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Současná a budoucí úloha mikroRNA u alergického astmatu
Mark M. Perry, Ian M. Adcock a Kian Fan Chung

Účel přehledu
MikroRNA (miRNA) moduluje genovou transkripci při reakci na stresory vnějšího prostředí a další
podněty. Význam miRNA při zánětu a pro imunitu již byl prokázán a další důkazy naznačují, že miRNA
hraje úlohu také při alergickém astmatu.
Nové poznatky
Byly publikovány studie zkoumající expresi miRNA v biologických tekutinách pacientů s astmatem
a kontrolních osob a bylo zjištěno, že hraje roli ve skupinách imunitních buněk. Bylo řešeno také
budoucí využití miRNA v léčbě. miRNA‑146a se podílí na autoimunitním procesu a alergickém zánětu
a miRNA‑155 na vzniku atopie. Zacílení miRNA‑1 a miRNA‑145 bylo použito k inhibici plicního zánětu
u myší s astmatem. Ačkoli je třeba tyto nové poznatky ještě potvrdit, mohla by být miRNA užitečným
biomarkerem onemocnění. Její léčebné využití však stále není jasné.
Souhrn
Existuje možnost využití cirkulující miRNA jako biomarkeru stavu onemocnění nebo odpovědi na léčbu.
Využití miRNA v léčbě astmatu zůstává zatím nedořešené.
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ÚVOD
Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest,
charakterizované jejich zvýšenou dráždivostí a obvykle eo‑
zinofilním zánětem (jsou však popsány i jiné typy záně‑
tu) a remodelací dýchacích cest, která zahrnuje hyperplazii
hladkého svalstva (airway smooth muscle, ASM) a subepi‑
teliální fibrózu. Je často spojeno s alergií, obvykle se zvýše‑
nou koncentrací IgE a T‑pomocných (Th)2 cytokinů, jako
jsou interleukin 4 (IL‑4), IL‑5 a IL‑13. Navázání molekul IgE
na IgE‑receptory bazofilů a žírných buněk vede k uvolně‑
ní chemických mediátorů, jako jsou histamin a leukotrie‑
ny, které způsobují kontrakci hladkého svalstva a otok dý‑
chacích cest.
Ukázalo se, že nekódující RNA (noncoding RNA, ncRNA)
jsou molekuly s možným významem pro plicní onemocnění
[1•]. ncRNA lze obecně rozdělit do tří skupin: „udržovací“
(housekeeping) RNA (ribosomální, transferová a spliceoso‑
mová), dlouhá ncRNA (pseudogeny, intronová a intergeno‑
vá) a krátká ncRNA (RNA interagující s proteiny z rodiny
PIWI, endogenní malá interferující RNA [short interfering
RNA, siRNA] a mikroRNA [miRNA]). Nejvíce prozkoumaná
z hlediska plicních onemocnění včetně astmatu je miRNA.
miRNA je malá RNA sestávající z 18–25 nukleotidů, které
jsou přítomné u všech druhů a působí jako regulátory genů
i genových sítí [2]. Jsou schopny vyvolat degradaci a/nebo
inhibici translace messengerové RNA (mRNA) a až 60 %
mRNA může být cílem pro miRNA [3]. miRNA ovládá sig‑
nální dráhy většiny buněk, podílí se na vývoji a fenotypu
imunitních buněk a reguluje zánětlivou reakci ve tkáních.
Z tohoto důvodu se předpokládala patofyziologická úlo‑
ha miRNA u astmatu. Vzhledem k vysoké stabilitě miRNA
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v séru může být použita jako biomarker k rozlišení typu ast‑
matu. Tento přehledový článek se zaměřuje na vztah mezi
miRNA a alergickým astmatem. Podává přehled současných
znalostí a publikací za posledních 12 měsíců ([4•,5••,6•–
15•], tab. 1).

MIKRORNA A REGULACE IMUNITNÍCH REAKCÍ
Účinný imunitní systém musí být schopen detekovat a od‑
stranit škodlivé patogeny. Opakovaná expozice a nepřiměře‑
ná reakce na patogeny, antigeny, poškozené buňky, toxiny,
alergeny nebo dráždivé látky však mohou vést k dysregulo‑
vané zánětlivé odpovědi, k poškození tkání, k autoimunit‑
ním a alergickým onemocněním [16,17,18•]. Nejvíce pro‑
zkoumanými miRNA, a to u vrozené i získané imunity, jsou
miR‑21, miR‑146a a miR‑155 [19,20•,21]. V nedávno prove‑
dené studii bylo zjištěno, že rozdíly mezi zdravými jedinci
a pacienty s astmatem mohou být detekovány prostřednic‑
tvím exprese miRNA v kondenzátu vydechovaného vzdu‑
chu (exhaled breath condensate, EBC). V této studii bylo
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KLÍČOVÉ BODY

•• MikroRNA‑146a a mikroRNA‑155 jsou důležité pro au‑
toimunitu, zánět a rozvoj atopie.

•• MikroRNA může být detekována v biologických tekuti‑
nách a použita k rozlišování typů astmatu.

•• Zacílení mikroRNA‑1 a mikroRNA‑145 může být použi‑
to k inhibici plicního zánětu na myším modelu astmatu.

•• Modifikací mikroRNA‑1 můžeme dosáhnout nového po‑
stupu v léčbě astmatu u lidí.
izolováno miRNA z EBC obsahujícího 50–100 reproduko‑
vatelně kvantifikovaných molekul miRNA. Jak miR‑21, tak
miR‑146a byly označeny jako biomarkery epitelu dýchacích
cest vyjadřující závažnost astmatu [22•], přičemž byla zjiš‑
těna snížená exprese v EBC pacientů s astmatem [4•]. In si‑
lico analýza patogenních specifických Th2‑lymfocytů mezi
zdravými jedinci a pacienty s astmatem navíc identifiko‑
vala profily rozdílné histonové modifikace s možnou úlo‑
hou pro řadu miRNA včetně miR‑21, miR‑146a a miR‑155.
Tyto miRNA mohou být užitečnými biomarkery náchylnos‑
ti k rozvoji astmatu nebo mohou být využity při vývoji no‑
vých léčebných možností [23•].
Předpokládá se, že miR‑155 hraje zásadní roli v postnatál‑
ním vývoji imunitní regulace a atopie, a to prostřednictvím
modulace růstu a diferenciace FoxP3 (forkhead box protein
3) regulačních T‑lymfocytů [5••]. U kojenců krmených umě‑
lou výživou byl zjištěn nedostatek miR‑155 v krevním oběhu
v porovnání s kojenými dětmi, což může vysvětlovat vyšší
náchylnost nekojených dětí k atopii a obezitě [5••]. miR‑155
je považována za zásadní v eozinofilním zánětu zprostřed‑
kovaném Th2‑lymfocyty na myším modelu astmatu vyvola‑
ného ovalbuminem zacílením transkripčního faktoru PU.1 –
negativního regulátoru tvorby Th2‑cytokinů – a regulací
tvorby interferonu γ (IFNγ) lidskými NK‑buňkami prostřed‑
nictvím inositolfosfatázy 1 obsahující SH2‑doménu [7•].
Za regulátory diferenciace a plasticity T‑lymfocytů je po‑
važována také řada dalších miRNA – miR‑10a, miR‑17‑92,
miR‑181a, miR‑182 a miR‑29a/b, a to prostřednictvím za‑
tím neznámých mechanismů [8•]. Bylo zjištěno, že miR‑150,
miR‑371‑5p, miR‑718, miR‑940, miR‑1181, miR‑1207‑5p,
miR‑1915 a miR‑3663‑3p jsou v buňkách lidského ASM ovliv‑
něny stimulací mitogenem a léčbou kortikosteroidy a jejich
exprese koreluje s uvolňováním IL‑6 [9•]. miR‑375 regulu‑
je thymový stromální lymfopoetin (TSLP) při eozinofilní
ezofagitidě [10•].

MIKRORNA A ASTMA
Na různých modelech astmatu byla doložena rozdílná ex‑
prese miRNA. Wang a spol. [11•] detekovali rozdílnou ex‑
presi miR‑1229‑3p, miR‑145‑5p, miR‑338‑3p, miR‑3620‑3p,
miR‑4485, miR‑4707‑3p a miR‑636 v séru pacientů s astma‑
tem v porovnání s jedinci s chronickou obstrukční plicní
nemocí. Sinha a spol. [24•] popsali 11 miRNA, které vyka‑
zovaly rozdílnou expresi v EBC pacientů s astmatem v po‑
rovnání se zdravými jedinci. Tyto výsledky doplnili Roff
a spol. [12•], kteří zjistili nižší koncentrace miR‑570‑3p

v séru a EBC pacientů s astmatem, přičemž tyto koncentra‑
ce byly nepřímo úměrné plicní funkci. miR‑570‑3p má růz‑
norodý vliv na expresi cytokinů a chemokinů v buňkách
epitelu lidských dýchacích cest – zvyšuje expresi chemoki‑
nového (motiv C‑C) ligandu 4 (CCL4), CCL5, tumor‑nek‑
rotizujícího faktoru (TNF) a IL‑6 v reakci na TNF a supre‑
si CCL2 a chemokinu (motiv C‑X‑C) 8 navozenou TNF
[12•]. U pacientů s lehkým asymptomatickým astmatem
byl v bronchoalveolární tekutině zjištěn významně odliš‑
ný profil exosomální miRNA v porovnání se zdravými je‑
dinci [25•].
U pacientů s astmatem byla v buňkách epitelu dýchacích
cest nalezena zvýšená exprese miR‑21 a miR‑126 a u pacien‑
tů léčených inhalačními kortikosteroidy pak snížená expre‑
se; IL‑13 zvyšoval expresi miR‑21 a miR‑126. Tato zjištění
naznačují, že uvedené miRNA mohou souviset s výskytem
astmatu a mohou být účinným biomarkerem léčby [26•].
Řada miRNA, mRNA a několik málo prozkoumaných
dlouhých ncRNA je v buňkách lidského ASM různě expri‑
mováno po stimulaci mitogenem a po léčbě kortikoste‑
roidy [9•]. V ASM zdravých jedinců a u pacientů s lehkým
a těžkým astmatem jsme prokázali změny exprese miR‑221
a dále to, že miR‑221 reguluje atypickou proliferaci a zá‑
nětlivý stav pozorovaný v těchto buňkách [13•]. Výsledky
z poslední doby potvrdily zásadní úlohu miR‑146a v regu‑
laci zánětu v buňkách ASM pacientů s astmatem a to, že
down‑regulace cyklooxygenázy 2 (COX‑2) a IL‑1β pomocí
miR‑146a je spojena se sníženou expresí proteinu lidského
antigenu R (HuR) vázajícího RNA [27•]. Expresi miR‑146a
a miR‑146b bylo možno indukovat v ASM prozánětlivými
cytokiny, přičemž v buňkách pacientů s astmatem byla ex‑
prese miR‑146a silnější. Bylo zjištěno, že negativním en‑
dogenním regulátorem v ASM je pouze miR‑146a. Uvede‑
né výsledky naznačují, že léčba na bázi miR‑146 by mohla
být slibným kandidátem pro protizánětlivou léčbu astma‑
tu. HuR je také přímým cílem miR‑570‑3p. Dále byla zjiště‑
na možná úloha exprese miR‑155 v regulaci sekrece COX‑2
a prostaglandinu E2 z buněk lidského ASM a jejich možná
účast v hyperreaktivitě β2‑adrenoreceptoru [28•]. Exprese
miR‑155 pozitivně korelovala s expresí COX‑2 v ASM pa‑
cientů s astmatem a mohla by přispívat ke zvýšené expresi
pozorované v těchto buňkách. miR‑10a – jedna z nejrozší‑
řenějších miRNA exprimovaných primárně v buňkách lid‑
ského ASM [9•] – reguluje mitogenem navozenou proli‑
feraci ASM zacílením fosfatidylinositol‑3‑kinázové (PI3K)
dráhy potlačením exprese PIK3CA – katalytické podjed‑
notky PI3K [29••].
Astma a alergická rýma se běžně vyskytují společně a ně‑
kteří odborníci je považují za projevy téhož onemocnění.
Ve vzorcích nosní biopsie u pacientů s astmatem byla po‑
zorována down‑regulace miR‑18a, miR‑126, let‑7e, miR‑155
a miR‑224 a up‑regulace miR‑498, miR‑187, miR‑874,
miR‑143 a miR‑886‑3p v porovnání s kontrolními osobami
bez ohledu na přítomnost alergické rýmy. Tyto profily ex‑
prese miRNA se však nelišily v závislosti na závažnosti ast‑
matu [30•]. Jelikož byly extracelulární miRNA popsány jako
dynamické nonvezikulární biomarkery metabolismu koster‑
ního svalstva [31•], mohou být miRNA různě exprimované
v ASM vhodnými kandidáty na sérové biomarkery.
K exacerbaci astmatu může dojít vlivem řady nečistot
vnějšího prostředí včetně plynných složek, jako je ozón,
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TABULKA 1. Nedávno provedené studie zabývající se mikroRNA a alergií a astmatem
miRNA
miR‑1248

Onemocnění
astma

Funkce
kondenzáty vydechovaného vzduchu vykazují u pacientů s astmatem
pokles exprese miRNA [4•]

Cíle
?

let‑7a
miR‑155
miR‑21
miR‑328
miR‑133a
miR‑155

atopie

IL‑2/STAT5

miR‑155

astma

miR‑155

astma

miR‑10a
miR‑17‑92
miR‑181a
miR‑182
miR‑29a/b
miR‑150

astma

podílí se na postnatální imunitní regulaci a je ochranným faktorem
před rozvojem atopie [5••]
nutná pro zánět zprostředkovaný Th2‑lymfocyty na myším modelu
astmatu vyvolaného ovalbuminem [6•]
působí jako pozitivní regulátor tvorby IFNγ v lidských NK‑buňkách
[7•]
diferenciace a plasticita T‑lymfocytů [8•]

astma

rozdílná exprese miRNA v buňkách ASM po stimulaci mitogenem
a léčbě kortikosteroidy [9•]

CAP1, CDC25A, CFL2, MAPRE1,
SLC7A1, SRSF3, TAGLN, TCF19
a VASP

miR‑371‑5p
miR‑718
miR‑940
miR‑1181
miR‑1207‑5p
miR‑1915
miR‑3663‑3p
miR‑375
miR‑1229‑3p

eozinofilní ezofagitida
astma

pozitivní regulátor TSLP v buňkách lidského plicního epitelu [10•]
různý profil sérové exprese v porovnání s pacienty s chronickou ob‑
strukční plicní nemocí [11•]

?
IP‑10, TNFR, IGF2R, FGFBP3,
GGT6 a serinové proteázy

miR‑145‑5p
miR‑338‑3p
miR‑3620‑3p
miR‑4485
miR‑4707‑3p
miR‑636
miR‑570‑3p

astma

miR‑221

astma

HuR, STAT1a, CCL2, IL8, VDR,
CCL8, tumor‑nekrotizující faktor,
IL6R, IL6, CCL4 a CCL5
p21WAF1 a p27kip1

miR‑1

astma

miR‑150

alergická kontaktní
dermatitida

byla vyšetřována jak v séru, tak v EBC a pacientů s astmatem bylo
zjištěno významné snížení v EBC, které současně nepřímo úměrně
koreluje s plicní funkcí [12•]
miR‑221 reguluje u pacientů s těžkým astmatem proliferaci buněk
ASM a uvolňování IL‑6 [13•]
down‑regulována prostřednictvím VEGF v plicním endotelu; intrana‑
zální aplikace miR‑1 inhibovala zánětlivou reakci na ovalbumin,
HDM a IL‑13 [14•]
nanovezikuly obsahující miR‑150 vyvolaly u myší antigen‑specifickou
toleranci [15•]

PU.1
SHIP1
?

Mpl

?

? – neznámé; ASM (airway smooth muscle) – hladké svalstvo dýchacích cest; CAP – cyklázový protein; CCL – chemokinový (motiv C‑C) ligand;
CDC25A (cell division cycle 25A) – fosfatáza buněčného cyklu 25A; CFL – cofilin; EBC (exhaled breath condensate) – kondenzát vydechovaného
vzduchu; FGFBP3 (fibroblast growth factor binding protein 3) – fibroblastový růstový faktor vázající protein 3; GGT6 – gama‑glutamyltransferáza
6; HDM (house dust mite) – roztoč domácího prachu; HuR (human antigen R) – lidský antigen R; IGF2R (insulin‑like growth factor 2 receptor) – re‑
ceptor pro inzulinu podobný růstový faktor 2; MAPRE (microtubule‑associated protein) – protein související s mikrotubulem, rodina RP/EB; miRNA –
mikroRNA; Mpl – onkogen viru myeloproliferativní leukémie; SHIP1 (SH2‑containing inositol phosphatase 1) – inositolfosfatáza 1 obsahující SH2;
SLC7A1 (solute carrier family 7) – rodina nosičů rozpuštěných látek 7 (nosič kationtových aminokyselin, systém y+); SRSF3 (serine/arginine‑rich spli‑
cing factor 3) – sestřihový faktor 3 bohatý na serin a arginin; STAT (signal transducer and activator of transcription) – signální transduktor a aktivá‑
tor transkripce; TAGLN – transgelin; TCF – transkripční faktor; Th2 – pomocné T2‑lymfocyty; TNFR (tumor necrosis factor receptor) – receptor pro
tumor‑nekrotizující faktor; TSLP – thymový stromální lymfopoetin; VASP (vasodilator‑stimulated phosphoprotein) – fosfoprotein stimulovaný vazodila‑
tátorem; VDR – receptor pro vitamin D (1,25‑dihydroxyvitamin D3); VEGF (vascular endothelial growth factor) – vaskulární endoteliální růstový faktor
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nebo frakce částic. Částice výfukových plynů dieselových
motorů a okolní částice mohou up‑regulovat TSLP – cyto‑
kin, který spojuje poruchy vrozené a Th2‑adaptivní imuni‑
ty a také expresi miR‑375 v buňkách lidského bronchiálního
epitelu [10•]. Tato up‑regulace miR‑375 v buňkách lidského
bronchiálního epitelu zahrnuje interakci miR‑375 s celko‑
vým regulačním účinkem na mRNA aryl‑uhlovodíku. Ozón
je škodlivina spojená s řadou nepříznivých vlivů na zdraví,
která zvyšuje úroveň exprese 10 miRNA (miR‑132, miR‑143,
miR‑145, miR‑199a*, miR‑199b‑5p, miR‑222, miR‑223,
miR‑25, miR‑424 a miR‑582‑5p) v lidských bronších in vivo
v koncentraci 0,4 ppm po dobu dvou hodin [32•]. Znečiště‑
ní prostředí prachem, který může způsobovat dušnost, bylo
spojeno se změnami v expresi miRNA v séru, bronchoalveo‑
lární laváži a moči vojáků sloužících v Iráku a Afghánistá‑
nu [33••]. Nadměrně exprimovaná ve všech třech zkouma‑
ných tekutinách byla zejména miR‑371‑5p [33••]. Exprese
několika těchto miRNA korelovala se změnami v usilovné
vitální kapacitě a účinnosti výměny plynů.
Remodelace dýchacích cest u chronického alergického ast‑
matu se vyznačuje zvýšením hmoty ASM a subepiteliální fib‑
rózou. Expozice buněk plicního epitelu roztočům domácího
prachu (house dust mite, HDM) u senzibilizovaných myší
je závislým způsobem spojena se sníženou expresí miRNA
let‑7g v c‑jun N‑terminální kináze 1 (JNK‑1) a nadměrná ex‑
prese let‑7g v buňkách plicního epitelu zvrátila expresi α‑ak‑
tinu hladkého svalstva. Uvedené výsledky naznačují, že by
let‑7g mohla souviset s remodelací dýchacích cest, ale niko‑
li s jejich hyperreaktivitou a zánětem [34••]. Tyto poznat‑
ky také ukazují na význam JNK‑1 v oblasti podpory fibróz‑
ní remodelace dýchacích cest vyvolané HDM.
S expresí miRNA může být spojena také odpověď na me‑
dikamentózní léčbu, která může mít genetické pozadí. Ro‑
dina mir‑152 (148a, 148b a 152) potlačila expresi hlavního
histokompatibilního komplexu I. třídy, G (HLA‑G), a spo‑
lečný jednonukleotidový polymorfismus v oblasti HLA‑G
30’UTR (rs1063320) moduloval vazbu miRNA. Jedinci ne‑
soucí recesivní alelu G rs1063320 prodělali při léčbě stati‑
ny méně exacerbací astmatu v porovnání s pacienty, kteří
tuto alelu nenesli [35•].

LÉČIVA NA BÁZI MIKRORNA
Současná dostupná léčba alergického astmatu je obvykle
účinná, avšak při léčbě těžkého astmatu je její účinnost niž‑
ší [18•,36•]. K léčbě těžkého astmatu a případnému vyléče‑
ní onemocnění jsou tedy třeba nové postupy. Léčiva na bázi
miRNA by mohla být novými prostředky k prevenci exacer‑
bací u pacientů s těžkým astmatem nebo ke zvrácení aler‑
gického stavu či k léčbě virů způsobujících těžké exacerbace
astmatu. Proces remodelace, pro nějž nemáme dostupnou
léčbu, by mohl být ovlivněn prostřednictvím miRNA, jeli‑
kož tento proces je pravděpodobným podkladem chronické
obstrukce dýchacích cest. Zacílení miRNA v buňkách nebo
tkáních je lákavým způsobem nové léčebné metody, která
může buď inhibovat expresi (např. zamčené nukleové ky‑
seliny [locked nucleic acids, LNA]), nebo ji zvyšovat (např.
plazmidy) a pravděpodobně vyvolává méně nežádoucích
účinků v porovnání s jinými postupy [37].
V současné době existují pouze dvě klinické studie zabý‑
vající se miRNA nesouvisející s alergickým astmatem. Látka

napodobující miR‑34 (MRX34) inhibuje na myších mode‑
lech růst nádorů a zvyšuje celkové přežití a v současnos‑
ti je v testovací fázi u pacientů s primárním nebo metasta‑
tickým nádorovým onemocněním jater [38•]. Antagonista
miR‑122 je zkoumán z hlediska hepatitidy C [39••]. Zací‑
lení miRNA je omezeno pouze na myší modely alergické‑
ho astmatu. Takyar a spol. [14•] prokázali, že intranazální
aplikace miR‑1 inhibuje zánětlivou odpověď na ovalbumin
a HDM u myší. Při uplatnění miRNA v léčbě se vyskytuje
řada problémů, které je třeba překonat. Například Kakiu‑
chi‑Kiyota a spol. [40•] upozornili na to, že se zdá, že různé
LNA ovlivňují různé dráhy, což znamená, že s různými sek‑
vencemi se mohou lišit i toxické účinky. Připojení N,N‑di‑
ethyl-4‑(4‑nitronaftalen‑1‑ylazo)‑fenylaminu (ZEN) na oba
konce anti‑miR však výrazně zvyšuje jeho vazebnou schop‑
nost, vede k účinnější inhibici miRNA a přitom vykazuje
nízkou toxicitu na buněčnou kulturu [41•]. Kromě toho,
když už je miRNA účinně dodáváno do cílové tkáně v tera‑
peutických dávkách, dalším omezujícím faktorem je urče‑
ní způsobu, jak dosáhnout dostatečné dávky uvnitř buněk,
aby došlo k účinné inhibici miRNA. Účinnost internalizace
a následného uvolnění miRNA je mimořádně nízká. Zob‑
razovací analytická metoda, využívající ke sledování mezi‑
buněčného transportu a uvolňování siRNA fluorescenční
a elektronovou mikroskopii, prokázala, že lipidové nano‑
částice pronikají do buňky endocytózou zprostředkovanou
clathrinem a makropinocytózou a že z endosomů uniká
pouze méně než 2 % miRNA [42•]. Tento problém lze pře‑
konat použitím nanovezikul [43•]. Nanovezikuly obsahují‑
cí miR‑150 jsou schopné u myší vstupovat do efektorových
T‑lymfocytů, potlačovat alergickou kontaktní dermatitidu
a podporovat antigen‑specifickou toleranci [15•]. Jejich vy‑
užití u lidí však dosud není známé.
Mechanismus působení miRNA není tak jednoduchý, jak
se zpočátku zdálo. Důkazy naznačují, že miRNA může mít
celou řadu funkcí včetně regulace transkripce prostřednic‑
tvím epigenetických mechanismů, modulace translace pů‑
sobením jako „návnada“ a jejím účinkem na dlouhé ncRNA
[9•,44•]. Z tohoto důvodu může použití miRNA jako mož‑
ného léčebného prostředku vést ke vzniku řady nežádou‑
cích účinků, kterých si zatím nejsme v lidských buňkách
vědomi. Vylepšené techniky zacílení miRNA a větší znalost
její biologické funkce v buňkách by však v budoucnu moh‑
la vést k tvorbě specifických genových modulátorů alergic‑
kého astmatu.

ZÁVĚR
Nedávno provedené studie poukazují na to, že by miRNA
mohla mít význam pro kontrolu imunitní odpovědi, a to
jak v rámci samotných buněk, tak v rámci celého systému.
Není však jasné, zda je důležitá jedna miRNA, nebo koordi‑
nované působení jejich souboru. Tak jako tak se ale miRNA
zdá být důležitá ve všech oblastech astmatu včetně diagnos‑
tiky (jako možný biomarker), závažnosti onemocnění a od‑
povědi na léčbu. Další výzkum miRNA by mohl odhalit
zatím neznámé patogenetické mechanismy alergického ast‑
matu a mohl by vést k vývoji nových léčebných možností.

Prohlášení.
Žádné.
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