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BEVEZETÉS 

 

Első képviselőjük felfedezése óta (Lee et al., 1993; Wightman et al., 1993) a mikroRNS-

ek (miRNS) világa az egyik legintenzívebben kutatott tudományterület. Ezek a kis nem 

kódoló RNS-ek a transzkripciós faktorokhoz mérhető szerepet töltenek be a génexpresszió 

szabályozásában (Filipowicz et al., 2008; Carthew & Sontheimer, 2009; Ghildiyal & 

Zamore, 2009; Slezak-Prochazka et al., 2010). A legtöbb ilyen 20-24 nukleotid (nt) 

hosszúságú kis RNS molekula az ún. kanonikus miRNS érési útvonalon keletkezik. Ennek 

során egy hosszú elsődleges átiratból (pri-miRNS) a Drosha enzim a DGCR8 RNS-kötő 

partnere segítségével vágja ki a hajtűszerű struktúrákat (pre-miRNS), melyek az Exportin-5-

ön keresztül transzportálódnak a sejtmagból a citoplazmába. Itt a pre-miRNS-t a Dicer nevű 

enzim hasítja, melynek következtében egy miRNS:miRNS* kettős szálú kis RNS keletkezik. 

Ez a duplex egy Argonauta fehérjét is tartalmazó komplexbe integrálódik (RNA-Induced 

Silencing Complex, RISC), az egyik szál lebomlik, a másik pedig (az érett miRNS) beépül, 

és ezzel kialakul az érett RISC. A génexpresszió szabályozása a miRNS és a cél mRNS 

3’UTR-ének részleges bázispárosodása révén, mRNS destabilizáció/transzlációs gátlás 

formájában valósul meg (Huntzinger & Izaurralde, 2011). 

A molekuláris biológiai technikák és a bioinformatika fejlődésének köszönhetően 

napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a kanonikus miRNS biogenezis mellett számos 

alternatív miRNS érési útvonal is létezik. Ezek a miRNS-ek a „klasszikus” érési útvonal 

bizonyos lépéseinek kikerülésével keletkeznek. Leginkább az jellemző rájuk, hogy a 

kanonikus érés folyamán bekövetkező két endonukleolitikus RNS hasítási lépés közül az 

egyiket elkerülik, és más megoldással hidalják át. Ennek alapján két fő csoportba oszthatóak: 

a sejtmagban lezajló első hasítási lépést elkerülők a Drosha/DGCR8 független, a 

sejtplazmában történő második hasítást elkerülők pedig a Dicer független útvonalon 

keresztül képződő miRNS-ek (Miyoshi et al., 2010; Yang&Lai, 2011). 

A Drosha/DGCR8 független útvonalak egyik legjelentősebb képviselője a mirtron 

biogenezis, melyet gerinctelenekben (D. melanogaster, C. elegans) fedeztek fel (Okamura et 

al., 2007; Ruby et al., 2007). A mirtron útvonalon processzálódó miRNS-ek (mirtronok) 

intronokban helyezkednek el, de ebben az esetben az intron kicsi (50-100nt), és egészében a 

pre-miRNS formának feleltethető meg. Érésük két fő pontban tér el a klasszikus miRNS 

biogenezis útvonaltól: nem igényli a DGCR8/Drosha komplex működését, ill. erősen függ a 

splicing-tól.  
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Bioinformatikai predikciók és mélyszekvenálási adatok alapján valószínűsítették 

mirtronok létezését magasabbrendűekben, köztük emlősökben is (Berezikov et al., 2007; 

Babiarz et al., 2008; Glazov et al., 2009; Chong et al., 2010; Babiarz et al., 2011). Az emlős 

mirtronokon belül humán mirtron szekvenciákat is prediktáltak, de konkrét kísérletes 

validálás, illetve mélyebbre ható vizsgálatok sem humán, sem más emlős mirtronok esetében 

nem történtek.  

 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az egyik legjelentősebb nem kanonikus mikroRNS érési útvonalat, a mirtron 

biogenezist gerinctelenekben fedezték fel. Ennek az útvonalnak a létezését valószínűsítették 

emlősökben is, de munkám kezdetekor nem állt rendelkezésre erre vonatkozó kísérletes 

bizonyíték, így kutatásainkhoz az alábbi célokat tűztük ki:  

 

� Három prediktált humán mirtron és egy Drosophila mirtron (kontroll) 

képződésének és funkciójának vizsgálata eredeti szekvencia környezetből 

humán sejtekben. 

 

� A határoló exonok hatásának vizsgálata az expresszióra: expresszió és 

funkció vizsgálata heterológ környezetből. 

 

� Humán mirtronokat stabilan expresszáló sejtvonalak létrehozása a Sleeping 

Beauty transzpozon alapú génbeviteli rendszer segítségével. 

 

� A mirtron biogenezis útvonal létezésének igazolása magasabbrendűekben: 

splicing függés, ill. a DGCR8/Drosha komplextől való függetlenség 

bizonyítása. 

 

� Mirtron eredetű érett miRNS-ek direkt detektálása. 
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MÓDSZEREK 

 

� Az értekezésben bemutatott kísérletekhez több mint ötven különféle plazmid 

konstrukciót (prediktált mirtronokat, kanonikus miRNS-eket és egyéb 

kontrollokat kifejező vektorok, luciferáz szenzor/ mutáns szenzor párok stb.) 

hoztunk létre, az általános klónozási protokolloknak megfelelően. A vektorok 

sikeres transzfekcióját az EGFP fehérje segítségével, fluoreszcens 

mikroszkóppal ellenőriztük. 
 

� A megfelelő szekvenciák kiválasztását bioinformatikai módszerek 

alkalmazásával végeztük, az interneten ingyenesen elérhető programok 

segítségével. 
 

� Azt, hogy az adott prediktált mirtron valóban ki tud-e vágódni a határoló exonjai 

közül, a mirtront kifejező vektor transzfekcióját követő RNS izolálás (48h), majd 

az RNS minták reverz transzkripcióját követő PCR (RT-PCR) segítségével 

állapítottuk meg. A pontos splicingot a PCR termékek szekvenálásával 

ellenőriztük.  
 

� Azt, hogy a prediktált mirtronból keletkezik-e funkcionális, érett miRNS, 

luciferáz esszé segítségével vizsgáltuk, szenzor és mutáns szenzor párok, illetve 

„nem felismerő” miRNS kontrollok alkalmazása mellett. 
 

� A prediktált mirtronokat és kanonikus miRNS kontrollokat stabilan expresszáló 

sejtvonalakat a Sleeping Beauty transzpozon alapú génbeviteli rendszer 

segítségével hoztuk létre, EGFP alapú sejtleválogatással. 
 

� A humán mirtron biogenezis útvonal létezését kétféleképpen igazoltuk. Egyrészt 

bizonyítottuk az érett miRNS-ek keletkezésének splicingtól való függését: 

splicing mutáns mirtron konstrukciók kifejezésével és a fentebb leírt módokon 

történő vizsgálatával (RT-PCR, luciferáz esszé). Másrészt igazoltuk az érés 

Drosha/DGCR8 komplextől való függetlenségét: DGCR8 deficiens egér 

embrionális fibroblaszt sejtekben végzett funkcionális vizsgálatokkal. 
 

� Humán mirtron eredetű érett mikroRNS-ek kimutatására a Northern blot és 

kvantitatív stem-loop RT-PCR technikákat alkalmaztuk. 
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EREDMÉNYEK 

 

� Az általunk vizsgált prediktált humán mirtronok ki tudtak vágódni eredeti 

genomi határoló exonjaik közül. A splicing hatékonysága eltérő, de mindegyik 

esetben viszonylag alacsony volt. A vizsgált Drosophila mirtron kontroll 

esetében – a bíztató predikció ellenére – emlős sejtekben nem tudtuk kimutatni a 

splicingot. 

� Eredeti exoni környezetből kifejezve csak két prediktált mirtron szekvenciából 

(mir-1226 és mir-877) képződött funkcionális, géncsendesítésre alkalmas 

miRNS. 

� Heterológ környezetből expresszálva a kiválasztott három prediktált mirtront, a 

mir-877 és mir-1226 esetében hasonló eredményeket kaptunk az endogén 

környezetből mértekhez.  

� A Sleeping Beauty transzpozonos rendszer segítségével sikeresen létrehoztuk az 

általunk vizsgált mirtronokat stabilan kifejező sejtvonalakat. Az overexpresszió 

nem érintett semmilyen alapvető, vitális sejtfunkciót, normál fenntartási 

körülmények között nem találtunk különbséget a parentális sejtvonalhoz képest. 

� Az általunk vizsgált mindhárom sejtvonalban a mir-877 mindkét karjából 

funkcionális miRNS képződött. A 3’-karból származó miRNS jelentős, az 5’-

karból származó miRNS-sel összevethető mértékű géncsendesítő hatást mutatott. 

� Az 5’ splice hely mutációja mind a mir-1226, mind a mir-877 esetében 

megakadályozta a funkcionális miRNS-ek keletkezését. Ezek a kísérletek 

bizonyították az érett miRNS képződés splicing függését.  

� DGCR8 deficiens egér embrionális fibroblaszt sejtvonalban, a kanonikus miRNS 

kontrollal ellentétben, a mir-877 szekvenciából funkcionális miRNS-ek 

képződtek. Ezzel igazoltuk, hogy az emlős mirtron biogenezis független a 

Drosha/DGCR8 komplextől.  

� A mir-1226 eredetű pre- és érett miRNS kimutatható volt Northern blot 

technikával, míg a mir-877-ből származó processzált RNS formák nem. 

� A mir-877 mirtronból származó érett miRNS-ek megbízható detektálása 

érdekében optimalizáltuk a kvantitatív stem-loop RT-PCR technikát. Ezeknek a 

vizsgálatoknak a folyamán: 
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o megállapítottuk a reverz transzkripció során átírandó totál RNS optimális 

mennyiségét különböző endogén kontrollok esetében; 

o megmutattuk, hogy az endogén kontroll és a mérni kívánt miRNS reverz 

transzkripciója egy reakcióban is elvégezhető; 

o kimutattuk, hogy a DNS szennyeződés nagymértékben befolyásolhatja a 

miRNS-ek mérését ezzel a technikával; 

o megállapítottuk, hogy a DNS szennyeződés zavaró hatása szekvencia 

specifikus, mert csak a mérendő érett miRNS előformáját kódoló DNS 

templát adott fals pozitív jelet; 

o vizsgálataink azt mutatják, hogy a DNS-ről történő fals miRNS detektálás 

főként a reverz transzkripció során realizálódik. 

� A kvantitatív stem-loop RT-PCR megfelelő optimalizálása, és egy finomított 

protokoll kidolgozása után, megbízhatóan detektáltuk a funkcionális esszékben 

aktivitást mutató mirtron eredetű érett miRNS-eket. A miR-1226 szintje egy 

nagyságrenddel nagyobb volt a miR-877-5p és miR-877-3p szintjéhez képest. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Eredményeink azt mutatják, hogy a gerinctelenekben leírt splicing függő, de a 

Drosha/DGCR8 komplextől független mirtronikus miRNS biogenezis útvonal létezik 

gerincesekben, emberben is. Bár nem minden prediktált szekvencia bizonyult valódi 

mirtronnak, vannak olyan humán mirtronok, amikből géncsendesítésre alkalmas miRNS-ek 

keletkeznek, és ez az érés független a határoló exonok szekvenciájától. A mir-877 

speciálisnak tűnik olyan szempontból, hogy a pre-miRNS mindkét karjából szimultán 

keletkezik a RISC komplexbe beépülő, génexpressziót gátló miRNS. Érdemes kiemelni 

ennek kapcsán, hogy a miRNS-ek mindkét „karját” fontos lenne megvizsgálni a miRNS-ek 

biológiai funkciójának tanulmányozásakor. Eredményeink alapján úgy tűnik továbbá, hogy a 

mirtron splicing hatékonysága, az érett miRNS abundanciája és a géncsendesítő képesség 

között nincsen egyenes arányú összefüggés.  

A kvantitatív stem-loop RT-PCR optimalizálására irányuló kísérleteink azt mutatták, 

hogy egy adott miRNS előformáját kódoló DNS képes templátként szolgálni az adott 

miRNS-re irányuló specifikus reverz transzkripció során. Az, hogy a miR-1226 egy 

nagyságrenddel nagyobb mennyiségben volt detektálható a mir-877-ből származó érett 
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miRNS-ekhez képest, megmagyarázhatja, hogy a Northern blot technikával miért csak az 

előbbi miRNS-t tudtuk kimutatni. 
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