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„Shine bright like a Broccoli” – projekty nowych 
fluorescencyjnych ryboprzełączników, analiza ich 
struktury drugo- i trzeciorzędowej oraz działania 
w warunkach in silico i in vitro.



Technologie RNA
● RNA to chemiczny “kuzyn” DNA (rys. 1).
● Pełni w komórce różne funkcje związane z ekspresją genów, 

w zależności od frakcji  (mRNA, tRNA, siRNA itd.)
● W komórkach jest zwykle jednoniciowy i w może przyjmować 

różne formy przestrzenne, które charakteryzuje:
○ Struktura drugorzędowa – schemat parowania nukleotydów
○ Struktura trzeciorzędowa – trójwymiarowy kształt 

cząsteczki
● Odpowiednie narzędzia bioinformatyczne umożliwiają 

przewidzenie tych struktur
● W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania 

cząsteczkami RNA w biotechnologii i medycynie - m.in. 

Rys. 1: Porównanie budowy RNA i DNA
Na podstawie: courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/structure-and-function-of-rna/

narzędzie inżynierii genetycznej 
CRISPR-Cas9, nowoczesne szczepionki 
mRNA przeciwko COVID-19



Czym są ryboprzełączniki?

Rys. 3: Przykład działania ryboprzełącznika ingerującego w translację. 
Na podstawie: 2015.igem.org/Team:Exeter/RNA_Riboswitches
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Ryboprzełącznik to cząsteczka RNA, która może wiązać daną małą 
cząsteczkę chemiczną (ligand), co skutkuje zmianą jego struktury 
i wywołuje odpowiedni efekt na ekspresję danego genu w komórce – 
hamuje lub pozwala na zajście transkrypcji lub translacji (rys. 2). 
Ryboprzełącznik wchodzi w skład mRNA razem z kontrolowanym 
genem. Ryboprzełącznik składa się z: aptameru (fragmentu 
wiążącego ligand) i platformy ekspresyjnej (fragmentu 
zmieniającego strukturę po związaniu przez aptamer ligandu; zawiera 
m.in. RBS – miejsce wiązania rybosomu) – rys. 3.

Rys. 2: Schemat ekspresji genów. Żółtymi strzałkami zaznaczono procesy, w które może ingerować 
ryboprzełącznik. Źródło: 
pl.khanacademy.org/science/ap-biology/gene-expression-and-regulation/translation/a/translation-overview

Rys. 4: Budowa ryboprzęłącznika.



Fluorescencyjne ryboprzełączniki

● W ostatnich latach stworzono kilka syntetycznych aptamerów, 
zdolnych do emisji fluorescencji po związaniu fluoroforów 
(cząsteczek mogących wywołać fluorescencję)

● Większość fluorescencyjnych aptamerów (Mango, Szpinak, 
Brokuł, Kukurydza – są to oficjalne nazwy aptamerów)  zyskała 
swoją nazwę od barwy emitowanego światła

● Fluorescencyjne aptamery wykazują znaczną przewagę 
w stosunku do innych technik obrazowania, np. do popularnego 
białka zielonej fluorescencji (ang. green fluorescent protein, GFP)
○ Charakteryzują się wysokim stosunkiem ich sygnału do szumu 

tła, czyli ich sygnał jest bardzo wyraźny
○ Pozwalają na znacznie szybszą detekcję ekspresji genów

○ Możliwe jest określenie dokładnej lokalizacji 
RNA w komórce, co może dostarczać badaczom 
istotnych danych.

Rys. 5:  Działanie fluorescencyjnych aptamerów RNA. 
Źródło: frontiersin.org/files/Articles/202001/fchem-04-00029-HTML/image_m/f
chem-04-00029-g001.jpg

Sam aptamer nie 
wykazuje fluorescencji

Sam fluorofor nie 
wykazuje fluorescencji

Aptamer wiąże fluorofor 
→ fluorescencja 



Założenia i cele projektu
Cel projektu: zaprojektowanie metodami in silico cząsteczek 
regulujących translację, opartych o aptamer o nazwie Brokuł

Najważniejsze założenia:
1. Aptamery naszych konstruktów muszą być jak najbardziej 

strukturalnie podobne do aptameru Brokuła (w celu zachowania 
zdolności do emisji fluorescencji mimo substytucji)

2. Substytucje nie mogą dotyczyć nukleotydów, które 
bezpośrednio biorą udział w wiązaniu liganda, a więc 
w wywoływaniu fluorescencji – takie substytucje mogłyby 
spowodować brak funkcjonalności ryboprzełącznika

3. Przy modelowaniu pełnego ryboprzełącznika 
musi zostać uzyskany stan OFF (ze względu na 
brak możliwości modelowania z ligandem)

Używane terminy:
● RBS – miejsce wiązania rybosomu; sekwencja w mRNA, 

do której wiąże się rybosom, by przeprowadzić translację
● Konstrukt – zaprojektowana cząsteczka
● In silico (łac. w krzemie) – wykonane za pomocą 

symulacji lub programu komputerowego
● In vitro (łac. w szkle) – procesy biologiczne 

przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, poza 
organizmem

● In vivo (łac. na żywym) – procesy biologiczne 
przeprowadzone w organizmie

● Stan OFF – brak ligandu w środowisku, RBS związany 
przez aptamer, translacja wstrzymana.

● Stan ON – aptamer związany z ligandem (fluorescencja), 
RBS dostępne dla rybosomu, translacja może zachodzić.



Plan badania

Rys. 6: Schemat procesu badawczego. 

● Po zdecydowaniu, że użyjemy właśnie aptameru Brokuła, 
musiałyśmy zaprojektować odpowiednią platformę ekspresyjną.

● W trakcie pracy nad naszymi cząsteczkami opracowałyśmy wiele 
konstruktów, których działanie weryfikowałyśmy za pomocą 
narzędzi bioinformatycznych.

● Jeżeli wyniki okazywały się niekorzystne, odpowiednio 
modyfikowałyśmy sekwencję lub odrzucałyśmy dany konstrukt, 
jednak wykorzystywałyśmy wyniki, żeby dowiedzieć się, które 
z naszych podejść do projektowania były prawidłowe.

● Ostatecznie udało nam się zaprojektować dwie 
cząsteczki, dla których wyniki analiz 
bioinformatycznych były najbardziej obiecujące.

Wprowadzanie substytucji do aptameru i projektowanie 
reszty sekwencji (platformy ekspresyjnej)

Analiza parowań nukleotydów (struktury drugorzędowej) 

Analiza kształtu trójwymiarowego
(struktury trzeciorzędowej)

Analizy doświadczalna (in vitro) – w trakcie

Oryginalna sekwencja aptameru Brokuła



Nasze cząsteczki
struktura drugorzędowa

Stan OFF: miejsce wiązania rybosomu 
związane, rybosom nie może się 

przyłączyć, transkrypcja nie zachodzi, 
brak fluorescencji

Miejsce wiązania 
rybosomu dostępne dla 

rybosomu, translacja 
zachodzi

Ligand wiąże się do kieszeni utworzonej 
w obrębie aptameru, co skutkuje 

fluorescencją

Konstrukt “Bright”

Konstrukt “Shine”

Stan ON: miejsce wiązania rybosomu 
wolne, transkrypcja zachodzi, występuje 

fluorescencja

Rys. 7: Struktura drugorzędowa konstruktów

Ligand (DFHBI)



Nasze cząsteczki
struktura trzeciorzędowa

Rys. 8: Trzeciorzędowa struktura ryboprzełącznika “Bright” i “Shine”. Modele powstały w wyniku 
komputerowej symulacji zwijania cząsteczki przeprowadzonej w programie SimRNA.

Miejsce wiązania 
rybosomu (RBS)

Aptamer konstruktu 
“Shine”

Kodon START (AUG)

Aptamer 
konstruktu “Bright”

Kodon START (AUG)

Miejsce wiązania 
rybosomu (RBS)



Rys. 10: Strukturalne porównanie (superpozycja) modeli 
zmodyfikowanych aptamerów naszych konstruktów oraz oryginalnego 
aptameru Brokuła, według przewidywań programu SimRNA. Według 
odpowiednich obliczeń, podobieństwo w położeniu atomów pomiędzy 
tymi modelami osiągnęło istotność statystyczną p ⩽ 0.01.

Nasze cząsteczki
struktura trzeciorzędowa c.d.

Rys. 9: Doświadczalnie wyznaczony model 
oryginalnego aptameru Brokuła ze związanym 
ligandem.
Źródło: Puchta O i wsp. Genotype-phenotype 
map of an RNA-ligand complex. bioRxiv 2020.

Ligand
(DFHBI)

Aptamer 
konstruktu “Bright”

Aptamer konstruktu 
“Shine”

Oryginalny 
aptamer Brokuła



Nasze konstrukty
analiza działania in vitro

Sprawdzenie, czy konstrukty wiążą ligand i wywołują 
fluorescencję ✔

SHAPE probing, czyli doświadczalne ustalenie struktury 
drugorzędowej przyjmowanej przez cząsteczki

Sprawdzenie, czy konstrukty oprócz wywoływania 
fluorescencji mogą kontrolować translację

Wybranie genu poddawanego kontroli i potencjalne 
sprawdzenie działania in vivo

Rys. 11: Plan analiz doświadczalnych

● Metody bioinformatyczne stosowane w biologii strukturalnej nie są 
całkowicie wiarygodne i nie mogą całkowicie zastąpić pracy w 
laboratorium. Z tego powodu uzyskane przez nas wyniki za pomocą 
narzędzi bioinformatycznych są w trakcie analiz doświadczalnych.
● Zostało potwierdzone doświadczalnie, że nasze cząsteczki 

wiążą ligand i wywołują fluorescencję.
● Jeżeli na którymś etapie 

przedstawionego na rys. 11 planu 
analiz doświadczalnych wyniki 
okażą się negatywne, będzie to 
oznaczało powrót do analiz 
bioinformatycznych.



Praktycznie zastosowanie wyników

Zgodnie z naszą wiedzą, ryboprzełączniki kontrolujące translację, a jednocześnie 
wykorzystujące aptamer Brokuła, nie zostały przed nami jeszcze zaprojektowane.

● Kontrolowanie ekspresji wybranego genu w komórkach bakterii – wystąpienie lub 
brak fluorescencji może dostarczać danych dotyczących czasu trwania i miejsca 
zachodzenia procesu translacji w komórce

● Analiza funkcji danego genu przez jego wyłączenie (knock-out)
● Przemysł biotechnologiczny – kontrola produkcji przez mikroorganizmy białek, 

których ciągłe wytwarzanie jest dla tych organizmów wyczerpujące
● Wartość poznawcza – dalszy rozwój badań nad syntetycznymi cząsteczkami RNA

Fluorescencyjny aptamer + możliwość kontroli translacji = szerokie możliwości zastosowania naszych 
cząsteczek w różnych eksperymentach biologicznych


