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MicrorNa w chorobach nerek 
MicroRNA (miRNA) to krótkie, niekodujące cząsteczki kwasu rybonukleino-

wego regulujące  procesy ekspresji genów, a przez to wpływające na przebieg 
wielu procesów fizjologicznych jak również patologicznych w komórkach i tkan-
kach organizmu. Ze względu na swoistość narządową oraz swoistość w róż-
nych typach uszkodzeń narządowych, a także możliwość izolacji cząsteczek 
microRNA z takich płynów ustrojowych jak: mocz czy surowica mogą stać się 
potencjalnymi biomarkerami. Badania nad znaczeniem microRNA w chorobach 
nerek koncentrują się na identyfikacji cząstek typowych dla różnych rodzajów 
patologii dotykających ten narząd. Najwcześniej zidentyfikowaną cząsteczką 
microRNA ulegającą wzmożonej ekspresji w chorobach nerek prowadzących 
do włóknienia było miR21. Cząsteczka miR24 natomiast ulega wzmożonej 
ekspresji w ostrym uszkodzeniu nerek i jest związana z procesem apoptozy 
komórek. Z kolei miR126 wpływa na regenerację miąższu nerki po epizodzie 
ostrego uszkodzenia indukując poprawę ukrwienia miąższu. dla uszkodzeń ne-
rek spowodowanych toksycznym działaniem cisplatyny charakterystyczne jest 
zmniejszenie ekspresji miR-122 i zwiększenie ekspresji miR-34a. w przewlekłej 
chorobie nerek rozwijającej się na podłożu nefropatii cukrzycowej dużą rolę od-
grywa cząsteczka miR192. Natomiast wyodrębnione z osadu moczu egzosomy 
z cząsteczkami miR-133b, miR-342 i miR-30a, można wykryć już we wczesnych 
fazach nefropatii cukrzycowej przez co mogą one służyć jako nieinwazyjny 
biomarker tej nefropatii. w raku jasnokomórkowym nerki obserwuje się nade-
kspresję cząsteczek miRNA o numerach 17-92. Technika umożliwiającą anali-
zę ekspresji microRNA jest analiza mikromacierzy. Badania prowadzone nad 
microRNA mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat wielu chorób 
nerek, dokładniejszego poznania ich przyczyny oraz opracowania skutecznej 
terapii. Swoiste narządowo microRNA oraz panele cząstek microRNA mogłyby 
stanowić doskonały, nieinwazyjny biomarker w diagnostyce chorób nerek. 

(NeFRol. dIAl. pol. 2018, 22, 76-80)

MicroRNA in kidney diseases
MicroRNAs (miRNAs) are short, noncoding RNAs which regulate gene ex-

pression and influence on many physiological and pathological processes. 
Their organ and tissue specificity and the ability to identify this molecules in 
body fluid such as plasma or urine make them suitable as potential biomarkers 
in many types of kidney diseases. Contemporary investigations are concen-
trated on the identification of microRNAs typical for different kidney disorders. 
MiR21 was the earliest identified microRNA molecule which overexpression is 
involved in kidney diseases leading to fibrosis. The expression of molecule 
miR24 is associated with acute kidney injury and cell apoptosis while miR126 
play a key role in kidney regeneration by amelioration of kidney vasculariza-
tion. Underexpression of miR-122 and overexpression of miR-34a are typical 
for kidney injuries caused by cisplatin. The diabetic nephropathy is associated 
with expression of molecule miR192. However molecule miR-133b, miR-342 
and miR-30a are present in exosomes in urine in early stages of diabetic ne-
phropathy and can be used as a biomarker in this nephropathy. In renal cell car-
cinoma overexpression of miRNAs 17-92 are observed. The technique which 
enable microRNAs analysis is microarray technology. The research regarding 
the field of microRNA can broaden our knowledge about pathogenesis of kid-
ney diseases and asses microRNA utility as a therapeutic target. MicroRNAs 
typical for particular kidney disorders could become the valuable biomarkers. 

(NepRol. dIAl. pol. 2018, 22, 76-80)
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Co to jest microRNA?
MicroRNA (miRNA) to krótkie, nieko-

dujące cząsteczki kwasu rybonukleinowe-
go (RNA). Dojrzałe cząsteczki miRNA to 
jednoniciowe RNA składające się z 18-25 
nukleotydów, a ich sekwencja jest wysoce 
konserwatywna wśród gatunków zwierząt 
[1]. Cząsteczki microRNA regulują  proce-
sy ekspresji genów, przez co wpływają na 

przebieg wielu procesów fizjologicznych 
jak również patologicznych w komórkach 
i tkankach organizmu. Wpływ na ekspre-
sję genów odbywa się poprzez bloko-
wanie translacji białek lub  indukowanie 
degradacji powstałego RNA, co skutkuje 
oddziaływaniem na proliferację i różnico-
wanie komórek, apoptozę oraz metabolizm 
komórkowy. Ich działania odgrywają zna-
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czącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu 
organizmu, a zaburzenia związane z ich 
ekspresją, mogą prowadzić do rozwoju 
wielu procesów patologicznych w komór-
kach i w tkankach organizmu [2,3].

Poszczególne cząsteczki microRNA 
wykazują swoistość narządową. Istnieją 
profile cząsteczek microRNA typowe dla  
poszczególnych narządów. W przypad-
ku nerek są to:  miR-192, miR-194, miR-
215, miR-216 [4]. Ekspresja tych cząste-
czek w nerkach jest wyraźnie większa, 
niż w innych narządach. Ponadto badania 
wykazują, że profil ekspresji cząsteczek 
miRNA jest różny dla poszczególnych 
obszarów nerki. Wykazano różnice po-
między ekspresją miRNA w korze nerki 
a ekspresją miRNA w rdzeniu nerki. W ko-
rze nerki odnotowano większą ekspresję 
miR-192 i miR-194, natomiast w rdzeniu 
nerki stwierdza się większą ekspresję miR-
-27b [5]. Dlatego też cząsteczki microRNA 
mogą stać się potencjalnymi biomarkerami 
uszkodzeń narządowych [1]. 

Jak powstaje miRNA?
Powstawanie miRNA rozpoczyna się 

od transkrypcji pri-miRNA przez polimera-
zę RNA II lub polimerazę RNA III. Ten etap 
jest regulowany przez płytkowy czynnik 
wzrostu (PDGF- platelet- derived growth 
factor) i transformujący czynnik wzrostu β 
(tranforming growth factor β- TGFβ). Pri-
-miRNA są długimi dwuniciowymi trans-
kryptami składającymi się z kilku tysięcy 
par zasad zawierających struktury szpilki 
do włosów, które łączą je z kompleksami 
mikroprocesorów jądrowych. Kompleksy 
te są złożone z dwóch białek-  enzymu 
Drosha o aktywności RNazy III oraz jego 
kofaktora DGCR8 (DiGeorge critical region 
gene 8). DGCR8 rozpoznaje region spinki 
od włosów pri-miRNA, łączy się z nim we-
ryfikując miejsce cięcia. Drosha przecina 
pri-miRNA, z których powstaje drugorzędo-
wy prekursor RNA -pre-miRNA, składający 
się z około 70 nukleotydów. Pre-miRNA 
jest transportowane z jądra komórkowego 
do cytoplazmy za pomocą eksportyny-5 
i jej kofaktora RAN-GTP. Tam Dicer (enzym 
o aktywności RNazy III) przecina pre-miR-
NA prowadząc do powstania miRNA o dłu-
gości 18-22 par zasad. Następnie miRNA 
łączy się z wyciszającym kompleksem 
białkowym RISC. Kompleks RISC zawiera 
jedynie antysensowną nić miRNA, druga 
nić ulega degradacji. Najczęściej wiąże 
się z regionem 3’UTR transkryptu. Główną 
składową kompleksu RISC jest białko Ar-
gonaute, które pełni funkcję endonukleazy. 
Kompleks RISC powoduje  potranskryp-
cyjne wyciszanie genów poprzez rozcięcie 
docelowej nici mRNA lub zahamowanie jej 
translacji. Dlatego główną rolą miRNA  jest 
hamowanie ekspresji genów [7].  Mecha-
nizm działania kompleksu RISC-miRNA 
na ekspresję genową opiera się na rozpo-
znawaniu docelowego transkryptu przez 
miRNA na zasadzie komplementarności 
sekwencji obu typów RNA. Jeżeli homolo-
gia sekwencji miRNA i docelowego mRNA 
jest bliska 100%, wtedy białko Argonaute 2 
kompleksu RISC tnie mRNA i/lub degradu-
je cząsteczkę informacyjnego RNA [8].

Mutacja genu kodującego enzym di-
cer

Dicer jest enzymem odpowiedzialnym 
za przetworzenie pre-miRNA w dojrzałe 
miRNA. Jest on niezbędny do produkcji 
prawidłowego miRNA. Związek pomiędzy 
prawidłową funkcją nerek, a ekspresją 
miRNA zaobserwowano podczas badań 
na myszach z delecją genu Dicer. Wadliwe 
modele enzymu Dicer uzyskano w podocy-
tach, komórkach kanalików proksymalnych 
oraz komórkach aparatu przykłebuszkowe-
go. U myszy, których podocyty miały wadli-
wy enzym Dicer, zaobserwowano zlewanie 
wyrostków stopowatych, masywny zespół 
nerczycowy, włóknienie cewkowo-śród-
miąższowe i stwardnienie kłębuszków 
nerkowych. Myszy z wadliwym genem ko-
dującym enzym Dicer umierały 3 miesiące 
po urodzeniu. Zaobserwowano dodatkowo 
obniżenie ekspresji miR-30, które odpo-
wiadają za prawidłowe funkcjonowanie 
podocytów. Natomiast utrata Dicer w ko-
mórkach kanalików nerkowych i kanali-
ków zbiorczych, prowadziła do powstania 
wodonercza, wodniaka moczowodu i two-
rzenia się torbieli. W innym badaniu (Patel 
i wsp.) obserwowano efekty utraty prawi-
dłowego enzymu Dicer w komórkach na-
błonkowych kanalików [9].  Zauważono, że 
rodzina cząsteczek miR-200 odpowiada za 
prawidłową ekspresję policystyny-1, któ-
ra warunkuje prawidłowe rozmieszczenie 
tubuli w komórkach kanalików zbiorczych 
rdzenia nerki. Z kolei rodzina cząsteczek 
miR-17 jest odpowiedzialna za regula-
cję policystyny-2. Zaburzenia w ekspresji 
wyżej wymienionych rodzin microRNA 
prowadzą do wielotorbielowatości nerek. 
Z kolei ablacja Dicer w komórkach kanali-
ków bliższych, prowadzi do zmian ekspre-
sji miRNA podczas ostrego uszkodzenia 
nerek w wyniku niedokrwienia. Analiza 
mikromacierzy wykazała zmianę w ekspre-
sji miR-132, miR-362, miR-379, miR-668, 
miR-687 przez 12-14 godzin po reperfuzji. 
Natomiast w ostrym uszkodzeniu nerek, 
wywołanym działaniem  nefrotoksycznej 
cisplatyny zaobserwowano zwiększoną 
ekspresję miR-34a. Zbadano również efekt 
delecji Dicer w komórkach aparatu przykłę-
buszkowego wydzielających reninę, która 
skutkowała zredukowaniem stężenia reni-
ny w nerkach i zmniejszeniem jej stężenia 
w surowicy. U myszy poddanych temu do-
świadczeniu zaobserwowano zmniejsze-
nie ciśnienia tętniczego krwi i włóknienie 
pasmowate nerki [10].

MiR-21
Duża część badań zwraca uwagę 

na zwiększoną ekspresję miR-21 w wie-
lu schorzeniach nerek. MiR-21 jest jedną 
z pierwszych cząsteczek microRNA, któ-
ra została zidentyfikowana. Jest to jedna 
z cząsteczek, które wykazują największą 
ekspresję w chorobach nerek prowadzą-
cych do włóknienia [11]. Komórki kłębusz-
ków nerkowych oraz uszkodzone kanaliki 
nerkowe, wykazywały zwiększoną ekspre-
sję miR-21[8]. Taką zależność zaobserwo-
wano w zanerkowym uszkodzeniu nerek 
(np. jednostronna obturacja moczowodu) 
[12], kłębuszkowych zapaleniach nerek 

(np. nefropatia IgA) [13], nefropatii cu-
krzycowej [14], nefropatii nadciśnieniowej, 
jak również  w niedokrwieniu nerek [15]. 
Pierwsze zależności pomiędzy ekspresją 
miR-21 a włóknieniem zaobserwowano 
w komórkach mięśnia sercowego [16]. 
Ekspresja miR-21 jest ściśle związana ze 
stymulacją TGFβ, a co za tym idzie z pro-
cesem włóknienia. Wykazano, że stymula-
cja TGFβ powoduje zwiększenie ekspresji 
miR-21, co wiąże się z fosforylacją Smad3 
[17]. MiR-21 wycisza ponad 80 genów 
odpowiadających za wywoływanie stanu 
zapalnego, odpowiedź immunologiczną 
i włóknienie. MiR-21 ma znaczenie w wie-
lu procesach poprzez wpływ na takie czą-
steczki jak białko P53, PDCD4, SMAD7, 
TGFBR2, TIMP3, CDC25A, CDK6, ERK/
MAPK, PTEN, PPARA, MPV17L, DDAH1 
i RECK [18,19]. Przeprowadzono badania, 
które określały terapeutyczny wpływ zablo-
kowania ekspresji miR-21. W tym celu uży-
to blokera miR-21- anti-miR-21. Efekt jego 
działania obserwowano u zwierząt z jedno-
stronną obturacją moczowodu. W wyniku 
jego działania stwierdzono redukcję proce-
su włóknienia [17,21,22]. Ponadto działa-
nie anti-miR-21 badano u myszy z zespo-
łem Alporta.  W tym badaniu obserwowano 
penetrację anti-miR-21 do nerek i wchła-
nianie przez odpowiednie typy komórek 
(podocyty, komórki mezangium, komórki 
nabłonkowe kłebuszków). Zaobserwo-
wano redukcję albuminurii, zmniejszenie 
włóknienia i stwierdzono zwiększenie prze-
żywalności [23]. Obecnie prowadzone są 
badania nad wykorzystaniem anti-miR-21 
w leczeniu zespołu Alporta [15]. Natomiast 
w jednym z badań wysunięto tezę, że utra-
ta miR 21 może pogarszać stopień uszko-
dzenia kłębuszków nerkowych poprzez 
wzrost szybkości śmierci komórek, sygna-
lizację TNFβ/Smad3, indukcję proapop-
tycznych genów zależnych od miR-21, np. 
P53, PDCD4 [24].

MicroRNA w ostrym uszkodzeniu 
nerek

Ostre uszkodzenie nerek może być 
spowodowane różnymi czynnikami, a kon-
kretny czynnik etiologiczny powoduje 
uszkodzenie różnych struktur nerki [25]. 
Tak więc w różnych typach ostrego uszko-
dzenia nerek ekspresji ulegać mogą różne 
cząsteczki microRNA. 

Duże znaczenie ostrym uszkodzeniu 
nerek ma cząstka miR-21. W wyniku nie-
dokrwienia zaobserwowano jej zwiększoną 
ekspresję w nerkach myszy. Wykazano jej 
negatywny wpływ na nerki poprzez akty-
wowanie kinazy MKK oraz hamowanie IL-6 
i TNFα [26,27].

Wykazano również, że myszy z niedo-
borem miR-146a są bardziej narażone na 
uszkodzenia cewkowo- śródmiąższowe. 
Natomiast nadekspresja tej cząsteczki po-
woduje redukcję kinazy IRAK1 i chemokin 
CXCL8/CXCL1 w uszkodzonych komór-
kach kanalików nerkowych [28].

Cząsteczka miR-24 jest związana 
z procesem apoptozy. Zwiększoną ekspre-
sję miR-24 obserwowano przy obniżeniu 
perfuzji lub niedokrwieniu u myszy oraz po 
transplantacji nerki u ludzi [14]. Szczegól-
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nie w komórkach śródbłonka i komórkach 
nabłonkowych kanalików, gdzie nasilo-
ny jest proapotyczny wpływ nadekspresji 
miR-24 poprzez działanie na H2A.X i HO1 
[29]. Przeprowadzono doświadczenia, ma-
jące na celu zbadanie wpływu wyciszenia 
miR-24  na przebieg uszkodzenia nerek. 
Zastosowano bloker anti-miR-24 u myszy, 
u której wywołano niedokrwienie nerki. 
Zmniejszenie ekspresji miR-24 skutkowało 
zahamowaniem apoptozy, poprawą funkcji 
nerki oraz korzystnie wpłynęło na  strukturę 
kanalików nerkowych [30].

Kolejną cząsteczką microRNA zwią-
zaną z ostrym uszkodzeniem nerek jest 
miR-126, która ułatwia regenerację ner-
ki poprzez wpływ na poprawę ukrwienia. 
Komórki śródbłonka są niewystarczające 
do całkowitego naprawienia uszkodzone-
go śródbłonka okołonaczyniowego splotu 
kapilarnego. Nadekspresja miR-126 w ko-
mórkach linii hematopoetycznych chro-
ni nerkę przed niedokrwieniem poprzez 
zwiększenie ilości naczyń krwionośnych, 
liczby komórek macierzystych oraz komó-
rek progenitorowych [31].

Ostre uszkodzenie nerek może być 
spowodowane również przez działanie 
substancji nefrotoksycznej (np. cisplaty-
ny, gentamycyny). Udowodniono, że ostre 
uszkodzenie nerek indukowane przez ci-
splatynę przyczynia się do zmniejszenia 
ekspresji miR-122 i zwiększenia ekspresji 
miR-34a, co jest związane z ostrą martwica 
cewek nerkowych. Zmniejszenie ekspresji 
miR-122 i zwiększenie ekspresji miR-34a 
może się wiązać z uruchomieniem szlaku 
apoptozy związanej z białkiem p53 [32]. 
Zwiększoną ekspresję miR-489 w moczu 
obserwuje się w ostrym uszkodzeniu ne-
rek indukowanym gentamycyną [33], na-
tomiast ekspresja miR-155 w moczu jest 
zmniejszona [34]. 

W ostrym uszkodzeniu nerek w wyniku 
zawału mięśnia sercowego obserwowa-
no zwiększoną ekspresję miR-150 [35]. 
W ostrej nefropatii kontrastowej obser-
wuje się natomiast zwiększenie ekspresji 
rodziny miR-30 (miR-30a, c, e) w nerkach 
szczurów [36]. 

MicroRNA w przewlekłej chorobie 
nerek

Najczęstszą przyczyną schyłkowej nie-
wydolności nerek na świecie i Polsce jest 
nefropatia cukrzycowa. Istotne jest więc 
wczesne wykrywanie jak również skutecz-
ne leczenie chorych z cukrzycą tak by zmi-
nimalizować ryzyko powikłań nerkowych. 
Wiele badań potwierdziło znaczącą rolę 
miRNA w rozwoju nefropatii cukrzycowej. 
Badania te podkreślają duże znaczenie 
indukowanej przez TGFβ ekspresji genów 
biorących udział w patogenezie tej nefro-
patii. 

Wzmożona ekspresja miR-192 w kłę-
buszkach nerkowych, jest kluczowa w pa-
togenezie nefropatii cukrzycowej przez 
swoje oddziaływanie na geny SIP1/ZEB2. 
Wykazano, że TGFβ obniża ekspresję ge-
nów przez miR-192, jak również obniża 
ekspresję ZEB1, co powoduje zwiększenie 
ekspresji Colla2 (typ I kolagenu łańcuch 
alfa2) w mezangium. Z kolei inne badania 

dowodzą, że zwiększone stężenie miR-192 
koreluje z większym cewkowo- śródmiąż-
szowym włóknieniem i niższym klirensem 
kreatyniny. Dodatkowo odkryto, że TGFβ 
obniża ekspresję miR-192 w komórkach 
kanalików proksymalnych. Nadekspresja 
miR-192 w tych komórkach obniża ekspre-
sję ZEB1 i ZEB2, co świadczy o tym, że 
komórki mazangium i komórki nabłonko-
we kanalików proksymalnych w odmien-
ny sposób reagują na działanie czynnika 
TGFβ [8].

W badaniu Eissa i wsp. wykazano  3 
cząsteczki miRNA, których ekspresja 
w moczu była zmieniona u chorych z cu-
krzycą typu 2, nie tylko z makro i mikroal-
buminurią, ale też u chorych bez albumi-
nurii. Są to miR-133b, miR-342 i miR-30a. 
Badanie wykazało, że te cząsteczki miRNA 
mają wpływ na szlaki TGF-b1, MAPK, me-
tabolizm kwasów tłuszczowych, działanie 
insuliny, jak również sygnalizację chemo-
kin. Rodzina miR-30 głównie jest związana 
z podocytami. Ich ekspresja jest wyraźnie 
wyższa, niż w innych typach komórek kłę-
buszków nerkowych. MiR-30 bierze udział 
w procesach fizjologicznych i patologicz-
nych w  podocytach. Niewłaściwa ekspresja 
cząsteczek z rodziny miR-30 może prowa-
dzić do apoptozy podocytów,  a co za tym 
idzie do rozwinięcia zespołu nerczycowego 
i stwardnienia kłębuszków nerkowych. Ba-
danie potwierdziło, że wyodrębnione z osa-
du moczu egzosomy z cząsteczkami miR-
-133b, miR-342 i miR-30a, mogą służyć 
jako nieinwazyjny biomarker dla nefropatii 
cukrzycowej i mają synergistyczny wpływ 
na patogenezę nefropatii. Wykazano rów-
nież korelację między tymi cząsteczkami 
microRNA a upośledzoną funkcją nerek 
wyrażoną poprzez oznaczenie stężenia 
kreatyniny we krwi i klirens kreatyniny [37]. 
Badania przeprowadzone przez Wanga 
i wsp. wykazały, że podwyższona ekspre-
sja miR-377 w komórkach nabłonkowych 
kanalików nerkowych, w podocytach i ko-
mórkach mezangium, zwiększa produkcję 
fibronektyny [6].

Nefropatia nadciśnieniowa u 20% pa-
cjentów z przewlekłą chorobą nerek pro-
wadzi do schyłkowej niewydolności nerek. 
Badania wskazują, że zmiany w ekspresji 
microRNA mają wpływ na kontrolę ciśnie-
nia tętniczego krwi. Delecja genu Dicer 
wpływa na redukcję komórek okołokłębusz-
kowych z obniżeniem ciśnienia tętniczego 
krwi [38]. MiR-155 ma wpływ na ciśnienie 
tętnicze poprzez działanie na receptor dla 
angiotensyny II  (receptor AT1), który wy-
kazuje wysoką ekspresję w nerkach i jest 
związany ze skurczem naczyń [38,40]. 
Przypuszcza się, że hipotensja w trisomii 
chromosomu 21 jest spowodowana nade-
kspresją miR-155 i zmniejszeniem ekspre-
sji receptorów AT1 [41]. W badaniu nerek 
pacjentów z nefropatią nadciśnieniową, 
stwierdzono zwiększoną wewnątrzner-
kową ekspresję miR-200a/b, miR-141, 
miR-192, miR-215 i miR-429. Ciśnienie 
tętnicze jest regulowane przez oś renina- 
angiotensyna- aldosteron. Wyizolowano 
cząsteczki microRNA, które związane są 
z tą osią hormonalną. Produkcja reniny jest 
regulowana przez cząsteczki microRNA. 

Są to miR-181a i miR-663. Istnieje bardzo 
duża zależność pomiędzy miR-181a a ci-
śnieniem tętniczym. Zaobserwowano, że 
podwyższona ekspresja mi-181a wpływa 
sprzyjająco na redukcję ciśnienia tętnicze-
go krwi [8].

W przypadku FSGS obserwuje się 
zwiększoną ekspresję w surowicy miR-
-30b, miR-30c, miR-342 [20]. Natomiast 
w toczniu rumieniowatym układowym 
z aktywnym zajęciem nerek obserwuje się 
znacznie podwyższoną ekspresję miR-
342-3p. Wszystkie cząsteczki z rodziny 
miR-342 wpływają na geny związane ze 
szlakiem sygnałowym TGFbeta. Dodat-
kowo w toczniu rumieniowatym zaobser-
wowano w nerce zwiększenie ekspresji 
miR-146a, które jest ukierunkowane na 
TRAF6 i IRAK1, NOTCH1, ERBB4. Nato-
miast obniżona ekspresja miR-26a w kłę-
buszkach myszy w toczniu rumieniowatym 
układowym związana jest z uszkodzeniem 
podocytów [1].

MicroRNA w guzach nerek
Wyróżniono profil ponad 160 innych 

cząsteczek miRNA, które ulegają widocz-
nej zmianie ekspresji w guzach nerki. 
Zaliczają się do nich: miR-122, miR-155 
i miR-210, których ekspresja w nowotwo-
rze nerki jest znacznie podwyższona oraz 
cząsteczki, których ekspresja ulega obni-
żeniu: miR-200c, miR-335 oraz miR-218. 
Udowodniono, że zmiany w ekspresji po-
szczególnych cząsteczek miRNA widocz-
nie korelują ze stopniem zaawansowania 
nowotworu oraz mają kluczowe znacze-
nie w patogenezie choroby. W badaniach 
stwierdzono m.in. zmniejszoną ekspresję 
miR-199a w materiale uzyskanym pod-
czas nefrektomii. Niska ekspresja miR-
-199a korelowała w badaniach z wysoką 
ekspresją kinazy GSK-3beta i z wyższym 
stopniem zaawansowania raka jasnoko-
mórkowego. Zwiększenie ekspresji miR-
-199a, zmniejszenie GSK-3beta wiązało 
się z zahamowaniem wzrostu nowotworu. 
Ekspresja miRNA-205 jest czynnikiem ha-
mującym rozwój raka nerki. MiR-205 ha-
muje geny kodujące kinazy Src, Lyn, Yes 
i Lck, które biorą udział w tworzeniu prze-
rzutów i proliferacji komórek nowotworo-
wych. Obniżenie ekspresji miR-205 może 
więc wpłynąć pobudzająco na rozwój 
nowotworu. W innych badaniach stwier-
dzono obniżoną ekspresję miR-584, co 
wiązało się z wyższym zaawansowaniem 
nowotworu nerki. Obniżenie ekspresji tej 
cząsteczki miRNA wiązało się z podwyż-
szoną ekspresją kinazy R0CK-1, odpo-
wiadającej za wzmożoną proliferację ko-
mórek nowotworowych, angiogenezę oraz 
powstawanie przerzutów. MiR-1285 może 
hamować postęp procesu nowotworowe-
go poprzez inhibicję proliferacji i tworze-
nia przerzutów. Nadekspresja cząsteczek 
miRNA o numerach 17-92 stwierdzana 
jest w raku jasnokórkowym. Dwie z tych 
cząsteczek (miR-17-5p i miR-20a) powo-
dują wzmożoną proliferację nowotworu. 

Powyższe badania udowadniają, że 
miRNA może wpływać na tempo rozwoju 
nowotworu, proliferację komórek nowotwo-
rowych oraz tworzenie się przerzutów. Za-
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leżność między ekspresją poszczególnych 
cząsteczek miRNA a procesami zachodzą-
cymi w nowotworzeniu może być wykorzy-
stana do  badań nad nowymi sposobami 
leczenia nowotworów. Ponadto dzięki tak 
dużej liczbie cząsteczek miRNA charak-
terystycznych dla raka nerki w przyszłości 
będzie można ustalić na podstawie profilu 
miRNA typ nowotworu.

MicroRNA w transplantacji nerki
Przeszczep nerki jest leczeniem z wy-

boru u większości pacjentów ze schyłko-
wą niewydolnością nerek ze względu na 
lepszą przeżywalność, jak i jakość życia 
chorych w porównaniu z pacjentami diali-
zowanymi. Mimo nowoczesnego leczenia 
immunosupresyjnego, cały czas spotyka-
my się z przypadkami ostrego odrzucania 
przeszczepu oraz z przewlekłą niewydol-
nością nerki przeszczepionej.

Zobrazowano profil miRNA w nerce 
przeszczepionej. Wykazano różnicę w eks-
presji poszczególnych cząsteczek miRNA 
w nerce przeszczepionej z ostrym odrzu-
caniem i z  przewlekłą niewydolnością gra-
ftu. W biopsji nerki z ostrym odrzucaniem 
obserwowano obniżoną ekspresję: miR-
-let-3c, miR-10a, miR-10b, miR-125a, miR-
-200a, miR-30a-3p, miR-30c, miR-32 oraz 
podwyższoną ekspresję następujących 
cząsteczek: miR-142-5p, miR-142-3p, 
miR-155, miR-223, miR-146b, miR-146a, 
miR-342.

Ponadto wyniki niektórych badań po-
dają, że wirusy wywołujące zakażenia pod-
czas stosowania immunosupresji po prze-
szczepie takie jak CMV, EBV i BK kodują 
wirusowe miRNA, których ekspresja może 
być związana z poszczególnymi fazami 
zakażenia. W przypadku zakażenia wiru-
sem EBV istnieje różnica pomiędzy eks-
presją cząsteczek microRNA w komórkach 
krwi obwodowej u nosicieli EBV a u osób 
z ostrą infekcją EBV. Taka zależność może 
być kluczowa w utworzeniu odpowiednich 
testów dla pacjentów przeszczepionych, 
oceniających aktywność zakażenia [7].

gdzie możemy znaleźć microRNA?
Większość cząsteczek miRNA znaj-

duje się w cytoplazmie komórek. Jednak 
dużą część cząsteczek miRNA jesteśmy 
w stanie wyizolować z płynów ustrojo-
wych. Cząsteczki miRNA udało się uzy-
skać z płynu mózgowo-rdzeniowego, łez, 
wysięku opłucnowego, moczu, spermy, 
płynu owodniowego i z osocza. Najwięk-
sza liczba cząsteczek miRNA występo-
wała w ślinie (458), najmniejsza w moczu 
(204) [1]. Krążące cząsteczki miRNA są 
stabilne i zależnie od środowiska w jakim 
krążą, mogą mieć inny profil ekspresji 
w różnych narządach i płynach ustrojo-
wych. Na temat znaczenia krążenia czą-
steczek miRNA istnieje wiele hipotez. 
Jedną z nich jest funkcja miRNA jako 
mediatora. W przeciwieństwie do mRNA, 
microRNA jest stabilne w środowisku po-
zakomórkowym. Cząsteczki microRNA 
są transportowane w egzosomach. Eg-
zosomy to pozakomórkowe pęcherzyki 
o kształcie filiżanki, składające się z mi-
kropęcherzyków, ciałek apoptotycznych 

i ektosomów. Dzięki egzosomom, w któ-
rych są zamknięte, cząsteczki miRNA są 
chronione przed degradacją przez RNazy, 
dzięki czemu mogą być dostarczone do 
innych komórek. MiRNA w kompleksie 
z egzosomami stanowią stabilny i wyso-
ko specyficzny biomarker. To sprawia, że 
egzosomy są bardzo ważnym elementem 
w komunikacji międzykomórkowej [37].

Posługując się cząsteczkami miRNA 
jako biomarkerami chorób nerek mocz 
wydaje się być najlepszym materiałem do 
diagnostyki. MicroRNA w moczu wyda-
je się być stabilne, ze względu na swoje 
umieszczenie w egzosomach.  U pacjen-
tów z nefropatią cukrzycową obserwuje 
się zwiększoną ekspresję miR-133b, miR-
342, miR-30a, miR-15b, miR-34a, miR-
636, miR-320c i miR-6068 [4]. W toczniu 
rumieniowatym układowym z zajęciem 
nerek obserwuje się podwyższony poziom 
miR-146a i miR-26a. Natomiast w tej sa-
mej chorobie ekspresja cząsteczek miR-
3201, miR-29c i miR-1273 w egzosomach 
jest obniżona. U pacjentów z nefropatią 
IgA stwierdza się zwiększoną ekspresję 
miR-15 w osadzie moczu i zwiększoną 
liczbę miR-215 i miR-378i w egzosomach 
w moczu. W nefropatii cukrzycowej nato-
miast ekspresja miR-15 w osadzie moczu 
jest zmniejszona. Ekspresja miR-21, miR-
-200c, miR-423 i miR-4640 jest podwyż-
szona w moczu w ostrym uszkodzeniu ne-
rek. Ponadto stwierdza się podwyższoną 
ekspresję miR-146a, miR166, miR-30c, 
miR-192. MiR-146a i miR-30 są podwyż-
szone w nefropatii kontrastowej [1]. 

MicroRNA możemy również wyizolo-
wać z krwi. Istnieją hipotezy, że krążące 
miRNA odgrywają rolę w komunikacji mię-
dzy komórkami. Dodatkowo stopień eks-
presji microRNA we krwi może nam mówić 
o stopniu zaawansowania choroby.

Jak wykrywamy microRNA?
Podstawową techniką określającą 

poziom ekspresji cząsteczek microRNA 
w różnego rodzaju materiałach jest anali-
za mikromacierzy. Metoda mikromacierzy 
jest najlepszą metodą określającą ekspre-
sję miRNA w komórkach, tkankach i w or-
ganach. Wyniki uzyskane dzięki analizie 
mikromacierzy potwierdza się wykonując 
qRT-PCR (ilościowa łańcuchowa reakcja 
polimerazy poprzedzona odwrotną trans-
krypcją). Dodatkowo w celu potwierdzenia 
wyników badań można stosować analizę 
Nothern Blot. Wszystkie nowo odkryte se-
kwencje miRNA są umieszczane na plat-
formie internetowej „miRNBase”[3].

podsumowanie
W ostatnich latach doszło do znacz-

nego rozwoju wiedzy na temat cząsteczek 
miRNA i ich roli w funkcjonowaniu organi-
zmu. Badania prowadzone nad microRNA 
mogą przyczynić się do poszerzenia wie-
dzy na temat wielu chorób nerek, dokład-
niejszego poznania ich przyczyny oraz 
opracowania skutecznej terapii. Swoiste 
narządowo microRNA oraz panele cząstek 
microRNA mogłyby stanowić doskonały, 
nieinwazyjny biomarker w diagnostyce 
chorób nerek.  

Piśmiennictwo
1. Ichii O, Horino T: MicroRNAs associated with the 

development of kidney diseases in humans and 
animals. J Toxicol Pathol. 2018; 31: 23-34.

2. Shantikumar S, Caporali A, Emanueli C: Role 
of miRNA in diabetes and its cardiovascular 
complications. Cardiovasc Res. 2012; 93: 583-
593. 

3. Kantharidis P, Wang P, Carew RM, Lan HY: Dia-
betes complications: the miRNA perspective. Dia-
betes 2011; 60: 1832-1837. 

4. Sun Y, Koo S, White N, Peralta E, Esau C. et al: 
Development of a micro-array to detect human and 
mouse microRNAs and characterization of expres-
sion in human organs. Nucleic Acids Res. 2004; 
32: e188.

5. Tian Z, Greene AS, Pietrusz JL, Matus IR, Liang 
M: MicroRNA-target pairs in the rat kidney iden-
tified by mi- croRNA microarray, proteomic, and 
bioinformatic analysis. Genome Res. 2008; 18: 
404-411.

6. Wang Q, Wang Y, Minto AW, Wang J, Shi Q. et 
al: MicroRNA-377 is up-regulated and can lead 
to increased fibronectin production in diabetic ne-
phropathy. Faseb J. 2008; 22: 4126-4135.

7. Li JY, Yong TY, Michael MZ, Gleadle JM: Review: 
The role of microRNAs in kidney disease. Nephrol-
ogy. 2010; 15: 599-608.

8. Patel V, Hajarnis S, Williams D, Aboudehen K, 
Yheskel M. et al: MicroRNAs regulate renal tubule 
maturation through modulation of Pkd1. J Am Soc 
Nephrol. 2012; 23: 1941-1948.

9. Schena FP, Serino G, Sallustio F: MicroRNAs 
in kidney diseases: new promising biomarkers for 
diagnosis and monitoring. Nephrol Dial Transplant. 
2014; 29: 755-763. 

10. Liang M, Liu Y, Mladinov D, Cowley AW Jr, 
Trivedi H. et al: MicroRNA: a new frontier in kidney 
and blood pressure research. Am J Physiol Renal 
Physiol. 2009; 297: F553-F558.

11. Ho JJ, Marsden PA: Dicer cuts the kidney. J Am 
Soc Nephrol. 2008; 19: 2043-2046. 

12. Karolina DS, Wintour EM, Bertram J, Ribo JK: 
Regulators in kidney development and function. 
Biochimie 2010; 92: 217-225.

13. Pastorelli LM, Wells S, Fray M, Smith A, Hough 
T. et al: Genetic analyses reveal a requirement for 
Dicer1 in the mouse urogenital tract. Mamm Ge-
nome 2009; 20: 140-151. 

14. Denby L, Baker AH: Targeting non-coding RNA for 
the therapy of renal disease. Curr Opin Pharmacol. 
2016; 27: 70-77. 

15. Thum T, Gross C, Fiedler J, Fischer T, Kissler 
S. et al: MicroRNA-21 contributes to myocardial 
disease by stimulating MAP kinase signalling in 
fibroblasts. Nature 2008; 456: 980-984. 

16. Denby L, Ramdas V, McBride MW, Wang J, 
Robinson H. et al: miR-21 and miR-214 are 
consistently modulated during renal injury in 
rodent models. Am J Pathol. 2011; 179: 661-
672. 

17. Chau BN, Xin C, Hartner J, Ren S, Castano AP. 
et al: MicroRNA-21 promotes fibrosis of the kidney 
by silencing metabolic pathways. Sci Transl Med. 
2012; 4: 121.

18. Loboda A, Sobczak M, Jozkowicz A, Dulak J: 
TGF-β1/ Smads and miR-21 in renal fibrosis and 
inflammation. Mediators Inflamm. 2016; Article ID: 
8319283. 

19. Hennino MF, Buob D, Van der Hauwaert C, 
Gnemmi V, Jomaa Z. et al: miR-21-5p renal 
expression is associated with fibrosis and renal 
survival in patients with IgA nephropathy. Sci Rep. 
2016; 6: 27209-27218.

20. Zhang Ch. MicroRNomics: A newly emerging 
approach for disease biology. Physiol Genomics 
2008; 33: 139-147. 



80 K. Konieczniak i wsp.

21. Zarjou A, Yang S, Abraham E, Agarwal A, Liu 
G: Identification of a microRNA signature in renal 
fibrosis: Role of miR-21. Am J Physiol Renal Physi-
ol. 2011; 301: F793-F801. 

22. Montag J, Hitt R, Opitz L, Schulz-Schaeffer WJ, 
Hunsmann G. et al: Upregulation of mirna hsa-
mir-342-3p in experimental and idiopathic prion 
disease, Mol Neurodegener. 2009; 4: 36-43.

23. Lai JY, Luo J, O’Connor C, Jing X, Nair V. et 
al: MicroRNA-21 in glomerular injury. J Am Soc 
Nephrol. 2015; 26: 805-816.

24. Palevsky PM, Liu KD, Brophy PD, Chawla LS, 
Parikh CR. et al: KDOQI US commentary on the 
2012 KDIGO clinical practice guideline for acute 
kidney injury. Am J Kidney Dis. 2013; 61: 649-672. 

25. Saikumar J, Hoffmann D, Kim TM, Gonzalez 
VR, Zhang Q. et al: Expression, circulation, and 
excretion profile of microRNA-21, -155, and -18a 
following acute kidney injury. Toxicol Sci. 2012; 
129: 256-267. 

26. Li Z, Deng X, Kang Z, Wang Y, Wang Y, Xia T. et 
al: Elevation of miR-21, through targeting MKK3, 
may be involved in ischemia pretreatment protec-
tion from ischemia- reperfusion induced kidney 
injury. J Nephrol. 2016; 29: 27-36. 

27. Xu X, Kriegel AJ, Liu Y, Usa K, Mladinov D. et al: 
Delayed ischemic preconditioning contributes to 
renal protection by upregulation of miR-21. Kidney 
Int. 2012; 82: 1167-1175.

28. Lorenzen JM, Kaucsar T, Schauerte C, Schmitt 
R, Rong S. et al: MicroRNA-24 antagonism pre-
vents renal ischemia reperfusion injury. J Am Soc 
Nephrol. 2014; 25: 2717-2729. 

29. Bijkerk R, van Solingen C, de Boer HC, van 
der Pol P, Khairoun M. et al: Hematopoietic mi-
croRNA-126 protects against renal ischemia/reper-
fusion injury by promoting vascular integrity. J Am 
Soc Nephrol. 2014; 25: 1710-1722. 

30. Fiedler J, Jazbutyte V, Kirchmaier BC, Gupta 
SK, Lorenzen J. et al: MicroRNA-24 regulates 
vascularity after myocardial infarction. Circulation 
2001; 124: 720-730.

31. Lee CG, Kim JG, Kim HJ, Kwon HK, Cho IJ. et 
al: Discovery of an integrative network of microR-
NAs and transcriptomics changes for acute kidney 
injury. Kidney Int. 2014; 86: 943-953. 

32. Zhou X, Qu Z, Zhu C, Lin Z, Huo Y. et al: Identi-
fication of urinary microRNA biomarkers for detec-
tion of gentamicin-induced acute kidney injury in 
rats. Regul Toxicol Pharmacol. 2016; 78: 78-84. 

33. Saikumar J, Hoffmann D, Kim TM, Gonzalez 
VR, Zhang Q. et al: Expression, circulation, and 
excretion profile of microRNA-21, -155, and -18a 
following acute kidney injury. Toxicol Sci. 2012; 
129: 256-267. 

34. Ranganathan P, Jayakumar C, Tang Y, Park KM, 
Teoh JP. et al: MicroRNA-150 deletion in mice 
protects kidney from myocardial infarction- induced 

acute kidney injury. Am J Physiol Renal Physiol. 
2015; 309: F551-F558. 

35. Gutiérrez-Escolano A, Santacruz-Vázquez 
E, Gómez- Pérez F: Dysregulated microRNAs 
involved in contrast- induced acute kidney 
injury in rat and human. Ren Fail. 2015; 37: 
1498-1506. 

36. Eissa S, Matboli M, Bekhet MM: Clinical verifica-
tion of a novel urinary microRNA panal: 133b, -342 
and -30 as biomarkers for diabetic nephropathy 
identified by bioinformatics analysis. Biomedicine 
& Pharmacotherapy 2016; 83: 92-99. 

37. Akkina S, Becker BN: MicroRNAs in kidney 
function and disease. Transl Res. 2011; 157: 
236-240.

38. Zheng L, Xu CC, Chen WD. et al: MicroRNA-155 
regulates angiotensin II type 1 receptor expression 
and phenotypic differentiation in vascular adven-
titial fibroblasts. Biochem Biophys Res Commun. 
2010; 400: 483-488. 

39. Wang G, Kwan BC, Lai FM, Choi PC, Chow KM. 
et al: Intrarenal expression of miRNAs in patients 
with hypertensive nephrosclerosis. Am J Hyper-
tens. 2010; 23: 78-84. 

40. Ramezani A, Devaney JM, Cohen S, Wing MR, 
Scott R. et al: Circulating and urinary microRNA 
profile in focal segmental glomerulosclerosis: 
a pilot study. Eur. J. Clin. Invest. 2015; 45: 394-
404.


