
W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(1
9)

/2
01

8	
W

W
W

.N
A

U
K

O
W

C
Y.

O
R

G
.P

L
	

1	
(1

9)
/2

01
8	

W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(1
9)

/2
01

8	
	

streszczenie
	 Markery	 biologiczne	 należą	 do	
wskaźników	stosowanych	w	badaniach	medy-
cznych.	Wykorzystywane	 są	 do	 oceny	 stanów	
patologicznych	oraz	odpowiedzi	organizmu	na	
zastosowane	leczenie.	Idealny	biomarker	chara-
kteryzuje	się	wysoką	czułością	i	specyficznością,	
jak	również	niedrogą	i	szybką	metodą	oznacze-
nia.	 Istotną	 rolę	 we	 współczesnej	 diagnostyce	
molekularnej	odgrywają	microRNA	(miRNA).	
miRNA	 to	 krótkie	 odcinki	 RNA,	 o	 długości	
ok.	 21-25	 nukleotydów.	 Kontrolują	 ekspresję	
genów,	 w	 wyniku	 czego	 oddziałują	 na	 wiele	
procesów	 biologicznych,	 w	 tym:	 proliferację,	
różnicowanie	 oraz	 apoptozę	 komórek.	 miR-
NA	 wykazują	 wiele	 cech	 charakterystycznych	
dla	 dobrego	 biomarkera.	 Istnieje	 grupa	 miR-
NA,	 która	 ma	 ścisły	 związek	 z	 onkogenezą.	
Cząsteczki	 te	zgodnie	z	pełnioną	przez	siebie	
funkcją,	zyskały	miano	oncomiRów	(np.	miR-
15,	miR-16,	miR-21).	OncomiRy	bezpośrednio	
wpływają	 na	 transformację	 komórek	 oraz	 ich	
przerzutowanie.	 Większość	 komórek	 nowot-
worowych	 uwalnia	 miRNA	 do	 krwioobiegu,	
a	ich	ilość	i	profile	uzależnione	są	od	zaawanso-
wania	choroby.	Nowotwór	piersi	należy	do	jed-
nego	z	najczęściej	występujących	nowotworów	
złośliwych	 u	 kobiet,	 w	 Polsce	 w	 2015	 roku	
wśród	 kobiet	 odnotowano	 163	 281	 nowych	
przypadków	zachorowań.	Jednym	z	pierwszych	
zidentyfikowanych	 miRNA	 uczestniczących	
w	 karcynogenezie	 jest	 mir-16.	 Jego	
podwyższone	 stężenie	 może	 uczestniczyć	 w	
patomechanizmie	 nowotworu	 piersi.	 Ponadto	

niektóre	miRNA	są	zaangażowane	w	powstan-
ie	wrażliwości	na	stosowane	leczenie.	W	przy-
padku	 nowotworu	 piersi	 nadekspresja:	 miR-
155,	 miR-222,	 miR125b,	 miR-21	 zwiększa	
oporność	 na	 stosowaną	 terapię.	 Obecny	 stan	
wiedzy	dotyczący	miRNA	i	ryzyka	wystąpienia	
nowotworu	 piersi	 jest	 niewystarczający,	 żeby	
stosować	 je	 w	 standardowej	 diagnostyce.	
Niezbędne	 jest	 prowadzenie	 dalszych	 badań,	
gdyż	 miRNA	 mogą	 być	 wykorzystywane	 nie	
tylko,	 jako	 narzędzie	 pomocne	 przy	 diagno-
zowaniu	 pacjenta,	 lecz	 również	 w	 monitor-
owaniu	 odpowiedzi	 na	 leczenie	 oraz	 badaniu	
predyspozycji	 do	 wystąpienia	 nowotworów	
dziedzicznych.

Patrycja	Kopytko
Joanna	Bujak
Katedra	i	Zakład	Fizjologii	
Pomorski	Uniwersytet	Medyczny	w	Szczecinie
e-mail:	patrycja.kopytko@op.pl

miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce 
raka piersi
miRNA as  a  tumor marker in breast cancer

Słowa	 kluczowe:	 nowotwór	 piersi,	 bio-
marker,	microRNA.
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abstract
	 Biological	 markers	 are	 indicators	
used	 in	 medical	 research	 to	 evaluate	 patho-
logical	states	and	the	response	of	the	body	to	
the	 treatment	 applied.	 An	 ideal	 biomarker	 is	
characterized	by	high	sensitivity	and	specific-
ity	as	well	as	an	 inexpensive	and	 fast	method	
of	determination.	MicroRNA	(miRNA)	plays	
an	 important	 role	 in	modern	molecular	diag-
nostics.	 MiRNAs	 are	 short	 sections	 of	 RNA,	
about	21-25	nucleotides	 in	 length.	They	con-
trol	gene	expression	o,	 resulting	 in	many	bio-
logical	 processes,	 including:	proliferation,	dif-
ferentiation	and	cell	apoptosis.	MiRNAs	have	
many	characteristics	of	good	biomarkers.	One	
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of the miRNA groups existing is closely related 
to oncogenesis. These molecules, in accordance 
with their functions, were named oncomiRs 
(eg miR-15, miR-16, miR-21). OncomiRs di-
rectly affects cell transformation and metasta-
sis. Most tumor cells release miRNA into the 
bloodstream,  their numbers and profiles de-
pending on the severity of the disease. Breast 
cancer is one of the most common malignant 
neoplasms in women. In Poland 163.281 new 
cases were diagnosed in 2015. Mir-16 is one of 
the first identified miRNAs involved in carci-
nogenesis. Its elevated concentration may con-
tribute to the pathomechanism of breast can-
cer. In addition, some miRNAs are involved in 
the development of sensitivity to treatment. In 
case of breast cancer overexpression of: miR-
155, miR-222, miR125b, miR-21 increases the 
resistance to the therapy used. The current state 
of knowledge about miRNA and the risk of 
breast cancer is insufficient to use it in standard 
diagnostics. It is necessary to carry out further 
studies on miRNA as it coudld be used not only 
as a tool to help diagnose the patient, but in or-
der to monitor the response to treatment and 
to test for predisposition to hereditary cancer.

Patrycja KoPytKo, joanna BujaK

głównie geny supresorowe oraz protoonkog-
eny (PADUCH I IN., 2003). Coraz więcej 
badań potwierdza, iż za proces nowotworze-
nia odpowiada także dysregulacja wzorców 
ekspresji genów (KULCZYCKA I IN., 2013). 
Choroba nowotworowa zyskała miano choroby 
cywilizacyjnej, zajmując drugie miejsce wśród 
głównych przyczyn zgonów w Polsce. W ciągu 
ostatnich dekad zachorowalność na nowotwory 
złośliwe w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. 
Dane z 2015 roku pokazują, iż odnotowano 
około 163 281 nowych przypadków pacjentów 
cierpiących na nowotwór. Wśród mężczyzn 
najczęściej rozpoznawany jest nowotwór płuca, 
rak gruczołu krokowego, rak jelita grubego 
oraz pęcherza moczowego. Statystyki prowad-
zone wśród pacjentek potwierdzają, iż u kobiet 
najczęściej diagnozowany jest nowotwór piersi, 
rak jelita grubego, rak płuca, jak również no-
wotwory trzonu macicy i jajnika. W ciągu os-
tatnich pięciu dekad odnotowano blisko 2,4-
krotny wzrost zgonów na nowotwory złośliwe 
w Polsce (KRN, KRAJOWY REJESTR NO-
WOTWORÓW). 
 Problem nowotworów piersi dotyczy 
głównie kobiet, wśród mężczyzn rozpoznawany 
jest on bardzo rzadko (około 120 zachorowań 
rocznie). W większości przypadków nie jest 
możliwe ustalenie dokładnej etiologii choroby. 
Istnieje wiele czynników ryzyka, wśród których 
najistotniejszym wydaje się być wiek pacjentki 
(wraz z wiekiem, ryzyko zachorowania rośnie). 
Ponadto istotną rolę w rozwoju nowotworu 
piersi odgrywają: obecność mutacji niektórych 
genów, między innymi BRCA1 oraz BRCA2, 
występowanie raka piersi w rodzinie pacjentki, 
wczesny wiek pierwszej menstruacji, stosowanie 
hormonalnej terapii zastępczej, wystąpienie 
menopauzy w późnym wieku, promieniowanie 
jonizujące ( JASSEM  I IN., 2013). Najczęściej 
rozpoznawanym typem jest nowotwór 
rozwijający się w przewodach mlekowych, tzw. 
rak przewodowy, na drugim miejscu plasuje się 
rak zrazikowy.  Jednym z największych prob-
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Wprowadzenie
 Nowotwór określany jest jako nies-
koordynowany i nieprawidłowy rozrost tkanek 
ustroju, który nie podlega fizjologicznym mech-
anizmom regulacyjnym homeostazę organizmu 
żywego (DOMAGAŁA, 2007). Proces kar-
cynogenezy jest długi, skomplikowany i wielo-
etapowy. Dochodzi to rozregulowania cyklu 
komórkowego, procesu różnicowania komórek, 
jak również prawidłowej transdukcji sygnałów 
w licznych szlakach sygnalizacyjnych. W proces 
transformacji nowotworowej zaangażowanych 
jest wiele czynników zarówno genetycznych, 
jak i środowiskowych. Mutacje obejmują 
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lemów dotyczących nowotworu piersi jest jego 
późna diagnostyka. Pacjenci często zgłaszają się 
do lekarza z bardzo zaawansowanym procesem 
chorobowym, kiedy to postawienie rozpoznania 
oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia daje 
minimalne szanse na całkowitą remisję choro-
by. Fakty te przekładają się na bardzo wysokie 
współczynniki umieralności, gdzie blisko 33% 
przypadków zakończonych jest zgonem. War-
to więc podkreślić, jak ważna jest prewencja 
w przypadku chorób nowotworowych (BOJA-
KOWSKA I IN., 2016). 
 Diagnostyka przesiewowa pozwala na 
szybkie wykrycie danego typu nowotworu, 
zastosowanie odpowiedniej terapii, poprawę 
komfortu życia pacjenta, a często nawet 100% 
wyleczenie choroby podstawowej. Profilakty-
ka wtórna powinna obejmować samobadanie 
piersi, wykonywanie profilaktycznych badań 
kontrolnych, w tym badanie palpacyjne prz-
eprowadzone przez lekarza oraz USG piersi. 
Metodą przesiewową, która jako jedyna w is-
totny sposób wpływa na zmniejszenie odsetka 
umieralności jest mammografia. Rekomenduje 
się wykonywanie jej co 2 lata w wieku 45-50 lat, 
później badanie to należy przeprowadzać raz 
w roku (AMERICAN CANCER SOCIETY). 
 Diagnostyka raka piersi obejmuje zarów-
no badanie przedmiotowe, jak i podmiotowe 
uzupełnione o wywiad rodzinny, przeprowadze-
nie szeregu testów laboratoryjnych, wykonanie 
badań obrazowych oraz patomorfologicznych 
( JASSEM I IN., 2013). Leczenie uzależnione 
jest od wielu zmiennych, w tym typu histolog-
icznego nowotworu i stadium zaawansowania 
choroby. Terapia zazwyczaj jest wieloetapowa, 
obejmuje skojarzenie metod chirurgicznych, 
chemioterapii, radioterapii, hormonotera-
pii, jak również molekularnych metod uki-
erunkowanych ( JASSEM I IN., 2009).

świecie, sprawił, iż problem ten zyskał rangę 
problemu społecznego i ekonomicznego. Co 
roku na świecie prowadzi się wiele badań 
mających na celu opracowywanie nowych 
markerów diagnostycznych, które pomogłyby 
szybko i specyficznie wykryć daną chorobę 
(KALINOWSKI I IN., 2013) 
 Idealny marker biologiczny powinien 
być wysoce czuły, swoisty oraz specyficzny 
(RECHCIŃSKI, 2013). Niezbędne jest, aby 
był w stanie zmierzyć daną cechę w sposób 
obiektywny, co daje możliwość rzetelnej oceny 
stanu organizmu (między innymi toczących się 
stanów patologicznych). Kolejną zaletą powin-
ien być stosunkowo długi okres półtrwania oraz 
łatwa i tania metoda jego oznaczania (BUJAK 
I IN., 2017). Największą wartość mają bio-
markery, które pozwoliłyby wykryć dany stan 
chorobowy, wzrastałyby proporcjonalnie w mo-
mentach toczącego się procesu patologicznego 
oraz posiadały charakter predykcyjny (SO-
BORCZYK I IN., 2007). 
 Ciągłe poszukiwania nowych mark-
erów diagnostycznych pozwalają twierdzić, iż 
jednymi z bardziej obiecujących kandydatów 
służących do detekcji chorób nowotworowych 
mogą okazać się microRNA (miRNA) (MY-
TYCH, 2012).
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Markery biologiczne
 Wzrost liczby diagnozowanych przy-
padków licznych nowotworów w Polsce i na 

microRNA
 Pierwsze wzmianki o microRNA 
(miRNA) pochodzą z lat 90, kiedy to prz-
eprowadzano badania dotyczące cyklu rozwo-
jowego Caenorhabditis elegans. Dowiedziono, 
iż za prawidłową progresję do kolejnych sta-
diów larwalnych odpowiadają cząsteczki lin-
4 oraz let-7 (uznane w kolejnych latach za 
miRNA) (MYTYCH,  2012). Liczne bada-
nia dotyczące miRNA pozwoliły na odkrycie 
ponad trzech tysięcy tych cząsteczek, które 
występują u kręgowców, grzybów, wirusów, 
roślin, jak również jednokomórkowych orga-
nizmów. U człowieka opisanych zostało około 
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470 microRNA, jednak przypuszcza się, iż 
w rzeczywistości jest ich znacznie więcej (LI I 
IN., 2007). MicroRNA to stosunkowo krótkie, 
jednoniciowe cząsteczki RNA, które wywodzą 
się z prekursorów dwuniciowych, najczęściej 
ich długość mieści się pomiędzy 21 a 23 nuk-
leotydami (SZELĄG I IN., 2016). Zbadano, iż 
są one w stanie regulować ekspresję około 30% 
genów w organizmie, w tym jeden miRNA 
może oddziaływać na nawet 200 genów. 
 Wielofunkcyjność i wielokierunkowość 
działania microRNA podkreśla ich niezbędną 
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu orga-
nizmu. Cząsteczki te działają jako regulatory 
różnicowania komórek szkieletowych, układu 
krwiotwórczego oraz adipocytów, sprawują 
kontrolę nad podziałami komórkowymi, 
programowaną śmiercią komórek (GREN-
DA I IN., 2012). Ponadto uczestniczą w pro-
cesach zapalnych, odpornościowych, także 
regulują gospodarkę insulinową organizmu 
(HUKOWSKA-SZEMATOWICZ I IN., 
2010). Wiele badaczy podkreśla, iż miRNA 
odpowiadają nie tylko za regulację procesów 
fizjologicznych organizmu, mogą również 
inicjować i przyspieszać procesy patologiczne, 
w tym transformację nowotworową, rozwój 
choroby Alzheimera (BEKRIS LM. I IN., 
2015) oraz cukrzycy (TIWARI I IN., 2017).
 Geny kodujące microRNA umiejscow-
ione są w intronach, eksonach oraz regionach 
nieczynnych translacyjnie (ISIK I IN., 2010). 
Początkowym produktem transkrypcji jest 
przyjmujący kształt spinki do włosów pri-miR-
NA, a proces jego powstawania zachodzi dzięki 
obecności polimerazy RNA II. Następnie pod 
wpływem działania rybonukleazy Drosha oraz 
białka DGCR8 dochodzi do obróbki pri-miR-
NA w jądrze komórkowym, gdzie w konse-
kwencji formowany jest pre-miRNA. Kolejno 
pre-miRNA dzięki eksportynie 5  jest przeno-
szony do cytoplazmy. Enzym Dicer umożliwia 
formowanie dupleksu miRNA (około 22 nuk-
leotydy), następuje rozdzielenie na dwie nici, 
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jedna dołączana jest do kompleksu RISC 
hybrydyzując do mRNA docelowego. W efek-
cie może dojść do rozcięcia mRNA albo zaha-
mowania translacji (MYTYCH, 2012). Potran-
skrypcyjna regulacja ekspresji genów miRNA 
zachodzi przy pomocy komplementarności par 
zasad z informacyjnym RNA (WIENHOLDS 
I IN., 2005). Wyciszanie ekspresji genów może 
odbywać się dwojako: poprzez  degradację 
danego mRNA lub w efekcie zahamowania 
translacji (GRENDA I IN., 2013).

microRNA 
idealnym kandydatem 

na marker nowotworowy?
 OncomiRy, to grupa miRNA, która 
wykazuje ścisłą korelację z karcynogenezą. 
Mogą pełnić one zarówno rolę supresora no-
wotworowego, jak i onkogenu. Do znanych 
oncomiRów można zaliczyć między innymi: 
miR-155, miR-569, miR-15, miR-16 oraz 
miR-21 (BUJAK I IN., 2017). 
 Wiele badań potwierdza, iż miRNA 
mogą pretendować do bycia doskonałymi mar-
kerami wielu chorób, w tym chorób nowot-
worowych. Przemawiają za tym fakty, iż wiele 
ze znanych microRNA wykazują specyficzność  
tkankową, a zmiana ich stężenia znacznie 
różni się w tkankach zdrowych i zmienionych 
chorobowo (LUJAMBO I IN., 2008). Można 
twierdzić, iż w przyszłości określanie panelu 
stężeń microRNA, następnie analiza zależności 
między stanem zdrowia pacjenta a ilością miR-
NA, może mieć wysoką wartość diagnostyczną 
i predykcyjną dotyczącą przeżycia, a także 
określenia rokowania i ustalenia terapii. Takie 
podejście byłoby ściśle spersonalizowane dla 
danego pacjenta, co znacznie zwiększałoby 
zwiększać prawdopodobieństwo remisji 
choroby (BUDZYŃSKI I IN., 2014). Od-
kryto, iż rodzina miR-183 jest zaangażowana 
w patogenezę niedrobnokomórkowego no-
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145 posiadają zdolności supresorowe, a ich 
ekspresja w raku piersi jest znacznie obniżona. 
Odwrotna sytuacja ma miejsce z regulacją miR-
21 i miR-155, które to ulegają nadekspresji w 
nowotworze piersi, co może przyczyniać się 
do zyskiwania funkcji onkogennych (SCOTT 
I IN., 2007.). 
 NADEEM I IN. przeprowadzili badanie 
na 209 kobietach, wśród których 139 pacjen-
tek miało zdiagnozowany nowotwór piersi, 
a 70 stanowiło zdrowe kobiety. Wykonanie 
ilościowych testów PCR pozwoliło na ocenę 
stężenia miR-195 w osoczu. W grupie badanej 
odnotowano znaczne obniżenie stężenia miR-
195 u 72,6 % pacjentek. Pozostałe 27,3% kobi-
et miało taki sam poziom miR-195 jak zdrowe 
kontrole. Ponadto badacze zauważyli istotną 
korelację niskiej ekspresji miR-195 z wyższym 
stadium choroby oraz występowaniem przer-
zutów do węzłów chłonnych. Zatem można 
twierdzić, iż miR-195 jest potencjalnym niein-
wazyjnym biomarkerem molekularnym do wc-
zesnego wykrywania raka piersi (NADEEM, 
2017). 
 HIRONAKA-MITSUHASHI I IN. 
wykonali analizę stężeń miRNA przy pomocy 
mikromacierzy na wytypowanych 45 pacjent-
kach z nowotworem piersi w wieku poniżej 35 
lat. Kobiety podzielono na dwie grupy: osoby 
z nawrotem choroby w ciągu 5 lat od operacji  
(11 pacjentek) oraz kobiety, u których w ciągu 
5 lat od zabiegu chirurgicznego obserwowano 
remisję choroby (34 pacjentki). Wyodrębniono 
9 miRNA, które wykazywały różne stężenia 
pomiędzy dwoma grupami. Badaczom udało 
się zidentyfikować trzy microRNA (miR-183-
5p, miR-194-5p i miR-1285-5p) o potencjal-
nym znaczeniu prognostycznym u młodych 
osób z nowotworem piersi. Informacje te mogą 
umożliwić wybór lepszych opcji leczenia dla 
młodych kobiet z tą chorobą (HIRONAKA-
MITSUHASHI I IN., 2017).
 Kolejne badania potwierdzają wartość 
prognostyczną oraz diagnostyczną miR-16. 
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wotworu płuca, obserwuje się podwyższone 
stężenie tych cząsteczek zarówno w surowicy 
krwi pacjentów, jak i tkance guza (ZHU I IN., 
2011). 
 W przypadku raka jelita grubego pomoc-
ne może okazać się oznaczanie stężenia mir-92 
oraz mir-17-3p w osoczu pacjentów. Udowod-
niono, iż u osób z rozpoznanym nowotworem 
jelita grubego widoczna jest podwyższona ilość 
tych cząsteczek. Ponadto, resekcja chirurgiczna 
guza skutkuje znacznym obniżeniem stężeń 
badanych microRNA (NG I IN., 2009). 

miRNA jako marker 
nowotworu piersi

 Coraz większym zainteresowaniem 
naukowców cieszą się badania nad miRNA 
jako potencjalnych markerów chorób nowot-
worowych. Markery oznaczane w przypadku 
chorych na nowotwór piersi są mało specyfic-
zne, a ich rola w postawieniu prawidłowej diag-
nozy i monitorowaniu stanu chorego jest tylko 
pomocnicza. Najczęściej oznaczanym marker-
em w raku piersi jest CA 15-3, CEA, TAG 
(glikoproteina towarzysząca nowotworom), 
MSA (tzw. surowiczy antygen sutka). Niewiel-
ka czułość oznaczeń tych cząsteczek ogranicza 
ich przydatność diagnostyczną (ŁAWICKI 
I IN., 2004). 
 Jednym z pierwszych microRNA, 
którego udział potwierdzono w patomechaniz-
mie nowotworu piersi jest miR-16. Naukowcy 
zaobserwowali podwyższoną ilość miR-16 w 
surowicy kobiet cierpiących na nowotwór pier-
si w porównaniu do grupy kontrolnej. Kolejna 
analiza stężenia miR-16 odbyła się po zasto-
sowaniu chemioterapii, odnotowano wtedy 
znaczną redukcję poziomu badanego miRNA 
(STUCKRATH I IN., 2015). 
 Kolejnymi przykładami miRNA, 
których ekspresja jest nieprawidłowa są: miR-
125b, miR-10b, miR-21, miR-145 oraz miR-
155. Cząsteczki miR-10b, miR-125b i miR-
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Cząsteczka ta ma potencjał na zostanie bio-
markerem dziedzicznego raka piersi. Nau-
kowcy postanowili sprawdzić czy istnieje ko-
relacja pomiędzy stężeniem miR-16, a stanem 
zdrowia kobiet z rozpoznanym  nowotworem  
przewodowym,  ich  zdrowych córek, trzecią 
grupę stanowiły zdrowe, niespokrewnione 
z grupą badaną kobiety.  Udowodniono, iż 
osoby z rakiem przewodowym  wykazują 
nadekspresję miR-16. W przypadku ich córek 
odnotowano niskie ilości miR-16, a u kobi-
et zdrowych ekspresja badanego microRNA 
była praktycznie nieoznaczalna. Można więc 
przypuszczać, iż oznaczenie ilości miR-16 
w przyszłości będzie elementem profilaktyki 
wtórnej oraz programów przesiewowych raka 
piersi (USUMANI I IN., 2017).
 LEE I IN. dowiedli, iż wysokie 
aktywności let-7d i miR-18a są związane z 
lepszymi wynikami przeżycia w przypadku 
raka piersi ER- / HER2- (LEE I IN., 2016). 
Kolejne badania pozwoliły na wyodrębnienie 
miR-500a jako kluczowego prognostycznego 
microRNA dla nowotworu piersi ER+. Jego 
aktywność jest ściśle związana z przeżyciem 
pacjentów (AUSHEV I IN., 2017).
 MicroRNA mogą  pełnić pomocniczą 
rolę w stosowanych dotąd terapii antynowot-
worowych. Udowodniono, że podwyższony 
poziom miR-125b, miR-155, miR-222, a także 
miR-21 zwiększa oporność na  terapię cyk-
lofosfamidem, miR125b i taksanami (BUJAK 
I IN., 2017).

Podsumowanie
 MicroRNA spełniają wiele warunków 
dobrego markera biologicznego. Oznaczanie 
stężeń miRNA może okazać się doskonałym 
narzędziem diagnostycznym służącym oce-
nie między innymi zaawansowania procesu 
chorobowego, ustalania odpowiedniej terapii, 
monitorowania skuteczności leczenia, a także 
ocenie rokowania. Do tej pory nie opracowano 

jeszcze ściśle określonych „biomarkerów miR-
NA”, które mogłyby specyficznie rozpoznawać 
dany stan chorobowy. Dlatego konieczne jest 
dalsze zgłębianie wiedzy i poszukiwanie nowych 
microRNA, które będą w sposób obiektywny 
oceniały zarówno procesy fizjologiczne i pato-
logiczne w organizmie.
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