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MikroRNA u pacientů s osteoporózou
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SOUHRN
Osteoporóza je chronické systémové onemocnění skeletu, které ve svých nejzávažnějších komplikacích a důsledcích, může 
vést až k úmrtí pacienta. Pro správný fyziologický vývoj a metabolismus kostní tkáně je zapotřebí souhry mnoha faktorů. 
V posledních letech se do popředí zájmu dostávají mikroRNA, krátké nekódující molekuly RNA, jež hrají důležitou úlohu 
v posttranskripční regulaci genové exprese. Svým působením zasahují i do metabolismu kostní tkáně, a změny v jejich 
expresi se mohou podílet na různých patologických stavech, včetně osteoporózy. V poslední době stoupá počet publikací 
zaměřených na detekci konkrétních mikroRNA souvisejících s osteoporózou. Do budoucna by tyto molekuly mohly sloužit 
jako vhodné biomarkery či terapeutické cíle. 
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SUMMARY
Mačátová L., Kovaříková H., Palička V.: MicroRNAs in osteoporotic patients
Osteoporosis is a chronic systemic skeletal disease that, at its most serious, cause death. For the proper physiological 
development of bone tissue, a combination of unnecessary factors is needed. In recent years, microRNAs have come to 
the forefront of interest. MicroRNAs are short non-coding RNA molecules that play an important role in posttranscriptional 
regulation of gene expression. They also affect bone metabolism, and alterations in their expression may be involved in 
variety of pathological conditions, including osteoporosis. Recently, there is an increasing number of publications focusing 
on the detection of specific microRNAs associated with osteoporosis. In the future, these molecules could serve as useful 
biomarkers or therapeutic targets. 
Keywords:�	microRNAs, osteoporosis, osteoclasts, osteoblasts.

Úvod

Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu, cha-
rakterizované snížením kostní hustoty a poruchou kostní 
mikroarchitektury, s následkem zvýšení fragility kostí [1]. 
Osteoporotické zlomeniny významně snižují kvalitu života 
[2], u starých lidí jsou závažnou příčinou morbidity a mor-
tality [3]. Důležitou diagnostickou metodou je denzitome-
trické vyšetření (DXA), jehož výstupem je kostní minerální 
hustota (BMD). Dle Světové zdravotnické organizace je 
osteoporóza definována jako BMD menší či rovna -2,5 
SD ve srovnání s průměrem mladých zdravých dospělých 
žen (WHO 1994). Avšak využití BMD jako klinického indi-
kátoru osteoporózy je limitováno, protože BMD je pouze 
jedním z řady důležitých rizikových faktorů osteoporotické 
zlomeniny [3]. BMD v pásmu normy/osteopenie nevylu-
čuje vznik patologické fraktury. Proto je důležitý individu-
ální přístup k pacientovi s ohledem na další provedená 
vyšetření a rizikové faktory. Přínosem v pohledu na osteo-
porózu se zdá být výzkum v oblasti mikroRNA (miRNA). 
Tyto molekuly se v posledních letech dostávají do popředí 
zájmu ve všech oblastech medicíny. MiRNA hrají význam-
nou úlohu v metabolismu kostní tkáně a změny v jejich 
expresi se mohou spolupodílet na různých patologických 
stavech, včetně osteoporózy.

Buňky kostní tkáně

Kost je tkáň metabolicky velmi aktivní, měnící se 
v průběhu celého života. Buňky zodpovědné za remo-

delaci kostní tkáně, osteocyty, osteoblasty a osteo-
klasty, reagují na aktuální podmínky, následkem čehož 
dochází k novotvorbě/odbourávání kosti. Nevyváženost 
mezi těmito procesy může mít za následek různé pato-
logické stavy. U osteoporózy je to právě převaha osteo-
resorpce nad novotvorbou kostní tkáně. 

Osteoklasty, zodpovědné za osteoresorpci, jsou vel-
ké mnohojaderné buňky, které se diferencují z mono-
cyto-makrofágové řady. Osteoklastogeneze je regulo-
vána cytokiny a hormony přes několik transkripčních 
faktorů, které pozitivně či negativně modulují prolifera-
ci, přežití, diferenciaci a funkci osteoklastů [4]. V tomto 
hraje zásadní roli systém osteoprotegerin/RANK/RAN-
KL [5]. RANKL (receptor activator of nuclear factor 
kappa B ligand), produkovaný osteoblasty, aktivuje 
osteoklastogenezi po navázání na RANK (receptor acti-
vator of nuclear factor kappa B), který je exprimován na 
povrchu osteoklastů. Naproti tomu navázání RANKL 
na solubilní receptor osteoprotegerin vyzrávání osteo-
klastů blokuje. Mezi další nezbytné faktory pro správ-
ný vývoj a funkčnost osteoklastů patří cytokin M-CSF 
(macrophage colony stimulating factor), transkripční 
faktor PU.1, TRAF 6 (TNF receptor-associated factor 
6), proto-onkogen c-fos, NFkappaB (nuclear factor 
kappa B), NFAT (nuclear factor of activated T-cells), 
aj. M-CSF také zvyšuje expresi RANK v prekurzorech 
osteoklastů  [6]. 

Osteoblasty, buňky kostní novotvorby, vznikají 
z pluripotentních mezenchymálních kmenových buněk 
(MSC). MSC jsou společným prekurzorem i pro adipo-
cyty, chondrocyty a myocyty. Pro osteoblastogenezi 
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je důležitá signální cesta Wnt/β-catenin, modulována 
transkripčními faktory RUNX2 (runt-related transcription 
factor 2) a Osterix [7]. Naopak inhibičně na Wnt-signál-
ní dráhu působí osteoklasty produkovaný sklerostin. 

Jednotlivé transkripční faktory a metabolické drá-
hy mohou být ovlivněny různými miRNA. Dle cílové 
mRNA tak zasahují do proliferace osteoblastů anebo 
osteoklastů. Je pozoruhodné, že kompletní ztráta akti-
vity miRNA v prekurzorech osteoklastů zablokuje jejich 
dozrávání [8].

MikroRNA 

MikroRNA jsou krátké nekódující molekuly RNA, kte-
ré se podílejí na posttranskripční regulaci genové expre-
se. Inaktivací či degradací cílové mRNA negativně ovliv-
ňují proteosyntézu a zasahují tedy do mnoha pochodů 
v organismu. Jak se ukazuje, změny v jejich expresi 
mohou mít za následek řadu chorobných stavů. 

Biogeneze miRNA probíhá v několika krocích 
(obr.1). V jádře nejprve vzniká primární transkript (pri-
miRNA), který je rozpoznán a zastřižen enzymem 
Drosha (ribonukleáza III) do 70 nt dlouhého prekurzoru 
miRNA (pre-miRNA) [9, 10]. Tato pre-miRNA je aktivně 
transportována z jádra do cytoplazmy pomocí exportní-
ho faktoru Exportinu 5/RanGTP [11]. V cytoplazmě pak 
enzym Dicer (ribonukleáza III) dává vznik zralé dvou-
vláknové miRNA (okolo 22 nt dlouhé) [11], miRNA-3p/
miRNA-5p. Následně se jedno z vláken naváže k multi-
proteinovému komplexu RISC (RNA-induced silencing 
complex) a tento komplex pak cílí na 3’ nepřekládané 
oblasti (UTR) příslušné mRNA [12]. 

MiRNA jsou v periferní krvi stabilní a snadno dete-
kovatelné. Představují tedy potencionální biomarkery 

různých chorob. U některých onemocnění se jeví i jako 
vhodné terapeutické cíle. 

Možnost terapeutického využití spočívá v ovlivnění 
exprese příslušné miRNA jedním ze dvou způsobů: inhi-
bicí či substitucí miRNA [13]. Zvýšením hladiny příslušné 
miRNA dochází k zastavení translace/degradaci cílové 
mRNA a naopak při snížení exprese miRNA nedochází 
k potlačení proteosyntézy. Jedním ze zástupců substi-
tuční terapie jsou miRNA mimics, dvouvláknové oligo-
nukleotidy stejné sekvence jako endogenní miRNA [14]. 
Právě díky jejich shodné sekvenci s miRNA duplexem, 
vstupují do komplexu s RISC a ovlivňují cílovou mRNA 
[15]. Zástupci inhibiční terapie jsou antagonisté miRNA 
(anti-miR). Jedná se o jednořetězcové syntetické oli-
gonukleotidy komplementární k příslušné miRNA. Blokují 
represi mRNA, navozenou miRNA, rozrušením komple-
xu miRISC [14]. Chemická modifikace těchto antagonis-
tů zvyšuje jejich afinitu k cílové miRNA a zlepšuje jejich 
farmakokinetické vlastnosti, především je chrání před 
degradačním účinkem nukleáz (2-O-methylace, LNA – 
Lock Nucleic Acids, fosforothioatová vazba a další) [16].

MikroRNA v souvislosti s osteoporózou

Studií zaměřených na detekci miRNA u nemocných 
s osteoporózou stále přibývá. Přehled miRNA, jejichž 
exprese je deregulována u osteoporotických pacientů, 
je uveden v Tabulce 1. Současný výzkum klade důraz 
zejména na vyprofilování konkrétních miRNA, které by 
v budoucnu mohly sloužit jako biomarkery či terapeu-
tické cíle. 

Jedním z využitelných biomarkerů u osteoporoticky 
nemocných se zdá být miR-133a. Signifikantní změny 
v expresi miR-133a (upregulace) byly nalezeny v plaz-

Fig. 1: MicroRNA biogenesis
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mě a v séru postmenopauzálních žen s osteoporózou 
[17, 18]. Na souvislost miR-133a s nízkou kostní den-
zitou poukázal již Wang a kol. [19] v roce 2012, kde 
vyšetřovaným materiálem byly cirkulující monocyty, 
izolované ze vzorku krve postmenopauzálních žen. In 
vitro experimenty ukázaly zvýšenou expresi miR-133a 
během osteoklastogeneze a indukci diferenciace osteo- 
klastů cestou RANKL [18] a zároveň negativní regulaci 
transkripčního faktoru RUNX2 [20]. 

Potencionálním biomarkerem by mohla být i miR-
422, jež je také ve zvýšené míře exprimována v mono-
cytech postmenopauzálních žen s osteoporózou [21]. 
Byly objeveny čtyři možné cílové geny miR-422 (CBL, 
CD226, PAG1 a TOB2), které inhibují osteoklastogene-
zi [21] a jejichž exprese negativně korelovala s hladinou 
miR-422. 

Další overexprimovanou miRNA v plazmě žen s níz-
kou kostní denzitou je miR-148a [22, 23]. Cílem miR-
148a je transkripční faktor MAFB (V-maf musculoa-
poneurotic fibrosarcoma oncogene homolog B), který 
negativně působí na RANKL indukovanou diferenciaci 
osteoklastů [24]. MiR-148a dále podporuje diferencia-
ci adipocytů z MSC [22]. Podání antagonistů miR148a 
myším po ovarektomii způsobilo nárůst kostní hmoty 
a pokles  kostní resorpce [25]. 

Seelinger a kol. [23], kromě miR-148a, objevili 
v séru osteoporotických pacientů dalších osm upregu-
lovaných miRNA (miR-21, miR-23a, miR-24, miR-93, 
miR-100, miR-122a, miR-124a, miR-125b). Vedle séra 
zkoumali i vzorky kostní tkáně pacientů s osteoporotic-

kou zlomeninou femuru. Celkem pět miRNA (miR-21, 
miR-23a, miR-24, miR-100 a miR-125b) mělo vyšší 
expresi jak v kostní tkáni, tak v séru. Upregulace miR-
25 byla přítomna pouze ve vzorcích kostní tkáně. 

Jednou z nejvíce zkoumaných miRNA, a to nejen 
v souvislosti s metabolismem kostní tkáně, je právě 
výše zmíněná miR-21. Kelch a kol. [26] ve své studii 
potvrzují upregulaci miR-21 v séru, kostní tkáni, osteo-
klastech i osteoblastech u osteoporoticky nemoc-
ných. Také v séru žen s osteoporotickou zlomeninou 
krčku femuru byla exprese miR-21 zvýšena [27]. Proti 
výše uvedeným výsledkům stojí studie Wanga a kol. 
[17], kteří naopak poukazují na signifikantní pokles 
exprese miR-21 v plazmě postmenopauzálních žen 
s osteoporózou/osteopenií. Downregulace miR-21 
byla také prokázána v séru žen s osteoporózou/osteo- 
penií a zároveň prodělanou vertebrální frakturou [28]. 
In vitro miR-21 ovlivňuje osteoklastogenezi inhibicí 
PDCD4 proteinu (programmed cell death 4), čímž se 
zvýší exprese c-fos [29]. Zároveň miR-21 negativně 
působí na Fas-ligand [30], což je induktor apoptózy 
osteoklastů. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že 
miR-21 je významně spjata s osteoklastogenezí. Na 
druhou stranu byl prokázán pozitivní vliv miR-21 i na 
osteogenezi [31, 32]. Protichůdné výsledky byly nale-
zeny i u miR-23a [23, 28]. 

Redukovanou miRNA v cirkulujích monocytech-
progenitorech osteoklastů u postmenopauzálních 
žen s osteoporózou byla miRNA-503 [33]. Po podání 
antagonistů miR-503 myším po ovarektomii došlo ke 

Table1. Review of miRNA expression in patients with osteoporosis

MicroRNA Material Expression. Targets References

miR-21
serum/bone tissue/OC/OB 

plasma
↑ 
↓

PDCD4,  
SPRY1

[23, 26, 29]  
[17, 41]

miR-23a serum/bone tissue ↑ RUNX2 [23]

miR-24 serum/bone tissue ↑ RUNX2 [23]

miR-25 bone tissue ↑ ---- [23]

miR-93 serum ↑ osterix [23]

miR-96 serum ↑ osterix [40]

miR-100 serum/bone tissue ↑ BMPR2 [23, 42]

miR-122a
serum  
serum

↑ 
↓

----  
RUNX2

[23] 
[39]

miR-124a serum ↑ NFATC1 [23, 28]

miR-125b serum/bone tissue ↑ osterix [23, 43]

miR-133a plasma/serum/monocytes ↑ CXCL11, CXCR3, ZIP1 [17–19]

miR-148a serum ↑ MFAB [22–24]

miR-194 serum ↑ ---- [35]

miR-320a bone tissue ↑ CTNNB1 [36]

miR-422 monocytes ↑ CBL, CD226, PAG1, TOB2 [21]

miR-483 bone tissue ↑ IGF2 [36]

miR-503 monocytes ↓ RANK [33]

miR-1270 monocytes ↑ IRF8 [34]

miR-2861 serum ↑ HDAC5 [28]

miR-4516 serum ↓ RUNX2 [39]

OC-osteoclasts, OB-osteoblasts, ↑upregulation, ↓downreguation
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zvýšené osteoklastogenezi. Cílovými místy miR-503 
jsou RANK, jeho vazba na RANKL a následně zvýšená 
osteoklastogeneze. [33].

Yavropoulou a kol. [28] prokázali, kromě již výše 
zmíněné downregulace miR-21 u žen s vertebrální 
frakturou, vysoké sérové hladiny miR-124 a miR-2861 
u postmenopauzálních žen s nízkou kostní denzitou. 
MiR-2861 působí inhibičně na osteogenezi cestou 
RUNX2. 

K dalším popsaným miRNA s odlišnou expresí 
u nemocných s nízkou kostní denzitou patří miR-96, 
miRNA-1270, miR-194, miR-320a, miR-483, miR-140, 
miR-4516 [34–40].

MikroRNA a terapie osteoporózy

Vzhledem k jistě významné roli miRNA v kostním 
metabolismu se dá předpokládat, že antiosteoporotic-
ká terapie bude měnit jejich expresi. Dostupná je studie 
Anastasilakise a kol. [44] s teriparatidem a denosuma-
bem. Denosumab je monoklonální protilátka proti RAN-
KL, tedy zástupce antiresorpční terapie. Teriparatid 
naproti tomu má efekt osteoanabolický. V souvislosti 
s rozdílným mechanismem účinku těchto dvou léků 
je prokazatelná i rozdílná exprese miRNA. U pacientů 
léčených teriparatidem byla snížena miR-33 (po třech 
měsících léčby) a miR-133 (po 12 měsících léčby). 
Naproti tomu u skupiny léčené denosumabem nebyly 
signifikantní změny v testovaných miRNA.

Je známo, že přerušení léčby denosumabem může 
vést ke zvýšení rizika sériových zlomenin obratlových 
těl. Ve své další studii Anastasilakis a kol. [45] zjistili 
signifikantní snížení již výše zmiňované miR-503 a miR-
222-2 v séru žen, které prodělaly vertebrální zlomeninu 
8-16 měsíců po vysazení denosumabu. V séru těch-
to žen byly dále detekovány zvýšené hladiny markerů 
kostního obratu (CTx a P1NP).

Závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že miRNA jsou pro 
fyziologický vývoj a metabolismus kostní tkáně velice 
důležitými regulátory. Změny v jejich expresi se podí-
lejí na vzniku různých chorob, včetně osteoporózy. 
Důležitá je jejich stabilita a snadná dostupnost z peri-
ferní krve. Bylo detekováno mnoho miRNA v souvislosti 
s osteoporózou a publikací na toto téma stále přibývá. 
I když jsou některé výsledky protichůdné a nálezy růz-
norodé, do budoucna se jistě vyprofilují miRNA, které 
budou běžně využitelné jako biomarkery případně tera-
peutické cíle. Vzhledem k omezenému množství anti-
osteoporotických léků by byla další možnost terapie 
jistě výhodou.
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