
STRESZCZENIE 

Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest długotrwałym procesem zapalnym, którego rozwój 

wynika z wielu czynników etiologicznych prowadzących do upośledzenia czynności endo-  

 i egzokrynnej trzustki. Pacjenci z przewlekłym zapaleniem trzustki są w grupie ryzyka 

zachorowania na raka trzustki (RT), który jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów, 

stanowi 3-5% nowotworów złośliwych u ludzi i jest na 4 miejscu jako przyczyna zgonów   

z powodu nowotworów na świecie. Do chwili obecnej stale poszukiwane są biomarkery 

pozwalające szybko i precyzyjnie odróżnić raka trzustki od przewlekłego zapalenia trzustki. 

Idealne narzędzie molekularne mogłyby stanowić krótkie, niekodujące RNA microRNA 

(miRNA), o długości 18-25 nukleotydów. Ich zaletą jako potencjalnych biomarkerów  

jest specyficzność tkankowa, stabilność oraz obecność w płynach ustrojowych. 

Celem niniejszej pracy było zidentyfikowanie miRNA służących jako potencjalne 

surowicze markery w różnicowaniu RT i PZT. W tym celu w surowicy chorych z RT i PZT 

oznaczono poziom pięciu miRNA: miR-10b-5p, miR-106b-5p, miR-210-3p, miR-216a-5p                  

i miR-217. W badanym materiale oznaczono także aktywność lipazy, amylazy, 

aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginianowej (AST), fosfatazy 

zasadowej (ALP), gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP), poziom hemoglobiny (Hb), 

bilirubiny, CRP i CA 19-9. Przeprowadzono analizę korelacji ekspresji wybranych miRNA  

z oznaczonymi parametrami klinicznymi. 

Do przeprowadzonych analiz zakwalifikowano 26 pacjentów z RT, 34 pacjentów z PZT 

oraz 18 zdrowych pacjentów stanowiących grupę kontrolną. RNA wyizolowane z surowicy 

przepisano na cDNA w reakcji z odwrotną transkryptazą. Analiza poziomu wybranych miRNA 

w surowicy, czyli miR-10b-5p, miR-106b-5p, miR-210-3p, miR-216a-5p i miR-217 została 

wykonana techniką qPCR. Spośród miR-30c-5p, miR-103a-3p, miR-124-3p, miR-191-5p, 

miR-423-3p, to miR-103a-3p wybrano jako gen referencyjny z minimalnymi odchyleniami 

pomiędzy badanymi grupami.  

 W niniejszej rozprawie doktorskiej wykazano ekspresję miR-10b-5p, miR-106b-5p, 

miR-210-3p, miR-216a-5p i miR-217 w RT i PZT, z tym że ekspresję miR-217  

i miR-216a-5p odnotowano tylko w kilku przypadkach RT i PZT. Spośród analizowanych 

miRNA nie odnotowano ekspresji miR-217 i miR-216a-5p w grupie kontrolnej. 

Wykazano statystycznie wyższą ekspresję miR-210-3p (p<0,001) i miR-217 (p<0,001) 

w RT i PZT w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto, wykazano statystycznie wyższą 

ekspresję miR-210-3p w RT niż w PZT (p=0,015). Stwierdzono nieistotną statystycznie, 



wyższą ekspresję miR-106b-5p (p=0,056) oraz miR-10b-5p (p=0,080) w RT niż w PZT. 

Analiza ekspresji miRNA w RT i PZT w odniesieniu do podstawowych parametrów 

klinicznych wykazała istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy poziomem: ALP  

i miR-210-3p (p=0,0219) oraz GGTP i miR-210-3p (p=0,0289). Ponadto u pacjentów z PZT 

stwierdzono istotną dodatnią korelację między poziomem CRP i miR-10b-5p (p=0,0466),  

a z drugiej strony stwierdzono istotną dodatnią korelację między CA 19-9 i miR-10b-5p 

(p=0,0051) u chorych z PZT. Przeprowadzono analizę korelacji między poziomami miR-10b-

5p, miR-106b-5p, miR-210-3p, miR-216a-5p i miR-217 w RT, PZT i grupie kontrolnej. 

Wykazano brak istotnych statystycznie korelacji między poziomem miR-216a-5p a wybranymi 

miRNA w RT. W tej grupie badanej istotne dodatnie korelacje wykazano między miR-10b-5p 

a miR-106b-5p (p=0,0397), miR-210-3p (p=0,0077) i miR-217 (p=0,0466). Podobnie, istotnie 

dodatnie korelacje odnotowano pomiędzy miR-106b-5p a miR-210-3p (p=0,0039), miR-106b-

5p i miR-217 (p=0,0095), a także pomiędzy miR-210-3p i miR-217 (p=0,0085). W PZT bez 

istotności statystycznej są korelacje pomiędzy miR-106b-5p i miR-210-3p oraz wybranymi 

miRNA. Istotną dodatnią korelację stwierdzono między miR-10b-5p i miR-216a-5p 

(p=0,0328). Ujemne istotne korelacje wykazano pomiędzy miR-10b-5p i miR-217 (p<0,0001)  

oraz pomiędzy miR-216a-5p i miR-217 (p=0,0347). W grupie kontrolnej wyniki analizy 

przedstawiają istotne dodatnie korelacje między miR-10b-5p i miR-210-3p (p=0,0130)  

oraz miR-106b-5p i miR-210-3p (p=0,0005).  

 Reasumując, na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że miRNA  

są zaangażowane w patogenezę chorób trzustki. Ponadto przypuszcza się, iż miRNA stanowią 

doskonały przykład nieinwazyjnych markerów. Wśród nich miR-210-3p i miR-106b-5p  

w przyszłości mogą być rozpatrywane jako potencjalne biomarkery, które z powodzeniem będą 

wykorzystane w diagnostyce różnicującej RT od PZT.  

 

 

 

 

 

 

 

 


