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Úvod a  ciele: Rádioterapia je jednou z účinných metód 
pri liečbe onkologických ochorení. Pri ožiarení dochádza 
k poškodeniu buniek v dôsledku nárastu voľných radikálov 
alebo pre malformácie DNA a  jej reparačných mechanizmov, 
čo vedie k  apoptóze buniek. Napriek sofistikovaným 
preventívnym technikám však dochádza počas rádioterapie 
aj k  ionizácii a následnému poškodeniu okolitých zdravých 
buniek, čo v prípade kardiovaskulárneho systému predstavuje 
významný problém vedúci k vývinu žiarením vyvolaného 
ochorenia srdca (radiation induced heart disease – RIHD). 
MikroRNA (miRNA) patria medzi účinné regulátory 
génovej expresie. Ich zmenená expresia bola pozorovaná pri 
viacerých ochoreniach kardiovaskulárneho systému, preto by 
ich modulácia mohla predstavovať zaujímavú terapeutickú 
alternatívu pri liečbe ochorenia vyvolaného ožiarením. Cieľom 
tejto práce bolo porovnať zmeny v  expresii miRNA-1, -15b 
a  -21 v  srdci potkanov kmeňa Wistar poškodenom ionizujúcim 
žiarením a po aplikácii vybraných liečiv.
Materiál a metódy: V práci boli použité 12-týždňové potkany 
ožiarené dávkou 25 Gy (6-7 Gy/min) do oblasti mediastína. 
Následne im boli podávané liečivá, ktoré sa ukázali pri 
pôsobení ionizujúceho žiarenia ako protektívne (Atorvastatín, 
Aspirín, Tadalafil a Enbrel) počas 6 týždňov (1). Dávky liekov 
boli vypočítané na základe hmotnosti potkanov. Po eutanázii 
potkanov sme sledovali zmeny v  expresii miRNA použitím 
real-time PCR.
Výsledky a diskusia: Znížená expresia miRNA-1 bola 
pozorovaná pri mnohých ochoreniach kardiovaskulárneho 
systému (2). Downreguláciu miRNA-1 pozorovali aj Ikeda 

a kol. (4) pri hypertrofii srdca (5), pri jeho zlyhávaní (6, 7) 
a  jeho diferenciácie (3). Po ožiarení mediastína dávkou 25 Gy 
hladina miRNA-1 bola štatisticky nevýznamne downregulovaná 
(obrázok 1). Po podávaní Aspirínu, Atorvastatínu a Tadalafilu 
sa hladina expresie miRNA-1 významne nemenila. Enbrel 
naopak spôsobil zvýšenie expresie miRNA-1 v  ľavej komore 
ožiarených potkanov. Tieto výsledky naznačujú, že inhibícia 
TNF-α by mohla pozitívne pôsobiť proti poškodeniu 
vyvolanému ožiarením. Túto hypotézu potvrdujú aj Wang 
a kol. (8) a  Ikeda a kol. (5), ktorí uvádzajú, že miRNA-1 
ovplyvňuje expresiu kalmodulínu, ktorý je schopný aktivovať 
signálnu dráhu TNF-α.
Zvýšená expresia miRNA-15b bola pozorovaná pri 
procesoch spojených s  apoptózou pre jej zapojenie do 
regulácie BCL-2 génu (9). V  našich experimentoch došlo 
po ožiarení ku zníženiu expresie miRNA-15b o  takmer 26 
% (obrázok 2). Nakoľko miRNA-15b znižuje expresiu Bcl-2 
proteínu, ktorý je antiapoptotický (10), na základe našich 
výsledkov by sme mohli usudzovať, že žiarenie pôsobilo 
v  tomto prípade kadrioprotektívne. Podľa Tijsena a  kol. (11) 
miRNA-15b pravdepodobne inhibuje TGFβ (transformujúci 
rastový faktor beta) dráhu, ktorá je dôležitá pri vzniku 
fibrózy a  hypertrofie srdca. Znižovanie expresie miRNA-15b 
pozorovali tiež Tang a  kol. (12) u  pacientov po rádioterapii. 
Z  nami použitých liekov mali najvýraznejší protektívny 
účinok Aspirín a  Enbrel, po aplikácii ktorých sa hladiny 
miRNA-15b pohybovali okolo hodnôt kontrolných skupín. 
Tadalafilová skupina po ožiarení vykazovala podobné 
hodnoty ako ožiarená skupina bez liekov a  v  prípade 
Atorvastatínu sme pozorovali dokonca zníženú expresiu 
v  porovnaní s  neliečenou ožiarenou skupinou. Tieto 
výsledky naznačujú, že Aspirín a  Enbrel môžu chrániť 
srdce pred fibrózou a  hypertrofiou, pravdepodobne pre ich 
protizápalový účinok (13).
MiRNA-21 patrí medzi najviac exprimované miRNA 
v  srdci. Pri patologických stavoch dochádza k  jej zvýšenej 
expresii podobne ako v našich experimentoch, kde sme 
po ožiarení pozorovali nárast expresie miRNA o viac ako 
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Obrázok 1   Hladina expresie miRNA-1 pred a  6 týždňov po 
ožiarení dávkou 25 Gy a  po podávaní Aspirínu, Atorvastatínu, 
Tadalafilu a Enbrelu. P < 0,0001
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35 % (obrázok 3). Jej zvýšená expresia sa spája so vznikom 
fibrózy a ďalších ochorení kardiovaskulárneho systému (14). 
Zaujímavú sériu experimentov publikovali Halimi a kol. (15), 
ktorí pozorovali hladiny expresie miRNA-21 u pacientov 
pred aplikovaním rádioterapie a následne aj po absolvovaní 
rádioterapie. V pokusoch demonštrovali štatisticky významný 
nárast expresie miRNA-21 u pacientov po absolvovaní 
rádioterapie. V našom experimente sme zaznamenali 
najvýraznejší efekt u  skupiny potkanov liečenej Tadalafilom, 
kde sa hladina expresie miRNA-21 pohybovala na úrovni 
neovplyvnenej kontroly. Mierne zníženie expresie miRNA-21 
v porovnaní s ožiarenou skupinou sme zaznamenali aj po 
podávaní Atorvastatínu a Enbrelu. Podávanie Aspirínu po 
ožiarení spôsobilo paradoxne zvýšenie miRNA-21 oproti 
ožiarenej neliečenej skupine.
Záver: Z našej práce vyplýva, že miRNA-1, -15b a  -21 
menia svoju expresiu vplyvom žiarenia. Po podávaní liečiv 
dochádzalo k modulácii ich expresie. Z našich výsledkov 
na základe expresie miRNA možno ďalej usudzovať, že 
vybrané liečivá, najmä Enbrel, Tadalafil a Aspirín môžu 
zmierňovať účinok žiarenia na kardiovaskulárny systém. 
Ovplyvňovanie expresie miRNA by mohlo modulovať 
patologické procesy v  srdci po ožiarení.

Táto práca bola financovaná grantmi APVV-0241-11, APVV-
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