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miRNA-146a-5p ma podwyższoną ekspresję 
w próbkach surowicy i chrząstek pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawów
miRNA-146a-5p is upregulated in serum and cartilage samples 
of patients with osteoarthritis
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StreSzczenie:   Wprowadzenie: Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest rozpowszechnionym schorzeniem stawów, skutkującym 
niesprawnością ruchową i odczuwaniem bólu. Brak jest odpowiednich wskaźników pozwalających zidentyfikować pacjentów 
z grupy ryzyka ChZS, markerów molekularnych umożliwiających wykrywanie wczesnych stadiów choroby oraz badanie 
odpowiedzi na leczenie. Rolę potencjalnych biomarkerów w chorobie zwyrodnieniowej stawów mogłyby odgrywać cząsteczki 
mikroRNA (miRNA), które mają kluczowe znaczenie w rozwoju tej choroby. Ponieważ stężenie miRNA we krwi krążącej 
jest odzwierciedleniem stanu schorzenia, może ono okazać się przydatne w badaniach przesiewowych oraz w charakterze 
narzędzi diagnostycznych, zmniejszając konieczność wykonywania inwazyjnych zabiegów i obniżając koszty aktualnie 
stosowanych metod diagnostycznych.

  Materiał i metody: Przy użyciu techniki real-time PCR zbadano poziom ekspresji 18 cząsteczek miRNA (let-7e-5p, miR-21-5p, 
miR-93-5p, miR-101-3p, miR-103a-3p, miR-130a-3p, miR-146a-5p, miR-16-5p, miR-193b-3p, miR-199a-3p, miR-210-3p, miR-222-3p, 
miR-22-3p, miR-27a-3p, miR-27b-3p, miR-335-5p, miR-454-3p i miR-98-5p) w próbkach tkanki chrzęstnej i surowicy 
28 pacjentów z ChZS i porównano je z wynikami uzyskanymi u 2 zdrowych osób z grupy kontrolnej. 

  Wyniki: Stwierdzono znacznie podwyższoną ekspresję miRNA-146a-5p w tkance chrzęstnej (p = 0.006) i surowicy (p = 0.002) 
pacjentów z ChZS. Poziom ekspresji miR-146a-5p w surowicy był dodatnio skorelowany z poziomem ekspresji w chrząstce 
(współczynnik korelacji Pearsona r = 0,32; p = 0,002). 

  Wniosek: U pacjentów z ChZS widoczna jest znacznie podwyższona ekspresja miR-146a-5p zarówno w tkance chrzęstnej, 
jak i w surowicy, przy czym stężenia w obu rodzajach próbek są ze sobą dodatnio skorelowane. W związku z powyższym 
poziom miR-146a-5p w surowicy może być odzwierciedleniem procesów cząsteczkowych zachodzących w chrząstce, co 
wskazuje na przydatność kliniczną tego parametru w charakterze biomarkera w leczeniu ChZS. Wprowadzenie do stosowania 
nieinwazyjnego biomarkera opartego na miRNA, obecnego w surowicy, obejmuje analizę ulegających zaburzonej regulacji 
cząsteczek miRNA powiązanych z patologią tkanki chrzęstnej.

SłoWa kluczoWe:  biomarker, choroba zwyrodnieniowa stawów, chrząstka, mikroRNA, surowica

abStract:   introduction: Osteoarthritis (OA) is a widely prevalent joint disease leading to motor disability and pain. However, 
appropriate indicators for identifying patients at risk for this progressive disease, identifying molecular events for detecting 
early phases of the disease, or biomarkers to screen for treatment responses are lacking. Micro RNAs (miRNAs), which play 
crucial roles in OA, could be potential biomarkers of OA. Because circulating miRNA levels reflect the disease state, they 
may be useful for OA screening and as diagnostic tools, reducing the need for invasive procedures and minimizing the cost 
of current diagnostic methods. 

  Materials and methods: The expression levels of 18 microRNAs (let-7e-5p, miR-21-5p, miR-93-5p, miR-101-3p, miR-103a-3p, 
miR-130a-3p, miR-146a-5p, miR-16-5p, miR-193b-3p, miR-199a-3p, miR-210-3p, miR-222-3p, miR-22-3p, miR-27a-3p, miR-27b-3p, 
miR-335-5p, miR-454-3p, and miR-98-5p) were analyzed by quantitative real-time polymerase chain reaction in the cartilage 
tissues and serum samples of 28 OA patients and were compared to those of 2 healthy controls. 

  results: Expression of microRNA-146a-5p was significantly upregulated in the cartilage (P = 0.006) and serum (P = 0.002) of 
OA patients. The expression levels of miR-146a-5p in the serum were positively correlated with those in the cartilage (Pearson 
correlation coefficient R = 0.32; P = 0.002).

  conclusion: miR-146a-5p was significantly overexpressed in patients with OA, both in the articular cartilage tissue and serum, 
with a positive correlation between the levels in both types of samples. Therefore, the miR-146a-5p serum level could reflect 
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Materiał i MetoDy

Materiał 

Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (decyzja numer 5/01/2014). Wszy-
scy pacjenci udzielili pisemnej świadomej zgody na udział w nim. 
Próbki pobierano w latach 2014–2015. Grupę badaną rekrutowa-
no spośród pacjentów Oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpi-
tala Uniwersyteckiego nr 2 w Rzeszowie. Pozyskano 28 próbek 
surowicy i 28 próbek chrząstki stawowej od pacjentów z ChZS 
rozpoznaną w oparciu o kryteria Amerykańskiego Kolegium Reu-
matologicznego. Grupę kontrolną stanowiło 2 pacjentów ze zła-
maniami szyjki kości udowej, nieodczuwających uprzednio bólów 
stawowych i niewykazujących objawów ChZS w badaniu radio-
logicznym (stopień I i II w skali Kallgrena-Lawrence’a). Próbki 
chrząstki stawowej pochodzącej z kości udowej pobierano pod-
czas operacji protezowania stawu biodrowego. Wszystkie ope-
racje wykonywane były w tym samym szpitalu przez ten sam ze-
spół ortopedów. W trakcie hospitalizacji od pacjentów pobierano 
dodatkowo 5 ml krwi w celu pozyskania surowicy do badań. Po 
pobraniu próbki natychmiast transportowano do Laboratorium 
Biologii Molekularnej Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań 
Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W celu pozyskania 
surowicy próbki krwi odwirowywano dwukrotnie przez 10 min 
z prędkością 2000 g , a następnie do czasu analizy przechowywa-
no w temperaturze -80°C.

Ekstrakcja RNA
Całkowite RNA, w tym miRNA, izolowano z 200 µl surowicy przy 
użyciu zestawu miRCURY™ Biofluids (Exiqon, Dania) zgodnie 
z protokołem dostarczonym przez producenta. Zamrożoną tkan-
kę chrzęstną homogenizowano przy pomocy urządzenia Tissue 
Ruptor (Qiagen, Niemcy). Całkowite RNA, w tym miRNA, ekstra-
howano z tkanki kostnej przy użyciu zestawu miRVana (Applied 

WproWaDzenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest najbardziej roz-
powszechnionym zaburzeniem mięśniowo-szkieletowym o cha-
rakterze przewlekłym. Na całym świecie obserwuje się wzrost 
częstości jej występowania oraz stopnia nasilenia [1]. ChZS jest 
zwyrodnieniowym schorzeniem, w którym dochodzi do zaburze-
nia równowagi między degradacją a syntezą struktur chrzęstnych 
i podchrzęstnych warstw kości [2]. Postępująca degradacja chrząst-
ki, zwężanie się przestrzeni stawowych i zmiany kostne, takie jak: 
osteofity czy twardnienie warstw podchrzęstnych, prowadzą do 
przedwczesnych zaburzeń ruchowych i odczuwania bólu [3]. De-
generacji tkanki chrzęstnej sprzyja wiele czynników, np.: urazy 
mechaniczne, otyłość, aktywność fizyczna czy czynniki genetycz-
ne [4]. Aktualnie rozpoznanie ChZS opiera się na obrazowaniu 
techniką rezonansu magnetycznego oraz objawach klinicznych, 
takich jak: ból czy zaburzenia funkcji ruchowych. 

Metody te nie są jednak wystarczające i odpowiednio czułe, a po-
nadto nie dają się zastosować do wykrywania wczesnych stadiów 
rozwoju choroby w oparciu o molekularne zmiany w obrębie tkan-
ki chrzęstnej [5]. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba 
zidentyfikowania nowych biomarkerów diagnostycznych umoż-
liwiających identyfikację pacjentów z grupy ryzyka postępującej 
ChZS w oparciu o wczesne zdarzenia molekularne. Walidacja 
nowego biomarkera cząsteczkowego mogłaby również doprowa-
dzić do opracowania alternatywnych strategii terapeutycznych 
oraz stanowić kliniczny wskaźnik odpowiedzi na interwencje po-
legające na podawaniu leków modyfikujących przebieg ChZS [6].

MikroRNA (miRNA) to krótkie łańcuchy niekodującego RNA 
o długości od 19 do 25 nukleotydów. Cząsteczki te potranskryp-
cyjnie regulują ekspresję genów, parując się z komplementarnymi 
sekwencjami nukleotydowymi w nieulegających translacji regio-
nach 3’ określonych docelowych cząsteczek mRNA i pełnią rolę 
nadrzędnych regulatorów zarówno w prawidłowym funkcjonowa-
niu komórek, jak i w wielu schorzeniach [7]. Stwierdzono związek 
nieprawidłowej ekspresji lub przetwarzania miRNA z wieloma 
zaburzeniami, w tym z ChZS [8]. W przeprowadzonych w ostat-
nim czasie badaniach wykazano zmiany w ilościach niektórych 
cząsteczek miRNA w przebiegu ChZS oraz potencjał tych cząste-
czek jako markerów diagnostycznych tej choroby [9]. Co ważne, 
cząsteczki miRNA są wykrywalne w płynach ustrojowych, w tym 
w surowicy [10]. Dzięki swej aktywności w szeregu preparatów 
ustrojowych od surowicy po tkanki, są one odpowiednimi punk-
tami uchwytu w zastosowaniach klinicznych. Cząsteczki miRNA 
wykazują odporność na działanie RNAz i czynniki zewnętrzne, 
dzięki czemu mogą być doskonałymi, nieinwazyjnymi biomarke-
rami procesów fizjologicznych i patologicznych [11]. W związku 
z powyższym przeprowadzono szereg badań poziomów miRNA 
w surowicy w przebiegu wielu schorzeń. Identyfikacja przedopera-
cyjnego biomarkera oznaczanego w surowicy umożliwiłaby lepszą 
stratyfikację ryzyka. Celem niniejszego badania było porównanie 
stężeń miRNA w tkance chrzęstnej i surowicy pacjentów z ChZS 
w ramach oceny ich przydatności jako biomarkerów chorobowych. 

ryc. 1.  Wykres punktowy zależności między CT miR-146a-5p w chrząstce a CT 
miR-146a-5p w surowicy; y = 22,1367 + 0,2733*x; r = 0,3273; p = 0,002.

the molecular processes in the cartilage, suggesting its clinical utility as a biomarker for OA management. Implementing 
a noninvasive biomarker using serum miRNAs involves the analysis of the misregulated miRNAs linked to the cartilage pathology.

keyWorDS:  circulating microRNA, osteoarthritis, serum, cartilage, biomarker
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Pearsona (r). Za istotne uznawano korelacje o wartościach p < 0,05. 
Normalność rozkładu zmiennych badano przy użyciu testu Sha-
piro-Wilka i testu Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillie-
forsa. Ze względu na inny od normalnego rozkład wszystkich 
analizowanych zmiennych, użyto nieparametrycznego testu 
U Manna-Whitneya [12].

Wyniki

Porównano ekspresję 18 cząsteczek mikroRNA w tkance chrzęst-
nej i surowicy pacjentów z ChZS. Tylko poziom ekspresji miR-
146a-5p zachowywał istotną korelację między chrząstką a suro-
wicą (współczynnik korelacji Pearsona r = 0.32; p = 0.002; Ryc. 1.). 
W teście U Manna-Whitneya wykryto istotną różnicę w ekspresji 
mikroRNA-146a-5p zarówno w surowicy (p < 0,002), jak i w chrzą-
stce (p = 0,006); (Ryc. 2.). W obu przypadkach poziomy ekspresji 
u pacjentów z ChZS były wyższe niż w grupie kontrolnej, co su-
geruje, że podwyższone stężenie miR-146a-5p może być rozwa-
żane jako potencjalne narzędzie w postępowaniu diagnostycznym 
w przypadkach ChZS.

DySkuSja

W szeregu badań wykazano kluczową rolę tkankowego miRNA 
w procesach wewnątrzkomórkowych, takich jak: apoptoza, proli-
feracja komórek, ich różnicowanie, metabolizm oraz kontrola cy-
klu komórkowego [13]. Uważa się, że cząsteczki te kontrolują wie-
le różnych genów (na poziomie mRNA), a ich wpływ na regulację 
ekspresji genów stał się przedmiotem szerokiego zainteresowania 
naukowców pod kątem potencjalnego wykorzystania tych cząste-
czek jako przydatnych biomarkerów różnych schorzeń, w tym cho-
rób nowotworowych, chorób neurodegeneracyjnych i chorób auto-
immunologicznych [14].  Rola miRNA jako regulatora w przebiegu 
ChZS pozostaje jednak niewyjaśniona. W niniejszej pracy przedsta-
wiono wpływ miRNA w patologii ChZS, z podkreśleniem możliwe-
go wykorzystania tych cząsteczek jako narzędzia diagnostycznego. 

Biosystems, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) według proto-
kołu dostarczonego przez producenta z własnymi modyfikacjami. 
Przed ekstrakcją RNA jakość i stężenie RNA oznaczano przy użyciu 
spektrofotometru NanoDrop ND2000c (ThermoFisher Scientific, 
Waltham, MA, USA). Ocenę RNA prowadzono w oparciu o stosu-
nek absorbancji przy 260 nm i 280 nm (260/268) oraz absorbancji 
przy 260 nm i 230 nm (260/230). Integralność RNA potwierdzono 
na standardowym żelu agarozowym 1%. Wszystkie próbki RNA 
przechowywano do czasu dalszej analizy w temperaturze -80°C.

Real-time PCR
W oparciu o opublikowane dane i bazę danych miRNA dokonano 
wyboru 18 cząsteczek miRNA: let-7e-5p, miR-21-5p, miR-93-5p, 
miR-101-3p, miR-103a-3p, miR-130a-3p, miR-146a-5p, miR-16-
5p, miR-193b-3p, miR-199a-3p, miR-210-3p, miR-222-3p, miR-
22-3p, miR-27a-3p, miR-27b-3p, miR-335-5p, miR-454-3p i miR-
98-5p. Zbadano poziom ekspresji każdej z 18 cząsteczek miRNA 
we wszystkich próbkach chrząstki i surowicy. Każda próbka RNA 
została poddana odwrotnej transkrypcji do cDNA przy użyciu uni-
wersalnego zestawu do RT PCR mikroRNA, poliadenylacji i syn-
tezy cDNA miRCURY LNA™ (Exiqon, Dania). Każdą cząsteczkę 
miRNA oznaczano dwukrotnie techniką qRT-PCR na gotowym 
do użycia panelu Custom Pick- &-Mix do RT PCR mikroRNA. 
Względną ilość miRNA znormalizowano względem endogennych 
cząsteczek miRNA: hsa-miR-103a-3p, hsa-miR-423-5p i hsa-miR-
191-5p jako wzorców wewnętrznych. Docelowe sekwencje cDNA 
amplifikowano techniką qRT-PCR przy użyciu systemu LightCyc-
ler® 480 (Roche, Szwajcaria). Krzywe amplifikacji poddano ana-
lizie z użyciem oprogramowania Roche LC w celu wyznaczenia 
Cp (metodą drugiej pochodnej) oraz analizy krzywej topnienia.

analiza StatyStyczna

Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania 
Statistica 12.5PL (Statsoft, Polska). Korelacje między poziomami 
ekspresji miRNA zmierzono przy użyciu współczynnika korelacji 

ryc. 2.  Różnicowa ekspresja miR-146a-5p w chorobie zwyrodnieniowej stawów. A – chrząstka; B – surowica; 
* Różnica statystyczna w porównaniu z grupą kontrolną – test U Manna-Whitneya, p < 0,05.
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te potwierdzają koncepcję, zgodnie z którą miR-146a odgrywa 
w ChZS ochronną i przeciwzapalną rolę, hamując indukowaną 
przez IL-1 ekspresję enzymów degradujących chrząstkę, takich 
jak np.: metaloproteinaza 13 (MMP-13) czy ADAMTS-5. Wyniki 
innego badania wskazują, że miR-146a wykazuje działanie kata-
boliczne względem ludzkich chondrocytów. Li i wsp. [18]  zaob-
serwowali, że miR-146a bezpośrednio zmniejsza ekspresję Smad4 
w chondrocytach, tym samym przerywając sygnalizację za pośred-
nictwem transformującego czynnika wzrostu β. Ostatecznie, na-
dekspresja miR-146a prowadzi do obniżenia komórkowości tkanki 
chrzęstnej. Dodatkowo, w tym samym badaniu autorzy wykazali, 
że zachodzące za pośrednictwem miR-146a zahamowanie ekspresji 
Smad4 prowadzi do wzrostu ekspresji czynnika wzrostu śródbłon-
ka naczyniowego [18]. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowe-
go wywiera niekorzystny wpływ na homeostazę tkanki chrzęstnej, 
indukując degradację macierzy, apoptozę chondrocytów, inwa-
dowanie chrząstki przez naczynia krwionośne, uwalnianie MMP 
i przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej [22]. Zebrane ob-
serwacje poczynione w wymienionych badaniach wskazują na nie-
zwykle duży potencjał przyszłych zastosowań przedmiotowej czą-
steczki miRNA jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego 
w ChZS. Rola miR-146a w patogenezie ChZS wydaje się polegać 
na regulacji genów odpowiedzialnych za kataboliczne i anabolicz-
ne sygnały homeostazy i stanu zapalnego chrząstki. 

Podsumowując, w niniejszym badaniu wykazano, że w przebie-
gu ChZS zachodzi deregulacja miR-146a-5p w próbkach zarów-
no tkanki chrzęstnej, jak i w surowicy. Istnienie właściwych dla 
danych tkanek i schorzeń profili cząsteczek miRNA obecnych 
w krwi krążącej sugeruje, że analiza „sygnatur” miRNA w surowicy 
lub osoczu przekształci się w przyszłości w ważny biomarker pro-
gnostyczny, diagnostyczny i stratyfikujący pacjentów aż do pozio-
mu medycyny personalizowanej. Według naszej wiedzy, niniejsze 
badanie jest pierwszą porównawczą analizą poziomów miRNA 
w stawowej tkance chrzęstnej i surowicy pacjentów z ChZS. Uzy-
skane wyniki potwierdzają, że cząsteczki miRNA w krwiobiegu są 
nowym materiałem genetycznym łatwo pozyskiwalnym z próbek 
krwi pacjentów z ChZS. 

Odkrycie miR-146a-5p jako bezinwazyjnego biomarkera powin-
no jednak zostać uzupełnione o głębszą analizę przeprowadzoną 
na większej kohorcie pacjentów. Należy też wykonać dodatkowe 
badania w celu zbadania potencjalnych genów, będących celem 
działania miR-146a-5p.

W surowicy wykrywano obecność nieprawidłowych cząsteczek miR-
NA pochodzących z komórek krwi krążącej oraz innych patologicz-
nie zmienionych tkanek [15]. Zmiany stężeń miRNA w krwiobiegu 
mogą być odzwierciedleniem fizjologicznych lub patologicznych 
zmian w komórkach rakowych, tym samym umożliwiając wykorzy-
stanie ich jako kluczowych biomarkerów tych schorzeń [16]. Do-
niesienia na ten temat zwróciły nasza uwagę na potencjalny udział 
miRNA jako istotnego czynnika związanego z ChZS.

Niniejsza praca miała na celu ustalenie przydatności określania po-
ziomu miRNA w krwi krążącej do monitorowania procesów zwy-
rodnieniowych w tkance chrzęstnej dotkniętej ChZS. Wyznaczono 
poziom ekspresji miRNA w próbkach surowicy i tkanki chrzęst-
nej pozyskanych od pacjentów z ChZS, a następnie przeprowa-
dzono analizę korelacji pomiędzy stężeniami miRNA w surowicy 
krwi krążącej i w tkance dotkniętej schorzeniem. W badaniach 
stwierdzono, że stężenia miR-146a-5p wykazywały zgodny trend 
w próbkach surowicy i tkanki chrzęstnej. Obserwacja ta sugeruje 
potencjał wykorzystania poziomu miRNA w surowicy jako niein-
wazyjnego wskaźnika patogenezy ChZS. Udział miRNA w pato-
genezie ChZS, choć w ostatnim czasie zaproponowany, nie został 
jak dotąd wyjaśniony [17]. W niniejszej pracy wykazano różnice 
między poziomami miRNA w surowicy i tkance chrzęstnej w tej 
samej grupie pacjentów.

Cząsteczka miR-146a jest jedną z pierwszych cząsteczek miRNA 
opisanych jako ulegające podwyższonej ekspresji w chrząstce osób 
z ChZS i powiązanych z patogenezą ChZS [18]. Funkcje miR-146a 
obejmują udział w degradacji chrząstki, zapaleniu maziówki, neoan-
giogenezie i osteoklastogenezie  [19]. W kilku doniesieniach wska-
zywano, że miR-146a ulega silnej ekspresji w chrząstce stawowej 
pacjentów z ChZS [20–22]. Obserwacje te zostały potwierdzone 
przez wyniki niniejszego badania. Analizy przeprowadzone przez  
Nakasa i wsp. [20] wskazują, że stężenie miR-146a w fibroblastach 
maziówki może uczestniczyć w odpowiedzi immunologicznej 
w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Ekspresja miR-
-146a indukowana jest w odpowiedzi na wzrost stężeń cytokin 
zapalnych, takich jak: czynnik martwicy nowotworów α (TNF- 
α) i interleukiny 1β  (IL-1β) oraz może odgrywać rolę w regulacji 
pętli negatywnego sprzężenia zwrotnego, nasilającej uwalnianie 
czynników zapalnych, szczególnie genów TRAF6 i IRAK1 [20, 
21]. Yamaski i wsp. [21]  potwierdzili występowanie podwyższo-
nego poziomu miR-146a w tkance chrzęstnej dotkniętej wczesnym 
stadium ChZS indukowanej poprzez stymulację IL-1β. Badania 
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