
366 Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków, 2012, 3, 366–372

© Wydawnictwo UR 2012
ISSN 2082-369X

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

Rzeszów 2012, 3, 366–372

Jennifer Mytych

Zakład Genetyki, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Niewielkie, a znaczące – rola mikroRNA w powstawaniu, detekcji 
oraz leczeniu nowotworów na przykładzie nowotworu żołądka

Small but significant- the role of microRNAs in the formation, 
detection and treatment of cancer based on gastric cancer

AbStRAct
In the era of intensive development of lifestyle diseases such 
as stomach cancer, it is crucial to design markers that enable 
their early detection, allow rapid introduction of treatment 
and prevent the increase in the number of deceases. Potential 
possibility is microRNAs, short RNA molecules which 
modulate the activity of specific fragments of RNA and play 
an important role in many physiological and pathological 
processes. Affecting cell proliferation, cell cycle and apoptosis 
of cancer cells also play a significant role in neoplasia. 
Detectable levels of derogation from the regular level 
associated with each of the stages of tumor development may 
make them effective and non-invasive biomarkers, allowing 
not only for early detection and identification of cancer’s 
type, but also on their prediction. Further understanding of 
their functions and properties can result in the discovery of 
effective methods of cancer treatment. 
Key words: microRNA, biomarker, carcinogenesis, gastric 
cancer

StReSzczeNie
W dobie intensywnego rozwoju chorób cywilizacyjnych, 
m.in. nowotworów żołądka, niezbędne jest zaprojektowanie 
markerów, które umożliwią wczesne ich wykrycie, pozwolą 
na szybkie podjęcie leczenia oraz zapobiegną zwiększeniu 
liczby zgonów. Taką potencjalną możliwością są mikroRNA, 
czyli krótkie cząsteczki RNA modulujące aktywność ściśle 
określonych fragmentów RNA i odgrywające szczególną 
rolę w wielu procesach fizjologicznych i  patologicznych. 
Wpływając na proliferację, cykl komórkowy oraz apoptozę 
komórek nowotworowych odgrywają znaczącą rolę również 
w nowotworzeniu. Wykrywalne w osoczu odstępstwa od ich 
normalnego poziomu, związane z każdym z etapów rozwo-
jowych nowotworu mogą czynić je skutecznymi i nieinwa-
zyjnymi biomarkerami, pozwalającymi nie tylko na detekcję 
i rozpoznawanie nowotworów, ale także na ich predykcję. 
Dalsze poznanie ich funkcji i właściwości może owocować 
odkryciem skutecznych leków do walki z nowotworami.        
Słowa kluczowe: mikroRNA, biomarker, kancerogeneza, 
nowotwór żołądka

Postępujące uprzemysłowienie oraz stały rozwój cy-
wilizacyjny są przyczyną gwałtownego wzrostu ilości 
czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla 
życia oraz zdrowia ludzkiego. Wszechobecnie występu-
jące czynniki biologiczne (np. wirusy), chemiczne (np. 
azbest) oraz fizyczne (np. promieniowanie rentgenowskie) 
mogą indukować, poprzez oddziaływanie i  modyfikacje 
materiału genetycznego komórki, powstawanie nowotwo-
rów – jednej z najintensywniej rozwijającej się choroby 
cywilizacyjnej. Kancerogeneza lub inaczej nowotworzenie 

to długotrwały proces prowadzący do powstawania no-
wotworu. Związany on jest ze zmianami na poziomie 
komórkowym, a  w  szczególności dotyczy modyfikacji 
genomowych i  epigenetycznych [1]. Mechanizm przemia-
ny komórki prawidłowej w nowotworową nie został do 
dnia dzisiejszego dokładnie poznany. Wiadomo jednak, 
że inicjacją tego procesu jest wywołana przez kancerogeny 
aktywacja protoonkogenów (genów powszechnie wy-
stępujących w prawidłowych komórkach i regulujących 
śmierć komórek) oraz przekształcenie ich w onkogeny 
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[2] prowadzące do niekontrolowanych podziałów (pro-
liferacji), utraty zróżnicowania funkcjonalnego oraz 
do transformacji nowotworowej komórki. Wczesne 
wykrycie zmian nowotworowych oraz skuteczna kuracja 
daje ogromną szansę na zupełną eliminację komórek 
nowotworowych i całkowite wyleczenie. Obecnie wiele 
badań opiera się na opracowaniu skutecznych metod dia-
gnostyki nowotworów w ich najwcześniejszym stadium 
rozwojowym. Obiecującym, perspektywicznym kierun-
kiem rozwoju tej dziedziny są mikroRNA (miRNA), czyli 
krótkie jednoniciowe odcinki kwasu rybonukleinowego 
(RNA) występujące w komórkach eukariotycznych. Po 
raz pierwszy zostały one opisane w 1993 roku przez 
zespół Ambros’a. Ich badania nad C. elegans pozwoliły 
na stwierdzenie, iż ilość syntetyzowanego białka LIN14 
jest uzależniona od niewielkiego RNA kodowanego przez 
gen lin-4 [3].  Od tamtej chwili do dnia dzisiejszego osza-
cowano, iż u człowieka obecnych jest około 1000 genów 
miRNA regulujących w przybliżeniu 30% wszystkich 
genów kodujących białka [4]. Wykrywalne zaburzenia 
ekspresji bądź struktury miRNA, z uwagi na ich wpływ 
w  procesach proliferacji, różnicowania oraz apoptozy 
komórek, mogą odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu 
oraz diagnostyce nowotworowej. Ponadto deregulacja 
określonego miRNA jest związana ze sprecyzowanym 
rodzajem nowotworu, dlatego też te niewielkie cząsteczki 
stanowią potencjalną metodę w klasyfikacji oraz progno-
zowaniu nowotworów [5].   

miRNA- biogeneza, funkcje, właściwości
miRNA to krótkie, regulatorowe cząsteczki RNA o dłu-
gości około 18-24 nukleotydów, modulujące aktywność 
ściśle określonych fragmentów RNA i odgrywające 
szczególną rolę w wielu procesach fizjologicznych i pa-
tologicznych [6]. Mogą działać one jako onkogeny lub 
geny supresorowe guza. Niekiedy jednak, zależnie od 
typu nowotworu oraz sposobu ekspresji, mogą pełnić obie 
funkcje. Dobrym przykładem może być miR-125b, który 
w przypadku raka jajników, występując w  zmniejszonej 
ilości, wpływa na hamowanie proliferacji komórek i roz-
woju cyklu komórkowego [7]. Natomiast w przypadku 
raka prostaty sprzyja proliferacji oraz inwazji komórek 
nowotworowych [8]. Proces biogenezy, czyli tworzenia 
miRNA odbywa się zarówno w  jądrze komórkowym, jak 
i  cytoplazmie. Rozpoczyna się on od transkrypcji genów 
miRNA przez enzym polimerazę RNA II, w  wyniku 
czego powstaje pri-mikroRNA (ok. 70 nukleotydów) 
o  kształcie „spinki do włosów”. Kolejnym etapem jest 
dojrzewanie powstałego pri-mikroRNA przy udziale 
kompleksu Mikroprocesora (rybonukleaza Drosha + 
białko wiążące podwójną nić RNA- DGCR8). Powstały 
pre-mikroRNA jest transportowany do cytoplazmy za 
pomocą białka eksportyna-5. Następnie endonukleaza 
Dicer umożliwia powstanie dupleksu miRNA o dłu-
gości około 22 nukleotydów, który zostaje rozdzielony 

na dwie nici, a jedna z nich inkorporuje do kompleksu 
RISC (RNA-induced silencing complex) [9]. Kompleks 
ten skierowany zostaje przez miRNA do docelowego 
mRNA, z którym hybrydyzuje. Efekt tego połączenia 
może być dwojaki: rozcięcie mRNA lub zablokowanie 
translacji i uzależniony jest od stopnia niedopasowania 
pomiędzy miRNA oraz jego celem, czyli mRNA [10]. 
Uproszczony schemat procesu biogenezy miRNA został 
przedstawiony na rycinie 1. Główną funkcją miRNA jest 
regulacja genów poprzez oddziaływanie z mRNA. Fakt, że 
miRNA są komplementarne do więcej niż jednego frag-
mentu mRNA (zwykle w  pobliżu 3’UTR), a także brak 
konieczności 100% dopasowania w  trakcie  hybrydyzacji 
sprawia, że  wywierają  one  wpływ  na wiele mecha-
nizmów komórkowych. W kontekście nowotworzenia 
najistotniejsze znaczenie mają zmiany w kontroli proli-
feracji komórek, ich różnicowania, wzrostu i apoptozy. 
Przykładowo, let-7 wywołuje powstawanie guza poprzez 
regulację transkryptów KRAS i NRAS [11] (grupa białek 
sprawująca kontrolę nad takimi procesami jak integracja 
cytoszkieletu aktynowego, migracje komórkowe, adhezje 
komórkowe, a także proliferacja komórkowa), miR-125b 
odgrywa ważną rolę w dyferencjacji ludzkich komórek 
nerwowych [12], a miR-29 reguluje w znaczący sposób 
apoptozę komórek poprzez utratę zdolności i właściwo-
ści mitochondriów (modyfikacja genu BCL - 2) [13]. 
Ponadto wykazano, że miR-17-92 zachowuje się jak 
swoisty przełącznik pomiędzy proliferacją a apoptozą 
[14], co potwierdza fakt, że niewielkie, subtelne zmiany 
mogą stanowić podstawę do kancerogenezy. Niektóre 
miRNA mogą także powodować modyfikacje histonów 
oraz metylację DNA, czyli zmiany na poziomie ep[Jiang, 
2010 #4820]i genetycznym [15], również prowadzące do 
nowotworzenia. Ogólny wzrost poziomu miRNA jest 
najczęściej obserwowany przy większości nowotworów, 
niekiedy jednak znaczący jest również zaniżony poziom 
miRNA. Lu i  jego współpracownicy jako pierwsi za-
obserwowali tę zależność. Dokonali analizy poziomu 
ekspresji 217 ludzkich i mysich miRNA w  przypadku 
334 nowotworów, nowotworowych linii komórkowych 
oraz normalnych tkanek, wykazując, że w obecności 
nowotworu poziom ich ekspresji jest znacznie zaniżony, 
jak również udowodnili, że ma to decydujący wpływ 
na stopień zróżnicowania komórek [5]. Zmieniony 
poziom ekspresji określonego miRNA (podwyższony 
lub obniżony) jest ściśle uzależniony od linii i stadium 
rozwojowego komórki [16]. Właściwość ta wpływa na 
typ nowotworu, jego histologiczny podtyp oraz stopień 
rozwoju. Ostatnie wyniki sugerują, że miRNA mogą być 
uwalniane podczas procesu patologicznego do krwiobie-
gu, nie są jednak związane z komórkami, lecz znajdują się 
w  mikropęcherzykach, egzosomach, mikrocząsteczkach 
lub ciałkach apoptotycznych, gdzie chronione są przed 
szkodliwym działaniem endogennych RNaz [17], co 
czyni je stabilnymi biomarkerami. Wykrycie we krwi 
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zmienionych poziomów określonych miRNA pozwala 
za zdiagnozowanie danego typu nowotworu. Niekiedy 
jednak, jeden miRNA może być markerem dla więcej niż 
jednego nowotworu. Przykładem takiej sytuacji może być 
podwyższony poziom miRNA -21 zarówno w przypadku 
glejaków, jak i nowotworu żołądka [18]. W tabeli 1 za-
prezentowano przykłady zmienionego profilu ekspresji 
miRNA w kilku typach nowotworów.

miRNA a rozwój nowotworu żołądka i jego 
detekcja 
Nowotwór żołądka pod względem częstości występo-
wania nowotworów złośliwych w Polsce plasuje się na 
5 miejscu w  przypadku mężczyzn i na 9 w przypadku 
kobiet. Przeżywalność 5-letnia we wszystkich stadiach 
zaawansowania to około 10-25%, jednak wykrycie we 
wczesnym stopniu rozwojowym daje 90% szanse na prze-
życie [30]. Dlatego właśnie, wczesna detekcja komórek 
nowotworowych jest kluczowym elementem w  zwiększe-
niu przeżywalności chorych. Ponadto, diagnostyka raka 
żołądka opiera się głównie na badaniu gastroskopowym, 
radiologicznym, laparoskopowym lub tomograficznym 
[31]. Metody te są jednak bolesne lub/i kosztowne. Stąd 
też, cyrkulujące we krwi miRNA niosą ze sobą ogromny 
potencjał jako biomarkery sprzyjające bezinwazyjne-
mu, skutecznemu i stosunkowo taniemu wykrywaniu 
wczesnych stadiów rozwojowych nowotworu żołądka. 
W tabeli 2 przedstawiono miRNA, których zwiększona 
lub zmniejszona ilość w krążącej krwi może stanowić 
sygnał rozwijającego się nowotworu żołądka. 

Kancerogeneza żołądkowa jest wieloetapowym pro-
cesem powodowanym między innymi przez zmienioną 
ekspresję miRNA. Jak dotąd dokładny mechanizm tych 

zmian nie został poznany, jednak przedstawiono dwie 
prawdopodobne przyczyny tego zjawiska: zmiany trans-
krypcyjne oraz epigenetyczne miRNA. Jak już wcześniej 
wspomniano, większość miRNA jest transkrybowana 
przez polimerazę RNA II, dlatego właśnie czynniki 
działające na promotor miRNA mogą wpływać na ich 
poziom ekspresji. Badania przeprowadzone przez Liao 
i wsp. wykazują, że ETS2 (czynnik transkrypcyjny nale-
żący do rodziny białek ETS, do której należą aktywatory 
oraz represory transkrypcji) stanowi potencjalny represor 
miR-196b, którego podwyższony poziom jest bardzo 
często obserwowany w przypadku nowotworów żołądka. 
Na powierzchni promotora miR-196b zaobserwowano 
3 ugrupowania prawdopodobnie zdolne do wiązania z 
tym represorem. Mutacje w  obrębie miejsc wiążących 
geny ETS2 powodują zablokowanie ich właściwości 
represyjnych oraz nadekspresję miR-196b [35]. Z  kolei 
czynnik transkrypcyjny E2F1 powoduje bezpośrednią 
aktywację i ekspresję zespołu miR-106b-25. Interesujące 
jest, że ekspresja tegoż czynnika kontrolowana jest przez 
miR-106b oraz miR-93, czyniąc cały ten proces regulo-
wanym na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego [37]. 
Zatem niewielka nieprawidłowość w tych przemianach 
prowadząca do zwiększonej ekspresji lub jej zahamo-
wania któregoś z czynników może stanowić podstawę 
nowotworzenia. Również epigenetyczne zmiany wpływają 
na poziom ekspresjonowania miRNA. Podstawowy me-
chanizm transkrypcji miRNA jest zasadniczo podobny 
do genów kodujących białka, stąd hipermetylacja lub 
demetylacja promotora supresorowego miRNA może 
doprowadzić do powstania nowotworu i jego progresji. 
Tsai i  wsp. w swej pracy zaprezentowali, że znacząca 
nadekspresja ogromnego zespołu miRNA (C19MC) 

Ryc. 1. Proces biogenezy miRNA
Fig. 1. MiRNA biogenesis process
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ulokowanego na ludzkim chromosomie 19 bezpośrednio 
związana jest z aktywnością czynnika demetylującego 
5-aza-2’-deoksycytydyny. Dalsze badania pozwoliły im 
na stwierdzenie, iż aktywacja ekspresyjnego wzorca tegoż 
właśnie zespołu w komórkach nowotworowych żołądka 
wywołana została poprzez demetylację regionu bogatego 
w wyspy CpG (odcinki promotorów housekeeping genes), 
zlokalizowanego w odległości ok. 17.6 kb od C19MC [38]. 
Wyspy CpG w większości przypadków nie są metylowa-
ne. Ich metylacja w regionach promotorowych często 
powoduje wyciszenie niektórych genów supresorowych, 
prowadząc do powstania nowotworu [15]. Hipermetylacja 
tego samego regionu powoduje znaczące wyciszenie miR-
-34b i miR-34c, co zostało zaobserwowane w większości 
przypadków nowotworów żołądka [36]. Bardziej szczegó-
łowe wnioski przyniosły eksperymenty prowadzone nad 
miR-9, którego ekspresja pochodzi z 3 genomowych loci 
zlokalizowanych na 1,5 i 15 chromosomie. Modyfikacja 
każdego z  tych loci może powodować zmianę ekspresji 
całego miR-9. Zidentyfikowano trzy regiony bogate 
w wyspy CpG ulokowane w przypuszczalnych miejscach 
inicjacji transkrypcji miR-9-1, miR-9-2 i miR-9-3, któ-
rych aktywność może być kontrolowana przez metylację 
DNA. Metoda COBRA pozwoliła stwierdzić całkowitą 
hipermetylację promotora miR-9-1 oraz zwiększoną 
metylację w przypadku miR-9-2 oraz miR-9-3 w tkankach 
nowotworowych w porównaniu do tkanek zdrowych, co 
przyczyniło się do dramatycznej redukcji ekspresji miR-9. 
Ponadto hipermetylacja określonego locus miR-9 nadaje 
nowotworowi zupełnie różne właściwości i  translacyjne 
konsekwencje w rozwoju choroby. I tak na przykład hi-
permetylacja miR-9-3 związana jest ze złymi wynikami 
limfatycznymi oraz zmniejszoną przeżywalnością [39]. 
Ponadto nie tylko rodzaj, ale także ilość wykrytego 

miRNA może mieć znaczący wpływ na dalsze leczenie 
nowotworu żołądka. Przeprowadzono badania na 161 
tkankach nowotworowych zdiagnozowanych w różnych 
stadiach rozwojowych (stadium I – 29, stadium II – 31, 
stadium III – 51, stadium IV – 50). W porównaniu z in-
nymi parametrami klinikopatologicznymi nadekspresja 
miR-107 wykazała istotny związek z zaawansowaniem 
nowotworu, jego stadium rozwojowym oraz z  obecnością 
przerzutów do węzłów chłonnych. Analizę Kaplana – 
Meiera przeprowadzono w kontekście czasu przeżycia 
bez objawów choroby (DFS- desease- free survival) oraz 
przeżycia całkowitego (OS- overall survival). Zaprezen-
towane wyniki jednoznacznie wskazują, iż parametry te 
były znacznie gorsze u osób z wysoką ekspresją miR-107 
niż u osób z niską ekspresją. Jednocześnie wieloczynniko-
wa analiza Coxa potwierdziła fakt, iż ekspresja miR-107 
w nowotworowych tkankach żołądka była niezależnym 
czynnikiem prognostycznym dla DFS i OS [40]. Jak to już 
zostało wcześniej wspomniane, miRNA mogą przyczy-
niać się do powstawania zmian w  procesach takich jak 
proliferacja komórek, ich migracja, inwazja i  hamowanie 
apoptozy. Wykorzystanie tych faktów umożliwia nie 
tylko wykrywanie zmian nowotworowych, lecz również 
projektowanie nowych terapii antynowotworowych. 
Przykładowo, poziom miR-126 w  tkankach nowotwo-
rowych żołądka jest znacznie obniżony w  porównaniu do 
zdrowych tkanek. Ekspresja tegoż miRNA silnie hamuje 
wzrost komórki poprzez zatrzymanie cyklu komórkowe-
go w fazie G0/G1 in vitro, jak również in vivo [41]. Celem 
jego działalności inhibicyjnej jest białko Crk, aktywujące 
kinazy Erk/MAP- aktywatory czynników transkrypcji 
genów, m. in. ELK1 odpowiedzialnego za ekspresję genów 
promujących wzrost komórki. Inhibicja miR-372, którego 
podwyższony poziom jest notowany w sytuacji nowotwo-

tab. 1. zmiany profilu ekspresji mikroRNA w przypadku niektórych nowotworów
tab. 1. changes in microRNA expression profiles in human cancers

typ nowotworu MikroRNA cytowanie
Rak jądra miR-372, miR-373 [19]
Rak płuc miR-21, miR-191, miR-205, miR-210, miR-214  [1]
Glejak wielopostaciowy miR-21 [1]
Rak piersi miR-125b, miR-145, mi-21, miR-155 [20]
Rak trzustki miR-155, miR-21, miR-221, miR-222, miR-376a, 

miR-301
[21]

Rak jajnika miR-200a, miR-141, miR-200c,  miR-200b, miR-
199a, miR-140, miR-145, miR-125b1

[22]

Rak prostaty miR-125b, miR-145, miR-224, miR-23b, miR-145, 
miR- 222 

[23]

Rak skóry miR-34b
miR-203, miR-205, miR-200c

[24]
[25]

Rak jelita grubego let-7b, miR-15b, miR-181b, miR-191, miR-200c, 
miR-26a, miR-27a, miR-30c

[26]

Rak wątroby miR-145, miR-198, miR-222, miR-224, miR-301 [27]
Rak nerki miRNA-424, miRNA-203, miRNA-32 [28]
Rak tarczycy miR-221, miR-222, miR-16-1, miR-15a, miR-155 [29]
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ru żoładka, przy użyciu antysensownych oligonukleoty-
dów miR-372 prowadzi do zatrzymania cyklu w G2/M 
fazie, hamując rozwój i wywołując apoptozę poprzez 
wzmożoną aktywność genu supresorowego LATS2[42]. 
Prawdopodobne jest również, iż miR-107 jest regulatorem 
ekspresji cyklinozależnej kinazy 6. Zatrzymując cykl 
w fazie G1, hamuje jej aktywność oraz inwazję komórek 
nowotworowych [43]. Podobne działanie ma miR-137, 
którego epigenetyczne wyciszanie (jego zaniżona ilość 
w tkankach raka żołądka wywołana jest hipermetylacją 
promotora) indukuje aktywację innej kinazy- Cdc42. 
Przywrócenie do ustroju miR-137 inaktywuje Cdc42 oraz 
sprzyja apoptozie i  zatrzymaniu cyklu komórkowego 
w  fazie G1 [44]. Białko p53 jest jednym z czynników 
transkrypcyjnych odgrywających znaczącą rolę podczas 
aktywacji zaprogramowanej śmierci komórki. Komórki 
nowotworowe dokonują jego dezaktywacji, co umożliwia 
im uzyskanie nieśmiertelności. Funkcjonalność p53 
w komórkach nowotworowych może zostać wznowiona 
poprzez przywrócenie odpowiedniego poziomu miR-34, 
który bezpośrednio oddziałuje na Bcl-2, czyli czynnik blo-
kujący apoptozę, którego nadekspresja obserwowana jest 
w wielu nowotworach, włącznie z nowotworem żołądka 
[45]. Ciekawą perspektywę w hamowaniu tworzenia prze-
rzutów wykryto w blokowaniu aktywności genu HMGA2 
(high mobility group A2) przez let-7. HMGA2 zawiera 
niehistonowe białko jądrowe zmieniające architekturę 
chromatyny, jego natężona ekspresja obserwowana jest 
w szczególności w komórkach guzowych z  translokacją 
w chromosomie 12. Grupa let-7 (let-7a, let-7b oraz let-7c) 
wpływa negatywnie na ekspresję HMGA2, hamując roz-
wój nowotworu żołądka i jego przerzutów [46]. Niedawne 
badania nad linią komórkową SGC-7901 (nowotwór 

żołądka) wykazały, iż poziom miR-409-3p w tkankach 
nowotworowych jest znacznie obniżony. Jego podwyż-
szenie wywołuje proliferację oraz apoptozę komórek 
zarówno in vitro, jak i in vivo. Ponadto, targetem tego 
miRNA jest gen PHF10, co sugeruje, że miR-409-3p może 
działać jako supresor w  przypadku nowotworu żołądka 
i jego antynowotworowa aktywność może skupiać się na 
inhibicji PHF10 [47]. Powyższe przykłady udowadniają, 
że te niewielkie cząsteczki krążące w osoczu, mające 
ogromne znaczenie w większości procesów związanych 
z  powstawaniem jak i rozwojem nowotworów żołądka, 
mogą stanowić narzędzie służące nie tylko do wykrywa-
nia, ale także do leczenia nowotworów. 

Wnioski
MiRNA zostały niedawno odkryte, jednak badania nad 
ich właściwościami i możliwymi zastosowaniami wciąż 
trwają i niosą ze sobą ogromne perspektywy. Jednym 
z aspektów ich wykorzystania jest dziedzina nowotworów, 
m. in. nowotworu żołądka. Zaburzenia ich właściwości 
bądź struktury ze względu na znaczące funkcje pełnione 
w organizmie mogą przyczyniać się do kancerogenezy. 
Zmienne poziomy ekspresji miRNA mogą być wy-
krywalne we krwi chorych.  Wiele badań potwierdza, 
że określone miRNA związane są nie tylko z  typem 
nowotworu, ale i również jego stadium rozwojowym. 
Reasumując, odkrycia te w niedalekiej przyszłości mogą 
skutkować zaprojektowaniem skutecznego, nieinwazyj-
nego molekularnego biomarkera służącego do detekcji 
nowotworów, ich prognozowania, a  także monitoringu 
efektów leczenia. Dalsze badania nad ich specyfiką z kolei 
mogą umożliwić wytworzenie skutecznych leków do 
walki z rozwijającymi się nowotworami. 

tab. 2. miRNA charakterystyczne dla nowotworu żołądka ([32]–[36])
tab. 2. miRNA characteristic of gastric cancer ([32]–[36])

Podwyższony poziom Obniżony poziom
miR-221,               miR-744, 
miR-376c,             miR-191, 
miR-27a,               miR-27b,
miR-107,               miR-222, 
miR-21,                 miR-34b,
miR-34c,               miR-128a, 
miR-214,               let-7e,
miR-302b,             miR-492  

miR-128b,               miR-129,
miR-148,                 miR-433, 
miR-409,                 miR-9, 
miR-34b,                 miR-34c, 
let-7g, let-7e,           miR-15b,
miR-16,                   miR- 17-5b, 
miR-20a,                 miR-23b, 
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