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http://www.pvanuden.com/2014/04/highly-accurate-early-stage-lung-cancer.html 
Highly accurate early stage lung cancer test; from cutting edge science to clinical utility. 



MikroRNS-ek biogenezise 

DGCR8 - DiGeorge Syndrome Critical Region 8 Protein 

TRBP - TAR RNA binding protein 



MikroRNS-ek funkciója 
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MikroRNS-ek funkciója 



MikroRNS-ek funkciója 

Chen et al, 2013; Immunol Rev 



MikroRNS-ek: keringő biomarkerek 
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MikroRNS-ek: keringő biomarkerek 



MikroRNS-ek szerepe az immun működésben 

Sayed et al, 2013; Phys Rev 



The human miRNA repertoire of different blood compounds 
(Leidinger et al, 2014, BMC Genomics) 

MikroRNS-ek szerepe az 
immun működésben 



MikroRNS-ek szerepe az immun működésben 

Taganov et al, 2006; 
Perry et al, 2008 

Tili et al, 2007 

O’Connell et al, 2007; Tili et al, 
2007; Haasch et al, 2002; van den 
Berg et al, 2003; Rodrigez et al, 
2007; Tahi et al, 2007; Vigorito et 
al, 2007 

Chen et al, 2004; 
Li et al, 2007 

de Yebenes et al, 2008 

Fazi et al, 2005; Fukao et al, 2007 

Xiao et al, 2007; Zhou et al, 2007 

Pauley et al, 2009; J Autoimmunity 



Pauley et al, 2009; J Autoimmunity 

MikroRNS-ek szerepe a kóros immun 
működésben 



GW182  anti-GWB 
 motoros/senzoros neuropáthiás betegben identifikálták 
 Sjögren sy – 31% 
 SLE – 12% 
 RA – 7% 
 PBC – 10%  

Jakymiw et al, 2007; Satoh et al, 2013;  

RISC komponensek elleni autoantitestek 

Ago2  anti-Ago2/anti-Su (anti-Su szérum felimer: hAgo1, -3, -4, and Dicer) 
  



SLE Számos eltérően expresszálódó miRNS PBMC-ben 

Ceribelli et al, 2011 

IRAK1 (IL-1 receptor-associated kinase 1), TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6) 
RANTES (Regulated upon activation, normal T-cell expressed, and secreted) 
EGFL7 (epidermal growth factor-like domain 7) 

„IFN signature genes” serkenti a gyulladásos 
folyamatokat, mint 
arthritis és nephitis 

autoimmune-
associated genes 



SLE 

8 alulexpresszálódó PBMC miRNS (miR-494, -188, -501, -298, -61, -78, -296, -299-3p) 
„Fordított korreláció” a betegség aktivitással SLEDAI≥15 vs  SLEDAI ≤12  progresszió 

Dai et al, 2007 



SLE 
miR-146a: negatív korreláció a klinikai betegség aktivitással és INF score-ral 
3 representative genes’ expression (Ly-6E, OAS-1, and MX-1) were chosen to calculate IFN scores  
The mean IFN score in SLE: 65.3  
the mean IFN score in normal controls: 0  
SLEDAI>4: active; vs  SLEDAI ≤4:inactive  

Tang et al, 2009 



SLE 
miR-146a, miR-155 

Szérum miR-146a, miR-155: korreláció eGFR-rel 
Szérum miR-146a: fordított korreláció proteinuriával, SLEDAI score-ral 

Dai et al, 2007, 2009; Tang et al, 2009; Wang et al 2010, 2011, 2012 

Szérum Vizelet 



RA – synovialis sejtek 

Legfontosabb/legtöbbet tanulmányozott miRNS: miR-155 
 
↑ RA-SFs (RA asszociált synoviális fibroblast); ↑ CD68+ macrophag 
synoviális membrán, synoviális folyadék CD14+ macrophag:  ↑ miR-155, ↓SHIP-1  
  (Src homology 2-containing inositol phosphatase-1) , gyulladás inhibitor molekula 

 
In vivo kísérletekben: 
 miR-155 overexpresszáltatása: ↓ SHIP-1, ↑ proinflammatórikus citokinek 
 miR-155 gátlás: ↓ TNF-α              (Kurowska-Stolarska et al, 2011) 
 
miR-155 deficiens egér rezisztens a kollagén-indukált arthritisre                  (Bluml et al, 2011) 
 
in vivo LPS indukált akut gyulladásos válaszreakcióban: ↑ miR-155 
 miR-155 gátlás: c/ebp Beta derepresszió, ↓ G-CSF splenocytában 
   (granulocyte colony-stimulating factor) granulopoiezis centrális regulátora gyulladásos válasz alatt 

(Worm et al, 2009) 

miR-155-nek szerepe van a myeloid sejtek excesszív proinflammatórikus aktivációjában 
Potenciális terápiás target lehet 



RA – synovialis sejtek 

Ceribelli et al, 2011 

IRAK1 (IL-1 receptor-associated kinase 1)  
TRAF6 (TNF receptor-associated factor 6)  

CDK2 (cyclin-dependent kinase 2) 
MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) 

fokozott synoviális proliferáció, angiogenezis, 
kemotaxis 

NF-kB útvonalon keresztül meghosszabbítja a 
proinflammatórikus citokinek/kemokinek 
termelését (TNF-α and IL-1β) 



RA – vér – PBMC 

↑ miR-146a – PBMC (Célmolekula - IRAK1, TRAF6  nincs különbség a célmolekulák expressziója között  

      RA-ban a miR-146a regulációs defekt) 

  – CD4+ T 
  – plazma 
  
↑ miR-155 – PBMC (hasonlóképp a RA-SF-hez) 
 
↑ miR-146a, -16  – PBMC korrelál a betegség aktivitással 

Niimoto et al, 2010; Pauley et al, 2008; Feng et al, 2011; 



RA – vér – plazma 
Ormseth et al, 2015:  7 plazma miRNS – korrelál a betegség aktivitással  

Predictive capacity of the combination of  
miR-24-3p, miR-26a-5p and miR-125a-5p  
for RA diagnosis  



Ceribelli et al, 2011 

Egyéb AI rheumatológiai betegségek… 



Zárszó 

miRNS – jó biomarker jelölt (könnyen mérhető, reprodukálható eredmény 
  különböző egyének között, stabil – ellenálló RNázokkal szemben, 

  jól tűri a fagyasztást, pH változásokat…) 
 
  – immunsejtek fejlődése, funkciója 
  – immunológiai kórképek pathogenezise  
  – klinikai alkalmazásukra még várni kell 
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