sposób zewnętrzne pole magnetyczne może wpływać na loka-
lizację niesparowanych elektronów kompleksu CRY-FADH, a przez to na konformację przestrzenną tego białka i 
aktywność CRY związaną z regulacją transkrypcji [96]. Jakkolwiek, sugeruje się istnienie szczeregu mechani-
zmów kompensacyjnych, które mogą neutralizować wpływ zewnętrznego pola magnetycznego 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 
antysensownego transkryptu Rev-Erbα [32, 96]. Wiadomo także, że poziom tego transkryptu NAT może kontro-
lować stosunek wariantów TRα1/TRα2 [30], a tym samym cykliczną odpowiedź komórek obwodowych na hor-
mon tarczycy [94]. Co ciekawe, w badaniach wpływu pola elektromagnetycznego na oś podwzgórze-przysadka-
tarczyca wykazano, że częste używanie telefonów komórkowych może istotnie podnosić poziom 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 stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań wpływu sił elektro-magnetycznych na układ sprzężeń zwrot-
nych osi podwzgórze-przysadka-tarczyca [61]. Jak dotąd, w literaturze przedstawiono mechanizm wpływu ze-
wnętrznego 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 konsekwencji odpowiedź na hormon tarczy-
cy [22, 30]. 

Dobowe wahania ekspresji Rev-Erbα mogą wpływać także na wspomnianą powyżej cykliczność zmian 
poziomu ekspresji TRα1/TRα2 [94]. W ilościowych badaniach (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 okołodobowe zmiany ekspresji docelowych genów, autorzy pracy wykorzystali technologię ChIP-
chip, która łączy metody immunoprecypitacji i mikromacierzy oraz ChIP-seq - immunoprecypitacji z równole-
głym sekwencjonowaniem fragmentów DNA wiążących BMAL1 [32]. W skali całego genomu ludzkich fibrobla-
stów linii WI38 i mysich komórek NIH 3T3, które wykorzystano w tych badaniach, ustalono dwie 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 rozpoznające 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 
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stwierdzono w wielu hematopoetycznych liniach komórek nowotworowych, w których podniesienie poziomu 
białka PER2 powodowało zatrzymanie cyklu komórkowego, zahamowanie wzrostu  i apoptozę [28].  

II.4. NOWE WARIANTY MRNA GENU NR1D2 MOGĄ WYKAZYWAĆ AKTYWNOŚĆ cis-NAT WZGLĘDEM THRB 

Do grupy transkryptów, które wykazują aktywność NAT należy wiele mRNA kodujących 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 poziomie 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, zależne 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 chromosomie 3 w tym samym 
locus, w którym znajduje się w pełni funkcjonalny gen THRB (3p24.2), lecz jego transkrypcja odbywa się w prze-
ciwnym, 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 
transkryptu 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 ekso-
nów genu THRB, rozłożonych na długości 376.609 nukleotydów i eksonów NR1D2 sekwencji referencyjnej, 
rozciągających się na długości 35.359 nukleotydów DNA locus 3p24.2 (Ryc.2). 

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 komplemen-
tarności, niemniej, 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 dodatko-
wych 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 refenrecyjne 
(GB.ac.no.: NM_001145425.1 oraz NM_005126.4). Co więcej, wśród tych 9 wariantów cDNA genu NR1D2 znaj-
dują 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 komplementar-
ność z pre-mRNA THRB w zakresie wszystkich intronów i eksonów od exonu 10 do 3’-końcowej części eksonu 4. 
Na podstawie opublikowanej sekwencji cDNA wariantu F genu NR1D2, można stwierdzić, że zsyntetyzowana w 
procesie alternatywnego składania, dojrzała cząsteczka RNA, nie ma już wspólnych sekwencji (eksonów) z doj-
rzałymi cząsteczkami mRNA genu THRB, prócz komplementarności w zakresie końca eksonu 4 THRB, która mo-
że jednak utrudniać dostęp do donorowego miejsca alternatywnego składania 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 biolo-
gicznym. Opisany powyżej hipotetyczny mechanizm regulacji splicingu pre-mRNA genu THRB może dodatkowo 
wspierać obecność stwierdzonego uprzednio w różnych typach tkanek wariantu mRNA (GB.ac.no.: AI650763) 
kodującego skróconą wersję receptora TRβ1 (ang. truncated TRβ1), zawierającego wyłącznie domenę AB wią-
żącą białka regulatorowe, kodowaną przez eksony 1-4 z krótkim dodatkowym fragmentem intronu (196 nukle-
otydów) 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 wykazano również dla układu TRα2/Rev-Erbα [76]. 

Inny z komplementarnych względem THRB cząsteczek cis-NAT będący produktem genu  NR1D2 –  wa-
riant G (np. GB.ac.no.: CF139138.1), zidentyfikowany został dotychczas w komórkach jelita, prostaty i komór-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001145425.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005126.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001145425.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005126.4
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kach embrionalnych. Komplementarna 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 wariantów transkrypcyjnych TRβ1, niemniej podobnie jak wariant F, dojrzały wariant G, może bezpo-
średnio 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 wariantu G  oraz wariantu F 
genu NR1D2, jak również odwrócona, pełna, regulatorowa sekwencja cis (TGACCTGTGACCT) elementu odpo-
wiedzi receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPRE), rozpoznawana przez PPARα, 
PPARδ i PPARγ. Badanie wpływu receptorów PPAR [59] na ekspresję genu THRB [35] może być zatem dodatko-
wo rozpatrywane w kontekście możliwej co-regulacji przez niektóre z antysensownych wariantów transkrypcyj-
nych genu NR1D2.  

W badaniach wykonanych przez nas uprzednio zaobserwowaliśmy, że w ccRCC dochodzi do obniżenia 
poziomu białka izoformy TRβ1 o 91%↓ oraz mRNA, którego ilość zmniejsza się w zakresie od 62%↓ do 90%↓, 
w zależności od badanego wariantu 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 warian-
tów, 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 regionie kodującym 
TRβ1 (70%↓) różniła się od uzyskanych wyników dla poszczególnych wariantów 5’UTR. Stosunkowo najmniej-
szą redukcję (o 62%↓) zanotowano dla wariantu F (GB.ac.no. AY286470.1), natomiast ekspresja najliczniej 
reprezentowanego 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, zidentyfikowany 
został przez nas po raz pierwszy w 2010r  [56]. Chociaż wszystkie wymienione powyżej warianty 5’UTR kodują 
to samo białko TRβ1, różnice w sekwencji 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 transryptów genu THRB i NR1D2 
wykazała, że wariant G, który penetruje sekwencję między 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 biał-
kiem TRβ1, co wymaga jednak bezpośredniej weryfikacji doświadczalnej.  

 

RYCINA 1. Komplementarne oddziaływanie transkryptów genu THRA i NR1D1 oraz THRB i NR1D2. 

A. Oddziaływanie transkryptów genu THRA i NR1D1. 3’-końcowy odcinek transkryptu pierwotnego (pre-mRNA) genu 
NR1D1, jak również fragment dojrzałego mRNA Rev-Erbα (e.8) z przyporządkowanym numerem sekwencji referencyjnej, 
zaznaczono turkusowym podświetleniem w górnej części ryciny. Pomarańczowymi strzałkami opisanymi jako pA-U oraz pA-
L oznaczono parę starterów, umożliwiających amplifikację Real-Time PCR wariantu (w.) Rev-Erbα. Żółtym podświetleniem w 
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dolnej części oznaczono 3’-końcowy odcinek pre-mRNA genu THRA wraz z 3’-końcowymi fragmentami jego dojrzałych wa-
riantów mRNA (z przyporządkowanymi numerami sekwencji referencyjnych), 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 sekwencji referencyjnych mRNA w NCBI GeneBank (w starszej literaturze eksony mogą mieć przyporządkowa-
ny niższy numer, wg poprzednio obowiązującej nomenklatury). Sekwencje eksonów pre-mRNA oznaczono grubymi, zielo-
nymi liniami, rozdzielonymi przerywanymi liniami, odpowiadającymi intronom wycinanym w procesie dojrzewania mRNA. 
3’-koniec transkryptów przedstawiono grubą linią zakończoną strzałką. Duże zielone kropki prezentują donorowe i akcepto-
rowe miejsca łączenia eksonów w procesie splicingu. Szare pola między eksonami prezentują oddziaływanie komplemen-
tarnych sekwencji transkryptów: antysensownego Rev-Erbα i dojrzałego mRNA TRα2. Na schemacie zaznaczono pozycje 
elementów: Seα2, TR-ISE3, ESX10, które mogą regulować stosunek izoform TRα1/TRα2.  

 

B. Komplementarność transkryptów genu THRB i NR1D2. W górnej części ryciny, turkusowym podświetleniem zaznaczono 
3’-końcowy odcinek transkryptu pierwotnego (pre-mRNA) genu NR1D2 (wariantów wchodzących w obszar sekwencji genu 
THRB), jak również  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 róż-
nią 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. Żółtym podświetleniem w dolnej części ryciny oznaczono obszar zawiera-
jący 5’-końcowy odcinek transkryptu pierwotnego (pre-mRNA) genu THRB wraz z fragmentami jego dojrzałych wariantów 
transkrypcyjnych (z przyporządkowanymi numerami sekwencji referencyjnych mRNA, NCBI GeneBank), kodujących białko-
we 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 intro-
nom. Szare pola między schematycznie zaznaczonymi eksonami odpowiadają oddziaływaniu transkryptów: antysensownego 
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 wa-
riantów TRβ1, b) sekwencji intronowych pre-mRNA THRB, jak również c) całej sekwencji terminalnego eksonu 3’ (e.IVS4), 
obecnego jedynie 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-Erb (NR1D1 gene transcript). 
The complementarity between exon 8 (e.8) of the Rev-Erb (turquoise upper pannel) and exon 11a and 11b (e.11a, e.11b) 
of the TRα2 and TRα3 (yellow lower panel) 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 (turquoise upper panel) 
and pre-mRNA of TRβ1, exon 4/5 junction site of the TRβ1 as well as promoter sequence of TRβ2 encoded by THRB gene 
(yellow lower panel) may affect the expression of the TRβ isoforms. 

II.5. TRANSKRYPTY NAT BIORĄ UDZIAŁ W METYLACJI DNA I REGULACJI AKTYWNOŚCI PROMOTORÓW GENÓW  

W wielu przypadkach cząsteczki RNA są czynnikiem inicjującym ukierunkowane dziedziczenie epigene-
tyczne, prowadzące do wzmocnienia lub wyciszenia określonych sekwencji DNA [10, 84]. Proces wyciszania 
transkrypcji odbywać się może przez zależną od lncRNA rekrutację białkowych kompleksów wyciszających tran-
skrypcję. Transkrypty NAT mogą kierować te kompleksy do odpowiednich regionów genomu lub sekwencji DNA 
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tak w obrębie własnego locus (regulacja cis) jak i oddalonych loci (regulacja trans) [16]. Mechanizmy metylacji 
DNA kontrolują istotne procesy związane z rozwojem organizmów, w tym inaktywacją jednego z chromosomów 
X przez transkrypt Xist [84], jak również z ekspresją genów istotnych z punktu widzenia embriogenezy (np. WT1, 
IGF2) [79]. Zaburzenie tych procesów może prowadzić do chorób nowotworowych [86, 89] i neurodegenera-
cyjnych [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, wyciszając 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-ekspresji z genem WIT1 (WT1-AS) ze wspólnego promo-
tora, który inicjuje transkrypcję kodującego mRNA WT-1 w kierunku 3’, oraz długiego, antysensownego, nieko-
dującego RNA WIT-1 (WT-1-AS, Rev-WT-1), powstającego na przeciwnej nici DNA w kierunku 5’ [19]. W napro-
wadzaniu trans-NAT na sekwencje promotorów może brać udział rybonukleoproteina hnRNP K [33], która wią-
że zarówno DNA jak i RNA [33, 66]. Indukowane przez p53, długie niekodujące lincRNA-p21 hamuje transkryp-
cję docelowych genów przez odziaływanie z białkiem hnRNP-K, które naprowadza go na promotory genów 
przeznaczonych do wyciszenia tj. interferujących z pro-apoptotyczną aktywnością p53 [33] 

II.6. INTRONY THRB ZAWIERAJĄ SEKWENCJE METYLOWANYCH WYSP CpG I PROMOTORY TRANSKRYPTÓW cis-NAT 

Chociaż specyficzna dla promotorów metylacja wysp CpG jest stosunkowo dobrze poznanym mechani-
zmem wyciszania transkrypcji genów [34], w ostatnim czasie wskazuje się również na znaczenie wewnątrz-
genowych wysp CpG w regulacji składania transkryptów oraz aktywności alternatywnych promotorów, których 
metylacja może prowadzić zarówno do wyciszenia jak i wzmocnienia transkrypcji RNA [57]. W badaniach Mau-
nakea [57], ocena ekspresji genów metodą CAGE (ang. Capped Analysis of Gene Expression) wykazała, że tran-
skrypcji inicjowanej z głównego promotora powszechnie towarzyszy transkrypcja uruchamiana z sekwencji 
wewnątrz-genowych i między-genowych [57]. Obserwacja ta pozostaje 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 jednoznacznych granic sekwencji promotora genu THRB, chociaż ope-
ruje się przybliżonym zakresem takiej sekwencji (GB Ac. no. S37458.1) [75], podanej łącznie z sekwencją alter-
natywnych wariantów eksonu 1.  

Jednocześnie, analiza sekwencji DNA THRB (NT_022517.18) z wykorzystaniem oprogramowania Neural 
Network Promoter Prediction, ujawniła obecność licznych potencjalnych miejsc inicjacji transkrypcji zarówno w 
obszarze głównego promotora jak i w sekwencjach intronowych (Materiały uzupełniające, III.3.). Co więcej, w 
bazie NCBI Epigenomics można znaleźć tkankowo-specyficzne miejsca metylacji wysp CpG, zlokalizowane w 
obszarze intronów genu THRB, które rozdzielają sekwencje konstytutywnych i alternatywnych eksonów, włą-
czanych do 5’UTR TRβ1. Część z tych sekwencji CpG znajduje się w sąsiedztwie wytypowanych, alternatywnych 
promotorów THRB, potwierdzając dodatkowo ich obecność, zgodnie z kryteriami bioinformatycznej identyfika-
cji promotorów [36]. Dalsza analiza wykazała, że najmocniej metylowane sekwencje głównego promotora genu 
THRB, znajdują 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 antysen-
sownego transkryptu RPL31P20, jak również sensownego lncRNA genu THRB-IT1 (Ryc.2). Wydaje się więc, że 
transkrypty tych genów, dysponując długimi fragmentami komplementarnych sekwencji THRB, w naturalny 
sposób mogą wpływać na ekspresję tego receptora, jakkolwiek rola tych transkryptów nie została dotąd ustalo-
na. 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 antysensownych transkryp-
tów w ukierunkowanej metylacji DNA [34, 37] może sugerować rolę wymienionych powyżej wewnątrzgeno-
wych 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.   

II.7. 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), ko-
dujący długie dwu-eksonowe, antysensowne transkrypty wykazujące 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 zlokalizo-
wany jest wewnątrz intronu - 160 nukleotydów poniżej eksonu 1c transkryptów genu THRB (GB.ac.no.: 
NM_000461.4 i AY286465.1), natomiast wspólny ekson 2 znajduje się w regionie głównego promotora  genu 
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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 dojrzałego mRNA genu LOC644990 
(GB.ac.no.: BX497313.1) i regionu promotorowego genu THRB sugerować może mechanizm podobny do opisa-
nej powyżej zależności 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 me-
chanizmy epigenetycznego wyciszania genu THRB niż aktywować jego transkrypcję, co wymaga jednak bezpo-
średnich badań wpływu transkryptu genu LOC644990 na poziom ekspresji TRβ1.  

II.8. TRANSKRYPTY NAT OTOCZENIA GENOMOWEGO THRB WYKAZUJĄ KOMPLEMENTARNOŚĆ WZGLĘDEM SIEBIE  

Dalsza analiza kontekstu genomowego THRB (Ryc.2), wykazała, że powyżej opisana, hipotetyczna regu-
lacja  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 zależną 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 opublikowanych dotąd wa-
riantów transkrypcyjnych tych genów. 

II.9. 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 transkrypcji w kierunku zgodnym z THRB. Produktem tego genu jest 
krótkie niekodujące RNA (sncRNA) należące do klasy mikroRNA - hsa-miR-4792 5’-cggtgagcgctcgctggc-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 transkrypcyjnego TRβ1 
(GB.ac.no.: NM_000461.4) z dojrzałym hsa-miR-4792 przy użyciu oprogramowania RNAhybrid 2.2, wykazało 
obecność potencjalnego miejsca 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-transkrypcji mRNA (TRβ1) i sncRNA 
(hsa-miR-4792) w jednym locus stwierdzono zaledwie w 0,15% wszystkich znanych loci transkryptów oraz do-
datkowo w 0,70% dla układu potrójnego: mRNA, sncRNA i lncRNA [69]. Wyjątkowość tego krótkiego cis-NAT 
podkreśla również fakt, że większość mikroRNA wykazuje aktywność trans-NAT i kodowanych jest w niezależ-
nych loci zajmujących ogółem 17,51% liczby loci poznanego dotąd transkryptomu [69].  

 

 

 

 

II.10. OTOCZENIE GENU THRB KODUJE LICZNE, SŁABO OPISANE DOTĄD TRANSKRYPTY 

Na ekspresję genu THRB mogą wpływać również inne RNA, ulegające transkrypcji 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 sąsiedztwie 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 podstawie analizy ich sekwencji 
i komplementarności względem transkryptów THRB. Uzupełniane na bieżąco bazy sekwencji cDNA oraz obec-
ność wewnątrzgenowych promotorów pozwalają przypuszczać, że nie jest to zamknięta lista transkryptów 
genomowego kontekstu THRB. 

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

http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MIMAT0019964
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MIMAT0019964
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MIMAT0019964
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MIMAT0019964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=retrieve&dopt=full_report&list_uids=100129045
http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_entry.pl?acc=MIMAT0019964
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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 ryciny oznaczono położenie sekwencji 
genów ulegających transkrypcji na nici (-): a) 
MIR4792 (Gene ID: 100616448; Nazwa: mi-
kroRNA 4792; RNA Ref.Seq: NR_039955.1), b) 
THRB (Gene ID: 9975 ; Nazwa: Receptor hor-
monu 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 transkryp-
cji na nici (+), czyli antysensowne względem 
THRB: f) NR1D2 (Gene ID: 9975 ; Nazwa: przed-
stawiciel 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 rybo-
somalnego 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 podjed-
nostki K eukariotycznego czynnika inicjacji 
translacji 3; RNA Ref.Seq: NG_022242.1: 101-
729). Cieńszymi niebieskimi strzałkami zazna-
czono 2 z 9 wariantów (w.) alternatywnie skła-
danych z pre-mRNA 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 podświetle-
niem oznaczono obszar sekwencji genu THRB, 
w obrębie którego znajdują się również geny 
ulegające transkrypcji ze wspólnej z THRB se-
kwencji, 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 miej-
sca 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 referencyjnej (ref.s.) do-
stępnej w bazie NCBI GeneBank, pod numerem 
NC_ 000003.11. W nawiasach podano całkowi-
tą długość (w parach zasad) genu zawierającego 
introny, eksony i wszystkie elementy regulato-
rowe.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/337756987
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/20336791
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NR_026834.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001145425.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005126.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NR_046244.1
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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 najbliż-
szej 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, alter-
natywnego 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 opublikowanych wariantów (w.) tran-
skrypcyjnych, 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.  

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.  

II.11. W ccRCC DOCHODZI DO PODNIESIENIA POZIOMU EKSPRESJI cis-NAT GENU NR1D1 I NR1D2 

W raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego dochodzi do zaburzenia ekspresji receptorów 
TRα1 [71] jak również TRβ1 [56], które przejawia się m.in. brakiem korelacji między poziomem mRNA i białka 
[56, 71]. Chociaż przyczyny tego zaburzenia nie zostały dotąd dobrze poznane, wydaje się, że przynajmniej w 
części odpowiadać za nie mogą antysensowne transkrypty typu cis-NAT, co ustalono na podstawie analizy kom-
plementarności sekwencji porównywanych transkryptów (Ryc.1A, 1B i 2).  

 W celu sprawdzenia, czy w ccRCC dochodzi do ekspresji długich antysensownych transkryptów genu 
NR1D1 i NR1D2, komplementarnych do transkryptów genu THRA i THRB, zaprojektowano oligonukleotydy do 
reakcji Real-Time PCR (Materiały uzupełniające) i przeprowadzono wstępną ocenę poziomu ekspresji wybra-
nych wariantów transkrypcyjnych tych genów. Przedstawione po raz pierwszy w niniejszej pracy wyniki amplifi-
kacji z wykorzystaniem próbek RNA (cDNA) wyizolowanych z 12 par wycinków raka ccRCC i wycinków kontrol-
nych, pobranych z przeciwległego nienacieczonego nowotworowo bieguna nerki (Kontrola), nie tylko potwier-
dziły obecność obydwu alternatywnych wariantów F i G genu NR1D2 w ccRCC, ale również wykazały istotne 
statystycznie 4-krotne podniesienie poziomu ekspresji wariantu G rev-Erbβ, kodowanego przez gen NR1D2, jak 
również 6-krotne podniesienie poziomu ekspresji transkryptu rev-Erbα, kodowanego przez gen NR1D1 (Ryc.3). 
W tych samych próbkach, zmianom ekspresji wymienionych powyżej transkryptów cis-NAT, towarzyszyło istot-
ne statystycznie obniżenie poziomu mRNA wariantu TRα2 i wariantu F1 TRβ1 (Ryc.3), co jest zgodne z wcze-
śniejszymi doniesieniami na temat ekspresji tych receptorów w ccRCC [56, 71]. W badaniach Real-Time PCR 
stwierdzono także obniżenie poziomu mRNA wariantu TRα3 do 39% kontroli, jednak z powodu braku doniesień 
łączących ekspresję tego wariantu z ekspresją rev-Erbα, pominięto prezentację tych wyników w niniejszej pra-
cy. W przeprowadzonych badaniach określono także poziom ekspresji wariantu TRα1, którego tendencja spad-
kowa w badanych próbkach ccRCC okazała się nieistotną 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 (Ryc.1A). Amplifikacja PCR 
potwierdziła również obecność wariantu F rev-Erbβ (NR1D2), którego niewielki poziom ekspresji w ccRCC, 
uniemożliwił przeprowadzenie 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 transkryptów 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 zrozumienia regulacji ekspresji TRβ1 przez długie antysen-
sowne RNA, zwłaszcza w kontekście uzyskanych uprzednio wyników badań, w których wykazaliśmy, że w 74% 
kontrolnych skrawków tkankowych zdrowych nerek nienowotworowych utrzymuje się istotnie wyższy poziom 
ekspresji wariantu F1 TRβ1 w porównaniu do jego poziomu w wycinkach kontrolnych, pobranych z przeciwle-
głego, nienacieczonego nowotworowo bieguna nerki [56], co może wynikać z parakrynnego wpływu ccRCC na 
ekspresję genów komórek całej nerki. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań po raz pierwszy potwier-
dzają 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 me-
chanizmu kontroli ekspresji genów THRA i THRB.   

 
 
 

 



 
 

13 
 

 

ANALIZA GENOMOWEGO KONTEKSTU THRB 

 

 

 

 

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 komplementarnych do nich transkryptów receptorów jądro-
wych T3: wariantu F1 TRβ1 (B1) i TRα2 (B2). Poziom ekspresji RNA w raku ccRCC wyrażono w procentach względem pozio-
mu 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, które-
go 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), kodowanego przez gen 
THRA, którego transkrypt TRα2 oraz TRα3 wykazuje komplementarność z antysensownym transkryptem Rev-Erbα, kodowa-
nym 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, istotność statystyczną określono testem t par wiązanych, dla *p<0,001. 

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 followed by the t-student test for two paired groups. *p<0.001 was 
considered as statistically significant.  
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II. PODSUMOWANIE 

Niniejsza praca dokonuje przeglądu literaturowego poznanych ostatnio faktów z regulacji ekspresji ge-
nów przez długie naturalnie występujące antysensowne transkrypty, które zaprezentowano w kontekście prze-
prowadzonej 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 izo-
form β1 i β2 jądrowego receptora hormonu tarczycy. Przeprowadzone dodatkowo wstępne badania poziomu 
ekspresji wybranych, antysensownych wariantów transkrypcyjnych wykazały 6-krotne podniesienie poziomu 
transkryptu 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. 

LITERATURA 

[1] Attia RR, Connnaughton S, Boone LR, Wang F, Elam MB, Ness GC, Cook GA, ParkEA. Regulation of pyruvate 
dehydrogenase kinase 4 (PDK4) by thyroid hormone: roleof the peroxisome proliferator-activated recep-
tor gamma coactivator (PGC-1alpha). J Biol Chem. 2010 Jan 22;285(4):2375-85. Epub 2009 Nov 30. 
PubMed PMID:19948729; PubMed Central PMCID: PMC2807296. 

[2] Beiter T, Reich E, Williams RW, Simon P. Antisense transcription: a critical look in both directions. Cell Mol 
Life Sci. 2009 Jan;66(1):94-112. doi:10.1007/s00018-008-8381-y. Review. PubMed PMID: 18791843. 

[3] Biffi G, Tannahill D, McCafferty J, Balasubramanian S. Quantitative visualization of DNA G-quadruplex 
structures in human cells. Nat Chem. 2013 Mar;5(3):182-6. doi: 10.1038/nchem.1548. Epub 2013 Jan 20. 
PubMed PMID: 23422559. 

[4] Boue S, Letunic I, Bork P. Alternative splicing and evolution. Bioessays. 2003 Nov;25(11):1031-4. Review. 
PubMed PMID: 14579243. 

[5]  Bugaut A, Balasubramanian S. 5'-UTR RNA G-quadruplexes: translation regulation and targeting. Nucleic 
Acids Res. 2012 Jun;40(11):4727-41. doi: 10.1093/nar/gks068. Epub 2012 Feb 20. Review. PubMed 
PMID: 22351747; PubMed Central PMCID: PMC3367173. 

[6] Bugaut A, Balasubramanian S. 5'-UTR RNA G-quadruplexes: translation regulation and targeting. Nucleic 
Acids Res. 2012 Jun;40(11):4727-41. doi: 10.1093/nar/gks068. Epub 2012 Feb 20. Review. PubMed 
PMID: 22351747; PubMed Central PMCID: PMC3367173. 

[7] Bugge A, Feng D, Everett LJ, Briggs ER, Mullican SE, Wang F, Jager J, LazarMA. Rev-erbα and Rev-erbβ 
coordinately protect the circadian clock and normalmetabolic function. Genes Dev. 2012 Apr 
1;26(7):657-67. PubMed PMID: 22474260;PubMed Central PMCID: PMC3323877. 

[8] Burgos-Trinidad M, Koenig RJ. Dominant negative activity of thyroid hormone receptor variant alpha2 and 
interaction with nuclear corepressors. Mol Cell Endocrinol. 1999 Mar 25;149(1-2):107-14. PubMed 
PMID: 10375023. 

[9] Buske FA, Mattick JS, Bailey TL. Potential in vivo roles of nucleic acid triple-helices. RNA Biol. 2011 May-
Jun;8(3):427-39. Epub 2011 May 1. Review. PubMed PMID: 21525785; PubMed Central PMCID: 
C3218511. 

[10] Caley DP, Pink RC, Trujillano D, Carter DR. Long noncoding RNAs, chromatin, and development. 
ScientificWorldJournal. 2010 Jan 8;10:90-102. Review. PubMedPMID: 20062956. 

[11] Carrieri C, Cimatti L, Biagioli M, Beugnet A, Zucchelli S, Fedele S, Pesce E, Ferrer I, Collavin L, Santoro C, 
Forrest AR, Carninci P, Biffo S, Stupka E, Gustincich S. Long non-coding antisense RNA controls Uchl1 
translation through an embedded SINEB2 repeat. Nature. 2012 Nov 15;491(7424):454-7. doi: 
10.1038/nature11508. Epub 2012 Oct 14. PubMed PMID: 23064229. 

[12] Chatterjee S, Pal JK. Role of 5'- and 3'-untranslated regions of mRNAs in human diseases. Biol Cell. 2009 
May;101(5):251-62. Review. PubMed PMID: 19275763. 

[13] Cheng SY, Leonard JL, Davis PJ. Molecular aspects of thyroid hormone actions. Endocr Rev. 2010 
Apr;31(2):139-70. Epub 2010 Jan 5. Review. PubMed PMID:20051527; PubMed Central PMCID: 
PMC2852208. 

[14] Cho H, Zhao X, Hatori M, Yu RT, Barish GD, Lam MT, Chong LW, DiTacchio L, Atkins AR, Glass CK, Liddle C, 
Auwerx J, Downes M, Panda S, Evans RM. Regulation of circadian behaviour and metabolism by REV-



 
 

15 
 

 

ANALIZA GENOMOWEGO KONTEKSTU THRB 

ERB-α and REV-ERB-β. Nature. 2012 Mar 29;485(7396):123-7. doi: 10.1038/nature11048. PubMed 
PMID: 22460952; PubMed Central PMCID: PMC3367514. 

[15] Cirillo D, Agostini F, Klus P, Marchese D, Rodriguez S, Bolognesi B, Tartaglia GG. Neurodegenerative dis-
eases: quantitative predictions of protein-RNA interactions. RNA. 2013 Feb;19(2):129-40. doi: 
10.1261/rna.034777.112. Epub 2012 Dec 21. PubMed PMID: 23264567; PubMed Central PMCID: 
PMC3543085. 

[16] Conley AB, Jordan IK. Epigenetic regulation of human cis-natural antisensetranscripts. Nucleic Acids Res. 
2012 Feb;40(4):1438-45. PubMed PMID: 22371288;PubMed Central PMCID: PMC3287164. 

[17] Cooper C, Guo J, Yan Y, Chooniedass-Kothari S, Hube F, Hamedani MK, Murphy LC,Myal Y, Leygue E. In-
creasing the relative expression of endogenous non-coding Steroid Receptor RNA Activator (SRA) in hu-
man breast cancer cells using modified oligonucleotides. Nucleic Acids Res. 2009 Jul;37(13):4518-31. 
Epub 2009 May 29.PubMed PMID: 19483093; PubMed Central PMCID: PMC2715257. 

[18] Crozier SJ, Bolster DR, Reiter AK, Kimball SR, Jefferson LS. Beta –oxidation of free fatty acids is required to 
maintain translational control of protein synthesis in heart. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002 
Dec;283(6):E1144-50. Epub 2002 Aug 20. PubMed PMID: 12388121. 

[19] Dallosso AR, Hancock AL, Malik S, Salpekar A, King-Underwood L, Pritchard-Jones K, Peters J, Moorwood K, 
Ward A, Malik KT, Brown KW. Alternately spliced WT1 antisense transcripts interact with WT1 sense R
 NA and show epigeneticand splicing defects in cancer. RNA. 2007 Dec;13(12):2287-99. Epub 2007 Oct 
16.PubMed PMID: 17940140; PubMed Central PMCID: PMC2080606. 

[20] De Armond R, Wood S, Sun D, Hurley LH, Ebbinghaus SW. Evidence for the presence of a guanine quadru-
plex forming region within a polypurine tract of the hypoxia inducible factor 1alpha promoter. Biochem-
istry. 2005 Dec 13;44(49):16341-50. PubMed PMID: 16331995. 

[21] Dinman JD. Mechanisms and implications of programmed translational frameshifting. Wiley Interdiscip 
Rev RNA. 2012 Jun 19. doi: 10.1002/wrna.1126.[Epub ahead of print] PubMed PMID: 22715123. 

[22] Duez H, Staels B. Rev-erb-alpha: an integrator of circadian rhythms and metabolism. J Appl Physiol. 2009 
Dec;107(6):1972-80. Epub 2009 Aug 20. Review.PubMed PMID: 19696364; PubMed Central PMCID: 
PMC2966474. 

[23] Faghihi MA, Wahlestedt C. Regulatory roles of natural antisense transcripts. Nat Rev Mol Cell Biol. 2009 
Sep;10(9):637-43. doi: 10.1038/nrm2738. Epub 2009 Jul 29. Review. PubMed PMID: 19638999; PubMed 
Central PMCID: PMC2850559. 

[24] Foley LE, Gegear RJ, Reppert SM. Human cryptochrome exhibits light-dependent magnetosensitivity. Nat 
Commun. 2011 Jun 21;2:356. doi: 10.1038/ncomms1364. PubMed PMID: 21694704; PubMed Central 
PMCID: PMC3128388. 

[25] Frankton S, Harvey CB, Gleason LM, Fadel A, Williams GR. Multiple messenger ribonucleic acid variants 
regulate cell-specific expression of human thyroid hormone receptor beta1. Mol Endocrinol. 2004 
Jul;18(7):1631-42. Epub 2004 Apr 22.PubMed PMID: 15105435. 

[26] García MA, Gil J, Ventoso I, Guerra S, Domingo E, Rivas C, Esteban M. Impact of protein kinase PKR in cell 
biology: from antiviral to antiproliferative action. Microbiol Mol Biol Rev. 2006 Dec;70(4):1032-60. Re-
view. PubMed PMID: 17158706; PubMed Central PMCID: PMC1698511. 

[27] Georgieva B, Milev I, Minkov I, Dimitrova I, Bradford AP, Baev V. Characterization of the uterine leiomyo-
ma microRNAome by deep sequencing. Genomics. 2012 May;99(5):275-81. Epub 2012 Mar 16. PubMed 
PMID: 22446413.  

[28] Gery S, Koeffler HP. Per2 is a C/EBP target gene implicated in myeloidleukemia. Integr Cancer Ther. 2009 
Dec;8(4):317-20. Epub 2009 Nov 18. PubMedPMID: 19926610. 

[29] Hastings ML, Ingle HA, Lazar MA, Munroe SH. Post-transcriptional regulation of thyroid hormone receptor 
expression by cis-acting sequences and a naturallyoccurring antisense RNA. J Biol Chem. 2000 Apr 
14;275(15):11507-13. PubMed PMID: 10753970. 

[30] Hastings ML, Milcarek C, Martincic K, Peterson ML, Munroe SH. Expression ofthe thyroid hormone recep-
tor gene, erb Aalpha, in B lymphocytes: alternative mRNA processing is independent of differentiation 
but correlates with antisense RNA levels. Nucleic Acids Res. 1997 Nov 1;25(21):4296-300. PubMed 
PMID: 9336460;PubMed Central PMCID: PMC147039. 

[31] Hastings ML, Wilson CM, Munroe SH. A purine-rich intronic element enhances alternative splicing of thy-
roid hormone receptor mRNA. RNA. 2001 Jun;7(6):859-74. PubMed PMID: 11421362; PubMed Central 
PMCID: PMC1370135. 

[32] Hatanaka F, Matsubara C, Myung J, Yoritaka T, Kamimura N, Tsutsumi S, Kanai A, Suzuki Y, Sassone-Corsi 
P, Aburatani H, Sugano S, Takumi T. Genome-wide profiling of the core clock protein BMAL1 targets re-



 
 
16  

 
       A. MASTER, A. NAUMAN  

veals a strict relationship with metabolism. Mol Cell Biol. 2010 Dec;30(24):5636-48. doi: 
10.1128/MCB.00781-10. Epub 2010 Oct 11. PubMed PMID: 20937769; PubMed Central PMCID: 
PMC3004277. 

[33] Huarte M, Rinn JL. Large non-coding RNAs: missing links in cancer? Hum Mol Genet. 2010 Oct 
15;19(R2):R152-61. doi: 10.1093/hmg/ddq353. Epub 2010 Aug 20. Review. PubMed PMID: 20729297; 
PubMed Central PMCID: PMC2953740.   

[34] Hubertus J, Lacher M, Rottenkolber M, Müller-Höcker J, Berger M, Stehr M, von Schweinitz D, Kappler R. 
Altered expression of imprinted genes in Wilms tumors. Oncol Rep. 2011 Mar;25(3):817-23. doi: 
10.3892/or.2010.1113. Epub 2010 Dec 20.PubMed PMID: 21174059. 

[35] Hunter J, Kassam A, Winrow CJ, Rachubinski RA, Capone JP. Crosstalk betweenthe thyroid hormone and 
peroxisome proliferator-activated receptors in regulatingperoxisome proliferator-responsive genes. Mol 
Cell Endocrinol. 1996 Feb5;116(2):213-21. PubMed PMID: 8647322. 

[36] Illingworth RS, Gruenewald-Schneider U, Webb S, Kerr AR, James KD, Turner DJ,Smith C, Harrison DJ, An-
drews R, Bird AP. Orphan CpG islands identify numerous conserved promoters in the mammalian ge-
nome. PLoS Genet. 2010 Sep 23;6(9). pii: e1001134. PubMed PMID: 20885785; PubMed Central PMCID: 
PMC2944787. 

[37] Imamura T, Yamamoto S, Ohgane J, Hattori N, Tanaka S, Shiota K. Non-coding RNA directed DNA 
demethylation of Sphk1 CpG island. Biochem Biophys Res Commun. 2004 Sep 17;322(2):593-600. Pub-
Med PMID: 15325271. 

[38] Jackson RJ, Hellen CU, Pestova TV. The mechanism of eukaryotic translation initiation and principles of its 
regulation. Nat Rev Mol Cell Biol 2010; 11:113-27. 

[39] Jayaraj GG, Pandey S, Scaria V, Maiti S. Potential G-quadruplexes in the human long non-coding 
transcriptome. RNA Biol. 2012 Jan;9(1):81-6. doi: 10.4161/rna.9.1.18047. Epub 2012 Jan 1. PubMed 
PMID: 22258148. 

[40] Jones I, Ng L, Liu H, Forrest D. An intron control region differentially regulates expression of thyroid hor-
mone receptor beta2 in the cochlea, pituitary,and cone photoreceptors. Mol Endocrinol. 2007 
May;21(5):1108-19. Epub 2007 Mar 6. PubMed PMID: 17341594. 

[41] Kaneko S, Aki I, Tsuda K, Mekada K, Moriwaki K, Takahata N, Satta Y. Origin and evolution of processed 
pseudogenes that stabilize functional Makorin1 mRNAs in mice, primates and other mammals. Genetics. 
2006 Apr;172(4):2421-9. Epub 2006 Jan 16. PubMed PMID: 16415359; PubMed Central PMCID: 
PMC1456392. 

[42] Kramer C, Loros JJ, Dunlap JC, Crosthwaite SK. Role for antisense RNA in regulating circadian clock func-
tion in Neurospora crassa. Nature. 2003 Feb 27;421(6926):948-52. PubMed PMID: 12607002.  

[43] Kawashima H, Takano H, Sugita S, Takahara Y, Sugimura K, Nakatani T. A novel steroid receptor co-
activator protein (SRAP) as an alternative form of steroidreceptor RNA-activator gene: expression in 
prostate cancer cells and enhancement of androgen receptor activity. Biochem J. 2003 Jan 1;369(Pt 
1):163-71. PubMedPMID: 12350225; PubMed Central PMCID: PMC1223065. 

[44] Kitagawa M, Kotake Y, Ohhata T. Long Non-coding RNAs Involved in Cancer Development and Cell Fate 
Determination. Curr Drug Targets. 2012 Sep 7. [Epubahead of print] PubMed PMID: 22974399. 

[45] Koh YS, Moore DD. Linkage of the nuclear hormone receptor genes NR1D2, THRB,and RARB: evidence for 
an ancient, large-scale duplication. Genomics. 1999 Apr15;57(2):289-92. PubMed PMID: 10198169. 

[46] Komar AA, Hatzoglou M. Cellular IRES-mediated translation: the war of ITAFs in pathophysiological states. 
Cell Cycle. 2011 Jan 15;10(2):229-40. Epub 2011 Jan 15. Review. PubMed PMID: 21220943; PubMed 
Central PMCID: PMC3048795. 

[47] Kourtidis A, Jain R, Carkner RD, Eifert C, Brosnan MJ, Conklin DS. An RNA interference screen identifies 
metabolic regulators NR1D1 and PBP as novel survival factors for breast cancer cells with the ERBB2 sig-
nature. Cancer Res. 2010 Mar 1;70(5):1783-92. Epub 2010 Feb 16. PubMed PMID: 20160030; PubMed 
Central PMCID: PMC2837372. 

[48] Kripke DF, Nievergelt CM, Joo E, Shekhtman T, Kelsoe JR. Circadian polymorphisms associated with affec-
tive disorders. J Circadian Rhythms. 2009 Jan  23;7:2. doi: 10.1186/1740-3391-7-2. PubMed PMID: 
19166596; PubMed Central PMCID: PMC2661876. 

[49] Lanz RB, McKenna NJ, Onate SA, Albrecht U, Wong J, Tsai SY, Tsai MJ, O'Malley BW. A steroid receptor 
coactivator, SRA, functions as an RNA and is present in an SRC-1 complex. Cell. 1999 Apr 2;97(1):17-27. 
PubMed PMID: 10199399. 



 
 

17 
 

 

ANALIZA GENOMOWEGO KONTEKSTU THRB 

[50] Lazar MA, Hodin RA, Darling DS, Chin WW. A novel member of the thyroid/steroidhormone receptor fami-
ly is encoded by the opposite strand of the rat c-erbA alphatranscriptional unit. Mol Cell Biol. 1989 
Mar;9(3):1128-36. PubMed PMID: 2542765;PubMed Central PMCID: PMC362703. 

[51] Lewis SM, Holcik M. For IRES trans-acting factors, it is all about location. Oncogene 2008; 27:1033-5. 
[52] Li K, Ramchandran R. Natural antisense transcript: a concomitant engagement with protein-coding tran-

script. Oncotarget. 2010 Oct;1(6):447-52. Review. PubMed PMID: 21311100; PubMed Central PMCID: 
PMC3248111. 

[53] Li YY, Qin L, Guo ZM, Liu L, Xu H, Hao P, Su J, Shi Y, He WZ, Li YX. In silico discovery of human natural anti-
sense transcripts. BMC Bioinformatics. 2006 Jan13;7:18. PubMed PMID: 16409644; PubMed Central 
PMCID: PMC1369008. 

[54] Liu C, Li S, Liu T, Borjigin J, Lin JD. Transcriptional coactivator PGC-1alpha integrates the mammalian clock 
and energy metabolism. Nature. 2007 May 24;447(7143):477-81. Epub 2007 May 2. PubMed PMID: 
17476214. 

[55] Master A., Nauman A. Regulacja ekspresji genów przez długie naturalnie występujące antysensowne tran-
skrypty. Postępy Biologii Komórki; 2013. Praca w druku. 

[56] Master A, Wójcicka A, Piekiełko-Witkowska A, Bogusławska J, Popławski P, Tański Z, Darras VM, Williams 
GR, Nauman A. Untranslated regions of Thyroid hormone receptor beta 1 mRNA are impaired in human 
clear cell renal cell carcinoma. Biochim Biophys Acta. 2010 Nov;1802(11):995-1005. Epub 2010 Aug 
3.PubMed PMID: 20691260. 

[57] Maunakea AK, Nagarajan RP, Bilenky M, Ballinger TJ, D'Souza C, Fouse SD,Johnson BE, Hong C, Nielsen C, 
Zhao Y, Turecki G, Delaney A, Varhol R, ThiessenN, Shchors K, Heine VM, Rowitch DH, Xing X, Fiore C, 
Schillebeeckx M, Jones SJ,Haussler D, Marra MA, Hirst M, Wang T, Costello JF. Conserved role of intra-
genic DNA methylation in regulating alternative promoters. Nature. 2010 Jul8;466(7303):253-7. PubMed 
PMID: 20613842. 

[58] Melton, D. A. 1985. Injected anti-sense RNAs specifically block messenger RNA translation in viv'o. Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 82:177-178. 

[59] Miyamoto T, Kaneko A, Kakizawa T, Yajima H, Kamijo K, Sekine R, Hiramatsu K,Nishii Y, Hashimoto T, 
Hashizume K. Inhibition of peroxisome proliferatorsignaling pathways by thyroid hormone receptor. 
Competitive binding to theresponse element. J Biol Chem. 1997 Mar 21;272(12):7752-8. PubMed PMID: 
9065436. 

[60] Möller-Levet CS, Archer SN, Bucca G, Laing EE, Slak A, Kabiljo R, Lo JC, Santhi N, von Schantz M, Smith CP, 
Dijk DJ. Effects of insufficient sleep on circadian rhythmicity and expression amplitude of the human 
blood transcriptome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Mar 19;110(12):E1132-41. doi: 
10.1073/pnas.1217154110. Epub 2013 Feb 25. PubMed PMID: 23440187; PubMed Central  PMCID: 
PMC3607048. 

[61] Mortavazi S, Habib A, Ganj-Karami A, Samimi-Doost R, Pour-Abedi A, Babaie A. Alterations in TSH and 
Thyroid Hormones following Mobile Phone Use. Oman Med J. 2009 Oct;24(4):274-8. doi: 
10.5001/omj.2009.56. PubMed PMID: 22216380; PubMedCentral PMCID: PMC3243874. 

[62] Munroe SH, Lazar MA. Inhibition of c-erbA mRNA splicing by a naturally occurring antisense RNA. J Biol 
Chem. 1991 Nov 25;266(33):22083-6. PubMed PMID: 1657988. 

[63] Muro EM, Andrade-Navarro MA. Pseudogenes as an alternative source of naturalantisense transcripts. 
BMC Evol Biol. 2010 Nov 3;10:338. PubMed PMID: 21047404;PubMed Central PMCID: PMC2984423. 

[64] Myasnikov AG, Simonetti A, Marzi S, Klaholz BP. Structure-function insights into prokaryotic and eukaryot-
ic translation initiation. Curr Opin Struct Biol. 2009 Jun;19(3):300-9. Epub 2009 Jun 1. Review. PubMed 
PMID: 19493673. 

[65] Novikova IV, Hennelly SP, Sanbonmatsu KY. Structural architecture of the humanlong non-coding RNA, 
steroid receptor RNA activator. Nucleic Acids Res. 2012 Feb 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 
22362738. 

[66] Paziewska A, Wyrwicz LS, Ostrowski J. The binding activity of yeast RNAs to yeast Hek2p and mammalian 
hnRNP K proteins, determined using the three-hybrid system. Cell Mol Biol Lett. 2005;10(2):227-35. 
PubMed PMID: 16010288. 

[67]  Peacey E, Rodriguez L, Liu Y, Wolfe MS. Targeting a pre-mRNA structure with bipartite antisense mole-
cules modulates tau alternative splicing. Nucleic AcidsRes. 2012 Jul 25. [Epub ahead of print] PubMed 
PMID: 22844088. 

[68] Peacey Persson H, Kvist A, Rego N, Staaf J, Vallon-Christersson J, Luts L, Loman N, Jonsson G, Naya H, 
Hoglund M, Borg A, Rovira C. Identification of new microRNAs in paired normal and tumor breast tissue 



 
 
18  

 
       A. MASTER, A. NAUMAN  

suggests a dual role for the ERBB2/Her2 gene. Cancer Res. 2011 Jan 1;71(1):78-86. PubMed PMID: 
21199797. 

[69] Pertea M. The Human Transcriptome: An Unfinished Story. Genes (Basel). 2012 Sep;3(3):344-360. Pub-
Med PMID: 22916334; PubMed Central PMCID: PMC3422666.. 

[70] Pilegaard H, Saltin B, Neufer PD. Exercise induces transient transcriptional activation of the PGC-1alpha 
gene in human skeletal muscle". Journal of Physiology, 546 (Pt 3): 851–858. (2003). PMID 12563009.  

[71] Puzianowska-Kuznicka M, Nauman A, Madej A, Tanski Z, Cheng S, Nauman J.Expression of thyroid hor-
mone receptors is disturbed in human renal clear cellcarcinoma. Cancer Lett. 2000 Jul 31;155(2):145-52. 
PubMed PMID: 10822129. 

[72] Puzianowska-Kuznicka M, Pietrzak M, Turowska O, Nauman A. Thyroid hormones and their receptors in 
the regulation of cell proliferation. Acta Biochim Pol. 2006;53(4):641-50. Epub 2006 Nov 19. Review. 
PubMed PMID: 17115080. 

[73] Rinaldi C, Haddad F, Bodell PW, Qin AX, Jiang W, Baldwin KM. Intergenic bidirectional promoter and coop-
erative regulation of the IIx and IIb MHC genes infast skeletal muscle. Am J Physiol Regul Integr Comp 
Physiol. 2008Jul;295(1):R208-18. Epub 2008 Apr 23. PubMed PMID: 18434443; PubMed CentralPMCID: 
PMC2494810. 

[74] Ruderman NB, Xu XJ, Nelson L, Cacicedo JM, Saha AK, Lan F, Ido Y. AMPK and SIRT1: a long-standing part-
nership? Am J Physiol Endocrinol Metab. 2010 Apr;298(4):E751-60. Epub 2010 Jan 26. Review. PubMed 
PMID: 20103737; PubMed Central PMCID: PMC2853213. 

[75] Sakurai A, Miyamoto T, DeGroot LJ. Cloning and characterization of the human thyroid hormone receptor 
beta 1 gene promoter. Biochem Biophys Res Commun. 1992May 29;185(1):78-84. PubMed PMID: 
1339272. 

[76] Salato VK, Rediske NW, Zhang C, Hastings ML, Munroe SH. An exonic splicing enhancer within a bidirec-
tional coding sequence regulates alternative splicing of an antisense mRNA. RNA Biol. 2010 Mar-
Apr;7(2):179-90. Epub 2010 Mar 8. PubMedPMID: 20200494; PubMed Central PMCID: PMC2893273. 

[77] Salta E, De Strooper B. Non-coding RNAs with essential roles in neurodegenerative disorders. Lancet 
Neurol. 2012 Feb;11(2):189-200. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70286-1. Review. PubMed PMID: 
22265214. 

[78] Samatanga B, Dominguez C, Jelesarov I, Allain FH. The high kinetic stability of a G-quadruplex limits hnRNP 
F qRRM3 binding to G-tract RNA. Nucleic Acids Res. 2013 Feb 1;41(4):2505-16. doi: 
10.1093/nar/gks1289. Epub 2012 Dec 28. PubMed PMID: 23275549; PubMed Central PMCID: 
PMC3575826. 

[79] Saxena A, Carninci P. Long non-coding RNA modifies chromatin: epigeneticsilencing by long non-coding 
RNAs. Bioessays. 2011 Nov;33(11):830-9. doi:10.1002/bies.201100084. Epub 2011 Sep 14. Review. 
PubMed PMID: 21915889; PubMedCentral PMCID: PMC3258546. 

[80] Shamovsky I, Nudler E. Gene control by large noncoding RNAs. Sci STKE. 2006Oct 3;2006(355):pe40. Re-
view. PubMed PMID: 17018852. 

[81] Schwartz JC, Younger ST, Nguyen NB, Hardy DB, Monia BP, Corey DR, Janowski BA. Antisense transcripts 
are targets for activating small RNAs. Nat Struct Mol Biol. 2008 Aug;15(8):842-8. doi: 
10.1038/nsmb.1444. Epub 2008 Jul 6. PubMed PMID: 18604220; PubMed Central PMCID: PMC2574822.  

[82] Su WY, Li JT, Cui Y, Hong J, Du W, Wang YC, Lin YW, Xiong H, Wang JL, Kong X, Gao QY, Wei LP, Fang JY. 
Bidirectional regulation between WDR83 and its natural antisense transcript DHPS in gastric cancer. Cell 
Res. 2012 Sep;22(9):1374-89. doi: 10.1038/cr.2012.57. Epub 2012 Apr 10. PubMed PMID: 22491477; 
PubMed Central PMCID: PMC3434345. 

[83]  Thijssen-Timmer DC, Schiphorst MP, Kwakkel J, Emter R, Kralli A, Wiersinga WM,Bakker O. PGC-1alpha 
regulates the isoform mRNA ratio of the alternativelyspliced thyroid hormone receptor alpha transcript. 
J Mol Endocrinol. 2006 Oct;37(2):251-7. PubMed PMID: 17032743. 

[84] Tian D, Sun S, Lee JT. The long noncoding RNA, Jpx, is a molecular switch for X chromosome inactivation. 
Cell. 2010 Oct 29;143(3):390-403. doi: 10.1016/j.cell.2010.09.049. PubMed PMID: 21029862; PubMed 
Central PMCID: PMC2994261. 

[85] Turowska O, Nauman A, Pietrzak M, Popławski P, Master A, Nygard M, Bondesson M, Tanski Z, 
Puzianowska-Kuznicka M. Overexpression of E2F1 in clear cell renal cell carcinoma: a potential impact of 
erroneous regulation by thyroid hormone nuclear receptors. Thyroid. 2007 Nov;17(11):1039-48. Pub-
Med PMID: 17910524. 



 
 

19 
 

 

ANALIZA GENOMOWEGO KONTEKSTU THRB 

[86] Veeck J, Esteller M. Breast cancer epigenetics: from DNA methylation to microRNAs. J Mammary Gland 
Biol Neoplasia. 2010 Mar;15(1):5-17. Epub 2010 Jan 27. Review. PubMed PMID: 20101446; PubMed 
Central PMCID: PMC2824126. 

[87] Wang KC, Chang HY. Molecular mechanisms of long noncoding RNAs. Mol Cell. 2011Sep 16;43(6):904-14. 
Review. PubMed PMID: 21925379; PubMed Central PMCID:PMC3199020. 

[88] Wang X, Wang J, Huang V, Place RF, Li LC. Induction of NANOG expression by targeting promoter se-
quence with small activating RNA antagonizes retinoic acid-induced differentiation. Biochem J. 2012 
May 1;443(3):821-8. PubMed PMID: 22339500; PubMed Central PMCID: PMC3327998. 

[89] Wapinski O, Chang HY. Long noncoding RNAs and human disease. Trends Cell Biol.2011 Jun;21(6):354-61. 
Epub 2011 May 6. Review. Erratum in: Trends Cell Biol.2011 Oct;21(10):561. PubMed PMID: 21550244. 

[90] Werner A, Sayer JA. Naturally occurring antisense RNA: function and mechanisms of action. Curr Opin 
Nephrol Hypertens. 2009 Jul;18(4):343-9. doi: 10.1097/MNH.0b013e32832cb982. Review. PubMed 
PMID: 19491676. 

[91] Werner A. Biological functions of natural antisense transcripts. BMC Biol. 2013 Apr 12;11:31. doi: 
10.1186/1741-7007-11-31. PubMed PMID: 23577602; PubMed Central PMCID: PMC3626547. 

[92] Wojcicka A, Bassett JH, Williams GR. Mechanisms of action of thyroid hormones in the skeleton. Biochim 
Biophys Acta. 2012 May 25. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22634735. 

[93] Xu B, Koenig RJ. An RNA-binding domain in the thyroid hormone receptor enhances transcriptional activa-
tion. J Biol Chem. 2004 Aug 6;279(32):33051-6.Epub 2004 Jun 4. PubMed PMID: 15180993. 

[94] Yang X, Downes M, Yu RT, Bookout AL, He W, Straume M, Mangelsdorf DJ, Evans RM. Nuclear receptor 
expression links the circadian clock to metabolism. Cell. 2006 Aug 25;126(4):801-10. PubMed PMID: 
16923398. 

[95] Yin L, Wu N, Lazar MA. Nuclear receptor Rev-erbalpha: a heme receptor thatcoordinates circadian rhythm 
and metabolism. Nucl Recept Signal. 2010 Apr16;8:e001. Review. PubMed PMID: 20414452; PubMed 
Central PMCID: PMC2858265. 

[96] Zaporozhan V, Ponomarenko A. Mechanisms of geomagnetic field influence on gene expression using 
influenza as a model system: basics of physical epidemiology. Int J Environ Res Public Health. 2010 
Mar;7(3):938-65. doi: 10.3390/ijerph7030938. Epub 2010 Mar 10. PubMed PMID: 20617011; PubMed 
Central PMCID: PMC2872305. 

[97] Zhang Y, Liu XS, Liu QR, Wei L. Genome-wide in silico identification and analysis of cis natural antisense 
transcripts (cis-NATs) in ten species. Nucleic  Acids Res. 2006 Jul 18;34(12):3465-75. Print 2006. PubMed 
PMID: 16849434; PubMed  Central PMCID: PMC1524920. 

[98] Zhu XG, Zhao L, Willingham MC, Cheng SY, Thyroid hormone receptors are tumor suppressors in a mouse 
model of metastatic follicular thyroid carcinoma, Oncogene 29 (2010) 1909–1910. 

Wybrane linki do baz danych i oprogramowania, które zostały wykorzystane w niniejszej pracy: 
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(-

2146577666,-1811870102)&QSTR=7068%5Bgene%5Fid%5D&maps=gene_set&cmd=focus 
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 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE  

I. MATERIAŁY I METODY 

ANALIZA KONTEKSTU GENOMOWEGO THRB I THRA 

W badaniach wykorzystano ogólnie dostępne oprogramowanie i bazy danych NCBI (ang. National Cen-
ter for Biotechnology Information, U.S.): Map viewer, Gene, Genome, Nucleotide, BLAST, Epigenomics, EST, 
GEO Profiles, SRA, Pubmed, ACEDB [6*], ACEWiew [19*], jak również: Neural Network Promoter Prediction 
[18*], RNAhybrid 2.2 [9*].  

PROJEKT I SYNTEZA STARTERÓW PCR 

Zastosowane w reakcji Real-Time PCR oligonukleotydy zaprojektowano przy użyciu oprogramowania 
Oligo Primer Analysis Software version 7, na podstawie sekwencji referencyjnych poszczególnych transkryptów, 
opublikowanych w bazie GeneBank Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej w USA (NCBI). Numery 
sekwencji referencyjnych poszczególnych transkryptów zamieszczono w treści artykułu. Oligonukleotydy do 
reakcji Real-Time PCR (startery) zaprojektowano na połączenia między-eksonowe transkryptów, których eksony 
w sekwencji DNA rozdzielone są długimi odcinkami intronowymi, co miało utrudnić przypadkową amplifikację 
fragmentów DNA i umożliwić wykrycie ich ewentualnej obecności na podstawie długości i temperatury mięk-
nięcia produktów PCR (amplikonów). Dla każdego badanego fragmentu RNA zaprojektowano co najmniej dwie 
różne pary starterów, z których ostatecznie wybierano jedną, spełniającą kryteria wymaganej specyficzności, 
czułości i wydajności procesu amplifikacji produktów PCR, zgodnie z instrukcją załączoną do urządzenia umoż-
liwiającego wykonanie reakcji Real-Time PCR (LightCycler® 480 Instrument Operator's Manual, Roche Diagno-
stics).  

Oligonukleotydy DNA syntetyzowano z wykorzystaniem aparatury 3900 High-Throughput DNA Synthe-
sizer (Applied Biosystems) do 6 godzin od chwili rozpuszczenia zabezpieczonych amidofosforynów w acetonitry-
lu (Link Technologies), co miało kluczowe znaczenie dla wydajnego sprzęgania kolejno dodawanych nukleozy-
dów amidofosforynów i dokładności syntetyzowanej sekwencji [20*], a w konsekwencji stabilizacji i specyficz-
ności wiązania starterów wykrywających mniejszościowe warianty transkrypcyjne w reakcji Real-Time-PCR. 
Deprotekcję grup blokujących reaktywne ugrupowania oligonukleotydów przeprowadzono z wykorzystaniem 
mieszaniny 40% metyloaminy i amoniaku w stosunku 1:1, a następnie oczyszczono przez odsolenie na sicie 
molekularnym (sefadeksie), strącenie w n-butanolu i liofilizację (BioTe21). Dokładność zsyntetyzowanych oligo-
nukleotydów sprawdzano metodą oceny reaktywności nukleotydów guaninowych w trakcie utleniania KMnO4 

[7*]. 
Ostatecznie, spośród zaprojektowanych i przetestowanych oligonukleotydów wybrano następujące 

pary starterów: 1A) NR1D2vFiGex4/5vG-ex2/3vF-U (Ryc.2, pGF-U) CTG TGG ATG CCA AGA AAA GTC i NR1D2vG-
ex6-L (Ryc.2, pG-L) CTG CTG TCA GAC GTT TCC TCA, umożliwiających pomiar ekspresji RNA wariantu G rev-Erbβ 
(NR1D2); 1B) NR1D1-ex7/8-U (Ryc.2A, pA-U) GTG CTT GTC TCT GCA GAC CG i NRD1-ex8-L (Ryc.2A, pA-L)  CTT 
GAG CAG CAG CTT GG TGA, umożliwiających amplifikację rev-Erbα (NR1D1); 2A) TRe1e(+1)F1-U  ATG TCC TAG 
AAA GGA AAG CAC AG i TR-Ex3-BamHI-L TCT GGA TCC CTT TTT TCA CTG AC, umożliwiających pomiar wariantu 
F1 TRβ1 (THRB); 2B) THRA-ex9/10ab-all-U GCT AAT GTC AAC AGA CCG CT i THRA-ex11a-v2-PCR-178-L CCC CTT 
GTA CAG AAT CGA ACT C, umożliwiających oznaczenie TRα2 (Ryc.3). Pomiar ekspresji TRα1 wykonano przy 
użyciu starterów THRA-ex10ab-all-U GGA CAA GAT CGA GAA GAG TCA G i THRA-ex10b-v1-162PCR-L ATC ATG 
CGG AGG TCA GTC AC. Poziom mRNA TRα3 oznaczono za pomocą starterów THRA-ex10ab-all-U (sekwencja 
powyżej) i THRA-ex10a/11b-v3-151PCR-L CTG CGG ACC CTT CAT CAG C.  Ekspresję wariantu F rev-Erbβ (NR1D2) 
potwierdzono w oparciu o startery NR1D2vFiGex4/5vG-ex2/3vF-U (Ryc.2, pGF-U) sekwencja powyżej i 
NR1D2vF-ex4-L (Ryc.2, pF-L)  CTA ATG GGA TCT CAA TGC CTA C. Normalizację ekspresji badanych genów prze-
prowadzono na podstawie pomiaru poziomu mRNA genów referencyjnych ACTB i HPRT1, z wykorzystaniem 
układów oligonukleotydów: ACTB-ex3-RT-U CGG CAT CGT CAC CAA CTG i ACTB-ex4-RT-L GCT GGG GTG TTG 
AAG GTC TC oraz HPRT1-ex2-RT-U TGG CGT CGT GAT TAG TGA TG i HPRT1-ex3-RT-L CAG AGG GCT ACA ATG 
TGA TG.  

MATERIAŁ BIOLOGICZNY 

W bezpośrednich badaniach in vitro wykorzystano ludzki materiał biologiczny wyizolowany z wycinków 
raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego (ccRCC, n=12) i wycinków kontrolnych uzyskanych z prze-
ciwległego nienacieczonego nowotworowo bieguna nerki (Kontrola, n=12), za zgodą komisji bioetycznej. Mate-
riał ten wykorzystano i szczegółowo opisano w poprzedniej pracy naszego zespołu [56].  
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SYNTEZA cDNA 

Wyizolowany całkowity RNA (Universal RNA purification Kit, Eurx) poddano odwrotnej transkrypcji z 
wykorzystaniem startera oligo(dT)18, zgodnie z instrukcją producenta zestawu do syntezy cDNA (RevertAidTM H 
Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, Fermentas).  

REAKCJA PCR W CZASIE RZECZYWISTYM 

W celu określenia poziomu ekspresji wybranych wariantów transkrypcyjnych, zsyntetyzowane cDNA 
rozcieńczono 2,5x i wykorzystano jako matrycę (1,5uL) w łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym 
(Real-Time PCR). Mieszaninę reakcyjną Real-Time PCR przygotowano w objętości 12uL z dodatkiem 12pmol 
każdego z pary starterów, zgodnie z procedurą i zaleceniami producenta zestawu odczyników LightCycler Fast-
Start DNA Master SYBR Green I oraz aparat LightCycler 480 II (Roche Diagnostics). Ilościowe pomiary względne-
go poziomu ekspresji badanych genów prowadzono zgodnie z następującym profilem termicznym: 1) wstępna 

denaturacja 10min/95C; 2) amplifikacja zawierająca 55 cykli obejmujących denaturację 95C/20s, hybrydyza-

cję starterów 59C/20s i elongację 72C/20s, po której następował pomiar poziomu fluorescencji barwnika 
SybrGreen, odpowiadającego ilości produktów PCR; 3) krzywa topnienia obejmująca denaturację amplikonów 

95C/5min, hybrydyzację 59C/1min a następnie powolne ogrzewanie próbek o 0,11C/1s do 97C z ciągłym 

pomiarem fluorescencji; 4) chłodzenie próbek w 40C/30s. Analizę względnego poziomu ekspresji badanych 
genów jak również krzywej mięknięcia (ang. Melting Curve) wykonano w oparciu o wbudowane oprogramowa-
nie aparatu LightCycler 480 II (metodą Abs Quant/2nd Derivative Max). Prowadzona w czasie rzeczywistym 
rejestracja punktów wyjścia fluorescencji poszczególnych próbek ponad poziom tła (Cp), umożliwiała określenie 
minimalnej liczby cykli dla każdej z badanych próbek oddzielnie, co uniezależniało cały proces PCR od ograni-
czenia liczby stosowanych cykli i umożliwiało detekcję mniejszościowych wariantów transkrypcyjnych, bez 
wpływu na wynik pomiarów ekspresji wariantów dominujących. Względny poziom ekspresji poszczególnych 
wariantów RNA ustalano na podstawie krzywej amplifikacji 6 kolejnych rozcieńczeń cDNA. Wyniki tych pomia-
rów normalizowano względem ekspresji genów referencyjnych ACTB i HPRT.  

ANALIZA STATYSTYCZNA  

Normalność rozkładu otrzymanych danych oceniano testem Shapiro-Wilka. Istotność statystyczną analizowano 
testem t par wiązanych przy *p<0,001. 

II. DOKUMENTACJA AMPLIFIKACJI REAL-TIME PCR 

Amplifikacja Real-Time PCR wariantu G Rev-Erbβ  (antysensowny transkrypt genu NR1D2) 
(Gene ID: 9975; RNA Seq: CF139138.1, T28309.1, AW950510.1) 
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Identyfikacja PCR wariantu F Rev-Erbβ  (antysensowny transkrypt genu NR1D2) w ccRCC 
(Gene ID: 9975; RNA Seq: CF139138.1, T28309.1, AW950510.1) – niski poziom ekspresji, obecny tylko w 

części próbek ccRCC.  

 
 

 

 

 

 

Amplifikacja Real-Time PCR antysensownego RNA Rev-ErbAα (GB.ac.no.: NM_021724.3), będącego produktem 
genu NR1D1 w ccRCC. 
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Krzywa amplifikacji szeregu rozcieńczeń wariantu G Rev-Erbβ   

 

 

Krzywa amplifikacji szeregu rozcieńczeń Rev-Erbα   

 

 

III. IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW REGULATOROWYCH W REGIONIE 5’ GENU THRB,  
KTÓRYCH FUNKCJE MOGĄ BYĆ ZABURZONE PRZEZ ANTYSENSOWNE CZĄSTECZKI TYPU NAT 

Zakres analizy: region analizy obejmował zaną sekwencję promotorową +/- 1000nt. Pozycję elementu określo-
no względem miejsca inicjacji transkrypcji najdłużeszgo znanego eksonu 1a, zdefiniowanego w wariancie F 
TRβ1 (NCBI Nucleotides, Acc.no. : AY286470.1).   

III.1. Analiza wykazała obencość elementu odpowiedzi hormonalnej HRE  

– sekwencja palindromowa DR4: AGGGCATAGCAGGGCA znajduje się w regionie 5’ genu THRB, pozycji -2925 od 
miejsca inicjacji wariantu transkrypcyjngeo F TRβ1 (NCBI acc.no. : AY286470.1).  

Chociaż element ten nie został wcześniej zbadany, połówkowa sekwencja AGGGCA wchodzi w skład znanych 
elementów: 

 RXRE (N1) rozpoznawanego przez  receptory RXR w genach: hAPO A1, mCRABP II, 

 PPRE (N1) rozpoznawanego przez receptory PPAR w genie CYP3A4, mHoxb-1 (5’), 

 RARE (N5) rezpoznawanego przez receptory RAR r Neurograniny (RC3). 

Sekwencja tego elementu może interferować z antysensownymi transkryptami otoczenia genomowego THRB, 
opisanymi w treści artukułu, jakkolwiek rola tego potencjalnego HRE w regulacji transkrypcji THRB nie została 
dotąd ustalona.  

 

III.2.a Analiza sekwencji regionu 5’ genu THRB  
Analiza THRB wykazała czteroniciowe struktury DNA nazywane G-kwadrupleksami (ang. G-quadruplex), zgodne 

z motywem czterech tetrad guanidynowych (GGG) rozdzielonych przez trzy pętle 1-7 dowolnych nukleoty-
dów d(G3+N1-7G3+N1-7+G3+N1-7G3+): 
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 W sekwencji bogatej w guaninę GGAGGGAGGAGCGCTGCGGCACGGGTCGGGCCGGTCGGGCCGGGCAA zi-
dentyfikowano element spełniający kryteria G-kwadrupleksu GGGTCGGGCCGGTCGGGCCGGG, położony w 
sekwencji promotorowej w pozycji -881 od miejsca inicjacji wariantu F TRβ1 (NCBI acc.no. : AY286470.1) 

 W sekwencji bogatej w guaninę: 
CCCGGGAAGCGGGCCGGGGCGGGCCGGGCACGCGGGGGACCCGGAGAGGCGGGGAC, znaleziono element 
GGGCCGGGGCGGGCCGGG spełniający kryteria stabilnego G-kwadrupleksu (Ryc. poniżej), położony w se-
kwencji promotorowej w pozycji -132 od miejsca inicjacji wariantu F TRβ1 (NCBI acc.no. : AY286470.1). 
Sekwencja ta tworzyć może również inne struktury G-kwadrupleksów tj: GGGAAGCGGGCCGGGGCGGG 
oraz GGGGCGGGCCGGGCACGCGGG. 

 W sekwencji bogatej w guaninę: 
ACAGGGTGGGCGGGATGGTGACGGAGCGTCGCAAGAACCCGGAGGGGTGCGGGCGGCTAAGCCGAGCGCGCGC
GGGCGGGCAGGCGGGTGAGCGTGGGTGGTGGGGGT, znaleziono element 
GGGCGGGCAGGCGGGTGAGCGTGGG spełniający kryteria G-kwadrupleksu, położony w sekwencji pierw-
szego intronu w pozycji +109 od ostatniego nukleotydu eksonu 1c wariantu A TRβ1 (NCBI acc.no. : 
AY286465.1). Sekwencja ta tworzyć może również inne struktury G-kwadrupleksów tj: 
GGGCAGGCGGGTGAGCGTGGGTGGTGGG oraz mniej stabilne GGGTGGGCGGGATGGT.  

III.2.b. Analiza sekwencji regionu 5’ genu THRA  

wykazała także czteroniciowe struktury DNA nazywane G-kwadrupleksami (ang. G-quadruplex), zgodne z mo-
tywem czterech tetrad guanidynowych (GGG) rozdzielonych przez trzy pętle 1-7 dowolnych nukleotydów 
d(G3+N1-7G3+N1-7+G3+N1-7G3+): 

 W sekwencji bogatej w guaninę GGGTGGGCAGGGTGAGTGGGGTGGGAGGACAGATGAGGCAACACAGGG 
zidentyfikowano element spełniający kryteria G-kwadrupleksu GGGTGGGCAGGGTGAGTGGG  (oraz w dri-
gim wariancie sekwencyjnym GGGCAGGGTGAGTGGGGTGGG) położony w sekwencji promotorowej w po-
zycji -1975 (-1970 w drugim wariancie) od miejsca inicjacji transkrypcji TRα (zgodnie z sekwencją wzorco-
wą NCBI acc.no. : NG_023345.1) 

 W sekwencji bogatej w guaninę: W sekwencji bogatej w guaninę 
GGGGAACCGGCGGGGCCAGGGGGGTGCTGGGGTAATTAGGG zidentyfikowano element spełniający kryteria 
G-kwadrupleksu GGGAACCGGCGGGGCCAGGGGGGTGCTGGG  (oraz w drigim wariancie sekwencyjnym 
GGGGCCAGGGGGGTGCTGGGGTAATTAGGG, gdzie można wyróżnić inne nukleotydy G które mogą aktyw-
nie brać udział w budowaniu płaszczyzny G-kwadrupleksu), położony w sekwencji promotorowej w pozycji 
-318 (-308 w drugim wariancie) od miejsca inicjacji transkrypcji TRα (zgodnie z sekwencją wzorcową NCBI 
acc.no. : NG_023345.1) 

III.3. Bioinformatyczna identyfikacja alternatywnych sekwencji promotorowych genu THRB. 

Analiza miała na celu identyfikację potencjalnych sekwencji promotorowych alternatywnych miejsc 
inicjacji transkrypcji wewnątrz genu THRB (NCBI Reference Sequence NT_022517.18, sekwencja przebadana w 
zakresie 24096993 – 24480452). Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania Neural Network 
Promoter Prediction [18*], z zastosowaniem następujących parametrów: Type of organism: eukaryote; Include 
reverse strand; Minimum promoter score: 0,98. Sekwencje poniżej prezentują potencjalne (ustalone wyłącznie 
in silico) miejsca inicjacji transkrypcji w obydwu kierunkach (forward, reverse). Potencjalne cząsteczki RNA 
rozpoczynają się od nukleotydu zaznaczonego powiększoną literą. Potencjalne sekwencje promotorowe ułożo-
no wg kolejności nukleotydów od 5’ do 3’ końca genu THRB. Badanie prowadzono na fragmentach sekwencji 
99960 nt. 

Podstawa analizy: Transkrypcji inicjowanej z głównego promotora powszechnie towarzyszy transkryp-
cja uruchamiana z sekwencji wewnątrz-genowych i między-genowych [57], co mogłoby wyjaśniać brak jednego 
miejsca inicjacji transkrypcji receptora TRβ1, którego liczne warianty mRNA mogą rozpoczynać się w różnych 
miejscach sekwencji kodującej 5’UTR genu THRB [25].  

Wynik analizy: Liczne potencjalne miejsca inicjacji transkrypcji o wysokim współczynniku dopasowania 
do wzorcowej, promotorowej sekwencji konsensusowej sugerują możliwość co-transkrypcji inicjowanej we-
wnątrzgenowo, na co wskazywać mogą również potwierdzone już w literaturze transkrypty genów w obrębie 
sekwencji THRB (THRB-IT1, NR1D2 w. G i F, RPL31P20, LOC644990), z których co najmniej część może pełnić 
funkcję transkryptów NAT (Ryc.2 w treści artykułu). Rzeczywiste promotory wymagają jednak szeregu dodat-
kowych, specyficznych elementów regulatorowych, które nie były badane przez oprogramowanie Neural Ne-
twork Promoter Prediction [18*]. Fizyczne potwierdzenie obecności wewnątrzgenowych, alternatywnych pro-
motorów wymagać będzie bezpośrednich badań laboratoryjnych.  
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Sekwencje potencjalnych, alternatywnych promotorów wewnątrz genu THRB. Czerwonym kolorem czcionki 
wyróżniono wyznaczony bioinformatycznie promotor [18*], występujący również w znanej sekwencji promoto-
rowej THRB (NCBI GeneBank: GI:249930).  

Promoter predictions for 1 eukaryotic sequence with score cutoff 0.98 (transcription start shown in 
larger font):  

Start          Koniec          Wynik               5’                   Sekwencja potencjalnego promotora                Start transkr.  3’ 

 1240  1290    0.99    CAAAATTTTAAATAAAGGCAGGCTCAGACCCTGCACTTGTATCACTGGCC 

 2960  3010    0.99    CAAAGACAAATTAATAGGGCGGCCGTTCTGGGACCTGAGGAGTGTCTCAG 

 3920  3970    0.99    TTCCTACGCCTATAAAAGTGGAGAGACCGGGGAGGTGCGGCGCGGCCCTG 

 7703  7753    1.00    ATCAGACTGTTAAAAATGGGAGGGGAAGAAAGATCAAAATCTTGTAGAGG 

 7832  7882    1.00    CCAAGTTAACAGAAAAAAAGGGGGTCTGGAGGTGGCATGCATTAAACTTG 

 9113  9163    0.99    AATTTTGGCATTTAAACAAGTGGGGGGGAGTATCCAAATCACTGAGTCAC 

11523 11573    0.99    TAGCATGCATTATAAATGTCCAAGAAAGGGGAGAGCAGGTAGCAAAATTC 

13286 13336    0.98    TGCAAAGGACTATAAATGAGGCCATTGGAGCAGGCAGGAGCCAGATGGCG 

25938 25988    1.00    AAGTAGATTGTATATAAGAGCATAGGACAGATGGTGAGTCACAGATAAGC 

26060 26110    1.00    TTATAATTTATAAATAAAAGGGCACAAGAGTGCAAATTTGCTGCTTGAAG 

26775 26825    0.99    CAGACTGGACTATAAATATGGGTGTCCCTACTAGCTAGGTGATAAGATCT 

43216 43266    0.99    CTCTGCCTATTAATAAAAGACCCCACTGAATGAAGCCGGAATTCTTTTAG 

50380 50430    0.99    CAAGTCTTTTTAATAAAGACCCCTAGCTAAAGGCTGCTTCTCTAGCCGAT 

52862 52912    0.99    CAGTGTATAAAATAAAAATTGCCTACCTTAGTATTCAGAGATAGCTGCTG 

54057 54107    0.99    TTTTCAAATTTAAAAAATCTTGGACCGGGCACGGTGCCTCATGCCTGTAA 

61842 61892    1.00    TATGTATGTATATATATATACACACACACATTTTTATGATATATATATGA 

70407 70457    0.99    AGGAAGAGTTTTAAAAACTTGCCACCACCTGGTGAAACTGAACCTTAAAC 

78639 78689    0.99    TGGGTAGTTCTTCAAAAGGGCCCCATGCTGAGTTGACTGCTCTGCTGGTT 

82409 82459    0.99    ATTAGTCTTTTATAAATAGAGCGCTTTATGCATTGGACAGACTCCAAGGA 

96136 96186    1.00    CAAATACTTCATAAAAAGGCGGAGTTGACATTTCTGGGTCAAAAATTATA 

97815 97865    0.99    AACTGAAGTCTATATAAAAGGGATGGACTTTTTTTTTAAAAGCTCGTTTG 

98643 98693    0.99    GTAATCTTTCTAAAAATGTCCCTCACATTGAAGGACATCCAAAAGGCAGT 

99777  99827     0.99    TTTGTTATATATGTATACATGTGCCATGTTGGTGTGCTGCACCCATTAAC 

 

+9960↓   

 2830  2880    1.00    ATGCCTATATATATATATATGCCTTGTGGAGATACAATTCACATACCATA 

 3947  3997    0.99    GAGTGAGTTTTTAAAATAGCCTCCTCATCAATGTGACAAACTTCATGGGG 

 9294  9344    1.00    GGGCAGACAAAAAAAAAGGGGGGGAATTGAGATAGGAAGCAGTTTGTAGA 

11661 11711    0.99    TATTGGTGTACATAAATGGGGAAGTGAGGACTTTAATCTACTGTCCAGGT 

26766 26816    0.99    CAGCAAATACTATAAATTGGGGTTTTGGGAGGGGGAGCACACCATTGTAG 

29372 29422    1.00    GAGAGGAGTGTTAAAAAATAGCCCAGCATAGGGGTAAAATACTGCTGCAG 

54296 54346    1.00    GGAGATATATATATATATATCCCTACATATTTGTGTATATGTGTGTTACA 

58497 58547    0.99    CACTTTACAAAAAAAAAAAGGCCACTAATACAATGCAATCAATCTAGCTC 

62014 62064    1.00    TCCTTGAGTGCTAAAAAGGCAGGCGGATCATGAGGTCAGGAGATCGAGAC 

64636 64686    1.00    CTGACTGCTTTTTAAATGCCCTATAAAATGCAGACTTCTCATATATCTTA 

78893 78943    0.99    GAAGTGACTTTCAAAAAGTGGCACCCGAAGCAATGACTTGACTGAAAGTA 

82530 82580    0.99    CGAGAAGGAAGAAAAAAGGGGGAGAGGGTGAGCACAATGTCTTCTGAAAG 

84467 84517    0.98    TTGATGTTATTTAAAAAAAAGACCTCTCCTCAGAAAATACATTTATTATA 

85198 85248    0.99    TTTTTTTTTTTAAAAAAAGCCTTTGAACCAAACTGTGAATGAACAGTGTA 

87187 87237    0.99    GAAGAGGGGCTAAAATTGGCAGGCCATTTGCAAGGCTGTTCTATAATCCA 

87292 87342    0.99    AGAAGAGAGATTTAAAAGGGGGAATTCACAACATTTGGAGATTAACTGGA 

87423 87473    0.99    GACTCAGGTGTAAAAAAGGGGCTTAGGGAAAGATAGGGAGATGTCACATC 

89942 89992    1.00    AGACCTGGCCAAAAAACGGGAGCCAGAGGAAAGGGTAGGGAAGAGCTTTC 

91951 92001    0.99    ATTATATTTATAAAAACAGCCAAGAACTCTCATATGATTCATTTTTTTAT 

93631 93681    1.00    GCCTTTTGTATATAAAATGTAGGCCAGCTACCTCTACAGCAATGGTTTTC 

94681 94731    0.99    ATATCTACTTTTAAAAAAAGGTGTTCATTTTAACCTTGTGATTTATATTT 

99377  99427    0.99     AAACTGTTTTAAAAAATTGTGGGGGAAATGCAGTTACACTTGGTAATCTG 

+199920↓ 

1265  1315    0.99    CATCCAGGTTTTTTAAAGCTCCCAGGTGATTATAATGTGCAGCATCAAGT 

10546 10596    0.98    AACAAGGGGTTAAAAAAAAAGAGCAGTCACATACTCACAGAAAGTAGACA 

32842 32892    1.00    TCATTAAGTGTTAAAAGAGGGCAGAGACTCTATGATCTAACTTCACTCTA 

35407 35457    0.99    CAGCAAAAAAAAAAAAAGGCCTGTAACCCCAATCCACATGAAGTTTACTA 

35746 35796    0.99    AGATAATGTGTATAAAGAGTCTGGCATACACATTCGGTACATGGCAGCTG 

54844 54894    0.98    TACAGCCATTTATATACTGCCGTCACCACAGTCTCCTTTCAGGATACCTT 
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56525 56575    1.00    GTGGGAAGGCTTTAAATAAGCCAGAGGGGAGGGGGGATTCTTCAGTTGCA 

64240 64290    0.99    CCTGGCGTGGAAAAAAATCCCAGCTCATTTTTCCAAAGCCAAACTCACAT 

72229 72279    0.99    CTACAAATTTATAAAACAGGCAGCAGGTCAGCTTTGGCCCATACTTTGTG 

73870 73920    0.98    CCCAGGTTTTTAAAAATTTCCCTTATGACAACTGAGGTTGAGCATTTTTT 

81782 81832    0.98    TTTCAAACTTTTTAAATGGCTCATAGTTTCCTCTGACGCTGCTTTTATAG 

82823 82873     0.99     AACTTGAAGTAATAAATGTGTGGCCCTGCAGCAGTGCATCACCCAGACGA 

 

+299880↓   

 597   647    1.00    CTAGTAGTTAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGCGGGGGGAGACACTTTG 

 7813  7863    1.00    ATGTATATATATATATATTAGCTTGCTCATTTTTGCTCTCTATATCCATG 

 8516  8566    1.00    TCTAGGCATTTAAAATAAGGGGGAATGTGTTGATTACTCCGACAGGCAAC 

10206 10256    1.00    ATATATATATATATATATTTGAGGAGATCTGAGAAATTGAAAGGGCTATA 

11155 11205    0.98    CCTTGGTTCAGCATAAAAATGCCACCAGGAAACCTGTGTCATCTTGGTCC 

15818 15868    0.98    GTTCTTAGAATATAAACACACCTCTTAGCCTTGTGCCCACCTCCTCCAGT 

15896 15946    0.99    CATTGAACTATATAAAAATAAATGAAGGGACGCCAAACAAAACATCATGT 

17794 17844    0.99    ACACTCCATTTTTAAAGTGGCCCTCCAATATGATAATCATATTTTCCCTT 

18412 18462    0.99    TGAACTGGAATAAATATGAGCCTCTATCCACACTGCCCGGGTCCCAGAAA 

21078 21128    0.98    CACCTTTCTCCATAATAGGGGCAAAGAGCACATTGTCCACGGTCTGAAGA 

23431 23481    0.98    GTTCATTTATAAAAAAGAGCAGACATTCCACTGTTGGCTTAGCAAATAGA 

25048 25098    1.00    TAAAAATTTTTTTTAAAATGTGGCCAGTCATAGCTGCTGTAGGACTATTG 

27434 27484    0.99    CAGGTGGGAAAATAAAGGCCCCACCTACAATAGGAGAAATGATACAGTCA 

29412 29462    1.00    TTATTATGTATATATAATTATGTCACTTACTAGGCCAGTCATCATTCTAA 

32984 33034    1.00    TTGGCATGTTTTAAAAACCAGCGGGACCTATGTGTCATGGGAAGATGGTT 

33863 33913    0.99    AGTAACAACATATATATGGAACAGGCCTGGGCAGTGAATCAGCCTTATAC 

34294 34344    0.98    CATGTGTGTGTATATATTGCCCAAAGTGACTATTGTTGGCTTCTTTGCGA 

35583 35633    0.99    TCTGCTGTTCTTAAAAATTCCTGCAGAACGTTTCAGGCTCTTTTCTCTTT 

54857 54907    1.00    CTTTTTCCTCTTAAAAAAAGGGATCACGAGCCTCCCACTTACTGCTCCAT 

58569 58619    0.99    GCTAGCCATGTAAAAAGGCCACACAGAAAGAGAGATTCCCAAGCAGCCCA 

63243 63293    1.00    TATATATATATATATATATGACTCTCTGCCTTTTTGAATGTGTGCCCACA 

69623 69673    0.99    CAGAATTGGTTTCAAAAGTGGGGCCTGCCCCAGTTTGCATACTTTGTGAC 

69864 69914    1.00    CAGTGCTTTTTAAAAAATGAGCGGAAGGAGAGAATTCATATGTATGGATT 

71452 71502    0.99    GGGGCCAGCTGAAAAATGGGGGTCTTGGGGTGGTGTCAGACGCCATCTTT 

75867 75917    1.00    CCCGCCCCCCAATAAAGGCCTGGAATTGGACAAAGCAAGCCTTCCCCCTT 

78699 78749    0.99      TAGTATGGCATATAAACAGCCATCCAGCCAGCCGCAAGTAAAGGAACGTT 
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