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ROLA mikroRNA W ROZWOJU SERCA

microRNAs ROLE IN HEART DEVELOPMENT

Agnieszka ZAJKOWSKA, Maciej MAŁECKI
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Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie: MikroRNA (miRNA) są klasą jednoniciowych, niekodujących, endogennych, krótkich 
cząsteczek RNA, które uczestniczą w regulacji ekspresji genów poprzez hamowanie translacji doce-
lowego mRNA. Cząsteczki te, uczestniczą w licznych procesach fizjologicznych w tym w rozwoju 
serca. Zaburzenia ekspresji miRNA podczas kardiogenezy, mogą prowadzić do występowania wad 
wrodzonych serca lub upośledzenia czynności serca. Odkrycia mikroRNA i ich ogromnego potencjału 
regulacyjnego, zwiększają wiedzę na temat rozwoju serca oraz chorób naczyniowo-sercowych. Pon-
adto, istnieje realna możliwość wykorzystania mikroRNA zarówno w terapii, jak i jako biomarkerów 
diagnostycznych.

Słowa kluczowe: mikroRNA, rozwój serca, serce, wady serca wrodzone 

Summary: MicroRNAs (miRNAs) are a class of single-stranded, noncoding, endogenous, short RNAs 
which play a role in the regulation of gene expression by inhibiting translation of target mRNA. Mi-
croRNAs are involved in many physiological processes including heart development. Abnormal ex-
pression of miRNAs during cardiogenesis may lead to congenital heart defects or impaired cardiac 
function. The discovery of miRNAs and their vast control potentiality increase the knowledge of heart 
development and the knowledge of cardiovascular diseases. Moreover, there is a real possibility of 
using microRNAs as therapeutic agents and diagnostic biomarkers. 
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Wykaz stosowanych skrótów: AGO2 – białko z rodziny Argonaute 2 (ang. protein Argonaute 2); AKT2 
– serynowo-treoninowa kinaza białkowa 2 (ang. serine/threonine-protein kinase 2); ALDH1A2 – dehy-
drogenaza aldehydowa klasy 1, A2 (ang. Aldehyde Dehydrogenase 1 family, member A2); ASD – ubytek 
przegrody międzyprzedsionkowej (ang. Artical Septal Defect); Bcl-2 – rodzina białek pro- i antyapop-
totycznych (ang. B cell lymphoma/leukemia-2); BMP-2, -7, -10 – białko morfogenetyczne kości -2, -7, 
-10 (ang. Bone Morphogenetic Protein 2, 7, 10); BMPR2 – receptor typu 2 białka morfogenetycznego 
kości (ang. Bone Morphogenetic Protein Receptor 2); CALD1 – kaldesmon 1 (ang. Caldesmon 1); 
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CCNB – cyklina B1 (ang. Cyclin B1); CCND1 – cyklina D1, 2 (ang. Cyclin D1, 2); Cdc42 – białko 
należące do rodziny białek Rho (ang. Cell division cycle 42); CHD – wrodzona wada serca (ang. Con-
genital Heart Disease); CNN1 – kalponina 1 (ang. Calponin 1); Cre – rekombinaza Cre; CSPG2 – 
białko rdzeniowe proteoglikanu siarczanu chondroityny 2 (ang. Chondroitin Sulfate Proteoglycan core 
protein 2); Cx40, 43, 45 – koneksyna 40, 43, 45 (ang. Connexin 40, 43, 45); DBR1/ LDBR – enzym 
rozgałęziający pętle RNA (ang. Debranching RNA lariats 1/Lariat-Debranching enzyme); DCM – 
kardiomiopatia rozstrzeniowa (ang. Dilated Cardiomyopathy); DGCR8 – składnik “mikroprocesora” 
Drosha/DGCR8 (ang. DiGeorge syndrome Critical region gene 8 microprocessor complex subunit); 
DICER – rybonukleaza typu III (ang. Dicer, ribonuclease type III); DROSHA – rybonukleaza typu 
III (ang. Drosha, ribonuclease type III); EGFR – receptor czynnika wzrostu naskórka (ang. Epidermal 
Growth Factor Receptor); EYA1 – czynnik transkrypcyjny (ang. Eyes Absent 1 homolog (Drosophi-
la)); FGF – czynnik wzrostu fibroblastów (ang. Fibroblast Growth Factor); FGFR – receptor czynni-
ka wzrostu fibroblastów (ang. Fibroblast Growth Factor Receptor); FOXP1 – czynnik transkrypcyjny 
(ang. Forkhead box P1); FRS2 – substrat 2 receptora czynnika wzrostu fibroblastów (ang. Fibroblast 
growth factor Receptor Substrate 2); FZD7 – receptor rodziny “frizzled” szlaku sygnałowego WNT 
(ang. Frizzled class receptor 7); GATA4, 6 – czynnik transkrypcyjny 4, 6, należący do rodziny GATA 
(ang. GATA binding protein 4, 6); GDP – guanozyno-5’-difosforan (ang. Guanosine-5’-Diphosphate); 
GJA1 – białko połączeń typu GAP, α1 (ang. Gap Junction protein, α1); GTP – guanozyno-5’-tri-
fosforan (ang. Guanosine-5’-Triphosphate); HAND1, 2 – białko pochodne sercowe i grzebieni neuro-
nalnych 1, 2 (ang. Heart and Neural crest Derivatives expressed 1, 2); HDAC4 – deacetylaza histonowa 
4 (ang. Histone Deacetylase 4); HMGA2 – białko należące do rodziny niehistonowych białek hmg 
(ang. High Mobility Group AT-hook 2); HOP – czynnik transkrypcyjny (ang. Homeodomain-Only 
Protein); HRT2 – czynnik transkrypcyjny (ang. Hairy/enhancer-of-split Related with YRPW motif 
2); IRX4 – czynnik transkrypcyjny (ang. Iroquois homeobox 4, 5); JARID2 – białko należące do 
rodziny demetylaz histonowych Jmj (ang. Jumonji, AT Rich Interactive Domain 2); KCND2 – kanał 
potasowy bramkowany napięciem (ang. potassium voltage-gated Channel, shal-related family, member 
2); KCNMB1 – kanał potasowy aktywowany jonami wapnia o dużym przewodnictwie (ang. potassi-
um large conductance calcium-activated Channel, subfamily M, beta member 1); MCK – mięśniowa 
kinaza kreatynowa (ang. Muscle Creatine Kinase); MEF2 – czynnik wzmacniający miocyty 2 (ang. 
Myocyte-Enhancer Factor 2); miRLC/RLC – kompleks ładujący mikroRNA/RISC; złożony z białek 
DICER, PACT, TRBP, AGO2 (ang. Micro-RNA/RISC Loading Complex); miRNA – mikroRNA 
(ang. microRNA); MLC2V – regulujący łańcuch lekki miozyny o silnej ekspresji w komorze serca 
(ang. Myosin, Light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow); MSX1, 2 – czynnik transkrypcyjny 
(ang. Muscle-Segment homeobox 1, 2); mt-COX1 – mitochondrialna cyklooksygenaza 1 (ang. mito-
chondrial cytochrome c Oxidase subunit I); MYH6, 7 – gen kodujący łańcuch ciężki α-, β-miozyny 
mięśnia sercowego (ang. Myosin, Heavy chain 6, 7, cardiac muscle, α, β); MYOCD – miokardina 
(ang. Myocardin); NKX2.5 – czynnik transkrypcyjny (ang. NK2 homeobox 5); NOTCH, 1 – białko 
należące do rodziny receptorów błonowych Notch, 1 (ang. Notch 1); PACT – białkowy aktywator 
kinazy białkowej indukowanej interferonem (ang. Protein kinase, interferon-inducible double stranded 
RNA dependent activator); PDFG – płytkopochodny czynnik wzrostu (ang. Platelet Derived Growth 
Factor); PITX2C – czynnik transkrypcyjny (ang. Paired-like homeodomain Transcription factor 2); 
PPARGC1A – czynnik transkrypcyjny (ang. Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma, 
Coactivator 1 alpha); Pre-miRNA – prekursorowe miRNA (ang. Precursor mirna); Pri-miRNA – 
pierwotny transkrypt miRNA (ang. Primary miRNA); PTBP2 – białko wiążące traktu polipyrymid-
owego (ang. Polypyrimidine Tract Binding Protein 2); Ran – białko wiążące GTP (ang. Ras-related 
Nuclear protein); RISC – kompleks wyciszający indukowany RNA (ang. RNA-Induced Silencing 
Complex); ROBO1 – homolog 1 receptora przewodnictwa aksonalnego ROBO (ang. roundabout, 
axon guidance receptor, homolog 1 (Drosophila)); RV – prawa komora serca (ang. Right Ventricular); 
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RVOT – droga odpływu prawej komory (ang. Right Ventricular Outflow Tract); RVOTO – zwężenie 
drogi odpływu prawej komory (ang. Right Ventricular Outflow Tract Obstruction); RXR – receptor 
retinoidowy X (ang. Retinoid X Receptor); SIX1 – czynnik transkrypcyjny (ang. Sine oculis-relat-
ed homeobox 1); SM α-ACTIN – α-aktyna mięśni gładkich (ang. alpha Smooth Muscle Actin); 
SM22α, -β – transgelina, -2 (ang. transgelin, -2); SOX3, 9 – czynnik transkrypcyjny należący do 
rodziny SRY 3, 9 (ang. SRY (Sex determining Region Y)-box 3, 9); SRF – czynnik surowiczy (ang. 
Serum Response Factor); TBX1, 5, 18 – czynnik transkrypcyjny należący do rodziny T-box 1, 5, 
18 (ang. T-box 1, 5, 18); TGFBR2 – receptor 2 transformującego czynnika wzrostu β (ang. Trans-
forming Growth Factor Β Receptor 2); ToF – Tetralogia Fallota (ang. Tetralogy of  Fallot); TRBP 
– białko wiażące struktury TAR RNA HIV-1 (ang. the human immunodeficiency virus Transactivat-
ing Response RNA-Binding Protein); UTR – region nie podlegający translacji (ang. Untranslated 
Region); VEGF – naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (ang. Vascular Endothelial Growth 
Factor); VSD – ubytek przegrody międzykomorowej (ang. Ventricular Septal Defect); WNT – bi-
ałko WNT (ang. Wingless/MMTV integration site protein); α, βMHC – łańcuch ciężki α-, β-miozyny  
(ang. Α-, Β-Myosin Heavy Chain)

WSTĘP

U kręgowców, pierwszym narządem, który rozwija się i podejmuje swoją funk-
cję jest serce [48]. Rozwój serca jest niezwykle dynamicznym i skomplikowanym 
procesem, który pozostaje pod kontrolą wielu genów i czynników transkrypcyj-
nych. Niezwykle istotnym jest fakt, że prawidłowa ekspresja genów gwarantuje po-
wstanie narządu, który jest sprawny morfologicznie i czynnościowo. Wyniki wielu 
eksperymentów wskazują, że w mechanizm ekspresji genów zaangażowane są nie-
kodujące cząsteczki RNA – mikroRNA (miRNA). Warto dodać, że miRNA regulują 
ekspresję niemal 60% genów odpowiedzialnych za syntezę białek [22]. 

mikroRNA

MikroRNA jest to grupa endogennych cząsteczek RNA o długości ok. 21-25 
nukleotydów. Pomimo, że nie są to cząsteczki kodujące, to pełnią bardzo ważną rolę 
w ekspresji genów. Cząsteczki te, przyłączają się do komplementarnego odcinka 
mRNA głównie w regionie 3’UTR (ang. Untranslated Region), uniemożliwiając 
tym samym proces translacji. Historia miRNA sięga 1993r, kiedy podczas badań nad 
nicieniem Caenorhabditis elegans odkryto nieznaną wówczas cząsteczkę krótkiego 
RNA (ang. small RNA) – lin-4 [32, 65]. Przez 7 lat lin-4 była jedyną znaną cząstecz-
ką mikroRNA. Doświadczenia nad Caenorhabditis elegans dostarczyły kolejnego 
odkrycia, którym była druga poznana cząsteczka miRNA – let-7, podobnie jak lin-4, 
uczestnicząca w przekształceniach larwalnych badanego nicienia [54]. Od momen-
tu udokumentowania występowania let-7 również u człowieka [50], rozpoczęto in-
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tensywne badania w obszarze mikroRNA, a o ich istotności świadczy wciąż rosną-
ca liczba publikacji z tego zakresu [30]. Według bazy danych miRBase (wydanie 20 
– czerwiec 2013) dotychczas zidentyfikowano 30 424 sekwencji dojrzałego miRNA 
u 206 gatunków [30], z czego u człowieka opisano aż 2578 sekwencji dojrzałego 
miRNA (http://www.mirbase.org/). Badania nad odkrywaniem nowych cząsteczek 
wciąż trwają. W ciągu ostatnich trzech lat opisano prawie 10 tysięcy nowych loci 
genów miRNA  (miRBase, wydanie 16 – 15 172 loci u 142 gatunków; miRBase, 
wydanie 20 – 24 521 loci u 206 gatunków) [30]. Odkrycie krótkich, niekodujących 
cząsteczek RNA nadało nowe znaczenie regulacji ekspresji genów, z jednej strony 
przynosząc odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące między innymi patogenezy 
wielu schorzeń, u podstawy których leżą zaburzenia w rozwoju i funkcjonowaniu 
komórek, tkanek oraz narządów [39, 68], z drugiej zaś stanowią nowy, oryginalny 
środek w badaniach diagnostycznych [14, 26] i terapeutycznych [43]. 

BIOSYNTEZA mikroRNA

Proces biosyntezy mikroRNA rozpoczyna się w jądrze komórkowym. Geny, na 
matrycy których powstają te niekodujące cząsteczki, można podzielić ze względu 
na ich lokalizację. Przeważająca część genów miRNA położona jest w intronach, 
natomiast nieliczna grupa genów miRNA znajduje się w egzonach. Niektóre geny 
miRNA mogą być umiejscowione także w obszarze 5’UTR i 3’UTR. Warto dodać, 
że położone w tych rejonach geny, ulegają transkrypcji razem z genami, których 
są częścią. Drugą dużą grupą genów miRNA stanowią te, które położone są w ob-
szarach międzygenowych [63]. Ich transkrypcja zachodzi niezależnie i odbywa się 
z udziałem własnych promotorów i czynników transkrypcyjnych. Ostatnie bada-
nia sugerują, że geny miRNA, które umiejscowione są w intronach genów których 
są częścią np. miRNA-93, mogą również ulegać transkrypcji jako niezależna jed-
nostka transkrypcyjna [51]. Proces alternatywnego składania transkryptu, umoż-
liwia lokalizację genów niektórych cząsteczek miRNA w intronach lub egzonach 
[55]. Geny miRNA cechuje charakter mono- i policistronowy. Często loci genów  
miRNA położone jest bardzo blisko siebie, co powoduje jednoczesną transkrypcję 
kilku cząsteczek w postaci policistronowego pierwotnego transkryptu (pri-miRNA) 
[60, 68]. W powstanie pierwotnego transkryptu miRNA zaangażowana jest głów-
nie polimeraza II RNA [34], jednakże niektóre doniesienia wskazują, że w tym 
procesie może uczestniczyć także polimeraza III RNA [6]. Przeciętny pri-miRNA 
posiada strukturę „spinki do włosów”, w której wyróżnia się ok. 33 nukleotydo-
wy dwuniciowy rdzeń, zawierający sekwencję dojrzałego miRNA, który zakoń-
czony jest jednoniciową pętlą z jednoniciowym regionem flankującym. Ponadto, 
jego koniec 5’ zakończony jest 7-metyloguanozynową „czapeczką”, a koniec 3’ 
ulega poliadenylacji [7]. Pri-miRNA jest pierwszym ogniwem w szlaku biosyntezy  
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miRNA. W jądrze komórkowym, pri-miRNA ulega pocięciu w swoistym „mi-
kroprocesorze”, złożonym z rybonukleazy III Drosha oraz białka DGCR8 [23]. 
Białko DGCR8 jest cząsteczką, która wiąże się z dwuniciową strukturą RNA. Co 
ciekawe, do swojego działania wymaga kofaktora w postaci żelaza hemowego [17]. 
Ostatnie doniesienia wskazują, że białko DGCR8 może wiązać się zarówno z frag-
mentami dwu- jak i jednoniciowymi, co sugeruje niespecyficzny charakter oddzia-
ływania tej cząsteczki z pri-miRNA [56]. Cząsteczka DGCR-8, rozpoznając struk-
turę „spinki do włosów” stabilizuje połączenie pri-miRNA z „mikroprocesorem” 
i wymusza aktywność enzymatyczną Drosha, co skutkuje rozcięciem nici pierwot-
nego transkryptu. W następstwie, powstają ok. 70 nukleotydowe cząsteczki o struk-
turze „spinki do włosów” zwane prekursorowymi miRNA (pre-miRNA). 

Dojrzewanie miRNA w jądrze kończy się na etapie powstania pre-miRNA. Pre
-miRNA posiadają na końcu 3’ dwa niesparowane nukleotydy, które są rozpozna-
wane przez Eksportynę-5 – cząsteczkę wymaganą do transportu pre-miRNA z jądra 
do cytoplazmy [62]. Eksportyna-5 nie tylko zapewnia transport cząsteczki, ale także 
zabezpiecza pre-miRNA przed strawieniem przez jądrowe nukleazy [72]. Ten spe-
cyficzny transporter mikroRNA wymaga obecności kofaktora Ran-GTP. W jądrze 
komórkowym, gdzie stężenie Ran-GTP jest wysokie, pre-miRNA łatwo oddzie-
la się od Drosha i ulega związaniu z Eksportną-5. W cytoplazmie, w związku ze 
znacznym zmniejszeniem stężenia Ran-GTP na rzecz Ran-GDP, w wyniku zmian 
konformacyjnych w cząsteczce Eksportyny-5, pre-miRNA oddysocjowuje od trans-
portera [41, 72]. 

Uwolnione pre-miRNA podlega kolejnym zmianom, tym razem inicjowanych 
działaniem enzymu Dicer. Dicer, podobnie jak Drosha, należy do rybonukleaz 
typu III. Razem z białkami TRBP, PACT i AGO2 tworzą kompleks RLC (ang. 
RISC Loading Complex), znany także jako miRLC (ang. micro-RNA Loading 
Complex) [33, 42]. Dicer rozpoznaje koniec 5’ oraz dwa niesparowane nukleoo-
tydy na końcu 3’ w strukturze pre-miRNA i w konsekwencji ze struktury „spinki 
do włosów” wycina ok. 22 nukleotydowe dwuniciowe fragmenty RNA, w któ-
rych strukturze wyróżnia się dwa niesparowane nukleotydy na końcu 3’ [49]. 
W powstałym dupleksie, jedną nić nukleotydową stanowi sekwencja miRNA  
(miRNA), która na etapie działania biologicznego uczestniczy w regulacji eks-
presji genów, natomiast drugą nić (miRNA*), określa się „nicią pasażerską”. 
Ostatnie doniesienia wskazują, że nić miRNA* może odgrywać istotną rolę bio-
logiczną w hamowaniu ekspresji genów [69]. Po rozdzieleniu dupleksu miRNA/
miRNA* tylko jedna nić ulega włączeniu do kompleksu RISC (ang. RNA-Induced 
Silencing Complex). Wybór odpowiedniej nici jest uwarunkowany stabilnością ter-
modynamiczną nukleotydów na końcu 5’ [27]. Przyłączenie miRNA do cząsteczki 
AGO2 wymaga zaangażowania wszystkich składników kompleksu miRLC. RISC 
jest wielobiałkowym kompleksem, w skład którego wchodzą białka o aktywności 
enzymatycznej helikaz, nukleaz oraz białka wiążące RNA. RISC bezpośrednio 
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uczestniczy w procesie hamowania translacji [42]. Pełny kompleks RISC, zawie-
rający odpowiednią jednoniciową sekwencję nukleotydową miRNA, przyłącza się 
do komplementarnych sekwencji głównie w rejonie 3’UTR docelowego mRNA. 
Co ciekawe, wykazano, że możliwe jest również przyłączenie miRNA w regionie 
5’UTR i sekwencjach kodujących [31, 77]. Stwierdzono, iż do pełnego działa-
nia biologicznego miRNA wymagana jest całkowita komplementarność jedynie 
kilku nukleotydów w miejscu wiązania mRNA. Ten krótki fragment znajduje się 
pomiędzy 2-7 nukleotydem końca 5’ w strukturze miRNA i zwany jest fragmen-
tem „seed”. Cechą charakterystyczną regionów „seed” jest konserwatywność, co 
sprawia, że jedno miRNA, może oddziaływać na kilka różnych mRNA, natomiast 
jedno mRNA może być docelową cząsteczką dla wielu miRNA [1, 22]. 

Alternatywne szlaki biosyntezy miRNA

Badania wykazały, że powstawanie pre-miRNA z udziałem „mikroproceso-
ra” Drosha/DGCR8 nie jest jedynym sposobem biosyntezy tej cząsteczki bowiem 
niektóre miRNA rozpoczynają biosyntezę jako mirtrony. Mirtrony są to introny, 
które dzięki obecności komplementarnych sekwencji w domenie 5’ i 3’ mogą 
utworzyć strukturę „spinki do włosów” pre-miRNA. Mirtrony, korzystając z moż-
liwości spliceosomu, generują charakterystyczne końce pre-miRNA, a następnie 
ulegają zmianom strukturalnym tak, aby przyjąć strukturę „spinki do włosów”. 
W rozpleceniu pętli intronu uczestniczy enzym Ldbr (u człowieka – DBR1) [24, 
47]. Obecność mirtronów początkowo odnotowano u Drosophila melanoga-
ster i Caenorhabditis elegans [57] jednak wraz z rozwojem wiedzy dotyczącej 
miRNA oraz metod biologii molekularnej, mirtrony opisano również u ssaków 
– w tym u człowieka [4]. Wśród tych cząsteczek wyróżnia się klasyczne mirtro-
ny – których końce 5’ i 3’ determinowane są przez sam proces składania RNA, 
mirtrony z ogonem 5’, które występują tylko u kręgowców oraz mirtrony z ogo-
nem 3’ charakterystyczne dla Drosophila melanogaster. Mirtrony z ogonami 5’ 
i 3’ wymagają ostatecznej modyfikacji strukturalnej [11, 21]. Dalsza droga „doj-
rzewania” miRNA pochodzących z mirtronów, przebiega zgodnie z klasycznym 
szlakiem biosyntezy miRNA.

W ostatnim czasie, wyróżniono także simtorny (ang. splicing-independent 
mirtron-like miRNAs), które ze względu na ich intronowe pochodzenie i strukturę 
„spinki do włosów” początkowo wyodrębniono jako mirtrony. Jednakże, biosyn-
teza tych krótkich cząsteczek, do których zalicza się miR-1225 oraz miR-1228, 
przebiega bez procesu składania RNA. Co więcej, dojrzewanie simtronów wyma-
ga jedynie udziału enzymu Drosha, bez działania cząsteczek DGCR8, Eksporty-
ny-5, AGO2 i Dicer, co sugeruje istnienie nowego, nieznanego jeszcze alterna-
tywnego szlaku biosyntezy miRNA [24].
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MECHANIZM DZIAŁANIA miRNA

Regulacja ekspresji genów z udziałem mikroRNA może odbywać się na dwa 
sposoby i uzależniona jest od komplementarności miRNA z regionem docelowym 
w mRNA. Wykazano, że do rozcięcia nici nukleotydowej przez kompleks RISC, do-
chodzi w przypadku całkowitej komplementarności pomiędzy miRNA/mRNA. Taki 
mechanizm zachodzi przede wszystkim u roślin. U człowieka, w przeważającej więk-
szości działanie miRNA polega na różnym sposobie blokowaniu translacji [10, 44]. 

MikroRNA poprzez swoją biologiczną rolę regulacji ekspresji genów, zaanga-
żowane jest w wiele procesów fizjologicznych i patologicznych, do których moż-
na zaliczyć rozwój serca i choroby układu sercowo-naczyniowego [19].

KLUCZOWA ROLA BIOSYNTEZY mikroRNA  
W ROZWOJU SERCA

Przedmiotem zainteresowań naukowców w zakresie udziału miRNA w rozwo-
ju serca stały się nie tylko dojrzałe cząsteczki miRNA, ale również poszczególne 
białka, od których zależy biosynteza tych cząsteczek. Jak donoszą np. Saxena i wsp. 
[58] oraz Zhao i wsp. [74] brak enzymu Dicer na wczesnym etapie rozwoju za-
rodka myszy Nkx2.5-Cre; Dicerflox/Dicerflox, skutkuje prenatalną śmiercią zarod-
ków w następstwie uszkodzenia serca. W badanych tkankach stwierdzono wystą-
pienie płynu w worku osierdziowym, niedorozwój komór serca [74], a także wady 
morfologiczne w postaci dwuujściowej prawej komory (ang. Double-Outlet Right 
Ventricle, DORV) oraz ubytku w przegrodzie międzykomorowej (ang. Ventricular 
Septal Defect, VSD) [58]. U myszy pozbawionych enzymu Dicer nie zaobserwowae-
no zmian czynników transkrypcyjnych TBX5, HAND1, HAND2, MLC2V [74], 
choć warto wspomnieć, że występował wzrost ekspresji czynnika transkrypcyjnego 
PITX2C w drodze odpływu i przylegającej ściany komory serca, który utrzymywał 
się do 12.5 – 13 dnia życia prenatalnego [58]. W badaniach Chen i wsp. [12] opar-
tych na zablokowaniu ekspresji endonukleazy Dicer w późnym stadium rozwoju 
zarodka, myszy α-MHC-Cre; Dicerflox/Dicerflox umierały w ciągu 4 dni po uro-
dzeniu. W badaniach tkanek serca stwierdzono znaczne upośledzenie kurczliwości 
serca oraz zmiany charakterystyczne dla kardiomiopatii rozstrzeniowej (ang. dilated 
cardiomyopathy, DCM) i niewydolności serca. Dodatkowo stwierdzono obniżenie 
ekspresji koneksyny 40 (Cx40) oraz wzrost poziomu koneksyny 45 (Cx45) – białek 
odpowiedzialnych za tworzenie połączeń szczelinowych, uczestniczących w prawi-
dłowym przekazywaniu impulsów elektrycznych w sercu. Badania wykazały także 
obniżenie poziomu białek łańcuchów ciężkich miozyny związanych z mechani-
zmem kurczliwości serca [12]. 
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Zablokowanie ekspresji składnika „mikroprocesora” Drosha/DGCR8 – czynni-
ka DGCR8 – na etapie ekspresji mięśniowej kinazy kreatynowej (MCK), skutko-
wało zmniejszeniem przeżywalności zwierząt – mediana długości ich życia wyno-
siła 31 dni. U myszy MCK-Cre; 2lox/2lox zaobserwowano zmiany w morfologii 
serca charakterystyczne dla DCM. Co więcej, już dwa tygodnie po narodzinach 
myszy, wykazano obniżony poziom kardiospecyficznych miRNA – miRNA-1,  
miRNA-133, miRNA-208, który zmniejszał się wraz z upływającym czasem [53]. 
Dodatkowo, warto wspomnieć o badaniach wykorzystujących technologię Cre-lox, 
w zablokowaniu ekspresji enzymu Drosha w komórkach mięśni gładkich naczyń 
krwionośnych. Zmodyfikowane zarodki myszy SM22-Cre; Droshaloxp/Droshaloxp 
w 14.5 dniu życia prenatalnego wykazywały cechy kardiomiopatii. Warto dodać, że 
promotor SM22, który jest charakterystyczny dla komórek mięśni gładkich naczyń 
krwionośnych, występuje również w kardiomiocytach w czasie rozwoju zarodko-
wego oraz płodowego [18]. 

EKSPRESJA mikroRNA W SERCU

Rozwój metod biologii molekularnej umożliwił badanie ekspresji mikroRNA. 
Określono, że w postnatalnym sercu myszy, charakterystyczne jest występowa-
nie m. in. miRNA-1, miRNA-133, miRNA-208, miRNA-126, let-7, miRNA-143,  
miRNA-26a, miRNA-29a, miRNA-126 [9, 53]. Badania prowadzone na postnatal-
nej ludzkiej tkance serca dowiodły, że na tym etapie najwyższa ekspresja dotyczyła 
miRNA-423-5p, miRNA-483-5p, miRNA-196, miRNA-92b, let-7b, miRNA-23a, 
miRNA-183, miRNA-122, miRNA-211, miRNA-192 [59]. Profil ekspresji miRNA 
w postnatalnej tkance serca umożliwia poznanie zmian ekspresji tych cząsteczek 
podczas chorób układu sercowo-naczyniowego, co bezpośrednio przekłada się na 
możliwość wykorzystania ich jako potencjalnych biomarkerów i czynników tera-
peutycznych [14, 25, 43].

EKSPRESJA mikroRNA W PRENATALNEJ TKANCE SERCA

Wykorzystując metodę sekwencjonowania nowej generacji, wykonano badania 
ekspresji miRNA w prenatalnym sercu myszy. Porównując tkanki serca z wcze-
śniejszych (12.5 i 14.5 dzień życia płodowego) oraz późniejszych etapów embrio-
genezy (16.5 i 18 dzień życia płodowego) stwierdzono, że miRNA ulegają różnej 
dynamice ekspresji. Wśród analizowanych cząsteczek, zaobserwowano obniżenie 
ekspresji 3 miRNA oraz zwiększenie ekspresji 13 miRNA wraz z rozwojem ciąży 
[9]. Analiza mysich tkanek serca wykazała, że w okresie od 12.5 do 18.5 dnia cią-
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ży, najwyższą ekspresją charakteryzowały się miRNA: miRNA-23b, miRNA-24, 
miRNA-23a, miRNA-375, miRNA-29a, miRNA-93, miRNA-21, miRNA-25, let-7b 
oraz miRNA-27b. Oprócz miRNA-27b, miRNA-23a i miRNA-24, większości z tych 
cząsteczek nie opisano dotychczas jako dominujących w dojrzałym narządzie [9]. 
Zmienną dynamikę ekspresji miRNA w sercu, zaobserwowano także podczas roz-
woju człowieka. Badania dotyczące obecności miRNA w tkance serca płodów 
ludzkich pochodzących z 5, 7, 9 i 23 tygodnia ciąży (t.c.), pozwoliły na wyodręb-
nienie 288 cząsteczek miRNA, które zgrupowano w 5 grup o charakterystycznym, 
zmieniającym się profilu ekspresji w analizowanych tkankach. Co więcej, w każ-
dej grupie wyróżniono miRNA należące do konkretnej rodziny np. miRNA-17, 
let-7, miRNA-30 oraz cechujące się podobną lokalizacją genetyczną, co wskazuje 
na możliwość wzajemnej regulacji ekspresji miRNA. Jednocześnie, autorzy pra-
cy wskazali miRNA o największej ekspresji w badanych okresach ciąży. Określo-
no, że najwyższa ekspresja w badanych tkankach dotyczyła miRNA-103 (5 t.c.)  
i miRNA-26a (7, 9, 23 t.c.). Analizowane tkanki cechowała również obecność 
w dużej ilości m.in. miRNA-145, let-7, miRNA-24, miRNA-143 [76]. Cieka-
wym jest fakt, że w badaniu na modelu zwierzęcym, ekspresja cząsteczek let-7  
(let-7a/7d/7e/7f), regulujących ekspresję czynników FOXP1, TBX5, HAND1, 
AKT2, PPARGC1A – zaangażowanych w proces tworzenia się serca – podlega 
wzrostowi wraz z rozwojem zarodka [9]. Powyższy wynik modulacji ekspresji  
let-7 podczas rozwoju mysiego zarodka, został zweryfikowany podczas profilowa-
nia miRNA w tkankach serca płodów ludzkich. W 23 t.c. u człowieka cząsteczka 
let-7 obok miRNA-26a, miRNA-23a/23b, miRNA-24, miRNA-145 charakteryzo-
wała się największą ekspresją [76]. Co więcej, badanie miRNA w 30 t.c. również 
wskazało cząsteczkę let-7 (let-7a/7f/7c/7d/7b), obok miRNA-1, miRNA-26a/26b, 
miRNA-21 oraz miRNA-23a, jako mikroRNA o najwyższej ekspresji w sercu na 
tym etapie rozwoju ludzkiego płodu [59]. 

ZNACZENIE mikroRNA W ROZWOJU SERCA

Ustalenie profilu ekspresji mikroRNA podczas rozwoju serca jest pierwszym 
krokiem do pełnego zrozumienia udziału tych cząsteczek w prawidłowym procesie 
jego morfogenezy i funkcjonowania. Szczegółowe badania na zwierzęcym i ludzkim 
modelu eksperymentalnym prowadzone zarówno in vitro jak i in vivo przynoszą od-
powiedzi na pytania, dotyczące działania dojrzałych miRNA w zakresie ekspresji ge-
nów zaangażowanych w procesy fizjologiczne i patofizjologiczne serca. Prowadzone 
badania sugerują istotną rolę miRNA w regulacji ekspresji genów biorących udział 
nie tylko w prawidłowym procesie morfogenezy jam serca i drogi odpływu, ale rów-
nież w procesie angiogenezy, cyklu komórkowym, wrażliwości komórek na czynniki 
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wzrostu i hipoksje czy utrzymywaniu „macierzystości” komórek i rozwoju komórek 
mezenchymalnych [37, 76]. Określono, że podczas kardiogenezy, miRNA może re-
gulować ekspresję czynnika VEGF, BMPR2, TGFBR2, EGFR, HMGA2 oraz Bcl-2, 
limitujących prawidłowy proces tworzenia serca [76]. Niezmiernie ważny jest fakt, 
że mikroRNA uczestniczą również w wielu molekularnych szlakach sygnałowych ta-
kich jak WNT, FGF, NOTCH, PDFG, FGFR, RXR [40, 52, 76].

Jedną z dominujących cząsteczek miRNA w rozwiniętym sercu jest miR-
NA-1. Analiza tkanek serca zarodków mysich wykazała, że policistronowy gen  
miR-1-2/133a-1 ulega ekspresji już w 8,5 dniu ciąży i pozostaje aktywny przez 
okres rozwoju komór i przedsionków serca [38]. W ludzkiej tkance serca płodu do 
23 t.c., miRNA-1 nie należy do cząsteczek o znaczącej ekspresji, jednakże zaliczo-
no ją do grupy miRNA, których ekspresja odgrywa ważną rolę w późniejszych eta-
pach rozwoju tego narządu [76]. Wykazano, że ekspresja miRNA-1 i miRNA-133 
pozostaje pod kontrolą czynników transkrypcyjnych: SRF, który uczestniczy w róż-
nicowaniu miocytów i wzroście komórek [75] oraz MEF2 [38]. Czynnik MEF2 po-
przez przyłączenie się do regionów wzmacniających, aktywuje transkrypcję obu 
cząsteczek w bicistronowym transkrypcie miR-1-2/133a-1 co tłumaczy fakt, że po-
zbawienie organizmu możliwości transkrypcji czynnika MEF2, skutkuje znacznym 
obniżeniem ekspresji miRNA-1 i miRNA-133 [38]. Interesującym jest, że poziom 
białka MEF2C w komórkach hESC (ang. human Endothelial Stem Cells) rośnie 
w przypadku nadekspresji miRNA-499 [66]. Warto dodać, że w przypadku dele-
cji miRNA-133a, naukowcy stwierdzili wzrost ekspresji białka czynnika SRF [37]. 
Badania wykazały, że nadekspresja miRNA-1 w 9 dniu życia zarodkowego myszy, 
w następstwie zahamowania proliferacji i ekspansji kardiomiocytów prowadzi do 
zaburzonego rozwoju komór serca [75]. Pozbawienie zarodków mysich cząsteczki 
mikroRNA-1-2 skutkuje śmiercią w ciągu kilku godzin po urodzeniu. U badanych 
zwierząt stwierdzono wadę morfologiczną serca w postaci VSD. Co więcej, w okre-
sie prenatalnym u niektórych zarodków wykazano także obecność płynu w worku 
osierdziowym. U dorosłych osobników zaobserwowano cechy kardiomiopatii roz-
strzeniowej oraz zaburzenia rytmu serca, często prowadzące do nagłej śmierci zwie-
rząt [74]. MikroRNA-1 poprzez hamowanie translacji mRNA genów FZD7 i FRS2, 
biorących udział w molekularnych szlakach sygnałowych białek WNT i FGF, ak-
tywuje różnicowanie kardiomiocytów [40]. W badaniach in vivo, delecja zgrupo-
wanych genów miR-1-1/133a-2 oraz miR-1-2/133a-1 prowadziła do zaburzenia 
dojrzewania i różnicowania kardiomiocytów podczas tworzenia się zbitej warstwy 
ściany miokardium. U badanych zwierząt, w 10.5 i 11.5 dniu ciąży zaobserwowano 
zmniejszenie grubości ściany komory serca. Zwierzęta nie przeżywały powyżej 11.5 
dnia życia prenatalnego. Warto dodać, że delecja tylko jednego zgrupowania genu 
miRNA-1 miRNA-133 nie prowadziła do powstania wad rozwojowych w sercu 
[68]. Jednym z regulowanych przez miRNA-1 czynników kontrolujących prolifera-
cje kardiomiocytów jest HAND2 [68, 74, 75]. Ekspresja HAND2 jest dominująca 
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w prawej komorze serca i drodze odpływu, a jego delecja skutkuje występowaniem 
wad morfologicznych [61]. Badania wykazały, że także mRNA genów MYOCD, 
BMP10, HDAC4, KCND2 stanowi docelową cząsteczkę dla miRNA-1, natomiast 
KCNMB1, SRF, CCND2 są docelowymi genami regulowanymi przez miRNA-133 
[68]. W badaniu zwierząt z delecją miRNA-1-2 wykazano wzrost ekspresji genów 
czynników transkrypcyjnych specyficznych dla rozwoju serca takich jak HAND1, 
GATA6, IRX4, HRT2 [74]. MiRNA-1 i miRNA-133 hamują ekspresję genów zaan-
gażowanych w różnicowanie mięśni. Brak tych cząsteczek związany jest ze wzro-
stem ekspresji genów MYOCD i KCNMB1. Co więcej, zaobserwowano także wzrost 
ekspresji genów bezpośrednio zaangażowanych w proces rozwoju serca – BMP-2, 
GATA4, TBX18, BMP-7. Dodatkowo, u badanych myszy stwierdzono zmniejsze-
nie ekspresji MSX1 i MSX2, które odgrywają rolę w tworzeniu zastawek serca oraz 
genów zaangażowanych w tworzenie drogi odpływu serca (TBX1, SIX1, EYA1) 
[68]. Warto wspomnieć, że miRNA-1 uczestniczy w prawidłowym przewodzeniu 
bodźców elektrycznych w sercu, poprzez oddziaływanie na czynnik transkrypcyjny 
IRX5, regulujący okresy repolaryzacji [68, 74]. O istotności miRNA-1-1 w rozwoju 
serca świadczą badania prowadzone na tkankach serca uzyskanych od pacjentów, 
u których stwierdzono VSD. Analiza cząsteczek miRNA wykazała znaczne obni-
żenie miRNA-1-1 w porównaniu do osób zdrowych. Co więcej, stwierdzono, że 
w przypadku wady VSD, obniżenie poziomu miRNA-1-1 skutkuje wzrostem eks-
presji białek SOX9 oraz GJA1, co wskazuje na mRNA genów SOX9 oraz GJA1 
– kodującego białko Cx43 – jako docelowych dla miRNA-1-1. Zarówno SOX9 
jak i Cx43 zaangażowane są w prawidłowe funkcjonowanie serca. SOX9 uczestni-
czy w tworzeniu się przegród i zastawek serca, natomiast Cx43 zaangażowana jest 
w działanie układu przewodzącego serca [35]. Warto dodać, że analiza 30 próbek 
tkanek serca u pacjentów ze stwierdzoną tetralogią Fallota wykazała znaczące ob-
niżenie poziomu miRNA-1 w porównaniu do grupy kontrolnej, a spadek ekspresji 
tej cząsteczki związany był równocześnie z nadekspresją genu Cx43 [67]. Bada-
nia dotyczące mikroRNA-133 wykazały, że pozbawienie myszy jednej cząsteczki  
miRNA-133 (miRNA-133a-1 lub miRNA-133a-2) nie prowadzi do wystąpienia 
wad morfologicznych serca. W przypadku jednoczesnej delecji obu cząsteczek, 
badanie prenatalnych tkanek serca nie wykazało znaczących wad rozwojowych. 
W tym czasie, zanotowano poszerzenie prawej komory oraz zmniejszenie grubości 
wolnej ściany prawej komory serca (ang. RV-free wall). Jednakże, już w pierwszej 
dobie po urodzeniu, zaobserwowano śmierć około 50% myszy. W badanych ser-
cach stwierdzono VSD, poszerzenie przedsionków oraz prawdopodobne zaburzenia 
kurczliwości serca. W obrębie wierzchołka i podstawy przegrody międzykomoro-
wej oraz w pobliżu zastawki przedsionkowo-komorowej, komórki wykazywały 
zwiększoną apoptozę. Warto dodać, że w badanych sercach, kardiomiocyty komór 
i przedsionków charakteryzowały się zwiększoną proliferacją. W 2 miesiącu życia, 
w sercach zmodyfikowanych zwierząt stwierdzono fibrozę oraz zaburzenia kurcz-
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liwości. U 5-6 miesięcznych zwierząt, występowały cechy DCM, obserwowano 
zmniejszenie grubości ścian komór serca, poszerzenie przedsionków i rozległą fi-
brozę. Ponadto, na poziomie komórkowym stwierdzono nieprawidłowości w budo-
wie mitochondriów, a także fragmentację i dezorganizację sarkomerów oraz zabu-
rzenia prążków Z.  MiRNA-133 uczestniczy również w regulacji genów związanych 
z cyklem komórkowym. Wykazano, że miRNA-133a bezpośrednio reguluje mRNA 
genu CCND2, chociaż brak miRNA-133a skutkuje wzrostem ekspresji CCND1, 
CCND2 i CCNB, PTBP2 oraz Cdc42. Dodatkowo, u myszy pozbawionych miR-
NA-133a, wykazano wzrost ekspresji genów kodujących białka charakterystyczne 
dla komórek mięśni gładkich (SM α-actin, SM22α, SM22β, CNN1, CALD1). Cie-
kawym jest fakt, ze nadekspresja miRNA-133 powoduje śmierć myszy przed 15.5 
dniem życia prenatalnego. W badaniu serca zwierząt w 13.5 dniu ciąży wykazano 
wady przegrody międzykomorowej oraz powiększenie przedsionków. Co więcej, 
zaobserwowano obniżenie poziomu proliferacji kardiomiocytów, co w efekcie pro-
wadzi do zmniejszenia grubości ścian komór serca. Stwierdzone nieprawidłowości 
ogółem wskazują na rozwinięcie niewydolności serca [37].

Wśród mikroRNA obecnych w tkance serca można wyróżnić miRNA-208. Czą-
steczka ta jest całkowicie specyficzna dla serca [26]. Występowanie miRNA-208 
jedynie w kardiomiocytach, pozwala na podjęcie prób wykorzystania tej cząsteczki 
jako biomarkera uszkodzenia serca [14, 26 ,70, 71]. Choć ekspresja miRNA-208 
charakterystyczna jest przede wszystkim dla dojrzałego narządu, detekcja czą-
steczki miRNA-208a w sercu myszy jest możliwa już w 13.5 dniu po zapłodnie-
niu [8], natomiast u człowieka obecność miRNA-208a stwierdzono w 5 t.c. [76]. 
Ekspresja miRNA-208 wiąże się z występowaniem łańcuchów ciężkich miozyny 
(αMHC i βMHC), występujących w cytoplazmie kardiomiocytów, ponieważ geny 
odpowiadające za ekspresję miRNA-208a i miRNA-208b znajdują się odpowiednio 
w intronie 29 genu MYH6 kodującego α-MHC i intronie 31 genu MYH7 kodują-
cego β-MHC. Zarodki mysie charakteryzują się występowaniem formy β-MHC, 
która po urodzeniu jest wypierana przez α-MHC. Wykazano, że miRNA-208a nie 
jest czynnikiem limitującym rozwój serca, jednakże pełni ważną rolę w prawidło-
wym działaniu układu przewodzącego serca. U myszy pozbawionych ekspresji 
miRNA-208a, do 16 tygodnia życia postnatalnego nie zaobserwowano w sercu wad 
morfologicznych, chociaż występowało migotanie przedsionków. Warto dodać, że 
nadekspresja miRNA-208a nie powoduje także śmierci badanych zwierząt w okre-
sie prenatalnym, pomimo, że obserwowano przerost serca i zaburzenia rytmu [8].  
MiRNA-208 reguluje poziom Cx40, GATA4, HOP. Natomiast, u myszy pozbawio-
nych miRNA-208a wykazano wzrost poziomu czynnika transkrypcyjnego GATA4, 
oraz spadek poziomu Cx40 i HOP [8]. 

W badaniu profilu miRNA w ludzkich tkankach serca, miRNA-218 zaliczono 
do grupy, której ekspresja jest na najwyższym poziomie w 7 t.c. [76]. Nadekspresja 
miRNA-218 w zarodkach ryby Danio rerio skutkowała wystąpieniem wad mor-
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fologicznych serca, m.in. zaburzony proces zapętlania serca oraz nieprawidłową 
budowę ścian serca. Co ciekawe, zaburzenie morfologii serca nie było skorelowane 
z obniżeniem ekspresji tej cząsteczki [13]. Warto dodać, że miRNA-218 regulu-
je mechanizm translacji genu ROBO1, uczestniczącego w prawidłowym rozwoju 
serca Danio rerio poprzez regulację migracji komórek tworzących pierwotną cewę 
serca – śródbłonka wsierdzia i kardiomiocytów [20]. Nadekspresja czynnika tran-
skrypcyjnego TBX5 indukuje występowanie wad rozwojowych serca, a zmodyfiko-
wane zarodki Danio rerio, wykazywały również zwiększony poziom miRNA-218. 
Niezwykle ważne jest, że obniżenie poziomu miRNA-218 niweluje powstawanie 
defektów rozwojowych wywołanych nadekspresją TBX5, co sugeruje istotną rolę 
tej cząsteczki w procesie kardiogenezy [13]. 

W prawidłową morfogenezę serca zaangażowana jest również cząsteczka miR-
NA-138. U ryby Danio rerio, zablokowano miRNA-138 z użyciem technologii 
antagomiR, co w następstwie prowadziło do śmierci zarodków w 72-96 h po za-
płodnieniu. W badanych tkankach, u 60-80% zarodków obserwowano zaburzenia 
zapętlania serca oraz obecność płynu w worku osierdziowym. Warto dodać, że 
miRNA-138 uczestniczy również w różnicowaniu kardiomiocytów, bowiem u 60% 
zarodków, kardiomiocyty wykazywały mniejszą dojrzałość. Autorzy zanotowa-
li również zaburzenie ekspresji genów uczestniczących w rozwoju zastawek ser-
ca – CSPG2 i NOTCH1B. Geny te, które są charakterystyczne dla regionu kanału 
przedsionkowo-komorowego (ang. Atrioventricular Canal, AVC), ulegały ekspre-
sji także w komorze serca. Warto dodać, że miRNA-138 reguluje mRNA genów 
ALDH1A2 oraz CSPG2 [45]. Produkt białkowy genu ALDH1A2 – dehydrogenza 
2 kwasu retinowego, którego ekspresja występuje w mezodermie gardłowej, regu-
luje poziom kwasu retinowego, uczestniczącego w wielu procesach rozwoju serca, 
w tym w procesie zapętlania serca [52]. Podczas rozwoju ludzkiego płodu, najwyż-
szą ekspresję miRNA-138 zanotowano w 23 t.c. [76].

W prawidłowym rozwoju serca uczestniczy również cząsteczka miRNA-181c. 
Obecność miRNA-181c zanotowano w ludzkich tkankach serca płodu od 5 t.c. do 
23 t.c. [76]. W badaniu tkanek serca pacjentów cierpiących na VSD, stwierdzono 
znacznie większą ekspresję miRNA-181c w porównaniu z grupą kontrolną. Po-
nadto określono, że docelową cząsteczką mRNA dla miRNA-181c jest BMPR2. 
Ten fakt potwierdza obserwacje, że zwiększonemu poziomowi miRNA-181c to-
warzyszy spadek ekspresji genu BMPR2 w badanych tkankach. Warto dodać, że 
receptor BMPR2 uczestniczy w tworzeniu przegród i zastawek serca  [35]. Ostatnie 
badania sugerują, że miRNA-181c uczestnicząc w regulacji genów mitochondrial-
nych, może również wpływać na wydolność serca. Wykazano, że choć biosynteza  
miRNA-181c przebiega drogą konwencjonalną, sama cząsteczka mikroRNA może 
ulec translokacji do mitochondrium [16]. Używając szczurzego modelu ekspery-
mentalnego zademonstrowano in vivo, że ciągła nadekspresja miRNA-181c po-
przez obniżenie ekspresji mt-COX1 przyczynia się do spadku zdolności wysiłko-
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wej serca i wystąpienia objawów niewydolności tego narządu. Obniżenie ekspresji 
mt-COX1 w skutek nadekspresji miRNA-181c prowadzi do zaburzenia działania 
łańcucha oddechowego, nadmiernego generowania wolnych rodników oraz zmiany 
metabolizmu mitochondrium [15, 16].

ZNACZENIE mikroRNA WE WRODZONYCH WADACH SERCA

Wrodzone wady serca (ang. Congenital Heart Disease, CHD) stwierdza się 
u około 1% noworodków. Etiologia CHD w większości pozostaje nieznana. Ba-
dania epidemiologiczne wykazały, że najczęściej występującymi wadami serca 
u dzieci są m. in. ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ang. Artical Septal 
Defect, ASD), ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD) oraz tetralogia 
Fallota (ang. Tetralogy of Fallot ,ToF) [29]. U pacjentów ze stwierdzoną wadą 
VSD, w analizowanych tkankach serca obserwowano wzrost ekspresji miRNA
-181c i obniżenie ekspresji miRNA-1-1 w porównaniu do zdrowej tkanki [35]. 
Przyczyną tetralogii Fallota jest przednio-dogłowowe przemieszczenie przegrody 
drogi odpływu, w wyniku czego obserwuje się nierestrykcyjny VSD, aortę jeź-
dziec, zwężenie drogi odpływu prawej komory (ang. Right Ventricular Outflow 
Tract Obstruction, RVOTO) oraz następczy przerost prawej komory serca. Co 
więcej, zwężenie drogi odpływu prawej komory może mieć miejsce na poziomie 
stożkowym, zastawkowym oraz może być obserwowane połączenie obu typów 
RVOTO bez lub z nadzastawkowym zwężeniem tętnicy płucnej albo jej gałęzi 
[3]. Analiza 799 cząsteczek mikroRNA w próbkach drogi odpływu prawej ko-
mory (RVOT ang. right ventricular outflow tract) uzyskanych od 10 pacjentów, 
u których stwierdzono ToF, wykazała zmieniony profil tych cząsteczek w porów-
naniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono obniżenie ekspresji 27 różnych miRNA, 
z których najbardziej istotną zmianę zaobserwowano dla miRNA-940. Warto do-
dać, że równocześnie zanotowano wzrost ekspresji 48 cząsteczek, gdzie najwięk-
szą zmianą charakteryzowała się cząsteczka miRNA-204. Ponadto wykazano, że 
wśród popularnych kardiospecyficznych miRNA, ekspresja miRNA-940 jest naj-
bardziej charakterystyczna dla drogi odpływu (n=26). Istotnym jest fakt, że spa-
dek ekspresji miRNA-940 skutkuje znaczącym wzrostem poziomu białka JARID2 
w badanych tkankach [36]. Warto dodać, że gen JARID2, pozostający pod kontro-
lą NKX2.5 w komórkach wtórnego pola sercowego i regulując NOTCH1 podczas 
rozwoju serca, pełni istotną rolę w prawidłowej morfogenezie narządu w tym roz-
woju drogi odpływu i komór [2, 46]. W badaniach in vitro, wykorzystując linię 
komórek hCMPC (ang. human Cardiomyocyte Progenitor Cells) stwierdzono, że 
obniżenie ekspresji miRNA-940 skutkuje zahamowaniem migracji i aktywacją 
proliferacji badanych komórek [36]. W innym eksperymencie, wykorzystującym 
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próbki RVOT uzyskane od 5 pacjentów, u których stwierdzono ToF, profilowanie 
miRNA z użyciem mikromacierzy wykazało różnice ekspresji pomiędzy tkanką 
badaną a kontrolną w przypadku 41 cząsteczek miRNA. Wzrost ekspresji w tkan-
ce uzyskanej od pacjentów ToF (n=21) potwierdzono dla 15 cząsteczek, natomiast 
spadek ekspresji stwierdzono u 3 miRNA w porównaniu do zdrowej tkanki. Co 
więcej, regulowane przez nie mRNA, dotyczy genów zaangażowanych w roz-
wój serca. Warto dodać, że największe różnice ekspresji w badanych tkankach 
dotyczyły miRNA-19a, miRNA-222, miRNA-424 i miRNA-130b. W badaniach 
in vitro stwierdzono, że na skutek nadekspresji miRNA-222 i miRNA-424/424* 
dochodzi do wzrostu proliferacji zarodkowych kardiomiocytów, natomiast zwięk-
szony poziom miRNA-424/424* hamuje migrację tych komórek. Ponadto, uzy-
skanie nadekspresji miRNA-222 w komórkach linii P19 hamuje różnicowanie ich 
w kierunku kardiomiocytów [73]. Z kolei badania 16 tkanek serca noworodków, 
oraz 3 tkanek serca płodów ze stwierdzoną tetralogią Fallota wykazały różno-
rodność ekspresji 61 miRNA, z czego największą zmianą charakteryzowały się 
miRNA-421, miRNA-1275, miRNA-27b, miRNA-1201 oraz miRNA-122. Co 
ciekawe, deregulacja niemal połowy miRNA, związana jest z zaburzoną eks-
presją genów biorących udział w procesie rozwoju serca [28]. Udowodniono, że 
nadekspresja miRNA-421, obserwowana w tkankach prawej komory serca (ang. 
Right Ventricular, RV) pobranych od pacjentów ToF, skutkuje zaburzeniem eks-
presji genów uczestniczących w rozwoju serca, z czego najbardziej interesujący 
wydaje się być SOX3. Gen SOX3, pełniący rolę regulującą w istotnych w rozwoju 
serca szlakach sygnałowych białek WNT i NOTCH, w badanych próbach RV ser-
ca był znacznie obniżony [5]. Niezwykle ciekawym wydaje się fakt, że pomimo 
udowodnionego wpływu miRNA-1 na powstawanie wad morfologicznych serca 
na modelu zwierzęcym [74], jedynie w badaniach Wu i wsp. [67] stwierdzono 
obniżenie kardiospecyficznej cząsteczki miRNA-1 w próbkach RVOT pacjentów 
z ToF. Warto wspomnieć, w badaniu tym wykazano również obniżenie ekspresji 
miRNA-206 w badanych próbach [67]. 

PODSUMOWANIE

Niezwykły potencjał regulacyjny mikroRNA w zakresie ekspresji genów 
sprawia, że uczestniczą one m. in. w rozwoju narządów, w tym serca. Niezwykle 
ważne jest, że do prawidłowego formowania się narządu serca istotna jest funk-
cja wszystkich intermediatorów szlaku biosyntezy i działania miRNA. Badania 
eksperymentalne w dziedzinie miRNA, prowadzone in vitro i in vivo oraz obecnie 
coraz częściej również in silico, stanowią swoisty klucz do zrozumienia występo-
wania wad wrodzonych serca. Obiecujące wyniki badań wskazują, że mikroRNA 
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mogą stać się oryginalnym narzędziem terapeutycznym w zakresie leczenia chorób 
związanych z nieprawidłowym działaniem układu sercowo-naczyniowego [43]. Jak 
donoszą Montgomery i wsp. [43] przezskórne podanie LNA-antymiR-208a szczu-
rom z niewydolnością serca indukowaną nadciśnieniem zapobiega patologicznej 
przebudowie serca, pogorszeniu czynności serca oraz zwiększa długość i komfort 
życia zwierząt. Duże zainteresowanie naukowców dotyczy również możliwości 
wykorzystania mikroRNA jako biomarkerów diagnostycznych, których obecność 
można (nieinwazyjnie) stwierdzić m. in. w osoczu i moczu [64]. MikroRNA mogą 
odzwierciedlać uszkodzenie serca np. w sytuacji zawału serca czy ostrej niewy-
dolności serca [14], ale też co ciekawe mogą być użyteczne w prenatalnej diagno-
styce wad wrodzonych serca [78]. W badaniu krwi kobiet ciężarnych z płodami 
obciążonymi CHD (ASD, VSD, ToF), stwierdzono wzrost ekspresji miRNA-19b,  
miRNA-22, miRNA-29c, miRNA-375 w surowicy w porównaniu do grupy kontrol-
nej, z czego miRNA-22 podwyższone było tylko w przypadku ToF [78]. W związku 
z ogromnym potencjałem poznawczym, diagnostycznym i terapeutycznym cząste-
czek mikroRNA, liczba badań z zakresu biologii i funkcji miRNA dokumentowana 
licznymi pracami naukowymi wciąż rośnie. 
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