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Streszczenie: Cząsteczki mikroRNA biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Są 
produktami genów jądrowych i występują wewnątrzkomórkowo, gdzie wyciszają translację bądź 
przyczyniają się do degradacji poszczególnych mRNA. W ostatnich latach wykazano, że miRNA 
występują również w surowicy/osoczu, mleku czy moczu. Dotychczas poznano niektóre mechanizmy 
umożliwiające przedostawanie się tych cząsteczek do płynów ustrojowych, a ich obecność jest wyko-
rzystywana w badaniach nad nowotworami. Okazało się, że miRNA mogą służyć jako biomarkery do 
wczesnego wykrywania tych chorób, monitorowania ich przebiegu czy oceny radykalności zabiegów 
chirurgicznych. Profilowanie ekspresji miRNA w surowicy/osoczu wydaje się być stosunkowo prostą, 
czułą i specyficzną metodą diagnozowania i określania stadium zaawansowania poszczególnych now-
otworów. Potencjalnie czyni to z badania tych cząsteczek nieinwazyjną metodę wykrywania zmian 
nowotworowych, które nie są widoczne przy zastosowaniu standardowych metod obrazowania, ta-
kich jak tomografia komputerowa. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wczesne wykrycie guza może 
warunkować skuteczną terapię i możliwość wyleczenia. Obecnie prowadzone są badania w kierunku 
określania profili wybranych miRNA, których zaburzona ekspresja najlepiej będzie charakteryzowała 
dany typ nowotworu. Czułość i specyficzność testów wykorzystujących surowicę/osoczę do pro-
filowania miRNA jest o wiele większa niż w przypadku standardowych markerów nowotworowych, 
takich jak CA-19-9, alfa-fetoproteina czy CEA. Potrzeba jednak wielu badań na dużych grupach 
chorych z poszczególnymi typami nowotworów, aby profilowanie ekspresji mikroRNA w surowicy/
osoczu mogło być stosowane w codziennej praktyce klinicznej. Niniejsza praca przedstawia prze-
gląd doniesień naukowych z ostatnich lat, których przedmiotem było badanie użyteczności cząstec-
zek mikroRNA uwalnianych do krwiobiegu jako wartościowych, swoistych i łatwych do wykrycia 
wskaźników, mogących przyczynić się do skuteczniejszej diagnostyki, oceny rokowania oraz wyboru 
strategii terapeutycznej w wielu typach nowotworów.
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Summary: MicroRNAs take part in posttranscriptional regulation of gene expression. They are encod-
ed by nuclear genes and occur intracellularly where they inhibit translation or contribute to degradation 
of selected mRNAs.Recently it was found that miRNAs occur in blood serum/plasma, milk and urine 
as well. Some mechanisms enabling their transfer to body fluids have been described. Circulating mi-
croRNAs are used in cancer studies and they can serve as biomarkers for early detection of diseases, 
monitoring their course and evaluation of tumor resection radicality. MiRNA expression profiling 
in serum/plasma seems to be a simple, sensitive and specific method for diagnosis and staging of 
particular cancers. That is why the assessment of expression of these particles has a great potential to 
become a non-invasive method of neoplasia detection which is impossible using standard visualiza-
tion techniques like computed tomography. It is vital because early diagnosis may condition effective 
therapy and complete remission achievement. Presently, scientists attempt to describe panels of chosen 
miRNAs whose dysregulated expression would best characterize particular types of cancer. Sensitivity 
and specifity of tests which use blood serum/plasma for miRNA profiling are much better than those 
for standard tumor markers like CA19-9 (cancer antigen 19-9), AFP (alpha fetoprotein) or CEA (car-
cinoembryonic antigen). However, many studies on large cohorts are still necessary to apply miRNA 
expression profiling in serum/plasma in everyday clinical practice. This paper presents a review of new 
scientific reports focused on usefulness of microRNAs released to blood as valuable, specific and easy 
to detect markers that can improve the effectiveness of diagnosis, prognosis evaluation and the choice 
of therapeutic strategy in many cancers. 
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WSTĘP

MikroRNA to krótkie, niekodujące, jednoniciowe cząsteczki o długości 19-22 nt, 
biorące udział w negatywnej, potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Występują 
one w świecie roślin i zwierząt. Mają ogromne znaczenie dla organizmów przez za-
angażowanie w procesy komórkowe takie jak różnicowanie i dojrzewanie komórek, 
proliferacja, kontrola cyklu komórkowego, angiogeneza czy apoptoza [45, 49]. Ich 
działanie jest możliwe dzięki zjawisku interferencji między miRNA i mRNA [20]. 
W bazie miRBase Sangera w wersji 20 jest zarejestrowanych ponad dwa i pół tysiąca 
ludzkich, dojrzałych sekwencji miRNA (www.mirbase.org). Cały czas prowadzone są 
badania, które z pewnością przyczynią się do poznania i opisania kolejnych. 

MikroRNA są produktem genów jądrowych rozsianych po całym genomie 
człowieka. Odsetkowo jest ich około 5%. Mogą występować jako samodzielne 
lub jako policistronowe jednostki transkrypcyjne. Geny miRNA występują w ek-
sonach genów strukturalnych, regionach UTR (ang. Untranslated Region) czy 
niekodujących sekwencjach intronowych [29, 46, 80]. W ostatnim przypadku na-
zywane są mirtronami, a mechanizm powstawania dojrzałych mikroRNA różni 
się nieco od tradycyjnego szlaku [29]. 

Transkrypcja jest pierwszym etapem biogenezy miRNA. Przeprowadza ją RNA 
polimeraza II, właściwa dla genów kodujących białka (ryc. 1) [113]. Niektóre geny 
miRNA są transkrybowane przez RNA polimerazę III [18]. W wyniku transkrypcji 
powstają pierwotne transkrypty czyli pri-miRNA. Przyjmują one dwuniciową for-
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mę szpilek do włosów. Kilka takich struktur może być połączonych ze sobą krótki-
mi odcinkami jednoniciowego RNA. Pri-miRNA są poliadenylowane i zawierają 
na końcu 5’ czapeczkę. Maja długość kilku kilo par zasad [48]. 

Kolejnym etapem jest modyfikacja pri-miRNA w jądrze komórkowym przez mi-
kroprocesor, składający się z białka jądrowego DGCR8 (ang. Di George syndrome 
Critical Region gene 8) i enzymu DROSHA. Pierwszy składnik rozpoznaje pierwot-
ny transkrypt, przyłącza się do jednoniciowych fragmentów pri-miRNA i orientuje 
katalityczna domenę DROSHA (RNaza III) w taki sposób, aby możliwe było jego 
przecięcie w odpowiednim miejscu [48]. Tak powstają pre-miRNA, czyli pojedyncze 
już struktury spinek do włosów o długości około 70 nt. W tej fazie posiadają one 
pętle macierzyste, które w cytoplazmie zostaną usunięte. Mają także jednoniciowe 
dwunukleotydowe nawisy na końcu 3’, odgrywające ważną rolę przy przenoszeniu 
pre-miRNA z jądra komórkowego do cytoplazmy przez białka transportujące ekspor-
tyny 5 [39]. Nawisy są niezbędne również do rozpoznania i cięcia pre-miRNA przez 
enzym DICER, który jest RNazą III [108]. W wyniku jej działania cząsteczka pre
-miRNA przekształcana jest w dupleks, na który składają się dwie nici o długości 19-
22 nt. Jedna z nich jest właściwą cząsteczką miRNA, natomiast druga nazywana jest 
nicią pasażerską i zwykle jest degradowana. W piśmiennictwie jest ona oznaczana 
gwiazdką. Niekiedy ona także może być funkcjonalna i pełnić rolę cząsteczki miRNA 
w regulacji ekspresji genów [11]. 

Dupleks miRNA jest następnie wbudowywany w białkowe kompleksy RISC 
(ang. RNA-Induced Silencing Complex), gdzie dokonywany jest wybór odpowied-
niej nici [34]. Kompleksy wyciszające translację (RISC) z załadowaną dojrzałą 
nicią miRNA są funkcjonalną całością, mającą zdolność do hamowania translacji 
mRNA lub jego degradacji (ryc. 1). RISC to wieloskładnikowe kompleksy. Zawie-
rają białka strukturalne i enzymatyczne, warunkujące prawidłową regulację ekspre-
sji genów. Wśród nich należy wyróżnić białka AGO2 (ang. Argonaute RISC cataly-
tic component 2), mające właściwości endorybonukleolityczne [67]. Oznacza to, że 
mogą degradować docelowe mRNA lub brać udział w hamowaniu translacji [67]. 
Możliwe jest również połączenie obu tych procesów. 

Decydujący wpływ na to, czy i które mRNA zostanie zdegradowane, ma doj-
rzała cząsteczka miRNA w RISC, a w szczególności tzw. „region seed” mikroR-
NA. Jest to krótki 6-8-nukleotydowy odcinek na końcu 5’ dojrzałej cząsteczki, 
warunkujący rozpoznanie docelowego mRNA [50]. MikroRNA przyłącza się do 
regionów 3’UTR mRNA zgodnie z zasadą komplementarności. Sekwencja miR-
NA może być niemal całkowicie lub tylko częściowo zgodna z odcinkami 3’UTR. 
Ma to znaczenie przy wyborze mechanizmu regulacyjnego. Całkowita komple-
mentarność skutkuje degradacją mRNA, natomiast częściowa powoduje hamo-
wanie translacji [50]. Często obserwuje się represję mRNA, na którym umiejsco-
wione są już rybosomy (ryc. 1). Takie kompleksy przechodzą do ciałek P, gdzie 
są przechowywane, a następnie degradowane [59]. Mechanizmy związane z tym 
procesem nie są jednak dokładnie poznane.
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Negatywna regulacja ekspresji genów przez mikroRNA jest niezwykle istotna. 
Podaje się, że około 1/3 genów jest kontrolowanych przez te cząsteczki [34, 73]. Na-
leży również zaznaczyć, że jeden rodzaj mikroRNA może kontrolować około dwu-
stu genów [34]. Jeden konkretny gen natomiast może być regulowany przez wiele 
mikroRNA. Cząsteczki te docelowo zapewniają prawidłową ilość poszczególnych 
białek przez udział w degradowaniu transkryptów, których jest nadmiar lub które nie 
są już potrzebne. Zaburzona ekspresja miRNA wpływa zatem negatywnie na rów-
nowagę białkową w komórce. Dobrym przykładem jest antyapoptotyczna proteina 
BCL2 (ang. B-cell CLL/lymphoma 2) w limfocytach chorych z przewlekłą białaczką 
limfocytową. Przy obniżonej ekspresji miR-15a i miR-16-1 obserwuje się zwiększo-
ną ilość BCL2, co przyczynia się do akumulacji białaczkowych limfocytów [9].

Nieprawidłowy profil ekspresji mikroRNA obserwowany jest w wielu typach 
nowotworów, a jego badanie może być użytecznym narzędziem diagnostycznym 
[5]. Można do tego celu wykorzystać komórki pobrane z guza, limfocyty krwi ob-

RYCINA 1. Biogeneza i działanie cząsteczek mikroRNA (opis w tekście)
FIGURE 1.  Biogenesis and activity of microRNAs
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wodowej czy surowicę lub osocze [13, 52, 114]. W ostatnich dwóch przypadkach 
profilowanie dotyczy krążących mikroRNA. Ich znaczenie starano się przedstawić 
w niniejszej pracy. Zwrócono również uwagę na problemy i wątpliwości zwią-
zane z tymi cząsteczkami obecnymi w surowicy/osoczu chorych na różne typy 
nowotworów. 

ŹRÓDŁA KRĄŻĄCYCH mikroRNA  
I MECHANIZMY ICH UWALNIANIA

Obecnie liczne doniesienia potwierdzają obecność cząsteczek mikroRNA i in-
nych niskocząsteczkowych RNA w środowisku zewnątrzkomórkowym w wyniku 
ich uwolnienia z komórek i tkanek. Krążą one w wysoce stabilnej formie w różnych 
płynach ustrojowych, takich jak osocze, surowica, ślina, mocz i mleko. Pytanie, czy 
związane z transformacją nowotworową mikroRNA przedostają się tam w wyniku 
śmierci i lizy komórek nowotworowych, czy też podlegają aktywnej sekrecji z tych 
komórek nie znalazło do tej pory jednoznacznej odpowiedzi. Generalnie wyróż-
nia się 3 podstawowe mechanizmy, dzięki którym niskocząsteczkowe RNA mogą 
migrować do płynów ciała: bierny wyciek cząsteczek do przestrzeni zewnątrzko-
mórkowej, ich uwalnianie w strukturze mikropęcherzyków oraz sekrecja w postaci 
kompleksów z białkami (ryc. 2) [14].

Mechanizm pasywnego uwalniania jest związany z degradacją komórek na sku-
tek ciężkiego uszkodzenia tkanek, przewlekłego stanu zapalnego, apoptozy bądź 
nekrozy komórek i zwiększonego wskaźnika lizy komórek, zwłaszcza nowotworo-
wych, lub z komórek o krótkim okresie półtrwania, jak płytki krwi. W ten sposób 
do krwiobiegu mogą dostawać się np. cząsteczki mikroRNA-208, które są charak-
terystycznym wskaźnikiem uszkodzenia tkanki mięśniowej serca [37].   

Według wielu autorów podstawowym sposobem przedostawania się mikroR-
NA do płynów ustrojowych jest ich aktywny transport z komórek w strukturach 
zwanych mikropęcherzykami, które dzieli się na dwie zasadnicze grupy – pęche-
rzyki „odrywające się” (ang. shedding vesicles) i egzosomy, różniące się wielkością 
i mechanizmem oddzielania się od komórki macierzystej [14]. Pierwsze z nich są 
większe i uwalniają się do przestrzeni międzykomórkowej w wyniku zewnętrznego 
przybrania struktury oczka i odszczepiania od błony komórkowej [16]. Dominują-
cą formą są zaś egzosomy o średnicy 30-100 nm, a zdolność do ich sekrecji mają 
przede wszystkim retikulocyty, komórki dendrytyczne, limfocyty T i B, komórki 
tuczne, nowotworowe i nabłonkowe [96]. Ich tworzenie rozpoczyna się, gdy białka 
błony komórkowej przemieszczają się do wczesnych endosomów w wyniku two-
rzenia oczek skierowanych do wnętrza komórki. Następnie wpuklanie się błony 
endosomów prowadzi do powstania drobnych pęcherzyków w ich świetle – formują 
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się ciałka wielopęcherzykowe (ang. Multivesicular Body, MVB). Cząsteczki we-
wnątrz pęcherzyków mogą być albo przeznaczone do degradacji w wyniku zlania 
się MVB z lizosomami, albo wydzielane na zewnątrz poprzez fuzję MVB z błoną 
plazmatyczną i uwolnieniem z ich wnętrza dojrzałych egzosomów [90]. 

Podstawowa funkcja egzosomów związana jest z komunikacją międzykomór-
kową. Ponieważ mogą one ulegać scaleniu i uwalniać swoją zawartość do innych, 
niekiedy oddalonych komórek, wpływają na przebieg różnorodnych procesów w ko-
mórkach-biorcach [96]. Mikropęcherzyk przetransportowany do komórki docelowej 
jest funkcjonalnie aktywny w nowej lokalizacji i ułatwia poziomy transfer cząste-
czek bioaktywnych z komórki do komórki lub aktywuje receptory na błonie plazma-
tycznej komórki-biorcy za pomocą ligandów powierzchniowych [14]. Poza miRNA 
mikropęcherzyki zawierają także mRNA, lipidy i białka, które są albo zamknięte 
w ich wnętrzu albo zlokalizowane na powierzchni. RNA przekazywany z jednej ko-

RYCINA 2. Sposoby uwalniania mikroRNA z komórek
FIGURE 2. Mechanisms of microRNA releasing from cells
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mórki do drugiej (tzw. egzosomalny wahadłowy RNA, esRNA) może potencjalnie 
oddziaływać na biosyntezę białek w docelowych komórkach [96]. MikroRNA po 
przedostaniu się do docelowych komórek hamują ekspresję genów według tej samej 
zasady co komórkowe miRNA. Egzosomy uwalniane z pewnych komórek układu 
odpornościowego, np. komórek dendrytycznych i limfocytów B, mogą pośredniczyć 
w tworzeniu swoistej odpowiedzi immunologicznej na patogeny i komórki nowo-
tworowe [54]. Z drugiej strony produkcja egzosomów i ich zawartość są regulowane 
poprzez sygnały docierające do komórki macierzystej z zewnątrz. Świadczy o tym 
sekrecja przez komórki nowotworowe, poddane działaniu hipoksji, mikropęcherzy-
ków o zwiększonym potencjale angiogenetycznym i metastatycznym [74]. Sugeruje 
to zdolność przystosowywania się komórek nowotworowych do niedotlenienia po-
przez wydzielanie mikropęcherzyków stymulujących angiogenezę i ułatwiających 
tworzenie przerzutów do bardziej korzystnego środowiska [74].

Wydzielanie egzosomalnych miRNA z komórek wyjściowych jest możliwe 
dzięki obecności komórkowych ceramidów, które stymulują proces sekrecji mikro-
pęcherzyków [43]. Z kolei biosynteza ceramidów kontrolowana jest przez neutral-
ną sfingomielinazę (nSMaza). Stwierdzono, że traktowanie linii komórek HEK293 
(linia komórkowa wyprowadzona z embrionalnych ludzkich komórek nerkowych) 
inhibitorem nSMazy prowadzi do zmniejszenia poziomu zewnątrzkomórkowych 
cząsteczek miR-16 i miR-146a, podczas gdy ich ekspresja wewnątrz komórek po-
zostaje niezmieniona [43]. Wzrost sekrecji mikroRNA regulowany przez sfingo-
mielinazę może być związany ze wzrostem liczby egzosomów uwalnianych przez 
komórkę bądź z większą ilością cząsteczek miRNA pakowanych do tych struktur. 
Sekrecja egzosomów nie zależy zaś od udziału kompleksu ESCRT (ang. Endosomal 
Sorting Complex Required for Transport) – kompleksu wielobiałkowego odgrywa-
jącego kluczową rolę w akumulacji egzosomów transportowanych do lizosomów 
[92]. Nie do końca zrozumiały i poznany jest natomiast mechanizm przenikania 
cząsteczek miRNA do wnętrza pęcherzyków „odrywających się”.

Pakowanie cząsteczek miRNA do mikropęcherzyków nie odbywa się w sposób 
losowy. Istnieją specyficzne populacje mikroRNA, które wybierane są preferencyj-
nie i umieszczane wewnątrz tych struktur [14]. Podejrzewa się, że ta selektywność 
może być związana ze złośliwością nowotworu. W przypadku miR-451 i miR-1246 
bardzo duża ich ilość syntetyzowana przez nowotworowe komórki złośliwe nabłon-
ka gruczołu piersiowego podlega sekrecji, podczas gdy w takich samych komórkach 
niezłośliwych te cząsteczki są zatrzymywane [75]. Wskazuje się zatem na istnienie 
różnic w komórkowych i pozakomórkowych profilach ekspresji miRNA w określo-
nych schorzeniach, a ich ekspresja w płynach organizmu nie musi odzwierciedlać 
poziomu komórkowego. Przypuszcza się też, że mikropęcherzyki mogą służyć ko-
mórce do selektywnego usuwania z jej wnętrza uszkodzonych cząsteczek i frag-
mentów komórkowych, o czym świadczy obecność w przestrzeni pozakomórkowej 
fragmentów rRNA, snRNA oraz nieprawidłowo „przetworzonych” mikroRNA [75].
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W aktywny transport we krwi i przekazywanie określonych cząsteczek odle-
głym komórkom-biorcom zaangażowane są również lipoproteiny o wysokiej gęsto-
ści (ang. High Density Lipoprotein, HDL), które mają zdolność łatwego wiązania się 
z endogennymi mikroRNA [99]. Co więcej, wybrane miRNA mogą być zamknięte 
wyłącznie we wnętrzu HDL albo egzosomów. Jednakże nie wiadomo w jaki sposób 
komórki wybierają specyficzne przenośniki dla różnych miRNA. Udowodniono, 
że nSMaza i ceramidy blokują komórkowe przenoszenie mikroRNA na HDL [99], 
z drugiej zaś strony ich nadekspresja sprzyja uwalnianiu egzosomów z komórki. 
Dlatego też sądzi się, że eksport określonych miRNA na drodze egzosomalnej i li-
poproteinowej to dwa odrębne i być może przeciwstawne mechanizmy [14]. 

Pomimo licznych doniesień o obecności cząsteczek mikroRNA wewnątrz mikro-
pęcherzyków, niektórzy autorzy sugerują, że większość z nich przedostaje się do śro-
dowiska pozakomórkowego w formie niezwiązanej z egzosomami, ale w komplek-
sach z białkami komórkowymi wiążącymi RNA. Takim białkiem jest nukleofozmina 
1 (NPM1), która wydzielana jest przez komórki ssacze razem z miRNA i przypusz-
czalnie odgrywa istotną rolę w ochronie tych cząsteczek przed degradacją [102]. 

Inne badania wskazują zaś, że większość mikroRNA w osoczu krwi i pożyw-
kach kultur komórkowych jest związana z białkiem AGO2 [2,94]. Ponadto Turchi-
novich i wsp., dzięki analizom techniką Western blot, wykazali, że krążące mikroR-
NA ulegają immunoprecypitacji z przeciwciałami anty-AGO2 [94]. Przypuszcza 
się również, że inne białka Argonaute, jak AGO1, AGO3 i AGO4 mogą być sprzę-
żone z zewnątrzkomórkowymi miRNA. Zaprezentowane wyniki mogą świadczyć 
o tym, iż duża część krążących cząsteczek mikroRNA pochodzi z martwych lub 
obumierających komórek, a utrzymują się w krążeniu dzięki wysokiej stabilności 
kompleksu miRNA/AGO2 [94]. Nie ma jednak bezpośrednich dowodów na to, że 
miRNA zasocjowane z NPM1 czy AGO2 są aktywnie uwalniane z komórek, a tak-
że danych mówiących o ich wychwycie przez komórki docelowe. Należy też ustalić 
czy mikroRNA sprzężone z tymi białkami mogą pochodzić z rozpadu komórek lub 
z uszkodzonych mikropęcherzyków. 

Przypuszcza się, że AGO2 bierze też udział w pakowaniu miRNA do mikro-
pęcherzyków [23]. Białko to jest zasocjowane z innym składnikiem kompleksu 
RISC niezbędnym do prawidłowego działania miRNA – białkiem GW182, którego 
wyjątkowo wysoką ekspresję odkryto w egzosomach [23]. Zatem dostarczanie ko-
mórkom docelowym składników kompleksu wyciszającego w celu wzmocnienia 
działania miRNA jest jedną z funkcji mikropęcherzyków.

Eksport miRNA z komórek jest procesem wymagającym dostarczenia ener-
gii w postaci wewnątrzkomórkowego ATP. Wprowadzenie do hodowli komórek 
HepG2 (linia komórek nowotworu wątrobowokomórkowego) silnego inhibito-
ra łańcucha oddechowego – rotenonu skutkuje znacznym zmniejszeniem stęże-
nia ATP w komórkach oraz hamowaniem sekrecji wielu rodzajów mikroRNA 
do pożywki hodowlanej, natomiast ich ekspresja wewnątrz komórek nie ulega 
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modyfikacji [102]. Wyjątek stanowią zewnątrzkomórkowe miR-671-3p i miR-
943, których poziom nie zmienia się pomimo niedoboru ATP, co sugeruje zło-
żoność mechanizmów uwalniania mikroRNA z komórek. Proces ten natomiast 
nie jest hamowany w obecności inhibitorów sekrecji białek i egzosomów [102]. 
Zwiększony eksport wybranych mikroRNA może mieć natomiast związek z ich 
zwiększoną ekspresją wewnątrz komórek. Są one w stanie aktywnie wydzielać 
na zewnątrz nie tylko endogenne, ale także egzogenne, wprowadzone za pomocą 
wektorów ekspresyjnych miRNA [43].

CECHY KRĄŻĄCYCH mikroRNA JAKO  
BIOMARKERÓW I ICH STABILNOŚĆ

W praktyce klinicznej bardzo często oznacza się poziom charakterystycznych 
biomarkerów znajdujących się w osoczu/surowicy krwi w celu wykrycia choroby, 
prognozowania jej przebiegu, monitorowania efektów terapeutycznych czy szaco-
wania ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. Do najczęściej wykorzystywanych 
należą substancje białkowe, takie jak alfa-fetoproteina (AFP), ludzka gonadotro-
pina kosmówkowa (hCG), specyficzny antygen sterczowy (PSA), antygen karci-
noembrionalny (CEA) czy chromogranina A (CgA) [61]. Jednakże ich użycie jest 
ograniczone ze względu na dość niską czułość i specyficzność analiz, niepozwalają-
cą precyzyjnie odróżnić określony nowotwór od stanów przednowotworowych czy 
chorób dotykających inne narządy. Przykładem może być PSA uważany za najbar-
dziej specyficzny z markerów raka stercza, którego podwyższony poziom stwierdza 
się także w łagodnej hiperplazji prostaty [86]. Z tego względu coraz więcej uwagi 
zwraca się na krążące mikroRNA, których profile, charakterystyczne dla danego 
nowotworu, są wysoce specyficzne i pozwalają z dużą czułością potwierdzić obec-
ność choroby i przewidywać jej rozwój.

Niewątpliwie jedną z zalet wykorzystania krążących miRNA jako markerów 
klinicznych jest mała inwazyjność i łatwość pozyskania materiału biologicznego 
do badań. W celu otrzymania surowicy/osocza wystarczy pobranie kilku mililitrów 
pełnej krwi obwodowej, a następnie uzyskanie pożądanej frakcji krwi na drodze 
wirowania. Należy jednak pamiętać, że postępowanie przedanalityczne ma bardzo 
duży wpływ na całkowitą ilość tych cząsteczek w badanym materiale. Szczególnie 
niekorzystny wpływ może mieć zjawisko hemolizy, która powoduje przedostanie 
się do frakcji osocza miRNA z rozpadłych erytrocytów i zafałszowuje wyniki [76]. 
Aby wyeliminować wpływ mikroRNA pochodzących z różnych komórek krwi na 
poziom krążących miRNA niektórzy autorzy sugerują zbieranie frakcji komórko-
wej krwi i ocenę ich ekspresji w odniesieniu do liczby poszczególnych komórek 
[76]. Duży wpływ na uzyskiwane wyniki ma również sposób pozyskiwania surowi-
cy/osocza. Duttagupta i wsp. stosując następujące po sobie wirowania świeżej krwi 



182 M. BUDZYŃSKI, A. GRENDA, A.A. FILIP

obwodowej otrzymali kolejne, coraz czystsze frakcje osocza [17]. Najwyższa eks-
presja miRNA stwierdzona została w pierwszym, mętnym supernatancie uzyska-
nym podczas łagodnego wirowania. Ustalono, że dużą ich część stanowią cząstecz-
ki pochodzenia komórkowego, zanieczyszczające osocze wskutek niedokładnego 
usunięcia elementów komórkowych [17].

Ważną cechą umożliwiającą wykorzystanie cząsteczek miRNA jako wskaźni-
ków diagnostyczno-prognostycznych jest znaczna ich ilość i dostępność w płynach 
ustrojowych oraz możliwość badania ekspresji z zastosowaniem tradycyjnych na-
rzędzi biologii molekularnej. Chen i wsp. wykryli duże ilości miRNA w osoczu 
oraz surowicy zarówno osób zdrowych, jak i cierpiących na choroby nowotworowe 
[13]. Dzięki technice ilościowej qRT-PCR udało się im zidentyfikować i określić 
poziom około 100 różnych rodzajów mikroRNA i na tej podstawie wyznaczyć cha-
rakterystyczne miRNA, których zmieniona ekspresja jest typowa dla raka płuca, 
jelita grubego i cukrzycy. Dodatkowo, na podstawie analiz ekspresji możliwe sta-
je się wykrycie odmiennych niechorobowych stanów fizjologicznych organizmu, 
np. ciąży [24]. Ustalono, że poziom mikroRNA powiązanych z rozwojem łożyska 
(miR-527, miR-520d-5p, miR-526a) jest wyraźnie podwyższony u kobiet ciężar-
nych, a nadekspresja odzwierciedla stopień zaawansowania ciąży [24]. 

Podstawowymi metodami analitycznymi w badaniu mikroRNA są technika qR-
T-PCR i mikromacierze. W pierwszej z nich ocena ekspresji wybranych miRNA 
możliwa jest pośrednio, dzięki porównaniu poziomu ekspresji badanych cząsteczek 
w analizowanej próbce do ich poziomu w próbce kontrolnej (kalibratorze) bądź bez-
pośrednio przez odniesienie uzyskanego wyniku do krzywej wzorcowej [24]. Tech-
nika ta pozwala z wysoką czułością i specyficznością ocenić ekspresję określonego 
typu miRNA występującego w surowicy, w niewielkiej ilości w złożonej miesza-
ninie różnych cząsteczek RNA [24]. Poza metodą qRT-PCR najczęściej stosowa-
nym narzędziem w badaniach nad mikroRNA jest technologia mikromacierzy, która 
umożliwia jednoczesną detekcję i szybką analizę ekspresji wszystkich znanych miR-
NA w próbce. Opiera się ona na hybrydyzacji między komplementarnymi odcinkami 
kwasów nukleinowych, a jej główną zaletą jest możliwość analizy ogromnej liczby 
miRNA w tym samym czasie. Można też wykorzystywać technikę Northern blot 
i hybrydyzację in situ, ale ze względu na ich pracochłonność i trudności w prowa-
dzeniu eksperymentów na dużą skalę, obecnie odchodzi się od tych metod. 

Cechą charakterystyczną krążących miRNA jest ich niezwykle duża stabilność 
i odporność na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. W przeciwień-
stwie do innych rodzajów RNA są one bardzo odporne na działanie endogennych 
RNaz obecnych we krwi [13]. Wyizolowane z surowicy mikroRNA nie ulegają de-
gradacji w obecności rybonukleaz i odznaczają się znacznie wyższą trwałością niż 
takie cząsteczki jak 18S rRNA, 28S rRNA, U6 snRNA oraz mRNA dla GADPH 
i β-aktyny [13]. Większość surowiczych miRNA wytrzymuje 3-godzinną, a nawet 
całonocną inkubację z rybonukleazą A, która nie ma większego wpływu na poziom 
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ich ekspresji, podczas gdy wielkocząsteczkowe RNA ulegają strawieniu już po 3 
godzinach [13]. Cecha ta nie dotyczy jednak syntetycznych mikroRNA, które po 
wprowadzeniu do osocza ulegają natychmiastowej degradacji [68]. 

Na poziom surowiczych mikroRNA nie ma też większego wpływu temperatu-
ra przechowywania preparatu i pH środowiska. Powtarzające się cykle zamraża-
nia i rozmrażania surowicy nie spowodowały wyraźnych zmian w ich zawartości 
w przeciwieństwie do innych RNA we krwi [13, 76]. Nie odnotowano też istotnych 
różnic po 3-godzinnym traktowaniu surowicy roztworem o niskim i wysokim pH, 
odpowiednio pH=1 i 13 [13]. Podobne właściwości mają mikroRNA w osoczu – 
pozostają stabilne w temperaturze pokojowej przez dobę, a 8 cykli naprzemienne-
go zamrażania i rozmrażania osocza nie powoduje ich zniszczenia [68].   

Stabilność krążących miRNA wynika prawdopodobnie z formy, w jakiej wy-
stępują w surowicy/osoczu krwi. Działanie ochronne dla mikroRNA być może 
gwarantuje ich zamknięcie wewnątrz struktury membranowej mikropęcherzyków 
[43, 96]. Taką zdolność mogą mieć też białka wykazujące powinowactwo do RNA, 
z którymi krążące mikroRNA tworzą stabilne kompleksy, głównie białko NPM1 
[102]. Obydwa te mechanizmy mogą chronić wydzielane miRNA przed degradacją 
i zapewnić kontrolowane wewnętrzne mikrośrodowisko, dzięki czemu cząsteczki 
te mogą przemierzać w krwiobiegu duże odległości bez ryzyka uszkodzenia.  

KRĄŻĄCE mikroRNA JAK BIOMARKERY  
W WYBRANYCH NOWOTWORACH

MikroRNA jako biomarkery nowotworowe mogą być wykorzystywane we 
wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych, określaniu prognozy czy skutecz-
ności zastosowanej terapii. Mają wiele cech idealnego markera: nieinwazyjność, 
zmienność ekspresji wybranych miRNA specyficzna dla danego schorzenia, moż-
liwość detekcji w szybki i prosty sposób. Obecnie naukowcy opracowują profile 
miRNA w surowicy/osoczu, które dobrze charakteryzują określony rodzaj nowo-
tworu, stopień jego zaawansowania i rokowanie. Dalsze badania być może pozwolą 
w przyszłości na wprowadzenie tych wskaźników do codziennej praktyki klinicznej.   

NOWOTWORY TRZUSTKI

Rak trzustki zaliczany jest do najbardziej złośliwych nowotworów ze złym ro-
kowaniem, ze względu na gwałtowny przebieg i brak objawów w początkowym 
stadium choroby [79]. Późne jej wykrywanie, brak skutecznych narzędzi monitoro-
wania jej rozwoju, wczesna i agresywna inwazja miejscowa oraz wysoki potencjał 
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przerzutowania sprawiają, że nowotwór ten charakteryzuje się jednym z najgor-
szych wskaźników całkowitego przeżycia [79]. Dlatego tak istotnym problemem 
jest odkrycie i wprowadzenie do powszechnej praktyki diagnostycznej efektyw-
nych i łatwych do wykrycia biomarkerów, które pozwoliłyby stwierdzić obecność 
choroby w początkowym jej etapie i w ten sposób znacząco poprawić wskaźniki 
przeżycia chorych. 

Ekspresja miRNA uwalnianych do krwioobiegu wydaje się być dobrym 
wskaźnikiem progresji i oceny agresywności raka trzustki, na co wskazują ba-
dania. Szereg różnych cząsteczek mikroRNA wykazuje nieprawidłową ekspresję 
w przebiegu tego schorzenia (tab. 1). W jednym z eksperymentów badanie oso-
cza chorych wykazało aż 37 rodzajów miRNA o obniżonej ekspresji i 54 miRNA 
ulegających nadekspresji [1]. Spośród cząsteczek o znacznie podwyższonym po-
ziomie ekspresji w porównaniu z próbkami kontrolnymi najczęściej zwraca się 
uwagę na onkogenne miR-16, miR-21, miR-155, miR-181a, miR-181b, miR-196a 
oraz miR-210 [58, 101]. Natomiast cząsteczki z rodziny let-7 odznaczają się eks-
presją obniżoną [1]. Wang i wsp. zasugerowali, że badanie ekspresji już czterech 
miRNA w osoczu (miR-21, miR-155, miR-196a, miR-210) może stanowić sku-
teczne narzędzie do odróżniania chorych cierpiących na gruczolakoraka trzustki 
od osób zdrowych, z wysoką czułością i specyficznością [101]. Wykazano też, że 
miR-155 może być dobrym biomarkerem wczesnej neoplazji komórek trzustki, 
a jego funkcja onkogenna związana jest z hamowaniem działania proapoptotycz-
nego białka TP53INP1 (ang. Tumor Protein 53-Induced Nuclear Protein 1), co 
zwiększa złośliwość komórek rakowych in vivo [25].

Bardzo wiele uwagi w badaniach nad rozwojem nowotworów trzustki przywią-
zuje się do funkcji mikroRNA-21 oraz miR-221. Funkcjonują one jako onkogeny, 
co związane jest z ich nadekspresją w przebiegu wielu różnych nowotworów. Gena-
mi docelowymi dla miR-21 są m.in. PTEN (ang. Phosphatase and Tensin homolog) 
i PDCD4 (ang. Programmed cell death protein 4) o działaniu supresorowym, któ-
rych obniżona aktywność skutkuje zahamowaniem apoptozy komórek nowotworo-
wych i nabyciem właściwości inwazyjnych. Ponadto wykazano, że ekspresja tych 
dwu mikroRNA zmienia się pod wpływem stosowania długotrwałej, konwencjonal-
nej terapii przeciwnowotworowej. Zatem lekooporność raka trzustki może wynikać 
z nadekspresji miR-21 i zahamowania aktywności genów regulowanych przez tą 
cząsteczkę w liniach komórek opornych na leczenie [1].  

Jednym z surowiczych czynników pomocnych w wykrywaniu raka trzustki jest 
marker CA19-9. Obecnie podejmuje się próby określenia skuteczności diagnostycznej 
tego wskaźnika w powiązaniu z innymi cząsteczkami znajdującymi się w surowicy, 
potencjalnie przydatnymi w diagnozowaniu nowotworu. Liu i wsp. oznaczali pozio-
my ekspresji CA19-9 i wybranych mikroRNA w surowicach chorych cierpiących na 
nowotwór, przewlekły stan zapalny oraz u osób zdrowych. Wykazali, że kombinacja 
takich biomarkerów, jak CA19-9, miR-16 oraz miR-196a stanowi bardzo skuteczne 
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i nieinwazyjne narzędzie pozwalające zidentyfikować osoby cierpiące na nowotwór, 
szczególnie we wczesnym stadium [58].

Istotny potencjał diagnostyczny w przypadku raka trzustki może dotyczyć też 
miR-210. Ekspresja tej cząsteczki jest indukowana niedoborem tlenu na poziomie 
tkankowym i koreluje z niepomyślnymi wynikami leczenia w niektórych nowotwo-
rach. Udowodniono, że gruczolakorak trzustki cechuje się zwiększonym poziomem 
hipoksji, a to z kolei skutkuje znacznie zwiększonym poziomem krążących miR-
210, gorszą prognozą i większą opornością komórek na chemio- i radioterapię [32].

TABELA 1. Zmiany ekspresji krążących mikroRNA w poszczególnych typach nowotworów
TABLE 1. Changes in expression of some circulating microRNAs in particular types of cancer

Rodzaj cząsteczki mikroRNA Poziom 
ekspresji Źródło

nowotwory trzustki
miR-21, miR-221 ↑ [1]
miR-16, miR-21, miR-155, miR-181a, miR-181b, miR-196a, miR-210 ↑ [58][101]
miR-200a, miR-200b ↑ [53]
let-7 ↓ [1]

rak jelita grubego
miR-29a, miR-92a, miR-17-3p ↑ [33][72]
miR-21, miR-221, miR-222 ↑ [77]
miR-141 ↑ [12]

rak wątrobowokomórkowy
miR-21, miR-122, miR-223 ↑ [91][104]
miR-500 ↑ [105]
miR-92a ↑ [65][82]
miR-375, miR-25, let-7f ↑ [51]
miR-16, miR-199a, miR-195 ↓ [78]

nowotwory piersi
miR-195, let-7a, miR-10b ↑ [31]
miR-21 ↑ [3][31][83]
miR-155 ↑ [31][115]
miR-122 ↑ [103]
miR-92a, miR-181a ↓ [83]
miR-375 ↓ [103]

rak prostaty
miR-20b, miR-874, miR-1274a, miR-1207-5p, miR-93, miR-106a ↑ [69]
miR-622, miR-1285 ↑ [15]
miR-195, miR-26a, let-7i ↑ [62]
miR-141 ↑ [8][26][68]
miR-375 ↑ [8]
miR-223, miR-26b, miR-30c, miR-24 ↓ [69]
let-7e, let-7c, miR-30c ↓ [15]
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Rodzaj cząsteczki mikroRNA Poziom 
ekspresji Źródło

nowotwory płuca
miR-25, miR-223 ↑ [13]
miR-155, miR-197, miR-182 ↑ [111]
miR-1254, miR-574-5p ↑ [21]

miR-486, miR-30d, miR-1, miR-499 ↑ [35]

nowotwory żołądka
miR-17-5p, miR-21, miR-106a, miR-106b ↑ [93]
miR-1, miR-20a, miR-27a, miR-34, miR-423-5p ↑ [60]
miR-221, miR-744, miR-376c ↑ [84]
miR-21, miR-223, miR-451, miR-486 ↑ [42][55]
miR-200c ↑ [97]
let-7a ↓ [93]
miR-218 ↓ [42][55]

rak przełyku
miR-10a, miR-22, miR-100, miR-148b, miR-223, miR-133a, miR-127-3p ↑ [107]
miR-21 ↑ [41][44]
miR-1246 ↑ [81]
miR-375 ↓ [40][41]

nowotwory układu krwiotwórczego
let-7b, miR-523 (AML) ↑ [19]
miR-150, miR-19b, miR-29a, miR-223, miR-320, miR-484, miR-17 
(CLL)

↑ [70]

miR-21, miR-155, miR-210 (DLBCL) ↑ [47]
miR-720, miR-1246 (szpiczak mnogi) ↑ [38]
miR-92a, miR-638 (AML,ALL) ↓ [88]
miR-150, miR-339, miR-342, let-7d (AML) ↓ [19]
miR-19a, miR-19b, miR-20a, miR-17, miR-92a, miR-223 (szpiczak 
mnogi)

↓ [106]

miR-1308 (szpiczak mnogi) ↓ [38]

W surowicy chorych na raka trzustki wykazano też nadekspresję cząsteczek 
miR-200a i miR-200b [53]. Prawdopodobnie jest to związane z hipometylacją 
genów je kodujących. Celem molekularnym miR-210 jest m.in. gen SIP1 (ang. 
Smad-Interacting Protein) podlegający wyciszeniu w komórkach nowotworo-
wych trzustki. Jego produkt białkowy hamuje aktywność kadheryny E i bierze 
udział w przemianie nabłonkowo-mezenchymalnej. Wysunięto więc hipotezę, że 
hipermetylacja promotora genu SIP1 obserwowana u chorych może mieć zwią-
zek z nieprawidłową ekspresją miR-210, pomimo braku wyraźnych dowodów na 
udział mikroRNA w procesach epigenetycznych [53]. 
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NOWOTWORY JELITA GRUBEGO

Według Krajowego Rejestru Nowotworów (www.onkologia.org.pl) rak jeli-
ta grubego (ang. Colorectal Cancer, CRC) jest trzecim pod względem częstości 
występowania w Polsce nowotworem u kobiet i mężczyzn (około 15800 nowych 
przypadków w 2010 roku). Wykryty odpowiednio wcześnie daje wysokie szanse 
przeżycia. Dlatego też diagnozowanie zmian przednowotworowych lub choroby 
we wczesnym stadium jest kluczowym elementem pozwalającym znacznie obniżyć 
jej śmiertelność [100]. Do najczęściej stosowanych badań przesiewowych zalicza-
ne są: kolonoskopia, test na krew utajoną w kale (ang. Fecal Occult Blood Test, 
FOBT) i test na obecność DNA w stolcu [63]. Jednakże każda z tych metod ma 
wady, które nie pozwalają na uznanie jej za idealne i w pełni wiarygodne narzędzie 
diagnostyczne. Są to m.in. mała czułość oznaczeń, wysoki koszt i inwazyjność ba-
dania oraz niskie wskaźniki przestrzegania zaleceń lekarskich. Ze względu na to 
cały czas poszukuje się nowych, nieinwazyjnych biomarkerów, które poprawiłyby 
wykrywalność raka jelita grubego.

Takimi skutecznymi znacznikami mogą być cząsteczki mikroRNA swobodnie 
krążące we krwi w bardzo stabilnej formie. Ponieważ nawet kilkadziesiąt różnych 
miRNA może wykazywać znaczące różnice w ekspresji pomiędzy osobami chory-
mi na CRC i zdrowymi, wysnuto hipotezę, że pomiar ich ekspresji w surowicy lub 
osoczu krwi mógłby być pomocnym narzędziem w diagnostyce schorzenia [10]. Za 
przykład mogą posłużyć miR-29a, miR-92a i miR-17-3p, których ekspresja cechuje 
się znacznie podwyższonym poziomem w osoczu chorych w porównaniu z próbka-
mi kontrolnymi (tab. 1) [33, 72]. W ten sposób różnicować można zarówno CRC jak 
i zaawansowane gruczolaki jelita grubego – w obydwu przypadkach obserwuje się 
nadekspresję miR-29a i miR-92a, ale większą w przypadku CRC i guzów o małych 
rozmiarach. Na specyficzność i użyteczność tych mikroRNA w badaniach przesie-
wowych wskazuje też fakt, iż ich poziom znacznie obniża się po zabiegu usunięcia 
nowotworu [33]. Co więcej, wzrost ekspresji mikroRNA-92 obserwuje się zarówno 
w zaawansowanych, jak i początkowych stadiach nowotworu, a nadekspresja ta nie 
jest powiązana ze stanami zapalnymi czy innymi nowotworami układu pokarmowe-
go. Czyni ją to wysoce specyficzną dla CRC i pozwala na wykrywanie choroby na 
bardzo wczesnym etapie [72]. MiR-92 wchodzi w skład skupiska genów miR-17-92 
znajdujących się na długim ramieniu chromosomu 13 i jako znany onkomir może 
pobudzać proliferację komórek, hamować apoptozę, indukować proces unaczynia-
nia guza i stymulować jego rozwój [64]. 

Cząsteczkami o potencjalnym charakterze diagnostycznym i prognostycznym 
w przebiegu raka jelita grubego mogą być też miR-221 i miR-141 pozwalające roz-
różnić chorych i osoby zdrowe [12, 77]. Podwyższony poziom ekspresji miR-221 
obserwowany u pacjentów z CRC jest czynnikiem związanym z niekorzystnym ro-
kowaniem i znacznie krótszym całkowitym czasem przeżycia. Wykazano, że pomiar 
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ekspresji miR-221 bezpośrednio amplifikowanego z osocza wraz z określaniem sta-
dium klinicznego i typu histologicznego stanowi bardzo skuteczne narzędzie pre-
dykcyjne w przypadku nowotworów jelita grubego [77]. Zaobserwowano również 
wyraźną korelację pomiędzy poziomami miR-221 i białka TP53 o funkcji supresora 
nowotworu, lecz mechanizm tych interakcji nie został dokładnie poznany. W CRC 
nadekspresja dotyczy także krążących miR-21 i miR-222, ale w tym przypadku nie 
stwierdzono istotnej roli prognostycznej [77]. 

Również znaczna nadekspresja miR-141 wiąże się z krótkim całkowitym cza-
sem przeżycia chorych na CRC [12]. Poziom tego wskaźnika w osoczu jest wyraźnie 
podwyższony, zwłaszcza w czwartym, najbardziej zaawansowanym stadium nowo-
tworu (T4) według klasyfikacji TNM (tumors/nodes/metastases). Udowodniono, że 
określanie ekspresji miR-141 pozwala odróżnić pacjentów w tym stadium z odległy-
mi przerzutami od osób zdrowych czy charakteryzujących się niższym stopniem za-
awansowania choroby [12]. Ponadto zwiększenie precyzji w wykrywaniu przerzutów 
można uzyskać poprzez wspólne wykorzystanie w diagnostyce miR-141 i markera 
CEA (ang. Carcinoembryonic Antigen). Co ciekawe, w przeciwieństwie do osocza, 
nie stwierdzono istotnych różnic w ekspresji miR-141 w komórkach nowotworowych 
CRC z różnych stadiów. Może to świadczyć o tym, że znacząca nadekspresja tego 
biomarkera we krwi osób cierpiących na najbardziej zaawansowaną postać raka wy-
nika z innych ogólnoustrojowych czynników, takich jak np. reakcje zapalne [12]. 

NOWOTWORY WĄTROBY

Wysoka śmiertelność z powodu raka wątrobowokomórkowego (ang. Hepato-
cellular Carcinoma, HCC) wynika ze zbyt późnej diagnozy, kiedy leczenie opera-
cyjne jest już nieskuteczne i pojawiają się przerzuty. Obecnie wykrywanie choroby 
opiera się na wykorzystaniu takich wizualizacyjnych technik detekcji jak ultrasono-
grafia, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Metody te jednak nie 
pozwalają skutecznie diagnozować niewielkich, pierwotnych zmian w narządzie 
[71]. Można w tym celu stosować pomiar w surowicy krwi stężenia takich marke-
rów jak α-fetoproteina (AFP) czy białka indukowanego niedoborem witaminy K 
(ang. Proteins Induced by Vitamin K Absence, PIVKA-II), jednakże udowodniono 
ich zbyt niską specyficzność i czułość w stosunku do HCC [66].

Ciągłe poszukiwania nowych biomarkerów wskazują na możliwość wykorzy-
stania wybranych mikroRNA w wykrywaniu zmian chorobowych w wątrobie. Do 
takiego wniosku doszli m.in. Xu i wsp., którzy stwierdzili podwyższony poziom 
ekspresji cząsteczek miR-21, miR-122 i miR-223 w surowicy cierpiących na raka 
wątrobowokomórkowego i przewlekłe zapalenie wątroby, w porównaniu z osoba-
mi zdrowymi [104] (tab. 1). Ponadto ekspresja miR-21 i miR-122 była wyższa u pa-
cjentów z zapaleniem wątroby niż z nowotworem. Potencjał diagnostyczny miR-21 
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w HCC był również przedmiotem badań Tomimaru i wsp. Badacze stwierdzili 
znacząco podwyższony poziom markera w osoczu pacjentów z rakiem wątrobo-
wokomórkowym, a jego ekspresja ulegała wyraźnemu obniżeniu po chirurgicz-
nym usunięciu guza [91]. Analogiczną zależność związaną z nadekspresją i zna-
czącym obniżeniem ekspresji po leczeniu chirurgicznym odnotowano również 
w przypadku krążących mikroRNA-500 [105]. Rozbieżne z wynikami wcześniej-
szej grupy badawczej wyniki uzyskano natomiast porównując poziom miR-21 
u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby i HCC. W tym przypadku wykazano 
znacznie wyższą ekspresję w osoczu pacjentów z nowotworem [91]. Wskazuje 
to na specyficzność zmian ekspresji mikroRNA-21 i miR-122 w odniesieniu do 
uszkodzeń wątroby. Jednak wykorzystanie ich jako wskaźnika hepatokanceroge-
nezy i stosowanie w badaniach pozwalających odróżnić przewlekły stan zapal-
ny od HCC jest mocno wątpliwe i wymaga dalszych analiz. W celu zwiększenia 
skuteczności diagnozy HCC można stosować kombinację biomarkerów miR-21 
i AFP, gdyż wykazano, że wspólne wykorzystanie tych wskaźników w diagnosty-
ce pozwala trafniej odróżnić pacjentów z rakiem i zmniejszyć ryzyko błędu [91]. 

Przypuszcza się też, że poza wartością diagnostyczną, ekspresja miR-21 może 
być użyteczna w określaniu zaawansowania i prognozowaniu przebiegu HCC. 
Wykazano istotną korelację pomiędzy jej poziomem, a takimi czynnikami pro-
gnostycznymi jak m.in.: stężenie AFP, PIVKA-II, liczba guzów, maksymalny roz-
miar guza, inwazja naczyniowa [91].

Wydaje się, że istotną rolę w rozwoju nowotworów wątroby pełnią też czą-
steczki miR-92a, których wysoka ekspresja w liniach komórek nowotworowych 
wątroby przyspiesza procesy podziałowe [82]. Jeden z mechanizmów moleku-
larnych z tym związanych polega przypuszczalnie na negatywnej regulacji przez 
miR-92a izoform czynnika transkrypcyjnego TP63, kontrolującego przebieg cy-
klu komórkowego [65]. Co więcej, wykazano, że stosunek ekspresji miR-92a do 
miR-638 w osoczu krwi może posłużyć jako cenny i bardzo czuły marker w wy-
krywaniu HCC. Wartości miR-92a/miR-638 w przypadku nowotworu są znaczą-
co obniżone w porównaniu do osób zdrowych, a zabieg resekcji guza prowadzi 
do ich wzrostu [82]. Poza miR-92a podwyższoną ekspresję w surowicy chorych 
na HCC obserwuje się też w przypadku miR-375, miR-25 i let-7f. Nadekspresja 
miR-92a i miR-375 jest specyficzna również dla zakażeń wirusem HBV, który 
przypuszczalnie zaangażowany jest w hepatokancerogenezę [51].    

Porównanie ekspresji wybranych mikroRNA ujawniło niższy poziom miR-16, 
miR-199a oraz miR-195 w przypadku HCC niż u chorych na przewlekłe choro-
by wątroby (ang. Chronic Liver Disease, CLD) i w surowicy osób zdrowych [78]. 
Dotyczy to przede wszystkim miR-16 – regulatora ekspresji genu BCL2 i szlaku 
sygnalizacyjnego kaspaz, który odgrywa istotną rolę w procesie apoptozy. Zwięk-
szenie ryzyka transformacji nowotworowej hepatocytów i uszkodzeń wątroby 
spowodowane obniżeniem ekspresji miR-16 świadczy o funkcji supresora nowo-
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tworowego tych cząsteczek i obserwowane jest też podczas aktywacji komórek 
gwiaździstych wątroby [27]. Udowodniono, że wykorzystanie mikroRNA-16 jako 
samodzielnego markera pozwala na zidentyfikowanie największej ilości chorych na 
raka wątrobowokomórkowego w porównaniu do innych stosowanych w praktyce 
klinicznej markerów – AFP, AFP-L3 czy D-gamma karboksyprotrombiny (DCP). 
Ponadto zastosowanie kombinacji wszystkich tych czterech wskaźników znacznie 
podnosi czułość i specyficzność diagnozy w porównaniu z ich stosowaniem poje-
dynczo [78]. Zatem pomiar ekspresji miR-16 w surowicy zwiększa możliwości dia-
gnostyczne pozwalając skutecznie odróżnianić pacjentów z HCC od tych z CLD. 

NOWOTWORY PIERSI

Podobnie jak w wielu innych schorzeniach onkologicznych, również w przypad-
ku raka piersi jednym z największych obecnie wyzwań jest poszukiwanie wysoce 
specyficznych i czułych wskaźników, które mogłyby być wykorzystane w wykry-
waniu wczesnych zmian nowotworowych. Niestety, żadne ze współcześnie stoso-
wanych narzędzi diagnostycznych nie spełnia kryteriów idealnego markera choroby, 
a więc takich cech jak nieinwazyjność, łatwość prowadzenia badań, wysoka czułość 
wystarczająca do wczesnego wykrycia choroby u prawie wszystkich pacjentów oraz 
brak lub śladowa obecność u osób zdrowych. Przykładem mogą być krążące we krwi 
antygeny, takie jak CEA czy CA15-3, z którymi wiązano bardzo duże nadzieje co 
do poprawy skuteczności diagnostyki raka piersi. Okazało się jednak, że ich czułość 
jest niska i nie są one użyteczne w detekcji zmian nowotworowych w początkowej 
fazie choroby, wykazują natomiast istotny potencjał prognostyczny [95]. Również 
badania mammograficzne uważane za „złoty standard” diagnostyczny cechuje sze-
reg wad – wymagają użycia szkodliwego promieniowania jonizującego, a odsetek 
wyników fałszywie pozytywnych waha się w przedziale 8-10% [89].    

W przeciwieństwie do innych biomarkerów krążących we krwi zmiany ekspre-
sji niektórych mikroRNA zdają się być czułym i precyzyjnym wskaźnikiem trans-
formacji nowotworowej dotyczącej gruczołu piersiowego. Porównując materiał 
biologiczny pochodzący od pacjentek z wcześnie wykrytym rakiem piersi i surowi-
ce kontrolne od kobiet zdrowych udowodniono, że odmienna ekspresja odnosi się 
do ponad 30 różnych miRNA [110]. Są to zarówno cząsteczki o obniżonym, jak też 
podwyższonym poziomie ekspresji (tab. 1). Krążącymi biomarkerami wykazujący-
mi nadekspresję w przebiegu raka piersi są m.in. miR-195 oraz let-7a, a usunięcie 
guza skutkuje ich znaczącym obniżeniem do poziomu wykrywanego w krwiobiegu 
osób zdrowych [31]. MiR-195 jest wskaźnikiem specyficznym dla tego nowotworu 
i pozwala różnicować pacjentów z rakiem piersi od osób zdrowych bądź cierpią-
cych na inne nowotwory, z czułością i specyficznością około 90%. Ponadto, moc 
dyskryminacyjna testu wzrastała jeśli w diagnostyce stosowano profil ekspresji 3 
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różnych markerów, poza miR-195, także let-7a i miR-155. Takich wyników nie da 
się uzyskać wykorzystując jedynie pomiary klasycznych antygenów w surowicy – 
CEA, CA15-3, maspiny i mammaglobiny [31, 81].

Aktualne piśmiennictwo zwraca również uwagę na istotne różnice w zmianach 
ekspresji wybranych miRNA w zależności od pochodzenia etnicznego kobiet. Ba-
dania prowadzone wśród Amerykanek dotkniętych nowotworem pokazują bowiem 
znacząco różne profile ekspresji cząsteczek mikroRNA w surowicy kobiet rasy 
białej i czarnej. Nieprawidłowa ekspresja jedynie dwóch (miR-181a, miR-1304) 
spośród 31 różnych miRNA została potwierdzona niezależnie od rasy pacjentki, 
co wskazuje na konieczność poszukiwania markerów rasowo specyficznych [110].

Wybrane cząsteczki mikroRNA wykrywane w surowicy/osoczu krwi przed-
stawiają również znaczący potencjał predykcyjny w przebiegu nowotworów pier-
si, wykazując zależność z niektórymi cechami kliniczno-patologicznymi choroby. 
Udowodniono m.in. pozytywną korelację między wzrostem ekspresji miR-195 
a stopniem zaawansowania choroby, a także niższą ekspresję krążących let-7a 
u pacjentek z zajętymi węzłami chłonnymi w porównaniu do tych, u których nie 
stwierdzono takich przerzutów [31]. W przypadku chorych z rakiem estrogeno-
niezależnym (ER-negatywny) we krwi zaobserwowano znacznie wyższy poziom 
miR-10b i miR-21 aniżeli w nowotworach ER-pozytywnych [31]. U kobiet cier-
piących zaś na raka progesteronozależnego (PR-pozytywny) wykazano znaczne 
podwyższenie poziomu miR-155 w porównaniu z pacjentkami, u których proge-
steron nie wpływa na rozwój guza [115]. 

Do cząsteczek o obniżonej ekspresji w surowicy chorych należą natomiast miR
-92a i miR-181a [28, 83]. Dowiedziono, że znaczne odchylenia od prawidłowego 
poziomu mikroRNA-92a mają związek z większą złośliwością nowotworu, więk-
szymi rozmiarami guza i przerzutowaniem do węzłów chłonnych [83]. W przypad-
ku miR-181a nie opisano istotnych korelacji z najważniejszymi cechami patolo-
gicznymi choroby, natomiast udowodniono, że cząsteczka ta ma wysoki potencjał 
diagnostyczny i pozwala wykryć nowotwór we wczesnej fazie ze znacznie większą 
czułością niż standardowo wykorzystywane markery surowicze [28].  

MikroRNA o działaniu onkogennym w rozwoju wielu różnych schorzeń on-
kologicznych, w tym raka piersi, jest miR-21. Liczne badania potwierdziły na-
dekspresję tej cząsteczki w krążeniu chorych cierpiących na nowotwór piersi [3, 
83]. Co więcej, stwierdzono zależność między poziomem ekspresji mikroRNA-21 
a stadium choroby i szacowaniem czasu przeżycia – najwyższa ekspresja dotyczy 
późnych stadiów choroby, ma związek z bardziej agresywnym przebiegiem, inten-
sywną metastazą (w tym przerzuty odległe) i złym rokowaniem [3, 83]. Tak nieko-
rzystne konsekwencje zaburzeń ekspresji miR-21 wynikają z funkcji, jakie pełni 
w komórce regulując aktywność genów będących supresorami nowotworzenia. Na-
dekspresja tej cząsteczki skutkuje bowiem hamowaniem ekspresji genów PDCD4 
(ang. Programmed cell death 4), PTEN (ang. Phosphatase and Tensin homolog) 
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czy TPM1 (ang. Tropomyosin 1), co prowadzi do intensyfikacji takich procesów jak 
proliferacja i migracja komórek oraz do inhibicji apoptozy [3, 22].

Kolejnym aspektem wykorzystania ekspresji krążących mikroRNA w praktyce 
diagnostyczno-klinicznej jest możliwość monitorowania skuteczności terapii. Wu 
i wsp. zwrócili uwagę na potencjał dwóch cząsteczek – miR-122 i miR-375 jako 
cennych wskaźników obrazujących odpowiedź na zastosowaną metodę leczenia 
raka piersi i wskazujących na dalszy przebieg choroby [103]. Wykazano bowiem, 
że obniżona ekspresja miR-375 i podwyższony poziom miR-122 w surowicy mają 
związek z opornością na terapię neoadjuwantową i wskazują na szybki nawrót cho-
roby u pacjentek HER2+. Dowiedziono też, że badanie ekspresji miR-122 pozwala 
z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko metastazy u pacjentek w II i III 
stadium zaawansowania choroby według TNM [103]. Może to ułatwić optymaliza-
cję doboru chemioterapii i ewentualnych działań prewencyjnych.

NOWOTWORY PROSTATY

Rak prostaty jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u męż-
czyzn, rozwijającym się głównie po 50. roku życia. Ze względu na brak wyraź-
nych symptomów we wczesnym stadium rozwojowym wykrywana jest zazwyczaj 
zaawansowana postać choroby [56]. Rutynowo wykonywane testy diagnostycz-
ne obejmują badanie stercza per rectum (ang. Digital Rectal Examination, DRE) 
oraz pomiar stężenia we krwi antygenu PSA (ang. Prostate-Specific Antigen). 
Badanie DRE charakteryzuje się dość niską czułością, a pomiar PSA niską specy-
ficznością, ze względu na podwyższony poziom tego wskaźnika także w przypad-
ku łagodnego przerostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, 
BPH,), infekcji oraz przewlekłych stanów zapalnych [56]. Obniża to wartość dia-
gnostyczną biomarkera i trafność rozpoznania choroby. 

Konieczność znalezienia nowych, łatwych w detekcji i nieinwazyjnych 
wskaźników pozwalających wykryć raka prostaty we wczesnej fazie i ułatwić po-
dejmowanie decyzji terapeutycznych skłoniła naukowców do zwrócenia uwagi 
na cząsteczki mikroRNA uwalniane do krwioobiegu. Podobnie jak w innych no-
wotworach, w raku prostaty sygnatury wybranych miRNA znacząco różnią się od 
prawidłowych próbek kontrolnych i mają potencjalnie duże znaczenie w diagno-
styce schorzenia (tab. 1). Moltzahn i wsp. zidentyfikowali 10 różnych mikroRNA, 
których ekspresja znacząco różniła się w surowicy osób zdrowych i cierpiących 
na raka prostaty [69]. U nieleczonych chorych mężczyzn cztery z nich wykazy-
wały obniżoną ekspresję – miR-223, miR-26b, miR-30c, miR-24, a podwyższony 
poziom dotyczył sześciu rodzajów cząsteczek – miR-20b, miR-874, miR-1274a, 
miR-1207-5p, miR-93, miR-106a. Co więcej, ekspresja wybranych miRNA różni-
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ła się pomiędzy chorymi w zależności od ryzyka progresji choroby. Istotny poten-
cjał prognostyczny stwierdzono dla miR-93, miR-106a i miR-24 [69].

Poważnym wyzwaniem stojącym przed współczesną diagnostyką onkologicz-
ną wykorzystującą markery surowicze jest umiejętność precyzyjnego odróżnia-
nia pacjentów z rakiem prostaty (ang. Prostatic Carcinoma, PCA) i niezłośliwym 
przerostem gruczołu (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH,). Profilowanie 
ekspresji miRNA pozwoliło opracować profil 5 różnych cząsteczek, których eks-
presja znacząco różni się w tych dwóch schorzeniach [15]. Były to: let-7e, let-7c 
i miR-30c o obniżonej ekspresji oraz miR-622 i miR-1285 wykazujące nadeks-
presję u pacjentów z nowotworem złośliwym. W praktyce klinicznej stosowanie 
takiego zestawu w połączeniu z PSA może wydatnie poprawić trafność diagnozy 
w przypadku raka prostaty [15]. Podobnych obserwacji dokonali Mahn i wsp., 
którzy wyróżnili 3 typy onkogennych cząsteczek mikroRNA – miR-26a, miR-195 
i let-7i, których ekspresja w surowicy różnicuje mężczyzn cierpiących na PCA 
i BPH [62]. Ponadto zaobserwowano powiązania między poziomem tych miRNA 
a wybranymi parametrami kliniczno-patologicznymi o znaczeniu prognostycz-
nym, np. dla ekspresji miR-195 i let-7i pokazano odwrotną zależność względem 
kolejnych stopni skali Gleason’a, będącej systemem klasyfikacji patomorfolo-
gicznej i określającej złośliwość nowotworu prostaty. Chirurgiczne usunięcie 
guza skutkowało znacznym obniżeniem ekspresji w surowicy każdej z badanych 
cząsteczek [62].

Cząsteczką, na której znaczenie prognostyczne i diagnostyczne w raku pro-
staty najczęściej zwraca się uwagę jest miR-141. Jej ekspresja w surowicy/osoczu 
chorych jest wyraźnie podwyższona [26, 68]. Udowodniono, że pomiar poziomu 
miR-141 pozwala wykryć raka prostaty z wysoką czułością i jest to marker spe-
cyficzny właśnie dla tego nowotworu [68]. Wykazano też, że zmiany ekspresji 
miR-141 obserwowane u chorych korelują ze zmianami poziomu takich biomar-
kerów jak krążące komórki nowotworowe (ang. Circulating Tumor Cells, CTC), 
dehydrogenaza mleczanowa (LDH) oraz PSA [26]. Sugeruje się, że wspólne wy-
korzystanie w praktyce klinicznej wszystkich tych wskaźników pozwoli lepiej 
prognozować przebieg schorzenia i odpowiedź na zastosowaną terapię. 

Brase i wsp. obok miR-141 wskazują też ekspresję miR-375 jako istotny 
czynnik w ocenie zaawansowania choroby i ryzyka dalszego jej rozwoju [8]. Na-
dekspresja krążących miR-141 i miR-375 jest szczególnie widoczna u chorych 
w najbardziej zaawansowanym stadium raka prostaty i nowotworach o wyso-
kiej złośliwości. Wykazuje też pozytywną współzależność w odniesieniu do ta-
kich wskaźników kliniczno-patologicznych jak status zajęcia węzłów chłonnych 
(miR-141 i miR-375) oraz stopień w skali Gleason’a (tylko miR-141). Uzyskane 
wyniki świadczą o wysokiej wartości prognostycznej badanych cząsteczek, a eks-
presja miR-141 dodatkowo może posłużyć do oceny stopnia złośliwości guza [8]. 
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NOWOTWORY PŁUCA

Niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. Non-Small-Cell Lung Carcinoma, 
NSCLC) należy do nowotworów odznaczających się jednym z najwyższych wskaź-
ników śmiertelności. Pomimo niezliczonych badań nad molekularnymi mechani-
zmami choroby i rozwojem terapii celowanych wskaźnik całkowitego 5-letniego 
przeżycia jest nadal bardzo niski (ok. 10-15%), co związane jest z późnym diagno-
zowaniem, zazwyczaj w bardzo zaawansowanym i nieoperacyjnym stadium raka 
[57]. Opracowanie skutecznych metod przesiewowych pozwalających rozpoznać 
schorzenie w jego początkowej fazie nadal stanowi wielkie wyzwanie dla bada-
czy i nastręcza wielu problemów. Obecnie wczesna diagnostyka nowotworów płu-
ca opiera się przede wszystkim na niskodawkowej tomografii komputerowej (ang. 
Low-Dose Computed Tomography, LDCT). Technika ta mimo swojego znaczące-
go wkładu w poprawę skuteczności wykrywania początkowych stadiów raka ma 
kilka wad, m.in. nadrozpoznawalność łagodnych zmian patologicznych w płucach 
mogąca prowadzić do niepotrzebnych interwencji chirurgicznych [4]. Dlatego też 
konieczne jest poszukiwanie czułych biomarkerów, które umożliwią różnicowa-
nie łagodnych i złośliwych zmian, a także potwierdzą obecność nowotworu zanim 
możliwa stanie się jego wizualizacja metodami tomograficznymi. 

Do takich wskaźników zaliczyć można krążące mikroRNA, których ekspre-
sja w surowicy osób chorych i zdrowych znacząco się różni. Chen i wsp. oszaco-
wali, że w porównaniu z materiałem uzyskanym od osób zdrowych, u pacjentów 
z NSCLC wykryć można ekspresję aż 63 nowych cząsteczek miRNA, natomiast 
nie stwierdzono aktywności aż 28 rodzajów mikroRNA [13]. Zwrócono szczególną 
uwagę na podwyższoną ekspresję miR-25 i miR-223 u chorych, wysuwając hipo-
tezę, iż mogą one być bardzo pomocne w badaniach przesiewowych w kierunku 
niedrobnokomórkowego raka płuca (tab. 1) [13]. 

Szczególne znaczenie diagnostyczne mikroRNA podkreślił Bianchi i wsp. iden-
tyfikując w surowicy sygnaturę 34 różnych cząsteczek, dzięki którym możliwe jest 
wykrycie NSCLC w bardzo wczesnym stadium u osób bez objawów, a także odróż-
nienie niegroźnych guzków od złośliwych form nowotworu [6]. Porównanie eks-
presji kilkuset miRNA w surowicy pacjentów ze zdiagnozowanym metodą LDCT 
nowotworem i próbek kontrolnych ujawniło znaczące różnice w ekspresji tylko 34 
cząsteczek, zarówno o obniżonym jak i podwyższonym poziomie, a ich zastosowa-
nie pozwala wykryć NSCLC z 80% czułością [6]. Inna grupa badawcza zidentyfi-
kowała zaś profil ekspresji 13 różnych mikroRNA o znaczeniu diagnostycznym, 
mogących skutecznie (80% dokładności) różnicować agresywne i łagodne formy 
nowotworu zobrazowane za pomocą tomografii LDCT [7]. Co więcej, pokazano, 
że charakterystyczny profil miRNA wykrywa się wiele miesięcy wcześniej, zanim 
możliwa stanie się detekcja nowotworu metodą tomografii komputerowej.
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Na potencjał diagnostyczny niektórych cząsteczek mikroRNA łatwo wykrywa-
nych w osoczu krwi chorych na NSCLC wskazali także Zheng i wsp. Zidentyfikowali 
oni miR-155, miR-197 i miR-182 jako cząsteczki o wyraźnej nadekspresji we krwi 
osób chorych w porównaniu ze zdrowymi, co może świadczyć o ich funkcji onko-
gennej w czasie kancerogenezy [111]. Cząsteczki te odgrywają kluczową rolę w prze-
biegu różnorodnych fizjologicznych i patologicznych procesów jak różnicowanie 
komórek linii hematopoetycznej, reakcje odpornościowe i zapalne, rozwój chorób 
krążeniowo-naczyniowych i nowotworowych. Według autorów określanie poziomu 
tych krążących w krwiobiegu cząsteczek w znacznym stopniu ułatwia diagnostykę 
niedrobnokomórkowego raka płuca, niezależnie od stopnia zaawansowania nowo-
tworu. W najbliższej przyszłości walidacja wykrytych markerów i przeprowadzenie 
prób klinicznych na dużej liczbie pacjentów może pozwolić na wykorzystanie ich 
jako nieinwazyjnego testu przesiewowego w kierunku NSCLC, uzupełniającego dla 
metody niskodawkowej spiralnej tomografii komputerowej [111]. Podobne rezultaty 
uzyskano analizując zmiany ekspresji miR-1254 i miR-574-5p u pacjentów z wcze-
snym stadium NSCLC, w odniesieniu do surowic kontrolnych [21]. Obydwie czą-
steczki wykazują wyraźnie podwyższony poziom ekspresji u osób chorych, jednakże 
ich zastosowanie jako biomarkerów diagnostycznych wymaga dalszych badań.

Zmiany ekspresji wybranych mikroRNA mogą też posłużyć jako nieinwazyj-
ny marker do określania całkowitego czasu przeżycia chorych na NSCLC. Po-
równanie ekspresji miRNA w surowicy identycznych liczebnie grup pacjentów 
– z krótszym i dłuższym czasem przeżycia od rozpoznania choroby (odpowied-
nio 9,5 i 49,5 miesiąca) pozwoliło zidentyfikować 11 cząsteczek miRNA, których 
ekspresja różniła się ponad 5-krotnie między badanymi grupami [35]. Zwrócono 
szczególną uwagę na cztery z nich – miR-486, miR-30d, miR-1 i miR-499 zna-
cząco powiązane z całkowitym czasem przeżycia, sugerując ich istotny potencjał 
prognostyczny [35]. Spośród nich tylko w przypadku mikroRNA-1 istniały wcze-
śniejsze doniesienia dotyczące wpływu na proces kancerogenezy. Cząsteczka ta 
bowiem wykazuje wyraźnie obniżoną ekspresję w szeregu różnych nowotworów, 
a jej funkcja związana jest z regulacją genów kontrolujących przebieg cyklu ko-
mórkowego i apoptozę – MET, FoxP1, HDAC4 [30].   

NOWOTWORY ŻOŁĄDKA I PRZEŁYKU

Rak żołądka i płaskonabłonkowy rak przełyku są jednymi z najczęściej wystę-
pujących schorzeń onkologicznych i jedną z głównych przyczyn zgonów spowo-
dowanych chorobami nowotworowymi, odznaczającymi się bardzo niskimi wskaź-
nikami przeżycia. Wynika to głównie z bezobjawowego charakteru wczesnych 
stadiów choroby [36]. Wprawdzie w ostatnich latach poczyniono postęp w dzie-
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dzinie diagnozowania tych nowotworów i wprowadzono nowatorskie chirurgiczne 
metody ich leczenia, to jednak wciąż brakuje skutecznych metod detekcji w począt-
kowym okresie ich rozwoju. Tradycyjnie stosowane markery surowicze, jak CEA 
i CA19-9 (rak żołądka) oraz SCC-Ag (rak przełyku) odznaczają się niewystarczającą 
czułością i specyficznością w wykrywaniu raka we wczesnych fazach [36]. Większą 
skuteczność uzyskuje się dzięki badaniom chromoendoskopowym i biopsji materiału 
tkankowego, jednakże wysoka inwazyjność i możliwość popełnienia błędu podczas 
pobierania próbek do analizy ograniczają ich użyteczność. Z tych względów pilnie 
poszukuje się nowych metod diagnostycznych i biomarkerów, które pozwolą obniżyć 
stopień śmiertelności i zachorowalność na raka żołądka i przełyku [36]. 

Ustalanie profili ekspresji krążących mikroRNA typowych dla raka żołądka stało 
się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania kilku grup badawczych. Pomimo 
uzyskania zróżnicowanych wyników wszyscy autorzy wskazują na ogromny poten-
cjał diagnostyczno-predykcyjny tych cząsteczek i konieczność prowadzenia dalszych 
badań w tym zakresie. Tsujiura i wsp. w osoczu pacjentów cierpiących na nowotwór 
zidentyfikowali 4 cząsteczki odznaczające się wyraźnie podwyższonym stopniem 
ekspresji – miR-17-5p, miR-21, miR-106a i miR-106b, obniżony poziom dotyczył 
zaś let-7a [93]. O ich udziale w procesie onkogenezy może świadczyć przywrócenie 
właściwej ekspresji po zabiegu resekcji żołądka. 

Badania dotyczące przydatności diagnostycznej miRNA w surowicy/osoczu 
wskazują na możliwość wykorzystania profilu ekspresji 5 różnych cząsteczek, spośród 
19 o udowodnionej nadekspresji w materiale biologicznym osób chorych, do wykry-
wania wczesnych postaci raka żołądka. Są to regulatory cyklu komórkowego, wzrostu 
komórek i odpowiedzi immunologicznej – miR-1, miR-20a, miR-27a, miR-34 oraz 
miR-423-5p [60]. Ich czułość i specyficzność diagnostyczna jest znacznie wyższa niż 
w przypadku CEA czy CA19-9 i wynosi ponad 80%. Co więcej, poziom ekspresji 
tych mikroRNA wykazuje ścisłą korelację z progresją choroby i rozmiarami nowo-
tworu [60]. Podobną problematykę badawczą podjęli Song i wsp., którzy w surowicy 
chorych na raka żołądka zidentyfikowali aż 16 rodzajów mikroRNA o podwyższonej 
ekspresji [84]. Analizy dokładności diagnostycznej pokazały istotny potencjał w wy-
krywaniu raka w przypadku 3 cząsteczek – mikroRNA-221, miR-744 i miR-376c. Ich 
poziom w surowicy zwiększa się wraz z zaawansowaniem choroby. Ustalono też, że 
ekspresja miR-221 i miR-376c wykazuje wyraźnie pozytywną korelację ze słabym 
zróżnicowaniem nowotworu, a miR-221 dodatkowo cechuje się nadekspresją w sta-
nach dysplastycznych [84]. Wciąż jednak nie wiadomo czy dzięki badaniom poziomu 
mikroRNA uwalnianych do krążenia możliwe jest precyzyjne różnicowanie typów 
raka żołądka i stanów przednowotworowych. 

Markerami wczesnego wykrywania nowotworów żołądka i monitorowania dyna-
miki rozwoju choroby mogą być także miR-21, miR-223, miR-451 i miR-486 o zwięk-
szonej ekspresji oraz miR-218 charakteryzujący się zmniejszoną ekspresją w osoczu 
chorych w porównaniu z osoczem kontrolnym osób zdrowych [42, 55]. Analizy krzy-
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wych ROC (łączny opis czułości i specyficzności markera diagnostycznego) i norma-
lizowanie się ekspresji tych cząsteczek w krążeniu po chirurgicznym usunięciu guza 
wskazują na ich wysoką zdolność w rozróżnianiu osób zdrowych i tych, u których 
doszło do transformacji nowotworowej. Najwyższą moc dyskryminacyjną testu uzy-
skuje się wykorzystując w diagnostyce łączony pomiar ekspresji miR-223, miR-21 
i miR-218 [42]. Poziom miR-223 w osoczu może stać się też wskaźnikiem zakażenia 
Helicobacter pylori, gdyż jego ekspresja jest znacząco zwiększona u pacjentów z ak-
tywnym zakażeniem, zarówno u dotkniętych chorobą nowotworową jak też nie. [55]. 
Z punktu widzenia onkologii jest to jednak niekorzystne ze względu na brak pewności 
stawianej diagnozy i możliwość otrzymania wyników fałszywie dodatnich.

Istotny potencjał prognostyczny w przebiegu raka żołądka wykazuje miR-200c 
[97]. Podobnie jak w większości przypadków dochodzi tu do nadekspresji, a jej 
stwierdzenie we krwi ułatwia prognozowanie przebiegu schorzenia i określanie czasu 
przeżycia chorych. Udowodniono, że bardzo wysoki poziom miR-200c w krwiobiegu 
towarzyszy przerzutom do węzłów chłonnych i wiąże się ze skróceniem całkowitego 
czasu przeżycia (do około 9 miesięcy) i czasu wolnego od progresji choroby (do oko-
ło 4 miesięcy). Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiędzy ekspresją tej cząstecz-
ki, a głównymi cechami kliniczno-patologicznymi nowotworu czy przeprowadzoną 
interwencją chirurgiczną [97]. 

W przypadku płaskonabłonkowego raka przełyku (ang. Esophageal Squamous 
Cell Carcinoma, ESCC) podwyższona ekspresja została stwierdzona w przypadku 
25 różnych krążących mikroRNA [107]. Spośród nich wytypowano siedem, których 
profilowanie ekspresji stanowi cenny wskaźnik, umożliwiający wykrycie choroby 
we wczesnej fazie i pozwalający w łatwy sposób odróżnić osoby zdrowe od cho-
rych w I/II stadium zaawansowania. Ten profil ekspresji obejmuje cząsteczki miR
-10a, miR-22, miR-100, miR-148b, miR-223, miR-133a oraz miR-127-3p [107].

Poszukiwania nowych markerów diagnostyczno-prognostycznych dla ESCC sku-
piają się głównie na dwóch krążących cząsteczkach mikroRNA: miR-21 i miR-375. 
Pierwsza z nich odznacza się wyraźną nadekspresją u chorych na ESCC w porów-
naniu z próbkami kontrolnymi od osób zdrowych [40, 41, 44]. Znaczące obniżenie 
poziomu ekspresji miR-21 odnotowano u pacjentów po operacji usunięcia tkanki no-
wotworowej oraz u tych, u których chemioterapia przynosiła zadowalające efekty, co 
świadczy o zaangażowaniu tego regulatora w proces onkogenezy także w przypadku 
komórek przełyku [41,44]. U pacjentów ze znaczną nadekspresją zaobserwowano 
również bardziej intensywną inwazję naczyniową i pozytywną korelację z ryzykiem 
nawrotu choroby. Podobny potencjał predykcyjny w ocenie rokowania ESCC wy-
kazuje miR-375 – cząsteczka o zmniejszonej ekspresji w osoczu osób chorych [40, 
41]. Nadekspresja mikroRNA-21 wraz ze znacznie obniżonym poziomem miR-375 
świadczą o niekorzystnym rokowaniu i stanowią niezależny czynnik prognostyczny, 
który może ułatwić stratyfikację chorych do grupy wysokiego ryzyka wznowy, i co za 
tym idzie, spersonalizowane decyzje terapeutyczne [40]. 
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Najnowsze doniesienia mówią też o zastosowaniu miR-1246 jako czułego 
i swoistego markera dla płaskonabłonkowego raka przełyku [81]. Wykazano, że 
jego podwyższona ekspresja u pacjentów z ESCC jest pozytywnie skorelowana 
ze stadium nowotworu i stanowi jeden z najdokładniejszych wskaźników nieko-
rzystnego rokowania. Co ciekawe, nie odnotowano zaburzeń ekspresji miR-1246 
w tkance nowotworowej, a jego egzosomalny poziom nie odzwierciedla zawartości 
w komórkach, z których został uwolniony. Jest to związane z selektywnym mecha-
nizmem uwalniania miR-1246, niezależnym od jego ekspresji w tkankach [87].     

NOWOTWORY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

Poza guzami litymi coraz więcej uwagi poświęca się też możliwości wyko-
rzystania krążących mikroRNA jako biomarkerów w praktyce diagnostyczno-kli-
nicznej nowotworów hematologicznych. Mimo to wciąż istnieje niewiele danych 
literaturowych, dotyczących problemu zastosowania profili ekspresji mikroRNA 
uwalnianych do krwiobiegu, w celu wykrywania, określania przebiegu czy od-
powiedzi na leczenie nowotworów układu krwiotwórczego. Pewne próby podję-
to w przypadku ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) 
i limfoblastycznej (ang. Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL). Udało się ustalić, że 
w osoczu pacjentów cierpiących na te choroby, niezależnie od podtypu, dochodzi 
do znacznego obniżenia ekspresji miR-92a i miR-638, w porównaniu z osoczem 
kontrolnym od osób zdrowych [88]. Wskazuje się zatem na możliwość wykorzysta-
nia tych cząsteczek jako czułych i łatwych do wykrycia markerów diagnostyczno
-prognostycznych dla białaczek ostrych.

W innym projekcie naukowym Fayyad-Kazan i wsp. skupili się na badaniu 
poziomu wybranych mikroRNA w osoczu cierpiących na AML. Na tej podstawie 
stwierdzono, że cząsteczki let-7d, miR-150, miR-339 i miR-342 cechuje obniżo-
na ekspresja u osób chorych,w odniesieniu do materiału kontrolnego, natomiast 
nadekspresję zaobserwowano w przypadku let-7b i miR-523 (tab. 1) [19]. Dodat-
kowo, dzięki analizie dokładności diagnostycznej (krzywa ROC), ustalono, że czą-
steczki miR-150 i miR-342 przedstawiają istotną wartość detekcyjną w wykrywa-
niu AML. Dla miR-150 cząsteczkami docelowymi mogą być geny kodujące TNF-α 
(ang. Tumor Necrosis Factor alpha), interleukinę 10 i 18. Zaobserwowano odwrot-
ną korelację między ekspresją mikroRNA-150 a poziomem tych związków we krwi 
[98]. Z kolei Zhi i wsp. opisali profil ekspresji 6 różnych mikroRNA, który z dużą 
precyzją pozwala rozróżnić chorych na ostrą białaczkę szpikową od osób zdrowych 
[112]. Są to cząsteczki, których ekspresja w AML znacząco odbiega od prawidło-
wego poziomu w kontrolnym materiale biologicznym – miR-10a, miR-93, miR-
129, miR-155, miR-181b i miR-320d. Ponadto zauważono, że ekspresja miR-181b 
w surowicy chorych wykazuje wyraźną korelację z całkowitym czasem przeżycia 
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i może służyć jako niezależny czynnik predykcyjny. Cząsteczka ta zwykle funkcjo-
nuje jako supresor nowotworzenia, a przywrócenie jej prawidłowej ekspresji skutkuje 
promocją apoptozy, hamowaniem proliferacji komórek białaczkowych i opóźnieniem 
leukemogenezy. Potencjalnymi genami docelowymi są P27, CREB1 (ang. cAMP Re-
sponsive Element Binding protein 1), TIMP3 (ang. TIMP metallopeptidase inhibitor 
3), BCL2 (ang. B-cell CLL/lymphoma 2), MCL1 (ang. Myeloid Cell Leukemia se-
quence 1) i XIAP (ang. X-linked inhibitor of Apoptosis) zaangażowane w takie proce-
sy jak apoptoza, podziały komórkowe, chemooporność czy migracja komórek [112]. 

W przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. Chronic Lymphocytic 
Leukemia, CLL) także stwierdzić można charakterystyczne profile ekspresji mi-
kroRNA uwalnianych do krwiobiegu. Szczególnie wysoka ekspresja u chorych do-
tyczy takich cząsteczek jak miR-150, miR-19b, miR-29a, miR-223 miR-320, miR-
484 i miR-17 [70]. Poziom tych miRNA i ilość możliwych do wykrycia w osoczu 
markerów uzależniony jest z kolei od ekspresji cytoplazmatycznej kinazy ZAP-70 
– ważnego czynnika prognostycznego w przebiegu przewlekłej białaczki limfocy-
towej [70]. W CLL ZAP-70(+) [niekorzystny czynnik rokowniczy] identyfikuje się 
większą ilość różnych krążących mikroRNA niż w przypadkach negatywnych pod 
względem ekspresji tej kinazy. Dla CLL ZAP-70(-) znamienna wydaje się być bar-
dzo wysoka ekspresja miR-150 [70]. Być może uzyskane wyniki dadzą możliwość 
wykorzystywania profili ekspresji krążących miRNA jako wskaźników diagno-
stycznych dla przewlekłej białaczki limfocytowej oraz umożliwią łatwe określa-
nie statusu białka ZAP-70. Według niektórych danych potencjał prognostyczny dla 
przebiegu CLL może wykazywać z kolei miR-155, zaburzenia ekspresji którego 
stwierdzono w surowicy wielu chorych na ten rodzaj białaczki [109]. 

U osób chorych na chłoniaka rozlanego olbrzymiokomórkowego z komórek B 
(ang. Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL) także określono ekspresję niektó-
rych miRNA zaangażowanych w transformację nowotworową. W surowicy pacjen-
tów stwierdzono nadekspresję takich cząsteczek jak miR-21, miR-155 i miR-210 
[47]. Co więcej, udowodniono, że zwiększona ilość miR-21 w krwiobiegu wiąże się 
z korzystniejszym rokowaniem i dłuższym czasem przeżycia chorych na DLBCL.

Nowe doniesienia naukowe świadczą o tym, że również w rozwoju szpiczaka 
mnogiego wybrane typy mikroRNA uwalniane są przez komórki nowotworowe, 
dzięki czemu możliwa staje się identyfikacja pewnych profili ekspresji krążących 
miRNA charakteryzujących tę chorobę. Yoshizawa i wsp. w osoczu chorych na 
szpiczaka wykryli 50 spośród 381 badanych mikroRNA [106]. Wśród nich 20 wy-
kazywało obniżoną ekspresję, a 5 cechowała nadekspresja, w odniesieniu do osocza 
osób zdrowych. Największą różnicę pomiędzy dwoma badanymi grupami zaob-
serwowano dla mikroRNA-223 – regulatora proliferacji i aktywacji neutrofilów. 
Znaczące różnice w ekspresji odnotowano w przypadku skupiska miR-17-92a 
(miR-19a, miR-19b, miR-20a, miR-17, miR-92a), których poziom u pacjentów ze 
szpiczakiem był wyraźnie obniżony, niezależnie od fazy choroby [106]. Stwier-
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dzono też, że u pacjentów z całkowitą remisją choroby dochodzi do przywrócenia 
prawidłowej ekspresji tych cząsteczek, co nie ma miejsca u osób z częściową odpo-
wiedzią na leczenie [106]. Uzyskane wyniki dały autorom podstawy do wysunięcia 
hipotezy, iż analiza ekspresji krążących miR-17-92a może być pomocna przy plano-
waniu chemioterapii, obserwacji przebiegu choroby i odpowiedzi na leczenie, a ich 
poziom może obrazować status immunologiczny komórek T. 

Z kolei Jones i wsp. ustalili, że występujące w surowicy chorych miR-720, miR-
1246 (nadekspresja) i miR-1308 (zmniejszona ekspresja) prezentują istotny poten-
cjał w wykrywaniu szpiczaka, a ich poziom nie zmienia się istotnie w zależności od 
wieku i płci [38]. Szczególnie przydatnym biomarkerem diagnostycznym wydaje 
się wspólne określanie ekspresji cząsteczek miR-720 i miR-1308, pozwalające od-
różnić osoby zdrowe od osób w stanie przednowotworowym i z zaawansowanym 
szpiczakiem. Dodatkowo, jednoczesny pomiar poziomu miR-1246 i miR-1308 
w surowicy stanowi cenne narzędzie diagnostyczne umożliwiające różnicowanie 
pacjentów na dwie grupy – cierpiących na w pełni wykształconego szpiczaka mno-
giego oraz gammapatię monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu [38]. 

PODSUMOWANIE

Zaburzenia ekspresji krążących mikroRNA mają związek ze zmianami zachodzą-
cymi w komórkach podczas transformacji nowotworowej. Z tego względu analizo-
wanie funkcji regulacyjnych cząsteczek miRNA oraz określanie profili ich ekspresji 
charakteryzujących poszczególne nowotwory nabiera coraz większego znaczenia. 
Ponadto, niezwykła stabilność w środowisku osocza/surowicy, bogatym w endogen-
ne rybonukleazy, zwiększa możliwości analityczne przy wykorzystaniu ich ekspresji 
jako rutynowej metody diagnozowania i monitorowania klinicznego nowotworów.

Zastosowanie krążących miRNA jako biomarkerów w powszechnej 
praktyce klinicznej wymaga jednak jeszcze wielu badań. Należy przeprowa-
dzić niezależne analizy ekspresji na dużej grupie pacjentów, w odniesieniu 
do takich czynników jak wiek, pochodzenie etniczne, ogólny stan zdrowia 
czy styl życia. Niezbędne są dalsze badania nad mechanizmami wydziela-
nia mikroRNA do środowiska zewnątrzkomórkowego oraz ich pośredniego 
i bezpośredniego wpływu na odległe komórki wychwytujące te cząsteczki 
z krążenia. Konieczne jest również udoskonalenie i wystandaryzowanie me-
tody izolacji miRNA z surowicy/osocza, ilościowego oznaczania, analizy 
i normalizacji danych. W przyszłości może to zaowocować włączeniem badań tej 
nowej klasy biomarkerów do wczesnej i precyzyjnej diagnostyki chorób nowotwo-
rowych i będzie pomocne przy doborze właściwej terapii u poszczególnych cho-
rych (ryc. 3).
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