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Wykaz ważniejszych skrótów stosowanych w pracy 

AGO białko argonaut (ang. argonaute) 

ALCAM międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna aktywowanych leukocytów (ang. activated leucocyte cell 

adhesion molecule) 

ALT 

AST 

aminotransferaza alaninowa (ang. alanine aminotransferase) 

aminotransferaza asparaginianowa (ang. aspartate aminotransferase) 

APCs komórki prezentujące antygen (ang. antygen presenting cells) 

cDNA komplementarny DNA (ang. complementary DNA) 

CF współczynnik kalibracji (ang. calibration factor) 

CLDN1 klaudyna 1 (ang. claudin-1) 

Cq moment wejścia reakcji w fazę logarytmicznego przyrostu ilości produktu (ang. quantification cycle) 

CTLs cytotoksyczne limfocyty T (ang. cytotoxic T lymphocytes) 

DAAs leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (ang. direct-acting antivirals) 

DAPI 4',6-diamidyno-2-fenyloindol, barwnik fluorescencyjny wiążący DNA 

ECM macierz zewnątrzkomórkowa (ang. extracellular matrix) 

EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy 

EGFR receptor nabłonkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor) 

ER reticulum endoplazmatyczne (ang. endoplasmic reticulum) 

eRNA 

FITC 

wzmacniające RNA (ang. enhancer RNA) 

izotiocyjanian fluoresceiny (ang. fluorescein isothiotyanate) 

G genotyp (ang. genotype) 

GH hormon wzrostu (ang. growth hormone) 

GIS Główny Inspektorat Sanitarny 

HAV wirus zapalenia wątroby typu A (ang. hepatitis A virus) 

HBV 

HCC 

wirus zapalenia wątroby typu B (ang. hepatitis B virus) 

pierwotny rak wątroby (ang. hepatocellular carcinoma) 

HCV wirus zapalenia wątroby typu C (ang. hepatitis C virus) 

HEK293T linia ludzkich komórek embrionalnych nerki (ang. human embryonic kidney cells 293) 

HIV ludzki wirus niedoboru odporności (ang. human immunodeficiency virus) 

HRMA analiza krzywych topnienia o wysokiej rozdzielczości (ang. high resolution melting analysis) 

HRP peroksydaza chrzanowa (ang. horseradish peroxidase) 

HRV region hiperzmienny (ang. hypervariable region) 

HSCs komórki gwiaździste wątroby (ang. hepatic stellate cells) 

Huh7.5 linia ludzkich komórek raka wątrobowokomórkowego (ang. human hepatocellular carcinoma cells) 

IFN interferon 

IFN-α interferon typu alfa 

IPC kalibrator międzypłytkowy (ang. inter-plate calibrator) 

IRES wewnętrzne miejsce wiązania rybosomu (ang. internal ribosomal entry site) 

LB pożywka do mikrobiologicznej hodowli bakterii (ang. lysogeny broth) 

LDCVs duże pęcherzyki o gęstym rdzeniu (ang. large dense-core vesicles) 

LDL lipoproteiny o małej gęstości (ang. low denstity lipoproteins) 

LDs krople lipidowe (ang. lipid droplets) 

MAIT limfocyty T pochodzące z błony śluzowej (ang. mucosa-associated invariant T) 

miRDE element rozkładu miRNA  (ang. miRNA decay element) 
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miRISC  indukowany przez miRNA kompleks wyciszający (ang. miRNA-induced silencing complex) 

miRNA, miR mikroRNA 

MREs elementy odpowiedzi na miRNA (ang. miRNA response elements) 

NFZ Narodowego Fundusz Zdrowia 

NF-κB jądrowy czynnik transkrypcyjny kappa B (ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells) 

NR osoby nieodpowiadające na leczenie przeciwwirusowe (ang. non-responders) 

nt nukleotydy (ang. nucleotides) 

NTC kontrola bez matrycy (ang. no template control) 

OCLN okludyna (ang. occludin) 

ORF otwarta ramka odczytu (ang. open reading frame) 

p wartość prawdopodobieństwa (ang. probability value) 

PBMCs jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (ang. peripheral blood mononuclear cells) 

PBS buforowany roztwór soli fizjologicznej (ang. phosphate buffered saline) 

pegIFN-α pegylowany interferon alfa (ang. pegylated interferon alpha) 

PNPLA3  patatynopodobna domena fosfolipazy 3 (ang. patatin-like phospholipase domain-containing protein 3) 

pWZW C przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C 

qPCR ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. quantitative polymerase chain reaction) 

RAVs warianty warunkujące obniżoną wrażliwość lub oporność na poszczególne grupy DAAs (ang. resistance-

associated variants) 

RBPs białka wiążące RNA (ang. RNA-binding proteins) 

rcf względna siła odśrodkowa (ang. relative centrifugal force) 

RIG gen indukowany kwasem retinowym (ang. retinoic acid-inducible gene) 

RR osoby z nawrotem replikacji HCV po zastosowanym leczeniu przeciwwirusowym (ang. relapsers) 

RT odwrotna transkrypcja (ang. reverse transcription) 

sfRNAs 

ROS 

rcf 

RQ 

subgenomowe RNA flawiwirusów (ang. subgenomic flavivirus RNA) 

reaktywne formy tlenu (ang. reactive oxygen species) 

względna siła odśrodkowa, wielokrotność przyspiesznia ziemskiego g (ang. relative centrifugal force) 

względna analiza ilościowa, wielokrotność względem refrencji (ang. relative quantification) 

shRNA krótkie RNA o strukturze „spinki do włosów” (ang. short hairpin RNA) 

siRNA krótkie interferujące RNA (ang. small interfering RNA) 

SNP polimorfizm pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism) 

SRB1 receptor zmiatający typu I klasy B (ang. scavenger receptor class B type I) 

STAT przekaźnik sygnału i aktywator transkrypcji (ang. signal transducer and activator of transcription) 

SVR trwała odpowiedź wirusologiczna (ang. sustained virologic response) 

TGF-β transformujący czynnik wzrostu beta (ang. transforming growth factor β) 

TLR receptory Toll-podobne (ang. Toll-like receptors) 

Tm temperatura topnienia (ang. melting temperature) 

TNF-α czynnik martwicy nowotworów alfa (ang. tumor necrosis factor α) 

TRAIL ligand czynnika martwicy nowotworu indukujący apoptozę (ang. TNF-related apoptosis inducing ligand) 

UTR region nieulegający translacji (ang. untranslated region) 

VLDL lipoproteiny o bardzo małej gęstości (ang. very low density lipoprotein) 

v-miRNAs wirusowe miRNA (ang. viral-miRNAs) 

VSR wirusowe supresory wyciszania RNA (ang. viral suppressors of RNA silencing) 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) 
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I. WSTĘP 

1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest chorobą wywołaną przez wirusa 

zapalenia wątroby typu C (ang. hepatitis C virus, HCV), w której dochodzi do zapalenia 

toczącego się w tkance wątroby, powodującego powstanie zmian martwiczo-zapalnych. 

WZW C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health 

Organization, WHO) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych na świecie. 

Głównym źródłem zakażenia oraz rezerwuarem HCV jest człowiek. Wirus przenoszony jest 

przez krew osoby zakażonej, głównie drogą pozajelitową najczęściej w związku z zabiegami 

medycznymi i innymi czynnościami związanymi z naruszeniem ciągłości tkanek. W 

mniejszym stopniu HCV szerzy się drogą kontaktów seksualnych oraz drogą wertykalną (z 

matki na dziecko). U ok. 80% zakażonych, zapalenie przechodzi w postać przewlekłego 

zapalenia wątroby (pWZW C), które tocząc się przez wiele lat bezobjawowo prowadzi do 

postępującego uszkodzenia tego organu (zebrane w [1]). Co roku notuje się ok. 400 tys. 

zgonów z powodu HCV-zależnych chorób wątroby, w tym głównie marskości i raka wątroby 

(dane WHO, 2017).  

W ostatnich kilku latach miał miejsce ogromny przełom w leczeniu chorych z pWZW 

C, związany z wprowadzeniem do terapii leków o bezpośrednim działaniu 

przeciwwirusowym (ang. direct acting antivirals, DAAs). Pozwoliło to na istotne 

zwiększenie odsetka chorych z całkowitą eliminacją wirusa, skróciło czas trwania terapii, jak 

również zminimalizowało narażenie chorych na poważne działania niepożądane związane z 

terapią opartą na podawaniu interferonu. Należy jednak pamiętać o czynnikach limitujących 

powodzenie całkowitej eliminacji HCV z populacji. Głównym z nich jest brak możliwości 

skutecznej prewencji nowych zakażeń (brak szczepionki) oraz nadal wysoki odsetek chorych, 

u których zakażenie pozostaje nierozpoznane.  

W niniejszym rozdziale omówiono przebieg choroby, epidemiologię, terapię, biologię 

HCV oraz czynniki związane z przetrwaniem wirusa i rozwojem pWZW C. 

1.1. Przebieg choroby 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C przebiega najczęściej bez swoistych objawów, 

stąd większość chorych nie jest świadoma zakażenia, a także nie jest w stanie wskazać 

okoliczności, w których do niego doszło, więc trudno oszacować średni czas przeżycia 

chorych. Okres inkubacji wirusa w organizmie wynosi od 3 do 12 tygodni po ekspozycji [2]. 

Materiał genetyczny wirusa wykrywa się już po 1–3 tygodniach od zakażenia, natomiast 
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przeciwciała anty-HCV dopiero po 4–10 tygodniach. W okresie pojawienia się pierwszych 

objawów przeciwciała są obecne tylko u 50–70% chorych. U części zakażonych przeciwciała 

anty-HCV nie występują, a o zakażeniu przesądza wyłącznie obecność HCV-RNA w 

surowicy [3]. Pierwszym etapem zakażenia jest ostre zapalenie, któremu zaledwie w ok. 20% 

przypadków mogą towarzyszyć dolegliwości grypopodobne tj. gorączka, osłabienie, bóle 

mięśni. Objawy te nie są bezpośrednio kojarzone z zakażeniem i choroba jest rzadko 

diagnozowana na tym etapie. W niewielu przypadkach ostre zapalenie może przyjąć postać 

nadostrą charakteryzującą się piorunującym przebiegiem oraz wysoką śmiertelnością. Na 

tym etapie u 15-25% chorych dochodzi do spontanicznej eliminacji wirusa. Jednak u 

znamienitej większości tj. w około 75-85% przypadków zapalenie przechodzi w postać 

przewlekłą. W ciągu wielu lat trwania choroby dochodzi do postępującego uszkodzenia 

wątroby, a nawet rozwoju raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma, 

HCC). Przewlekłe zakażenie HCV rozpoznaje się na podstawie obecności wirusa we krwi 

ponad 6 miesięcy od początku choroby [3]. Na tym etapie samoistna eliminacja HCV 

zachodzi w ok. 0,02% przypadków rocznie [1]. Przebieg choroby przestawiono na rycinie 1. 

Istnieje kilka zdefiniowanych czynników ryzyka rozwoju pWZW C, zalicza się do nich wiek 

powyżej 25 lat, płeć męską, asymptomatyczny przebieg ostrej fazy zapalenia, 

immunosupresja, nadkażenia innymi wirusami w tym ludzkim wirusem niedoboru 

odporności HIV (ang. human immunodeficiency virus, HIV) oraz pochodzenie 

afroamerykańskie [4]. 

 
Rycina 1. Przebieg zakażenia HCV. 
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Przewlekłe WZW C uważane jest za główną przyczynę zachorowalności oraz 

umieralności z powodu chorób wątroby [5, 6]. Wirus HCV nie wykazuje bezpośredniej 

aktywności cytopatycznej, jednak toczący się proces zapalny prowadzi do postępującego 

uszkodzenia wątroby, zmiany jej struktury oraz upośledzenia funkcji. Jednym z poważnych 

następstw pWZW C jest włóknienie wątroby, polegające na zastępowaniu miąższu wątroby 

elementami tkanki łącznej. Włóknienie wątroby polega na gromadzeniu się białek macierzy 

pozakomórkowej tj. kolagenu, laminin, elastyny, fibronektyny i przypomina proces gojenia 

ran aktywowany w odpowiedzi na przewlekłe zapalenie [7]. HCV może indukować zmiany 

w obrębie tkanki wątrobowej zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Pierwszy mechanizm 

obejmuje modulowanie szlaków sygnałowych i metabolicznych bezpośrednio przez białka 

wirusowe, drugi – pośredni – związany jest z aktywacją odpowiedzi zapalanej w obrębie 

wątroby. Kluczowym procesem włóknienia wątroby jest aktywacja komórek gwiaździstych 

(ang. hepatic stellate cells, HSCs) i ich transformacja do miofibroblastów. Aktywowane 

HSCs stanowią źródło konstytutywnej syntezy produktów macierzy zewnątrzkomórkowej 

(ang. extracellular matrix, ECM), w związku z czym dochodzi do zaburzenia równowagi 

między jej produkcją a rozkładem [8]. Wykazano, ze aktywacja HSCs może zachodzić 

bezpośrednio przy udziale białek wirusa, w szczególności białka rdzenia z preferencyjną 

aktywacją potencjału mitogennego tych komórek oraz białek NS3 i NS5 aktywujących szlaki 

sygnałowe związane z zapaleniem (rycina 2) [9]. Kluczową rolę w rozwoju włóknienia i 

marskości wątroby w przebiegu zakażenia HCV odgrywa odpowiedź immunologiczna. 

Wytwarzane cytokiny, czynniki wzrostu, chemokiny itp. regulują aktywację HSCs oraz ich 

transformację do miofibroblastów. W pierwszym etapie przewlekłego zakażenia HCV, u 

chorych bez zwłóknienia wątroby obserwuje się mobilizację komórek układu 

immunologicznego w tym limfocytów B, Th, Tc oraz komórek dendrytycznych oraz 

przewagę cytokin prozapalnych. W miarę postępu choroby dochodzi do zmniejszania liczby 

krążących limfocytów Th oraz migrację cytotoksycznych limfocytów T do miejsca zapalenia, 

co powoduje uszkodzenie komórek wątroby i rozwój zmian patologicznych. Towarzyszy 

temu zmniejszenie liczby komórek dendrytycznych w wątrobie oraz wzrost liczby 

regulatorowych limfocytów T, co hamuje odpowiedź immunologiczną i utrudnia skuteczną 

walkę z wirusem. Za przyczynę „wyczerpania” mechanizmów efektorowych odpowiedzi 

immunologicznej uznaje się zmianę profilu cytokin, tj. od dominacji prozapalnych u chorych 

bez zwłóknienia wątroby, po spadek cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, ale z wyraźną 

odpowiedzią IL-4, u pacjentów z zaawansowanym włóknieniem. Czynniki sprzyjające 

włóknieniu wątroby w przebiegu pWZW C zestawiono w tabeli 1.  
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Tabela 1. Czynniki sprzyjające włóknieniu wątroby w przebiegu przewlekłego wirusowego 

zapalenia wątroby typu C (na podstawie [10]). 

Czynnik Funkcja 

Transformujący czynnik wzrostu alfa 

wydzielany przez komórki Kuppfera 

(ang. transforming growth factor α, TGFα ) 
 

Receptor nabłonkowego czynnika wzrostu  
(ang. epidermal growth factor receptor, EGFR) 

Nasilanie proliferacji HSCsᵃ. 

Płytkopochodny czynnik wzrostu  
(ang. platelet-derived growth factor, PDGF) 

Mobilizacja wewnątrzkomórkowych zasobów wapnia 

i aktywacja potencjału mitogennego HSCs. 

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
(ang. vascular endothelial growth factor, VEGF) 

Aktywacja i proliferacja HSCs, nasilenie angiogenezy 

w obrębie wątroby. 

Transformujący czynnik wzrostu beta  
(ang. transforming growth factor β, TGFβ) 

Stymulacja syntezy kolagenu poprzez szlak 

sygnałowy zależy od białek Smad. 

Czynnik wzrostu tkanki łącznej  
(ang. connective tissue growth factor, CTGF) 

 

Stymulowanie włóknienia poprzez szlak sygnałowy 

zależny od TGFβ. 

Chemokina 5 zawierająca motyw CC (znana 

także jako RANTES) 
(ang. C-C motif chemokine ligand 5, CCL5) 

Aktywowana przez szlak NF-κβ, nasila chemotaksję 

komórek o aktywności profibrogennej oraz 

odpowiedź zapalną. 

Stres oksydacyjny i reaktywne formy tlenu 

(ang. reactive oxygen species, ROS) 

Inicjowanie i podtrzymywanie włóknienia wątroby 

poprzez aktywację HSCs, hepatocytów, komórek 

Kupffera oraz komórek o aktywności prozapalnej. 

Leptyny Stymulowanie włóknienia poprzez szlak sygnałowy 

zależny od TGFβ oraz hamowanie jądrowego 

receptora PPARγ zapobiegającego aktywacji HSCs 

oraz włóknieniu wątroby. 

ᵃHSCs – komórki gwiaździste wątroby. 
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Rycina 2. Bezpośrednia aktywność HCV sprzyjająca uszkodzeniu wątroby i rozwojowi raka 

wątrobowokomórkowego (na podstawie [11]). HSC: komórki gwiaździste wątroby; ROS: 

reaktywne formy tlenu; HCC: pierwotny rak wątroby. 

Zastępowanie uszkodzonej tkanki wątrobowej elementami tkanki łącznej oraz 

degradacja macierzy wątroby prowadzą do zmian struktury narządu, a w konsekwencji do 

rozwoju marskości. Szacuje się, że w ciągu 20-30 lat trwania choroby ok. 20% chorych 

rozwija marskość wątroby, z czego u 1–4% rocznie dochodzi do rozwoju HCC [6]. Marskość 

wątroby charakteryzuje się bardzo dużym stopniem nasilenia włóknienia, w wyniku czego 

dochodzi do zatarcia budowy anatomicznej narządu. W tym stanie miąższ wątroby składa się 

z guzków regeneracyjnych otoczonych przegrodami łącznotkankowymi. Dochodzi do 

zaburzeń ukrwienia, co skutkuje postępującą martwicą hepatocytów i zaburzeniem czynności 

wątroby [9]. Wśród czynników ryzyka progresji uszkodzenia wątroby w przebiegu pWZW 

C wymienia się konsumpcję alkoholu powyżej 30 g na dobę u mężczyzn oraz 20 g na dobę u 

kobiet, wiek w momencie infekcji powyżej 40 lat, płeć męską, wysoki stopień nasilenia zmian 

zapalnych w wątrobie, koinfekcję wirusem zapalenia wątroby typu B (ang. hepatitis B virus, 

HBV) lub HIV oraz współwystępowanie innych chorób, w tym stłuszczenia wątroby, 

hematochromatozy, otyłości, insulinooporności itp. [4]. Proces uszkodzenia wątroby i 

progresja marskości z reguły przebiegają bez odczuwalnych objawów, stąd w wielu 

przypadkach pacjenci dowiadują się o zakażeniu dopiero w przypadku schyłkowej choroby 

wątroby lub rozwoju HCC. Kliniczna manifestacja niewyrównanej marskości wątroby 

obejmuje m. in. wodobrzusze, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
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nadciśnienie wrotne, encefalopatię wątrobową itd. Szacunkowy współczynnik przeżycia 5-

cio i 10-cio letniego w przypadku wyrównanej marskości wynosi odpowiednio 91% i 79%. 

Prawdopodobieństwo rozwoju niewyrównanej niewydolności wątroby wynosi ok. 5% 

rocznie, w ciągu 10 lat od zdiagnozowania marskości. W przypadku niewyrównanej 

marskości wskaźnik 5-cio letniego przeżycia chorych spada do 50% [12]. Ryzyko rozwoju 

HCC u osób zakażonych HCV jest ok. 17 razy większe w porównaniu do osób niezakażonych 

[13]. HCC jest głównym typem histologicznym pierwotnego raka wątroby (70%-85% 

przypadków) będącym piątym, co do częstości występowania na świecie nowotworem 

złośliwym oraz drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób nowotworowych u osób 

dorosłych [14, 15]. Zakażenie HCV uznawane jest za główną przyczynę rozwoju 

pierwotnego raka wątroby w Europie (60–70% przypadków) [16]. 

Wirus HCV jest patogenem pierwotnie hepatotropowym, jednak przewlekłe zakażenie 

może się również manifestować wieloma objawami pozawątrobowymi. Wśród nich 

wymienia m. in. się krioglobulinemię, zaburzenia ośrodkowego i centralnego układu 

nerwowego, przysadki, węzłów chłonnych, serca, nerek, trzustki i tarczycy [17-23]. Bardzo 

często u chorych obserwuje się zaburzenia neurokognitywne, depresję, problemy ze snem 

oraz przewlekłe zmęczenie (zebrane w [24]). Ryzyko zgonu chorych z manifestacjami 

pozawątrobowymi jest ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu do pozostałych zakażonych 

[25]. Podobnie jak w przypadku uszkodzenia wątroby, objawy pozawątrobowe wynikają 

zarówno z bezpośredniego działania HCV na komórki i tkanki, jak również z pośredniej 

aktywności immunomodulującej wirusa.  

1.2. Epidemiologia i znaczenie ekonomiczne 

Według doniesień WHO około 71 milionów ludzi na świecie jest zakażonych HCV, co 

stanowi w przybliżeniu 1% populacji ogólnej. W Europie zakażonych wirusem jest ok. 1,5% 

populacji, a we wschodniej części regionu śródziemnomorskiego nawet 2,5% [5]. Najwyższą 

częstość występowania zakażeń notuje się w Egipcie, Pakistanie, we Włoszech oraz na 

Tajwanie (powyżej 3%). W Polsce odsetek ten oscyluje w granicach 1,0 do 1,9% [1]. 

Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) szacowany odsetek osób z 

przeciwciałami anty-HCV w Polsce wynosi ok. 1% populacji, z czego ok. 200 tys. (0,5%) to 

osoby z aktywną replikacją wirusa (obecność HCV RNA). Przyjmuje się, że rocznie 

wykrywanych jest jedynie 25 na 1000 nowych zakażeń, stąd ok. 125 tys. mieszkańców 

naszego kraju nie jest świadomych choroby i stanowi potencjalne źródło szerzenia zakażenia 

[26]. Na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 2012 roku wskaźnik 

zapadalności wynosił 5,95 na 100 tys. mieszkańców, przy czym szczyt obserwowano wśród 
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osób w wieku 45-49 lat (9,17/100 tys.) [27]. Analizy porównawcze liczby osób zakażonych 

HCV w Europie, w latach 1990 – 2005 oraz 2000 – 2015 wskazują na spadek ogólnej liczby 

zachorowań z 2,6% na 1,7% (z 19 milionów chorych do 13 milionów). Największy spadek 

notuje się w zachodniej oraz centralnej części Europy (-1,5% i -1,1%, odpowiednio), 

natomiast we wschodniej części odnotowano niewielki wzrost (+0,2%) [28].  

Wirusowe zapalenie wątroby uznaje się za główną przyczynę zachorowalności i 

śmiertelności z powodu przewlekłych chorób wątroby. W 2015 roku odnotowano 1,34 mln 

zgonów z powodu WZW, z czego ok. 400 tys. (30%) było spowodowane skutkami zakażenia 

HCV. Najczęściej zgony odnotowywano z powodu marskości wątroby oraz HCC. Dane 

WHO z lat 2000 – 2015 wskazują na ciągły wzrost umieralności z powodu HCV-zależnych 

powikłań wątroby, zwłaszcza w krajach, w których wzrost zachorowalności obserwowano 

pod koniec XX wieku. Obecnie największą śmiertelność notuje się w regionie zachodniego 

Pacyfiku, w południowo-wschodniej Azji oraz Afryki - odpowiednio 33%, 30% i 10% 

całkowitej liczby zgonów [5]. Prognozy umieralności z powodu HCV-zależnych chorób 

wątroby przewidują znaczący wzrost, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej. Szacuje 

się, że w okresie 2013 – 2030 liczba przypadków zdekompensowanej marskości wątroby, 

HCC oraz całkowita liczba zgonów z powodu chorób wątroby wzrośnie o 80%, 75% oraz 

65%, odpowiednio [29].  

Największą przeszkodą w walce z zakażeniem HCV i jego następstwami jest nadal niski 

poziom wykrywalności zakażania. Co prawda, w ostatnich latach odnotowano wzrost odsetka 

diagnozowanych infekcji, zwłaszcza w państwach gdzie wprowadzono scentralizowany 

rejestr tj. Austria, Francja, Niemcy, Szwecja (wykrywalność nawet do 80%), jednak nadal 

pozostaje on bardzo niski m.in. w krajach Europy południowej tj. Portugalia (ok. 33%) [29].  

Wykrywanie WZW C na późnym etapie choroby oraz przewidywany wzrost liczby 

chorych z zaawansowanymi powikłaniami wątroby związane są również ze wzrastającymi 

kosztami opieki medycznej. Koszty te obejmują leczenie przeciwwirusowe, hospitalizację, 

ewentualne leczenie raka wątroby oraz koszty transplantacji tego narządu. Wzrost dotyczy 

również kosztów pośrednich obejmujących zmniejszenie produktywności chorych, związane 

z krótkotrwałą lub długotrwałą utratą zdolności do pracy oraz przedwczesnymi zgonami [1]. 

Mając na uwadze wysokość środków finansowych przeznaczanych na leczenie chorych z 

WZW C są one jednymi z najwyższych w zestawieniu z innymi programami lekowymi. W 

2015 roku koszty te stanowiły ponad 10% całkowitego budżetu przeznaczonego na 

refundację wszystkich programów lekowych, a jedynie program leczenia raka piersi 

generował większe koszty dla płatnika publicznego [30]. W latach 2012 – 2016 odnotowano 

wzrost łącznej wartości umów dotyczących programów leczenia przeciwwirusowego o ok. 
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300%, przy czym w 2016 roku ok. 95% nakładów zostało przeznaczonych na terapie 

bezinterferonowe (omówiono w podrozdziale 1.4 Możliwości terapii) [31]. Zgodnie ze 

statystykami Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) prowadzonymi w latach 2012 – 2015 

liczba hospitalizacji związanych z WZW C wynosiła ok. 12 – 13 tys. rocznie, a ich łączny 

koszt przekraczał 30 mln zł każdego roku. Mając na uwadze koszty związane z leczeniem 

raka wątrobowokomórkowego w 2016 roku liczba chorych leczonych w ramach tego 

programu wyniosła 316 osób, a łącznie na świadczenia przeznaczono ponad 12 mln zł. 

Trudno znaleźć informację, jaki procent leczonych stanowili chorzy z WZW C, jednak 

wiadomo, że zakażenie HCV stanowi wiodącą przyczynę HCC. Ponadto w 2016 roku 

wykonano 345 zabiegów transplantacji wątroby, a łączny koszt świadczeń ponoszony przez 

płatnika w pierwszym roku od zabiegu szacuje się na ok. 230 tys. zł na pacjenta [32]. 

1.3. Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) 

1.3.1. Organizacja genomu HCV 

HCV został sklasyfikowany jako jedyny przedstawiciel rodzaju Hepacivirus w obrębie 

rodziny Flaviviridae oraz nazwany zgodnie z porządkiem alfabetycznym wirusem zapalenia 

wątroby typu C [33]. Dalsze badania pozwoliły ustalić, że HCV jest małym, otoczkowanym 

wirusem średnicy 40-60 nm, którego genom stanowi pojedyncza, dodatnio spolaryzowana nić 

RNA długości ok 9600 nukleotydów (ang. nucleotides, nt). Genom obejmuje otwartą ramkę 

odczytu (ang. open reading frame, ORF), kodującą poliproteinę o długości ok. 3011 

aminokwasów, zakończoną regionami nieulegającymi translacji (ang. untranslated region, UTR), 

które mają kluczowe znaczenie dla replikacji oraz translacji wirusa [34]. W przeciwieństwie do 

kanonicznych, komórkowych mRNA, genom HCV zamiast 7-metyloguanozyny (m7GpppN) na 

końcu 5’ zakończony jest trifosforanem, natomiast zamiast ogona poly-A na końcu 3’ wirusa 

znajduje się konserwatywna struktura typu stem-loop. Region 5’ UTR ma długość 341 nt i jest 

wysoce konserwatywny w obrębie różnych genotypów wirusa. Składa się z 4 głównych domen 

strukturalnych, przyjmujących określoną strukturę drugo- i trzeciorzędową. Kluczową składową 

tego regionu jest wewnętrzne miejsce wiązania rybosomu (ang. internal ribosomal entry site, 

IRES), od którego rozpoczyna się proces translacji poliproteiny [35]. Prekursorowa poliproteina 

podlega dalszej obróbce proteolitycznej, w wyniku czego powstają 3 białka strukturalne (C, E1 

oraz E2) oraz 7 białek niestrukturalnych (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B) [36]. 

Strukturę genomu HCV oraz funkcję poszczególnych białek przedstawiono na rycinie 3. Region 

3’ UTR wirusa HCV jest zmiennej długości tj. od 170-250 nt i obejmuje 3 charakterystyczne 

odcinki, z których dwa pierwsze wykazują zmienną długość i sekwencje, w zależności od 

genotypu, a nawet podtypu wirusa, natomiast trzeci odcinek jest wysoce zachowawczy i obejmuje 

98 nt [35]. 
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Rycina 3. Struktura genomu HCV oraz funkcja poszczególnych białek. 

1.3.2. Cykl życiowy HCV 

Cykl życiowy HCV składa się z 7 głównych etapów: związanie z receptorem, 

endocytoza do wnętrza hepatocytu, pozbycie się otoczki, translacja i obróbka białek, 

replikacja RNA, składanie i uwalnianie kompletnych wirionów (rycina 4).  

Wejście HCV do hepatocytu obejmuje serię złożonych interakcji między białkami otoczki 

wirusa, głównie regionem hiperzmiennym 1 (HVR1) białka E2, a receptorami na powierzchni 

komórki. Internalizacja wirusa zachodzi poprzez pH-zależną endocytozę, w której 

pośredniczą klatryny. Proces ten jest skomplikowany i bierze w nim udział wiele receptorów 

oraz czynników ułatwiających wejście wirusa, w tym m.in. proteoglikany siarczanu 

heparanu, receptor zmiatający typu I klasy B (ang. scavenger receptor class B type I, SRB1), 

CD81, białka budujące złącza typu tight junctions tj. klaudyny (ang. claudin-1, CLDN1) i 

okludyny (ang. occludin, OCLN), receptor kinaz tyrozynowych (ang. receptor tyrosine 

kinases, RTK), receptor nabłonkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor 

receptor, EGFR), receptor efryny A2 (ang. ephrin receptor A2, EphA2) oraz receptor 

absorpcji cholesterolu NPC (ang. Niemann-Pick C1-like 1 cholesterol absorption receptor 

(NPC1L1) (zebrane w [33]). Po wejściu do komórki docelowej dochodzi do pH-zależnej fuzji 

cząsteczki HCV i uwolnienia RNA do cytoplazmy, gdzie ulega ono przepisywaniu na białko, 

a następnie dalszej obróbce proteolitycznej w obrębie siateczki śródplazmatycznej R (ang. 

endoplasmic reticulum, ER). Białka wirusa występują w komórce w postaci tzw. sieci błon 

(ang. membranous web), która zawiera pęcherzyki otoczone podwójną membraną, białka 

niestrukturalne HCV, błony ER oraz krople lipidowe (ang. lipid droplets, LDs). Wydaje się, 
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że struktura ta powstaje w komórce na skutek działania NS4B w kombinacji z NS5A. 

Prawdopodobnie stanowi ona również miejsce replikacji HCV RNA przez RNA-zależną 

polimerazę NS5B wirusa, w wyniku czego powstaje nić o ujemnej polaryzacji - produkt 

pośredni stanowiący matrycę do produkcji kolejnych nici RNA (+) [33]. 

Proces składania i uwalniania wirionów jest ściśle powiązany z metabolizmem lipidów. 

Infekcja HCV prowadzi do znaczącej zmiany w dystrybucji LDs w komórce, w wyniku czego 

zamiast w cytoplazmie, są one akumulowane w obrębie jądra komórkowego w kompleksach 

z RNA oraz białkami wirusa. Kluczowym procesem inicjującym składanie wirionów wydaje 

się być związanie białka rdzenia HCV z LDs. Jednakże prawdopodobnie wszystkie białka 

wirusa pełnią istotną rolę w tym procesie, koncentrując się wokół LDs i inicjując składanie 

cząsteczek wirusa. Uwalnianie wirionów jest powiązane ze szlakiem sekrecji lipoprotein o 

bardzo niskiej gęstości (ang. very low density lipoprotein, VLDL). Nowo powstałe cząsteczki 

HCV mają budowę bardzo zbliżoną do VLDL oraz lipoprotein o niskiej gęstości, LDL (ang. 

low denstity lipoproteins, LDL) związanych z apolipoproteinami E i/lub B, które są kluczowe 

w generowaniu infekcyjnych cząsteczek HCV [33]. Ta ścisła zależność cyklu życiowego 

HCV od lipidów prawdopodobnie ma znaczenie dla neutralizacji przeciwciał anty-HCV 

generowanych w odpowiedzi na infekcję (zebrane w [34]). Ponadto włączenie lipidów oraz 

apolipoprotein w kompleksy wirusowe ułatwia wejście do komórki oraz wzmacnia wiązanie 

i fuzję cząsteczek wirusa (zebrane w [35]). 
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Rycina 4. Cykl życiowy HCV w komórkach wątroby. Proces ten obejmuje 7 głównych 

etapów: związanie z receptorem, endocytoza do wnętrza hepatocytu, pozbycie się otoczki 

(uwolnienie RNA), translacja i obróbka białek, replikacja RNA, składanie i uwalnianie 

kompletnych wirionów. MW: sieć błon; LD: krople tłuszczowe; ER: siateczka 

śródplazmatyczna; Apo: apolipoproteiny; SR-BI/CD81/OCLN/CLND1: receptory dla HCV 

(opis w tekście). 

Głównym miejscem replikacji wirusa jest hepatocyt, jednak coraz więcej badań 

wskazuje na możliwość replikacji wirusa także poza wątrobą. Materiał genetyczny wirusa 

wykazano również w limfocytach, makrofagach, komórkach wielojądrzastych [36, 37], 

komórkach dendrytycznych [38], jak również, choć zdecydowanie rzadziej, w astrocytach i 

komórkach tworzących barierę krew-mózg [39]. Stąd istotnym zagadnieniem pozostaje 

możliwość replikacji HCV poza wątrobą, zwłaszcza w kontekście nawrotu replikacji po 

zakończeniu leczenia przeciwwirusowego. Dane z piśmiennictwa wskazują, że najbardziej 

prawdopodobnym miejscem pozawątrobowej replikacji HCV są limfocyty. Mogłoby to 

wyjaśniać szereg zaburzeń autoimmunizacyjnych u chorych z pWZW C, które 

prawdopodobnie są wynikiem ciągłej stymulacji limfocytów i generowania autoprzeciwciał 

(m. in antykardiolipinowych, przeciwjądrowych, przeciwtarczycowych, przeciw 

dekarboksylazie kwasu glutaminowego) [40]. Co więcej, wykazano obecność HCV RNA w 

komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (ang. peripheral blood mononuclear cells, 

PBMCs) nawet do 60 miesięcy od uzyskania trwałej odpowiedzi wirusologicznej (ang. 

sustained virologic response, SVR) na zastosowane leczenie przeciwwirusowe. Sugeruje to, 

że PBMCs mogą stanowić rezerwuar HCV u pacjentów, którzy osiągnęli SVR i 

niewykluczone, że może mieć to związek z nawrotem replikacji wirusa u części chorych [41]. 

Prawdopodobnie wirus może również replikować w tkance mózgowej, co mogłoby po części 

tłumaczyć zaburzenia kognitywne w przebiegu pWZW C [42]. Ostatnie badania wskazują 

również na możliwość replikacji wirusa w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Co 

ciekawe, u chorych po przeszczepie wątroby obserwowano nawrót zakażenia szczepami 

wykazującymi komplementarność z tymi zidentyfikowanymi w błonie śluzowej przewodu 

pokarmowego, a nie w osoczu chorych. Nawrót zakażenia HCV u tych chorych następował 

prawdopodobnie z ominięciem krążenia poprzez żyłę wrotną [43]. Pozawątrobowe 

rezerwuary replikacji HCV mają istotne znaczenie kliniczne, nie tylko w kontekście 

diagnozowania i monitorowania manifestacji pozawątrobowych u chorych z pWZW C, ale 

w szczególności dla opracowywania nowych strategii terapeutycznych i minimalizowania 

ryzyka nawrotu replikacji wirusa. 
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1.3.3. Różnorodność genetyczna HCV - genotypy i subtypy  

HCV charakteryzuje się wyjątkowo wysokim stopniem różnorodności genetycznej. 

Sekwencjonowanie izolatów pochodzących z różnych części świata wykazało różnice w 

sekwencji na poziomie ok. 31-33% [44]. Analiza filogenetyczna regionu 5’ UTR HCV 

pozwoliła wyodrębnić siedem głównych linii genetycznych (genotypy 1 – 7), wykazujących 

podobieństwo sekwencji na poziomie ok 66-67%. W obrębie poszczególnych genotypów 

wyodrębniono subtypy (zgodność sekwencji w 77-80%), a w obrębie subtypów quasispecies 

(zgodność sekwencji w 91-99%) [45]. Ta wysoka zmienność nie dotyczy jednak całego 

genomu HCV. Regiony pełniące kluczowe funkcje regulatorowe tj. 5’ oraz 3’ UTR są wysoce 

zachowane między genotypami, przy czym najbardziej zakonserwowany jest region 5’ z 

około 90% zgodnością sekwencji między szczepami [46]. Z kolei, za najbardziej zmienne 

uznaje się regiony HRV1 oraz HRV2 (ang. hypervariable region, HRV) w obrębie białek 

otoczki E1 i E2, odpowiednio, ze zmiennością sekwencji na poziomie 50%. W 

zainfekowanym organizmie wirus występuję w postaci heterogennej populacji. Wynika to 

m.in. z dużego potencjału mutacyjnego polimerazy RNA HCV, która charakteryzuje się 

brakiem funkcji korekty błędów powstających podczas replikacji. Szacuje się, że w każdym 

cyklu replikacyjnym częstość mutacji wynosi 10-4 – 10-5 podstawień w przeliczeniu na zasadę. 

Biorąc pod uwagę, że w fazie przewlekłej zapalenia generowanych jest ok. 1012 kopii wirusa 

na dobę, których biologiczny czas półtrwania wynosi średnio 2,7 h można wyliczyć, że 

współczynnik mutacji wynosi ok 1,5 – 2,0x10-3 nt na każde miejsce w genomie w ciągu roku 

[47]. Innym źródłem generowania zmian w genomie wirusa jest tzw. mutageneza 

niereplikacyjna. Proces ten jest zdecydowanie mniej wydajny i w dużej mierze uzależniony 

od mechanizmu komórkowego gospodarza. Kolejnym mechanizmem zmienności 

genetycznej HCV jest rekombinacja, zarówno homologiczna, jak i niehomologiczna. Proces 

ten jest obserwowany u ok. 18% zakażonych, zwłaszcza w przypadku chorych z nadkażeniem 

innymi genotypami wirusa [48]. Zmienność HCV ma kluczowe znaczenie w procesie 

nieefektywnej odpowiedzi immunologicznej gospodarza, jak również może być przyczyną 

generowania oporności na leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym, tzw. DAAs 

(ang. direct-acting antivirals, DAAs).  

Poszczególne genotypy i subtypy HCV wykazują charakterystyczne rozmieszczenie na 

mapie świata. Najczęściej występującym genotypem (ang. genotype, G) HCV na świecie jest 

G1 (46,2%) oraz G3 (30,1%), podczas gdy najrzadziej spotyka się G5 (0,8%) [49]. W 

przypadku G1 wyróżnia się G1a oraz G1b. Genotyp 1a najczęściej jest diagnozowany w 

krajach Europy zachodniej (Islandia, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania), podczas gdy 

G1b głównie w krajach Europy wschodniej (Estonia, Rosja, Czechy, Polska) [50]. Podobnie 
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jak na świecie, w Europie i Polsce również dominuje genotyp 1 HCV. W Polsce G1 

diagnozowany w ok. 84,9% przypadków, w tym ok. 81,7% to G1b, a 3,2% to G1a. Kolejnym, 

co do częstości jest G3 obserwowany w ok. 11,3% przypadków oraz G4 – 3,5% zakażeń [51]. 

W około 1,6% przypadków wykrywa się więcej niż jeden genotyp HCV, są tzw. zakażenia 

mieszane [1]. Ostatnie doniesienia wskazują na możliwość wyodrębnienia kolejnego 

genotypu HCV, który został niedawno zidentyfikowany w Kanadzie u 4 pacjentów 

pochodzących z Indii, niespokrewnionych epidemiologiczne [52]. Ocena genotypu wirusa 

jest kluczowa dla prognozowania przebiegu choroby oraz podejmowania decyzji 

terapeutycznych. Częstość oraz miejsce występowania poszczególnych genotypów HCV na 

świecie przedstawiono w tabeli 2.  
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Tabela 2. Genotypy HCV na świecie [1] [49] [28] [53]. 

Genotyp 

HCV 
Region o największej częstości występowania 

Częstotliwość 

występowania 

[%] 

ŚWIAT 

1 Karaiby, Andy, Ameryka Łacińska, Europa Środkowa, 

południowa i centralna część Ameryki Łacińskiej, Ameryka 

Środkowa, Azja Środkowa, Azja Południowo-wschodnia 

46,2 

2 Azja, zachodnia część Afryki Subsaharyjskiej 9,1 

3 Południowa Azja 30,1 

4 Centralna część Afryki Subsaharyjskiej, północna i środkowa 

część Azji Wschodniej  

8,3 

5 Południowa część Afryki Subsaharyjskiej 0,8 

6 Azji Wschodnia i Południowo-wschodnia 5,4 

7 Indie? Nowo 

zidentyfikowany 

EUROPA 

1 Rumunia, Węgry, Polska, Czechy, Hiszpania, Włochy, Niemcy, 

Norwegia, Francja 

64,4 

2 Włochy, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, 

Szwajcaria, Grecja 

5,5 

3 Wielka Brytania, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, 

Norwegia, Grecja, Polska 

25,5 

4 Grecja, Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Portugalia, Polska, 

Wielka Brytania, Włochy, Polska 

3,7 

5 Francja, Niemcy, Hiszpania 0,1 

6 Francja, Polska 0,1 

genotyp 

mieszany* 

Francja, Polska 0,7 

 *genotyp mieszany – zakażenie dwoma lub więcej genotypami HCV. 

 

1.4. Czynniki wpływające na rozwój pWZW C 

Przebieg i ciężkość zakażenia HCV jest różna i obejmuje przypadki od ostrego 

zapalenia wątroby trwającego do kilku tygodni i kończącego się spontaniczną eliminacją 

wirusa do wieloletniego przewlekłego zapalenia prowadzącego do zagrażających życiu 

chorób wątroby [54]. Mechanizm przetrwania wirusa od lat jest przedmiotem badań, jednak 
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nadal nie został dobrze poznany. Wśród czynników istotnych dla przebiegu zakażenia HCV 

oraz rozwoju przewlekłego zapalenia wymienia się zjawisko starzenia (ang. aging), 

wyczerpania (ang. exhaustion) oraz apoptozy komórek efektorowych układu 

odpornościowego, głównie limfocytów typu T. W trakcie infekcji wirusowej komórki 

prezentujące antygen (ang. antygen presenting cells, APCs), w tym m. in. komórki 

dendrytyczne, stymulują limfocyty T CD4+ do produkcji cytokin o aktywności 

przeciwwirusowej i prozapalnej. W wyniku sekrecji cytokin dochodzi również do aktywacji 

różnicowania krótko żyjących limfocytów cytotoksycznych CD8+ (ang. cytotoxic T 

lymphocytes, CTLs) do komórek efektorowych eliminujących zakażone komórki [55]. Ciągła 

stymulacja limfocytów T prowadzi do zjawiska „wyczerpania” tych komórek, wydzielania 

molekuł hamujących komórki APCs, zmiany stosunku cytokin pro- i przeciw-zapalnych oraz 

nieefektywnej odpowiedzi przeciwwirusowej [56]. Ostatnie badania podkreślają istotną rolę 

tego zjawiska w rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby typu C [57].  

Duże znaczenie w procesie generowania przetrwałego zakażenia HCV przypisuje się również 

subpopulacji limfocytów T pochodzących z błony śluzowej, są to tak zwane komórki MAIT 

(ang. mucosa-associated invariant T, MAIT). Komórki te pełnią istotną rolę w obronie 

przeciw patogenom i stanowią 1-8% całkowitej puli krążących limfocytów T u zdrowych 

dorosłych. Ostatnie badania pozwoliły ustalić, że limfocyty typu MAIT pełnią istotną rolę 

przeciwwirusową w zakażeniu HCV, a ich przewlekła stymulacja powoduje nabywanie 

fenotypu „wyczerpanych” limfocytów T, co skutkuje zmniejszeniem odpowiedzi 

przeciwwirusowej [58]. Co ciekawe, wykazano również, że eliminacja HCV skutkuje 

rekonstytucją MAIT w wątrobie, ale nie w krążeniu [59]. 

Ważnym procesem w mechanizmie przetrwania infekcji HCV jest immunosenescencja 

limfocytów T, w odpowiedzi na przewlekłą stymulację białkami wirusa. Komórki te stają się 

mniej wrażliwe na aktywację, produkują mniej cząsteczek stymulujących pozostałe komórki 

układu odpornościowego, co prowadzi do ogólnego spadku wydajności mechanizmów 

przeciwwirusowych. Wykazano, że chorzy z pWZW C mają podwyższony poziom 

limfocytów CD8+CD57+, gdzie molekuła CD57 uważana jest za marker starzenia się 

limfocytów T w odpowiedzi na długotrwałą aktywację. Podobnie podwyższony poziom tych 

komórek obserwowano u chorych z marskością wątroby [60]. Co więcej, u chorych z pWZW 

C zaobserwowano znaczący spadek ekspresji CD127 oraz wzrost CD28 i CD27 w 

limfocytach T, w porównaniu do osób zdrowych [61, 62]. Badania te sugerują, że w trakcie 

przewlekłej infekcji HCV funkcja poszczególnych subpopulacji limfocytów T może być 

znacząco zaburzona.  
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Równie ważnym mechanizmem braku eliminacji HCV jest nasilanie apoptozy 

limfocytów T. Poszczególne białka wirusa mogą hamować czynniki anty-apoptotyczne, m.in. 

jądrowy czynnik transkrypcyjny kappa B (ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells, NF-κB) oraz aktywować szlaki sygnałowe związane z apoptozą 

mitochondrialną [63]. Ponadto białka strukturalne HCV mogą również funkcjonować jako 

immunomodulatory prowadząc do ekspresji ligandu receptora Fas (FasL) na hepatocytach, 

aktywacji szlaku kaspazy 3 i apoptozy tych komórek w celu hamowania odpowiedzi 

immunologicznej gospodarza, co sprzyja przetrwaniu HCV [64]. U chorych z pWZW C 

wykazano zaburzoną ekspresję zarówno czynników pro-apoptotycznych, w tym czynnika 

martwicy nowotworów alfa (ang. tumor necrosis factor α, TNF- α), liganda czynnika 

martwicy nowotworu indukującego apoptozę (ang. TNF-related apoptosis inducing ligand, 

TRAIL), FasL, jak również czynników anty-apoptotycznych, w tym białek z rodziny BCL2 

(ang. B-cell leukemia/lymphoma-2, BCL-2) oraz białka MCL-1 (ang. myeloid cell leukemia-

1, MCL-1) [65]. Zarówno apoptoza limfocytów T, jak i hepatocytów wydaje się mieć 

kluczowe znaczenie w mechanizmie przetrwania wirusa i rozwoju przewlekłego zapalenia 

wątroby. 

1.5. Możliwości terapii  

Leczenie WZW C ma celu eradykację wirusa, zatrzymanie lub cofnięcie zmian 

histologicznych w wątrobie, zwłaszcza ograniczenie rozwoju marskości i HCC oraz 

eliminację potencjalnego źródła nowych zakażeń HCV. W ostatnich kilku latach nastąpił 

ogromny przełom w leczeniu chorych z pWZW C. Na początku lat 90-tych standardem 

leczenia było stosowanie interferonu alfa (IFN-α) w postaci monoterapii. Kilka lat później 

wprowadzono terapię kombinowaną obejmującą IFN-α oraz rybawirynę (RBV). Kolejnym 

krokiem milowym była modyfikacja cząsteczki IFN-α polegająca na jej łączeniu z glikolem 

polietylenowym (pegIFN-α). Pegylacja IFN istotnie poprawiła właściwości 

farmakokinetyczne tej cytokiny, co wpłynęło nie tylko na poprawę skuteczności leczenia, ale 

również komfortu życia chorych [66]. Do 2011 roku terapia dwulekowa pegIFN-α i RBV 

stanowiła złoty standard postępowania w leczeniu pWZW C.   

Interferony to grupa białek wykazująca działanie przeciwwirusowe, 

przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne wobec wszystkich rodzajów odpowiedzi 

immunologicznej. IFN-α to jeden z trzech typów endogennego IFN, który produkowany jest 

głównie przez leukocyty [66]. Druga komponenta terapii dwulekowej tj. RBV to syntetyczny 

analog guanozyny, który zwiększa aktywność przeciwwirusową IFN poprzez hamowanie 

replikacji HCV, działanie mutagenne wobec określonych regionów genomu wirusa oraz 
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modulację odpowiedzi immunologicznej [67]. Pomimo tego, iż stosowanie terapii 

dwulekowej poprawiło skuteczność eliminacji HCV, nadal odsetek chorych z trwałą 

odpowiedzią wirusologiczną nie był zadowalający i dla chorych z genotypem 1 wirusa, 

będącym najczęstszym genotypem HCV w Polsce, wynosił zaledwie 30-50%. Co więcej, 

leczenie bazujące na pegIFN-α jest długotrwałe, wynosi od 24 do 48 tygodni w zależności od 

genotypu HCV, oraz związane z licznymi, często poważnymi skutkami ubocznymi. Z 

powodu działań niepożądanych u ok. 15% leczonych istniała potrzeba zredukowania dawki 

leku, a u ok. 5% leczenie musiało zostać przerwane [68]. Dlatego też w wielu ośrodkach na 

całym świecie prowadzono badania mające na celu poszukiwanie nowych leków, które 

umożliwiłyby skuteczną eliminację HCV przy jednoczesnym zmniejszeniu objawów 

niepożądanych.  

W 2011 roku dokonał się istotny przełom w leczeniu chorych z pWZW C poprzez 

wprowadzenie pierwszych leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (ang. direct-

acting antivirals, DAAs). DAAs zostały podzielone na 3 grupy w zależności od ich 

docelowego miejsca działania. Pierwszą grupę stanowią inhibitory proteazy NS3/4A, drugą 

inhibitory NS5A, a trzecią inhibitory polimerazy NS5B. Inhibitory proteazy NS3/A4 

obejmują leki pierwszej i drugiej generacji, natomiast inhibitory polimerazy NS5B to analogi 

nukleoz(/t)ydowe oraz nienukleozydowe. Włączanie analogów nukleoz(/t)ydowych do 

łańcucha RNA prowadzi do zahamowania replikacji wirusa. Z kolei inhibitory 

nienukleozydowe upośledzają aktywność polimerazy RNA poprzez oddziaływanie z 

określonymi miejscami allosterycznymi tego enzymu [69]. W 2011 roku w USA oraz Europie 

zostały zatwierdzone pierwsze leki typu DAAs (tzw. DAAs pierwszej generacji) tj. telaprevir 

(TVR) oraz boceprevir (BOC). Zarówno TVR jak i BOC należą do grupy inhibitorów 

proteazy NS3/4A i działają poprzez blokowanie aktywności tego enzymu, co prowadzi do 

zaburzeń w potranslacyjnej obróbce poliproteiny wirusa. Schemat terapeutyczny z 

zastosowaniem TVR i BOC obejmował terapię skojarzoną, tj. stosowanie tych leków w 

połączeniu z pegIFN-α oraz RBV (tzw. terapia trójlekowa) u chorych z genotypem 1 HCV. 

W przypadku TVR, w pierwszych 12 tygodniach terapii stosowano trzy leki tj. TVR w 

połączeniu z pegIFN-α i RBV, po czym leczenie kontynuowano w układzie dwulekowym 

pegIFN-α i RBV. Natomiast w przypadku BOC leczenie poprzedzone było trwającą 4 

tygodnie terapią dwulekową, po której wprowadzano BOC jako trzecią komponentę terapii. 

Czas trwania terapii przeciwwirusowej z zastosowaniem BOC i TVR był uzależniony od 

odpowiedzi wirusologicznej tj. spadku poziomu HCV RNA poniżej określonego progu 

detekcji. Dla TVR zalecana długość leczenia wynosiła od 28 do 48 tyg., natomiast dla BOC 

od 24 do 48 tyg. [70]. Zastosowanie DAAs pierwszej generacji w leczeniu chorych z pWZW 
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C znacznie zwiększyło skuteczność trwałej eliminacji HCV, w porównaniu do terapii 

dwulekowej tj. z 40% do 70% SVR. Niemniej jednak, nadal nie rozwiązało problemu działań 

niepożądanych, często o ostrym przebiegu, u chorych leczonych schematem trójlekowym. 

Na przełomie 2014 i 2015 nastąpił kolejny zwrot w leczeniu pWZW C, polegający na 

wprowadzeniu do terapii nowych leków typu DAAs (tzw. drugiej fali pierwszej generacji 

oraz drugiej generacji). Co więcej, dopuszczono również stosowanie DAAs z całkowitym 

wyłączeniem IFN oraz w połączeniu z RBV. Dzięki nowym lekom udało się uzyskać bardzo 

wysoką skuteczność eliminacji HCV rzędu 90-100%, wobec 40% terapii dwulekowej oraz 

70% trójlekowej. Należy również podkreślić małą toksyczność DAAs oraz krótszy czas 

leczenia, w niektórych przypadkach nawet do 8 tygodni (maksymalny czas trwania terapii to 

24 tyg.). Jest to szczególnie istotne dla chorych z niepowodzeniem terapii dwu- lub 

trójlekowej. Ponadto warto nadmienić, iż zastosowanie TVR i BOC było możliwe tylko dla 

genotypu 1 HCV, natomiast stosowanie nowych DAAs w różnych kombinacjach umożliwia 

leczenie chorych z pozostałymi genotypami tj. 2-6, jak również chorych z zaawansowanym 

włóknieniem wątroby [71]. 

Aktywność przeciwwirusowa DAAs oraz czas trwania leczenia uzależnione są przede 

wszystkim od genotypu wirusa i stopnia zaawansowania zmian patologicznych w wątrobie. 

Dla poszczególnych genotypów HCV wykazano naturalnie występujące zmiany w genomie, 

które warunkują oporność lub obniżoną wrażliwość na poszczególne grupy DAAs (ang. 

resistance-associated variants, RAVs). Dla przykładu, podstawienie aminokwasów w 

pozycjach R155K i A156T w regionie kodującym proteazę NS3/4A warunkuje wysoką 

oporność na TVR i BOC. Zmiana Q80K, bardzo często wykrywana przypadku genotypu 1a 

HCV, warunkuje niską oporność na inhibitory NS3/4A. Powszechne dla genotypów 2-4 

zmiany w regionie NS5A tj. Q30, L31V warunkują wysoką oporność na ombitasvir i 

ledipasvir. Podobnie, zmiany w regionie kodującym NS5B tj. C316N i S282R są związane z 

obniżoną wrażliwością na dasabuvir i sofosbuvir [72]. Dlatego też, podczas doboru schematu 

terapeutycznego konieczne jest określenie nie tylko genotypu HCV, ale również obecności 

naturalnie występujących wariantów związanych z opornością na DAAs. 

Innym istotnym zagadnieniem jest oporność na DAAs indukowana leczeniem. Jak już 

wspomniano, wirus HCV charakteryzuje się dużą zmiennością genetyczną, która umożliwia 

mu przetrwanie w różnych warunkach środowiska. Presja środowiska, jaką jest podawanie 

leków o aktywności przeciwwirusowej, powoduje selekcjonowanie wariantów opornych, 

dlatego też nie jest wskazana monoterapia lekami o bezpośrednim działaniu 

przeciwwirusowym. W badaniach klinicznych wykazano pojawianie się podstawień 

aminokwasów w białkach wirusa w związku ze stosowaniem DAAs. Czas utrzymywania się 
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zmian w sekwencji aminokwasowej jest różny, część z nich jest obserwowana nawet 48 

tygodni po zakończeniu leczenia. Jednak odległe znaczenie kliniczne pojawiania i 

utrzymywania się wariantów związanych z opornością na DAAs nie jest znane. Interpretując 

wyniki genotypowania określonych wariantów związanych z opornością należy mieć 

również na uwadze oporność krzyżową na różne grupy DAAs [72].  

Kolejnym równie istotnym aspektem stosowania DAAs, zwłaszcza w państwach 

rozwijających się, są stosunkowo wysokie koszty leczenia. Szacowane wydatki na leczenie 

przeciwwirusowe z wykorzystaniem różnych kombinacji DAAs przewyższają te dla terapii 

dwulekowej oraz trójlekowej. Niemniej jednak przeliczając koszty terapii na w pełni 

wyleczonego pacjenta, terapie bezinterferonowe są zdecydowanie najbardziej korzystne 

ekonomicznie [73]. 
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2. mikroRNA 

2.1. Biogeneza i mechanizm działania  

MikroRNA (miRNAs, miRs) są rodziną krótkich ( ̴ 18-24 nt), jednoniciowych, 

niekodujących cząsteczek RNA pochodzenia endogennego, których główną rolą w 

organizmach żywych jest regulacja ekspresji genów na poziomie potranskrypcyjnym. 

Poprzez wpływ na ekspresję szeregu genów, miRNA mają istotne znaczenie dla przebiegu 

kluczowych procesów komórkowych takich jak proliferacja, cykl komórkowy, różnicowanie, 

apoptoza, czy transformacja nowotworowa [74]. Pierwsza cząsteczka miRNA (lin-4) została 

zidentyfikowana w 1993 roku w C. elegans, a odkrycie to zrewolucjonizowało dziedzinę 

biologii molekularnej. Obecność miRNAs została potwierdzona we wszystkich modelach 

zwierzęcych, a dla wielu z nich wykazano zakonserwowanie sekwencji między gatunkami 

[75, 76]. Dotychczas zidentyfikowano ponad 2500 ludzkich, dojrzałych miRNA, przy czym 

pojedyncza cząsteczka może regulować nawet 200 różnych docelowych mRNA. Tłumaczy 

to istotność miRNAs w regulacji wielu procesów komórkowych, zarówno fizjologicznych 

jak i patologicznych [77]. Zmieniony profil ekspresji miRNA wykazano w wielu jednostkach 

chorobowych. Ponadto, miRNA ulegają sekrecji do płynów ustrojowych, gdzie wykazują 

dużą stabilność oraz pełnią rolę molekuł sygnałowych. Krążące miRNA stanowią potencjalne 

źródło nieinwazyjnych biomarkerów w wielu chorobach i stanach patologicznych [78]. 

Około połowa dotychczas zidentyfikowanych miRNA jest transkrybowana z intronów, 

stosunkowo niewiele z eksonów, a pozostała część wykazuje lokalizację międzygenową i 

ulega transkrypcji niezależnie od genów gospodarza [79, 80]. Biogenezę miRNA podzielono 

na szlak kanoniczny (główny) oraz niekanoniczny (rycina 5). Szlak kanoniczny jest 

dominującą drogą tworzenia miRNA i obejmuje kilka stałych etapów. Pierwszym z nich jest 

transkrypcja przez polimerazę RNA II/III, a powstająca cząsteczka, o długości ok. 80 nt i 

strukturze „spinki do włosów”, nosi nazwę pierwotnego miRNA (ang. primary miRNA, pri-

miRNA). Następnie pri-miRNA ulega dalszej obróbce przy udziale kompleksu białek 

DGCR8 (ang. DiGeorge Syndrome Critical Region 8) oraz Drosha (tzw. kompleks 

mikroprocesora) do cząsteczki zwanej prekursorowym miRNA (ang. precursor miRNA, pre-

miRNA) o długości ok. 70 nt, która dalej jest transportowana do cytoplazmy przez kompleks 

eksportyny 5/RanGTP. W obrębie cytoplazmy końcowa pętla pre-miRNA zostaje odcięta 

przez egzonukleazę Dicer, w wyniku czego powstają dwie dojrzałe cząsteczki miRNA 

(oznaczone odpowiednio do ramienia z którego powstały tj. -3p lub -5p) o długości ok. 21 nt. 

Dojrzała cząsteczka miRNA ulega włączeniu do indukowanego przez miRNA kompleksu 

wyciszającego (ang. miRNA-induced silencing complex, miRISC), w skład którego wchodzą 
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m.in. białka rodziny Argonaute (AGO). Obydwie cząsteczki mogą wykazywać aktywność 

biologiczną, a to która z nich zostanie związana z AGO zależy po części od stabilności 

termodynamicznej końca 5’ oraz różni się w zależności od typu komórki, środowiska 

komórkowego itp.  

Szlak niekanoniczny obejmuje wiele alternatywnych dróg tworzenia miRNA, w 

których poza białkami ze szklaku kanonicznego, mogą uczestniczyć również inne białka 

(rycina 5). Droga niekanoniczna jest bardzo zróżnicowana, jednak można w jej w obrębie 

wyróżnić szlak niezależny od Drosha/DGCR8 oraz niezależny od Dicer. Pre-miRNAs 

powstające w szlaku niezależnym od Drosha/DGCR8 przypominają substraty dla 

egzonukleazy Dicer. Przykładem takich cząsteczek są m. in. mitrony powstające z intronów 

w procesie składania mRNA. Z kolei miRNA generowane niezależnie od Dicer, powstają z 

krótkich prekursorów o strukturze „spinek do włosów” (ang. short hairpin RNA, shRNA) 

przy udziale Drosha. Powstające w ten sposób pre-miRNA wymagają dalszej obróbki przez 

AGO2 w cytoplazmie, gdyż są za krótkie by stać się substratami dla Dicer (zebrane w [81]). 

 

 

Rycina 5. Szlaki biogenezy miRNA: kanoniczny i niekanoniczny. Pri-miRNA: pierwotny 

transkrypt miRNA; pre-miRNA: prekusorowy transkrypt miRNA (opis w tekście). 

Kontrola procesu powstawania miRNA jest istotnym mechanizmem regulacji ekspresji 

tych cząsteczek. Biogeneza miRNA jest regulowana nie tylko na etapie transkrypcji genów 
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kodujących miRNA, ale również potranskrypcyjnie. Wydaje się, że właśnie modyfikacje 

potranksrypcyjne oraz udział białek wiążących RNA (ang. RNA-binding proteins, RBPs) 

pełnią kluczową rolę w kontroli tego procesu. Wykazano, że modyfikacje takie jak 

fosforylacja, ubikwitynacja czy sumoilacja wpływają na aktywność enzymów biorących 

udział w powstawaniu miRNA. Ponadto dla prawidłowego funkcjonowania białek Dicer i 

Drosha wymagana jest obecność białek towarzyszących m.in. DGCR8 oraz TRBP (ang. 

transactivation-responsive RNA-binding protein, TRBP). Zmiany aktywności tych RBPs 

istotnie wpływają na akumulacje miRNAs. Dla przykładu, białko DGCR8, poprzez wiązanie 

środkowej domeny Drosha, stabilizuje to białko, podczas gdy Drosha kontroluje poziom 

DGCR8 poprzez cięcie struktur o charakterze „spinek do włosów” obecnych w mRNA 

DGCR8, indukując w ten sposób jego degradację [82]. Podobnie, zmniejszony poziom białka 

TRBP, które jest partnerem Dicer prowadzi do zmniejszonej stabilizacji tego enzymu i 

zaburzonej obróbki pre-miRNA [83]. 

Co więcej, powstawanie miRNA może być regulowane w mechanizmie zależnym od gęstości 

komórkowej, poprzez szlak supresorowy Hippo. W przypadku niskiej gęstości komórkowej, 

gdy szlak Hippo jest hamowany, białko tego szlaku YAP ulega przemieszczeniu do jądra 

komórkowego, gdzie ulega związaniu z komponentą kompleksu mikroprocesora tj. helikazą 

RNA DDX17, co prowadzi do obniżenia aktywności tego kompleksu. Odpowiednio w 

sytuacji wysokiej gęstości komórkowej, DDX17 pozostaje związane z mikroprocesorem 

stymulując jego aktywność [84]. Stąd często obserwowana w nowotworach inhibicja szlaku 

Hippo oraz konstytutywna aktywacja białka YAP, prowadzi do globalnej supresji ekspresji 

miRNA [85]. Zrozumienie mechanizmów regulujących powstawanie miRNA jest 

szczególnie istotne w kontekście leczenia chorób wynikających z zaburzonej ekspresji 

genów. 

Oddziaływanie miRNA—mRNA zachodzi głównie w obrębie 3’ UTR docelowej 

sekwencji prowadząc do degradacji mRNA lub hamowania translacji. Cząsteczki te mogą 

również wiązać sekwencje 5’ UTR oraz sekwencje kodujące, co także prowadzi do 

wyciszania ekspresji genów [86]. Co ciekawe, wykazano również interakcje miRNA z 

regionami promotorowymi w obrębie DNA, co w przeciwieństwie do ogólnie przyjętej roli 

miRNA, prowadziło do aktywacji transkrypcji regulowanych genów [87]. Jak już 

wspomniano dojrzałe miRNA wykazują aktywność biologiczną po włączeniu do kompleksu 

miRISC, składającego się z cząsteczki miRNA, białka AGO oraz innych białek efektorowych 

włączanych do kompleksu tj. m. in. GW182, CCR-NOT i PAN2/3. MiRNA regulują 

ekspresję docelowych transkryptów na zasadzie komplementarności docelowej sekwencji 

zwanej miejscem odpowiedzi na miRNA (ang. miRNA response elements, MREs). 
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Najczęściej oddziaływanie zachodzi poprzez 6 do 8 nt, tj. tzw. region „seed” na końcu 5’ 

miRNA a czasami obserwowane jest również dodatkowe wiązanie na końcu 3’ miRNA. 

Miejsca wiązania miRNA w obrębie 3’ UTR docelowego mRNA sklasyfikowano jako 

kanoniczne (obejmujące perfekcyjne dopasowanie w regionie „seed”, nukleotydy 2-7) oraz 

niekanoniczne (obejmujące nieperfekcyjne wiązanie w obrębie „seed” oraz kompensacyjne 

wiązanie poza tym obszarem). Wśród miejsc kanonicznych, w zależności od ilości 

sparowanych nt wyróżniono miejsce 6mer (6 sparowanych nukleotydów obejmujących 

region „seed” miRNA, nukleotydy 2-7), przesunięte miejsce 6mer tzw. „offset 6mer” (6 

nukleotydów sparowanych, w tym 5 z regionu „seed”), 7mer-A1 (6 sparowanych 

nukleotydów obejmujących region „seed” oraz występowanie A w pozycji 1 mRNA), 7mer-

m8 (7 sparowanych nukleotydów obejmujących region „seed” oraz nukleotyd nr 8 w obrębie 

miRNA) oraz 8 mer (7 sparowanych nukleotydów w tym „seed”, nukleotyd nr 8 w obrębie 

miRNA oraz A w pozycji 1) [88]. Klasyfikacje miejsc wiązania miRNA przedstawiono na 

rycinie 6. Podobieństwo sekwencji miRNA—MRE decyduje o tym, czy regulacja zachodzi 

na drodze zależnej od AGO2 (degradacja transkryptu) czy zależnej od miRISC (hamowanie 

translacji). W przypadku pełnej komplementarności regulowany transkrypt ulega 

endonukleolitycznemu cięciu przez AGO2, co prowadzi do jego degradacji [89]. Jednak 

większość interakcji miRNA—MRE, w komórkach zwierzęcych, zachodzi przy niepełnej 

komplementarności sekwencji. Pojedyncze niedopasowania skutkują brakiem aktywacji 

endonukleolitycznej AGO2, a kompleks wykazuje działanie interferencji RNA, blokując 

translację regulowanego transkryptu. Należy również wspomnieć, że wiązanie miRNA może, 

choć zdecydowanie rzadziej, prowadzić do aktywacji translacji docelowego transkryptu. 

Zachodzi to przy udziale AGO2 oraz białka FXR1 (ang. fragile X related protein 1, FXR1), 

które zastępuje GW182 [90]. Aktywację translacji z udziałem miRNA wykazano między 

innymi w warunkach obniżonej zawartości substancji odżywczych w hodowli komórkowej, 

w sytuacji tzw. zahamowania cyklu komórkowego, jak również w komórkach pozostających 

w stanie spoczynku (ang. quiescence) [90, 91]. Wydaje się, że regulowany przez miRNA 

wzrost ekspresji genów, zachodzi tylko w ściśle określonych warunkach. 



 
I.  WSTĘP  

30 
 

 
Rycina 6. Typy miejsc wiązania miRNA z w obrębie regionu 3’ UTR docelowego mRNA. 

W obrębie komórki kompleksy miRISC—mRNA są lokalizowane w wielu strukturach 

komórkowych m. in. ciałkach P, endosomach, lizosomach, ciałkach wielopęcherzykowych, 

granulach stresu, w szorstkiej siateczce śródplazmatycznej, sieci trans aparatu Golgiego, 

mitochondriach, jądrze. Odpowiednie ulokowanie kompleksów jest niezbędne do 

prawidłowej aktywności miRISC. Ponadto stanowi ważny element modulacyjny działania 

miRNA, m. in. poprzez kontrolę dostępności białek zaangażowanych w degradacje 

docelowego transkryptu (zebrane w [81]).  

Poza aktywnością w cytoplazmie, miRNA regulują ekspresję genów także w jądrze 

komórkowym. Kompleksy miRISC mogą być transportowane do jądra, gdzie modulują 

ekspresję genów zarówno na poziomie transkrypcyjnym, jak i potranskrypcyjnym. 

Wykazano, że kompleksy miRISC o niskiej masie molekularnej regulują ekspresję mRNA w 

jądrze komórkowym, prowadząc do jego degradacji, jednak dokładny mechanizm tej 

aktywności nie został jeszcze poznany [92-94]. Ponadto, badania wskazują, że miRNA mogą 

oddziaływać z loci kodującymi tzw. wzmacniające RNA (ang. enhancer RNA, eRNA) i 

nasilać ekspresję genów sąsiadujących poprzez promowanie aktywnego transkrypcyjnie 

stanu chromatyny [95]. Mogą również oddziaływać z powstającym mRNA, tym samym 

wpływając na profil składania [96, 97]. Funkcjonalne znaczenie jądrowych miRNA w 

modulowaniu aktywności chromatyny oraz kontroli transkrypcji wymaga dalszych 

szczegółowych badań. Jednakże aktualne dane sugerują, że cząsteczki te mogą funkcjonować 

podobnie do czynników transkrypcyjnych. Jest również prawdopodobne, że miRISC może 

uczestniczyć w procesie metylacji DNA de novo, jak również uprzedziałowieniu chromatyny 

i remodelowaniu genomu [92-95, 97]. 



 
I.  WSTĘP  

31 
 

2.2. miRNA w płynach ustrojowych 

Poza aktywnością wewnątrz komórek miRNA są uwalniane do przestrzeni 

pozakomórkowej i dostarczane do docelowych komórek, wykazując działanie autokrynne, 

parakrynne, jak również endokrynne [98]. Obecność tych cząsteczek wykazano w wielu 

płynach ustrojowych m.in. osoczu krwi ludzkiej [99], płynie mózgowo-rdzeniowym [100], 

moczu, nasieniu, łzach, płynie otrzewnowym [101], ślinie [102] itd. W przeciwieństwie do 

komórkowych RNA, miRNA w płynach ustrojowych cechują się wysoką stabilnością i 

odpornością na degradację, nawet w niekorzystnych warunkach takich jak wysoka 

temperatura, wysokie lub niskie pH, czy wielokrotne rozmrażanie i zamrażanie [100, 103]. 

Krążące miRNA są identyfikowane w postaci związanej z białkami, głównie AGO [102], 

oraz wewnątrz mikropęcherzyków, eksosomów i ciałek apoptotycznych, [98, 102]. To, która 

populacja miRNA dominuje w środowisku pozakomórkowym zależy od płynu ustrojowego, 

rodzaju komórki, z której cząsteczka jest uwalniania, jak również samego miRNA. Obecność 

miRNA w kompleksach z białkami, czy wewnątrz mikropęcherzyków chroni je przed 

degradacją oraz zwiększa stabilność w płynach ustrojowych [102]. 

Coraz więcej badań wskazuje na to, że uwalnianie miRNA do przestrzeni 

pozakomórkowej podlega regulacji. W sekrecji eksosomalnych miRNA pośredniczy szlak 

zależny od ceramidów, a uwalnianie na tej drodze cząsteczki regulują wzrost docelowych 

komórek [104]. Z komórek endokrynnych miRNA uwalniane są głównie na drodze 

egzocytozy w postaci dużych pęcherzyków o gęstym rdzeniu (ang. large dense-core protein, 

LDCVs), a w procesie tym pośredniczy kompleks białek transbłonowych SNARE oraz jony 

wapnia [105]. Co więcej, wykazano również, że aktywowane IL4 makrofagi uwalniają 

eksosomy zawierające onkogenne miRNA promując w ten sposób progresję nowotworów i 

tworzenie przerzutów [106]. Z kolei kwas dokozaheksaenowy (ang. docosahexaenoic acid, 

DHA) stymuluje makrofagi do uwalniania eksosomów zawierających miRNA hamujące 

angiogenezę i przerzutowanie [107]. MiRNA mogą również pełnić rolę molekuł 

sygnałowych między różnymi typami komórek. Dla przykładu miR-105 uwalniane przez 

komórki raka piersi reguluje białko ZO-1 (ang. zonula occludens, ZO-1) komórek 

endotelialnych, wpływając w ten sposób na szczelność bariery i promując przerzutowanie 

[108]. Z kolei eksosomy uwalniane z komórek sznura pępowinowego są wzbogacone w miR-

21-3p, które oddziałuje na fibroblasty, stymulując ich proliferację oraz migrację i nasilając w 

ten sposób mechanizm gojenia ran [109]. Wykazano również, że miRNA mogą pełnić rolę 

ligandów receptorów Toll-podobnych (ang. Toll-like receptors, TLR). MiRNA-21 oraz 

miRNA-29a wiążą się do mysich TLR7 oraz ludzkich TLR9 indukując odpowiedź zapalną 

sprzyjającą wzrostowi guza oraz przerzutowaniu [110, 111]. 
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Mechanizm wychwytu miRNA przez komórki nie został do końca poznany. Wydaje 

się, że miRNA obecne w pęcherzykach mogą dostawać się do komórek na drodze 

endocytozy, fagocytozy oraz poprzez fuzję błon. W procesie tym mogą uczestniczyć 

klatryny, kaweoliny i szlaki zależne od tzw. tratw lipidowych [112, 113]. Natomiast w 

wychwycie miRNA występujących poza pęcherzykami prawdopodobnie pośredniczą 

specyficzne receptory na powierzchni komórek docelowych [114]. Ponadto wykazano 

również, że miRNA mogą ulegać transferowi między różnymi typami komórek hodowanymi 

wspólnie, poprzez bezpośredni kontakt komórka-komórka oraz połączenia szczelinowe (ang. 

gap junctions) [115]. 

2.2.1. Krążące miRNA jako biomarkery 

Analiza ekspresji krążących miRNA jest przedmiotem licznych badań, a zmieniony 

profil ekspresji odnotowano w wielu jednostkach chorobowych i stanach patologicznych. 

Deregulowaną ekspresję wykazano w nowotworach m. in. jelita grubego, żołądka, trzustki, 

wątroby, piersi i prostaty, gdzie cząsteczki te mogą wykazywać aktywność zarówno 

onkogenną, jak i supresorową. W wielu przypadkach ekspresja miRNA wykazuje 

specyficzność względem nowotworu oraz tkanki, z której się on wywodzi (zebrano w [116]). 

Ponadto różnice poziomu miRNA zauważono również w chorobach neurodegeneracyjnych, 

sercowo-naczyniowych, autoimmunologicznych, zakaźnych (w tym pWZW C), w cukrzycy 

i wielu innych (zebrano w [78]). To czy zmieniony profil ekspresji miRNA jest wynikiem 

przebiegu choroby czy też stanowi jej przyczynę pozostaje przedmiotem badań. Jednakże 

wiele badań jednoznacznie wskazuje na przydatność analizy ekspresji krążących miRNA 

jako markerów diagnostycznych, prognostycznych, predykcyjnych oraz potencjalnych celów 

terapii.  

Profilowanie ekspresji krążących miRNA mogłoby być przydatne do diagnozowania 

chorób infekcyjnych. Dla przykładu wykazano, że ekspresja miR-122 oraz miR-34a jest 

istotnie podwyższona w osoczu chorych z pWZW C [117]. Z kolei infekcji HIV towarzyszy 

wzrost ekspresji miR-223, miR-382, miR-125b, miR-28, które wiążą się z regionem 3’ UTR 

genomu wirusa i obniżają jego replikację [118]. Natomiast u chorych na gruźlicę odnotowano 

ponad 3-krotnie zwiększoną ekspresję miR-146. Co więcej, wykazano ze ocena ekspresji 

miR-29a oraz miR-22 może być przydatna w różnicowaniu aktywnej i latentnej postaci 

choroby [119]. 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań klinicznych mających na celu 

identyfikację krążących miRNA związanych z różnymi typami nowotworów. Przydatność 

diagnostyczna została zasugerowana m. in. w ostrych i przewlekłych białaczkach (m.in. miR-
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26a, miR-29, miR-34a, miR-150, miR-221, miR-222), raku piersi (np. miR-155, miR-181-

5p) oraz niedrobnokomórkowym raku płuca (np. miR-25, miR-193a-3p, miR-214) (zebrano 

w [78]). Ponadto niektóre badania wskazują na większą czułość diagnostyczną krążących 

miRNA w porównaniu do innych aktualnie stosowanych markerów diagnostycznych. Dla 

przykładu w diagnostyce raka trzustki wykazano większą czułość analizy ekspresji miRNA, 

w porównaniu do znanych i stosowanych markerów, w tym GPC1 (ang. glypican 1) oraz CA-

19-9 (ang. cancer antigen 19-9), czyli jedynego zaakceptowanego przez Amerykańską 

Agencję Żywności i Leków (ang. US Food and Drug Administration, FDA) markera 

gruczolakoraka przewodowego trzustki [120]. Jednakże należy mieć na uwadze, że często 

ekspresja pojedynczej cząsteczki może być zwiększona w wielu typach nowotworów, co 

istotnie ogranicza użyteczność diagnostyczną. Dlatego też coraz więcej autorów podkreśla 

większą czułość i swoistość diagnostyczną analizy panelu wybranych miRNA. Wykazano, 

że analiza 7 surowiczych miRNA (miR-29a, miR-29c, miR-133a, miR-143, miR-145, miR-

192 i miR-505) ma większą wartość diagnostyczną w przypadku raka 

wątrobowokomórkowego (HCC) niż analiza alfa fetoproteiny, szczególnie na wczesnym 

etapie choroby oraz w przypadku guzów o małych rozmiarach [121]. Przewagę analizy 

panelu wybranych krążących miRNA (miR-15b, miR-17, miR21, miR-26b, miR145) nad 

analizą pojedynczej cząsteczki potwierdzono także w przypadku raka jelita grubego [122]. 

Ocena ekspresji miRNA może być również przydatna w diagnostyce różnicowej pacjentów 

w różnym stadium choroby nowotworowej. Dla przykładu ekspresja miR-200c w surowicy 

jest istotnie wyższa u chorych z wyższym stopniem zaawansowania klinicznego (IV), w 

porównaniu do pozostałych chorych (I-III) [123]. 

Analiza ekspresji krążących miRNA może być również przydatna w prognozowaniu 

przebiegu wielu chorób. Użyteczność tych cząsteczek jako biomarkerów prognostycznych 

wskazano m. in. w chorobach nowotworowych, w tym białaczkach, raku piersi, płuca, 

prostaty itd. (zebrano w [78]). Ponadto wartość prognostyczną zaobserwowano także w 

chorobach krążenia. Dla przykładu ocena ekspresji miR-132, miR-140-3p oraz miR-210 w 

surowicy chorych z chorobą wieńcową pozwoliła trafnie przewidzieć śmiertelność w powodu 

ostrego zespołu wieńcowego [124]. 

Ocena ekspresji miRNA może być również wykorzystywana jako wskaźnik 

toksyczności leków. Zaobserwowano, że ekspresja miR-122 oraz miR-192 może 

odzwierciedlać stopień uszkodzenia wątroby w związku z nadużywaniem paracetamolu 

[125]. Co więcej, późniejsze badania wykazały, iż zmiana ekspresji miR-122 wyprzedza 

wzrost i wykazuje większą czułość niż badanie aminotransferazy alaninowej (ang. alanine 

aminotransferase, ALT) [126]. 
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Ciekawym zagadnieniem jest także wykorzystanie miRNA jako potencjalnych celów 

terapii. Pierwszym lekiem celującym w miRNA był inhibitor miR-122. Cząsteczka ta pełni 

kluczową rolę w regulacji funkcji wątroby oraz jest niezbędna do namnażania HCV. 

Pierwszym lekiem hamującym miR-122 był miravirsen (SPC3649), aktualnie testowany w 

badaniach klinicznych (zebrano w [127]). Obecnie na etapie badań znajdują się również inne 

inhibitory tej cząsteczki, w tym RG-101 (zebrano w [128]). Cząsteczki te wpływają na 

obniżenie poziomu miR-122 w osoczu, pozostając bez wpływu na pozostałe miRNA [129]. 

Dostępne wyniki badań klinicznych pokazują, że stosowanie syntetycznych 

oligonukleotydów antagonizujących miR-122 jest skuteczne i bezpieczne dla pacjentów, co 

wskazuje na ich potencjalne zastosowanie w leczeniu chorych z pWZW C [127]. 

2.3. miRNA w infekcjach wirusowych 

Na wczesnych etapach infekcji wrodzone mechanizmy immunologiczne rozpoznają 

elementy wirusa i inicjują kaskady odpowiedzi przeciwwirusowej. MiRNA stanowią element 

tej odpowiedzi, a niektóre wirusy mają zdolność modulowania ich ekspresji w celu uniknięcia 

eliminacji. 

Infekcja wirusowa może nasilać ekspresję i degradację miRNA o aktywności 

przeciwwirusowej oraz hamować ich dojrzewanie. Dla przykładu, infekcja HCV w 

hepatocytach powoduje wzrost produkcji IFN typu I, co z kolei wpływa na wzrost ekspresji 

miR-196, miR-296, miR-351, miR-432 oraz miR-448, które bezpośrednio wiążą RNA wirusa 

i hamują jego replikację [130]. Z drugiej strony przeciwwirusowa rola miRNA może być 

hamowana przez wirusy posiadające określone czynniki wirulencji, zwane wirusowymi 

supresorami wyciszania RNA (ang. viral suppressors of RNA silencing, VSR). Czynniki te 

osłabiają działanie elementów wyciszających gospodarza, w tym powstawanie, stabilność i 

aktywność małych RNA działających z wykorzystaniem białek AGO [131]. Flawiwirusy 

upośledzają powstawanie miRNA poprzez akumulację niekodujących RNA (ang. 

subgenomic flavivirus RNA, sfRNAs), które utrudniają działanie białek wiążących RNA tj. 

Dicer i AGO2 [132]. Niektóre niekodujące RNA wirusowe zawierają sekwencje 

komplementarne do miRNA gospodarza, co sprzyja ich degradacji. Dla przykładu ludzki 

wirus cytomegalii koduje transkrypt zwany elementem rozkładu miRNA (ang. miRNA decay 

element, miRDE), zawierający miejsca wiązania członków rodziny miR-17. Wiązanie tych 

miRNA skutkuje ich degradacją oraz nasileniem syntezy DNA wirusa w fazie litycznej 

infekcji [133].  

Wykazano, że miRNA mogą bezpośrednio kontrolować infekcję wirusową poprzez 

promowanie lub hamowanie cyklu życiowego wirusów. MiR-324-5p oddziałuje z regionem 
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2C RNA wirusa coxsackie B3, co skutkuje degradacją RNA i zahamowaniem syntezy wirusa 

[134]. Infekcja enterowirusem 71 może być regulowana przez miR-23b. Cząsteczka ta 

bezpośrednio oddziałuje z regionem kodującym VP1 RNA wirusa, co powoduje hamowanie 

replikacji [135]. Natomiast miR-122 wiąże się do dwóch miejsc w obrębie regionu 5’ UTR 

genomu HCV stymulując jego replikację i translację [136]. Co więcej miR-122 konkuruje o 

wiązanie HCV RNA z komórkowym białkiem wiążącym poly(rC) (ang. poly(rC)-binding 

protein 2, PCBP2), tym samym promując powstawanie wirionów [137].  

MiRNA mogą również kontrolować przebieg infekcji poprzez regulowanie ekspresji 

białek gospodarza niezbędnych wirusowi do przetrwania. Dla przykładu miR-199a-3p 

pośrednio hamuje replikację wielu wirusów poprzez obniżanie ekspresji składowych szlaku 

PI3/AKT oraz ERK/MAPK [138]. Infekcja enterowirusem 71 skutkuje zwiększeniem 

ekspresji miR-146a, co z kolei prowadzi do obniżenia ekspresji IRAK6 (ang. interleukin 1 

receptor-associated kinase 6) i TRAF6 (ang. TNF receptor-associated factor 6) oraz 

zmniejszonego wydzielania IFNβ, sprzyjając przetrwaniu wirusa w modelu mysim [139]. 

Niektóre wirusy kodują również swoje własne miRNA (ang. viral-miRNAs, v-

miRNAs), które mogą mieć istotne znaczenie dla przebiegu infekcji. Podobnie jak 

eukariotyczne miRNA, v-miRNAs powstają przy udziale enzymów Drosha i/lub Dicer. 

Dotychczas opisano znaczenie v-miRNAs dla przetrwania wirusów, ich replikacji oraz 

hamowania odpowiedzi immunologicznej [140]. Dla przykładu, wirus Epsteina-Barr 

generuje dwa klastry miRNA, które regulują białka wczesnej odpowiedzi wirusa (BZFL1 i 

BRLF1) i promują fazę latencji [141]. Replikacja ludzkiego wirusa cytomegalii w fazie 

litycznej zakażenia jest modulowana przez miR-UL112-1, który reguluje białko wczesnej 

odpowiedzi wirusa IE1 i umożliwia jego przetrwanie [142]. Wirusowe miRNA mogą również 

regulować ekspresję mRNA gospodarza. Dla przykładu v-miRNA kodowane przez wirus 

Epsteina-Barr (BART 18-5p) reguluje ekspresję kinazy MAP3K2, hamując replikację wirusa 

i zakażanie kolejnych limfocytów B [143]. Niektóre v-miRNA mogą również regulować 

ekspresję genów odpowiedzi immunologicznej. Kodowane przez wirusa mięsaka Kaposiego 

miR-K12-11 oraz miR-K12-5 upośledzają rozpoznawanie zainfekowanych komórek przez 

limfocyty NK, poprzez bezpośrednie obniżanie ekspresji deaminazy cytydyny (ang. 

activation-induced cytidine deaminase, AID) [144]. Te obserwacje wskazują, że większość 

v-miRNA sprzyja rozwojowi infekcji wirusowej poprzez regulowanie cyklu życiowego oraz 

metabolizmu zainfekowanej komórki.  

Podsumowując miRNA mają istotny wpływ na przebieg zakażeń wirusowych poprzez 

regulację odpowiedzi przeciwwirusowej oraz cyklu życiowego wirusów. Jednakże z racji 

tego, że miRNA regulują wiele kluczowych procesów, zmiana ich ekspresji prowadzi do 
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zmiany ekspresji wielu komórkowych mRNA oraz białek. Wydaje się, że właśnie zaburzenie 

oddziaływań miRNA—mRNA w komórce sprzyjają przetrwaniu wirusów.  

2.4. miRNA w wirusowym zapaleniu wątroby typu C 

2.4.1. Wpływ miRNA na cykl życiowy HCV 

Cykl życiowy HCV jest regulowany przez miRNA gospodarza, zarówno bezpośrednio 

jak i pośrednio. Bezpośredni wpływ obejmuje wiązanie miRNA w obrębie RNA wirusa, tym 

samym wpływając na jego replikację oraz translację. Z kolei pośredni wpływ obejmuje 

regulację mRNA gospodarza i w ten sposób całego cyklu życiowego HCV. 

Najlepiej dotąd poznanym miRNA, bezpośrednio regulującym cykl życiowy HCV jest 

miR-122. Potwierdzono 4 miejsca wiązania tej cząsteczki do RNA wirusa, dwa w obrębie 5’ 

UTR, jedno w 3’ UTR oraz jedno w regionie NS5B [145, 146]. Wiązanie w rejonie 5’ UTR 

powoduje nasilenie replikacji wirusa oraz ochronę przed degradacją z udziałem egzonukleazy 

Xrn1 [136, 147]. Ekspresja miR-122 jest niezbędna do utrzymania HCV RNA w 

hepatocytach, a jej inhibicja skutkuje istotnym obniżeniem replikacji [136]. Co więcej 

wykazano również, że egzogenna ekspresja miR-122 umożliwia namnażanie HCV w 

komórkach niebędących hepatocytami, wskazując tym samym, że cząsteczka ta wspiera cały 

cykl życiowy HCV [148]. Co ciekawe, wiązanie miR-122 w obrębie 3’ UTR oraz NS5B HCV 

RNA skutkuje zaburzeniem replikacji i translacji [145]. Innymi cząsteczkami bezpośrednio 

oddziałującymi z HCV RNA są miR-181c, miR-196, miR-199, miR-448 oraz let-7b. W 

przeciwieństwie do miR122, cząsteczki te wykazują działanie hamujące replikację i / lub 

translację wirusa. Dla przykładu let-7b posiada trzy miejsca wiązania HCV RNA, znajdujące 

się w obrębie 5’ UTR oraz NS5B i zakonserwowane między genotypami (zebrano w [149]). 

Z kolei miR-181c wiąże region E oraz NS5A, jednak wydajność wiązania jest różna dla 

genotypu 1a i 2a, co wymaga dalszych badań [150]. 

Pośrednia regulacja cyklu życiowego HCV przez miRNA zachodzi poprzez ich wpływ 

na ekspresję określonych mRNA gospodarza. MiRNA mogą regulować komponenty szlaku 

sygnałowego IFN typu I i w ten sposób regulować cykl życiowy HCV. Dla przykładu 

zwiększona ekspresja miR-130a w odpowiedzi na infekcje HCV, hamuje przezbłonowe 

białko indukowane interferonem 1 (ang. interferon-induced transmembrane protein 1, 

IFITM), tym samym ułatwiając wejście wirusa do wnętrza komórki. Z kolei miR-373 hamuje 

odpowiedź na IFN poprzez negatywną regulację mRNA JAK1 oraz IRF9 i nasila replikację 

HCV. miRNA mogą również regulować inne, istotne w cyklu życiowym HCV szlaki 

sygnałowe, w tym NF-κB, PI3/Akt, jak również metabolizm lipidów i w ten sposób odgrywać 

ważną rolę w przetrwaniu wirusa (zebrano w [151]). Lipidy mają istotne znaczenie w rozwoju 
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infekcji HCV oraz w całym cyklu życiowym wirusa, począwszy od wejścia do komórki po 

składanie i uwalnianie kompletnych wirionów. Wykazano, że infekcja HCV prowadzi do 

zwiększonej ekspresji m. in. miR-27a w hepatocytach, co wpływa na metabolizm LDs, 

sprzyja akumulacji lipidów i rozwoju stłuszczenia wątroby w przebiegu pWZW C. Ponadto 

nadekspresja miR-27a obniża replikację wirusa, co może być jednym z mechanizmów braku 

eliminacji HCV przez układ immunologiczny gospodarza i rozwoju pWZW C [152]. 

Pojedyncza cząsteczka miRNA może odgrywać rolę zarówno pozytywnego, jak i 

negatywnego regulatora cyklu życiowego HCV. Co więcej jedno miRNA może regulować 

szereg różnych mRNA w komórce. Zatem aktywność pojedynczej cząsteczki może wynikać 

zarówno z wiązania HCV RNA, jak również mRNA gospodarza. W 2014 roku 

zaproponowano hipotezę, że wirusowe RNA zawierają takie same miejsca wiązania miRNA 

jak mRNA gospodarza i konkurują z nimi o to oddziaływanie. Wiązanie miRNA z 

wirusowym RNA istotnie obniża dostępną w komórce pulę cząsteczek, wpływając w ten 

sposób na regulację szeregu mRNA oraz przetrwanie wirusa i rozwój infekcji [153]. 

2.4.2. Wpływ miRNA na szlaki sygnałowe istotne dla przebiegu pWZW C 

Jak już wspomniano infekcja HCV istotnie moduluje poziom miRNA, zmieniając 

ekspresję szeregu genów w komórce. Dotyczy to m. in genów kluczowych dla odpowiedzi 

immunologicznej na zakażenie HCV oraz dla rozwoju uszkodzenia wątroby w przebiegu 

WZW C, w tym włóknienia, marskości, a nawet HCC.  

Rozwój przewlekłego zakażenia, jak również uszkodzenia wątroby w przebiegu 

pWZW C jest ściśle powiązany z odpowiedzią immunologiczną na infekcję [154]. Z drugiej 

strony coraz więcej wyników badań wskazuje na ważny udział miRNA w modulowaniu 

przebiegu infekcji, jak również kształtowaniu odporności. Dla przykładu, HCV może obniżać 

ekspresję tych miRNA, które odpowiadają za generowanie odpowiedzi przeciwwirusowej, 

różnicowanie komórek odpornościowych, prezentację antygenu, jak również wytwarzanie 

cytokin prozapalnych, czynników wzrostu i tlenku azotu [155]. Wykazano, że miR-155 jest 

istotnym regulatorem dojrzewania limfocytów typu B i T. Myszy z brakiem ekspresji miR-

155 były niezdolne do rozwinięcia odpowiedzi przeciwbakteryjnej po immunizacji. Brak 

miR-155 związany był z zaburzeniami w produkcji limfocytów B oraz komórek pamięci 

immunologicznej [156]. W innych badaniach pokazano, że wyłączenie miR-223 u myszy 

skutkuje zwiększoną liczbą komórek progenitorowych granulocytów w szpiku oraz 

obecnością bardzo dojrzałych neutrofili w krążeniu. Obserwacja ta wskazuje na wpływ miR-

223 na hamowanie dojrzewania granulocytów, ale nie na ich różnicowanie [154]. 
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Innym istotnym procesem w przebiegu pWZW C jest włóknienie wątroby. Włóknienie 

hepatocytów jest ściśle powiązane z przewlekłym procesem zapalnym oraz wzmożoną 

aktywnością szlaku sygnałowego transformującego czynnika wzrostu beta (ang. 

transforming growth factor β, TGF-β) w odpowiedzi na infekcję HCV. Aktywacja tego 

szlaku prowadzi do pobudzenia komórek gwiaździstych i wzmożonej produkcji składników 

ECM. Wykazano, że infekcja HCV prowadzi do zwiększonej ekspresji miR-21 oraz 

obniżonej ekspresji miR-29. MiR-21 obniża ekspresję Smad7, który jest negatywnym 

regulatorem TGF-β; z kolei obniżony poziom miR-29 prowadzi do zwiększonej ekspresji 

genów kolagenu, sprzyjając akumulacji ECM. Wśród miRNA związanych z włóknieniem w 

przebiegu pWZW C wymienia się również miR-200c, miR-449a i miR-107 (zebrano w 

[157]).  

Przewlekłe WZW C istotnie upośledza metabolizm lipidów w hepatocytach, a u ok. 

40% chorych obserwuje się stłuszczenie wątroby [158]. Najczęściej stłuszczenie stwierdza 

się u osób zainfekowanych genotypem 3a wirusa, co zostało powiązane ze zdolnością białka 

rdzenia HCV do obniżania ekspresji homologu fosfatazy i tensyny (ang. phosphatase and 

tensin homolog, PTEN). Autorzy badania zaproponowali udział miRNA w negatywnej 

regulacji PTEN, a profilowanie ekspresji miRNA w komórkach wykazujących stabilną 

ekspresję białka rdzenia wirusa 1b oraz 3a wykazały istotne różnice w ekspresji tych 

cząsteczek [159]. W innych badaniach odnotowano związek ekspresji miR-27 a rozwojem 

stłuszczenia wątroby w przebiegu pWZW C. Cząsteczka te reguluje poziom receptorów alfa 

aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (ang. peroxisome proliferator-activated 

receptor alpha, PPAR-α) oraz białek podobnych do angiopoetyny 3 (ang. angiopoietin-like 

protein 3, ANGPTL3), uważane za kluczowe czynniki związane z rozwojem stłuszczenia 

[160]. 

Podobnie, jak w przypadku innych nowotworów tak i w HCC zależnym od HCV 

zidentyfikowano miRNA istotne dla przebiegu i rozwoju choroby. Dokładny mechanizm 

wpływu HCV na rozwój HCC nadal jest przedmiotem badań. Jednakże analizy poziomu 

miRNA u chorych z pWZW C wskazały na istnienie specyficznego profilu ekspresji tych 

cząstek związanego z rozwojem HCC. Dla przykładu, odnotowano obniżoną ekspresję miR-

198, co z kolei miało związek z wyższym poziomem białek związanych ze wzrostem i 

migracją komórek (e-kadheryny, kaludyny) [161]. Jednym z możliwych mechanizmów 

aktywności onkogennej HCV jest aktywacja szlaku β-kateniny/Wnt [162]. Badania wskazują, 

że aktywacja tego szlaku może zachodzić poprzez wpływ HCV na poziom miR-155. Chorzy 

z pWZW C wykazują zwiększoną ekspresję miR-155, co koreluje z obniżonym poziomem 

białka gruczolakowatego polipa okrężnicy (ang. adenomatous polyposis coli, APC) 
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pełniącego funkcje negatywnego regulatora szlaku Wnt oraz zwiększonym poziomem β-

kateniny w jądrze komórkowym [163]. Innym ważnym mechanizmem rozwoju HCC w 

przebiegu pWZW C jest aktywacja szlaku PI3K/Akt. Wykazano, że infekcja HCV obniża 

poziom miR-491, co z kolei hamuje negatywną regulację szlaku PI3K/Akt [164].  

Przykłady miRNA wraz z genami docelowymi oraz funkcją w regulacji szlaków 

sygnałowych istotnych dla przebiegu infekcji HCV oraz pWZW C zestawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. miRNA regulujące szlaki sygnałowe istotne dla przebiegu zakażenia HCV oraz 

rozwoju pWZW C (na podstawie [165, 166]). 

miRNA 
Regulowane 

geny/szlaki 
Znaczenie dla przebiegu zakażenia i rozwoju pWZW C 

miR-21 IRAK1; myD88 Inhibicja wytwarzania IFN typu I 

miR-22 IRF-5 Spadek ekspresji genów indukowanych IFN 

miR-122 szlak JAK/STAT Stymulowanie replikacji HCV, 

Utrudnia wejście HCV do hepatocytu 

miR125b TLR Hamowanie wydzielania cytokin 

miR-145 STAT1, STAT2 Hamowanie apoptozy 

miR146 TLR Regulacja odpowiedzi na infekcję 

miR-152 Szlak Wnt Regulacja proliferacji i cyklu komórkowego hepatocytów 

miR-155 IFN-γRα Hamowanie odpowiedzi na IFN-γ 

miR-181a MAPK/ERK Dysfunkcja limfocytów T CD4+ 

miR-196b Bach1 

 

Zwiększenie odporności hepatocytów na uszkodzenie 

związanie z zapaleniem, hamowanie replikacji HCV 

miR-485-5p EMMPRIN Hamowanie inwazji i przerzutowania HCC 

miR-491 PI3K/Akt Wzmocnienie replikacji HCV 
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II. CEL PRACY I HIPOTEZY BADAWCZE  

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi poważny problem zdrowia publicznego. 

Przewlekła infekcja HCV uważana jest za główną przyczynę rozwoju marskości i raka 

wątroby. Problem zwalczania zakażeń HCV, przy ciągle wzrastającej liczbie nowych 

przypadków, wskazuje na dużą potrzebę poznania i zrozumienia mechanizmów leżących u 

podstaw braku eliminacji HCV. MiRNA są stabilne i możliwe do oznaczenia w płynach 

ustrojowych, w tym m. in w surowicy i osoczu krwi ludzkiej. Co więcej, cząsteczki te 

wykazują zmieniony profil ekspresji u osób zakażonych HCV. miRNA wiążą się z 

sekwencjami w obrębie genomu HCV modulując jego infekcyjność, jak również regulują 

szlaki sygnałowe istotne dla cyklu życiowego wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej na 

infekcję. 

Nadal niewiele jest badań funkcjonalnych nad biologiczną rolą miRNA w pWZW C 

oraz nad wpływem tych cząsteczek na cykl życiowy i infekcyjność HCV. W związku z tym 

istnieje potrzeba poszerzenia badań nad interakcją miRNA z genomem HCV oraz nad 

znaczeniem tych cząsteczek dla eliminacji wirusa i przebiegu pWZW C. Powyższe 

przesłanki, jak również brak badań nad wyżej wymienionymi zależnościami w WZW C oraz 

nadal niewyjaśniony mechanizm przetrwania HCV skłonił do podjęcia badań ekspresji oraz 

oddziaływania wybranych miRNA z docelowymi mRNA w pWZW C. 

Celem pracy doktorskiej było poznanie znaczenia wybranych miRNA dla rozwoju i 

przebiegu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.  

Cel był realizowany poprzez:  

1. analizę ekspresji wybranych krążących miRNA w pWZW C, 

2. ocenę wpływu miRNA na funkcje hepatocytów i cykl życiowy HCV in vitro w modelu 

ludzkich komórek wątroby, 

3. analizę odziaływań miRNA z docelowymi mRNA oraz ich potencjalnego wpływu na 

przebieg choroby. 

 

Zaplanowane badania miały na celu weryfikację następujących hipotez badawczych: 

1. Przewlekłe zakażenie HCV istotnie zmienia profil ekspresji wybranych krążących miRNA. 
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2. Ekspresja krążących miRNA koreluje z poziomem HCV RNA oraz stopniem uszkodzenia 

wątroby w pWZW C. Ocena ekspresji miRNA może być przydatna jako potencjalny marker 

prognostyczny i predykcyjny w pWZW C. 

3. miRNA regulują tempo proliferacji, cykl komórkowy i apoptozę komórek wątroby in vitro. 

4. miRNA wpływają na replikację HCV in vitro. 

5. miRNA bezpośrednio regulują docelowe mRNA wytypowane in silico. 

6. Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs) w miejscach wiązania miRNA 

wpływają na siłę wiązania i regulację ekspresji docelowych mRNA w komórkach wątroby in 

vitro. 
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III. PACJENCI, MATERIAŁ I METODY 

1. Pacjenci 

Zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie terapii chorzy włączeni do badań byli pod 

opieką Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu (Oddział 

Zakaźny oraz Poradnia Chorób Zakaźnych (WZW)). 

Charakterystyka grupy badanej 

Kryteria selekcji chorych włączonych do badania obejmowały: 

1. Potwierdzone rozpoznanie pWZW C: 

 utrzymywanie się HCV RNA w surowicy krwi, wątrobie lub PBMCs przez co najmniej 

6 miesięcy - obecność HCV RNA w surowicy potwierdzona metodą jakościową (czułość 

testu: ≤ 15 IU/ml) i ilościową (czułość testu: 25 IU/ml) u osoby z wykładnikami choroby 

wątroby lub pozawątrobową manifestacją zakażenia HCV. 

2. Zakwalifikowanie do leczenia przeciwwirusowego pegylowanym interferonem alfa i 

rybawiryną (pegIFN-α i RBV) według programów lekowych obowiązujących w latach 2012-

2015 (Zarządzenie Prezesa NFZ i Polskiej grupy Ekspertów HCV): 

 kryteria kwalifikacji: obecność HCV RNA w surowicy krwi lub wątrobie, obecność 

przeciwciał anty-HCV, oznaczony genotyp HCV, zmiany zapalne i włóknienie w 

obrazie histopatologicznym wątroby, pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV 

niezależnie od zaawansowania choroby w obrazie histopatologicznym;  

 kryteria wykluczenia obejmowały m. in.: nadwrażliwość na substancję czynną lub 

pomocniczą leku, niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub wątrobie przy obecności 

przeciwciał anty-HCV, niewyrównana marskość wątroby, ciężka współistniejąca 

choroba serca w tym niewydolność krążenia i niestabilna choroba wieńcowa, 

niewyrównana cukrzyca insulinozależna, choroby o podłożu autoimmunologicznym, 

niewyrównana nadczynność tarczycy, retinopatia, padaczka, czynne uzależnienie od 

alkoholu lub środków odurzających, ciąża lub karmienie piersią, czynna psychoza, 

depresja, choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy, inne 

przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów interferonu albo rybawiryny 

określone w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych. 

Krew pozyskiwano w latach 2013-2017, łącznie od 180 chorych z pWZW C oraz 120 

zdrowych dawców. Badania zostały objęte zgodą Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwała nr 650/12 oraz 628/15. 
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Do badań pobierano 4 ml krwi żylnej do próbówek zawierających sól potasową kwasu 

etylenodiaminotetraoctowego (K3EDTA). Krew wirowano w dniu pobrania 10 min, 200 rcf, 

w temperaturze 4°C. Z osocza izolowano miRNA. Z krwi separowano komórki 

jednojądrzaste (ang. peripheral blood mononuclear cells, PBMCs) a następnie izolowano 

genomowe DNA oraz RNA. Pozostałą część materiału przechowywano w temperaturze -

80°C.  

1.1. Przesiewowa analiza ekspresji miRNA w osoczu 

Przesiewową analizę ekspresji przeprowadzono w grupie 18 chorych z pWZW C, 

zakażonych HCV o genotypie 1b, uprzednio nieleczonych przeciwwirusowo oraz 6 

dobranych pod względem płci i wieku zdrowych dawców (charakterystykę grup 

przedstawiono w tabeli 4). 

Grupa chorych obejmowała 3 podgrupy, wydzielone w zależności od odpowiedzi na leczenie 

przeciwwirusowe pegIFN-α i RBV tj.: 

1. chorych z trwałą odpowiedzią wirusologiczną (ang. sustained virologic response, SVR) 

definiowaną jako niewykrywalność HCV RNA 6 miesięcy po zakończeniu leczenia (N=6); 

2. chorych z brakiem odpowiedzi na leczenie (ang. null-responders, NR), u których nie 

odnotowano spadku poziomu HCV RNA w trakcie oraz w momencie zakończenia leczenia 

(N=6); 

3. chorych z nawrotem replikacji wirusa (ang. relapsers, RR), u których obserwowano spadek 

poziomu wirusowego RNA poniżej progu detekcji i wznowę replikacji 6 miesięcy po 

zakończeniu leczenia (N=6). 

 

Na etapie przesiewowej analizy ekspresji materiał pochodzący od osób badanych był łączony 

w danej podgrupie. 
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Tabela 4. Charakterystyka grup badanych w przesiewowej analizie ekspresji 179 krążących 

miRNA. 

Grupa 
Genotyp 

HCV 

Wiek  

lata 
Płeć 

HCV RNA 

IU/ml  

średnia ± SD 

Stan 

wątroby* 

Trwała odpowiedź 

wirusologiczna, SVR  

(N=6) 

1b 21 - 49 

śr. 39,8 

K: 3 

M: 3 

8,23x104 

± 2,8x105 

G: 1-2 

S: 1-2 

Wznowa wiremii po 

zakończeniu 

leczenia, RR 

(N=6) 

1b 20 - 59 

śr. 35,3 

K: 3 

M: 3 

2,07x105 

± 2,69x105 

Brak odpowiedzi na 

leczenie, NR 

(N=6) 

1b 25 - 54 

śr. 42,5 

K: 3 

M: 3 

8,94x104 

± 1,26x105 

Zdrowi dawcy 

(N=6) 

--- 23 - 58 

śr. 38,7 

K: 3 

M: 3 

HCV RNA (-) --- 

* Na podstawie parametrów histopatologicznych wątroby: G – aktywność zapalna; S – zasięg włóknienia 

(tabela S4). IU: jednostka międzynarodowa: N: liczba przypadków. 

 

1.2. Walidacja ekspresji wybranych miRNA w osoczu 

Potwierdzanie ekspresji wybranych miRNA przeprowadzono w grupie 65 chorych z 

pWZW C, zakażonych HCV o genotypie 1, uprzednio nieleczonych przeciwwirusowo. Grupa 

chorych obejmowała 29 kobiet oraz 36 mężczyzn w wieku od 20 do 64 lat (średnia 39 lat), z 

średnim poziomem HCV RNA równym 1,58x105 IU/ml (odchylenie standardowe, SD: 

3,16x105). Grupę kontrolną stanowiło 69 zdrowych dawców, w tym 34 kobiety i 35 mężczyzn 

w wieku od 20 do 54 lat (średnia 33,1 lat). Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic 

między grupami, p>0,05 dla wszystkich porównań. 

Parametry biochemiczne i histologiczne, odpowiedź na leczenie pegIFN-α i RBV oraz wyniki 

genotypowania IFNλ3 rs12989760 (dawniej IL28B) zestawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Charakterystyka chorych zakwalifikowanych do analizy ekspresji pięciu 

wybranych miRNA. 

Parametr 
Grupa badana, chorzy z pWZW C 

(N=65) 

HCV RNA (IU/L) Średnia ± SD 1,58x105 ± 3,16x105 

ALT (IU/L) Średnia ± SD 

zakres referencyjny 

54,76 ± 33,75 

ref.: 5,0 – 40,0 

AST (IU/L) Średnia ± SD 

zakres referencyjny 

39,83 ± 24,26 

ref.: 5,0 – 40,0 

Bilirubina całkowita (mg/dl) Średnia ± SD 

zakres referencyjny 

0,69 ± 0,42 

ref.: 0,2 – 1,1 

GGTP (IU/L) Średnia ± SD 

zakres referencyjny 

48,70 ± 39,93 

ref. kobiety: 7,0 – 32,0 

ref. mężczyźni: 11,0 – 50,0 

AFP (ng/ml) Średnia ± SD 

zakres referencyjny 

7,34 ± 5,28 

ref.: < 15,0 

G (1 – 4)* 1,66 ± 0,65 

S (1 – 4)* 1,69 ± 1,05 

Genotyp HCV (N, %) 

1a 

1b 

1a+b 

 

6 (9%) 

57 (88%) 

2 (3%) 

Odpowiedź na leczenie (N, %) 

SVR 

Non-SVR 

 

26 (40%) 

39 (60%) 

Polimorfizm IFNλ3 rs12979860 (N, %) 

CC 

CT 

TT 

 

21 (32%) 

37 (57%) 

7 (11%) 

pegIFN-α (N, %) 

2a 

2b 

 

29 (45%) 

36 (55%) 

SD: odchylenie standardowe; ALT: aminotransferaza alaninowa; AST: aminotransferaza asparaginianowa: 

AFP: alfa-fetoproteina; GGTP: gammaglutamylotranspeptydaza; G: aktywność zapalna w wątrobie; S: 

zasięg włóknienia w wątrobie; IU: jednostka międzynarodowa: N: liczba przypadków. *wg skali Scheuera 

(tabela S4). 

 

1.3. Analiza polimorfizmu w genie PNPLA3, w miejscu wiązania miR-335-3p 

Materiał do badań stanowiło genomowe DNA wyizolowane z PBMCs, szczegółowy 

opis zawarto w podrozdziale 4.1.5. 

Analizę polimorfizmu w genie PNPLA3, w miejscu wiązania miR-335-3p (rs886057602, 

NM_025225.2(PNPLA3):c.*141T>G) przeprowadzono w grupie 117 chorych z pWZW C, 

zakażonych HCV o genotypie 1 (1a i 1b) oraz 80 dobranych pod względem płci i wieku 

zdrowych dawców. W grupie chorych znajdowało się 51 kobiet oraz 70 mężczyzn, w wieku 

od 20 do 64 lat (średnia 39,5 lat). Grupa kontrolna obejmowała 50 kobiet oraz 50 mężczyzn 

w wieku od 20 do 54 lat (średnia 32,6 lat). 
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2. Linie komórkowe 

W pracy wykorzystano dwie linie komórkowe: 

1. Huh7.5 – linia ludzkich komórek raka wątrobowokomórkowego, unieśmiertelniona i 

ustabilizowana. Główna linia komórkowa wykorzystywana w badaniach. Stanowi 

zmodyfikowaną wersję linii Huh7, umożliwiającą replikację HCV, a tym samym badania 

cyklu życiowego HCV in vitro. Modyfikacja dotyczy wprowadzenia mutacji w genie RIG-I 

(ang. retinoic acid-inducible gene, RIG), co skutkuje mniejszą wrażliwością komórek na 

dsRNA generowane w trakcie replikacji wirusów oraz mniejszą odpowiedzią 

przeciwwirusową. Linię otrzymano dzięki uprzejmości Prof. dr hab. Marka Figlerowicza z 

Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (za zgodą firmy Apath. L.L.C., linia 

APC49 Huh7.5 cells, MTA 1956). 

2. HEK293T – linia ludzkich komórek embrionalnych nerki z wprowadzonym dużym 

antygenem T wirusa SV-40. Wykorzystywana w badaniach jako linia kontrolna w testach 

lucyferazowych (badanie oddziaływań miRNA—mRNA). Linię otrzymano dzięki 

uprzejmości Prof. dr hab. Jadwigi Jaruzelskiej z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w 

Poznaniu. 
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3. Materiały 

3.1. miRNA, siRNA i bazy danych 

Tabela 6. Syntetyczne analogi i inhibitory miRNA oraz siRNA wykorzystywane w pracy. 

A. miRNA 

miRNA 
Identyfikator miRNA z bazy miRBase, 

sekwencja 5’→ 3’ 
Firma 

hsa-miR-106b-3p  

mirVana® miRNA mimic 

MIMAT0004672 

 

UUUUUCAUUAUUGCUCCUGACC 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-106b-3p  

mirVana® miRNA inhibitor 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-145-5p  

mirVana® miRNA mimic 

MIMAT0000437 

 

GUCCAGUUUUCCCAGGAAUCCCU 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-145-5p  

mirVana® miRNA inhibitor 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-324-5p  

mirVana® miRNA mimic 

MIMAT0000761 

 

CGCAUCCCCUAGGGCAUUGGUG 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-324-5p  

mirVana® miRNA inhibitor 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-331-3p  

mirVana® miRNA mimic 

MIMAT0000760 

 

GCCCCUGGGCCUAUCCUAGAA 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-331-3p  

mirVana® miRNA inhibitor 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-335-3p  

mirVana® miRNA mimic 

MIMAT0004703 

 

UUUUUCAUUAUUGCUCCUGACC 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

hsa-miR-335-3p  

mirVana® miRNA inhibitor 

 

Thermo Fisher 

Scientific  

cel-miR-238-3p 

mirVana® miRNA mimic 

 

MI0000313 

UUUGUACUCCGAUGCCAUUCAGA 

Thermo Fisher 

Scientific  

cel-miR-39-3p 

mirVana® miRNA mimic 

MI0000010 

UCACCGGGUGUAAAUCAGCUUG 

Thermo Fisher 

Scientific  

B. Mieszaniny siRNA 

Symbol siRNA Sekwencja docelowa Firma 

J-009564-17, PNPLA3 UCUCAGAUCUUGUGCGGAA Darmacon 

J-009564-18, PNPLA3 CCUUCAGAGGCGUGCGAUA Darmacon 

J-009564-19, PNPLA3 GAGAUAUGCCUUCGAGGAU Darmacon 

J-009564-20, PNPLA3 AAUACAUCAGCAUGCGUUA Darmacon 

J-010539-06, STAT5B GAAUUUACCAGGACGGAAU Darmacon 

J-010539-07, STAT5B GGACACAGAGAAUGAGUUA Darmacon 

J-010539-08, STAT5B GGGCAGAGUCGGUGACAGA Darmacon 

J-010539-09, STAT5B UCUCAAGCCUCAUUGGAAU Darmacon 

 

Wyciszenie ekspresji genów PNPLA3 oraz STAT5B przeprowadzono z wykorzystywaniem 

mieszaniny obejmującej 4 różne cząsteczki siRNA, co istotnie zwiększyło specyficzność i 
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efektywność wyciszenia. Dla PNPLA3 wykorzystano ON-TARGETplus Human PNPLA3 

(80339) siRNA – SMART pool (Darmacon), natomiast dla STAT5B ON-TARGETplus 

Human STAT5B (6777) siRNA – SMART pool (Darmacon). Sekwencje docelowe dla 

siRNA w obrębie wyciszanych genów przestawiono w tabeli 6 (część B). 

Tabela 7. Najważniejsze bazy danych wykorzystywane do analiz in silico oraz projektowania 

oligonukleotydów. 

Baza danych Odnośnik 

miRBase  

Informacje na temat miRNA. 

http://www.mirbase.org/ 

miRWalk 2.0 

Wyszukiwanie potencjalnie docelowych 

mRNA dla miRNA, analiza interakcji 

miRNA—mRNA. 

http://zmf.umm.uni-

heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk2/miRretsys-self.html 

e!Ensembl Human 

Przeszukiwanie sekwencji genów, informacje 

na temat polimorfizmów. 

https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Index 

NCBI 

Przeszukiwanie sekwencji genów i białek. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

TargetScan Human v. 7.2 

Analiza oddziaływań miRNA—mRNA, 

wyszukiwanie potencjalnie docelowych 

mRNA dla miRNA. 

http://www.targetscan.org/vert_72/ 

Primer-BLAST 

Projektowanie starterów i sond. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/ 

EMBOSS Matcher 

Analiza komplementarności sekwencji. 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_matcher/ 

QuikChange Primer Design 

Projektowanie oligonukleotydów do 

ukierunkowanej mutagenezy. 

http://www.genomics.agilent.com/primerDesignProgra

m.jsp 

mimiRNA 

Analiza ekspresji miRNA w tkankach. 

http://mimirna.centenary.org.au/mep/formulaire.html 

UCSC Genome Bioinformatics 

Analiza regionów 3’UTR genów, analiza 

ekspresji transkryptów. 

http://genome.ucsc.edu/index.html 
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3.2. Startery i sondy 

Tabela 8. Startery i sondy oraz optymalna temperatura ich przyłączania w reakcji 

amplifikacji techniką PCR w czasie rzeczywistym. 

Nazwa Sekwencja 5’→ 3’ 
Długość 

[nt] 

Tamp 

[°C] 

Długość 

produktu 

PCR [pz] 

A. Startery 

PNPLA3_expF GAGCTGCTAGACCACCTGCG 20 59 184 

PNPLA3_expR GCAGGGTACAGGGCAGCATT 20 

PNPLA3_SNP_F CATTGCTGTGTAGTGACCCC 20 55 152 

PNPLA3_SNP_R CCAACCAGCTGAATTAACGCAT 22 

ALCAM_ expF TTTCCAAAGCCAGCCATTCA 20 57 134 

ALCAM_ expR ACTGTTCTCTCCAGTTGGTT 20 

STAT5B_ expF GAGAAGCACCAGAAGACCCT 20 59 152 

STAT5B_ expR ATCTCGGCCAACTTCTCACA 20 

ACTB_expF AGCCTCGCCTTTGCCGA 17 59 172 

ACTB_expR CTGGTGCCTGGGGCG 15 

ACTB_expSYBR_F CTTCCTGGGCATGGAGTCC 19 60 192 

ACTB_expSYBR_R ATCTTGATCTTCATTGTGCTG 21 

ALCAM_3’UTR_Xho1_F CTCGAGCAGATATTGAATGCACC 23 60 946 

ALCAM_3’UTR_R ACCTTTGATCTCCCACACCAAAA 23 

PNPLA3_3’UTR_ Xho1_F CTCGAGCCTCTAAGCCAACT 20 57 729 

PNPLA3_3’UTR_R GTCGTTCTTGGGGACGAACT 20 

STAT5B_3’UTR_ Xho1_F CTCGAGCGGGTTGGGCAAAT 20 60 1242 

STAT5B_3’UTR_R GAACACAAACGGCATTGGCA 20 

LDLRAD2_3’UTR_Xho1_F CTCGAGATAGCACCGTTTAT 20 60 1455 

LDLRAD2_3’UTR_R ATCCAAGTCGACGGTGAGGA 20 

ILF3_3’UTR_Xho1_F CTCGAGCCAAAGTGTCCGTGCTG 23 60 1204 

ILF3_3’UTR_R GAGGGGGAGTTTTCAACGTCATT 23 

B. Sondy 5’FAM → TAMRA3’ 

PNPLA3_probe TGGACACCCTCTCGCCCAGG 19 59 184 

ACTB_probe CCGCCGCCCGTCCACACCCGCC 22 59 174 
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Tabela 9. Startery i oligonukleotydy używane w reakcji ukierunkowanej mutagenezy miejsc 

wiązania miRNA. 

Nazwa Sekwencja 5’→ 3’ 
Długość 

[nt] 

PNPLA3_mut_F GAGCTGCTAGACCACCTGCG 20 

PNPLA3_mut_R GCAGGGTACAGGGCAGCATT 20 

ALCAM_ GLO_wild_F CACTCATGAAATAAAAAATTATGCAGGGGATGAAAAA

TAAATTGAAAATAAAGTCAGATGAGAATAGGAT 

71 

ALCAM_GLO_wild_R CTAGATCCTATTCTCATCTGACTTGTCCCCTAATTTATT

TTTCATTGCCTTCATAATTTTTTATTTCATGAGTGAGCT 

79 

ALCAM_GLO_mut_ F CACTCATGAAATAAAAAATTATGCACCCGTTGAAATA

AATTGAAAATTAAAGTCAGATGAGAATAGGAT 

71 

ALCAM_GLO_mut_R CTAGATCCTATTCTCATCTGACTTGTGGGCAAAATTTA

TTTGGACTGGCCTTCATAATTTTTTATTTCATGAGTGA

GCT 

79 

STAT5B_GLO_wild _F CTGTTTCTGTGCATGGTGGCACCAGCGAAGGGAGTGC

GAGTATGTGTTTGTGTGTGTGTGTGTGTGT 

67 

STAT5B_ GLO_wild_R CTAGACACACACACACACACACAAACACATACTCGCA

CTCCCTTCGCTGGTGCCACCATGCACAGAAACAGAGC

T 

75 

STAT5B_GLO_mut_F CTGTTTCTGTGCATGGTGGCACCAGCGAAGGTATGTCG

AGTATGTGTTTGTGTGTGTGTGTGTGTGT 

67 

STAT5B_GLO_mut_R CTAGACACACACACACACACACAAACACATACTCGAC

ATACCTTCGCTGGTGCCACCATGCACAGAAACAGAGC

T 

75 

PNPLA3_SNP1_GLO_F CAGCCTCTGAGCTGAGTTGGTTTTAGGAAAAGCTAGG

AAGCAACCTTTCGCCTGTGCAGCGGTCT 

65 

PNPLA3_SNP1_GLO_R CTAGAGACCGCTGCACAGGCGAAAGGTTGCTTCCTAG

CTTTTCCTAAAACCAACTCAGCTCAGAGGCTGAGCT 

73 

PNPLA3_wild_GLO_F CAGCCTCTGAGCTGAGTTGGTTTTATGAAAAGCTAGG

AAGCAACCTTTCGCCTGTGCAGCGGTCT 

65 

PNPLA3_wild_GLO_R CTAGAGACCGCTGCACAGGCGAAAGGTTGCTTCCTAG

CTTTTCATAAAACCAACTCAGCTCAGAGGCTGAGCT 

73 

 

3.3. Plazmidy 

W badaniach wykorzystano trzy wektory plazmidowe tj. 1. pGEM®-T Easy Vector 

System (Promega); 2. psiCHECK™-2 vector (Promega); 3. pmirGLO Dual-Luciferase 

miRNA Target Expression Vector (Promega). Do wektorów wklonowywano fragmenty 3’ 

UTR analizowanych genów (PNPLA3, STAT5B, ALCAM, LDLRAD2, ILF3) oraz syntetyczne 

oligonukelotydy. Wszystkie plazmidy znajdują się w zasobach Zakładu Patologii 

Molekularnej w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.  
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Konstrukcje wektorów przedstawiono poniżej: 

 1. wektor pGEM®-T Easy 

 

Rycina 7. Schemat wektora pGEM®-T Easy (firmy Promega). Źródło: 

https://pl.promega.com/products/pcr/pcr-cloning/pgem-t-easy-vector-

systems/?catNum=A1360 

 

2. wektor psiCHECK™-2 (nr dostępu w bazie GenBank® : AY535007) 

 

 

Rycina 8. Schemat wektora psiCHECK™-2 (firmy Promega). Źródło: 

https://pl.promega.com/Products/Quantitation-and-Analysis/RNA-Interference/psiCHECK-

1-and-psiCHECK-2-Vectors?catNum=C8011 

 

 

 

https://pl.promega.com/products/pcr/pcr-cloning/pgem-t-easy-vector-systems/?catNum=A1360
https://pl.promega.com/products/pcr/pcr-cloning/pgem-t-easy-vector-systems/?catNum=A1360
https://pl.promega.com/Products/Quantitation-and-Analysis/RNA-Interference/psiCHECK-1-and-psiCHECK-2-Vectors?catNum=C8011
https://pl.promega.com/Products/Quantitation-and-Analysis/RNA-Interference/psiCHECK-1-and-psiCHECK-2-Vectors?catNum=C8011
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3. wektor pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression  

 

Rycina 9. Schemat wektora pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector 

(firmy Promega) Źródło: https://pl.promega.com/products/reporter-assays-and-

transfection/reporter-vectors-and-cell-lines/pmirglo-dual-luciferase-mirna-target-

expression-vector/?catNum=E1330 

 

3.4. Przeciwciała 

1. Przeciwciała pierwszorzędowe  

 anti-PNPLA3 (ADPN, C-8): Santa Cruz (Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone), 

mysie monoklonalne używane w Western blot w rozcieńczenie 1:250. 

 anti-STAT5B: Abcam (Cambridge, Wielka Brytania), królicze monoklonalne, 

rozcieńczenie używane w Western blot 1:5000. 

 anti-ALCAM (H-9):  Santa Cruz (Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone), mysie 

monoklonalne rozcieńczenie używane w Western blot 1:750. 

 anti-VINCULIN: Abcam (Cambridge, Wielka Brytania), królicze poliklonalne, 

rozcieńczenie używane w Western blot 1:20000. 

 anti-GAPDH: Cell Signaling Technology (Danvers, Massachusetts, Stany 

Zjednoczone), królicze monoklonalne, rozcieńczenie używane w Western blot 

1:1000. 

 anti-ACTB: Sigma-Aldrich (Saint Louis, Missouri, Stany Zjednoczone), królicze 

poliklonalne, rozcieńczenie używane w Western blot 1:10000. 

https://pl.promega.com/products/reporter-assays-and-transfection/reporter-vectors-and-cell-lines/pmirglo-dual-luciferase-mirna-target-expression-vector/?catNum=E1330
https://pl.promega.com/products/reporter-assays-and-transfection/reporter-vectors-and-cell-lines/pmirglo-dual-luciferase-mirna-target-expression-vector/?catNum=E1330
https://pl.promega.com/products/reporter-assays-and-transfection/reporter-vectors-and-cell-lines/pmirglo-dual-luciferase-mirna-target-expression-vector/?catNum=E1330
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 anti-hepatitis C virus core antigen: Thermo Scientific (Waltham, Massachusetts, 

Stany Zjednoczone), mysie monoklonalne, rozcieńczenie stosowane w barwieniach 

immunofluorescencyjnych w rozcieńczeniu 1:200. 

 

2. Przeciwciała drugorzędowe  

 anti-rabbit IgG sprzężone z peroksydazą chrzanową, Sigma-Aldrich (Saint Louis, 

Missouri, Stany Zjednoczone), kozie poliklonalne, rozcieńczenie używane w 

Western blot 1:25000. 

 anti-mouse IgG sprzężone z peroksydazą chrzanową, Santa Cruz Biotechnology 

(Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone), kozie poliklonalne, rozcieńczenie używane w 

Western blot 1:10000. 

 anti-mouse sprzężone z barwnikiem Alexa Fluor 488, kozie poliklonalne, 

rozcieńczenie używane w barwieniach immunofluorescencyjnych 1:200. 

 

4. Metody 

4.1. Izolacja kwasów nukleinowych 

4.1.1. Izolacja miRNA z osocza 

W celu pozyskania osocza ok. 4 ml krwi żylnej pobranej na EDTA wirowano 10 min 

w warunkach 200 rcf, 4°C. Następnie osocze przenoszono do nowej probówki i 

przechowywano w -80°C do dnia analizy. 

Na etapie przesiewowej analizy ekspresji miRNA izolowano z 400 μl osocza za 

pomocą zestawu miRCURYTM RNA Isolation Kit – Biofluids (Exiqon, obecnie Qiagen, 

Niemcy). Po rozmrożeniu osocze wirowano 5 min 425 rcf, a supernatant przenoszono do 

nowej probówki. Następnie dodawano 120 μl buforu do lizy (Lysis Solution BF) oraz 1 μl 

mieszaniny RNA Spike-in Kit (Exiqon), zawierającej trzy cząsteczki typu spike-in tj. UniSp2, 

UniSp4, UniSp5 służące jako kontrola wydajności izolacji, odwrotnej transkrypcji (ang. 

reverse transcription, RT) i ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (ang. quantitative 

polymerase chain reaction, qPCR). Mieszaninę worteksowano 5 s i inkubowano 3 min w 

temp. pokojowej. Następnie dodawano 40 μl buforu wytracającego białka (Protein 

Precipitation Solution BF), worteksowano 5 s, inkubowano 1 min w temp. pokojowej i 

wirowano 3 min 16600 rcf. Supernatant przenoszono do nowej probówki, dodawano 300 μl 

izopropanolu i worteksowano 5 s. Mieszaninę przenoszono na kolumnę wiążącą RNA 

(microRNA Mini Spin Column BF), inkubowano 2 min w temp. pokojowej i wirowano 30 s 
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16600 rcf. Trawienie DNA: na kolumnę dodawano 700 μl buforu płuczącego 2 (Wash 

Solution 2 BF), wirowano 30 s 16600 rcf, następnie dodawano 250 μl buforu płuczącego 2 

(Wash Solution 2 BF) i wirowano 2 min 16600 rcf; po odwirowaniu na centralną część 

kolumny dodawano 50 μl rDNase i inkubowano 15 min w temp. pokojowej. Następnie 

płukano kolumnę poprzez dodanie kolejno buforów płuczących:100 μl Wash Solution 1 BF i 

wirowanie 10s 16600 rcf; 700 μl Wash Solution 2 BF i wirowanie 30s 16600 rcf oraz 250 μl 

Wash Solution 2 BF i wirowanie 2 min 16600 rcf. W celu usunięcia pozostałości alkoholu 

kolumnę wirowano 4 min 20800 rcf. W celu elucji miRNA, na centralną część membrany 

dodawano 40 μl RNase Free H2O, inkubowano 1 min w temp. pokojowej i wirowano 1 min 

16600 rcf. Część wyizolowanego miRNA przepisywano na cDNA w reakcji odwrotnej 

transkrypcji (opisano w podrozdziale 4.2.1.), a resztę przechowywano w temperaturze -80°C. 

Na etapie walidacji ekspresji 5-ciu wybranych miRNA, cząsteczki izolowano z 300 μl 

osocza za pomocą zestawu NucleoSpin® miRNA Plasma (Macherey Nagel, Niemcy) zgodnie 

z zaleceniami producenta. Osocze wirowano 5 min 15300 rcf, następnie supernatant 

przenoszono do czystej probówki, dodawano 10 μl proteinazy K (30 μg/ μl) i inkubowano w 

37°C przez 10 min. Po inkubacji do prób dodawano 90 μl buforu lizującego (MLP Buffer) 

oraz 1 μl cząsteczki typu spike-in tj. cel-miR-238 (108 kopii) i worteksowano 5s. Po 3 min 

inkubacji w temp. pokojowej dodawano  30 μl buforu wytrącającego białka (MPP Buffer), 

worteksowano 5s i inkubowano 1 min w temp. pokojowej. Następnie próbę wirowano 3 min 

15300 rcf. Po odwirowaniu supernatant przenoszono do nowej probówki, dodawano 400 μl 

izopropanolu i worteksowano 5 s. Całość mieszaniny przenoszono na kolumnę NucleoSpin® 

miRNA Column, inkubowano 2 min i wirowano 30 s 12800 rcf. Trawienie DNAz: na kolumnę 

dodawano 700 μl buforu płuczącego (MW2 Buffer) i wirowano 30s 12800 rcf. Następnie 

dodawano 250 μl buforu płuczącego 2 (MW2 Buffer) i wirowano 2 min 12800 rcf, po 

odwirowaniu na kolumnę dodawano 50 μl rDNAse i inkubowano 15 min w temp. pokojowej. 

Po inkubacji na membranę dodawano 100 μl buforu płuczącego 1 (MW1 Buffer) i wirowano 

30s 12800 rcf. Następnie dodawano 700 μl buforu płuczącego 2 (MW2 Buffer) i wirowano 

30 s 12800 rcf oraz 250 μl buforu płuczącego 2 (MW2 Buffer) i wirowano 2 min 12800 rcf. 

W celu usunięcia pozostałości alkoholu kolumnę wirowano 4 min 20800 rcf. W celu elucji 

miRNA na centralną część membrany dodawano 30 μl RNase Free H2O, inkubowano 1 min 

w temp. pokojowej i wirowano 1 min 12800 rcf. Część wyizolowanego miRNA 

przepisywano na cDNA w reakcji odwrotnej transkrypcji (opisano w podrozdziale 4.2.1.), a 

resztę przechowywano w temperaturze -80°C.  
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4.1.2. Separacja komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej 

Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMCs) izolowano poprzez wirowanie ok. 

4 ml krwi żylnej rozcieńczonej przy użyciu buforowanej soli fizjologicznej (ang. phosphate 

buffered saline, PBS) w gradiencie stężeń roztworu separującego (Histopaque®-1077, Sigma-

Aldrich, USA). Rozcieńczoną próbkę krwi nawarstwiano na 5 ml odczynnika separującego i 

wirowano 20 min, 4°C, 790 rcf. Po wirowaniu otrzymywano następujące warstwy tj. (od 

góry) osocze, kożuszek komórek zawierający PBMCs (interfaza), warstwa roztworu 

separującego i osad krwinek czerwonych. Ostrożnie zbierano kożuszek PBMCs do nowej 

probówki, dodawano 6 ml PBS, mieszano i wirowano 10 min, 4°C, 200 rcf. Płukanie 

powtarzano dwukrotnie. Następnie osad komórek zawieszano w PBS, część komórek 

barwiono płynem Turka i liczono przy użyciu komory zliczeniowej (komora Neubauera 

poprawiona). Komórki zliczano z 5 grup komory i obliczano liczbę komórek na 1 μl objętości 

wg wzoru: 

Liczba komórek na μl = 
𝑧𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑚ó𝑟𝑘𝑖

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑦 (mm2)𝑥 𝑔łę𝑏𝑜𝑘𝑜ść 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑟𝑦 (𝑚𝑚)𝑥 𝑟𝑜𝑧𝑐𝑖𝑒ń𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒
 

Z komórek izolowano kwasy nukleinowe, a zapas przechowywano w odczynniku 

stabilizującym RNAlater® Stabilization solution (Invitrogen, USA) w temp. - 20°C.  

4.1.3. Izolacja RNA z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej  

RNA z komórek jednojądrzastych izolowano z wykorzystaniem zestawu odczynników 

InviTrap® Spin Cell RNA Mini Kit (Stratec Molecular, Niemcy) zgodnie z zaleceniami 

producenta. Do osadu komórek zawieszonego w PBS dodawano 700 μl buforu lizującego 

(Lysis Solution R) z dodatkiem β-merkaptoetanolu i mieszano dokładnie poprzez 

pipetowanie. Całość mieszaniny dodawano na kolumnę wiążącą DNA (DNA-binding Spin 

Filter), inkubowano 1 min w temp. pokojowej i wirowano 2 min 12800 rcf. Do mieszaniny 

pozostałej po wirowaniu dodawano 700 μl etanolu 70%, dokładnie mieszano i przenoszono 

na kolumnę wiążącą RNA (RNA-RTA Spin Filter). Po 1 min inkubacji wirowano 2 min 12800 

rcf. Następnie kolumnę płukano 600 μl buforu płuczącego R1 (Wash Buffer R1) i wirowano 

1 min 12800 rcf. Kolejno na kolumnę dodawano 700 μl buforu płuczącego R2 (Wash Buffer 

R2) i wirowano 1 min 12800 rcf, po czym czynność powtarzano. W celu eliminacji 

pozostałości etanolu na membranie, kolumnę wirowano 4 min 20800 rcf. W celu elucji RNA 

dodawano 40 μl buforu do elucji (Elution Buffer R), inkubowano 2 min w temp. pokojowej i 

wirowano 1 min 12800 rcf. Natychmiast po izolacji próby umieszczano na lodzie i oceniano 

stężenie oraz czystość RNA metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem NanoDrop® 

ND–1000. Część wyizolowanego RNA bezpośrednio przepisywano na cDNA w reakcji 
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odwrotnej transkrypcji (opisano w podrozdziale 4.2.2.), a pozostałą część przechowywano w 

temp. - 80°C. 

4.1.4. Izolacja RNA z komórek linii Huh7.5 i HEK293T 

Po transfekcji komórek miRNA oraz w przypadku małej ilości komórek (maksymalnie 

do 5 x 105) RNA izolowano z wykorzystaniem zestawu RNeasy Plus Micro Kit (Qiagen, 

Niemcy) zgodnie z zaleceniami producenta. Do osadu komórek zawieszonego w PBS 

dodawano 350 μl buforu lizującego (RLT Plus Buffer) i dokładnie mieszano. Całość 

mieszaniny nakładano na kolumnę wiążącą DNA (gDNA Eliminator spin column) i wirowano 

30 s 12800 rcf. Do mieszaniny pozostałej po wirowaniu dodawano 350 μl etanolu 70%, 

dokładnie mieszano, następnie przenoszono na kolumnę wiążącą RNA (RNeasy MinElute 

spin column) i wirowano 15 s 12800 rcf. Następnie membranę płukano kolejno 700 μl RW1 

Buffer i wirowano 15 s 12800 rcf oraz 500 μl buforu RPE Buffer i wirowano 15 s 12800 rcf. 

RNA wytracano za kolumnie przy użyciu 500 μl etanolu 80% i wirowano 2 min 12800 rcf. 

W celu usunięcia pozostałości etanolu kolumnę dodatkowo wirowano 5 min 20800 rcf. RNA 

eluowano dodając 14 μl wody wolnej od RNaz oraz wirując 1 min 20800 rcf. Natychmiast 

po izolacji próby umieszczano na lodzie i oceniano stężenie oraz czystość RNA metodą 

spektrofotometryczną z wykorzystaniem NanoDrop® ND–1000. Część wyizolowanego RNA 

bezpośrednio przepisywano na cDNA w reakcji odwrotnej transkrypcji (opisano w 

podrozdziale 4.2.2.), a pozostałą część przechowywano w temp. - 80°C. 

W przypadku izolacji RNA z większej liczby komórek (>5 x 105) stosowano metodę 

izolacji z wykorzystaniem odczynnika TRI Reagent® RNA Isolation Reagent (Sigma-Aldrich, 

USA). Do osadu komórek, zawieszonego w PBS, dodawano 1 ml odczynnika, mieszano 

poprzez pipetowanie i inkubowano 5 min w temp. pokojowej. Do mieszaniny dodawano 200 

μl chloroformu, wytrząsano przez 15 min w temp. pokojowej i wirowano 15 min 15300 rcf 

w 4°C. Po odwirowaniu mieszanina ulegała rozdzieleniu na trzy fazy: górna (wodna) 

zawierająca RNA, interfaza zawierająca wytrącone białka i DNA oraz dolna (organiczna) 

zawierająca również DNA. Fazę wodną przenoszono do świeżej probówki, dodawano 500 µl 

100% izopropanolu oraz 1,5 µl odczynnika GlycoBlue™ Coprecipitant (15 mg/ml), w celu 

wizualizacji RNA po precypitacji (niebieski osad). Próby inkubowano przez 10 min. w temp. 

pokojowej, a następnie wirowano 10 min, 15300 rcf w 4°C. Precypitat RNA płukano 

dwukrotnie w 1 ml roztworu 75% etanolu i ponownie wirowano 10 min. 10600 rcf w 4°C. 

Następnie RNA zwieszone w etanolu inkubowano przez noc w temp. -80°C. Następnego dnia 

próbę ponownie wirowano 10 min. 10600 rcf w 4°C. Po usunięciu etanolu osad RNA suszono 

przez 10 min., a następnie rozpuszczano w 50 μl wody wolnej od RNaz. W celu całkowitego 
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rozpuszczenia RNA próby inkubowano 10 min w temp. 55°C. W celu usunięcia 

ewentualnych pozostałości DNA próby po izolacji inkubowano z DNazą I zgodnie z 

zaleceniami producenta. Do 1 µg dodawano 1 µl 10x DNase I Reaction Buffer, 1 µl enzymu 

DNase I (1 U/ µl) i uzupełniano wodą do objętości 10 µl. Całość inkubowano w temp. 

pokojowej 15 min, a następnie hamowano aktywność enzymu poprzez dodanie 1 µl roztworu 

EDTA (25 mM) i inkubację w 65°C przez 10 min.  

Stężenie oraz jakość wyizolowanego RNA oceniano spektrofotometrycznie (NanoDrop® 

ND–1000). Część wyizolowanego RNA bezpośrednio przepisywano na cDNA w reakcji 

odwrotnej transkrypcji (opisano w podrozdziale 4.2.2.), a pozostałą część przechowywano w 

temp. - 80°C.  

4.1.5. Izolacja DNA z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej 

Izolację DNA z PBMCs prowadzono z wykorzystaniem zestawu Gentra® Puregene® 

Blood Kit (Qiagen, Niemcy) zgodnie z protokołem dla komórek z kożuszka leukocytarnego. 

Do komórek zawieszonych w PBS dodawano 3 ml buforu lizującego (Cell Lysis Solution) i 

homogenizowano poprzez pipetowanie. W celu eliminacji RNA dodawano 15 µl RNase A 

Solution, mieszano poprzez odwracanie ok. 25 razy i inkubowano 15 min w 37°C. W celu 

zahamowania trawienia RNA próbę inkubowano 3 min na lodzie. Następnie dodawano 1 ml 

buforu wytrącającego białka (Protein Precipitation Solution), worteksowano 20 s, 

inkubowano na lodzie 5 min i wirowano 5 min 425 rcf. Po wirowaniu supernatant 

przenoszono do nowej probówki, dodawano 3 ml izopropanolu i mieszano przez odwracanie 

ok. 50 razy. Powstałą mieszaninę wirowano 3 min 425 rcf i usuwano supernatant. Następnie 

osad DNA płukano przy użyciu 3 ml etanolu 70% i wirowano 1 min 425 rcf. Probówki 

odwracano i suszono osad w temp. pokojowej przez 5-10 min. DNA rozpuszczano 50 – 100 

µl roztworu uwadniającego (DNA Hydratation Solution) i inkubowano 1 h w 65°C. Następnie 

próby były szczelnie zamykane i mieszane 16 h w temp. pokojowej, z wykorzystaniem 

mieszadła obrotowego. Stężenie oraz jakość wyizolowanego DNA oceniano 

spektrofotometrycznie (NanoDrop® ND–1000), a próby przechowywano w -20°C do dnia 

analizy. 

4.2. Reakcja odwrotnej transkrypcji 

4.2.1. miRNA 

Na etapie przesiewowej oceny ekspresji miRNA, reakcję odwrotnej transkrypcji 

przeprowadzono za pomocą zestawu Universal cDNA Synthesis Kit II (Exiqon, obecnie 
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Qiagen, Niemcy), zgodnie z zaleceniami producenta. Przed reakcją RNA rozcieńczano wodą 

wolną od nukleaz do stężenia 5 ng/µl. Skład mieszaniny reakcyjnej podano poniżej: 

Bufor reakcyjny 5x                            2,0 µl 

Woda wolna od nukleaz                    4,5 µl 

Mieszanina enzymu                           1,0 µl 

RNA spike-in*                                   0,5 µl 

RNA (5 ng/µl)                                    2,0 µl 

------------------------------------------------------ 

                                                  VK = 10 µl 

*do mieszaniny dodawano dwie cząsteczki RNA typu spike-in tj. UniSp6 oraz cel-miR-39-

3p, w celu kontroli wydajności reakcji na etapie RT. 

Mieszaninę homogenizowano poprzez pipetowanie i prowadzono reakcję RT w 

następujących warunkach temperaturowo-czasowych: 42°C – 60’ / 95°C – 5’ 

/natychmiastowe chłodzenie do 4 °C (lód). Otrzymane cDNA przechowywano do dnia 

analizy w temp. - 20°C. 

Na etapie walidacji ekspresji wybranych miRNA oraz w badaniach interakcji 

miRNA—mRNA reakcję odwrotnej transkrypcji miRNA prowadzono z wykorzystaniem 

zestawu TaqMan®MicroRNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific, USA) 

oraz specyficznych dla danego miRNA starterów (dostępne w zestawie TaqMan®MicroRNA 

Assay, Thermo Fisher Scientific, USA). Reakcje przygotowywano zgodnie z zaleceniami 

producenta - skład mieszaniny reakcyjnej przedstawiono poniżej: 

dNTP (100 mM)                                           0,15 µl 

Odwrotna transkryptaza (50 U/µl)               1,00 µl 

Bufor 10 x RT                                               1,50 µl 

Inhibitor RNaz (20 U/µl)                              0,19 µl 

Matryca RNA                                               5,00 µl 

Specyficzny starter (5x)                                3,00 µl 

Woda wolna od nukleaz                                  4,16 µl 

------------------------------------------------------------- 

                                                                VK = 15 µl 

W przypadku miRNA izolowanych z osocza, w reakcji używano 5 µl wyizolowanego RNA. 

Mieszaninę homogenizowano poprzez pipetowanie i inkubowano na lodzie przez 5 min, a 

następnie przeprowadzano reakcję RT w następujących warunkach temperaturowo-

czasowych: 16°C – 30’ / 42°C – 30’ / 85°C – 5’ / 4°C - ∞. Powstałe cDNA przechowywano 

do dnia analizy w temp. - 20°C. 
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4.2.2. Całkowitego RNA 

Reakcję odwrotnej transkrypcji całkowitego RNA prowadzono z wykorzystaniem 

odwrotnej transkryptazy M-MLV H minus point mutant (Promega, USA), zgodnie z 

zaleceniami producenta. Do 1µg RNA (w objętości do 12 µl) dodawano 1 µl Random Primers 

(500 µg/µl; Promega, USA) i inkubowano w 70°C przez 5 min, a następnie chłodzono na 

lodzie przez 5 min. Do tak przygotowanego RNA dodawano mieszaninę reakcyjną, której 

skład przedstawiono poniżej: 

Bufor M-MLV 5x (H minus)                              5,00 µl 

dNTPs (2,5 mM każdego)                                   5,00 µl 

Inhibitor Rnaz (40 IU/µl)                                    0,65 µl 

Odwrotna transkryptaza M-MLV (200 IU/µl)    1,00 µl 

Woda wolna od nukleaz             uzupełniano do   25,0 µl 

------------------------------------------------------------------ 

                                                                    VK = 25 µl 

Mieszaninę homogenizowano poprzez pipetowanie. Reakcję prowadzono w następujących 

warunkach temperaturowo-czasowych: 25°C – 10’/ 50°C – 50’ / 70°C – 15’ / 4°C - ∞. 

Powstałe cDNA przechowywano w temp. - 20°C do dnia analizy. 

4.3. Ocena ekspresji RNA metodą qPCR w czasie rzeczywistym  

We wszystkich przeprowadzonych analizach ekspresji, w tym miRNA oraz RNA, 

bazowano na względnym poziomie ekspresji badanych genów. W tym celu zastosowano 

formułę 2- ΔΔCq wg Livaka  [167], gdzie: 

ΔCT = CTgen badany − CTgen referencyjny 

ΔΔCT = ΔCTpróba badana − ΔCTpróba referencyjna 

2- ΔΔCq = krotność zmiany ekspresji w grupie badanej względem kontroli (ang. fold change) 

Wyniki wyrażono w jednostkach arbitralnych jako krotność zmiany ekspresji w grupie 

badanej (docelowej) względem grupy kontrolnej. Metoda ta może być stosowana tylko w 

przypadku, gdy wydajności reakcji amplifikacji genu badanego i referencyjnego są zbliżone. 

Kryterium to zostało spełnione w przypadku wszystkich przeprowadzonych w niniejszej 

rozprawie analiz. Krzywe standardowe wygenerowano na podstawie qPCR dla pięciu 

sześciokrotnych rozcieńczeń mieszaniny losowo wybranych prób cDNA, odpowiadających 

zakresowi spodziewanych poziomów ekspresji badanych genów (metoda oparta na tworzeniu 

krzywej standardowej dla każdej pary użytych starterów z osobna [168]). Wydajność reakcji, 

oceniana jako przyrost produktu po każdym jej cyklu, została wyliczona automatycznie 

(oprogramowanie CFX Manager Software v. 1.5) oparciu o nachylenie krzywej standardowej 

wg wzoru: 
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E (%) = (10
−

1

𝑛𝑎𝑐ℎ𝑦𝑙𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑘𝑟𝑧𝑦𝑤𝑒𝑗 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑜𝑤𝑒𝑗)x 100% 

Skład mieszaniny reakcyjnej oraz warunki temperaturowo-czasowe optymalizowano dla 

każdego analizowanego genu.  

4.3.1. Przesiewowa analiza ekspresji miRNA w osoczu  

Na etapie przesiewowej oceny ekspresji miRNA w osoczu, analizę prowadzono z 

wykorzystaniem zestawu miRCURY LNA™ Serum/Plasma Focus microRNA PCR Panel I 

and II (V4.CFX) array zgodnie z zaleceniami producenta (Exiqon, obecnie Qiagen, Niemcy). 

Mieszaninę odczynników do reakcji (2x PCR Master Mix) rozcieńczano z wodą w proporcji 

1000 µl mieszaniny i 990 µl wody wolnej od nukleaz, a następnie dodawano 10 µl cDNA. 

Całość mieszano poprzez pipetowanie i nakładano na płytki ze starterami typu LNATM (ang. 

locked nucleic acid, LNA). Startery LNA charakteryzują się zablokowanym pierścieniem 

rybozy, co skutkuje ich wysoką czułością i specyficznością. Umożliwiają wykrywanie 

wszystkich miRNA, bez względu na zawartość GC oraz warunkują wysoką dyskryminację 

rodzin miRNA.  

Reakcję qPCR prowadzono w następujących warunkach temperaturowo-czasowych: 

95°C – 10’ // 95°C – 10’’ / 60°C – 1’ // x45. Mieszanina reakcyjna zawierała barwnik 

fluorescencyjny interkalujący do mniejszej bruzdy dwuniciowego DNA. Pomiar 

fluorescencji prowadzono w fazie przyłączania starterów i elongacji. Analizę krzywej 

topnienia produktów PCR prowadzono w przedziale temperatur od 65°C do 95°C, pomiar co 

0,5°C przez 5s. 

Panel miRNA poddanych analizie obejmował 179 cząsteczek występujących w osoczu 

człowieka. Dokładny wykaz badanych cząsteczek przedstawiono w suplemencie (tabela S5). 

Każda płytka zawierała kalibrator międzypłytkowy UniSp3 (n=3 na każdej płytce), a pomiary 

dla każdej cząsteczki (miRNA oraz spike-in) wykonywano w duplikatach. Jako negatywną 

kontrolę stosowano próbę zawierającą mieszaninę reakcyjną bez matrycy (ang. no template 

control, NTC). Wartości Cq (ang. quantification cycle, Cq) dla kalibratora 

międzypłytkowego (ang. inter-plate calibrator, IPC) służyły do wyliczenia współczynnika 

kalibracji (ang. calibration factor, CF), który obliczano dla każdej płytki, a następnie 

odejmowano od wartości Cq dla badanych cząsteczek, w celu normalizacji wartości z 

uwzględnieniem ewentualnych różnic wydajności amplifikacji między płytkami. 

Współczynnik kalibracji wyliczono według następującego wzoru: 

IPC średnia wartość Cq z danej płytki – IPC średnia wartość Cq dla wszystkich płytek = CF 
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Wartości Cq dla duplikatów oraz tryplikatów IPC brano pod uwagę wyłącznie, gdy 

odchylenie standardowe replikatów było mniejsze niż 0,5 a w przeciwnym razie cały wynik 

odrzucano. 

Wykaz wszystkich cząsteczek (miRNA, spike-in, kalibratory) analizowanych na tym etapie 

badań wraz z sekwencją oraz numerem katalogowym zastosowanych starterów 

przedstawiono w suplemencie, tabela S5.  

Cząsteczki RNA typu spike-in 

W celu monitorowania wydajności poszczególnych etapów analizy ekspresji miRNA oraz 

wykluczenia wpływu obróbki technicznej na wartości Cq, na każdym etapie zastosowano 

cząsteczki RNA typu spike-in (Exiqon): 

 izolacja RNA: UniSp2, UniSp4, UniSp5; 

 reakcja RT: UniSp6, cel-miR-39-3p 

 qPCR: kalibrator międzypłytkowy UniSp3. 

Interpretacja wartości Cq dla cząsteczek typu Spike-in UniSp2, UniSp4 i UniSp6 przebiegała 

zgodnie z zaleceniami producenta. Cząsteczka UniSp2 odpowiada stężeniem miRNA o 

wysokiej koncentracji w osoczu; UniSp4 powinna amplifikować ok. 6,6 cykla później niż 

UniSp2, natomiast UniSp5 ok. 6,6 cykla później niż UniSp4. Cząsteczka UniSp5 odpowiada 

stężeniem miRNA o niskiej ekspresji w osoczu, a brak detekcji tej cząsteczki może świadczyć 

o niedostatecznej czułości analizy lub utracie miRNA na etapie izolacji RNA, a zatem może 

być wyznacznikiem braku detekcji miRNA o niskiej ekspresji. W przypadku spike-in użytych 

podczas reakcji RT, UniSp6 powinna amplifikować 6,6 cykla wcześniej niż cel-miR-39-3p. 

W przeprowadzonej analizie qPCR zostały spełnione wszystkie kryteria dla cząsteczek typu 

spike-in. 

Normalizację wyników przeprowadzono z wykorzystaniem współczynnika kalibracji 

(odejmowany od wartości Cq dla każdej badanej cząsteczki) oraz dwóch cząsteczek 

referencyjnych (UniSp6 oraz miR-191-5p). Obliczenia, jak również wskazanie miRNA o 

stabilnej ekspresji w badanych grupach przeprowadzono z wykorzystaniem programu 

GenEx™ qPCR Analysis Software (Exiqon, obecnie Qiagen, Niemcy).  

Krotność zmiany miRNA u chorych względem zdrowych dawców obliczono zgodnie z 

formułą 2- ΔΔCq: 

ΔCq = Cq miRNA badane – Cq srednia dla UniSp6 i miR-191 

ΔΔCq = ΔCq chorzy – ΔCq zdrowi 
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4.3.2. Analiza ekspresji wybranych miRNA  

Na etapie oceny ekspresji wybranych miRNA, reakcję qPCR prowadzono z 

wykorzystaniem sond molekularnych typu TaqMan (TaqMan®MicroRNA Assay; Thermo 

Fisher Scientific, USA), wyznakowanych fluorescencyjnie. Sondy hydrolizujące są krótkimi 

oligonukleotydami zawierającymi na końcu 5’ znacznik fluorescencyjny (6-

karboksyfluoresceina, FAM), a na końcu 3’ jego wygaszacz (Tetrametylorodamina, 

TAMRA), co istotnie zwiększa czułość i specyficzność reakcji. Gdy reporter i wygaszacz 

znajdują się w bliskim sąsiedztwie nie obserwuje się fluorescencji. Po przyłączeniu do DNA, 

dzięki aktywności 5’ egzonukleazowej polimerazy DNA następuje odłączenie wygaszacza i 

emisja fluorescencji. 

Skład mieszaniny reakcyjnej przedstawiono poniżej: 

Bufor reakcyjny 10x                                                  1,50 µl 

dNTP (2,5 mM każdego)                                           1,13 µl 

MgCl2 (25 mM)                                                         0,38 µl 

JumpStart™ Taq DNA Polymerase (2,5 U/µl)         0,40 µl 

TaqMan miRNA probe (20x)                                    0,75 µl 

Matryca (cDNA)                                                        2,00 µl 

Woda wolna od nukleaz                                               8,84 µl 

------------------------------------------------------------------------- 

                                                                           VK = 15 µl 

 

Reakcję prowadzono w następujących warunkach temperaturowo-czasowych: 95°C – 10’ // 

95°C – 15’’ / 60°C – 60’’// x 50. Sygnał fluorescencyjny rejestrowano na etapie 

przyłączania starterów i elongacji łańcucha. 

Normalizację wyników prowadzono z wykorzystaniem cząsteczki typu Spike-in cel-miR-238 

[169] [170]. Krotność zmiany miRNA u chorych względem zdrowych dawców obliczono 

zgodnie z formułą 2- ΔΔCq: 

ΔCq = Cq miRNA badane – Cq cel-miR-238 

ΔΔCq = ΔCq pacjenci – ΔCq kontrole 

 

4.3.3. Analiza ekspresji RNA 

Ekspresję genu PNPLA3 oraz referencyjnego ACTB analizowano z wykorzystaniem 

sondy hydrolizującej typu TaqMan. Skład mieszaniny reakcyjnej przedstawiono poniżej: 

Bufor reakcyjny 10x (15 mM MgCl2)            2,5 µl 

dNTPs (2,5 mM każdego)                              2,0 µl 

MgCl2 (25 mM)                                              1,0 µl 

Starter F (20 μM)                                            0,5 µl 

Starter R (20 μM)                                            0,5 µl 
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Sonda (20 μM)                                                0,5 µl 

Polimeraza Taq DNA (5 U/μl)                        0,3 µl 

Matryca cDNA                                                4,0 µl 

Woda wolna od nukleaz                                    13,7 µl 

--------------------------------------------------------------- 

                                                                 VK = 25 µl 

 

Reakcję prowadzono w następujących warunkach temperaturowo-czasowych: 95°C – 3’ // 

95°C – 15’’ / 59°C – 15’’/ 72°C – 30’’// x 45. Sygnał fluorescencyjny rejestrowano podczas 

etapu elongacji łańcucha. 

Ekspresję genów STAT5B, ALCAM oraz genu referencyjnego ACTB analizowano z 

wykorzystaniem barwnika fluorescencyjnego iQ™ SYBR® Green supermix. Skład 

mieszaniny reakcyjnej przedstawiono poniżej: 

Mieszanina reakcyjna iQ™ SYBR® Green         10,0 µl 

Starter F (20 μM)                                                 0,3 µl 

Starter R (20 μM)                                                 0,3 µl 

                            Matryca cDNA                                                      2,5 µl 

Wodna wolna od nukleaz                                        6,9 µl 

------------------------------------------------------------------- 

                                                                    VK = 20 µl 

 

Reakcję prowadzono w następujących warunkach temperaturowo-czasowych:  

 ALCAM i ACTB: 95°C – 3’ // 95°C – 15’’ / 57°C – 30’’// x 45.  

 STAT5B i ACTB: 95°C – 3’ // 95°C – 15’’ / 59°C – 30’’// x 45.  

Sygnał fluorescencyjny rejestrowano na etapie przyłączania starterów i elongacji łańcucha. 

Analizę krzywej topnienia produktów PCR prowadzono w przedziale temperatur od 65°C do 

95°C, pomiar co 0,5°C przez 5s.  

Analizę ekspresji prowadzono w duplikatach lub tryplikatach. Wartości Cq brano pod uwagę 

wyłącznie gdy odchylenie standardowe dla tryplikatów było mniejsze niż 0,5 a w 

przeciwnym razie cały wynik odrzucano. Jako negatywną kontrolę stosowano NTC. 

4.4. Wykrywanie i ocena półilościowa białek techniką Western blot  

Ekstrakt białkowy uzyskiwano poprzez lizę komórek w 2x stężonym buforze Laemmli 

(62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8; 2% SDS; 25% glicerol; 0,01% błękit bromofenolowy) 

zawierającym 355 mM β-merkaptoetanolu, który dodawano bezpośrednio przed użyciem 

buforu. Powierzchnię naczynia hodowlanego o powierzchni 9,6 cm2 i konfluencji komórek 

ok. 80% przemywano dwukrotnie zimnym PBS i dodawano 160 µl 2x buforu Laemmli i 

zbierano lizat komórkowy. W przypadku innej powierzchni naczynia dodawano 
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proporcjonalną objętość buforu Laemmli. Ekstrakty białkowe dodatkowo denaturowano w 

95°C, 10 min., chłodzono na lodzie 2 min i wirowano 2 min 20800 rcf w 4°C. Zdenaturowane 

ekstrakty białkowe frakcjonowano w 10% żelu poliakrylamidowym zawierającym 375 mM 

Tris-HCl, pH 8,8; 10% akrylamid (stosunek akrylamidu do bisakrylamidu wynosił 49:1); 

0,1% SDS. Mieszanina 4% żelu zagęszczającego zawierała 62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8; 4% 

akrylamid; 0,1% SDS. Przed rozdziałem białek w aparacie do elektroforezy pionowej Mini 

PROTEAN 3 Cell (Bio-Rad, USA) i w buforze zawierającym 25 mM Tris; 192 mM glicynę; 

0,1% SDS przeprowadzono elektroforezę wstępną trwającą 30 min, pod napięciem 50 V. Po 

nałożeniu prób do kieszonek w żelu elektroforezę prowadzono pod napięciem 50 V przez 30 

min, a następnie pod napięciem 100 V ok. 1,5 h. Elektrotransfer białek na filtr 

nitrocelulozowy o średnicy porów Ø=0,2 µm (Bio-Rad, USA) przeprowadzano w buforze 

zawierającym 25 mM Tris; 192 mM glicynę; 20% metanol, pod napięciem 40 V, w 4°C przez 

noc. Następnie filtr blokowano w buforze 1x stężonym TBS, pH 7,4, zawierającym 137 mM 

NaCl; 2,7 mM KCl; 0,025 mM Tris; z dodatkiem 0,1% Tween20 i 5% odtłuszczonego mleka, 

w temp. pokojowej, 60 min. Reakcję z odpowiednim przeciwciałem pierwszorzędowym 

prowadzono w tym samym buforze, w 4°C przez noc. Następnego dnia, po trzykrotnym 

płukaniu filtra 1x stężonym buforem TBS z dodatkiem 0,1% Tween20 w temp. pokojowej 

przez 10 min, membrany inkubowano z odpowiednim przeciwciałem drugorzędowym 

skoniugowanym z peroksydazą chrzanową, w temp. pokojowej przez 1 h. Kolejno, filtr 

dwukrotnie płukano w 1x stężonym buforze TBS z dodatkiem 0,1% Tween20 oraz jeden raz 

w 1x stężonym buforze TBS bez detergentu. Białko wykrywano w chemiluminometrze 

ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad, USA), przy pomocy zestawu substratów do reakcji 

chemiluminescencji (Bio-Rad, USA), według zaleceń producenta. 

Wykaz przeciwciał wraz z zoptymalizowanym rozcieńczeniem stosowanym w badaniach 

przedstawiono w podrozdziale 3.4. 

4.5. Analiza polimorfizmów pojedynczego nukleotydu techniką HRM 

Występowanie SNP w genie PNPLA3 (rs886057605 T>G) oceniono z wykorzystaniem 

wysokorozdzielczej analizy temperatur topnienia produktów PCR (ang. high resolution 

melting, HRM). Ta wysokoczuła technika wykorzystuje różnice temperatur topnienia 

produktów, co pozwala na identyfikację sekwencji różniących się pojedynczym 

nukleotydem. Przed reakcją DNA rozcieńczano wodą wolną od nukleaz do stężenia 4 ng/μl. 

Reakcję prowadzono zgodnie z zaleceniami producenta.  
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Skład mieszaniny podano poniżej: 

Woda wolna od nukleaz                          7,50 μl 

Mieszanina reakcyjna 2x                         12,50 μl 

Starter F (10 μM)                                     1,75 μl 

Starter R (10 μM)                                     1,75 μl 

DNA                                                         1,50 μl 

                              ------------------------------------------------------------- 

                                                            VK = 25 µl 

Mieszanina reakcyjna zawierała polimerazę HotStarTaq Plus (Qiagen, Niemcy) oraz barwnik 

fluorescencyjny EvaGreen (Qiagen, Niemcy). Reakcję PCR prowadzono w następujących 

warunkach temperaturowo-czasowych: 95°C – 5’ // 95°C – 10’’ / 55°C – 30’’/ 72°C – 10’’// 

x 45. Następnie produkty poddawano analizie HRM w zakresie temperatur 75°C - 90°C, 

wzrost temperatury co 0,1°C pomiar 2 s. Analizę prowadzono w tryplikatach. Wartości Cq 

brano pod uwagę wyłącznie gdy odchylenie standardowe dla tryplikatów było mniejsze niż 

0,5, w przeciwnym razie cały wynik odrzucano. Jako negatywną kontrolę stosowano NTC. 

Około 10% wyników uzyskanych techniką HRM potwierdzono poprzez reakcję 

sekwencjonowania metodą Sangera (analiza zlecona, Wydziałowa Pracownia Technik 

Biologii Molekularnej, Wydział Biologii UAM, Poznań). 

4.6. Przygotowywanie plazmidów reporterowych: amplifikacja, klonowanie i 

mutageneza  

Plazmidy reporterowe zawierające 3’UTR genów PNPLA3, STAT5B, ALCAM, ILF3 

oraz LDLRAD2 przygotowywano w wektorze pGEM-T-easy (Promega, USA), a następnie 

przeklonowywano do wektora psiCHECK™-2 (Promega, USA) kodującego ORF zarówno 

lucyferazy Firefly (luminescencja miareczkująca), jak i lucyferazy Renilla (luminescencja 

badana). Sekwencje regionów 3’ UTR pozyskano z bazy UCSC Genome Browser. Startery 

do amplifikacji zaprojektowano w taki sposób, by każdy starter F (5’→3’) zawierał 

dodatkowo sekwencję miejsca rozpoznania dla enzymu restrykcyjnego XhoI. Konstrukcje 

wszystkich wektorów wykorzystanych w badaniach przedstawiono w podrozdziale 3.3. 

Długość wklonowywanych fragmentów 3’ UTR projektowano według zasady minimum 200 

nt powyżej oraz poniżej miejsca wiązania miRNA (minimalna długość fragmentu ok. 400 

nt). Taka minimalna długość insertu zapewnia oryginalną strukturę zwijania sekwencji 

flankujących, co z kolei może wpływać na wydajność wiązania miRNA w tym regionie. Za 

maksymalną długość insertu przyjęto 1500 nt, gdyż zgodnie z danymi literaturowymi dłuższe 

fragmenty mogą zakłócać ekspresję genu lucyferazy [171]. 
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4.6.1. Amplifikacja regionów 3’ UTR 

W celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia błędu w pożądanej sekwencji 

amplifikację regionów prowadzono z wykorzystaniem polimerazy Phusion High-Fidelity 

DNA Polymerase (Thermo Fischer Scientific, USA). Enzym ten charakteryzuje się 50-

krotnie mniejszym poziomem błędu niż polimeraza Taq i 6-krotnie niższym niż Pfu i jest 

doskonałym wyborem do klonowania i innych zastosowań wymagających wysokiej 

wierności sekwencji. Matrycę do amplifikacji stanowił genomowy DNA wyizolowany od 

zdrowych kontroli w stężeniu ok. 10 ng/μl. Skład mieszaniny reakcyjnej przedstawiono 

poniżej: 

 

Bufor Phusion HF 5x                                            5,00 μl 

dNTP (2,5 mM każdego)                                       0,50 μl 

Starter F (20 μM)                                                   0,63 μl 

Starter R (20 μM)                                                  0,63 μl 

DMSO                                                                   0,75 μl                                                        

Phusion HF DNA Polymerase 2 U/μl                   0,25 μl 

DNA (10 ng/ μl)                                                    2,00 μl 

Woda wolna od nukleaz                                       15,24 μl 

                               ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                         VK = 25 µl 

4.6.2. Klonowanie regionów 3’ UTR 

Po amplifikacji do fragmentów dodawano ogon poli(A) poprzez inkubację z 1 μl 

polimerazy TaqDNA (Sigma-Aldrich, USA) przez 15 min w 72°C. Następnie produkty PCR 

oczyszczano zestawem zgodnie z zaleceniami producenta i ligowano do wektora pGEM-T-

easy w 4°C przez noc. Ligację prowadzono w proporcji molowej insertu do 

zlinearyzowanego plazmidu 3:1. Skład mieszaniny ligacyjnej przedstawiono poniżej: 

2x Rapid ligation Buffer                                     5 μl                       

pGEM-T-easy wektor (25 fmol/μl)                     2 μl 

oczyszczony produkt PCR (150 fmol/μl)           1 μl 

T4 DNA ligase (3U/μl)                                       1 μl 

Woda wolna od nukelaz                                      1 μl 

                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                     VK = 10 µl 

 

Następnie transformowano komórki bakteryjne Escherichia coli (szczep JM109; Promega, 

USA) techniką szoku cieplnego, zgodnie z zaleceniami producenta: 2 µl mieszaniny 

dodawano do 50 µl bakterii, inkubowano 45 s w temp. 42°C i natychmiast przenoszono na 

lód na 2 min. Do zawiesiny dodawano 950 µl medium S.O.C (pH 7,0; skład: 2% baktotrypton, 

0,5% ekstrakt drożdżowy, 0,05% NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 20 mM glukozy) o 
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temp. pokojowej i inkubowano 1,5 h z wytrząsaniem (150 rpm) w 37°C. Po inkubacji 100 µl 

zawiesiny wysiewano na płytki z agarem w podłożu LB zawierającym ampicylinę o stężeniu 

końcowym 50 μg/ml i inkubowano w 37°C przez ok. 16-20 h. W celu identyfikacji 

plazmidów rekombinowanych, pojedyncze kolonie bakteryjne namnażano w 3 ml pożywki 

LB z ampiciliną o stężeniu końcowym 50 μg/ml, z wytrząsaniem przy 250 rpm, w 37°C, 16 

h. Po inkubacji zawiesiny bakteryjne wirowano 20800 rcf, w temp. pokojowej, 3 min, a 

następnie izolowano plazmidy przy użyciu zestawu do izolacji plazmidów w skali mini 

(PureYieldTM Plasmid Miniprep System; Promega, USA). Osady bakterii zawieszano w 600 

μl buforu TE i dodawano 100 μl Cell Lysis Buffer mieszając przez odwracanie probówek. Do 

mieszaniny dodawano 350 μl zimnego buforu Neutralization Solution, dokładnie mieszano i 

wirowano 20800 rcf, 3 min. Supernatant przenoszono na kolumnę PureYieldTM Minicolumn i 

wirowano 20800 rcf, 15 s. Na membranę kolumny dodawano 200 μl Endotoxin Removal 

Wash i wirowano 20800 rcf, 15 s. Następnie membranę płukano z użyciem 400 μl Column 

Wash Solution i wirowano 20800 rcf, 30 s. Na membranę dodawano 50 μl buforu do elucji 

(Elution Buffer) ogrzanego do temp. 50°C, inkubowano 1 min w temp. pokojowej i wirowano 

20800 rcf, 1 min. Jakość i stężenie wyizolowanego DNA oceniano z wykorzystaniem 

spektrofotometru NanoDrop® ND–1000 (ThermoFisher Scientific, USA). 

W celu sprawdzenia obecności i długości insertu plazmidowe DNA trawiono 

enzymami restrykcyjnymi XhoI i NotI w 20 μl mieszaniny reakcyjnej zawierającej do 1 μg 

rekombinowanego plazmidu, 1 μl każdego z enzymów w buforze Fast Digest Green Buffer, 

w 37°C przez 70 min, po czym inaktywowano enzymy 80°C przez 5 min. Produkty trawienia 

frakcjonowano w 1,2 % żelu agarozowym, pod napięciem 100 V, ok. 70 min.  

Inserty wycinano z żelu i oczyszczano zestawem QIAquick® Gel Extraction Kit 

(Qiagen, Niemcy), zgodnie z zaleceniami producenta. Do wyciętego kawałka żelu dodawano 

3 objętości buforu do lizy  (QG Buffer), przyjmując iż 100 mg żelu = 100 μl, i inkubowano 

10 min w 50°C, mieszając zawartość probówki co 2-3 min. Do mieszaniny dodawano 1 

objętość izopropanolu, całość worteksowano, nakładano na kolumnę (QIAqick column) i 

wirowano 12800 rcf, 1 min. Kolejno dodawano 500 μl buforu QG (QG Buffer) i wirowano 

12800 rcf, 1 min, a następnie 750 μl buforu płuczącego (PE Buffer) i wirowano 20800 rcf, 1 

min. W celu elucji DNA dodawano 20 μl buforu do elucji (EB Buffer), inkubowano 1 min w 

temp. pokojowej i wirowano 20800 rcf, 1 min. Jakość i stężenie wyizolowanego DNA 

oceniano z wykorzystaniem spektrofotometru NanoDrop® ND–1000 (ThermoFisher 

Scientific, USA). 
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Tak przygotowany insert ligowano do zlinearyzowanego wektora psiCHECK™-2 w 

proporcji molowej insertu do zlinearyzowanego plazmidu 5:1. Skład mieszaniny ligacyjnej 

przedstawiono poniżej. 

2x Rapid ligation Buffer                                     10,0 μl                       

psiCHECK™-2  (20 fmol/μl)                             1,5 μl 

oczyszczony insert (100 fmol/μl)                       1,0 μl 

T4 DNA ligase (3U/μl)                                       1,0 μl 

Woda wolna od nukelaz                                      6,5 μl 

                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                         VK = 20 µl 

 

Mieszaninę inkubowano 16 h w 4 °C. Następnie, elektrokompetentne komórki bakteryjne E. 

coli (One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli; Invitrogen, USA) transformowano 

mieszaniną ligacyjną, metodą elektroporacji. W tym celu, do probówki zawierającej 50 μl 

zawiesiny bakterii dodawano 2 μl mieszaniny ligacyjnej i inkubowano 1 min na lodzie. 

Elektroporację wykonywano w schłodzonych kuwetach 0,2 mm (Bio-Rad, USA) pod 

napięciem 2,5 kV, z wykorzystaniem aparatu Gene Pulser II (Bio-Rad, USA). Po 

elektroporacji do zawiesiny bakterii dodawano 950 μl pożywki S.O.C (pH 7,0; skład: 2% 

baktotrypton, 0,5% ekstrakt drożdżowy, 0,05% NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 20 mM 

glukozy) i inkubowano z wytrząsaniem (150 rpm) 1 h, w 37°C. Bakterie wysiewano na płytki 

z agarem w podłożu LB zawierającym ampicylinę o stężeniu końcowym 50 μg/ml i 

inkubowano w 37°C przez 16-20 h. W celu identyfikacji plazmidów rekombinowanych, 

pojedyncze kolonie bakteryjne namnażano w 3 ml pożywki LB z ampiciliną o stężeniu 

końcowym 50 μg/ml, z wytrząsaniem przy 250 rpm, w 37°C, 16 h. Po inkubacji zawiesiny 

bakteryjne wirowano 20800 rcf, w temp. pokojowej, 3 min, a następnie izolowano plazmidy 

przy użyciu zestawu do izolacji plazmidów w skali mini (PureYieldTM Plasmid Miniprep 

System; Promega, USA). 

W celu sprawdzenia obecności i długości insertu plazmidowe DNA trawiono 

enzymami restrykcyjnymi XhoI i NotI (37°C, 90 min; inaktywacja enzymów w 80°C przez 

5 min) i rozdzielano elektroforetycznie na żelu agarozowym (1,2%), pod napięciem 100V, 

ok. 70 min. Wybrane plazmidowe DNA wysyłano do sekwencjonowania metodą Sangera 

(analiza zlecona, Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej, Wydział Biologii 

UAM, Poznań) celem potwierdzenia obecności i wierności wklonowanej sekwencji regionów 

3’ UTR. Po potwierdzeniu zgodności sekwencji kolonie bakteryjne zawierające wybrane 

rekombinowane plazmidy namnażano w 100 ml medium LB z ampiciliną (16 h z 

wytrząsaniem 175 rpm), w celu izolacji zestawem EndoFree Plasmid Maxi Kit (Qiagen, 

Niemcy). Po inkubacji hodowlę bakterii (100 ml) wirowano w probówkach typu falkon o 
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pojemności 50 ml w 4°C, 4000 rcf w 4°C, 10 minut. Osady bakterii zawieszano w 10 ml 

buforu P1 zawierającego RNazę A, a następnie dodawano 10 ml buforu lizującego P2 i 

mieszano oraz inkubowano w temp. pokojowej przez 5 min. Po zakończonej inkubacji 

dodawano 10 ml buforu neutralizującego P3, mieszano i pozostawiano próby w lodzie przez 

20 min, po czym wirowano 18000 rcf, w 4°C, 40 min. Supernatant przenoszono do świeżej 

probówki typu falkon o pojemności 50 ml i powtórnie wirowano 18000 rcf, w 4°C, 20 min. 

W tym czasie kolumny do izolacji DNA równoważono 10 ml buforu QBT. Supernatant 

nakładano na kolumny, które następnie płukano dwukrotnie w 30 ml buforu QC. Plazmidowy 

DNA eluowano z kolumny 15 ml buforu QF. Do eluatu dodawano 11 ml izopropanolu i 

wirowano 18000 rcf, w 4°C, 40 min. Osad przemywano 5 ml 70% etanolu i wirowano 18000 

rcf, w 4°C, 15 min. DNA rozpuszczano w 250 µl sterylnej wody. Stężenie i jakość 

plazmidowego DNA sprawdzano spektrofotometrycznie (NanoDrop® ND–1000, 

ThermoFisher Scientific, USA). 

4.6.3. Mutageneza miejsc wiązania miRNA 

Selekcję nukleotydów poddanych mutagenezie prowadzono w zależności od rodzaju 

miejsca wiązania miRNA. W przypadku miejsca 7mer-m8 (miR-335-3p) mutagenezie 

poddano 3 nukleotydy znajdujące się w pozycji 4, 5 i 6 biorąc pod uwagę pozycję w obrębie 

sekwencji miRNA. Natomiast w przypadku miejsc 7mer-A1 (miR-106b-3p i miR-331-3p) 

substytucji poddano nukleotyd A w pozycji 1 oraz nukleotydy nr 3, 4 i 5, biorąc pod uwagę 

sekwencję miRNA (rycina 10).  

 

 

Rycina 10. Schemat przedstawiający typy miejsc wiązania analizowanych miRNA w obrębie 

regionów 3’ UTR docelowych genów. Gwiazdką (*) oznaczono nukleotydy, które poddano 

mutagenezie w celu potwierdzenia bezpośrednich interakcji miRNA—mRNA (testy 

lucyferazowe). 



 
III.  PACJENCI, MATERIAŁ I METODY  

70 
 

4.6.3.1. Ukierunkowana mutageneza  

W przypadku genu PNPLA3 mutagenezę miejsca wiązania miR-335-3p 

przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Agilent Technologies, USA). Startery zaprojektowano z wykorzystaniem oprogramowania 

dostępnego na stronie producenta 

(http://www.genomics.agilent.com/primerDesignProgram.jsp). Wprowadzona zmiana w 

regionie wiązania miRNA obejmowała substytucję trzech nukleotydów tj. zamiana 

ATGAAAA na ATTTCAA (miejsce wiązania typu 7mer-m8, rycina 6). Skład mieszaniny 

reakcyjnej stosowanej do amplifikacji fragmentów przestawiono poniżej: 

10x Bufor reakcyjny                                           5,00 µl                                     

dsDNA template (20 ng/µl)                                1,00 µl                       

Starter F (125 ng)                                                0,85 µl 

Starter R (125 ng)                                                0,85 µl 

dNTP mix (2,5 mM)                                            1,00 µl  

PfuUltra HF DNA polymerase (2,5 U/µl)           1,00 µl 

Woda wolna od nukleaz                                      40,30 µl 

------------------------------------------------------------------- 

                                                                      VK = 50 µl 

Jako pozytywną kontrolę stosowano pWhitescript 4,5-kb control plasmid (5 ng/μl). 

4.6.3.2. Wektory zawierające syntetyczne oligonukletotydy 

W przypadku genów STAT5B i ALCAM stosowano dodatkowo wektor pmirGLO Dual-

Luciferase miRNA Target Expression Vector (Promega, USA). Do wektora ligowano 

oligonukletody zawierające pożądane sekwencje (typu dzikiego) oraz sekwencję z 

wprowadzoną zmianą (mutanty). Substytucja nukleotydów obejmowała miejsce wiązania 

miRNA tj. region „seed” oraz nukleotyd poprzedzający to miejsce. Mutant STAT5B 

skonstruowano zmieniając sekwencję AGTGCGA na AGACGGT, natomiast ALCAM 

CAGGGGA na  CACCCGT (miejsca wiązania typu 7mer-A1, rycina 6). Oligonukleotydy 

syntetyzowano jako usługę zleconą w firmie zewnętrznej (Genomed S.A.). Fragmenty 

zaprojektowano w ten sposób, że F (5’→3’) zawierał dodatkowo sekwencję rozpoznawaną 

przez enzym restrykcyjny SacI natomiast R (3’→ 5’) przez XbaI. Oligonukleotydy 

poddawano łączeniu z wykorzystaniem buforu firmy Promega tj. Oligo annealing buffer. W 

tym celu dodawano po 1 μg każdego z oligonukleotydów i uzupełniono buforem do objętości 

25 μl. Mieszaninę inkubowano 4 min w 90°C, a następnie 30 min w 37°C, w łaźni wodnej. 

Po reakcji oligonukleotydy rozcieńczano 10-krotnie (do stężenia 4 ng/μl) i składano reakcję 

ligacji do wektora w następujący sposób: 

T4 DNA ligase (3U/μl)                                      1,0 μl 

2x Rapid ligation Buffer                                     5,0 μl 

http://www.genomics.agilent.com/primerDesignProgram.jsp
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Oligonukleotydy (4 ng/μl)                                  1,0 μl 

Wektor pmirGLO (50 ng)                                   0,3 μl 

Woda wolna od nukleaz                                      2,7 μl 

------------------------------------------------------------------- 

                                                                   VK = 10 µl 

Mieszaninę inkubowano w temp. 16°C przez 16 h. Następnie transformowano bakterie One 

Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli (Invitrogen, USA) zgodnie z opisem w podrozdziale 

4.6.2. Dalsze postępowanie w celu wyizolowania plazmidowego DNA było takie samo jak w 

przypadku wektora psiCHECK™-2. 

4.7. Warunki hodowli komórek linii Huh7.5 oraz HEK293T 

Komórki linii Huh7.5 oraz HEK293T hodowano w podłożu płynnym w inkubatorze o 

stałych warunkach temperatury (37°C) i stężenia CO2 (5%). Stosowane naczynia hodowlane 

były wentylowane i przeznaczone do hodowli komórek adherentnych tj. typu tissue culture 

treated (Corning™ Falcon™). Pożywka hodowlana zawierała Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium (DMEM) - high glucose (Sigma-Aldrich), z dodatkiem 1x GlutaMAX (Invitrogen, 

USA), 10% płodowej surowicy cielęcej (ang. Fetal Bovine Serum - FBS) (Sigma-Aldrich, 

USA), antybiotyków bakteriobójczych (penicylina i streptomycyna) oraz 

przeciwgrzybiczych (amfoterycyna B) - Antibiotic Antimycotic Solution (Lonza, Szwajcaria), 

zwana dalej kompletne DMEM. Pasażowanie komórek rozpoczynano od usunięcia pożywki, 

następnie dwukrotnie przepłukiwano komórki roztworem DPBS pozbawionym jonów 

wapnia i magnezu (Gibco, USA). Komórki odtrawiano od naczynia hodowlanego poprzez 

inkubację w z odczynnikiem TrypLETM express (Gibco, USA) przez 4 - 8 min, w 37°C. 

Następnie inaktywowano enzym poprzez dodanie świeżego kompletnego DMEM i komórki 

rozdzielano w stosunku 1:5 do nowych naczyń hodowlanych. Po 24 h hodowli, kiedy 

komórki ponownie przywarły do podłoża, pożywkę wymieniano na świeżą. Komórki 

pasażowano przy konfluencji ok. 80-90%.  

Mrożenie komórek prowadzono z wykorzystaniem odczynnika CryoStor® CS10 

(STEMCELL Technologies, Kanada). W tym celu komórki odtrawiano, a następnie 

wirowano 7 min, 110 rcf, w temp. pokojowej. Do osadu dodawano odpowiednią ilość 

odczynnika, tak aby zawiesić ok. 1,5 - 2 x 106 komórek w 1 ml. Następnie komórki 

przenoszono do pojemnika zapewniającego stopniowe schładzanie (1°C na min) i 

umieszczano w temp. -80°C. Po 24 h komórki przenoszono do ciekłego azotu i 

przechowywano do momentu ponownego wykorzystania. 
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 4.8. Przejściowa transfekcja miRNA i siRNA  

Cząsteczki miRNA dostarczano do komórek linii Huh7.5 oraz HEK293T za pomocą 

odczynnika jetPRIME® DNA/siRNA Transfection Reagent (Polypus Transfection, Francja). 

Dzień przed transfekcją komórki wysiewano na płytki hodowlane (6-cio lub 12-sto dołkowe), 

tak aby w momencie transfekcji wykazywały konfluencję w ok. 60-80%. Mieszanina do 

transfekcji zawierała cząsteczkę miRNA (mimic 50 μM lub inhibitor 50-75 μM), bufor do 

transfekcji oraz odczynnik jetPRIME®. Jako negatywną kontrolę (ang. negative control, NC) 

stosowano cząsteczkę miRNA mirVana™ miRNA, Negative Control #1, dla której 

potwierdzono eksperymentalnie, brak efektu w ludzkich liniach komórkowych i tkankach. 

Stężenie NC stosowano takie samo jak w przypadku mimic/inhibitor. Transfekcję 

prowadzono zgodnie z zaleceniami producenta, a objętości mieszaniny dobierano względem 

powierzchni naczynia hodowlanego. Na wstępie mieszano cząsteczkę miRNA z jetPRIME® 

Buffer poprzez pipetowanie i dodawano odczynnik jetPRIME®. Mieszaninę worteksowano 

10s, wirowano i inkubowano 15 min w temp. pokojowej. Przed transfekcją zmieniano 

pożywkę hodowlaną na świeżą (kompletne DMEM), dodawano kroplami mieszaninę 

transfekcją i inkubowano (37°C;  zawartość CO2 5%). Po 24 h inkubacji komórki zbierano 

lub zmieniano medium na świeże i inkubowano do 48 h lub 72 h po transfekcji.  

W przypadku transfekcji plazmidowego DNA razem z miRNA hodowlę prowadzono 

na płytkach hodowlanych 24-dołkowych, na których dzień przed transfekcją wysiewano 

komórki w ilości 6-7x104 komórek na dołek. Mieszanina transfekcyjna zawierała 1 μg 

plazmidowego DNA, 50 μM miRNA mimic lub inhibitor lub NC, 50 μl buforu do transfekcji 

oraz 2 μl odczynnika jetPRIME®. Na dołek naczynia hodowlanego dodawano kroplami 50 μl 

mieszaniny transfekcyjnej i inkubowano (37°C;  zawartość CO2 5%). Po 24 h inkubacji 

komórki zbierano lub zmieniano medium na świeże i inkubowano do 48 h lub 72 h po 

transfekcji.  

Cząsteczki siRNA oraz transfekowano z wykorzystaniem odczynnika Lipofectamine 

RNAiMAX (Invitrogen, USA). Komórki wysiewano na płytki 6-cio dołkowe w ilości 15x104
 

komórek na dołek. W dniu transfekcji przygotowywano mieszaninę zawierającą medium 

Opti-MEMTM Reduced Serum Media (Gibco, USA), odczynnik Lipofectamine RNAiMAX oraz 

cząsteczkę siRNA (40 μM; Darmacon, USA). Jako negatywną kontrolę stosowano 

mieszaninę siRNA, które nie wykazują żadnego efektu w komórkach ludzkich (siCtrl, siRNA 

pool; Darmacon, USA). Bezpośrednio przed transfekcją komórkom zmieniano medium na 

świeże kompletne DMEM. Na dołek naczynia hodowlanego dodawano kroplami 200 μl 

mieszaniny transfekcyjnej zawierającej 200 μl Opti-MEMTM, 40 μM siRNA oraz 7 μl 

odczynnika do transfekcji. Mieszaninę inkubowano w temp. pokojowej przez 20 min, a 
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następnie dodawano do komórek. Po 24 h od transfekcji medium zmieniano na świeże i 

inkubowano kolejne 24 h (do punktu czasowego 48 h po transfekcji). Celem weryfikacji 

działania siRNA sprawdzano poziom ekspresji wyciszanych genów (PNPLA3 i STAT5B) na 

poziomie białka techniką Western blot. Dla wszystkich transfekcji, w każdym eksperymencie 

wykonano co najmniej dwa powtórzenia techniczne. 

Wydajność transfekcji sprawdzano poprzez analizę ekspresji miRNA techniką PCR w 

czasie rzeczywistym na matrycy cDNA oraz poprzez transfekcję komórek wyznakowaną 

fluorescencyjnie cząsteczką siRNA (MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative 

Control #1, 6-FAM, Sigma-Aldrich, USA), połączoną z oceną mikroskopową. Zdjęcia 

mikroskopowe komórek po transfekcji przedstawiono w materiale uzupełniającym (rycina 

S4). 

4.9. Testy lucyferazowe  

Po transfekcji komórek linii Huh7.5 oraz HEK293T mieszaniną zawierającą miRNA 

oraz plazmidowe DNA (wektory psiCHECK-2TM zawierające 3’ UTR wybranych genów) 

prowadzono pomiary luminescencji z wykorzystaniem zestawu Dual-Luciferase® Reporter 

Assay System (Promega, USA). Jako punkty czasowe pomiaru luminescencji przyjęto 24 h i 

48 h po transfekcji, hodowlę prowadzono na płytach 24-dołkowych. Na wstępie usuwano 

pożywkę hodowlaną i powierzchnię i przepłukiwano zimnym roztworem PBS. Następnie do 

każdego dołka płytki hodowlanej dodawano 100 µl 1x stężonego buforu lizującego – Passive 

Lysis Buffer (Promega, USA) i prowadzono lizę na kołysce laboratoryjnej, w temp. 

pokojowej, 45 min. Po tym czasie 10 µl lizatu przenoszono do białej nieprzezroczystej płytki 

96-dołkowej (CorningTM). Pomiar luminescencji dla każdej hodowli w danym dołku płytki 

hodowlanej wykonany był dwukrotnie, a w każdym eksperymencie wykonano trzy 

powtórzenia techniczne. Doświadczenie wykonywano w trzech niezależnych powtórzeniach 

biologicznych. Do pomiaru ekspresji genów reporterowych używano luminometru z 

automatycznymi iniektorami Glomax Multi Detection System (Promega, USA), który 

podawał 50 µl substratu dla lucyferazy Firefly (LAR II), a następnie 50 µl mieszaniny 

odczynnika wygaszającego luminescencję lucyferazy Firefly i substratu dla lucyferazy 

Renilla (Stop&Glo). Sygnał luminescencji rejestrowano za każdym razem przez 10 s, 

dokładnie po 2 s od dodania substratu. Następnie obliczano stosunek luminescencji 

lucyferazy Renilla do Firefly dla każdej próby, a z sześciu pomiarów dla każdej z kombinacji 

obliczano średnią oraz odchylenie standardowe. Stosunek luminescencji obu lucyferaz (ang. 

Relative Luciferase Units – RLU) w poszczególnych próbach wyrażono w jednostkach 
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bezwględnych, a jako 1 przyjmowano RLU próby transfekowanej plazmidem reporterowym 

oraz miRNA NC (kontrola negatywna).  

4.10. Badanie replikacji HCV in vitro  

Wszystkie analizy prowadzone z wykorzystaniem konstruktów HCV prowadzono w 

laboratorium prof. S. Lemona na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill (NC, 

USA) w ramach stypendium doktorskiego Etiuda 6 finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki (nr projektu UMO-2018/28/T/NZ6/00175). Konstrukty zostały przygotowane i są 

dostępne w ww. laboratorium. 

W celu analizy wpływu miRNA oraz wybranych genów (PNPLA3 i STAT5B) na replikację 

HCV in vitro wykorzystano dwa konstrukty reporterowe HCV zawierające ORF dla 

Gaussian Luciferase (GLuc). Do sekwencji GLuc dołączono sekwencje autoproteazy 2a 

wirusa pryszczycy (ang. foot-and-mouth disease virus). Insert GLuc znajdował się w genomie 

HCV między białkiem p7 a NS2, schemat konstruktów przedstawiono na rycinie 11. 

1. HJ3-5/GLuc2A: chimeryczny genom HCV, stworzony na bazie szczepu JFH1 (genotyp 

2a) i zawierający RNA kodujące białka niestrukturalne (od białka rdzenia po NS2) szczepu 

H77 (genotyp 1a). 

2. H77S.3/GLuc2A: szczep zawierający RNA genotypu 1a HCV, wrażliwy na peroksydację 

lipidów. 

 

 
Rycina 11. Schemat genomu wirusów reporterowych wykorzystywanych w analizie 

replikacji HCV in vitro. 

Pomiar aktywności GLuc prowadzono 24 h, 48 h i 72 h po transfekcji wirusa. Jako 

poziom wyjściowy przyjmowano aktywność GLuc 6 h po transfekcji HCV. Jako kontrolę 

negatywną stosowano cząsteczkę miR-124, występującą specyficznie w mózgu, o 
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potwierdzonym braku wpływu na cykl życiowy HCV (badania grupy prof. Lemona). Jako 

kontrolę pozytywną stosowano cząsteczkę miR-122. Zmiany aktywności GLuc 

interpretowano jako zmiany poziomu replikacji HCV in vitro. 

Kontrolnie wykorzystano również cząsteczkę wirusa HAV (ang. hepatitis A virus, HAV) 

zawierającą ORF dla lucyferazy Oplophorus Luciferase. 

W celu transfekcji miRNA dzień przed procedurą wysiewano komórki linii Huh7.5 na 

powierzchnię naczynia hodowlanego (płytka 12-sto dołkowa) w ilości ok. 8x104 komórek na 

dołek. Następnego dnia zmieniano pożywkę hodowlaną na świeże kompletne DMEM i 

transfekowano komórki z wykorzystaniem odczynnika Lipofectamine RNAiMAX (Invitrogen, 

USA). Mieszanina transfekcyjna zawierała 100 μl  Opti-MEMTM, 50 μM siRNA oraz 3 μl 

odczynnika do transfekcji. Mieszaninę inkubowano 20 min w temp. pokojowej i dodawano 

kroplami do komórek w objętości 100 μl na dołek, po czym inkubowano w 37°C, 5% CO2. 

Po 24 h zmieniano pożywkę na świeżą i transfekowano komórki konstruktem HCV z 

wykorzystaniem zestawu odczynników Mirus-BioTM TransIT® mRNA Transfection kit 

(ThermoFisher Scientific, USA). Mieszanina transfekcyjna zawierała 100 μl  Opti-MEMTM 

(Gibco, USA), 1μg RNA wirusa, 0,625 μl odczynnika Boost Reagent oraz 1,5 μl odczynnika 

TransIT® mRNA transfection kit. Całość inkubowano przez 4 min w temp. pokojowej i 

dodawano kroplami do komórek w objętości 100 μl na dołek. Po 6 h pobierano supernatant 

w celu pomiaru aktywności Gluc i pożywkę zamieniano na świeżą (kompletne DMEM). 

Supernatant zbierano co 24 h (punkty czasowe od 24 h po transfekcji do 72 h lub 96 h) i 

przechowywano w 4°C do momentu analizy. Pomiar luminescencji prowadzono z 

wykorzystaniem odczynnika NanoFuel® GLOW Assay for Gaussia Luciferase lub 

NanoFuel® GLOW Assay for Oplophorus Luciferase (NanoLight Technology, USA). W tym 

celu na płytki 96-cio dołkowe nakładano 50 μl supernatantu oraz 50 μl odczynnika 1x 

stężonego i inkubowano 5 min w temperaturze pokojowej chroniąc od światła. Następnie 

wykonywano pomiar luminescencji przy użyciu luminometru Synergy HT (CTK Biotech, 

USA). 

Dla wszystkich transfekcji, w każdym eksperymencie wykonano co najmniej dwa 

powtórzenia techniczne oraz co najmniej trzy powtórzenia biologiczne danego 

eksperymentu. 

Celem potwierdzenia braku wpływu liczebności komórek  na obserwowane różnice poziomu 

replikacji HCV dla każdego eksperymentu wykonywano test żywotności z wykorzystaniem 

odczynnika Cell Proliferation Reagent WST-1 (Roche, Szwajcaria). Szczegóły analizy 

przedstawiono w podrozdziale 4.12. 
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Dodatkowo namnażanie HCV było monitorowane poprzez barwienie 

immunofluorescencje białka rdzenia wirusa w komórkach Huh7.5 traktowanych miRNA. W 

celu wybarwienia komórek usuwano pożywkę hodowlaną i delikatnie płukano powierzchnię 

naczynia dwukrotnie roztworem PBS 1x stężonym. Komórki utrwalano 4%, zimnym 

roztworem paraformaldehydu (400 μl na dołek) i inkubowano 15 min w temperaturze 

pokojowej. Następnie usuwano paraformaldehyd i płukano 3x w roztworze PBS. Do komórek 

dodawano 400 μl mieszaniny PBS+0,2% Triton i inkubowano 12 min w temp. pokojowej, po 

czym płukano 2 razy w roztworze PBS. Następnie komórki inkubowano z 100 μl przeciwciała 

monoklonalnego skierowanego przeciwko białku rdzenia HCV (anty-core C7-50) 

rozcieńczonym w stosunku 1:300 w roztworze PBS zawierającym 3% BSA (ang. bovine 

serum albumin, BSA) oraz 0,05% Tween20. Tak przygotowane naczynia inkubowano 1 h w 

temp. pokojowej na mieszadle. Po inkubacji komórki płukano 3 razy w PBS i dodawano 400 

μl przeciwciała drugorzędowego skonjugowanego z barwnikiem Alexa Fluor 488 

rozcieńczone w stosunku 1:200 w roztworze PBS+3% BSA. Komórki płukano 3 razy w PBS 

i barwiono 400 μl DAPI (1 μg/ml) przez 5 min w temp. pokojowej. Następnie komórki 

płukano 2 razy w PBS, dodawano medium protekcyjne Prolong Diamond Antifade Mountant 

(Invitrogen, USA) oraz przykrywano szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowane 

preparaty poddawano analizie mikroskopowej. 

4.11. Ocena infekcyjności HCV in vitro 

Wpływ wyciszania genów na infekcyjność HCV in vitro prowadzono w komórkach 

linii Huh7.5 testem oceniającym zdolność tworzenia jednostek infekcyjnych (ang. focus 

forming, FF). Klastry zainfekowanych komórek zidentyfikowane przez barwienie antygenu 

rdzeniowego HCV uznano za pojedyncze ognisko zakaźne a wyniki wyrażono jako ilość 

jednostek kształtujących ognisko (jednostek infekcyjnych) na ml tj. FFU/ml.   

Komórki Huh7.5 wysiewano na płytkę 6-cio dołkową w ilości 15x104 komórek na 

dołek. Po 6 h komórki transfekowano siRNA (40 μM na dołek) wg opisu zawartego w 

podrozdziale 4.8. Po 24 h od transfekcji pożywkę hodowlaną zmieniano na świeże kompletne 

DMEM i inkubowano kolejne 48 h (37°C, 5% CO2). Następnie komórki transfekowano 

konstruktem HCV (HJ3-5) w ilości 1 μg na dołek z wykorzystaniem zestawu odczynników 

Mirus-BioTM TransIT® mRNA Transfection kit (skład mieszaniny opisano w podrozdziale 

4.10). Po 6 h od transfekcji zmieniano pożywkę hodowlaną na świeżą i inkubowano kolejne 

72 h. Po inkubacji pobierano supernatant znad komórek i wykonywano rozcieńczenia wirusa 

w stosunku 1:10, 1:100 oraz 1:1000, w kompletnym DMEM. Następnie 100 μl nakładano na 

komórki Huh7.5 uprzednio przygotowane (dzień przed infekcją wysiewano komórki na 
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naczynia 48-dołkowe w ilości 3,5x104 komórek na dołek i uzupełniano pożywkę hodowlaną 

do 500 μl, bezpośrednio przed infekcją pożywkę usuwano). Po 6 h inkubacji, usuwano 

medium z wirusem i dodawano 500 μl świeżej pożywki. Komórki inkubowano przez kolejne 

72 h. Następnie komórki barwiono fluorescencyjnie. W tym celu usuwano pożywkę 

hodowlaną i delikatnie płukano powierzchnię naczynia dwukrotnie roztworem PBS 1x 

stężonym. Komórki utrwalano 4%, zimnym roztworem paraformaldehydu (400 μl na dołek) 

i inkubowano 15 min w temperaturze pokojowej. Następnie usuwano paraformaldehyd i 

płukano 3 razy w roztworze PBS. Do komórek dodawano 400 μl mieszaniny PBS+0,2% 

Triton i inkubowano 12 min w temp. pokojowej, po czym płukano 2 razy w roztworze PBS. 

Następnie komórki inkubowano z 100 μl przeciwciała monoklonalnego skierowanego 

przeciwko białku rdzenia HCV (anty-core C7-50) rozcieńczonym w stosunku 1:300 w 

roztworze PBS zawierającym 3% BSA (ang. bovine serum albumin, BSA) oraz 0,05% 

Tween20. Tak przygotowane naczynia inkubowano 1 h w temp. pokojowej na mieszadle. Po 

inkubacji komórki płukano 3 razy w PBS z 0,05% Tween20 i dodawano 100 μl przeciwciała 

drugorzędowego skonjugowanego z izotiocyjanianem fluoresceiny (ang. Fluorescein 

IsoThioCyanate, FITC), rozcieńczonego w stosunku 1:200 w roztworze PBS+3% BSA oraz 

0.05% Tween20. Komórki płukano 3x w PBS z 0,05% Tween20 i barwiono 100 μl DAPI (1 

μg/ml) przez 5 min w temp. pokojowej. Następnie komórki płukano 2x w PBS z Tween20 i 

zostawiano w 400 μl roztworu PBS. Ogniska infekcyjne oceniano pod mikroskopem 

fluorescencyjnym w ciągu 24 h od zakończenia barwienia. 

4.12. Analiza proliferacji komórek 

Analizę proliferacji komórek prowadzono metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem 

odczynnika CCK-8 (Sigma-Aldrich, USA) oraz WST-1 Cell Proliferation Reagent (Roche, 

Szwajcaria). Analizę prowadzono na płytkach 96-dołkowych, w 4 punktach czasowych tj. 

punkt 0 oraz 24, 48 i 72 h po transfekcji miRNA. Eksperyment wykonano w 4 powtórzeniach 

biologicznych a proliferację oceniano w co najmniej trzech powtórzeniach technicznych. 

Do  komórek dodawano 100 μl pożywki hodowlanej zawierającej 10 μl odczynnika. 

Następnie inkubowano w 37°C, 5% CO2 przez 4 h dla CCK-8 oraz 0,5 h dla WST-1 i 

mierzono absorbancję przy długości fali 450 nm oraz referencyjnie przy 620 nm, przy użyciu 

spektrofotometru.  

W punkcie czasowym 0 dokonywano pomiaru liczebności komórek tuż przed transfekcją. 

Uzyskane wyniki pomiarów konfluencji komórek normalizowano względem absorbancji 

przy 620 nm oraz w stosunku do konfluencji komórek kontrolnych (transfekowanych miRNA 

NC).  
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4.13. Analiza cyklu komórkowego 

Cykl komórkowy oceniano poprzez pomiar dystrybucji DNA wybarwionego jodkiem 

propidyny w poszczególnych fazach cyklu. Analizę prowadzono w cytometrze 

przepływowym po utrwaleniu komórek. W tym celu 24 h i 48 h po transfekcji z płytek 

hodowlanych usuwano pożywkę i komórki przepłukiwano roztworem PBS. Komórki 

odtrawiano poprzez inkubację w roztworze TrypLETM (Gibco, USA), a oderwane od podłoża 

komórki zawieszono w świeżej pożywce i wirowano przy 400 rcf, w temp. pokojowej, 5 

minut. Następnie przepłukiwano je zimnym roztworem PBS i wirowano jak wyżej. Osad 

komórek zawieszano w 250 μl roztworu PBS, a następnie kroplami dodawano zmrożony 

metanol 100% delikatnie mieszając. Komórki utrwalano w temp. -20°C przez co najmniej 24 

h. Utrwalone komórki wirowano 200 rcf, w temp. pokojowej, 5 minut. Następnie 

przepłukiwano je 3 ml zimnego roztworu PBS i ponownie wirowano. Osad komórek 

zawieszano w 250 μl roztworu PBS zawierającego 50 µg/ml jodku propidyny, do 

wybarwienia DNA oraz 330 µg/ml RNazy A, do hydrolizy RNA które mogłoby być źródłem 

tła podczas pomiarów. Próby inkubowano w 37°C, 15 min. Po inkubacji próby wirowano 

przy 200 rcf, w temp. pokojowej, 5 minut, a osad komórek zawieszano w 50 µl roztworu PBS 

i wykonywano pomiar w cytometrze przepływowym FlowSight (Amnis Corporation, 

Niemcy). Uzyskane dane analizowano w oprogramowaniu IDEAS® Software (Amnis 

Corporation, Niemcy).  

4.14. Analiza apoptozy 

Poziom apoptozy komórek Huh7.5 badano poprzez pomiar intensywności 

wybarwienia błony komórkowej aneksyną V (ang. Annexin V) skoniugowaną z FITC, metodą 

cytometrii przepływowej. Aneksyna V jest białkiem używanym do oznaczenia komórek 

apoptotycznych, dzięki swoim właściwościom wiązania fosfatydyloseryny (ang. 

phosphatidyl serine, PS). W żywych komórkach PS jest zlokalizowana po wewnętrznej 

stronie błony komórkowej, jednak podczas apoptozy PS traci asymetryczne rozmieszczenie 

w dwuwarstwie lipidowej i przechodzi do strony zewnętrznej, gdzie zostaje wykryta dzięki 

fluorescencyjnie wyznakowanej Aneksynie V.  

 Przed rozpoczęciem właściwego eksperymentu celem ustalenia warunków analizy oraz 

tła fluorescencji oceniono intensywność fluorescencji komórek Huh7.5: (1) niebarwionych 

(kontrola negatywna), (2) traktowanych kamptotecyną 12 h w temp. 37°C i barwionych FITC 

(kontrola pozytywna apoptozy), (3) poddawanych ogrzewaniu 5 minut w temp. 95°C i 

barwionych jodkiem propidyny (ang. propidium iodide, PI)  (kontrola pozytywna nekrozy), 
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(4) barwionych tylko FITC, (5) barwionych tylko PI. Ocenie poddawano tylko pojedyncze 

komórki. 

Po 24 i 48 h po transfekcji miRNA z płytek usuwano pożywkę z komórkami martwymi, 

a komórki przyklejone do powierzchni przepłukiwano roztworem PBS. Komórki odklejano 

od płytki hodowlanej poprzez inkubację z odczynnikiem TrypLETM express (Gibco, USA) 

przez 4 - 8 min, w 37°C. Komórki spłukiwano strumieniem świeżej pożywki, a uzyskaną 

zawiesinę komórkową przenoszono do probówek typu falkon o pojemności 15 ml i wirowano 

przy 400 rcf, w temp. pokojowej, 5 minut. Następnie komórki przepłukiwano zimnym 

roztworem PBS, przenoszono do probówek o pojemności 1,5 ml typu eppendorf i wirowano 

jak wyżej. Komórki barwiono przy użyciu zestawu do detekcji apoptozy – Annexin V-FITC 

Apoptosis Detection Kit (Beckman Coulter, USA). Osad komórek zawieszano w 100 µl 

zimnego 1x stężonego buforu wiążącego (ang. Binding Buffer, BB) zawierającego 1 µl 

odczynnika Aneksyny V skoniugowanej z FITC (AnV-FITC) (stężenie zastrzeżone przez 

producenta) i 1 µl PI o stężeniu końcowym 2,5 ng/µl. Próby inkubowano w lodzie 15 min., a 

następnie dodawano 300 µl zimnego 1x stężonego roztworu BB i wykonywano pomiar w 

cytometrze przepływowym FlowSight (Amnis Corporation, Niemcy) przy użyciu 

oprogramowania INSPIRE® (Amnis Corporation, Niemcy). Komórki transfekowano 

dwukrotnie w każdym eksperymencie, a doświadczenie wykonano trzykrotnie. Zgromadzone 

dane analizowano w programie IDEAS® (Image Data Exploration and Analysis Software) 

(Amnis Corporation, Niemcy).  

4.15. Opracowanie statystyczne wyników 

Uzyskane w pracy wyniki poddawano analizie statystycznej wyliczając wartość p (ang. 

probability value, p). Za kryterium istotności statystycznej przyjęto wartość p < 0,05. Ocenę 

normalności rozkładu wykonywano testem Shapiro-Wilka, a następnie wartość p obliczano 

przy pomocy jednostronnego testu t-Studenta (zgodność z rozkładem normalnym) lub testu 

nieparametrycznego U Manna-Whitneya (brak zgodności z rozkładem normalnym). W 

przypadku prób o liczebności > 100 stosowano testy parametryczne. Korelację ekspresji 

miRNA z parametrami biochemicznymi i histopatologicznymi prowadzono z 

wykorzystaniem testu parametrycznego R-Pearsona. Wszystkie analizy przeprowadzono z 

wykorzystaniem oprogramowania GraphPad Prism v. 5.03. 

  



 
IV. WYNIKI 

80 
 

IV. WYNIKI 

1. Analiza ekspresji miRNA w pWZW C 

1.1. Przesiewowa ocena ekspresji 179 miRNA w osoczu 

Przeprowadzono analizę ekspresji 179 wybranych cząsteczek u chorych z pWZW C 

oraz dobranych pod względem płci i wieku zdrowych dawców. Profil miRNA poddany 

analizie obejmował 179 cząsteczek możliwych do detekcji w osoczu ludzkim, które mają 

potencjalny związek z przetrwaniem HCV i/lub progresją pWZW C (na podstawie analiz in 

silico). Pełen wykaz cząsteczek wraz z krotnością ekspresji przedstawiono w materiale 

uzupełniającym, tabela S5. 

Panel miRNAs wybranych do analizy obejmował m. in. cząsteczki, które (na podstawie 

analiz in silico): 

 wykazują komplementarność do genomu HCV i modulują jego replikację (miR-122, 

miR-192, miR-199a, miR-215, Let7b, Let7b) 

 regulują geny zaangażowane w szlaki sygnałowe IFN (miR-21, miR-26a, miR-130a, 

miR-448, Let7b) 

 regulują geny zaangażowane w proces stłuszczenia (miR-27a, miR-27b) i włóknienia 

wątroby (miR-21, miR-29, miR-155, miR-199a, miR-221, miR-222, miR-107, miR-

200c, miR-27a, miR-27b) 

 regulują geny zaangażowane w rozwój HCC (miR-221, miR-222, miR-141, miR-

152, miR-155, miR-199a-3p, miR-223, miR-320). 

Ocena ekspresji miRNA potwierdziła, że pWZW C istotnie zmienia profil wybranych, 

krążących miRNA (p<0,0001). Dla 51 miRNAs wykazano co najmniej 2x wyższą ekspresję 

u chorych względem zdrowych dawców. Dla 7 miRNAs wykazano istotnie obniżoną 

ekspresją u osób chorych, dla 82 miRNA nie obserwowano różnic ekspresji między grupami, 

natomiast 39 cząsteczek wyłączono z analizy ze względu na niski poziom detekcji w osoczu 

(Cq > 35) w co najmniej jednej z analizowanych grup (rycina 12).  
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Rycina 12. Diagram kołowy przedstawiający procentowy rozkład zmian ekspresji krążących 

miRNA u chorych z pWZW C względem zdrowych dawców. Cq: wartość progowa 

fluorescencji (ang. quantification cycle, Cq); p<0,0001. 

Szczegółowy wykaz cząsteczek o istotnie zmienionej ekspresji u chorych względem 

zdrowych dawców (krotność zmiany >2,0 oraz <0,5) przedstawiono w tabeli 10. 
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Tabela 10. miRNAs o istotnie zmienionej ekspresji u chorych z pWZW C względem 

zdrowych dawców. 

miRNAs 

Krotność 

zmiany* 

2- ΔΔCT 

miRNAs 

Krotność 

zmiany 

2- ΔΔCT 

hsa-miR-22-5p 9,19 hsa-miR-331-3p 2,65 

hsa-miR-374a-5p 8,88 hsa-miR-423-3p 2,59 

hsa-let-7i-5p 8,13 hsa-miR-320b 2,58 

hsa-miR-590-5p 8,13 hsa-miR-140-3p 2,55 

hsa-miR-186-5p 8,02 hsa-miR-19b-3p 2,54 

hsa-miR-145-5p 6,72 hsa-miR-221-3p 2,52 

hsa-miR-30d-5p 6,42 hsa-miR-409-3p 2,43 

hsa-miR-543 6,19 hsa-miR-199a-5p 2,42 

hsa-miR-425-3p 5,76 hsa-miR-361-5p 2,41 

hsa-miR-107 5,15 hsa-miR-15a-5p 2,36 

hsa-miR-20a-5p 5,04 hsa-miR-133b 2,34 

hsa-miR-92a-3p 4,65 hsa-miR-363-3p 2,32 

hsa-miR-106b-3p 4,60 hsa-miR-19a-3p 2,32 

hsa-miR-324-5p 4,50 hsa-miR-18a-5p 2,21 

hsa-miR-148b-3p 4,43 hsa-miR-339-5p 2,19 

hsa-miR-21-5p 4,33 hsa-miR-24-3p 2,15 

hsa-miR-27a-3p 4,24 hsa-miR-28-3p 2,06 

hsa-miR-17-5p 4,17 hsa-miR-197-3p 2,03 

hsa-miR-26b-5p 3,85 hsa-miR-143-3p 2,02 

hsa-miR-132-3p 3,58 hsa-miR-139-5p 2,01 

hsa-miR-133a-3p 3,50 hsa-miR-191-5p (miRNA 

referencyjne) 
1,07 

hsa-miR-122-3p 3,43 cel-miR-39-3p (RNA typu spike-in, 

kontrola wydajności RT i qPCR) 
0,95 

hsa-miR-126-3p 3,35 UniSp6 (RNA typu spike-in, kontrola 

wydajności RT i qPCR) 
0,96 

hsa-miR-335-3p 3,15 hsa-miR-342-3p 0,47 

hsa-miR-130a-3p 3,10 hsa-miR-33a-5p 0,01 

hsa-miR-451a 2,98 hsa-miR-301a-3p 0,05 

hsa-miR-215-5p 2,84 hsa-miR-335-5p 0,39 

hsa-miR-151a-3p 2,81 hsa-miR-28-5p 0,07 

hsa-miR-15b-5p 2,76  hsa-miR-136-5p 0,07 

hsa-miR-485-3p 2,64 hsa-miR-136-3p 0,06 

* p<0,0001; pogrubiono miRNA wybrane do dalszej analizy. 

Ponadto, celem sprawdzenia czy ekspresja miRNA oceniania przed rozpoczęciem 

leczenia przeciwwirusowego mogłaby być przydatna do przewidywania odpowiedzi na to 

leczenie, porównano profile ekspresji analizowanych miRNA między grupami chorych tj. 

SVR (kompletna eliminacja wirusa) vs non-SVR (brak eliminacji wirusa). Chorzy z grupy 

SVR wykazywali istotnie zwiększoną ekspresję (>2,5x) 41 analizowanych miRNA. Dla 7 

cząsteczek ekspresja była 5x wyższa w grupie SVR względem non-SVR (tabela 11).  
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Tabela 11. miRNAs o istotnie zmienionej ekspresji (>10x) u chorych z kompletną eliminacją 

HCV względem chorych z brakiem eliminacji wirusa po zastosowaniu leczenia pegIFN-α i 

RBV. 

miRNAs 
Krotność zmiany* 

2- ΔΔCq 

hsa-miR-145-5p 10,43 

hsa-miR-106a-5p 9,46 

hsa-miR-335-3p 7,15 

hsa-miR-181a-5p 6,22 

hsa-miR-331-3p 6,01 

hsa-miR-106b-3p 5,71 

hsa-miR-324-5p 5,12 

                                  * p<0,05; pogrubiono miRNA wybrane do dalszej analizy 

Podsumowując, uzyskane wyniki przesiewowej analizy ekspresji 179 krążących 

miRNA w osoczu chorych z pWZW C wskazują na występowanie istotnie zmienionej 

ekspresji szeregu miRNA w przebiegu infekcji HCV.  

1.2. Selekcja miRNAs i ich docelowych mRNA do dalszych badań 

W celu selekcji miRNA do dalszych badań zastosowano następujące kryteria: 

 >2,5x wyższa ekspresja u chorych z pWZW C w porównaniu do zdrowych dawców oraz 

jednocześnie >5,0x u chorych z trwałą odpowiedzią na leczenie (SVR) względem chorych 

z brakiem odpowiedzi (non-SVR); 

 brak danych literaturowych na temat znaczenia tych cząsteczek w pWZW C, 

 regulacja genów szlaków odpowiedzi immunologicznej na infekcję i/lub kancerogenezy 

(analizy in silico przy użyciu bazy miRWalk2.0; interakcja miRNA/mRNA zwalidowana, 

wartość p wyliczona na podstawie metody wielokrotnego porównania i współczynnika 

FDR (ang. false discovery rate). 

Na tej podstawie do dalszych analiz wybrano 5 cząsteczek: miR-106b-3p, miR-145-5p, 324-

5p, miR-331-3p, miR-335-3p. Następnie, na podstawie analiz in silico wytypowano 

potencjalnie docelowe mRNA dla wybranych miRNA.  

Kryteria selekcji mRNA obejmowały: 

 minimalna liczba nukleotydów w regionie „seed” 7 nt i wartość p < 0.05 (start 

wyszukiwania od pozycji 1 końca 5’ miRNA), 

 wiązanie w obrębie regionu 3’ UTR docelowego mRNA, 

 zgodność wyników wyszukiwania w co najmniej 6 z 12 zastosowanych algorytmów 

(miRWalk2.0, miRDB, MicroT4, miRanda, miRBridge, miRMap, miRNAMap, PICTAR2, 

PITA, RNA22, RNAhybrid, TargetScan), 
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 związek ze szlakiem sygnałowym IFN lub nowotworzenia,  

 potencjalny wpływ na cykl życiowy HCV oraz na progresję WZW C, 

 brak eksperymentalnej walidacji. 

Charakterystykę wybranych miRNA wraz z potencjalnie docelowymi transkryptami 

przedstawiono w tabeli 12. 
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1.3. Walidacja ekspresji wyselekcjonowanych miRNA 

Celem potwierdzenia wyników przesiewowej analizy ekspresji miRNA, ekspresję 5-

ciu wybranych cząsteczek oceniono w większej grupie chorych (N=65) oraz zdrowych 

dawców (N=69). Przed rozpoczęciem analiz sprawdzono wydajność amplifikacji miRNA, a 

wyniki przedstawiono w materiale uzupełniającym (rycina S2 i S3). Wyniki analizy ekspresji 

przedstawiono poniżej (rycina 13). 

 

Rycina 13. Względna ekspresja wybranych 5-ciu miRNA u chorych z pWZW C (chorzy, 

N=65) oraz zdrowych dawców (zdrowi, N=69). Wyniki przedstawiono jako RQ (ang. relative 

quantification) po normalizacji względem cząsteczki cel-miR-238; wartości przedstawiają 

log2ΔCq. Krotność ekspresji wyliczono zgodnie z formułą 2-ΔΔCq. 

Dla wszystkich badanych miRNA potwierdzono istotnie wyższą ekspresję u chorych, przy 

czym dla trzech cząsteczek była ona zdecydowanie niższa w porównaniu do wartości 

uzyskanej na etapie przesiewowej analizy tj. miR-106-3p 3,4 vs 4,6; miR-145-5p 1,8 vs 6,7; 

miR-324-5p 2,3 vs 4,5, odpowiednio. Z kolei dla dwóch pozostałych cząsteczek ekspresja 

była wyższa niż na pierwszym etapie badań tj. miR-331-3p 3,2 vs 2,65 oraz miR-335-3p 4,4 

vs 3,15, odpowiednio. Rozbieżności te mogą wynikać ze znacząco różnej liczebności grup 

poddanych analizie na tych dwóch etapach badań. Ponadto należy mieć na uwadze, że na 

etapie przesiewowej analizy materiał w poszczególnych podgrupach był łączony, co również 

może maskować różnice między próbami.  

Ekspresję miRNA porównano także w grupach chorych odpowiadających i 

nieodpowiadających na leczenie przeciwwirusowe tj. SVR (eliminacja HCV) vs non-SVR 

(brak eliminacji HCV) (rycina 14). Nie odnotowano istotnych różnic ekspresji między 

analizowanymi grupami (p>0,05 dla wszystkich porównań). Ponadto, nie potwierdzono 
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różnic obserwowanych na etapie przesiewowej analizy ekspresji tj. istotnie wyższej ekspresji 

wszystkich analizowanych miRNA u chorych z SVR.  

 

 

Rycina 14. Względna ekspresja 5-ciu wybranych miRNA u chorych z pWZW C, którzy 

odpowiedzieli na leczenie i wyeliminowali HCV (SVR, N=22) oraz chorych z brakiem 

odpowiedzi (non-SVR, N=35) na leczenie pegIFN-α i RBV. Wyniki przedstawiono jako RQ 

(ang. relative quantification) po normalizacji względem cząsteczki cel-miR-238; wartości 

przedstawiają log2ΔCq Krotność ekspresji wyliczono zgodnie z formułą 2-ΔΔCq. 

Podsumowując, stwierdzono istotnie zwiększoną ekspresję miR-106b-3p, miR-145-5p, 

324-5p, miR-331-3p, miR-335-3p u chorych z pWZW C. Nie wykazano istotnych różnic 

ekspresji tych miRNA u chorych odpowiadających i nieodpowiadających na leczenie 

przeciwwirusowe. 

2. Korelacja ekspresji miRNA z biochemicznymi wykładnikami uszkodzenia 

wątroby oraz poziomem wiremii u chorych z pWZW C 

Przeprowadzono analizę korelacji ekspresji wybranych miRNA z poziomem ALT, 

AST, GGTP, AFP, bilirubiny oraz HCV RNA. Dane zostały pozyskane przed rozpoczęciem 

terapii przeciwwirusowej. Dla miR-145-5p, miR-106b-3p i miR-331-3p znaleziono słabą 

dodatnią zależność z poziomem AST (r=0,478 p<0,001; r=0,297 p=0,018; r=0,27 p=0,030; 

odpowiednio) (rycina 15). Ponadto dla miR-145-5p wykazano słabą dodatnią korelację z 

poziomem GGTP u chorych (0,266 p=0,035) (rycina 15). Dla pozostałych parametrów (AFP, 

ALT, HCV RNA, bilirubina) nie wykazano istotnych zależności z poziomem ekspresji 

analizowanych miRNA (p>0,05 dla wszystkich porównań). Wykresy pozostałych korelacji 

przedstawiono w materiale uzupełniającym rycina S1. 
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Rycina 15. Analiza korelacji biochemicznych wykładników uszkodzenia wątroby z 

względną ekspresją wybranych miRNA u chorych z pWZW C (N=65). Przedstawiono tylko 

istotne statystycznie zależności (p<0,05). RQ – względna ekspresja (ang. relative 

quantification) po normalizacji względem cząsteczki cel-miR-238, wyliczona wg formuły 

2ΔCq; AST: aminotransferaza asparaginianowa (IU/ml); GGTP: 

gammaglutamylotranspeptydaza (IU/ml). 

3. Endogenna ekspresja miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p w komórkach 

linii Huh7.5 

Mając na uwadze uzyskane wyniki analizy ekspresji wytypowanych krążących 

miRNA, do dalszych badań funkcjonalnych wybrano cząsteczki o największej różnicy 

ekspresji między chorymi z pWZW C oraz grupą kontrolną (krotność ekspresji >2,5) tj. miR-

106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p.  

Następnie przeanalizowano endogenną ekspresję tych cząsteczek w komórkach linii Huh7.5. 

Wykazano, że miR-106b-3p, miR-331-3p i miR-335-3p ulegają endogennej ekspresji w 

komórkach linii Huh7.5, a wyniki przestawiono na rycinie 16.  
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Rycina. 16 Endogenna ekspresja 3 wytypowanych miRNA w komórkach linii Huh7.5 

oceniona techniką qPCR w czasie rzeczywistym z zastosowaniem specyficznych sond typu 

TaqMan, wyznakowanych fluorescencyjnie (FAM). Jako miRNA referencyjne zastosowano 

RNA typu spike-in tj. cel-miR-238. 

Przed rozpoczęciem testów funkcjonalnych sprawdzono wydajność nadekspresji 

miRNA w linii Huh7.5 z wykorzystaniem syntetycznych analogów tych cząsteczek 

(mirVana® mimics). Wartości Cq oraz krotności zmiany ekspresji zestawiono w tabeli 13. 

Ocenę wydajności transfekcji przeprowadzono również jakościowo z zastosowaniem 

cząsteczki siRNA wyznakowanej fluorescencyjnie (FAM), a wyniki analizy mikroskopowej 

przedstawiono w materiale uzupełniającym (rycina S4).  

Tabela 13. Zmiana ekspresji analizowanych miRNA 24 h po traktowaniu komórek 

syntetycznym analogiem miRNA (50 μM, mirVana® mimics), oceniona techniką qPCR w 

czasie rzeczywistym. 

miRNA 
Krotność 

zmiany* 

miR-106b-3p 

      #1 

      #2 

      #3 

 

1846 

1937 

1871 

miR-331-3p  

      #1 

      #2 

      #3 

 

242 

240 

195 

miR-335-3p 

      #1 

      #2 

      #3 

 

689 

588 

690 

 *Krotność zmiany względem próby transfekowanej kontrolą negatywną (NC), wartość 

uśredniona wyliczona z co najmniej dwóch powtórzeń technicznych. Wyniki 

znormalizowano względem miRNA typu spike-in, cel-miR-238. Eksperyment 

przeprowadzono w 3 trzech niezależnych powtórzeniach biologicznych (oznaczono 

#1-3).  
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4. Wpływ miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p na proliferację, cykl 

komórkowy i apoptozę komórek linii Huh7.5 

Przebieg zakażenia HCV oraz progresja pWZW C są kontrolowane przez podstawowe 

procesy komórkowe m. in. proliferację, cykl komórkowy czy apoptozę. Mając powyższe na 

uwadze, postanowiono zbadać wpływ wytypowanych miRNA na funkcje hepatocytów in 

vitro. W tym celu komórki linii Huh7.5 transfekowano syntetycznymi analogami (mimiki) 

oraz inhibitorami miRNA, a następnie oceniano (1) tempo proliferacji, (2) cykl komórkowy 

oraz (3) apoptozę. 

(1) Proliferację oceniano na podstawie aktywności metabolicznej komórek, względem 

kontroli negatywnej (cząsteczka miRNA nieposiadająca docelowych mRNA w komórkach 

ludzkich, NC). Wyniki zestawiono na rycinie 17.  

Wykazano, że analog miR-106b-p oraz miR-335-3p istotnie zmniejszają intensywność 

proliferacji komórek linii Huh7.5 w porównaniu do kontroli negatywnej (p<0,05 dla 

wszystkich porównań). Dla obydwu cząsteczek istotne zmiany obserwowano zarówno po 

transfekcji analogiem (zwolnienie proliferacji), jak i inhibitorem miRNA (przyspieszenie 

proliferacji). W przypadku miR-331-3p nie obserwowano istotnych zmian w nasileniu 

proliferacji (p>0,05 dla wszystkich porównań). Jednakże, zarówno transfekcja analogiem, jak 

i inhibitorem miR-331-3p skutkowała zauważalnym spadkiem proliferacji (rycina 17). 

 

Rycina 17. Analiza proliferacji komórek linii Huh7.5 po transfekcji syntetycznymi 

analogami i inhibitorami miRNA. Analizę prowadzono metodą kolorymetryczną. Wyniki 

przedstawiono jako krotność zmiany absorbancji w danym punkcie czasowym względem 
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absorbancji w czasie 0 (momencie transfekcji). Istotność statystyczną oceniono względem 

kontroli negatywnej (NC) tj. cząsteczki nieposiadającej docelowych mRNA w ludzkich 

komórkach (mirVana miRNA Negative Control #1, Thermo Fisher Scientific). Wykresy 

przedstawiają wartość średnią oraz odchylenie standardowe. Istotność statystyczną wyników 

wyrażono w wartościach p i oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

(2) Badanie cyklu prowadzono poprzez ocenę zawartości DNA w komórkach 

transfekowanych miRNA oraz traktowanych RNazą.  

Wykazano, że zmiana ekspresji wszystkich analizowanych miRNA istotnie wpływa na 

cykl komórkowy oceniany w linii komórek Huh7.5 (rycina 18). Zaobserwowano, że 

transfekcja miR-331-3p powoduje istotne przyspieszenie cyklu, wyrażone jako spadek liczby 

komórek w fazie G0/G1 oraz wzrost w fazie G2/M (p<0,01 dla wszystkich porównań). 

Przeciwnie, transfekcja miR-106b-3p skutkowała istotnym zwolnieniem cyklu 

komórkowego. Odnotowano obniżenie liczby komórek w fazie G0/G1 oraz zwiększenie w 

fazie syntezy (S) oraz podziału (G2/M) (p<0,05 dla wszystkich porównań). Podobnie, 

transfekcja miR-335-3p skutkowała istotnym zwolnieniem cyklu komórkowego i wzrostem 

liczby komórek w fazie G0/G1 oraz spadkiem w fazie syntezy oraz G2/M (p<0,05 dla 

wszystkich porównań).  

W przypadku miR-106b-3p oraz miR-335-3p wyniki te pokrywały się z wynikami analizy 

tempa proliferacji, gdzie cząsteczki te wywoływały spadek liczby komórek. Z kolei, dla miR-

331-3p nie obserwowano istotnego wpływu na proliferację komórek, jednak w analizie cyklu 

komórkowego wykazano istotne przyspieszenie po transfekcji analogiem tej cząsteczki oraz 

zwolnienie po traktowaniu komórek inhibitorem (rycina 18).  
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Rycina 18. Ocena wpływu wybranych miRNA na cykl komórkowy komórek linii Huh7.5. 

Komórki transfekowano w 2 niezależnych powtórzeniach syntetycznymi analogami 

(MIMIC) i inhibitorami (INHIBITOR) miRNA lub kontrolnym miRNA (NC). Każdy 

eksperyment wykonano trzykrotnie. Komórki utrwalano, barwiono i mierzono intensywność 

fluorescencji jodku propidyny (PI). (A) Schemat analizy cyklu komórkowego po barwieniu 

PI z zaznaczeniem odpowiednich faz. (B) Liczba komórek w poszczególnych fazach cyklu 

komórkowego (w procentach). Słupki przedstawiają wartość średnią ± SD. (C) Zmiana liczby 

komórek w poszczególnych fazach cyklu komórkowego względem NC, wyrażona w 

procentach. Istotność statystyczną wyników obliczono względem próby transfekowanej 

miRNA NC, wyrażono w wartościach p i oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01).  

(3) Apoptozę komórek linii Huh7.5 transfekowanych miRNA oceniono w barwieniu 

fluorescencyjnym aneksyny V skoniungowanej z FITC. Uzyskane wartości liczbowe 

znormalizowano do kontroli negatywnej (miRNA NC) i wyrażono jako krotność zmiany 

(rycina 19B). Przykładowe zdjęcia mikroskopowe komórek linii Huh7.5 barwionych FITC 

oraz PI przedstawiono w materiale uzupełniającym (rycina S5).  

Wykazano, że wszystkie badane miRNA istotnie wpływają na proces apoptozy 

komórek linii Huh7.5. Zaobserwowano, że miR-331-3p oraz miR-335-3p nasilają apoptozę, 

natomiast miR-106b-3p hamuje ten proces (p<0,05 dla wszystkich porównań). W przypadku 
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miR-335-3p istotną zależność obserwowano tylko po transfekcji analogiem tej cząsteczki, 

jednakże po inhibicji kierunek obserwowanych zmian został zachowany (nasilenie procesu 

na skutek mimikry i obniżenie po inhibicji). Co ciekawe, w przypadku miR-331-3p 

transfekcja analogiem i inhibitorem miRNA wywoływała ten sam wpływ na apoptozę 

(nasilenie procesu, p<0,01). Podobny trend zaobserwowano podczas analizy proliferacji, 

gdzie transfekcja zarówno analogiem, jak i inhibitorem miR-331-3p skutkowała obniżeniem 

proliferacji komórek, jednak efekt ten nie był istotny statystycznie (p>0,05). 
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Rycina 19. Wpływ badanych miRNA na apoptozę komórek linii Huh7.5. Komórki 

transfekowano w 2 niezależnych powtórzeniach, a doświadczenie powtórzono trzykrotnie 

(N=3). Komórki barwiono i mierzono intensywność fluorescencji Aneksyny V 

skoniugowanej z FITC (AnV-FITC). (A) Przykładowy wynik badania apoptozy w postaci 

wykresów dwuparametrowych (scatter plot) zależności intensywności jodku propidyny (PI, 
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Intensity_MC_Ch05) od AnV-FITC (Intensity_MC_Ch02). Zaznaczono komórki: żywe – 

kolor różowy, apoptotyczne – beżowy,  nekrotyczne – pomarańczowy oraz martwe - 

niebieski. W tabeli ujęto wartości procentowe komórek apoptotycznych, przedstawionych na 

wykresie. (B) Średnia krotność zmian ilości komórek we wczesnej apoptozie wyliczona z 3 

niezależnych eksperymentów wykonanych w duplikatach. Wartości liczbowe 

znormalizowano do kontroli negatywnej (na wykresie wartość 1). Słupki przedstawiają 

wartość średnią ± SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w wartościach p i 

oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01). 

Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują na wpływ badanych miRNA na 

proliferację, cykl komórkowy i apoptozę komórek linii Huh7.5. Wykazano, że miR-106b-3p 

istotnie obniża proliferację i cykl komórkowy oraz zmniejsza apoptozę komórek. Podobnie, 

w przypadku miR-335-3p obserwowano obniżenie tempa proliferacji i zwolnienie cyklu 

komórkowego, jednak cząsteczka ta powodowała nasilenie apoptozy komórek linii Huh7.5. 

Z kolei mimikra miR-331-3p nie powodowała istotnych zmian proliferacji, jednak 

skutkowała zwiększeniem tempa cyklu komórkowego oraz nasileniem apoptozy.  

5. Wpływ miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p na replikację HCV w 

komórkach linii Huh7.5 

Komórki linii Huh7.5 transfekowano syntetycznymi analogami i inhibitorami miRNA, 

a następnie konstruktami reporterowymi. Zmiany aktywności GLuc interpretowano jako 

zmiany intensywności proliferacji HCV. 

Wykazano, że nadekspresja wszystkich analizowanych miRNA (miR-106b-3p, miR-

331-3p i miR-335-3p) powoduje istotny statystycznie spadek aktywności GLuc, w 

porównaniu do kontroli negatywnej (miR-124). Spadek replikacji dotyczył zarówno HJ3-5, 

jak i H77S.3 (rycina 20A). Co ciekawe, inhibicja miRNA nie wywierała żadnego wpływu na 

replikację wirusa, w przeciwieństwie do kontroli pozytywnej tj. miR-122, gdzie 

obserwowano istotny spadek replikacji HCV. W przypadku inhibicji badanych miRNA 

aktywność GLuc była taka sama jak w kontroli negatywnej (miR-124) (rycina 21A).  

Po ocenie replikacji porównano również liczbę komórek w próbach, w których 

analizowano aktywność GLuc. Analiza wykazała porównywalną liczbę komórek między 

próbami (p>0,05, rycina 20B i rycina 21B) za wyjątkiem próby transfekowanej analogiem 

miR-106b-3p. W próbie transfekowanej miR-106b-3p odnotowano istotnie niższą liczbę 

komórek w porównaniu do kontroli negatywnej, średnio o 16,3%; p<0,05 (rycina 20B). Z 

kolei spadek replikacji HCV po nadekspresji miR-106b-3p wynosił 28% dla H77S.3 (72 hpt) 

oraz ok. 70,1% (72 hpt) i 77,5% (96 hpt) dla HJ3-5. W związku z tym obserwowany spadek 

replikacji wirusa nie wynika z mniejszej liczby komórek w tej próbie. Wartości procentowe 

prezentujące spadek aktywności GLuc po transfekcji analogami badanych miRNA 
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zestawiono w tabeli 14. W przypadku miR-335-3p nie zaobserowano mniejszej liczby 

komórek w porównaniu do kontroli, mimo uprzednio wykazanego wpływu tego miRNA na 

obniżanie tempa proliferacji komórek linii Huh7.5 (rycina 17). Może to wynikać z tego, że 

analizę proliferacji prowadzono do 72 h po transfekcji miRNA, natomiast podczas badania 

replikacji HCV ilość komórek oceniano na zakończenie eksperymentu tj. między 96 a 120 h 

po transfekcji miRNA (w zależności od konstruktu HCV). Stąd efekt działania miR-335-3p 

mógł być już zniesiony. 

 
 

Rycina 20. (A) Kinetyka zmian replikacji HCV (HJ3-5 oraz H77S.3) mierzona jako 

aktywność Gaussia Luciferase (GLuc) po transfekcji komórek linii Huh7.5 syntetycznymi 

analogami miRNA (50 μM). hpt: godziny po transfekcji. (B) Ocena liczby komórek w 

próbach, w których mierzono aktywność GLuc. Za 100% przyjęto liczbę komórek w próbie 

kontrolnej, transfekowanej miR-124, a wyniki wyrażono jako procent kontroli. Słupki 

przedstawiają wartość średnią ± SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w 

wartościach p i oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). miR-124: 

kontrola negatywna; miR-122: kontrola pozytywna. 
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Tabela 14. Procentowy spadek aktywności GLuc 72 h po transfekcji badanymi miRNA 

względem kontroli negatywnej (miR-124). 

 

Analog miRNA  Spadek aktywności GLuc 72 hpt* 

 HJ3-5/GLuc H77S.3/GLuc 

miR-106b-3p 70,06% 28,01% 

miR-331-3p 17,42% 17,48% 

miR-335-3p 55,46% 8,17% 

* względem kontroli negatywnej tj. miR-124; 72 h po transfekcji;  

p<0,05 dla wszystkich porównań 

 

 

 
Rycina 21. (A) Kinetyka zmian replikacji HCV (HJ3-5 oraz H77S.3) mierzona jako 

aktywność Gaussia Luciferase (GLuc) po transfekcji komórek linii Huh7.5 syntetycznymi 

inhibitorami miRNA (50 μM). hpt: godziny po transfekcji. (B) Ocena liczby komórek w 

próbach, w których mierzono aktywność GLuc. Za 100% przyjęto liczbę komórek w próbie 

kontrolnej, transfekowanej miR-124, a wyniki wyrażono jako procent kontroli. Wykresy 

przedstawiają wartość średnią ± SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w 

wartościach p i oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). miR-124: 

kontrola negatywna; miR-122: kontrola pozytywna. 
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Następnie oceniono wpływ nadekspresji badanych miRNA na poziom białka rdzenia 

HCV w komórkach linii Huh7.5. W tym celu wykonano barwienie immunofluorescencje 

białka rdzenia HCV w komórkach transfekowanych analogami miRNA oraz konstruktem 

HJ3-5 typu dzikiego (bez insercji GLuc 2A). Analiza potwierdziła niższą ekspresję białka 

rdzenia wirusa w komórkach transfekowanych analogami wszystkich badanych miRNA w 

porównaniu do kontroli negatywnej tj. miR-124. W przypadku transfekcji komórek 

analogiem miR-122 (kontrola pozytywna) zgodnie z oczekiwaniami obserwowano istotnie 

wyższą produkcję cząsteczek wirusa (rycina 22).  
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Rycina 22. Barwienie immunofluorescencyjne białka rdzenia HCV po transfekcji analogami 

miRNA (50 μM) oraz HJ3-5. Jądra komórkowe barwiono DAPI. Jako kontrolę negatywną 

zastosowano miR-124, jako kontrolę pozytywną miR-122. 

Mając na uwadze wykazany wpływ miRNA na replikację HCV, kolejnym pytaniem 

było, czy efekt ten jest specyficzny dla tego wirusa, czy być może jest to efekt 

przeciwwirusowy wspólny dla wirusów RNA zapalenia wątroby. Aby odpowiedzieć na to 

pytanie zbadano replikację wirusa A zapalenia wątroby (ang. hepatitis A virus, HAV) po 
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nadekspresji analizowanych miRNA, w komórkach linii Huh7.5. Komórki po transfekcji 

analogami miRNA, infekowano wirusem HAV, a następnie oceniono aktywność NLuc 

(wykładnik replikacji wirusa). Nie wykazano istotnego wpływu żadnego z badanych miRNA 

na wydajność replikacji HAV (rycina 23). 

 

Rycina 23. Wpływ analogów miRNA na replikację HAV w komórkach linii Huh7.5 (p>0,05 

dla wszystkich porównań). Mock: komórki traktowane buforem do infekcji, hpi: godziny po 

infekcji wirusem; miR-124: kontrola negatywna. 

6. Ocena bezpośrednich oddziaływań miRNA z wybranymi mRNA 

W celu sprawdzenia czy wytypowane na podstawie analiz in silico, potencjalnie 

docelowe mRNA są bezpośrednio regulowane przez miRNA przeprowadzono testy 

lucyferazowe. Konstrukty zawierające regiony 3’ UTR badanych genów: PNPLA3, STAT5B, 

LDLRAD2, ALCAM, ILF3 oraz analogi i inhibitory miRNA wprowadzano do komórek linii 

Huh7.5 oraz kontrolnie do komórek linii HEK293T. Następnie mierzono aktywność 

lucyferazy (znormalizowanej względem lucyferazy miareczkującej) i porównywano do 

komórek transfekowanych wektorem oraz miRNA stanowiącym kontrolę negatywną miRNA 

(NC). Wyniki pomiarów wraz z analizą statystyczną przedstawiono na rycinie 24. 

Spadek aktywności lucyferazy po transfekcji analogiem oraz wzrost po transfekcji 

inhibitorem miRNA obserwowano dla trzech z pięciu badanych konstruktów tj. PNPLA3, 

STAT5B oraz ALCAM (p<0,05 dla wszystkich porównań). Zmiany te sugerują wiązanie 

miRNA oraz negatywną regulację docelowych transkryptów. Dla dwóch pozostałych 

konstruktów (LDLRAD2 i ILF3) nie obserwowano różnic w porównaniu do transfekcji 

kontrolą negatywną (p>0,05 dla wszystkich porównań). Dla trzech genów tj. PNPLA3, 

STAT5B oraz ALCAM w celu potwierdzenia obserwowanych zmian, analizę aktywności 

lucyferazy po transfekcji miRNA przeprowadzono również w komórkach linii HEK293T. 

Dla wszystkich badanych cząsteczek potwierdzono zależności obserwowane w komórkach 

Huh7.5, tj. istotnie obniżoną aktywność lucyferazy pod wpływem mimikry i podwyższoną 
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na skutek inhibicji miR-335-3p, miR-106b-3p oraz miR-331-3p (p<0,05 dla wszystkich 

porównań) (rycina 24B). 

 

 
Rycina 24. Wpływ analogów i inhibitorów miRNA na aktywność lucyferazy w linii 

komórkowej (A) Huh7.5 oraz (B) HEK293T (linia kontrolna). Komórki transfekowano 

plazmidowym DNA obejmującym fragment 3’ UTR wybranych genów oraz analogami 

(mimic) i inhibitorami miRNA. Na wykresach przedstawiono stosunek luminescencji 

lucyferaz Firefly oraz Renilla w poszczególnych próbach, który wyrażono w jednostkach 

bezwzględnych, a jako 1 przyjmowano względną aktywność lucyferaz próby transfekowanej 

plazmidem reporterowym oraz miRNA NC (kontrola negatywna). Słupki przedstawiają 

wartość średnią ± SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w wartościach p i 

oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

W celu potwierdzenia, że obserwowane zmiany aktywności lucyferazy powodowane 

są bezpośrednim wiązaniem miRNA, skonstruowano wektory zawierające mutację w miejscu 

wiązania tych cząsteczek. W przypadku PNPLA3 i STAT5B wprowadzenie mutacji 

skutkowało brakiem istotnych zmian aktywności lucyferazy po transfekcji analogiem 

miRNA (aktywność porównywalna z kontrolą negatywną). Przeciwnie, w przypadku 
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sekwencji niezawierającej mutacji (WT) obserwowano spadek aktywności lucyferazy 

wynikający z wiązania miRNA i negatywnej regulacji transkryptu. Zależności tych nie 

obserwowano dla konstruktu zawierającego fragment 3’ UTR ALCAM. W przypadku tego 

genu wprowadzenie mutacji nie skutkowało brakiem zmiany aktywności lucyferazy, nadal 

obserwowano spadek w porównaniu do NC. Dodatkowo komórki zawierające zmutowany 

konstrukt transfekowano również inhibitorem miR-331-3p i podobnie jak w przypadku 

analoga obserwowano wpływ na aktywność lucyferazy (wzrost aktywności, jak w przypadku 

konstruktu typu dzikiego). Wyniki te sugerują, że transfekcja komórek analogiem miR-331-

3p prowadzi do negatywnej regulacji ALCAM jednak nie na skutek bezpośredniego wiązania 

tej cząsteczki w wytypowanym na podstawie analiz in silico miejscu. Wyniki zestawiono na 

rycinie 25.  

 

 

 
Rycina 25. Wpływ mutagenezy miejsc wiązania miRNA na względną aktywność lucyferazy 

w linii komórkowej Huh7.5. Komórki transfekowano plazmidowym DNA obejmującym 

fragment 3’ UTR wybranych genów. Analizie poddano konstrukty typu dzikiego (WT) oraz 

z wprowadzoną mutacją (MUT) w miejscu wiązania badanych miRNA. Następnie komórki 

transfekowano analogami (mimic) i inhibitorami miRNA. Na wykresach przedstawiono 

stosunek luminescencji lucyferaz Firefly oraz Renilla w poszczególnych próbach, który 

wyrażono w jednostkach bezwzględnych, a jako 1 przyjmowano względną aktywność 
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lucyferaz próby transfekowanej plazmidem reporterowym oraz miRNA NC (kontrola 

negatywna). Słupki przedstawiają wartość średnią ± SD. Istotność statystyczną wyników 

wyrażono w wartościach p i oznaczono gwiazdkami (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

 

7. Wpływ miRNA na poziom mRNA i białka regulowanych genów 

Po potwierdzeniu bezpośredniej interakcji miRNA z wytypowanymi mRNA, 

postanowiono sprawdzić czy cząsteczki te wpływają również na endogenny poziom 

regulowanych genów. W tym celu komórki linii Huh7.5 transfekowano analogami i 

inhibitorami miRNA (miR-335-3p, miR-106b-3p i miR-331-3p), a następnie badano poziom 

mRNA oraz białka (PNPLA3, STAT5B i ALCAM).  

Analiza ekspresji mRNA wykazała istotny wpływ miR-335-3p oraz miR-106b-3p na 

endogenny poziom PNPLA3 oraz STAT5B, odpowiednio. Traktowanie komórek miRNA 

skutkowało istotną statystycznie zmianą poziomu regulowanych mRNA w komórkach linii 

Huh7.5 (p<0,05). W przypadku nadekspresji miR-335-3p spadek ekspresji PNPLA3 wynosił 

11% (p<0,01), natomiast w przypadku inhibicji odnotowano wzrost o 30,1% (p<0,001). Z 

kolei w przypadku miR-106b-3p, nadekspresja skutkowała obniżeniem poziomu mRNA 

STAT5B o ok. 33,8%, natomiast inhibicja wzrostem o ok. 37,3% (p<0,001 dla obydwu 

porównań).  

W przypadku miR-331-3p oraz ALCAM nie wykazano istotnego wpływu tej cząsteczki na 

endogenny poziom mRNA ALCAM (p>0,05 zarówno dla mimikry, jak i inhibicji miR-335-

3p). Wyniki zestawiono na rycinie 26A.  

Następnie oceniono wpływ badanych miRNA na ekspresję docelowych genów na 

poziomie białka. Wyniki rozdziału elektroforetycznego analizowanych białek wraz z 

białkami referencyjnymi (kontrola ilości nałożonego białka) po transfekcji miRNA 

przedstawiono na rycinie 26B. Różnice na poziomie białka obserwowano tylko dla PNPLA3 

i STAT5B i odpowiadały one zmianom obserwowanym na poziomie mRNA. Odnotowany 

efekt działania miRNA na poziomie białka był bardzo słabo zaznaczony. Najbardziej 

widoczną zmianę ilości białka zaobserwowano po nadekspresji miR-106b-3p oraz miR-335-

3p (Rycina 24B). W przypadku białka ALCAM nie odnotowano zmian poziomu po 

transfekcji miR-331-3p, co jest zgodne z analizami na poziomie mRNA (Rycina 24B).  
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Rycina 26. Wpływ badanych miRNA na endogenny poziom ekspresji wybranych genów na 

poziomie mRNA (A) oraz białka (B). (A) krotność zmiany wyliczona zgodnie z formułą 2-

ΔΔCq, względem genu referencyjnego (ACTB) oraz próby transfekowanej badanym miRNA 

(NC). Za 1 przyjęto wartość znormalizowanej krotności ekspresji w próbie transfekowanej 

miRNA NC. Słupki przedstawiają wartość średnią ± SD. (B) analiza poziomu białka techniką 

Western blot; górny prążek przedstawia białko badane, dolny białko referencyjne będące 

kontrolą ilości białka w ścieżce. Analizy wykonano w co najmniej trzech niezależnych 

powtórzeniach biologicznych oraz dwóch powtórzeniach technicznych w każdym 

eksperymencie. 

 

8. Wpływ PNPLA3 i STAT5B na replikację i infekcyjność HCV in vitro 

Po wykazaniu wpływu miR-335-3p oraz miR-106b-3p na replikację HCV in vitro oraz 

na endogenny poziom PNPLA3 i STAT5B, w następnym etapie badań postanowiono 

sprawdzić czy regulacja cyklu życiowego wirusa przez miRNA może być powodowana 

wpływem na wytypowane transkrypty.  

W pierwszym etapie badań wyciszono ekspresję PNPLA3 i STAT5B z wykorzystaniem 

mieszanin cząsteczek siRNA. Efekt wyciszenia potwierdzono na poziomie białka, 48 h po 



 
IV. WYNIKI 

105 
 

transfekcji (rycina 27). Następnie komórki transfekowano konstruktami HCV (HJ3-5/GLuc 

oraz H777S.3/GLuc) i mierzono poziom replikacji poprzez ocenę aktywności GLuc.  

Zaobserwowano, że wyciszenie genu PNPLA3 nie wpływa istotnie na replikację HCV 

(kinetyka zmian jak w kontroli negatywnej - miR-124). Natomiast wyciszenie genu STAT5B 

istotnie nasila replikację obydwu konstruktów HCV 48, 72 i 96 h po transfekcji. Analiza 

liczby komórek nie wykazała istotnych różnic między badanymi próbami (p>0,05 dla 

wszystkich porównań) (rycina 28B). 

 

 

Rycina 27. Efekt wyciszenia badanych genów za pomocą mieszaniny specyficznych siRNA 

oceniony techniką Western blot 48 h po transfekcji. Górny prążek reprezentuje białko badane, 

dolny białko referencyjne (kontrola ilości nałożonego białka). Marker: marker wielkości; 

siRNA Ctrl: kontrola negatywna siRNA. 
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Rycina 28. (A) Kinetyka zmian replikacji HCV (HJ3-5 oraz H77S.3) mierzona jako 

aktywność Gaussia Luciferase (GLuc) po transfekcji komórek linii Huh7.5 siRNA (40 μM). 

hpt: godziny po transfekcji. (B) Ocena liczby komórek w próbach, w których mierzono 

aktywność GLuc. Za 100% przyjęto liczbę komórek w próbie kontrolnej, transfekowanej 

miR-124, a wyniki wyrażono jako procent kontroli. Słupki przedstawiają wartość średnią ± 

SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w wartościach p i oznaczono gwiazdkami 

(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). siRNA Ctrl: kontrola negatywna siRNA. 

 

Ze względu na potencjalny wpływ wytypowanych genów na składanie i uwalnianie 

wirionów (zwłaszcza w przypadku PNPLA3 i jego związku z LDs) postanowiono również 

zbadać wpływ wyciszenia ekspresji PNPLA3 i STAT5B na infekcyjność HCV w komórkach 

linii Huh7.5. W tym celu komórki transfekowano mieszaninami siRNA oraz konstruktem 

HJ3-5, a następnie przeprowadzono test zdolności tworzenia jednostek infekcyjnych (ang. 

focus forming, FF). Wyniki zestawiono na rycinie 29. 

Wykazano, że wyciszenie STAT5B istotnie wpływa na wzrost składania i uwalniania 

nowych wirionów, w porównaniu do kontroli negatywnej (p<0,05). Wyciszenie tego genu 

skutkowało zwiększoną zdolnością wirusa do tworzenia klastrów zainfekowanych komórek. 

Obserwacja ta jest zgodna z wykazanym w poprzednim eksperymencie nasileniem replikacji 

po wyciszeniu STAT5B. Z kolei, po wyciszeniu PNPLA3 nie obserwowano istotnych zmian 

w infekcyjności wirusa (ilość jednostek porównywalna do kontroli negatywnej, p>0,05). 
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Rycina 29. Ocena infekcyjności HCV (HJ3-5) po wyciszeniu genów PNPLA3 i STAT5B w 

komórkach linii Huh7.5. Infekcyjność oceniono testem zdolności tworzenia jednostek 

infekcyjnych (ang. focus forming, FF). Klastry zainfekowanych komórek zidentyfikowane 

przez barwienie antygenu rdzeniowego HCV uznawano za pojedyncze ognisko zakaźne, a 

wyniki wyrażono jako ilość jednostek kształtujących ognisko (jednostek infekcyjnych) na ml 

tj. FFU/ml. Eksperyment wykonano dwa razy w duplikatach dla każdej próby. Słupki 

przedstawiają wartość średnią ± SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w 

wartościach p i oznaczono gwiazdkami (*p<0,05). siRNA Ctrl: kontrola negatywna siRNA. 

 

9. Wpływ polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w miejscu wiązania miRNA na 

oddziaływanie miRNA—mRNA 

W kolejnym etapie badań analizie poddano regiony 3’ UTR wyselekcjonowanych 

genów w celu poszukiwania zdeponowanych w bazach danych, potwierdzonych SNP 

występujących w miejscach wiązania badanych miRNA.  

Zidentyfikowano jedną taką zmianę w regionie 3’ UTR genu PNPLA3 (rs886057602, 

NM_025225.2(PNPLA3):c.*141T>G), w miejscu wiązania miR-335-3p (zamiana 

ATGAAAA na AGGAAAA). W celu sprawdzenia, czy występowanie tego polimorfizmu 

może mieć wpływ na interakcję miR-335-3p–PNPLA3 zaprojektowano konstrukt 

zawierający SNP (allel G), a następnie transfekowano komórki linii Huh7.5 albo konstruktem 

z SNP, albo typu dzikiego oraz analogiem miRNA. Wykazano, że zamiana pojedynczego 

nukleotydu w pozycji 7 regionu „seed” jest wystarczająca, aby osłabić negatywną regulację 

przez miRNA-335-3p. W przypadku konstruktu z SNP transfekcja miR-335-3p nie 

wywoływała istotnej zmiany aktywności lucyferazy, co może świadczyć o braku degradacji 

transkryptu. Przeciwnie, w przypadku sekwencji typu dzikiego, zgodnie z oczekiwaniami, 

obserwowano spadek aktywności lucyferazy po transfekcji miRNA. Wyniki analizy 

zestawiono na rycinie 30.  
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Rycina 30. Wpływ występowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) w miejscu 

wiązania miR-335-3p na regulację ekspresji PNPLA3. Komórki transfekowano 

plazmidowym DNA obejmującym fragment 3’ UTR PNPLA3 typu dzikiego (WT) lub 

zawierającym SNP rs886057602 (zmiana T na G w pozycji 7 regionu seed) oraz analogiem 

miR-335-3p. Na wykresie przedstawiono stosunek luminescencji lucyferaz Firefly oraz 

Renilla w poszczególnych próbach, który wyrażono w jednostkach bezwzględnych, a jako 1 

przyjmowano względną aktywność lucyferaz próby transfekowanej plazmidem 

reporterowym oraz miRNA NC (kontrola negatywna). Słupki przedstawiają wartość średnią 

± SD. Istotność statystyczną wyników wyrażono w wartościach p i oznaczono gwiazdkami 

(***p<0,001). WT: sekwencja typu dzikiego; NC: negatywna kontrola; SNP sekwencja 

zawierająca polimorfizm (T>G). 

Mając na uwadze asocjację badanego polimorfizmu ze stłuszczeniem wątroby oraz 

wykazany w badaniach własnych wpływ miR-335-3p na ekspresję PNPLA3, występowanie 

tej zmiany zbadano również w grupie chorych z pWZW C (N=117) oraz zdrowych dawców 

(N=80). Przykładowy wynik sekwencjonowania przedstawiono na rycinie 21. U żadnej 

osoby badanej nie znaleziono wariantu polimorficznego, u wszystkich potwierdzono 

ancestralny allel T (wariant homozygotyczny TT). 
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Rycina 31. Przykładowy wynik analizy występowania polimorfizmu w regionie 3’ UTR 

genu PNPLA3, w miejscu wiązania miR-335-3p. (A) Analiza HRM - brak odchyleń w 

krzywych topnienia świadczący o braku zmian nukleotydów w badanej sekwencji. (B) 

reakcja sekwencjonowania produktów PCR metodą Sangera przeprowadzona w celu 

potwierdzenia wyników analizy HRM. 
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V. DYSKUSJA 

Wiele badań wskazuje, że miRNA pełnią funkcję przekaźników podczas interakcji 

wirus-gospodarz, modulując odpowiedź przeciwwirusową oraz progresję uszkodzenia 

wątroby w pWZW C. Ponadto cząsteczki te są stabilne i możliwe do oznaczenia w płynach 

ustrojowych, w związku z czym stanowią potencjalne źródło nieinwazyjnych markerów 

prognostycznych i predykcyjnych. Mając powyższe na uwadze celem pracy doktorskiej było 

poznanie znaczenia wybranych miRNA w rozwoju i przebiegu pWZW C. Przeprowadzona 

analiza ekspresji 179 wybranych krążących miRNA wykazała istotnie zmieniony profil 

ekspresji tych cząsteczek u chorych. Około 30% miRNA (N=51) wykazywało ponad 2-

krotnie zwiększoną ekspresję w przebiegu zakażenia. Wyniki te są zgodne z doniesieniami 

innych autorów na temat zmienionej ekspresji różnych krążących miRNA w przebiegu 

pWZW C [187-189]. Znamienita większość badanych miRNA wykazywała podwyższoną 

ekspresję tj. 51 miRNA względem 7 miRNA o obniżonym poziomie. Może to wynikać z 

tego, że analizą objęto głównie cząsteczki o potencjalnej aktywności przeciwwirusowej, czyli 

te, które mogą bezpośrednio lub pośrednio regulować szlaki sygnałowe istotne dla 

odpowiedzi immunologicznej oraz rozwoju zmian patologicznych w wątrobie (na podstawie 

analiz in silico). Zatem obserwowany wzrost ekspresji miRNA u chorych może być zarówno 

elementem odpowiedzi przeciwwirusowej gospodarza, jak również może być stymulowany 

przez HCV i sprzyjać przetrwaniu wirusa w warunkach presji środowiska. Jednym z 

mechanizmów nasilenia ekspresji miRNA jest zależna od wirusa aktywacja receptorów 

rozpoznawania patogenów (ang. pathogen recognition receptors, PRRs). Receptory te 

rozpoznają szerokie spektrum motywów wspólnych dla wirusów i aktywują kaskady szlaków 

efektorowych w tym miRNA. Następnie, krążące miRNA modulują działanie komórek 

układu immunologicznego wpływając tym samym na przebieg zakażenia [190]. Do walidacji 

ekspresji wybrano 5 miRNA: miR-106b-3p, miR-145-5p, miR-324-5p, miR-331-3p i miR-

335-3p, których przydatność jako biomarkerów oraz znaczenie biologiczne w pWZW C nie 

zostały dotąd zbadane. Jako kontrolę pozytywną w analizie ekspresji miRNA zastosowano 

miR-122, którego ekspresja jest podwyższona w pWZW C. miR-122 stanowi ok. 70% 

całkowitej puli miRNA w wątrobie i jest niezbędna do replikacji HCV [191]. W pracy 

wykazano ok. 3,5-krotnie wyższą ekspresję miR-122 u chorych z pWZW C. 

Na etapie walidacji ekspresji potwierdzono istotnie zwiększoną ekspresję wszystkich 

analizowanych miRNA w grupie chorych z pWZW C. Krotność zmiany u chorych wynosiła: 

miR-106b-3p – 3,5, miR-145-5p – 1,8, miR-324-5p – 2,3 miR-331-3p – 3,2 i miR-335-3p – 

4,4. Podwyższoną ekspresję miR-106b-3p oraz miR-324-5p wykazali również Zhang i wsp. 

[189]. W badaniach tych autorów krotność ekspresji miR-106b-3p wynosiła 3,4, natomiast 
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miR-324-5p wynosiła 2,3, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi w pracy. Natomiast dla 

miR-335-3p autorzy odnotowali zmniejszoną ekspresję tj. 0,01x surowicy chorych z pWZW 

C (materiał łączony, N=10). W piśmiennictwie można znaleźć wiele badań, w których te 

same miRNA wykazują odmienny profil ekspresji. Rozbieżności te mogą wynikać z 

zastosowanego materiału (osocze vs surowica), różnych kryteriów selekcji grupy badanej 

oraz braku endogennej kontroli do normalizacji poziomu krążących miRNA. Co więcej, na 

wyniki analizy mogą również wpływać różnice w metodach izolacji i analizy ekspresji. 

Dobór cząsteczki referencyjnej jest kluczowy w badaniach ekspresji miRNA. Jednakże 

znalezienie odpowiedniej kontroli miRNA o stabilnej ekspresji jest trudne ze względu na to, 

że ekspresja tych cząsteczek może być różna z uwagi na m. in. zaawansowanie zmian 

patologicznych w wątrobie, genotyp HCV, przebyte leczenie przeciwwirusowe itp. [104]. 

Dlatego też w pracy do badań zakwalifikowano jednolitą grupę chorych zakażonych HCV o 

genotypie 1, uprzednio nieleczonych przeciwwirusowo oraz bez zaawansowanych zmian 

patologicznych w wątrobie (zasięg włóknienia – S oraz aktywność zapalna – G wg skali 

Scheuera na poziomie 1-2). W badaniach własnych, na etapie przesiewowej analizy miRNA 

wyniki normalizowano względem dwóch cząsteczek referencyjnych tj. RNA typu spike-in 

oraz endogennej cząsteczki – miR-191-5p, dla której wykazano stabilną ekspresję w 

badanych grupach. Natomiast na etapie walidacji ekspresji stosowano kontrole typu spike-in 

tj. cel-miR-238. Kontrole typu spike-in stosuje się w celu normalizacji wyników, w tym 

skorygowania różnic wynikających z izolacji i odwrotnej transkrypcji RNA oraz obecności 

inhibitorów PCR. Nie zastosowano endogennej kontroli, ze względu na to, że w badanej 

grupie nie wykazano stabilnej ekspresji testowanych potencjalnych kontroli miRNA, w tym 

miR-16, które jest często stosowane w badaniach u chorych z pWZW C.  

Dane z piśmiennictwa wskazują na przydatność oznaczania ekspresji krążących 

miRNA do przewidywania odpowiedzi na leczenie przeciwwirusowe z zastosowaniem 

pegIFN-α i RBV [192-195]. W badaniach własnych na etapie przesiewowej analizy ekspresji 

wybranych miRNA (miR-106b-3p, miR-145-5p, miR-324-5p, miR-331-3p i miR-335-3p) 

wykazano istotnie wyższy poziom tych miRNA u chorych odpowiadających na leczenie 

przeciwwirusowe (grupa SVR) w porównaniu do chorych nieodpowiadających (grupa NR). 

Obserwacji tej nie potwierdzono na etapie walidacji ekspresji. Ta rozbieżność wynika 

prawdopodobnie z niskiej liczebności grup oraz łączenia materiału na etapie analizy 

przesiewowej, co może maskować różnice ekspresji między próbami. Biorąc pod uwagę 

stosunkowo szeroki zakres wartości ekspresji miRNA (rozrzut) w obrębie chorych, nie można 

wykluczyć, iż w pierwszym etapie badań analizowano ekspresję u chorych z SVR 

prezentujących wysoki poziom analizowanych miRNA.  
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Analiza korelacji ekspresji miRNA z poziomem biochemicznych markerów 

uszkodzenia wątroby wykazała słabą dodatnią korelację miR-145 z AST i GGTP oraz miR-

106b-3p i miR-331-3p z AST. Trend ten wskazuje, że ekspresja wymienionych miRNA jest 

wyższa u chorych z większym uszkodzeniem wątroby w przebiegu pWZW C, co z kolei może 

być związane z większym uwalniam tych cząsteczek z hepatocytów do krwi. W 

piśmiennictwie korelacja ekspresji krążących miRNA z poziomem AST i ALT najczęściej 

jest obserwowana dla miR-122 [189, 196]. Obecnie w celu nieinwazyjnej oceny uszkodzenia 

wątroby wykorzystuje się głównie oznaczanie poziomu ALT i AST w surowicy. Jednakże 

nie są to markery idealne, gdyż wątroba nie jest jedynym ich źródłem. Enzymy te występują 

m. in. w mięśniach szkieletowych, przewodzie pokarmowym, tkance tłuszczowej (ALT), 

sercu (AST) i komórkach krwi (AST) [197]. W przypadku miR-122, cząsteczka ta występuje 

prawie wyłącznie w wątrobie, stąd jej zmieniony poziom wydaje się być bardziej 

specyficznym wykładnikiem stanu wątroby. Weis i wsp. pokazali, że ocena ekspresji miR-

122 wraz z miR-151a-5p imiR-486-5p jest bardziej przydatna do różnicowania chorych z 

włóknieniem i HCC (AUC=0,94, czułość=80%, specyficzność=95%), w porównaniu do 

obecnie używanego markera tj. alfa-fetoproteiny (AUC=0,64) [198]. 

Istotnym zagadnieniem w badaniach krążących miRNA u chorych z pWZW C jest 

korelacja ekspresji miRNA w osoczu/surowicy z ich ekspresją w wątrobie. W niniejszej pracy 

nie było możliwości przeanalizowania poziomu wytypowanych miRNA w wątrobie osób 

badanych, jednak dostępne dane literaturowe wskazują, że ekspresja tych cząsteczek tj. miR-

106b, miR-145, miR-324 oraz miR-335 jest również zaburzona w hepatocytach w przebiegu 

chorób wątroby. Należy zaznaczyć, że miRNA są uwalnianie do płynów ustrojowych na 

skutek śmierci komórek (apoptoza, nekroza), egzocytozy oraz pakowania do eksosomów, 

zatem toczący się proces patologiczny w tkance, może zmieniać ogólną pulę miRNA w 

krążeniu. W związku z tym, że cząsteczki te mogą być uwalnianie do krążenia selektywnie, 

to ich poziom w krążeniu może odpowiadać poziomowi w tkance, może być zmieniony tylko 

w krążeniu/tkance lub też korelować ujemnie [199]. Selitsky i wsp. wykazali, ze ekspresja 

miR-145-5p jest podwyższona w wątrobie chorych z WZW C, natomiast miR-335-3p oraz 

miR-106b-3p podwyższona w wątrobie chorych z pWZW typu B (brak danych na temat 

pWZW C) [200]. Z kolei Noorali i wsp. analizując ekspresję miRNA w komórkach linii 

Huh7.5 transfekowanych HCV o genotypie 1b odnotowali istotnie zwiększoną ekspresję m. 

in. miR-145 (krotność zmiany 13,56) oraz miR-335 (krotność zmiany 3,37) [201]. Fiorino i 

wsp. wykazali wyższą ekspresję miR-324 w wątrobie chorych z HBV-zależnym HCC w 

porównaniu do chorych bez zmian nowotworowych [202]. Natomiast Jin i wsp. 

zaobserwowali, że ekspresja miR-331-3p jest zmniejszona w wątrobie w przypadku HCC w 
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porównaniu do zdrowej tkanki [203]. Badania na myszach z niealkoholowym stłuszczeniem 

wątroby również wykazały zmieniony profil ekspresji miR-145, miR-335 oraz miR-106b w 

wątrobie, przy czym dla miR-335-5p autorzy wykazali ponad 2-krotny wzrost ekspresji w 

porównaniu do grupy kontrolnej [204]. Zmiana ekspresji badanych w niniejszej pracy 

miRNA towarzysząca zaburzeniom metabolizmu lipidów w wątrobie sugeruje ich 

potencjalne znaczenie dla przebiegu zakażenia HCV oraz uszkodzenia wątroby. Cykl 

życiowy HCV jest ściśle powiązany z lipidami, a obecność wirusa przyczynia się do zaburzeń 

metabolizmu lipidów w wątrobie i poza nią. Te zaburzenia mogą się manifestować 

opornością na insulinę, zmienionym profilem lipidowym w surowicy, nieprawidłową 

akumulacją lipidów w hepatocytach (stłuszczenie) itp. [205, 206]. HCV może bezpośrednio 

indukować lipogenezę w hepatocytach de novo, jak również wykorzystywać lipidy 

syntetyzowane poza komórkami. Wzmożona synteza lipidów w trakcie zakażenia HCV 

sprzyja namnażaniu wirusa oraz składaniu i pakowaniu nowopowstałych wirionów, które 

dalej są uwalniane z hepatocytów z wykorzystaniem membran, kropli tłuszczowych i 

lipoprotein (zebrane w [207]).  

Do badań funkcjonalnych wybrano 3 miRNA o największej różnicy ekspresji u 

chorych z pWZW C względem zdrowych dawców tj.: miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-

335-3p. Wykazano istotny wpływ badanych miRNA na proliferację, cykl komórkowy i 

apoptozę komórek linii Huh7.5 (opisano w tabeli 15). Sugeruje to, że poprzez osłabianie lub 

nasilanie procesów komórkowych badane miRNA mogą wpływać na przebieg WZW C. Z 

drugiej strony poprzez wpływ na ekspresję miRNA, zarówno gospodarz jak i wirus mogą 

regulować rozwój zakażenia, replikację HCV, odpowiedź immunologiczną oraz uszkodzenie 

wątroby w przebiegu pWZW C. Dla przykładu, wykazano, że nasilenie apoptozy 

hepatocytów może przyczyniać się do hamowania rozprzestrzeniania HCV w organizmie 

zakażonych osób, a nawet prowadzić do eliminacji zakażenia. Z drugiej strony apoptoza 

może sprzyjać uszkodzeniu wątroby w przebiegu WZW C (zebrane w [208]). Dane z 

piśmiennictwa, które zostały opublikowane w trakcie przygotowywania pracy, również 

potwierdzają znaczenie miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p w regulacji proliferacji, 

cyklu komórkowego i apoptozy, co sugeruje, że cząsteczki te modulują kluczowe szlaki 

komórkowe (tabela 15). Jednakże znamienita większość dostępnych badań dotyczy innych 

niż hepatocyty komórek. Wykazany w niniejszej pracy wpływ miRNA na omawiane procesy 

komórkowe wraz z danymi z piśmiennictwa zestawiono w tabeli 15. W przypadku miR-106b-

3p w pracy obserwowano hamowanie proliferacji, przy czym dane z piśmiennictwa wskazują, 

że miR-106b (autorzy nie podają czy -3p, czy -5p) nasila proliferację komórek raka wątroby. 

W pracy nie zaobserwowano istotnego wpływu miR-331-3p na proliferację, jednak notowano 
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spadek liczby komórek po transfekcji zarówno analogiem, jak i inhibitorem. Dane z 

piśmiennictwa są rozbieżne i wskazują, że miR-331-3p może zarówno nasilać, jak i hamować 

proliferację w różnych typach komórek [203, 209]. W odniesieniu do miR-335-3p dostępna 

jest tylko jedna praca, w której wykazany wpływ na badane procesy komórkowe jest zgodny 

z badaniami własnymi, jednak dotyczy ona komórek gruczolakoraka płuc [210]. 

Obserwowane różnice w badaniach własnych i innych autorów wynikają m. in. z tego, że w 

różnych typach komórek miRNA mogą regulować inne docelowe mRNA. Jedna cząsteczka 

miRNA może regulować wiele różnych mRNA, a jedno mRNA może być regulowane przez 

wiele miRNA. Co więcej dostępność miejsc wiązania w obrębie regulowanych transkryptów 

może wykazywać różnice w zależności od typu komórki, jak również zmieniać się w 

przebiegu procesów patologicznych (tj. zmiany zapalne i nowotworowe, infekcja wirusowa 

itp.). Ponadto, zmieniona ekspresja innych miRNA w komórce, które mają te same miejsca 

wiązania (lub miejsca te znajdują się w pobliżu wiązania badanego miRNA) może regulować 

dostępność sekwencji i wiązanie badanej cząsteczki. Należy mieć również na uwadze, że 

nadekspresja pojedynczej cząsteczki może wpływać na wiele różnych mRNA w komórce, co 

również może modulować aktywność innych miRNA. Istotnym aspektem podczas 

analizowania danych literaturowych jest to, że autorzy często stosują dwuniciowe miRNA, 

które obejmują zarówno cząsteczkę powstającą z ramienia 3p, jak i 5p, w związku z czym 

spektrum regulowanych mRNA w porównaniu do stosowania cząsteczek tylko -3p lub -5p 

może być różne. 
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Tabela 15. Wpływ badanych miRNA na proliferację, cykl komórkowy i apoptozę – 

zestawienie wyników badań własnych i danych z piśmiennictwa. 

miRNA Badania własne Dane z piśmiennictwa 

miR-106b-3p  obniża tempo proliferacji 

 zwalnia cykl komórkowego 

 zmniejsza apoptozę 

 nasila proliferację i inwazyjność komórek 

raka rak płaskonabłonkowy przełyku poprzez 

regulację ZNFR3 [211]. 

 miR-106b-3p/5p: nasila proliferację i 

przerzutowanie HCC poprzez regulację 

DAB2 [212]. 

 miR-106b-3p/5p: nasila wzrost i hamuje 

apoptozę komórek raka jamy nosowo-

gardłowej poprzez regulację PTEN [213]. 

miR-331-3p  brak istotnych zmian proliferacji 

(obserwowany spadek po 

transfekcji zarówno analogiem 

jak i inhibitorem) 

 przyspiesza cykl komórkowy 

 nasila apoptozę 

 nasila proliferację i przerzutowanie HCC 

przez regulację E2F1 oraz ING5 [203] [185]. 

 hamuje proliferację i nasila apoptozę w 

komórkach linii raka jelita grubego poprzez 

wpływ na HER2 [214]. 

 hamuje proliferację i przerzutowanie komórek 

raka jajnika poprzez wpływ na RCC2 [209]. 

miR-335-3p  obniża tempo proliferacji 

 zwalnia cykl komórkowy 

 nasila apoptozę 

 hamuje proliferację i migrację, nasila apoptozę 

komórek gruczolaka płuc poprzez wpływ na 

COPB2 [210]. 

 miR-335-3p/5p: spadek proliferacji, 

inwazyjności i zdolności przerzutowania, 

zwolnienie cyklu komórkowego komórek raka 

szyjki macicy [215]. 

 miR-335-5p hamuje proliferację i inwazyjność 

komórek raka jajnika przez regulację DKK1 

[216]. 

 

Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p 

wpływają na proliferację, cykl komórkowy oraz apoptozę hepatocytów, co może być istotne 

dla cyklu życiowego HCV oraz progresji pWZW C. Jednakże w celu poznania biologicznej 

roli badanych miRNA niezbędne jest określenie docelowych mRNA oraz szlaków 

sygnałowych, przez które cząsteczki te regulują ww. procesy w komórkach linii Huh7.5, co 

wymaga dalszych badań. 

Mając na uwadze wyniki badań własnych oraz dane literaturowe wskazujące, że 

miRNA są ważnymi regulatorami cyklu życiowego HCV zbadano również wpływ miR-
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106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p na replikację HCV w komórkach linii Huh7.5. 

Wykazano, że nadekspresja wszystkich badanych miRNA istotnie zmniejsza replikację HCV. 

Co ciekawe, w przypadku inhibicji tych cząsteczek, nie obserwowano zmian w replikacji. 

Być może inhibicja nie wywiera zauważalnego wpływu na badany proces z uwagi na niski 

poziom badanych miRNA w komórkach linii Huh7.5. Ponadto wykazano, że miR-106b-3p, 

miR-331-3p i miR-335-3p nie wywierają wpływu na replikację HAV in vitro. Sugeruje to, że 

cząsteczki te regulują bezpośrednio RNA HCV i/lub mRNA kluczowe dla replikacji HCV, a 

nie ogólne szlaki istotne dla wirusów RNA zapalenia wątroby. W celu sprawdzenia, czy 

obserwowany spadek replikacji HCV mógł być wynikiem bezpośredniej regulacji HCV RNA 

przeanalizowano sekwencję konstruktów HCV wykorzystanych w pracy. Wykazano 

obecność sekwencji komplementarnej w obrębie części kodującej genomu HCV dla miR-

106b-3p (HCV o genotypie 1a) oraz dla miR-335-3p tj. cząsteczki komplementarnej do miR-

335-5p (HCV o genotypie 2a). Natomiast, nie znaleziono miejsc wiązania dla cząsteczki miR-

331-3p oraz miR-335-3p. Obecność tych sekwencji wskazuje na możliwość oddziaływań 

miRNA z genomem HCV, jednak potwierdzenie tych interakcji wymaga dalszych badań. 

Występowanie bezpośrednich oddziaływań może tłumaczyć spadek replikacji wirusa w 

wyniku nadekspresji analizowanych miRNA. Jednakże mając na uwadze, że cząsteczki te 

regulują szereg różnych mRNA w komórce oraz że porównywalny wpływ na replikację 

wykazano dla wszystkich 3 cząsteczek (również miR-331-3p) pośredni wpływ na cykl 

życiowy HCV jest równie prawdopodobny. Wykazany w pracy wzrost ekspresji tych miRNA 

u chorych z pWZW C oraz ich negatywny wpływ na replikację HCV może być elementem 

odpowiedzi na infekcję, mającej na celu eliminację wirusa. Z drugiej strony obniżenie 

replikacji HCV w warunkach presji środowiska może być mechanizm ułatwiających 

długotrwałe przetrwanie wirusa. Yamane i wsp. pokazali, że HCV jest wrażliwy na stres 

oksydacyjny w hepatocytach w przebiegu infekcji, co odróżnia HCV od innych patogennych 

wirusów RNA. Replikacja HCV jest regulowana przez peroksydację lipidów, zapewniając 

mechanizm obniżania replikacji w tkance objętej stresem oksydacyjnym, co prawdopodobnie 

umożliwia przetrwanie HCV [217].  

Należy podkreślić, że zaobserwowany w niniejszej pracy wpływ miR-106b-3p, miR-331-3p 

oraz miR-335-3p na replikację HCV jest oryginalnym osiągnięciem wskazującym na 

znaczenie tych cząsteczek w regulacji cyklu życiowego HCV. Jednakże mechanizmy leżące 

u podstaw wykazanego wpływu na replikację HCV pozostają nadal do wyjaśnienia.  

Na podstawie analiz in silico. dla badanych miRNA wytypowano w pracy potencjalnie 

regulowane mRNA: (1) STAT5B (miR-106b-3p), (2) ALCAM (miR-331-3p) oraz (3) PNPLA3 

(miR-335-3p). Wśród kryteriów selekcji genów było ich potencjalne znaczenie w odpowiedzi 
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immunologicznej, cyklu życiowym wirusa i/lub rozwoju uszkodzenia wątroby w przebiegu 

pWZW C.  

(1) Białka STAT5 są członkami rodziny czynników transkrypcyjnych STAT (ang. signal 

transducer and activator of transcription, STAT). W odpowiedzi m. in. na cytokiny i 

czynniki wzrostu białka STAT ulegają fosforylacji i działają jako aktywatory transkrypcji 

wielu genów, w tym zaangażowanych w generowanie odpowiedzi przeciwwirusowej. Rolę 

białek STAT5 wykazano w nasilaniu replikacji wirusa brodawczaka ludzkiego [218] oraz 

polimawirusów [219], co sugeruje szerokie wykorzystywanie szlaków sygnałowych STAT5 

przez wirusy. W odniesieniu do STAT5B nie ma żadnych wyników badań dotyczących jego 

znaczenia w cyklu życiowym HCV.  

(2) Białko PNPLA3 (ang. patatin-like phospholipase domain-containing protein 3) wykazuje 

aktywność lipazy triacyloglicerolu i acylotransferazy acyloglicerolu oraz ulega ekspresji 

głównie w tkance tłuszczowej i wątrobie [220] [221]. W komórce PNPLA3 lokalizowane jest 

w obrębie błon komórkowych i kropli lipidowych (LDs) [222],[223]. LDs są miejscem 

docelowym m.in. dla białka rdzenia HCV, które odpowiada za tworzenie otoczki wirusa. W 

zainfekowanych hepatocytach obecność białka rdzenia na powierzchni LDs umożliwia 

tworzenie loci zawierających wirusowe RNA oraz białka niestrukturalne zaangażowane w 

replikację HCV RNA. Są to miejsca inicjacji produkcji w pełni infekcyjnych wirionów. 

Ponadto wirus HCV promuje akumulację LDs w zainfekowanych hepatocytach, w co 

prawdopodobnie zaangażowane są zarówno czynniki gospodarza, jak i wirusa [224].  

(3) Białko ALCAM (ang. activated leucocyte cell adhesion molecule), znane również jako 

CD166, poprzez interakcję z receptorem CD6 pełni istotną rolę w aktywacji i proliferacji 

komórek T CD4+ oraz w oddziaływaniu komórek prezentujących antygen z limfocytami 

[225]. Ma i wsp. odnotowali zwiększoną ekspresję ALCAM w surowicy oraz wątrobie 

chorych z HCC. Ponadto autorzy wykazali, że poziom ALCAM w surowicy koreluje z 

poziomem AFP, a nawet wykazuje większą czułość niż AFP w różnicowaniu chorych z HCC 

i osób zdrowych [226]. 

W pracy wykazano bezpośrednią regulację STAT5B przez miR-106b-3p oraz PNPLA3 przez 

miR-335-3p (testy lucyferazowe). Transfekcja komórek linii Huh7.5 z użyciem miR-106b-

3p i miR-335-3p skutkowała spadkiem ekspresji STAT5B i PNPLA3 na poziomie mRNA i 

białka. Wprowadzenie mutacji w miejscu wiązania tych cząsteczek skutkowało 

upośledzeniem wiązania miRNA i brakiem spadku ekspresji transkryptów. Wyniki te 

sugerują, że wzrost ekspresji miR-106b-3p i miR-335-3p w przebiegu pWZW C mógłby 

prowadzić do obniżenia poziomu STAT5B oraz PNPLA3. Spadek ekspresji PNPLA3 w 

przebiegu pWZW C może mieć kluczowe znaczenie dla zmniejszania ryzyka rozwoju zmian 
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patologicznych w wątrobie. Badania in vitro Brushi i wsp. wykazały, że obniżenie ekspresji 

PNPLA3 skutkuje spadkiem poziomu kolagenu 1α1 oraz α aktyny mięśni gładkich tj. dwóch 

głównych czynników odpowiedzialnych za proces aktywacji komórek gwiaździstych 

wątroby (HSCs) i włóknienia hepatocytów [227]. Z kolei obniżona ekspresja STAT5B może 

powodować zaburzoną sygnalizację szlaku JAK/STAT oraz nieprawidłową aktywację genów 

efektorowych odpowiedzi na IFNs. Dlatego też w pracy zbadano wpływ wyciszenia ekspresji 

STAT5B oraz PNPLA3 na replikację i infekcyjność HCV. Istotne obserwacje odnotowano 

tylko dla STAT5B. Wykazano, że wyciszenie STAT5B nasila replikację oraz zwiększa 

infekcyjność HCV w komórkach linii Huh7.5. Może to być tłumaczone m. in zaburzeniem 

funkcjonowania osi hormonu wzrostu (ang. growth hormone, GH) i insulinopodobnego 

czynnika wzrostu 1 (ang. insulin-like growth factor, IGF-1) w wątrobie. GH jest głównym 

ligandem dla STAT5B, a interakcja GH-STAT5B kontroluje ekspresję IGF-1 w hepatocytach 

i mięśniach. Brak STAT5A/B skutkuje również obniżeniem poziomu IGF-1 w krążeniu, co 

potwierdzono w przebiegu wielu chorób wątroby niezależnie od etiologii [228]. Z kolei 

Helaly i wsp. zaobserwowali, że spadek IFG-1 towarzyszył wzrostowi wiremii HCV w 

krążeniu. Ponadto autorzy wykazali, że zakażenie HCV poprzez wpływ na poziom cytokin 

prozapalnych może przyczyniać się do zmniejszenia wrażliwości hepatocytów na GH, co w 

dalszej perspektywie może prowadzić do zaburzeń metabolizmu glukozy oraz rozwoju 

cukrzycy w przebiegu pWZW C [229].  

W badaniach interakcji ALCAM – miR-331-3p obserwowano spadek ekspresji ALCAM po 

transfekcji miRNA w teście lucyferazowym, jednak mutageneza miejsca wiązania miR-331-

3p nie prowadziła do wzrostu ekspresji ALCAM. Zatem regulowanie docelowego transkryptu 

nie zachodzi na skutek bezpośredniego wiązania miR-331-3p w wytypowanym na podstawie 

analiz in silico miejscu. Być może zwiększona ekspresja miR-331-3p sprzyja wiązaniu 

innych miRNA, co ma miejsce w przypadku gdy miejsca docelowe są zlokalizowane blisko 

siebie w docelowej sekwencji. Zatem wprowadzenie mutacji w jednym miejscu nie jest 

wystarczające do zniesienia regulacji. Obserwowany efekt może być również wynikiem 

wpływu miR-331-3p na dostępność innych miRNA w cytoplazmie, które w normalnych 

warunkach nie regulują ekspresji ALCAM. Wzrost ekspresji miR-331-3p może także 

skutkować nasiloną rekrutacją białek wiążących RNA i negatywną regulacją transkryptu. Nie 

można również wykluczyć, że w sekwencji ALCAM istnieją inne niż te wytypowane w 

analizach in silico miejsca wiązania miR-331-3p. Nie odnotowano również wpływu miR-

331-3p na poziom endogennej ekspresji ALCAM w komórkach linii Huh7.5. 

Mając na uwadze wyniki analizy wpływu wyciszenia STAT5B i PNPLA3 na replikację HCV 

można wnioskować, że obserwowany spadek replikacji wirusa pod wpływem miR-106b-3p 
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i miR-335-3p nie zachodzi bezpośrednio poprzez obniżanie ekspresji wytypowanych genów. 

Co ciekawe, w pracy wykazano, że miR-106b-3p prowadzi do spadku ekspresji STAT5B oraz 

obniżenia replikacji HCV. Przeciwnie wyciszenie STAT5B skutkowało nasileniem replikacji 

wirusa. Należy podkreślić, że odnotowana negatywna regulacja przez badane miRNA 

(zarówno replikacji HCV, jak i badanych procesów komórkowych) jest mniej wydajna niż w 

przypadku stosowania siRNA, gdzie obserwowano silne wyciszenie ekspresji. Może to być 

powodowane tym, ze miRNA wykazują szeroki wpływ na transkryptom komórek, a nie tylko 

na pojedynczy transkrypt. Pojedyncza cząsteczka miRNA może wiązać i regulować ekspresję 

wielu mRNA w komórce. Z kolei działanie siRNA skoncentrowane jest na jednym 

transkrypcie, co ułatwia badanie wpływu wyciszania na replikację wirusa. 

Coraz więcej badań wskazuje na znaczenie występowania SNP w miejscach wiązania 

miRNA (regiony 3’ UTR) w kontekście zwiększonego ryzyka rozwoju chorób, 

prognozowania ich przebiegu oraz zaburzenia regulacji docelowych transkryptów. W pracy 

przeanalizowano miejsca wiązania miR-106b-3p oraz miR-335-3p w obrębie regionów 3’ 

UTR regulowanych genów tj. STAT5B i PNPLA3, pod względem występowania SNPs, 

opisanych w bazach danych (NCBI, Ensembl Genome Browser). Znaleziono jedną taką 

zmianę w regionie 3’ UTR genu PNPLA3 (rs886057602), w miejscu wiązania miR-335-3p 

(zamiana ATGAAAA na AGGAAAA). Polimorfizm ten jest powiązany z podatnością na 

niealkoholowe stłuszczenie wątroby [230]. W pracy wykazano, ze wariant G istotnie osłabia 

wiązanie miR-335-5p, co może skutkować osłabieniem negatywnej regulacji PNPLA3 w 

komórkach wątroby. Otrzymane wyniki sugerują, że występowanie tego polimorfizmu u 

chorych z pWZW C mogłoby osłabiać wiązanie miR-335-3p i skutkować wyższą ekspresją 

PNPLA3 w wątrobie. To z kolei może prowadzić do zaburzeń metabolizmu lipidów w 

hepatocytach tych chorych oraz sprzyjać aktywacji HSCs i włóknieniu wątroby. 

Występowanie polimorfizmu rs886057602 przeanalizowano również w badanej grupie 

chorych z pWZW C oraz zdrowych dawców. Jednakże u wszystkich osób badanych 

zidentyfikowano tylko ancestralny allel T (wariant homozygotyczny TT). Zatem niezbędne 

są dalsze badania na znacznie większej grupie chorych, aby ocenić występowanie oraz 

biologiczne znaczenie tego polimorfizmu.  
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VI. PODSUMOWANIE  

W pracy zbadano ekspresję 179 krążących miRNA u chorych z pWZW C. Wykazano, 

że zakażenie HCV istotnie zmienia profil ekspresji wybranych miRNA w osoczu. Na tej 

podstawie wytypowano 5 miRNA o istotnie podwyższonej ekspresji u chorych względem 

osób zdrowych tj. miR-106b-3p, miR-145-5p, miR-324-5p, miR-331-3p oraz miR-335-3p. 

Wykazano słabą dodatnią zależność ekspresji miR-145-5p z poziomem AST i GGTP oraz 

miR-106b-3p i miR-331-3p z poziomem AST w osoczu chorych z pWZW C. Nie wykazano 

natomiast związku ekspresji żadnej z analizowanych cząsteczek z poziomem HCV RNA w 

osoczu. Do dalszych analiz funkcjonalnych wytypowano miR-106b-3p, miR-331-3p oraz 

miR-335-3p, czyli miRNA o największej różnicy ekspresji między chorymi z pWZW C oraz 

zdrowymi dawcami. Wykazano, że miR-106b-3p istotnie obniża proliferację, spowalnia cykl 

komórkowy oraz zmniejsza apoptozę komórek linii Huh7.5. Podobnie miR-335-3p osłabia 

proliferację i zwalnia cykl komórkowy, jednak powoduje nasilenie apoptozy komórek. Z 

kolei miR-331-3p powoduje przyspieszenie cyklu oraz nasilenie apoptozy komórek linii 

Huh7.5. Oryginalnym osiągnięciem pracy jest wykazanie, ze miR-106b-3p, miR-331-3p oraz 

miR-335-3p zmniejszają replikację HCV in vitro. Dla tych miRNA na postawie analiz in 

silico wytypowano potencjalnie docelowe mRNA, które mogą mieć znaczenie w regulacji 

cyklu życiowego HCV oraz rozwoju uszkodzenia wątroby w przebiegu pWZW C. Po raz 

pierwszy wykazano bezpośrednią interakcję miR-106b-3p z STAT5B oraz miR-335-3p z 

PNPLA3. Odziaływanie miRNA w obrębie 3’ UTR wskazanych genów powoduje spadek ich 

ekspresji na poziomie mRNA i białka w komórkach linii Huh7.5. Jednkaże odnotowany 

spadek replikacji wirusa pod wpływem miR-106b-3p i miR-335-3p nie zachodzi 

bezpośrednio poprzez obniżanie ekspresji STAT5B i PNPLA3 przez te miRNA. Przeciwnie 

w przypadku wyciszenia STAT5B odnotowano wzrost replikacji oraz infekcyjności HCV. 

Natomiast wyciszenie PNPLA3 pozostawało bez wpływu na te procesy. Wykazano również, 

ze SNP rs886057602 w miejscu wiązania miR-335-3p w obrębie regionu 3’ UTR PNPLA3 

osłabia wiązanie miRNA i negatywną regulację transkryptu. Nie potwierdzono jednak 

występowania polimorfizmu rs886057602 w badanej grupie osób z pWZW C oraz zdrowych 

dawców.  

Uzyskane w pracy wyniki wskazują na wpływ miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-

335-3p na rozwój i przebieg pWZW C. Wydaje się, że miR-106b-3p, miR-331-3p i miR-335-

3p mogą modulować przebieg zakażenia, rozwój zmian patologicznych w wątrobie oraz 

przetrwanie wirusa, na co wskazuje wykazany wpływ na badane procesy komórkowe oraz 

replikację HCV. Poznanie dokładnej roli tych miRNA oraz szlaków sygnałowych, poprzez 

które wpływają na replikację HCV i funkcje hepatocytów wymaga dalszych badań. 
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Identyfikacja miRNA wraz z ich docelowymi mRNA może w dalszej perspektywie być 

przydatna do opracowania markerów prognostycznych, jak również spersonalizowanych 

terapii chorych z pWZW C.  
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VII. WNIOSKI 

Uzyskane w pracy wyniki wskazują na wpływ miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-

335-3p na rozwój i przebieg pWZW C. Badane miRNA poprzez wykazany wpływ na 

proliferację, cykl komórkowy i apoptozę in vitro mogą regulować rozwój uszkodzenia 

wątroby w przebiegu pWZW C. Poprzez obniżanie replikacji HCV miR-106b-3p, miR-331-

3p i miR-335-3p mogą być również zaangażowane w eliminacje i/lub przetrwanie wirusa w 

hepatocytach. Ocena ekspresji badanych miRNA w osoczu ma niewielkie znaczenie w 

prognozowaniu przebiegu pWZW C oraz przewidywaniu odpowiedzi na leczenie pegIFN-α 

i RBV. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez badawczych: 

1. Przewlekłe zakażenie HCV istotnie zmienia profil ekspresji wybranych krążących miRNA.  

Stwierdzono istotnie zmieniony profil ekspresji krążących miRNA w przebiegu pWZW C. 

Około 1/3 badanych miRNA (51/179) wykazywała ponad 2-krotnie zwiększoną ekspresję w 

osoczu chorych.  

2. Ekspresja krążących miRNA koreluje z poziomem HCV RNA oraz stopniem 

uszkodzeniem wątroby w pWZW C. Ocena ekspresji miRNA może być przydatna jako 

potencjalny marker prognostyczny i predykcyjny w pWZW C. 

Wykazano słabą dodatnią korelację ekspresji miR-145-5p z poziomem AST i GGTP oraz 

miR-106b-3p i miR-331-3p z poziomem AST w osoczu chorych z pWZW C. Nie wykazano 

związku analizowanych miRNA tj. miR-106b-3p, miR-145-5p, miR-324-5p, miR-331-3p, 

miR-335-3p z poziomem HCV RNA w surowicy.  

3. miRNA regulują tempo proliferacji, cykl komórkowy i apoptozę komórek wątroby in vitro. 

Wykazano, że miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-335-3p regulują kluczowe procesy 

komórkowe in vitro. Stwierdzono, że miR-106b-3p istotnie obniża proliferację, spowalnia 

cykl komórkowy oraz zmniejsza apoptozę komórek linii Huh7.5. Podobnie miR-335-3p 

osłabia proliferację i zwalnia cykl komórkowy, jednak powoduje nasilenie apoptozy. Z kolei 

miR-331-3p wpływa na przyspieszenie cyklu komórkowego oraz nasilenie apoptozy 

komórek linii Huh7.5.  
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4. miRNA wpływają na replikację HCV in vitro. 

Oryginalnym osiągnięciem pracy było wykazanie, że miR-106-3p, miR-331-3p oraz miR-

335-3p zmniejszają replikację HCV in vitro.  

5. miRNA bezpośrednio regulują docelowe mRNA wytypowane in silico. 

Po raz pierwszy wykazano bezpośrednie oddziaływanie miR-106b-3p z STAT5B oraz miR-

335-3p z PNPLA3. Wiązanie badanych miRNA w obrębie regionu 3’ UTR powodowało 

spadek ekspresji regulowanych transkryptów na poziomie mRNA i białka w komórkach linii 

Huh7.5. Jednakże, wpływ badanych miRNA na ekspresję PNPLA3 oraz STAT5B nie 

tłumaczył obserwowanego spadku replikacji HCV pod wpływem tych miRNA. 

6. Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs) w miejscach wiązania miRNA 

wpływają na siłę wiązania i regulację ekspresji docelowych mRNA w komórkach wątroby in 

vitro.  

Wykazano, że polimorfizm PNPLA3 rs886057602 (T>G) w miejscu wiązania miR-335-3p 

osłabia oddziaływanie miRNA—mRNA i upośledza negatywną regulację PNPLA3.  

  



 
VIII.  STRESZCZENIE  

124 
 

VIII. STRESZCZENIE 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) stanowi poważny problem zdrowia 

publicznego. Szacuje się, że wirusem C zapalenia wątroby (hepatitis C virus, HCV) 

zakażonych jest ok. 71 milionów ludzi na świecie, co stanowi ok. 1% populacji ogólnej. W 

Polsce szacowany odsetek osób z przeciwciałami anty-HCV wynosi ok. 1%, z czego ok. 200 

tys. (0,5%) to osoby z aktywną replikacją wirusa (obecność HCV RNA). U ok. 80% 

zakażonych zapalenie przechodzi w postać przewlekłą (pWZW C) i w ciągu wielu lat trwania 

choroby prowadzi do postępującego uszkodzenia wątroby. Każdego roku notuje się ok. 400 

tys. zgonów z powodu HCV-zależnych chorób wątroby, głównie marskości i raka 

wątrobowokomórkowego. Aktualnie stosowane leczenie, celujące bezpośrednio w wirusa, 

jest wysoce skuteczne, jednak nadal wiele osób nie jest świadomych zakażenia, stanowiąc 

potencjalne źródło szerzenia infekcji. Co więcej, zapobieganie nowym zakażeniom jest także 

problematyczne ze względu na brak szczepionki przeciwko HCV.  

MiRNA to krótkie, jednoniciowe, endogenne cząsteczki RNA, których główną rolą jest 

potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów. Wiele badań wskazuje, że miRNA pełnią 

funkcję przekaźników podczas interakcji wirus-gospodarz, modulując odpowiedź 

przeciwwirusową oraz progresję uszkodzenia wątroby w pWZW C. Ponadto cząsteczki te są 

stabilne i możliwe do oznaczenia w płynach ustrojowych, w związku z czym stanowią 

potencjalne źródło nieinwazyjnych markerów prognostycznych i predykcyjnych w pWZW 

C. Nadal niewiele jest funkcjonalnych badań nad biologiczną rolą miRNA w pWZW C oraz 

wpływem tych cząsteczek na cykl życiowy i infekcyjność HCV. W związku z tym istnieje 

potrzeba poszerzenia badań nad interakcją miRNA z genomem HCV oraz nad znaczeniem 

tych cząsteczek dla eliminacji wirusa i przebiegu choroby. Powyższe przesłanki oraz nadal 

niewyjaśniony mechanizm przetrwania HCV skłonił do podjęcia badań ekspresji oraz 

oddziaływania wybranych miRNA z docelowymi mRNA w pWZW C.  

Głównym celem pracy doktorskiej było poznanie znaczenia wybranych miRNA dla 

rozwoju i przebiegu pWZW C. Cel zrealizowano poprzez analizę ekspresji 179 wybranych 

miRNA w osoczu chorych z pWZW C oraz ocenę wpływu miR-106b-3p, miR-331-3p i miR-

335-3p na funkcję hepatocytów i replikację HCV in vitro w linii komórek wątroby Huh7.5. 

Przeprowadzono również analizę odziaływań badanych miRNA z potencjalnie docelowymi 

mRNA oraz oceniono ich wpływ na replikację HCV.  

W pracy zbadano ekspresję 179 krążących miRNA u chorych z pWZW C oraz 

zdrowych dawców. Wykazano, że zakażenie HCV istotnie zmienia profil ekspresji 

wybranych miRNA w osoczu. Na tej podstawie wytypowano 5 miRNA o istotnie 

podwyższonej ekspresji u chorych względem osób zdrowych tj. miR-106b-3p, miR-145-5p, 
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miR-324-5p, miR-331-3p oraz miR-335-3p. Wykazano słabą dodatnią zależność ekspresji 

miR-145-5p z poziomem AST i GGTP oraz miR-106b-3p i miR-331-3p z poziomem AST w 

osoczu chorych z pWZW C. Natomiast nie wykazano związku ekspresji analizowanych 

miRNA z poziomem HCV RNA w osoczu. Do dalszych analiz funkcjonalnych wytypowano 

miRNA o najwyższej różnicy ekspresji między chorymi z pWZW C oraz zdrowymi dawcami 

tj.: miR-106b-3p, miR-331-3p i miR-335-3p. Wykazano, że miR-106b-3p istotnie obniża 

proliferację, spowalnia cykl komórkowy oraz zmniejsza apoptozę komórek linii Huh7.5. 

Podobnie miR-335-3p obniża tempo proliferacji i zwalnia cykl komórkowy, jednak powoduje 

nasilenie apoptozy komórek. Z kolei miR-331-3p powoduje przyspieszenie cyklu oraz 

nasilenie apoptozy komórek linii Huh7.5. Następnie oceniono wpływ ww. miRNA na 

replikację HCV in vitro. Po raz pierwszy wykazano, że miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-

335-3p zmniejszają replikację HCV w komórkach linii Huh7.5. Dla tych miRNA na postawie 

analiz in silico wytypowano docelowe mRNA, które mogą mieć znaczenie w regulacji cyklu 

życiowego HCV oraz rozwoju uszkodzenia wątroby w przebiegu pWZW C. Oryginalnym 

osiągnieciem pracy było wykazanie bezpośredniej interakcji miR-106b-3p z STAT5B oraz 

miR-335-3p z PNPLA3. Wiązanie miRNA w obrębie 3’ UTR ww. genów powoduje spadek 

ich ekspresji na poziomie mRNA i białka w komórkach linii Huh7.5. Jednakże odnotowany 

spadek replikacji wirusa pod wpływem miR-106b-3p i miR-335-3p nie zachodzi 

bezpośrednio poprzez obniżanie ekspresji STAT5B i PNPLA3 przez te miRNA. Przeciwnie 

w przypadku wyciszenia STAT5B odnotowano wzrost replikacji oraz infekcyjności HCV. 

Natomiast wyciszenie PNPLA3 pozostawało bez wpływu na te procesy. Wykazano również, 

ze SNP rs886057602 w miejscu wiązania miR-335-3p w obrębie regionu 3’ UTR PNPLA3 

osłabia wiązanie miRNA i negatywną regulację transkryptu. Nie wykazano występowania 

polimorfizmu rs886057602 w badanej grupie osób z pWZW C oraz zdrowych dawców.  

Uzyskane w pracy wyniki wskazują na wpływ miR-106b-3p, miR-331-3p oraz miR-

335-3p na rozwój i przebieg pWZW C. Stwierdzono, że  ocena ekspresji badanych miRNA 

w osoczu nie jest przydatna do prognozowania przebiegu pWZW C oraz przewidywania 

odpowiedzi na leczenie pegIFN-α i RBV. Wydaje się, że miR-106b-3p, miR-331-3p i miR-

335-3p poprzez wykazany wpływ na badane procesy komórkowe oraz negatywną regulację 

replikacji HCV mogą modulować przebieg zakażenia, rozwój zmian patologicznych w 

wątrobie oraz przetrwanie wirusa w warunkach presji środowiska. Poznanie dokładnej roli 

tych miRNA oraz szlaków sygnałowych poprzez które wpływają na replikację HCV i funkcje 

hepatocytów wymaga dalszych badań. Identyfikacja miRNA wraz z ich docelowymi mRNA 

może w dalszej perspektywie być przydatna do opracowania markerów prognostycznych 

oraz spersonalizowanych terapii chorych z pWZW C. 
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IX. SUMMARY 

Hepatitis C is a serious public health problem. It is estimated that about 71 million 

people are infected with hepatitis C virus (HCV) worldwide, which is about 1% of the general 

population. In Poland, the estimated percentage of people with anti-HCV antibodies is about 

1%, of which about 200,000 (0.5%) are people with active virus replication (presence of HCV 

RNA). In about 80% of infected individuals, the inflammation becomes chronic (CHC) and 

over many years leads to progressive liver damage. There are approximately 400.000 deaths 

from HCV-related liver disorders each year, mainly cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 

The current treatment that targets the virus directly is highly effective, however still many 

people are unaware of being infected and are a potential source of HCV spread. Furthermore, 

preventing new infections is also problematic due to the lack of an HCV vaccine. 

MiRNAs are short, single-stranded, endogenous RNA molecules whose main role in 

living organisms is post-transcriptional regulation of gene expression. Many studies indicate 

that miRNAs act as messengers during virus-host interaction, modulating antiviral response 

and progression of liver damage during CHC. In addition, these molecules are stable and 

possible to detect in body fluids, and are therefore a potential source of non-invasive 

prognostic and predictive markers in CHC. In addition, at this point there exists little research 

on the biological role of miRNA in CHC as well as their impact on the HCV life cycle and 

infectivity. Therefore, there is a need to expand research on the interaction of miRNAs with 

the HCV genome and the importance of these molecules for virus elimination and disease 

progression. The aforementioned premises and still unclear mechanism of HCV persistance 

prompted to undertake studies on expression and interaction of selected miRNAs with target 

mRNAs in CHC. 

The main goal of the doctoral dissertation was to understand the importance of selected 

miRNAs for the development and course of CHC. The aim was achieved by analyzing the 

expression of 179 selected miRNAs in the plasma of patients and assessing the impact of 

miR-106b-3p, miR-331-3p and miR-335-3p on the hepatocyte function and HCV replication 

in vitro in the Huh7.5 liver cell line. The interaction of the studied miRNAs with putative 

mRNA targets as well as their effect on HCV replication were also assessed. 

The study examined the expression of 179 circulating miRNAs in patients with CHC 

and healthy donors. It was shown, that HCV infection significantly change the expression 

profile of selected miRNAs in plasma. On this basis, 5 miRNAs with significantly increased 

expression compared to healthy donors were selected, i.e. miR-106b-3p, miR-145-5p, miR-

324-5p, miR-331-3p and miR-335-3p. There was reported a weak positive correlation 

between miR-145-5p expression and AST and GGTP levels, as well as miR-106b-3p and 
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miR-331-3p and AST levels in plasma of CHC patients. However, no relationship between 

the expression of studied miRNAs and plasma HCV RNA level was found. For further 

functional analyzes, miRNAs with the highest difference in expression between patients and 

healthy donors were selected, i.e.: miR-106b-3p, miR-331-3p and miR-335-3p. MiR-106b-

3p has been shown to significantly reduce proliferation, slow down the cell cycle and reduce 

apoptosis of Huh7.5 cells. Similarly, it was reported that miR-335-3p lowers the proliferation 

and slows down the cell cycle, however, it causes an increase in cell apoptosis. In turn, miR-

331-3p accelerates the cell cycle and increases the apoptosis of Huh7.5 cells. Then the impact 

of the abovementioned miRNAs on HCV replication in vitro was assessed. For the first time 

it was shown that miR-106b-3p, miR-331-3p and miR-335-3p reduce HCV replication in 

Huh7.5 cells. Next, for these miRNAs putative target mRNAs were selected based on in silico 

analyzes. One of selection criterion was importance of those mRNAs for the regulation of 

HCV life cycle and/or development of liver damage in the course of CHC. For the first time 

direct interaction of miR-106b-3p with STAT5B and miR-335-3p with PNPLA3 has been 

demonstrated. Binding of studied miRNAs within 3' UTRs of the abovementioned genes 

causes a decrease in their expression at the mRNA and protein level in Huh7.5 cells. 

However, reported decrease in HCV replication under the influence of miR-106b-3p and 

miR-335-3p does not occur directly by decreasing expression of STAT5B and PNPLA3 by 

these molecules. On the contrary, silencing of STAT5B resulted in the increased HCV 

replication and infectivity. In contrast, PNPLA3 silencing did not affect any of these 

processes. It was also shown that occurrence of SNP rs886057602 at the miR-335-3p binding 

site within the 3' UTR of PNPLA3 attenuates miRNA-mediated repression of PNPLA3 

expression. Occurrence of SNP rs886057602 was not found in neither of studied CHC 

patients nor healthy donors. 

The results obtained in the study indicate the significance of miR-106b-3p, miR-331-

3p and miR-335-3p in the development and course of CHC. It was found that the expression 

analysis of the studied miRNAs in plasma is not useful for prognosis the course of CHC and 

predicting response to pegIFN-α and RBV treatment. It seems that miR-106b-3p, miR-331-

3p and miR-335-3p through the modulatory effect on studied cell processes as well as 

negative regulation of HCV replication can affect the course of infection, the development of 

pathological lesions in the liver and the survival of the virus. Understanding the biological 

role of these miRNAs and identification the signaling pathways through which they affect 

HCV replication and hepatocyte function requires further study. Identification of miRNAs 

together with their target mRNAs may, in the long run, be useful for developing prognostic 

markers as well as new treatment approaches for CHC.  
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aparat do elektroforezy pionowej PROTEAN® II xi Cell Bio-Rad 
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aparat do elektroforezy poziomej Wide Mini Sub™ Cell Bio-Rad 
aparat do transferu białek (Mini Trans-Blot® Cell) Bio-Rad 
blok grzejny 16500 Dry Bath Thermoline 
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łaźnia wodna  Julabo C 
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zasilacz wysokonapięciowy PowerPac™ Universal Power Supply Bio-Rad 

Mr. Frosty™ Freezing Container Nalagene 
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Tabela S2. Oprogramowanie wykorzystywane w pracy. 

Nazwa Firma/Sprzęt 

IDEAS® (Image Data Exploration and Analysis Software) Amnis® Imaging Flow Cytometer 

INSPIRE® Software  Amnis® Imaging Flow Cytometers 

Image Lab™ 5.1 Software  Bio-Rad chemiluminometr ChemiDoc™ XRS+ 

CFX Manager Software v. 1.5 Bio-Rad C1000 Touch CFX96 Real-time 

System 

GraphPad Prism v. 5.03 GraphPad Software, Inc. 

GenEx™ qPCR Analysis Software Exiqon/Qiagen 

FinchTV Geospiza Inc. 

SnapGene® GSL Biotech LLC 

 

Tabela S3. Wykaz ważniejszych odczynników i materiałów wykorzystywanych w pracy. 

A. Odczynniki 

Odczynnik Firma 
2-merkaptoetanol      

  

Merck Millipore 

agar bakteriologiczny Bioshop 

agaroza Bioshop 

akrylamid Bioshop 

albumina cielęca (BSA)  Sigma-Aldrich 

alkohol 2-propylowy (izopropanol)  POCH 

alkohol etylowy (etanol) POCH 

alkohol metylowy (metanol) POCH 

antibiotic antimycotic solution 100x Lonza 

BD FACSFlow™  BD Bioscences 

biotrypton  Bioshop 

błękit trypanu      

  

Sigma-Aldrich 

bromek etydyny       Sigma-Aldrich 

Bufor do denaturacji białek 2x Laemmli Sample Buffer  Bio-Rad 

bufor do ligacji Rapid Ligation Buffer 2X Promega 

buforowany roztwór soli fizjologicznej (DPBS)  

  

Gibco 

buforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS)  Gibco 

chlorek magnezu (MgCl2) Sigma-Aldrich 

chloroform  POCH 

deoksyadenozyno–5’–trifosforan (dATP)  Roche 

deoksycytydyno–5’–trifosforan (dCTP)  Roche 

deoksyguanozyno–5’–trifosforan (dGTP) Roche 

deoksytymidyno–5’–trifosforan (dTTP)  Roche 

ditiotreitol (DTT)      Bioshop 

DNaza I       

  

Invitrogen 

dodecylosiarczan sodu (SDS)     Serva 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high glucose Sigma-Aldrich 

ekstrakt drożdżowy Bioshop 

eter dietylowy kwasu pirowęglowego (DEPC)   Bioshop 

filtr nitrocelulozowy do transferu białek    Bio-Rad 

FlowSight Calibration Beads     Amnis 
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formamid      

  

Merck 

glicyna roztwór Bio-Rad 

GlutaMax Supplement 100x Gibco 

Histopaque®-1077 Sigma-Aldrich 

inhibitor RNaz (RNasin)     

  

Promega 

iQ™ SYBR® Green supermix Bio-Rad 

jodek propidyny       Sigma-Aldrich 

ligaza DNA T4 Promega 

marker długości fragmentów DNA 1 Kb Ladder DNA  Thermo Fisher Scientific  

marker długości fragmentów DNA 1 Kb+ Ladder DNA Thermo Fisher Scientific  

marker długości fragmentów DNA GeneRuler 1 kb DNA ladder Thermo Fisher Scientific  

marker masy białek  Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Bio-Rad 

N,N,N’,N’–tetrametyloetylenodiamina (TEMED)  

  

Bioshop 

N–[2–hydroksyetylo]piperazyno–N’–etanosulfonian (HEPES)

  

Sigma-Aldrich 

nadsiarczan amonu (APS)      Bioshop 

odwrotna transkryptaza M-MLV H minus, point mutant Promega 

płodowa surowica cielęca (FBS) Sigma-Aldrich 

polimeraza DNA  Taq JumpStartTM  Sigma-Aldrich 

polimeraza DNA Taq Sigma-Aldrich 

proteinaza K Sigma-Aldrich 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) Thermo Fisher Scientific 

Random Primers Promega 

RNasin® Ribonuclease Inhibitors Promega 

RNAlater® stabilization solution Invitrogen 

S.O.C. Medium Thermo Fisher Scientific 

RNaza A      

  

Sigma-Aldrich 

trihydroksymetyloaminometan (Tris)   

  

Bioshop 

TrypLETM express Gibco 

Tween® 20      

  

Sigma-Aldrich 

Type-it HRM PCR Kit Qiagen 

TRI Reagent® RNA Isolation Reagent Sigma-Aldrich 

jetPRIME- DNA/siRNA Tranfection Reagent Polypus 

Lipofectamine RNAiMax Reagent Invitrogen 

Mirus Bio™ TransIT®-mRNA kit Thermo Fisher Scientific 

GlycoBlue™ Coprecipitant (15 mg/mL) Thermo Fisher Scientific 

CryoStor® CS10 STEMCELL Technologies 

Opti-MEMTM Reduced Serum Media Gibco 

Prolong Diamond Antifade Mountant  Invitrogen 

B. Zestawy odczynników 

analiza chemiluminescencji (HRP)  

Clarity™ Western ECL Substrate 

Bio-Rad 

specyficzna odwrtona transkrypcja miRNA 

TaqMan®MicroRNA Reverse Transcription Kit 

Thermo Fisher Scientific 

analiza ekspresji miRNA 

TaqMan®MicroRNA Assay 

Thermo Fisher Scientific 

analiza ekspresji miRNA w osoczu 

miRCURY LNA™ Serum/Plasma Focus microRNA PCR Panel I and 

II (V4.CFX) array 

Exiqon 

odwrotna transkrypcja miRNA (etap przesiewowej analizy) 

Universal cDNA Synthesis Kit 

Exiqon 
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analiza luminescencji 

Dual-Luciferase® Reporter (DLR™) Assay System 

Promega 

analiza luminescencji 

NanoFuel® GLOW Assay for Gaussia Luciferase 

NanoLight Technology 

analiza luminescencji 

NanoFuel® GLOW Assay for Oplophorus Luciferase 

NanoLight Technology 

analiza tempa proliferacji 

Cell Counting Kit - 8 (CCK-8)  

WST-1 Cell Proliferation Reagent 

 

Sigma Aldrich 

Roche 

detekcja apoptozy 

Annexin V-FITC Kit  

Beckman Coulter 

izolacja DNA z komórek krwi obwodowej 

Gentra® Puregene® Blood Kit 
Qiagen 

izolacja DNA z żelu agarozowego  

QIAquick® Gel Extraction Kit 

Qiagen 

izolacja miRNA z osocza 

NucleoSpin® miRNA Plasma 

Macherey-Nagel 

izolacja miRNA z osocza 

miRCURY™ RNA Isolation Kit - Biofluids 

Exiqon 

izolacja RNA z komórek krwi 

InviTrap Spin Cell RNA Mini Kit 

STRATEC Molecular 

izolacja plazmidów w skali maxi 

EndoFree Plasmid Maxi Kit 

Qiagen 

izolacja plazmidów w skali mini 

PureYieldTM Plasmid Miniprep System 

Promega 

izolacja RNA (w tym miRNA) po transfekcji analogami/inhibitorami 

RNeasy Plus Micro Kit 

Qiagen 

oczyszczanie produktów PCR 

QIAquick® Purification Kit  

Qiagen 

ukierunkowana mutageneza 

QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit 

Agilent 

C. Enzymy restrykcyjne 

FastDigest NotI       Thermo Fisher Scientific  

FastDigest XhoI  Thermo Fisher Scientific  

FastDigest Xba1 Thermo Fisher Scientific  

FastDigest Sac1 Thermo Fisher Scientific 

D. Materiały 

bibuła chromatograficzna 3MM Whatman 

One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli Invitrogen 

JM109 Competent Cells Promega 

filtr nitrocelulozowy do transferu białek  

Immun-Blot® PVDF Membrane 

Bio-Rad 

próbówki do pobierania krwi 

S-monovette 4,9 ml EDTA 

Sarstedt 
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Tabela S4. System oceny aktywności zapalnej (grading) oraz zasięgu włóknienia wątroby 

(staging) w materiale biopsyjnym pacjentów z pWZW C (wg Scheuera [231]). 

Grading 

aktywność zapalna 

Staging 

zasięg włóknienia 

Stopień Opis Stopień Opis 

0 brak zmian zapalnych  0 brak włóknienia 

1 niewielka: zapalenie w obrębie kanałów 

wrotnych, obecność komórek zapalnych w 

zrazikach, bez uszkodzenia hepatocytów, 

zachowane blaszki graniczne 

1 włóknienie ograniczone do 

przestrzeni wrotnych 

2 łagodna: ogniskowa martwica kęsowa 

przestrzeni wrotnych, obecność pojedynczych 

ognisk martwicy lub apoptozy w zrazikach 

2 włóknienie okołowrtone, bez 

naruszonej struktury zrazika i 

systemu naczyń 

3 średnia: umiarkowana lub rozszerzona 

martwica kęsowa obejmująca mniejszość 

obwodu blaszki granicznej we wszystkich 

przestrzeniach wrotnych, aktywność zapalna i 

martwica umiarkowanego stopnia w zrazikach 

3 włóknienie z zaburzeniem 

struktury zrazika, bez odczynu 

regeneracyjnego i cech oczywistej 

marskości 

4 duża: cieżka i rozległa martwica kęsowa 

obejmująca większość obwodu blaszki 

granicznej, ciężkie uszkodzenie miąższu z 

martwicą pomostową 

4 prawdopodobna lub oczywista 

marskość 

 

Tabela S5. Wykaz miRNA oraz cząsteczek typy spike-in analizowanych na etapie 

przesiewowej oceny ekspresji miRNA w osoczu. 

miRNA Sekwencja 

Numer 

katalogowy 

starterów 

typu 

LNATM 

firmy 

Exiqon) 

Rodzaj 

cząsteczki* 

Krotność 

ekspresji** 

hsa-miR-652-3p AAUGGCGCCACUAGGGUUGUG 204387 GOI 1,20 

UniSp3 IPC     IPC  

hsa-miR-221-3p AGCUACAUUGUCUGCUGGGUUUC 204532 GOI 2,52 

hsa-let-7f-5p UGAGGUAGUAGAUUGUAUAGUU 204359 GOI 0,61 

hsa-miR-27b-3p UUCACAGUGGCUAAGUUCUGC 205915 GOI 1,29 

hsa-miR-374b-5p AUAUAAUACAACCUGCUAAGUG 204608 GOI 1,11 

hsa-miR-93-5p CAAAGUGCUGUUCGUGCAGGUAG 204715 GOI 1,65 

hsa-miR-200a-3p UAACACUGUCUGGUAACGAUGU 204707 GOI plo*** 

UniSp2   203950 Spike  

hsa-miR-484 UCAGGCUCAGUCCCCUCCCGAU 205636 GOI 1,35 

hsa-miR-181a-5p AACAUUCAACGCUGUCGGUGAGU 206081 GOI 0,88 

hsa-miR-106a-5p AAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG 204563 GOI 1,15 

hsa-miR-145-5p GUCCAGUUUUCCCAGGAAUCCCU 204483 GOI 6,72 

UniSp3 IPC     IPC  

hsa-miR-486-5p UCCUGUACUGAGCUGCCCCGAG 204001 GOI 1,66 

hsa-miR-26a-5p UUCAAGUAAUCCAGGAUAGGCU 206023 GOI 0,92 

hsa-miR-143-3p UGAGAUGAAGCACUGUAGCUC 205992 GOI 2,02 

hsa-miR-30a-5p UGUAAACAUCCUCGACUGGAAG 205695 GOI plo 

hsa-miR-222-3p AGCUACAUCUGGCUACUGGGU 204551 GOI 1,93 
hsa-miR-342-3p UCUCACACAGAAAUCGCACCCGU 205625 GOI 0,47 
UniSp4   203953 Spike  

hsa-miR-324-5p CGCAUCCCCUAGGGCAUUGGUGU 204057 GOI 4,50 
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hsa-miR-185-5p UGGAGAGAAAGGCAGUUCCUGA 206037 GOI 1,14 

hsa-let-7e-5p UGAGGUAGGAGGUUGUAUAGUU 205711 GOI 0,78 

hsa-miR-139-5p UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU 205874 GOI 2,01 

UniSp3 IPC     IPC  

hsa-miR-451a AAACCGUUACCAUUACUGAGUU 204734 GOI 2,98 

hsa-let-7a-5p UGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUU 205727 GOI 0,68 

hsa-miR-128-3p UCACAGUGAACCGGUCUCUUU 205995 GOI 1,36 

hsa-miR-125a-5p UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUG

A 

204339 GOI 

1,47 

hsa-miR-485-3p GUCAUACACGGCUCUCCUCUCU 206055 GOI 2,64 

hsa-let-7b-3p CUAUACAACCUACUGCCUUCCC 205653 GOI plo 

UniSp5   203955 Spike  

hsa-miR-25-3p CAUUGCACUUGUCUCGGUCUGA 204361 GOI 2,64 

hsa-miR-375 UUUGUUCGUUCGGCUCGCGUGA 204362 GOI 1,55 

hsa-miR-33a-5p GUGCAUUGUAGUUGCAUUGCA 205690 GOI 0,01 

hsa-miR-16-5p UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG 205702 GOI 1,70 

hsa-let-7b-5p UGAGGUAGUAGGUUGUGUGGUU 204750 GOI 1,22 
hsa-miR-152-3p UCAGUGCAUGACAGAACUUGG 204294 GOI 0,71 

hsa-miR-30c-5p UGUAAACAUCCUACACUCUCAGC 204783 GOI 0,98 

hsa-miR-197-3p UUCACCACCUUCUCCACCCAGC 204380 GOI 2,03 

hsa-miR-99b-5p CACCCGUAGAACCGACCUUGCG 205983 GOI 1,56 

hsa-miR-30e-5p UGUAAACAUCCUUGACUGGAAG 204714 GOI plo 

hsa-miR-146a-5p UGAGAACUGAAUUCCAUGGGUU 204688 GOI 1,21 

cel-miR-39-3p   203952 Spike  

hsa-miR-424-5p CAGCAGCAAUUCAUGUUUUGAA 204736 GOI 1,42 
UniSp6     Spike  

hsa-miR-107 AGCAGCAUUGUACAGGGCUAUCA 204468 GOI 5,15 

hsa-miR-148b-3p UCAGUGCAUCACAGAACUUUGU 204047 GOI 4,43 

hsa-miR-20a-5p UAAAGUGCUUAUAGUGCAGGUAG 204292 GOI 5,04 

hsa-miR-17-5p CAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG 204771 GOI 4,17 

hsa-miR-30d-5p UGUAAACAUCCCCGACUGGAAG 206047 GOI 6,42 

hsa-miR-186-5p CAAAGAAUUCUCCUUUUGGGCU 206053 GOI 8,02 

hsa-let-7i-5p UGAGGUAGUAGUUUGUGCUGUU 204394 GOI 8,13 

hsa-miR-26b-5p UUCAAGUAAUUCAGGAUAGGU 204172 GOI 3,85 

hsa-miR-34a-5p UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU 204486 GOI plo 

hsa-miR-320b AAAAGCUGGGUUGAGAGGGCAA 205921 GOI 2,58 

hsa-miR-590-5p GAGCUUAUUCAUAAAAGUGCAG 204222 GOI 8,13 

hsa-miR-191-5p CAACGGAAUCCCAAAAGCAGCUG 204306 GOI 1,15 

hsa-miR-99a-5p AACCCGUAGAUCCGAUCUUGUG 204521 GOI 0,76 

hsa-miR-301a-3p CAGUGCAAUAGUAUUGUCAAAGC 205601 GOI 0,05 

hsa-miR-151a-5p UCGAGGAGCUCACAGUCUAGU 204007 GOI 1,27 

hsa-miR-122-5p UGGAGUGUGACAAUGGUGUUUG 205664 GOI 1,83 

hsa-miR-423-5p UGAGGGGCAGAGAGCGAGACUUU 205624 GOI 0,69 

hsa-miR-101-3p UACAGUACUGUGAUAACUGAA 204786 GOI 1,26 

hsa-miR-365a-3p UAAUGCCCCUAAAAAUCCUUAU 204622 GOI plo 

hsa-miR-23a-3p AUCACAUUGCCAGGGAUUUCC 204772 GOI 1,24 

hsa-miR-215-5p AUGACCUAUGAAUUGACAGAC 204598 GOI 2,84 

hsa-miR-320a AAAAGCUGGGUUGAGAGGGCGA 206042 GOI 0,79 

hsa-miR-338-3p UCCAGCAUCAGUGAUUUUGUUG 204719 GOI 1,97 
hsa-miR-223-3p UGUCAGUUUGUCAAAUACCCCA 205986 GOI plo 

hsa-miR-103a-3p AGCAGCAUUGUACAGGGCUAUGA 204063 GOI 1,61 
hsa-miR-331-3p GCCCCUGGGCCUAUCCUAGAA 206046 GOI 2,65 

hsa-miR-142-3p UGUAGUGUUUCCUACUUUAUGGA 204291 GOI 1,67 

hsa-let-7d-3p CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU 205627 GOI 1,25 
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hsa-miR-126-5p CAUUAUUACUUUUGGUACGCG 206010 GOI 1,66 

hsa-miR-19a-3p UGUGCAAAUCUAUGCAAAACUGA 205862 GOI 2,31 

hsa-miR-144-3p UACAGUAUAGAUGAUGUACU 204754 GOI 1,60 

hsa-miR-126-3p UCGUACCGUGAGUAAUAAUGCG 204227 GOI 3,35 

hsa-miR-148a-3p UCAGUGCACUACAGAACUUUGU 205867 GOI 0,72 

hsa-miR-10b-5p UACCCUGUAGAACCGAAUUUGUG 205637 GOI plo 

hsa-miR-195-5p UAGCAGCACAGAAAUAUUGGC 205869 GOI 1,01 

hsa-miR-125b-5p UCCCUGAGACCCUAACUUGUGA 205713 GOI 1,30 

hsa-miR-192-5p CUGACCUAUGAAUUGACAGCC 204099 GOI 1,28 

hsa-miR-18b-5p UAAGGUGCAUCUAGUGCAGUUAG 204084 GOI 1,55 

hsa-miR-335-5p UCAAGAGCAAUAACGAAAAAUGU 204151 GOI 0,39 

hsa-miR-320d AAAAGCUGGGUUGAGAGGA 205667 GOI 0,70 

hsa-let-7g-5p UGAGGUAGUAGUUUGUACAGUU 204565 GOI 1,13 

hsa-miR-22-3p AAGCUGCCAGUUGAAGAACUGU 204606 GOI 3,43 

hsa-miR-199a-3p ACAGUAGUCUGCACAUUGGUUA 204536 GOI 1,38 

hsa-miR-19b-3p UGUGCAAAUCCAUGCAAAACUGA 204450 GOI 2,54 

hsa-miR-29a-3p UAGCACCAUCUGAAAUCGGUUA 204698 GOI 1,26 

hsa-miR-150-5p UCUCCCAACCCUUGUACCAGUG 204660 GOI 0,92 

hsa-miR-30b-5p UGUAAACAUCCUACACUCAGCU 204765 GOI 1,67 

hsa-miR-24-3p UGGCUCAGUUCAGCAGGAACAG 204260 GOI 2,15 

hsa-miR-502-3p AAUGCACCUGGGCAAGGAUUCA 204043 GOI plo 

hsa-miR-339-3p UGAGCGCCUCGACGACAGAGCCG 204160 GOI 1,99 

hsa-miR-409-3p GAAUGUUGCUCGGUGAACCCCU 204358 GOI 2,43 

hsa-miR-154-5p UAGGUUAUCCGUGUUGCCUUCG 204518 GOI 1,12 

hsa-miR-155-5p UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGU 204308 GOI 0,61 

hsa-miR-140-3p UACCACAGGGUAGAACCACGG 204304 GOI 2,55 

hsa-miR-92b-3p UAUUGCACUCGUCCCGGCCUCC 204384 GOI plo 

hsa-miR-505-3p CGUCAACACUUGCUGGUUUCCU 204214 GOI 1,56 
hsa-miR-23b-3p AUCACAUUGCCAGGGAUUACC 204790 GOI plo 

hsa-miR-141-3p UAACACUGUCUGGUAAAGAUGG 204504 GOI plo 

hsa-miR-361-5p UUAUCAGAAUCUCCAGGGGUAC 206054 GOI 2,41 

hsa-miR-27a-3p UUCACAGUGGCUAAGUUCCGC 206038 GOI 4,24 

hsa-miR-1 UGGAAUGUAAAGAAGUAUGUAU 204344 GOI plo 

hsa-miR-382-5p GAAGUUGUUCGUGGUGGAUUCG 204169 GOI 1,48 

hsa-miR-32-5p UAUUGCACAUUACUAAGUUGCA 204792 GOI 1,28 

hsa-miR-133b UUUGGUCCCCUUCAACCAGCUA 206058 GOI 2,34 

hsa-let-7d-5p AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUU 204124 GOI plo 

hsa-miR-133a-3p UUUGGUCCCCUUCAACCAGCUG 204788 GOI 3,50 
hsa-miR-20b-5p CAAAGUGCUCAUAGUGCAGGUAG 204755 GOI plo 

hsa-miR-106b-5p UAAAGUGCUGACAGUGCAGAU 205884 GOI plo 

hsa-miR-328-3p CUGGCCCUCUCUGCCCUUCCGU 204364 GOI 1,61 

hsa-miR-532-3p CCUCCCACACCCAAGGCUUGCA 204003 GOI 1,03 

hsa-miR-15a-5p UAGCAGCACAUAAUGGUUUGUG 204066 GOI 2,36 

hsa-miR-532-5p CAUGCCUUGAGUGUAGGACCGU 204221 GOI plo 

hsa-miR-194-5p UGUAACAGCAACUCCAUGUGGA 204080 GOI plo 

hsa-miR-660-5p UACCCAUUGCAUAUCGGAGUUG 205911 GOI 1,15 

hsa-miR-574-3p CACGCUCAUGCACACACCCACA 206011 GOI 1,58 

hsa-miR-320c AAAAGCUGGGUUGAGAGGGU 205706 GOI 1,32 

hsa-miR-130a-3p CAGUGCAAUGUUAAAAGGGCAU 204658 GOI 3,10 

hsa-miR-28-5p AAGGAGCUCACAGUCUAUUGAG 204322 GOI 0,07 

hsa-miR-497-5p CAGCAGCACACUGUGGUUUGU 204354 GOI plo 

hsa-miR-425-3p AUCGGGAAUGUCGUGUCCGCCC 204038 GOI 5,76 

hsa-miR-132-3p UAACAGUCUACAGCCAUGGUCG 206035 GOI 3,58 

hsa-let-7c-5p UGAGGUAGUAGGUUGUAUGGUU 204767 GOI 1,38 
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hsa-miR-18a-5p UAAGGUGCAUCUAGUGCAGAUAG 204207 GOI 2,21 

hsa-miR-29b-3p UAGCACCAUUUGAAAUCAGUGUU 204679 GOI 1,87 

hsa-miR-136-5p ACUCCAUUUGUUUUGAUGAUGGA 204779 GOI 0,07 

hsa-miR-1260a AUCCCACCUCUGCCACCA 205892 GOI 0,61 

UniSp3 IPC     IPC  

hsa-miR-15b-3p CGAAUCAUUAUUUGCUGCUCUA 205898 GOI 1,27 

hsa-miR-142-5p CAUAAAGUAGAAAGCACUACU 204722 GOI 1,98 

hsa-miR-100-5p AACCCGUAGAUCCGAACUUGUG 205689 GOI plo 

hsa-miR-326 CCUCUGGGCCCUUCCUCCAG 204512 GOI 1,42 

hsa-miR-362-3p AACACACCUAUUCAAGGAUUCA 205612 GOI 0,70 

hsa-miR-421 AUCAACAGACAUUAAUUGGGCGC 204603 GOI 1,29 

hsa-miR-223-5p CGUGUAUUUGACAAGCUGAGUU 204529 GOI plo 

hsa-miR-146b-5p UGAGAACUGAAUUCCAUAGGCU 204553 GOI 1,33 

hsa-miR-205-5p UCCUUCAUUCCACCGGAGUCUG 204487 GOI plo 

hsa-miR-339-5p UCCCUGUCCUCCAGGAGCUCACG 206007 GOI 2,18 
UniSp3 IPC     IPC  

mmu-miR-378a-3p ACUGGACUUGGAGUCAGAAGG 204179 GOI 0,68 

hsa-miR-425-5p AAUGACACGAUCACUCCCGUUGA 204337 GOI 1,29 

hsa-miR-454-3p UAGUGCAAUAUUGCUUAUAGGGU 205663 GOI 1,24 

hsa-miR-874-3p CUGCCCUGGCCCGAGGGACCGA 204761 GOI 1,28 

hsa-miR-193a-5p UGGGUCUUUGCGGGCGAGAUGA 204665 GOI plo 

hsa-miR-885-5p UCCAUUACACUACCCUGCCUCU 204473 GOI plo 

hsa-miR-127-3p UCGGAUCCGUCUGAGCUUGGCU 204048 GOI plo 

hsa-miR-208a-3p AUAAGACGAGCAAAAAGCUUGU 205619 GOI plo 

hsa-miR-16-2-3p CCAAUAUUACUGUGCUGCUUUA 204309 GOI 1,48 
hsa-miR-140-5p CAGUGGUUUUACCCUAUGGUAG 204540 GOI 1,69 

hsa-miR-130b-3p CAGUGCAAUGAUGAAAGGGCAU 204317 GOI 1,78 

UniSp3 IPC     IPC  

hsa-miR-629-5p UGGGUUUACGUUGGGAGAACU 204370 GOI plo 

hsa-miR-200c-3p UAAUACUGCCGGGUAAUGAUGGA 204482 GOI plo 

hsa-miR-501-3p AAUGCACCCGGGCAAGGAUUCU 204178 GOI plo 

hsa-miR-423-3p AGCUCGGUCUGAGGCCCCUCAGU 204488 GOI 2,58 

hsa-miR-376a-3p AUCAUAGAGGAAAAUCCACGU 204508 GOI 1,81 

hsa-miR-22-5p AGUUCUUCAGUGGCAAGCUUUA 204255 GOI 9,19 

hsa-miR-2110 UUGGGGAAACGGCCGCUGAGUG 204328 GOI plo 

hsa-miR-376c-3p AACAUAGAGGAAAUUCCACGU 204442 GOI plo 

hsa-miR-93-3p ACUGCUGAGCUAGCACUUCCCG 204470 GOI plo 

hsa-miR-144-5p GGAUAUCAUCAUAUACUGUAAG 204670 GOI plo 

hsa-miR-210-3p CUGUGCGUGUGACAGCGGCUGA 204333 GOI plo 

hsa-miR-199a-5p CCCAGUGUUCAGACUACCUGUUC 204494 GOI 2,42 
hsa-miR-766-3p ACUCCAGCCCCACAGCCUCAGC 204499 GOI plo 

hsa-miR-584-5p UUAUGGUUUGCCUGGGACUGAG 204568 GOI 1,25 
hsa-miR-92a-3p UAUUGCACUUGUCCCGGCCUGU 204258 GOI 4,65 
hsa-miR-363-3p AAUUGCACGGUAUCCAUCUGUA 204726 GOI 2,31 

hsa-miR-374a-5p UUAUAAUACAACCUGAUAAGUG 204758 GOI 8,88 

hsa-miR-483-5p AAGACGGGAGGAAAGAAGGGAG 205693 GOI plo 

hsa-miR-7-1-3p CAACAAAUCACAGUCUGCCAUA 205888 GOI 0,76 
hsa-miR-877-5p GUAGAGGAGAUGGCGCAGGG 205626 GOI plo 

hsa-miR-151a-3p CUAGACUGAAGCUCCUUGAGG 204576 GOI 2,81 

hsa-miR-28-3p CACUAGAUUGUGAGCUCCUGGA 204119 GOI 2,06 

hsa-miR-324-3p ACUGCCCCAGGUGCUGCUGG 204303 GOI 1,99 

hsa-miR-136-3p CAUCAUCGUCUCAAAUGAGUCU 205503 GOI 0,06 

hsa-miR-15b-5p UAGCAGCACAUCAUGGUUUACA 204243 GOI 2,76 
hsa-miR-106b-3p CCGCACUGUGGGUACUUGCUGC 204020 GOI 4,59 
hsa-miR-29c-3p UAGCACCAUUUGAAAUCGGUUA 204729 GOI 1,83 
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hsa-miR-335-3p UUUUUCAUUAUUGCUCCUGACC 205613 GOI 3,15 

hsa-miR-21-5p UAGCUUAUCAGACUGAUGUUGA 204230 GOI 4,33 

hsa-miR-30e-3p CUUUCAGUCGGAUGUUUACAGC 204410 GOI 1,66 

hsa-miR-543 AAACAUUCGCGGUGCACUUCUU 204447 GOI 6,19 

hsa-miR-7-5p UGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGU 205877 GOI plo 

hsa-miR-495-3p AAACAAACAUGGUGCACUUCUU 206015 GOI plo 

*GOI: miRNA badane; spike: cząsteczka typu spike-in; IPC: kalibrator międzypłytkowy. 

** krotność ekspresji: stosunek ekspresji u chorych względem zdrowych dawców (fold 

change) 

*** plo: poniżej linii odcięcia  
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Rycina S1. Analiza korelacji poziomu ekspresji badanych miRNA z parametrami 

biochemicznymi oraz poziomem HCV RNA u chorych z pWZW C (N=65).  
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Rycina S2. Wydajność amplifikacji miRNA typu spike-in. 

 

 

 

 

 

Rycina S3. Porównanie wydajności amplifikacji badanego miRNA oraz miRNA 

referencyjnego typu spike-in w badanym materiale. 
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Rycina S4. Zdjęcia mikroskopowe komórek linii Huh7.5 po transfekcji kontrolnym siRNA 

wyznakowanym fluorescencyjnie (FAM). 
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Rycina S5. Zdjęcia mikroskopowe komórek linii Huh7.5 barwionych izotiocyjanianem 

fluoresceiny (Ch02, zielony) oraz jodkiem propidyny (Ch05, czerwony), analizowanych 

metodą cytometrii przepływowej podczas oceny apoptozy. Ch01: komórki w jasnym polu 

widzenia. 

 

 

Rycina S6. Wynik sekwencjonowania metodą Sangera regionu 3’ UTR PNPLA3 po reakcji 

ukierunkowanej mutagenezy. Mutacje wprowadzono w miejscu wiązania miRNA-335-3p 

poprzez substytucję trzech nukleotydów tj. zamiana ATGAAAA na ATTTCAA (miejsce 

wiązania typu 7mer-m8). 
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