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Streszczenie: Glejaki wielopostaciowe (ang. Glioblastoma Multiforme, GBM) należą do najbardziej
złośliwych, opornych na leczenie oraz źle rokujących pierwotnych guzów mózgu i charakteryzują się
między innymi deregulacją komórkowych microRNA. W komórkach GBM microRNA mogą pełnić
funkcje zarówno supresorów nowotorowych, jak i czynników onkogennych. Zaangażowanie miRNA
w regulację licznych procesów komórkowych predeterminuje je jako cel terapeutyczny oraz narzędzie
w diagnostyce i terapii guzów mózgu.
Słowa kluczowe: mikroRNA, glejak złośliwy (GBM), guzy mózgu, niekodujące RNA
Summary: Glioblastoma multiforme (GBM) belongs to the most malignant, resistant to treatment primary tumors with poor prognosis and they are characterized by deregulation of cellular miRNA. In
GBM cells miRNA can act as both tumor suppressor and oncogenes. The involvement of miRNA in
cancer diseases predetermines them as a therapeutic target and a tool in the diagnosis and therapy of
brain tumors.
Key words: microRNA, glioblastoma multiforme (GBM), brain tumor, noncoding RNA

GUZY MÓZGU
Pierwotne guzy mózgu obejmują 2-3% wszystkich nowotworów diagnozowanych u osób dorosłych [70]. Są również najpoważniejszym po białaczce problemem
onkologicznym wieku dziecięcego [70]. Wśród nich najliczniejszą grupę nowotworów (70%) tworzą guzy wywodzące się z komórek glejowych [17]. Okres przeży-
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cia dla pacjentów z glejakiem wielopostaciowym (ang. Glioblastoma Multiforme,
GBM) od momentu diagnozy nie przekracza 15 miesięcy [80]. Wysoki stopień złośliwości glejaków wynika z heterogenności tworzących je komórek oraz tendencji
do naciekania tkanek sąsiadujących, co prowadzi do znacznych deficytów neurologicznych. Pomimo stosowania technik chirurgicznych, radioterapii i chemioterapii,
wskaźnik przeżycia dla pacjentów z guzami mózgu pozostaje niski [59, 60].
Obecnie stosowana w diagnostyce klasyfikacja guzów mózgu oparta jest głównie na rozpoznaniu histopatologicznym [69, 70]. Pomimo dostępności technik
immunohistochemicznych, obszerny zakres zmian genetycznych występujących
w komórkach nowotworowych nadal nie pozwala na jednoznaczne wskazanie mutacji charakterystycznych dla określonego typu i stopnia złośliwości glejaka, które
mogłyby stanowić dodatkowy element ułatwiający diagnozę [69]. Utrudnia to wprowadzenie terapii zindywidualizowanej, pozwalającej na skuteczny (jednostkowy)
dobór leków i metod leczenia [69]. Brak efektywnej terapii GBM oraz paliatywny
charakter ich leczenia jest powodem intensyfikacji poszukiwań specyficznych biomarkerów, umożliwiających diagnozę we wczesnych stadiach choroby [69].

mikroRNA W MÓZGU SSAKÓW
Dojrzałe cząsteczki mikroRNA (ang. microRNA, miRNA, miR) należą do klasy endogennych, niekodujących RNA zawierających 21-23 nukleotydy [63]. Ich
funkcja polega na regulacji ekspresji genów poprzez hamowanie inicjacji translacji docelowego mRNA (ang. target) lub udziale w jego bezpośredniej degradacji,
zapoczątkowanej zmniejszeniem jego stabilności na skutek procesu deadenylacji
[33, 63]. Analizy in silico potwierdzają udział miRNA w regulacji blisko jednej
trzeciej ludzkich genów, w tym ponad 60% genów kodujących białka [23]. miRNA oddziałują w szczególności z mRNA czynników odpowiedzialnych za proliferację, dojrzewanie i programowaną śmierć komórki. Wśród transkryptów docelowych znajdują się liczne związki o charakterze sygnalnym, cytokiny, czynniki
transkrypcyjne, regulatory wzrostu oraz białka o właściwościach pro- i antyapoptotycznych [47, 65, 85, 101].
Profil ekspresji miRNA jest charakterystyczny dla danego stadium rozwoju
i wykazuje specyficzność tkankową [74]. Spośród poznanych 2500 miRNA w komórkach ludzkich [37], około 70% ulega ekspresji w centralnym układzie nerwowym. Wiele z nich, między innymi let-7, miR-125a, miR-125b, miR-128, a także
miR-9* (powstaje z drugiego ramienia prekursora pre-miR-9) ulega nadekspresji
w mózgu w porównaniu z innymi typami tkanek [49, 74]. Ekspresję miR-9, miR
-124a, miR-124b, miR-135 stwierdzono wyłącznie w komórkach nerwowych, natomiast miR-23 w astrocytach [49, 74]. Wykazano, że miR-9, miR-124, miR-128a
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i 128b występują powszechnie we wszystkich rejonach mózgu, z wyjątkiem przysadki mózgowej, której komórki charakteryzują się wysokim poziomem miR-7,
miR-141, miR-200a oraz miR-375 [44, 74].
Poza udziałem w regulacji ekspresji genów, miRNA pełnią również kluczową
rolę w rozwoju mózgu oraz specjalizacji komórek nerwowych [85]. Wykazano, że
cząsteczki miR-9* i miR-124 biorą udział w procesie różnicowania macierzystych
komórek nerwowych w neurony na poziomie regulacji aktywności chromatyny. Po
etapie zróżnicowania, poziom ekspresji miR-9* i miR-124 maleje w wyniku aktywacji czynnika REST (ang. RE1-Silencing Transcription factor) pełniącego funkcję
negatywnego regulatora ich ekspresji w postmitotycznych komórkach nerwowych
[85]. Ekspresja czynnika REST jest zależna od stadium rozwojowego komórek
i jest regulowana przez liczne cząsteczki miRNA [85].

UDZIAŁ miRNA W PROCESIE NOWOTWORZENIA
Jedno z pierwszych doniesień na temat udziału miRNA w procesie nowotworzenia dotyczyło wpływu nadekspresji miR-17-92 na inicjację procesu kancerogenezy w komórkach limfatycznych myszy [35]. Podobnie, w przypadku komórek
wyściełających przewody żółciowe, nadekspresja miR-29 prowadziła do obniżenia
ilości czynnika antyapoptycznego Mcl-1 i w konsekwencji do transformacji nowotworowej tych komórek [57]. Aktywność supresorową zaobserwowano natomiast
w przypadku let-7, który jest negatywnym regulatorem ekspresji białek onkogennych Ras i c-Myc w ludzkich komórkach nowotworowych jelita grubego [1].
Obecnie wiadomo, że deregulacja w poziomie ekspresji miRNA dotyczy guzów
różnego pochodzenia, między innymi nowotworów piersi, jelita grubego, płuc, wątroby, trzustki, przewlekłej białaczki limfatycznej a także glejaków mózgu [5, 11,
38, 39, 72, 98]. Wykazano, że w nowotworach miRNA modulują proliferację komórek, wpływają na inwazyjność, angiogenezę oraz wznowę [29, 59]. Zaburzenia
ekspresji miRNA są bezpośrednią przyczyną rozwoju nowotworu, a także efektem
procesów neoplastycznych obejmujących zmiany w aktywności czynników transkrypcyjnych kontrolujących ich ekspresję. Jeden z argumentów potwierdzających
wpływ zmian ekspresji miRNA na inicjację procesu nowotworzenia wskazuje na
lokalizację ich genów na chromosomach w pobliżu miejsc łamliwych, podatnych
na delecje, amplifikacje, mutacje punktowe oraz zaburzenia metylacji DNA [6, 7].
Przykładem jest miR-15a-16, którego gen (zlokalizowany w rejonie 13q14) podlega
częstym delecjom w przewlekłej białaczce limfatycznej [7]. Wynikiem tych zmian
jest zahamowanie ekspresji miR-15a i miR-16-1 (pełniących funkcję negatywnych
regulatorów czynnika antyapoptycznego Bcl-2) i w konsekwencji zaburzenie aktywacji apoptozy [7].
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Głównym celem profilowania ekspresji miRNA w komórkach GBM jest identyfikacji specyficznych miRNA, których zmiany poziomu ekspresji są skorelowane
z procesem nowotworzenia [2, 11, 53] (tab. 1). Obecnie, poza standardowymi technikami (RT-PCR i Q-PCR) do badań tych wykorzystuje się techniki wysokorozdzielcze, takie jak głębokie sekwencjonowanie oraz mikromacierze. Na podstawie
mikromacierzy oraz głębokiego sekwencjonowania wytypowano grupę microRNA
(m.in. miR-10b, miR-21, miR-26a, miR-221), które ulegają w komórkach nowotworowych znaczącej nadekspresji w porównaniu z próbami kontrolnymi oraz
miRNA, których poziom w komórkach GBM ulega obniżeniu (tab. 1).
TABELA 1. Wybrane mikroRNA ulegające zaburzonej ekspresji w GBM. MiRNA wskazane w co
najmniej trzech niezależnych badaniach (sekwencjonowanie, analizy mikromacierzowe) [24, 35, 36]
TABLE 1. Selected microRNA with deregulated expression indicated in at least three independent
studies (deep sequencing, microarray analysis) [2, 11, 53]
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miRNA ULEGAJĄCE NADEKSPRESJI W GBM
miR-21
miR-21 jest jedną z pierwszych microRNA zidentyfikowaną w genomie człowieka i prawdopodobnie najszerzej badanym oncomirem w guzach glejowych oraz
innych nowotworach [88].
Na podstawie analizy zmian ekspresji genów w pierwotnych guzach mózgu
wykazano, że poziom miR-21 ulega podwyższeniu w 44-100% przypadków GBM,
oraz że zmiana ta jest związana ze stopniem złośliwości i inwazyjności nowotworu [9]. W tkankach pochodzących z gwiaździaka anaplastycznego i GBM poziom
ekspresji miR-21 był 7-11 krotnie wyższy w porównaniu z tkanką prawidłową [14].
Analiza bioinformatyczna regionów 3’UTR genów kodujących białka w komórkach glejaka wskazała wiele potencjalnych miejsc oddziaływania z miR-21
[33]. Eksperymentalnie potwierdzono oddziaływanie miR-21 z miejscami regulatorowymi mRNA: HNRPK (ang. Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K),
TAp63 (ang. Transactivation p63) oraz PDCD4 (ang. Programmed Cell Death 4),
których produkty tworzą szlaki prowadzące do supresji nowotworowej z udziałem
p53, czynnika TGFβ (ang. Transforming Growth Factor Β) oraz poprzez mitochondrialną ścieżkę apoptozy [65] (ryc. 1).
W komórkach GBM miR-21 moduluje aktywnośc mRNA białek JMY (ang.
junction mediating and regulatory protein), TOPORS (ang. Topoisomerase I binding, arginine/serine-rich), TP53BP2 (ang. Tumor Protein P53 Binding Protein 2)
oraz DAXX (ang. Death-domain Associated protein) (ryc. 1). Białka te, są bezpośrednimi aktywatorami supresora nowotworów p53 [59]. Wykazano, że nadekspresja miR-21, będąca bezpośrednią przyczyną obniżenia ich poziomu w komórce prowadzi do hamowania aktywności p53 zaburzając odpowiedź komórki na mutageny
prowadzące do uszkodzenia DNA i hamuje proces programowanej śmierci komórki
[59] (ryc. 1).
Jednym z mechanizmów prowadzących do niekontrolowanej proliferacji komórek nowotworowych jest udział miR-21 w potranskrypcyjnej regulacji czynnika supresorowego PDCD4 (ang. Programmed Cell Death 4) pełniącego funkcję
inhibitora czynników translacyjnych eIF4A (ang. eukaryotic Initiation Factor 4A)
i eIF4G, powodujących aktywację białka p21 [59]. W nowotworach jelita grubego
i nerek wykazano, że obniżenie jego poziomu (przy nadekspresji miR-21) zwiększa
inwazyjność oraz inicjuje metastazę komórek nowotworowych [2, 23, 53].
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RYCINA 1. Schemat oddziaływań miR-21 z mRNA białek: RECK, TGFBR, DAXX, PDCD4, p63,
JMY, TOPORS, HNRNPK, Tp53BP2 oraz ich wpływ na inicjację procesów prowadzących do rozwoju nowotworu w komórkach glejaka [59]
FIGURE 1. Diagram of miR-21 interaction with mRNA of proteins: RECK, TGFBR, DAXX, PDCD4,
p63, JMY, TOPORS, HNRNPK, Tp53BP2 and they impact on initiation of processing leading to cancer progression in glioma cells [59]

Nadekspresja miR-21 w komórkach glejaka wpływa ponadto na obniżenie poziomu czynnika RECK (ang. Reversion- inducing- Cysteine rich protein with Kazal
motif) oraz inhibitora TIMP3 (ang. Metalloproteinase Inhibitor 3) (ryc. 1). Białka te
hamują aktywność metaloproteinazy MMP (ang. Matrix Metaloproteinase, MMP),
odpowiedzialnej za degradację macierzy pozakomórkowej. Obniżenie poziomu
RECK i TIMP3 prowadzi do niekontrolowanej aktywacji MMP i jest przyczyną
wzrostu inwazyjności guza oraz zwiększenia angiogenezy [25] (ryc. 1).
Jednym z zaburzeń prowadzącym do rozwoju nowotworów, również glejaków,
jest obniżony poziom aktywnego białka PTEN w komórce (ang. Phosphatase and
Tensin homolog, PTEN). PTEN należy do głównych supresorów nowotworowych
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i jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego gdzie pośredniczy w zatrzymaniu podziału komórki i inicjacji apoptozy [57]. Badania na liniach komórkowych
glejaka wskazują na zależność pomiędzy nadekspresją miR-21 a obniżonym poziomem czynnika supresorowego PTEN [57]. Nie stwierdzono jednak bezpośredniego
oddziaływania miR-21 z mRNA białka PTEN. Udowodniono natomiast, że występowanie delecji w obrębie genu PTEN lub znaczny spadek jego ekspresji w nowotworach jest zjawiskiem powszechnym (dotyczy ponad 80% przypadków glejaka
o dużej złośliwości) i prowadzi do wzmożonej aktywności kinaz szlaków AKT/
mTOR, uczestniczących w regulującji proliferacji, różnicowania i przeżywalności
komórek [57]. Poziom ekspresji genu PTEN jest istotnym czynnikiem prognozującym przebieg choroby [20, 47].
Jedna ze strategii obniżenia poziomu miR-21 w komórkach glejaka polega na
zastosowaniu syntetycznych oligonukleotydów o sekwencji komplementarnej do
prekursora lub dojrzałej cząsteczki miRNA (ang. Antisense miRNA Oligonucleotides, AMO). Analiza in vitro i in vivo wskazuje skuteczność tej metody w hamowaniu aktywności miR-21 [9, 15]. Zmniejszenie poziomu miR-21 w komórkach
linii A172 glejaka poprzez transfekcję komplementarnym antysensownymi LNA
(ang. Locked Nucleic Acid, LNA) prowadziło do aktywacji apoptozy i w konsekwencji do zmniejszenia populacji komórek nowotworowych [9]. Zaobserwowano również, że równoczesna transfekcja komórek linii glejaka cząsteczkami
antymiR-21 oraz cytotoksycznym ligandem czynnika martwicy nowotworu (ang.
cytotoxic agent Tumor necrosis factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand, TRAIL) obok obniżenia poziomu miR-21 i aktywacji apoptozy, dodatkowo uwrażliwiała komórki glejaka na działanie TRAIL [15]. Badania wykonane na modelu
mysim potwierdziły, że połączenie antymiR-21 i TRAIL prowadzi do wyraźnego
spadku inwazyjności oraz hamowania rozwoju guza [15].

miR-26a
Jednym z czynników odpowiedzialnych za nadekspresję miR-26a w komórkach glejaka jest wzrost liczby kopii genu MIR-26-a-2 znajdującego się w locus
12q13.3-14 [43]. Mutacja ta należy do częstych zaburzeń diagnozowanych nie tylko
w GBM, ale również nowotworach innego pochodzenia [43].
Na podstawie wyników analiz tkanek pacjentów z GBM zgromadzonych w bazie TCGA (The Cancer Genome Atlas Research Network) wykazano, że w 50%
glejaków, amplifikacji genu MIR-26a dodatkowo towarzyszy wzrost liczby kopii
genu kodującej białko CDK4 oraz CENTG1 kodującej rodzinę GTP-az (ang. PI3Kinase Enhancer, PIKE), zlokalizowanych w obrębie locus dla miR-26a [51]. Efektem tej mutacji, odpowiedzialnej za bezpośrednią nadekspresję białka CDK4, jest
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RYCINA 2. Efekt wywołany amplifikacją regionu 12q13.3-14 w komórkach GBM. Mutacja prowadzi do bezpośredniej nadekspresji miR-26a, wzrostu liczby kopii sekwencji kodującej białko CDK4
oraz sekwencji CENTG1 hamując proces apoptozy, pobudzając proliferację komórek oraz nasilając
inwazyjność guza [43, 51]
FIGURE 2. The effect of 12q13.3-14 region amplification in GBM cells. Mutation leads to direct
overexpression of miR-26a, increased number of copies sequences coding CDK4 and CENTG1 proteins, inhibits apoptosis, initiating cells proliferation and increasing tumor invasiveness [43, 51]

inaktywacja białek supresorowych RB1 (ang. Retinoblastoma 1, RB1) i w dalszej
kolejności aktywacja białek CDK2 oraz E2F, co ostatecznie prowadzi do progresji
cyklu komórkowego i nadmiernej proliferacji komórek (ryc. 2). Dodatkowo, wraz ze
wzrostem aktywacji białek CDK4 równocześnie dochodzi do pobudzenia działania
kinaz AKT oraz IP3, których aktywacja jest bezpośrednio związana z progresją guza,
intensywnym wzrostem komórek oraz transformacją nowotworową (ryc. 2) [51].
Zjawiskiem towarzyszącym amplifikacji genu MIR-26a jest monoalleliczna delecja genu PTEN [38]. Dodatkowym mechanizmem odpowiedzialnym za obniżenie ilości białka, występującym w guzach o profilu PTEN- hemizygotycznym, jest
oddziaływania miR-26a i mRNA tego genu na poziomie potranskrypcyjnym [38].
Poza regulacją poziomu białka PTEN w komórkach glejaka wykazano, że miR
-26a bierze udział w hamowaniu apoptozy poprzez blokowanie aktywności czyn-
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nika MAP3K2 (ang. Mitogen-Activated Protein Kinase 2) szlaku JNK (ang. c- Jun
N- terminal Kinases) (ryc. 2) [43]. Analiza mysich komórek glejaka potwierdziła
ponadto koekspresję miR-26a z czynnikiem wzrostu PDGF (ang. Platelet-Derived
Growth Factor, PDGF), białkiem regulującym różnicowanie i podziały komórkowe,
biorącym udział w procesie angiogenezy. Może to świadczyć o udziale miR-26a we
wczesnych etapach inicjacji procesu nowotworzenia oraz formowaniu guza [38].
miR-10b
Wysoki poziom miR-10b wykazano w komórkach nowotworowych pochodzących z wycinków tkanek pooperacyjnych oraz liniach komórkowych glejaka [72].
Nadekspresja miR-10b jest prawdopodobnie wynikiem zwiększonej aktywności
transkrypcyjnej czynnika TWIST (ang. twist transcription factor), którego podwyższony poziom stwierdzono w GBM (ryc. 3). Przypuszcza się, że miR-10b w komórkach glejaka wpływa na poziom ekspresji mRNA integryn (α3 i ß) oraz metaloproteinazy 14 (ryc. 3). Inne badania potwierdzają również jego udział w hamowaniu
translacji białka HOXD10 (ang. Homebox D10, czynnik transkrypcyjny). HOXD10
jest czynnikiem zaangażowanym w interakcje z receptorem proteazy serynowej
UPA, która aktywuję plazminę przez powierzchnię migrujących komórek nowotworowych [72]. Występowanie zarówno wysokiego poziomu białka UPA jak i jego
receptora (UPAR) świadczy o wysokim stopniu inwazyjności guza [72]. Efektem
podwyższonego poziomu miR-10b w komórkach glejaka może być również zaburzony profil ekspresji GTPazy RhoC biorącej udział w przebudowie cytoszkieletu
oraz kontroli ekspresji genów [72] (ryc. 3). Zwiększenie poziomu GTPazy RhoC
w komórkach GBM inicjuje niekontrolowaną progresję cyklu komórkowego oraz
nasila inwazyjność guza [72].
miR-15b
Gen MIR-15b zlokalizowany jest na chromosomie 3, w rejonie sekwencji kodującej miR-16-2. W nowotworach układu pokarmowego miR-15b moduluje odporność
wielolekową, poprzez oddziaływanie z mRNA białka Bcl2 oraz produktem genu
MIR-16, z którym dzieli wspólne locus [96]. W GBM wysoki poziom miR-15b obniża ilość czynników zaangażowanych w kontrolę przebiegu cyklu komórkowego [94].
Analiza sekwencji mRNA białek wykazuje, że miR-15b reguluje ekspresję cykliny E
oraz prawdopodobnie cykliny D [94]. Obniżona ekspresja miR-15b w linii komórkowej U87 glejaka, prowadzi do wzrostu ilości komórek w fazie G0/G1 oraz zmniejszenia ilości w fazie S, co prowadzi do zahamowania cyklu komórkowego [94].
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RYCINA 3. Efekt nadekspresji miR-10b (wywołanej zwiększoną aktywnością czynnika TWIST) na
hamowanie translacji białek HOXD10, integryn oraz MMP14 w komórkach GBM, oraz ich wpływ na
zwiększanie inwazyjności oraz pobudzanie metastazy komórek glejaka [72]
FIGURE 3. Effect of overexpression of miR-10b (caused by increased activity of factor TWIST ) on
HOXD10, integryn oraz MMP14 protein translation inhibition in GBM cells [72]

miR-221/ miR-222
Geny MIR-221 i MIR-222 są zgrupowane w obrębie krótkiego ramienia chromosomu X [100]. Wykazano, że miR-221/miR-222 należą do grupy cząsteczek
miRNA statystycznie najczęściej ulegających nadekspresji w liniach komórkowych
jak i GBM. Wysoki poziom ekspresji miR-221 obserwuje się w guzach o wysokim
stopniu złośliwości [35, 100].
miR-221 i miR-222 hamują ekspresję białka p27 (ryc. 4) [27, 46]. p27 należy
do rodziny represorów kinaz zależnych od cyklin (ang. Cyclin- Dependent Kinase
CDK). Brak ich aktywności obserwowano w wielu typach nowotworów, również
GBM [78]. Główną funkcją p27 jest hamowanie cyklu komórkowego. Wiązanie
p27do kompleksu CDK oraz cykliny E, prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego w fazie G1 oraz blokuje proces replikacji DNA (ryc. 4) [100]. Wykazano,
że nadekspresja miR-221/miR-222 występująca na etapie fazy G1/S, ograniczająca
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RYCINA 4. Wpływ nadekspresji miR-221/222 na hamowanie ekspresji p27, p57, PTEN oraz aktywację cyklu komórkowego, zwiększenie proliferacji komórek i hamowanie apoptozy w komórkach
GBM. [27, 46, 78]
FIGURE 4. Effect of overexpression of miR-221/222 on inhibition of p27, p57, PTEN expression and
thereby cell cycle activation, increase cells proliferation and inhibition of apoptosis in GBM cells [27,
46, 78]

poziom p27 oraz utrzymująca proliferację komórek linii U87 glioblastomy, nie jest
wystarczająca do bezpośredniej inicjacji podziałów komórkowych [78]. Analiza in
silico pokazała możliwość funkcjonowania CDK4 jako aktywatora miR-221, a częste delecje w obrębie supresora nowotworowego p16, prowadzące do aktywacji
CDK4, mogą być pośrednią przyczyną nadekspresji miR-221 [63].
Jedno z badań poświęconych profilowaniu ekspresji miRNA w GBM, wskazało na występowanie obniżonego poziomu miR-221 w porównaniu z prawidłowymi
tkankami mózgu [80]. Onkogenne działanie miR-221/ miR-222 w komórkach GBM
potwierdzają jednak analizy danych zgromadzonych w bazie TCGA. Co więcej wskazują one na występowanie korelacji pomiędzy obniżonym poziomem miR-221 i miR222 a poprawą prognozy oraz wydłużeniem przeżywalności u pacjentów z guzami
mózgu [34].
miR-296
W komórkach glioblastomy miR-296 uczestniczy w procesie angiogenezy [93].
Proangiogenne właściwości miR-296 wykazano podczas koinkubacji pierwotnych
komórek śródbłonka naczyń mózgowych (ang. Human Brain Microvascular Endo-
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thelial Cells, HBMVEC) z komórkami linii U87. Zauważono zmiany ekspresji
genów miRNA w komórkach HBMVEC, a w szczególności nadekspresję miR296 [93]. Wzrost poziomu miR-296 w komórkach linii HBMVEC indukowany
był czynnikami wzrostu VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) oraz EGF (ang. Epidermal Growth Factor) uwalnianymi przez komórki U87 [93].
Analiza in silico pokazała potencjalne miejsca komplementarne dla miR-296
w rejonie 3’UTR genu HGS (ang. Hepatocyte Growth Factor, czynnik wzrostu
hepatocytów). Białko HGS uczestniczy w regulacji poziomu receptorów dla
czynników wzrostu odpowiedzialnych za angiogenezę, takich jak PDGFR oraz
VEGFR2. Prawdopodobnie nadekspresja miR-296 w komórkach HBMVEC stymulowanych czynnikami wzrostu uwalnianymi przez komórki linii komórkowej
U87 glioblastomy, wpływa na indukcję procesu angiogenezy poprzez obniżenie
poziomu HGS a w konsekwencji prowadzi do wzrostu ekspresji receptorów dla
angiogennych czynników wzrostu [21, 83].
miR-182
Nadekspresja miR-182 wzrasta wraz ze stopniem złośliwości guza (obserwowano 32-krotne podwyższenie poziomu miR-182 w GBM w porównaniu z prawidłowymi tkankami mózgu) [41].
Sekwencję kodującą miR-182 zidentyfikowano w rejonie chromosomu
7q32.1, w obrębie miejsca łamliwego FRA7H oraz genu MET. Wykazano, że produkty genów MET i FRA7H podlegają częstej amplifikacji w komórkach GBM
[4, 12]. W komórkach nowotworowych stwierdzono ponadto nadekspresję miR96 i miR-183, z którymi miR-182 tworzy wspólny cluster (geny zgrupowane),
co wskazuje na możliwość ich uczestnictwa w rozwoju procesów patologcznych
[97]. Jak dotąd nie znaleziono docelowych mRNA dla miR-182 w komórkach glejaka. Analiza poziomu miR-182 w komórkach nowotworowych czerniaka pokazała wpływ nadekspresji tego mRNA na inicjację migracji komórkowej, poprzez
bezpośrednie hamowanie aktywności czynnika transkrypcyjnego M oraz genu
FOXO3 [74]. Miejsce wiązania miR-182 zlokalizowano również w obrębie rejonu 3’UTR genu FOXO1 w komórkach linii MCF-7 raka piersi [32]. W przypadku
komórek glejaka, ostateczna weryfikacja docelowego mRNA dla miR-182 dostarczyłaby informacji na temat zaangażowania miR-182 w proces nowotworzenia
oraz potwierdziła potencjalną możliwości jego wykorzystywania jako markera
molekularnego w przebiegu choroby [41].
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miRNA O OBNIŻONEJ EKSPRESJI W GUZACH MÓZGU
miR-7
Badania zmian ekspresji miR-7 w komórkach nowotworowych pochodzących
z linii komórkowych glioblastomy oraz fragmentów tkanek linii pierwotnych wykazały, że poziom pre-miRNA-7 w tkankach nowotworowych oraz zdrowych komórkach mózgu jest porównywalny, a obniżenie aktywności miR-7 w glejakach
związane jest z zaburzeniami procesu dojrzewania [42]. Główną funkcją miR-7
w komórkach jest regulacja ekspresji receptora EGFR (ang. Epithelian Growth
Factor Receptor, receptor nabłonkowego czynnika wzrostu) oraz hamowanie aktywność szlaku AKT poprzez blokowanie jej aktywatorów IRS-1 i IRS-2 [42, 90]
(ryc. 5). Miejsca wiązania miR-7 w komórkach glejaka znajdują się również w obrębie regionu 3’UTR mRNA białka PAK1 (ang. serine/treonine kinase) (ryc. 5)
[67]. PAK1 bierze udział w sygnalizacji jądrowej i rearanżacji cytoszkieletu i ulega
nadekspresji w wielu typach nowotworów. Konsekwencją zmniejszonej ekspresji
miR-7 w komórkach GBM jest podwyższenie poziomu transkryptów docelowych
(m.in. IRS-1, IRS-2, EGFR.), związanych głównie z przepływem sygnałów poprzez
wewnątrzkomórkowe szlaki związane z kinazami (między innymi EGFR/AKT),
których zaburzenia prowadzą do rozwoju nowotworu, poprzez promowanie niekontrolowanej proliferacji komórki i hamowanie procesu apoptozy [67] (ryc. 5).
miR-128
Zarówno w tkankach po resekcji jak i w liniach komórkowych glejaka zaobserwowano obniżoną ekspresję miR-128. Zauważono korelację pomiędzy zwiększanym poziomem miR-128 oraz inhibicją proliferacji komórek nowotworowych [28,
101]. Pomimo wyraźnego wpływu nadekspresji miR-128 na zmniejszanie populacji
komórek w fazie S, nie wykazano bezpośredniego udziału tej cząsteczki w aktywacji apoptozy [28]. Stwierdzono natomiast, że większy spadek poziomu miR-128
dotyczy guzów o dużej złośliwości (WHO, stopień III i IV) w porównaniu z guzami
stopnia II i zdrowymi tkankami mózgu [78].
W komórkach GBM zidentyfikowano zachowawcze miejsca wiązania miR-128
w obrębie regionu 3’UTR mRNA czynnika transkrypcyjnego E2F3a oraz białek
Bmi-1 i ARP5 [16, 28, 101] (ryc. 5). Białka z rodziny E2F są odpowiedzialne za
regulację licznych procesów komórkowych w tym proliferacji i apoptozy [17]. Wy-
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kazano, że E2F3a bierze udział w regulacji podziałów komórkowych, a jego nadekspresja (przy niskim poziomie miR-128) przyczynia się do wzrostu guza oraz
nasilenia jego złośliwości [101]. Zaobserwowano również, że zastosowanie siRNA
w celu wyciszenia ekspresji E2F3a w komórkach glejaka prowadzi do powstania
analogicznego fenotypu, który był obserwowany podczas wzrostu poziomu miR128. Może to świadczyć o wpływie wysokiego poziomu E2F3a na ograniczenie
hamowania proliferacji komórek przez miR-128. Ostateczną inhibicję podziałów
komórkowych w komórkach GBM, poza wzrostem ekspresji miR-128, można zainicjować poprzez bezpośrednie obniżenia poziomu E2F3a [101].

RYCINA 5. Schemat procesów prowadzących do transformacji nowotworowej w warunkach obniżonego poziomu of miR-7, miR-124, miR-128, miR-137 w komórkach GBM [59]. Obniżony poziom
miRNA powoduje wzrost ekspresji białek (EGFR; IRS-1; IRS-2; PTBP1, SCP1, REST; CDK; E2F;
Bmi; ARP5) uczestniczących w szlakach sygnalizacyjnych EGFR/AKT i inicjuje proces nowotworzenia poprzez promowanie niekontrolowanej proliferacji komórek i hamowanie procesu apoptozy [59]
FIGURE 5. Scheme of tumor transforming processes under decreased expression of miR-7, miR-124,
miR-128, miR-137 in GBM cells [59]. Downregulation of miRNA cause increased expression of proteins (EGFR; IRS-1; IRS-2; PTBP1, SCP1, REST; CDK; E2F; Bmi; ARP5) involved in EGFR/AKT
signaling pathways and initiates transforming process by promoting uncontrolled proliferation of cells
and inhibition of apoptosis [59]
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Czynnik Bmi-1 (ang. B lymphoma mo-MLV insertion region-1) jest białkiem
uczestniczącym w samoodnowie neuronalnych komórek macierzystych (ang. Neuronal Stem Cells, NSC) [28]. Bmi-1 wchodząc w skład kompleksu PRC1 (ang.
Polycomb Represor Complex), bierze udział w hamowaniu aktywności białek p16,
p19, p21 pełniących funkcję inhibitorów cyklu komórkowego. Wykazano, że utrata
przez NSC zdolności do podziałów ma związek ze zwiększoną aktywacją p21 oraz
hamowaniem szlaku Akt [22], natomiast warunkiem jej utrzymania jest obecność
białka Bmi-1. W przypadku GBM wysoki poziom Bmi-1 (przy obniżonej ekspresji
miR-128) poprzez promowanie zdolności do samoodnowy komórek nowotworowych, może przyczyniać się nadmiernej proliferacji i wzrostu guza [28].
miR-124/ miR-137
Wahania poziomu miR-124 i miR-137 zaobserwowano w guzach stopnia III i IV
oraz neuronalnych komórkach macierzystych podlegających procesowi neurogenezy w warunkach niedoboru czynników wzrostu in vitro [87]. Zaburzenia ekspresji
miR-124 i miR-137 w mysich NSC (zdrowych i nowotworowych) oraz w ludzkich
macierzystych komórkach glejaka (CD133) prowadziły do zmian morfologicznych
oraz inicjowały syntezę czynników uczestniczących w procesie różnicowania komórek w neurony [79]. Wykazano, że miR-124 i miR-137 oddziałuje z mRNA kinazy zależnej od cyklin (CDK6), która reguluje przejście komórki z fazy G1 do
fazy S [79] (ryc. 5]. Potwierdzono również bezpośrednie zaangażowanie miR-124
w hamowaniu ekspresji genów uczestniczących w blokowaniu procesu neurogenezy (ang. Polypyrimidine Track- Binding Protein 1, PTBP1, ang. RE1 Silencing
Transcripton factor, REST, SCP1) w neuronalnych komórkach macierzystych [13,
55, 87]. W komórkach GBM, obniżenie poziomu tych cząsteczek może prowadzić
do nadmiernej proliferacji i braku zróżnicowania komórek macierzystych, inicjując
powstawanie guzów o wzrastającym poziomie złośliwości [79] (ryc. 5).
miR-181
Spadek poziomu ekspresji genów miR-181 (miR-181a, 181b i 181c) zaobserwowano w 20-30% badanych prób GBM [11]. Wykazano, że obniżenie puli cząsteczek miR-181 jest proporcjonalne do stopnia złośliwości guza (największe zahamowanie ekspresji miR-181 występuje w nowotworach III i IV stopnia) [14].
W wyniku transfekcji miR-181 komórek linii U87, U251, TJ905 glejaka, konsekwencją wzrostu poziomu miR-181, było zmniejszenie ilości komórek nowotworowych o 30-35% w porównaniu z próbami kontrolnymi. Proces ten zachodził zarówno poprzez bezpośrednią indukcję apoptozy jak i hamowanie wzrostu komórek,
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obniżenie stopnia inwazyjności oraz utratę zdolności do wzrostu niezależnego od
podłoża [76]. Badając reakcję komórek linii U87 na radioterapię wykazano również, że wzrost poziomu ekspresji genów miR-181, wpływa prawdopodobnie na
zwiększenie wrażliwości komórek nowotworowych na ten rodzaj terapii poprzez
oddziaływanie z białkiem Bcl-1 [10].
miR-146b
Gen MIR-146b zlokalizowany jest w obrębie chromosomu 10 [19]. Poziom ekspresji miR-146 wpływa na migrację komórek glejaka in vitro, jednak nie stwierdzono bezpośredniego wpływu obniżenia jego poziomu na zwiększoną proliferację
komórek [95]. Wśród genów regulowanych przez miR-146b w GBM zidentyfikowano MMP16. Białko MMP16 odpowiada za degradację składników macierzy komórkowej (ang. Extracellular Matrix Components, ECM) w tym kolagenu III i ulega specyficznej ekspresji w centralnym układzie nerwowym [95]. W komórkach
GBM, przy obniżonym poziomie miR-146b, zwiększona ekspresja MMP, wpływa
na ekspansję procesu nowotworzenia przez wspieranie inwazji i migracji komórek
nowotworowych, a także przez powstawanie nowych naczyń krwionośnych w otoczeniu guza [95].
miR-184
Najniższy poziom ekspresji miR-184 zaobserwowano w glejakach o wysokim
stopniu złośliwości [56]. W badaniach linii komórkowych glejaka 9A172, T98G)
wysoki poziom ekspresji miR-184 prowadził do uzyskania zróżnicowanego efektu,
zależnego od aktywności białka p53. Wykazano, że poza wysokim poziomem miR184, do skierowania komórek na drogę apoptozy, niezbędne jest aktywne białko p53
(linia A172). Przy braku aktywności p53 (komórki linii T98G), wysoka ekspresja
miR-184 była niewystarczająca do zainicjowania procesu programowanej śmierci
komórki [56].
W GBM analiza sekwencji 3’UTR mRNA wskazała na występowanie wielu potencjalnych miejsc wiązania miR-184, głównie w obrębie transkryptów białek biorących udział w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy, których wzrost ekspresji
na skutek obniżonego poziomu miR-184 prowadzi do niekontrolowanej proliferacji
i wzrostu guza. Do grupy tych białek należy kinaza AKT2, której obniżenie poziomu związane jest z nadekspresją miR-184 w GBM [56].
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RYCINA 6. Efekt obniżonego stopnia ekspresji miR-34a w komórkach GBM. Zmniejszony poziom
miR-34a w komórkach glejaka prowadzi do wzrostu ekspresji białek o charakterze onkogennym
(MYC, Bcl) prowadząc do nadmiernej aktywacji cyklu komórkowego i niekontrolowanych podziałów
komórek nowotworowych [30, 91].
FIGURE 6. Effect of decreased expression of miR-34a in GBM cells. Decreased level of miR-34a
in glioma cells leads to oncogenic proteins overexpression (MYC, Bcl) causing excessive cell cycle
activation and uncontrolled tumor cell division [30, 91]

miR-34a
Niski poziom miR-34a obserwowano w komórkach nowotworowych mózgu,
jelita grubego, białaczki, wątroby oraz płuc [19, 26, 49, 82, 84]. W komórkach
glioblastomy mechanizmami obniżającymi poziom miR-34a są prawdopodobnie
czynniki epigenetyczne (zaburzenie metylacji wysp CpG) oraz mutacje w obrębie
locus 1p36, które w przypadku pierwotnych guzów mózgu podlegają częstym delecjom (70- 85%) [3, 52].
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Do mRNA białek regulowanych przez miR-34a w komórkach GBM zaliczane
są regulatory wzrostu, proliferacji, które wpływają na progresję cyklu komórkowego oraz hamowanie apoptozy [3]. Dodatkowo wykazano, że obniżeniu ekspresji
miR-34a w komórkach GBM, towarzyszy spadek poziomu ekspresji supresora nowotworowego p53 [30].
Za jeden z bezpośrednich procesów regulowanych przez miR-34a w komórkach glejaka uznaje się hamowanie ekspresji genów białek Notch1 (ang. Notch
homolog 1) i Notch2 (ang. Notch homolog 2), które pełnią funkcję receptorów
transbłonowych. Przy prawidłowym poziomie ekspresji miR-34a, mechanizm ten,
przebiegający przy udziale czynnika c-Met (ang. mesenchymal peithelial transition
factor) prowadzi do obniżenia transdukcji sygnałów i w następstwie hamuje proces
angiogenezy i proliferacji [30] (ryc. 6). W komórkach GBM, podwyższony poziom
receptorów Notch1 i 2 wpływa na pobudzanie proliferacji i migracji komórek glejaka poprzez aktywację kinaz szlaku AKT-mTOR. Wywiera również wpływ na regulację ekspresji receptora EGFR przez białko p53, co obniża przesyłanie sygnałów
i w konsekwencji nasila metastazę komórek nowotworowych [30].
Inną drogą inicjacji wzrostu guza przy obniżonej ekspresji miR-34a jest ograniczenie procesu hamowania translacji transkryptów cyklin (E2, D1), kinaz (CDK6,
CDK4) oraz Bcl-1, MYC i E2F3, których podwyższony poziom w komórce prowadzi do niekontrolowanej progresji cyklu komórkowego i hamowania apoptozy [82,
91] (ryc. 6). miR-34a reguluje ekspresję czynnika SIRT1 (ang. Silent miting Type
Information Regulation 2 homolog 1), którego nadmiar w komórce blokuje proces
programowanej śmierci komórki poprzez wiązanie z białkiem p53 [54] (ryc. 6).
miR-125b
Ekspresję miR-125b zaobserwowano w dojrzałych neuronach i astrocytach.
Jest to związane z obniżaniem wrażliwości komórek macierzystych GSC (ang.
Glioma-derived Stem Cells) na chemioterapię (zapobieganie zatrzymaniu cyklu komórkowego na etapie G1/S) [77]. Poziom ekspresji miR-125b ulega znaczącemu
obniżeniu w komórkach linii U251 glejaka, natomiast zwiększenie jego poziomu
wpływa na zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych [77]. Przypuszcza
się, że supresja miR-125b związana jest z obniżeniem ekspresji mRNA białek CDC25A i CDK6 pełniących funkcję regulatorów komórkowych, których wysoki poziom w komórkach GBM prowadzi do niekontrolowanej progresji cyklu komórkowego w szczególności na etapie przejścia G1/S [77]. Prawdopodobnie dodatkowym
czynnikiem onkogennym, w komórkach GBM wykazujących obniżony poziom
miR-125b, jest wzrost ekspresji białek z rodziny Bcl2 [21]. Wyjaśnienie mechanizmu działania i funkcji miR-125b może stanowić istotny element w terapii guzów
mózgu na poziomie różnicowania komórek macierzystych glejaka, wykazujących
szczególną oporność na chemioterapię oraz działanie większości leków [77].
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WYKORZYSTANIA miRNA W TERAPII GBM
Jednym z czynników wpływających na niski wskaźnik przeżywalności pacjentów z glejakiem mózgu jest niewrażliwość komórek na leki antynowotworowe. Proces ten jest wynikiem wielu procesów, między innymi naprawy DNA, hamowania
apoptozy, włączania specyficznych dróg metabolizmu leków oraz wzrostu energozależnego odpływu chemoterapeutyków (wpływa na zmniejszenie ilości substancji
cytotoksycznych w miejscu docelowym) [68]. Stwierdzono, że wyciszenie poziomu miR-21, poprzez zastosowanie antysensownego oligonukleotydu, prowadzi do
zwiększenia podatności komórek GBM na cytostatyczne działanie preparatu taxol,
którego składnikiem jest alkaloid terpenowy z kory cisa zachodniego [68]. Efekt
ten zaobserwowano zarówno na komórkach linii U251, nie wykazującej ekspresji
białka PTEN, jak i linii LN229 o prawidłowym profilu ekspresji PTEN. Korelację
pomiędzy odpornością komórek nowotworowych na apoptozę a wysokim poziomem miR-21 wykazano również w przypadku komórek pochodzących z linii traktowanych temodalem (TMZ) [33]. Wykazano, że podwyższenie ekspresji miR-21
znacząco hamuje efekt pro-apoptotyczny TMZ, poprzez obniżenie poziomu białka
Bax i kaspazy 9, które w warunkach niskiego poziomu miR-21, kierują komórkę na
drogę apoptozy. W linii U251MG, zaobserwowano, że komórki wykazujące oporność na chemioterapeutyki charakteryzują się podwyższonym poziomem miR-195,
miR-455-3p oraz miR-10a [33]. Spośród nich, do tej pory, najlepszy efekt w inicjowaniu śmierci komórek, uzyskano w wyniku obniżenia poziomu miR-195 [33].
Wskazuje to na możliwość wykorzystania miR-195 w strategii eliminacji oporności
wielolekowej i dostarczają nowego narzędzia w terapii GBM.
Jedna z najnowszych strategii leczenia guzów mózgu, polega na wykorzystaniu
niskocząsteczkowych związków chemicznych, posiadających specyficzną aktywność inhibitorową względem określonych miRNA [31, 89, 98]. Możliwość wykorzystania tej terapii jest obecnie badana w przebiegu nowotworów różnego pochodzenia. W przypadku glejaka przeszukiwanie biblioteki związków chemicznych,
w celu identyfikacji motywów modulujących działanie miR-21, posiadających po-

RYCINA 7. Struktura chemiczna azobenzenu (difenylodiazenu)
FIGURE 7. Chemical structure of azobenzen
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tencjalne właściwości antynowotworowe doprowadziło do wytypowania substancji
chemicznej o nazwie azobenzen (difenylodiazen) (ryc. 7). Wykazano, że jego działanie polega na specyficznym blokowaniu aktywności miR-21 poprzez hamowanie
jej ekspresji [31]. Co więcej, potwierdzono, że efektywność jego działania zależy
od stężenia. Testy z zastosowaniem MTT ( bromek 3[4,5-dimetylo-2-ilo]-2,5-difenylotetrazolu), obrazujące wpływ badanego związku na przeżywalność komórek
wykluczyły cytotoksyczne działanie azobenzenu na komórki, a analiza poziomu
ekspresji (RT-PCR) nie wykazały zmian ekspresji produktów genów kontrolnych:
miRNA-30, miRNA-93, ID1, RAP1A oraz fibronektyny. Potwierdzono, że przyczyną obniżenia ilości dojrzałych miRNA jest specyficzne blokowanie powstawania
pri-miRNA na poziomie transkrypcji. Wyklucza to potencjalną ingerencję badanej
substancji w ogólne szlaki regulacyjne miRNA [31]. Azobenzen stanowi jak dotąd
najskuteczniejszy niskocząsteczkowy inhibitor miR-21.

RYCINA 8. Przykłady mutacji występujących w nowotworach pochodzenia glejowego. Do zaburzeń
wykorzystywanych w diagnostyce wykorzystuje się między innymi mutacje w genie IDH1 (ang. Isocitrate Dehydrogenase 1) lub- IDH2, amplifikacje genu CDK4 oraz mutacje sekwencji kodujących
białko PTEN i EGFR [60]
FIGURE 8. Examples of mutations present in the glioma-derived tumors. Mutations in the 1DH1 or
IDH2 gene (isocitrate dehydrogenase 1 or 2), CDK4 gene amplification and mutations in the PTEN
i EGFR coding sequence are defined for diagnostic purposes [60]
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PERSPEKTYWY
Nasza wiedza o zaburzeniach występujących w różnych typach i stopniach złośliwości glejaka w ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosła [61, 69, 70] i wiele ze
zmian (mających potwierdzenie w analizie histopatologicznej) stanowi obecnie uzupełnienie podstawowych technik diagnostycznych (ryc. 8) [60]. W praktyce identyfikacja mutacji w sekwencjach kodujących białka okazuje się niewystarczająca, dotyczy to w szczególności guzów posiadających wieloznaczne cechy histologiczne.
Dodatkową trudność stwarza ponadto standaryzacja protokołów diagnostycznych
w odniesieniu do prób kontrolnych oraz metodyki badań, które pozwoliłyby na uzyskanie porównywalnej czułości i specyficzności pomiędzy laboratoriami [69].
Udział miRNA w procesach nowotworowych znacznie wzbogaca współczesną wiedzę dotyczącą patogenezy komórek glejaka wielopostaciowego oraz oferuje nowe cele diagnostyki i terapii. Ustalenie profilu ekspresji miRNA, charakterystycznego dla komórek GBM, stanowi alternatywę w uzyskaniu precyzyjnego
obrazu rodzaju i zakresu zmian nowotworowych w komórkach glejaka. Weryfikacja ekperymentalna technik wysokorozdzielczych oraz analiz in silico daje szansę
uzyskania wiarygodnej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn i mechanizmów
powstawania zaburzeń miRNA w komórkach nowotworowych, stwarza również
możliwość wykorzystania ich jako elementów prognostycznych lub potencjalnych
celów w terapii guzów mózgu.
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