
Streszczenie  

 

Wstęp: Rak płuca jest jednym z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych nowotworów złośliwych na 

świecie. Zwykle rozwija się u palaczy powyżej 50 roku życia, zdarzają się jednak zachorowania u 

młodszych i niepalących. Choroba podzielona jest na dwa typy kliniczne i histologiczne: rak 

drobnokomórkowy, z bardzo szybkim przebiegiem i rak niedrobnokomórkowy, z niewiele wolniejszą 

progresją. Rokowanie jest złe w obu przypadkach. Rak niedrobnokomórkowy płuca dzieli się na trzy 

główne typy histologiczne: rak płaskonabłonkowy, gruczołowy i wielkokomórkowy. Obecność 

specyficznej mutacji u niektórych pacjentów pozwala zastosować leczenie celowane, o wyższej niż 

klasyczne skuteczności i mniejszych efektach ubocznych. Jednak w większości przypadków jedynymi 

możliwymi wyborami terapeutycznymi są klasyczna chemioterapia i radioterapia. W 

niezaawansowanych przypadkach możliwa jest resekcja chirurgiczna. Tradycyjne oferowane leczenie 

często jest nieefektywne i wyrządza więcej szkody niż choroba podstawowa, z powodu silnych 

skutków ubocznych. Wiedza na temat czynników prognostycznych byłaby pomocna w wyborze 

najlepszej terapii oraz w stratyfikacji pacjentów wymagających bardziej lub mniej drastycznego 

leczenia. Istnieje wiele molekularnych czynników badanych pod kątem wartości rokowniczej w raku 

płuca. Wśród nich obecne są miRNA, krótkie cząsteczki składające się z około dwudziestu 

nukleotydów. Regulują one podstawowe procesy biologiczne, w tym te zaangażowane w onkogenezę. 

W tym badaniu przeanalizowano związek między poziomem ekspresji 11 cząsteczek miRNA: Let7e-

5p, 125b-5p, 128-3p, 137-3p, 148a-3p, 340-5p, 494-3p, 590-3p, 26a-5p, 616-5p oraz 1246 a długością 

życia od momentu diagnozy oraz czasem wolnym od wznowy.  

Cel:  

- Analiza poziomów ekspresji jedenastu miRNA (miR-let-7e-5p, miR-125b-5p, miR-128-3p, miR-

137-3p, miR-148-3p, miR-340-5p, miR-494-3p, miR-590-3p, miR-616-5p, miR-1246 i miR-26a-5p) 

w niedrobnokomórkowym nowotworze płuc, przerzutach węzłowych oraz w tkance nienowotworowej 

płuc.  

- Analiza ekspresji miRNA w odniesieniu do cech klinicznych, takich jak wiek, płeć, typ 

histologiczny, stopień zaawansowania wg klasyfikacji TNM.  

- Ocena poziomu ekspresji miRNA w odniesieniu do przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od 

progresji.  

- Wybór paneli składających się, z co najmniej dwóch cząsteczek miRNA o dużej wartości 

prognostycznej w niedrobnokomórkowym raku płuca. 

Materiały i Metody: Badana grupa składała się z 66 pacjentów poddanych zabiegowi w Klinice 

Torakochirurgii a następnie leczonych w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Cała grupa została podzielona na 

dwie mniejsze, nadkładające się grupy w celu zbadania relacji między poziomem ekspresji cząsteczek 



miRNA z przeżyciem całkowitym (50 osób) oraz przeżyciem wolnym od progresji (45 osób). Badany 

materiał został pozyskany za pomocą biopsji sztancowej z bloczków parafinowych pochodzących z 

archiwum Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Próbki 

pochodziły z guza, płuca poza guzem oraz przerzutów do węzłów chłonnych, jeśli takie były obecne. 

RNA wyizolowano z zastosowaniem kitu Qiagen miRNAeasy FFPE. Następnie zostało ono 

przepisane na cDNA za pomocą w reakcji odwrotnej transkrypcji z udziałem Taqman Advanced 

cDNASynthesis Kit. W kolejnym etapie przeprowadzono reakcję RT-PCR, przy udziale zestawu 

Taqman Advanced miRNAassays oraz aparatu typu ThermoFisher 7900 Fast. Wartości cT zostały 

uzyskane z użyciem progu zalecanegoprzez producenta. Obliczona na podstawie cT ekspresja 

względna – RQ, wykorzystana zostaław analizie statystycznej z udziałem oprogramowania 

STASTICA 13. 

Wyniki i Wnioski: Udowodniono związek między poziomem ekspresjimiRNA w guzie a 

rokowaniem w raku niedrobnokomórkowym płuca. Dla przeżycia całkowitego niska ekspresja miR-

137-3p (p=0,033) orazwysoka ekspresja 148a-3p (p=0,01), 340-5p (p=0,01), 494-3p (p=0,005) oraz 

590-3p (p=0,011) była dobrym czynnikiem rokowniczym. Dla przeżycia wolnego od progresji, 

wysoka ekspresja miR: 128-3p (p=0,022), 148a-3p (p=0,003), 340-5p (p=0,003), 590-3p (p=0,00053) 

i 26a-5p (p=0,026) wiązała się istotnie statystycznie z lepszym rokowaniem. Dodatkową obserwacją 

była absolutna korelacja ekspresji miR-148a-3p oraz miR-340-5p w próbkach z guza. Gdy miRNA 

zostały połączone w pary (zawsze zawierające miR-148a-3p oraz miR-590-3p), by otrzymać panele 

prognostyczne, najbardziej obiecującymi były te złożone z miR-137-3p, miR-148a-3p oraz miR-590-

3p (ze względu na absolutną korelację użyto tylko jednego miRNA z pary miR-148a-3p/miR-340-5p). 

Panel złożony z miR-148a-3p/miR-590-3p wykazał silną wartość prognostyczną dla przeżycia 

całkowitego (mediana przeżycia 85 i 40 miesięcy w dobrej i złej grupie prognostycznej) i przeżycia 

wolnego od progresji (mediana przeżycia 72 i 9,5 miesiąca w dobrej i złej grupie prognostycznej. 

Panele miR-137-3p/148a-3p oraz miR-137-3p/miR-590-3p także wykazały wysoką wartość 

prognostyczną dla przeżycia całkowitego (dla pierwszego panelu, media przeżycia wyniosła 111 i 42 

miesiące w dobrej i złej grupie prognostycznej, podczas gdy dla drugiego panelu było to 127,5 i 41,5 

miesiąca). Te panele były nieznacznie mniej istotne w kwestii przewidywania przeżycia wolnego od 

progresji (w pierwszym panelu mediana przeżycia wyniosła 69 i 11 miesięcy w dobrej i złej grupie 

prognostycznej, a w drugim - 54 i 11,5 miesiąca). Pozostałe panele także były obiecujące, nie uzyskały 

jednak skuteczności wyżej wymienionych. 

 


