
 23 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  #3  

Вступ. МікроРНК – це невеликі не-
кодовані РНК, які модулюють багато 
таргетних генів-мішеней. Близько 3% 
генів кодують мікроРНК, і більше 30-
50% генів можуть регулюватися за до-
помогою мікроРНК [1]. Встановлено, 
що в клітинах людини експресується 
більше 1600  мікроРНК, що беруть 
участь в регуляції ембріонального роз-
витку, клітинного та тканинного дифе-
ренціювання, проліферації і апоптозу, 
метаболізма, а також в імуносупресії і 
канцерогенезі, кардіогенезі [2]. Оскіль-
ки система молекулярної регуляції 
серцево-судинної системи є заплута-
ною і складною багатовимірною мере-
жею взаємодій, метою проведеної ро-
боти було дослідження закономірнос-
тей цих взаємодій, що дасть чіткішу 
картину молекулярної патофізіології 
серця.

Матеріали і методи. На основі опу-
блікованих статей, що містять резуль-
тати з досліджень мікроРНК, було 
створено базу даних стосовно функцій 
мікроРНК в серцево-судинних захво-
рюваннях. Проведено мета-аналіз за 
допомогою програмного середовища 

Origin. З метою виявлення потенцій-
них генів-мішей для мікроРНК в пато-
генезі серця було обрано біоінформа-
тивний веб-сервер TargetScan. Для під-
твердження результатів використано 
комплексні ресурси MicroRNA.org, 
DIANA Tools.

Результати і обговорення. Мі-
кроРНК представляють собою клас 
малих некодуючих білків РНК, які є 
важливими регуляторами експресії ге-
нів. Недавні дослідження показали, що 
різні форми мікроРНК можуть бути 
використані для лікування і діагности-
ки різних захворювань. Нині широко 
обговорюється проблема вдосконален-
ня ранньої молекулярної діагностики 
захворювань серцево-судинної систе-
ми, а також розробки за допомогою 
антисенстехнологій агоністів і антаго-
ністів мікроРНК різних класів для пер-
соніфікованої терапії захворювань 
серця і судин шляхом експресії або 
нокдауну генів.

МікроРНК можуть використовува-
тися в якості ранніх предикторів для 
діагностики серцево-судинних захво-
рювань, що визначається специфічним 
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профілем експресії і виходом нуклео-
тидних послідовностей з клітин в рідкі 
середовища організму, в тому числі і в 
кров. На роль кардіоспеціфічних мар-
керів при інфаркті міокарда розгляда-
ються мікроРНК-133, -208, -320, -328, 
-499. В результаті мета-аналізу вста-
новлено, що найбільшу діагностичну 
вагу має мікроРНК-499,як видно з 
мал.1(а), середню діагностичну вагу 
мають мікроРНК-133, -328, найменшу 
діагностичну вагу мають мікроРНК- 
208, -320. Відповідно з мал.1(б) видно, 
що найменшу прогностичну вагу ма-
ють мікроРНК-320, -328, -499, середню 
прогностичну вагу має мікроРНК-133, 
і найвищу відповідно мікроРНК-208.

Встановлено, що найвищу прогнос-
тичну вагу має мікроРНК-208. Вона 
може використовуватися в якості ран-
нього предиктору для діагностики 
серцево-судинних захворювань, в 
якості кардіоспецифічного маркеру 
при інфаркті міокарда, для прогнозу 
ризику смерті. Оскільки тільки 
мікроРНК-208  специфічно експресу-
ється в кардіоміоцитах, вона стає важ-
ливим аспектом оцінки стану серця, а 

саме діагностики ступеня і специфіч-
ності пошкодження серцевого м’яза в 
результаті синдрому ішемії реперфузії, 
який є невід’ємною подією в міокарді 
при стентуванні і аортокоронарному 
шунтуванню судин серця [3, 4, 5, 6, 7].

З метою виявлення потенційних 
генів-мішей для мікроРНК-208 в пато-
генезі серця було обрано біоінформа-
тивний веб-сервер TargetScan, який до-
зволяє передбачити біологічні функції 
мікроРНК, вміст якої, за даними мета 
аналізу статистично достовірно змі-
нюється у пацієнтів із інфарктом міо-
карду. Варто зауважити, що у порів-
нянні з іншими цільовими інструмен-
тами прогнозування TargetScan забез-
печує точне передбачення мішеней для 
кожної мікроРНК серед низки аното-
ваних послідовностй ДНК. Проте, для 
більшої точності такого передбачення, 
отримані результати було перевірено 
за допомогою MicroRNA.org – це комп-
лексний ресурс передбачуваних тарге-
тів мікроРНК та експресійних профі-
лів. Прогнозовані таргети базуються 
на розробці алгоритму miRanda, який 
включає в себе сучасні біологічні зна-

 а) б)
Мал. 1 Зображення діагностичної (а) та прогностичної (б) ваги проаналізованих 
мікроРНК в програмному середовищі Origin 
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ння про мікроРНК. Також за допомо-
гою DIANA Tools microT-CDS було 
встановлено в яких ще біологічних 
процесах задіяна мікроРНК-208.

Виявлено, що мікроРНК-208 задія-
на у 8  біологічних процесах і має 
таргетні-послідовності в 16  людських 
генах. Передбачені гени  – мішені для 
мікроРНК-208  задіяні у низці важли-
вих сигнально-регуляторних каскадах 
клітини, що регулюють проліферацію, 
диференціювання, ріст та метаболізм 
клітин, тож вочевидь, пригнічуючи 
свої мішені, мікроРНК-208  здатна 
спричиняти розвиток серцевої патоло-
гії, що реалізується у інфарктному ура-
женні міокарду, внаслідок порушення 
активності сигнальних каскадів.

Висновки. За допомогою поєднан-
ня класичних методів патологічної фі-
зіології, сучасних методів молекуляр-
ної біології та методів статистичного 
аналізу даних існує можливість оціни-
ти ймовірність настання тої чи іншої 
серцево-судинної патології, продемон-
струвати зміни посттранскрипційної 
регуляції мікроРНК при кардіологіч-
них та серцево-судинних патологіях. 
Отримані результати сприятимуть но-
вому рівню в дослідженні детальних 
механізмів порушення біогенезу мі-

кроРНК при серцево-судинних пато-
логіях, з подальшою корекцією цих 
порушень.
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