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Summary
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is the sixth cancer in regard of both incidence and poor effect of treatment therapies, manifested in
low cure rates (5-year survival rate – 50%). The molecular heterogeneity found
in HNSCC is the main reason why the already published data has not been sufficient to develop reliable prognostic tests and efficient therapies.
A novel group of small non-coding RNA molecules (micro RNA or miRNA)
has been identified and proved to be strongly involved in cancer. However, the
existing data does not specifically address micro RNA involvement in HNSCC development and progression.
This report summarizes the state-of-art concerning miRNA research in head
and neck cancer and provides a list of miRNAs potentially involved in HNSCC
pathogenesis.
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1. Wprowadzenie
W hipotezie œwiata RNA wskazuje siê na RNA jako podstawê
funkcjonowania œrodowiska o¿ywionego i przekonuje siê, ¿e
jego istnienie poprzedza³o informacjê genetyczn¹ zawart¹ w formie DNA oraz struktur bia³kowych. Istotny jest fakt, ¿e RNA jest
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w stanie „przechowywaæ” informacje, posiada aktywnoœæ enzymatyczn¹, jak równie¿ mo¿e byæ przepisany na DNA oraz sekwencjê aminokwasow¹ bia³ek, podczas
gdy DNA nie potrafi sam replikowaæ bez maszynerii enzymatycznej; te same ograniczenia dotycz¹ równie¿ bia³ek (1).

2. miRNA – nowa klasa RNA
Znany od wielu lat kanon funkcjonalnoœci RNA (informacyjne – mRNA, transportowe – tRNA, rybosomowe – rRNA oraz katalityczne rybozymy) z pocz¹tkiem lat
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku rozszerzony zosta³ odkryciem niskocz¹steczkowych, jednoniciowych struktur RNA, a mianowicie mikro RNA (miRNA, miR). Pierwsza cz¹steczka miRNA (lin-4 reguluj¹ca gen lin-14 odpowiedzialny za prawid³owy
wzrost i podzia³ komórek u nematody Caenorhabditis elegans) zosta³a wyodrêbniona
i opisana przez zespó³ Victora Ambrosa w 1993 r. (2). Cz¹steczka RNA niekoduj¹ca
bia³ek, a zdolna wp³ywaæ regulacyjnie na inne sekwencje, przez kilka lat pomijana
jako anomalia, doczeka³a siê uznania i zaliczenia do zupe³nie nowej grupy RNA dopiero po 2001 r., kiedy to w kolejnych badaniach wykazano bogactwo podobnych
struktur i ich aktywnoœci (3-5).
mikro RNA (g³ównie stosowane skróty: miR, mir, miRNA) stanowi wa¿n¹ grupê
krótkich (oko³o 22-nukleotydów), niekoduj¹cych cz¹steczek RNA, które licznie wystêpuj¹ we wszelkich organizmach roœlinnych jak i zwierzêcych pocz¹wszy od pierwotniaków, a koñcz¹c na cz³owieku (6). Aktualnie znanych jest ju¿ ponad 10 000
ró¿nego rodzaju niekoduj¹cych RNA, z czego w genomie cz³owieka rozpoznano ju¿
wystêpowanie ponad 700 miRNA (7). Szybko sta³o sie jasne, ¿e miRNA tworz¹ zupe³nie now¹ klasê niekoduj¹cych cz¹steczek, a ich biologiczne funkcje stanowi¹
skomplikowany system o charakterze regulacyjnym, w pozytywnej jak i negatywnej
relacji do kontrolowanych sekwencji mRNA. Tym samym odkrycie i opisanie miRNA
wprowadzi³o kolejny poznany poziom regulacji w uk³adach ekspresyjnych.
Z uwagi na specyfikê miRNA w ich sekwencji przy koñcu 5’ wyró¿nia sie tzw. ‘seed’
(2-8 nukleotydów), czyli rdzeñ miRNA, utrwalony w toku ewolucji. Jest to g³ówny
element, w pe³ni komplementarny do miejsca rozpoznawanego w sekwencji genu
regulowanego (8). miRNA dziêki sekwencji rdzeniowej rozpoznaj¹ docelowe miejsca wi¹zania w regionach 3’UTR danych genów i wi¹¿¹ sie z nimi na podstawie ró¿nego stopnia komplementarnoœci. W najnowszych doniesieniach wskazuje siê równie¿ na mo¿liwoœæ nie w pe³ni komplementarnego wi¹zania siê miRNA w obrêbie sekwencji koduj¹cej aminokwasy (ang. CDS-Amino Acid Coding Sequence) (9), jak równie¿ w regionie 5’UTR transkryptów mRNA (10,11). Na podstawie nowoczesnej techniki komputerowego przewidywania potencjalnych sekwencji rozpoznawanych
przez miRNA, jak i technikach opartych na mikromacierzach ekspresyjnych oraz
spektrometrii masowej mo¿na oceniæ, ¿e ka¿da cz¹steczka miRNA zdolna jest
przy³¹czaæ i potencjalnie regulowaæ od kilku do kilkuset ró¿nych sekwencji. Szacuje
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siê równie¿, ¿e liczba genów koduj¹cych bia³ka bêd¹cych pod regulacj¹ miRNA
mo¿e wynieœæ nawet 30% (12,13). Dziêki uzyskanym dotychczas wynikom mo¿na
stwierdziæ, ¿e ekspresja miRNA wykazuje doœæ specyficzne wzory w stosunku do
etapu rozwojowego i obejmuje m.in. specyficznoœæ tkankow¹. Wykazano równie¿
wystêpowanie zmian ekspresji miRNA specyficznych dla typu i stadium danej choroby (14).

3. Biogeneza miRNA
Geny miRNA s¹ zlokalizowane w sekwencjach miêdzygenowych, jak równie¿
w obrêbie eksonów lub intronów sekwencji koduj¹cych. Czêsto ulegaj¹ jednoczesnej transkrypcji wraz z genem, wewn¹trz którego s¹ usytuowane oraz nierzadko
dziel¹ wspólny promotor (6,15-17). U cz³owieka synteza miRNA przebiega w dwóch
odrêbnych etapach: pierwszy w j¹drze komórkowym, a drugi w cytoplazmie. Polimeraza RNA II syntetyzuje odcinki RNA, które mog¹ zawieraæ sekwencje nawet kilku
miRNA (do 1000 par zasad (pz)), pochodz¹cych z jednej „rodziny” i podlegaj¹ce
wspólnej regulacji. Powstaj¹ca w ten sposób cz¹steczka RNA uk³ada siê w nieregularne struktury drugorzêdowe typu spinki do w³osów (ang. hairpin) i nazywana jest
pri-miRNA. Na koñcach 5’ oraz 3’ chroniona jest podobnie jak mRNA koduj¹ce
bia³ka. Pierwszy etap dojrzewania przeprowadza rybonukleaza III (Drosha) we
wspó³pracy z bia³kiem DiGeorge (ang. Syndrome Critical Region Gene 8 /DGCR8) wraz
z innymi kofaktorami reakcji m.in. helikazami RNA p68/DDX5 i p72/DDX17,
tworz¹cymi kompleks enzymatyczny zwany Mikroprocesorem (18-20). Powsta³e
pre-miRNA, o d³ugoœci do 100 nukleotydów, jest transportowane do cytoplazmy za
pomoc¹ kompleksu Eksportyna-5/bia³ko Ran-GTP (20). Do pre-miRNA przy³¹cza siê
rybonukleaza III (Dicer), która we wspó³pracy z kofaktorami (bia³kiem Argonaute
/Ago/ bia³ko wi¹¿¹ce TAR /TRBP/ lub PACT) formuje dojrza³e dupleksy miRNA
o d³ugoœci oko³o 20-22 nukleotydów (21,22). Z kolei jedna z nici nazywana przewodz¹c¹ (ang. guide), która jest termodynamicznie mniej stabilna, zw³aszcza od
koñca 5’ sekwencji, jest inkorporowana do rybonukleoproteinowego kompleksu
efektorowego zwanego miRISC (miRNA-Induced Silencing Complex), równie¿ znane
jako miRNP (miRNA Ribonucleoprotein Complex), w którym uzyskuje aktywnoœæ biologiczn¹ (23).

4. Mechanizmy dzia³ania miRNA
Postuluje siê istnienie kilku mechanizmów, za poœrednictwem których miRNA
wp³ywa na modulacjê ekspresji mRNA. Pierwszy zwi¹zany jest z blokowaniem inicjacji translacji poprzez zwi¹zanie miRISC z mRNA, co uniemo¿liwia przy³¹czenia elementów rybosomowych g³ównych w procesie biosyntezy bia³ek (24). Inn¹ drog¹ za66
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blokowania translacji jest kompetycja z czynnikami inicjatorowymi translacji (np.
EIF6) (25) oraz przez blokowanie bia³ka PABP (Poly(A) Binding Protein) i skrócenie
ogona poli(A) (26). miRNA mo¿e równie¿ blokowaæ syntezê bia³ka ju¿ w czasie „biegn¹cej” translacji i powodowaæ jednoczesn¹ degradacjê ³añcucha polipeptydowego
zanim zakoñczy siê jego synteza (27). Z kolei nie w pe³ni komplementarne przy³¹czenie miRNA do mRNA powodowaæ mo¿e skierowanie mRNA do degradacji np.
do cia³ek P (ang. processing bodies), które zlokalizowane s¹ w pobli¿u kompleksu miRISC (28).

5. P³askonab³onkowe nowotwory g³owy i szyi (HNSCC)
P³askonab³onkowe nowotwory g³owy i szyi (HNSCC, ang. Head and Neck
Squamous Cell Carcinoma) stanowi¹ specyficzn¹, heterogenn¹ grupê nowotworów
rozwijaj¹cych siê zazwyczaj miejscowo, ze zmutowanego nab³onka górnych dróg
oddechowych (29), a po³owa wszystkich rejestrowanych przypadków w Polsce dotyczy raków krtani (30). Co ciekawe, ze wzglêdu na uwarunkowania etiologiczne
w Azji Po³udniowo-Wschodniej przewa¿a rak nosogardzieli, z kolei w Europie Zachodniej najczêœciej rozpoznaje siê nowotwory jamy ustnej. Pod³o¿e powstawania
HNSCC jest silnie uwarunkowanie czynnikami œrodowiskowymi takimi jak nadu¿ywanie mocnych napojów alkoholowych, palenie tytoniu, kancerogenne substancje
chemiczne (m.in. chrom, nikiel, benzydyna, benzen) (31-33) oraz zaka¿enia wirusem
EBV (34) i HPV (35). Czynniki genetyczne mog¹ce predysponowaæ do HNSCC skupiaj¹ sie wokó³ genów naprawy DNA oraz enzymów metabolizuj¹cych kancerogeny
wch³aniane przez nab³onek dróg oddechowych. Pomimo postêpów w dziedzinie
medycyny i genetyki od dziesiêcioleci brak jest istotnej poprawy wskaŸnika 5-letnich prze¿yæ (oko³o 50%), a podstawow¹ terapiê w przypadku HNSCC stanowi leczenie skojarzone obejmuj¹ce operacyjn¹ resekcjê guza oraz radio- i chemioterapiê.
U pacjentów leczonych z powodu HNSCC czêsto rozwijaj¹ sie drugie nowotwory
pierwotne, jak i wznowy pooperacyjne, co znacz¹co pogarsza rokowania (36,37).
Patogeneza molekularna HNSCC wci¹¿ pozostaje s³abo poznana, pomimo znacznego postêpu w identyfikacji czynników supresorowych oraz onkogenów bior¹cych
udzia³ w procesie kancerogenezy. Wci¹¿ brakuje skutecznych markerów dla testów
prognostycznych i diagnostycznych, pozwalaj¹cych na szybk¹ identyfikacjê typu
choroby, jej periodyzacjê i indywidualizacjê leczenia.

6. miRNA jako supresor albo onkogen
Oddzia³ywanie niekoduj¹cych RNA na geny bior¹ce udzia³ w ró¿norodnych procesach biologicznych obejmuje szeroki zakres aktywnoœci pocz¹wszy od kontroli
ró¿nicowania komórek, wzrostu, naprawy DNA po kierowanie komórki na drogê
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Rys. 1. Model progresji p³askonab³onkowych nowotworów g³owy i szyi (HNSCC) (zmodyfikowany,
[57]) oraz geny miRNA zlokalizowane w loci najczêœciej ulegaj¹cych aberracjom (wg MiRNAmap oraz
miRbase release 14.0, wrzesieñ 2009). MiRNA znajduj¹ce siê w obrêbie zmian mog¹ potencjalnie byæ zaanga¿owane w proces kanceryzacji.

apoptozy (38-40). Sugeruje to ich œcis³y zwi¹zek z przebiegiem procesu kancerogenezy. Istotnym wsparciem tych przypuszczeñ jest fakt wystêpowania du¿ej liczby
genów miRNA w punktach z³amañ chromosomów, sekwencjach deletowanych lub
amplifikowanych, co podczas transformacji nowotworowej powoduje implikacje
funkcjonalne (41,42). Nastêpstwem tych aberracji jest nadmiar lub brak obecnoœci
konkretnych miRNA w transformowanej komórce, a co za tym idzie, upoœledzony
jest mechanizm kontroli prawid³owej ekspresji wielu genów. Gdy miRNA w prawid³owej komórce oddzia³uje na dany onkogen inaktywuj¹c go, to w przypadku delecji genu miRNA produkt onkogenu ulega wzmo¿onej produkcji. Przeciwnie, nadmierna amplifikacja genu miRNA, który reguluje supresor nowotworowy powoduje
jego blokadê i równie¿ otwarcie drogi do kancerogenezy. Tak zatem miRNA mog¹
funkcjonowaæ zarówno jako onkogeny lub geny supresji nowotworowej (43,44). Dotychczas wiêkszoœæ badañ nad miRNA w nowotworach jest oparta na zmianach poziomów ekspresji, poszukiwaniach specyficznego wzoru dla danej grupy chorób
i wy³anianiach tzw. „kancerogennych miRNA” (45). Skutkiem ogromnego zainteresowania funkcjonowaniem miRNA w procesach nowotworzenia s¹ liczne doniesienia
o istotnych zale¿noœciach pomiêdzy zmianami w profilach ekspresji genów miRNA
a charakterystyk¹ kliniczn¹ danej choroby (np. czasem prze¿ycia, podtypem raka,
przerzutami itp.). Dziêki temu powstaje nowa grupa czynników prognostycznych,
które mog¹ znacznie poprawiæ czas i jakoœæ diagnostyki i leczenia, a tak¿e przyczyniæ siê do rozwoju testów przesiewowych dla profilaktyki.
Pierwszymi miRNA opisanymi w roli supresora by³y miR-15a i miR-16a zlokalizowane w ramieniu 13q14, w regionie, który u ponad 50% pacjentów z przewlek³¹ bia³aczk¹
68
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szpikow¹ (B-CLL) ulega delecji. S¹ to jedyne znane geny w danym fragmencie, a co wiêcej, bior¹ udzia³ w regulacji antyapoptotycznego genu BCL-2. U wszystkich pacjentów
z B-CLL wykryto brak lub bardzo nisk¹ ekspresjê miR-15a i miR-16a (46). Generalnie
w przypadkach raka obserwuje siê obni¿on¹ ekspresjê genów miRNA, co mo¿e predysponowaæ do niekontrolowanego rozwoju choroby. Kolejnym przyk³adem mo¿e byæ
specyficznie utracona ekspresja miR-126, która w rakach p³uc i koœci wzmaga rozrost
guza i proliferacjê, a miR-335 potêguje przerzutowanie i jest jego markerem w rakach
piersi (47). Z kolei let-7 jest regulatorem poznanego dobrze onkogenu RAS (zmutowanego w 15-30% wszystkich nowotworów), odpowiedzialnego za wzrost i ró¿nicowanie
komórek. W rakach p³uc w przypadku nadekspresji RAS jednoczeœnie obserwuje siê
nisk¹ ekspresjê let-7, a tym samym niekontrolowany wzrost i rozwój guzów p³uc (48).

7. miRNA w nowotworach g³owy i szyi
P³askonab³onkowe nowotwory g³owy i szyi jako zró¿nicowana grupa chorób
o wieloczynnikowym pod³o¿u stanowi ciekawy przedmiot badañ pod k¹tem zjawiska interferencji RNA. Kilkukrotnie przeprowadzono profilowanie ekspresji wszystkich znanych genów miRNA w liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworów g³owy i szyi oraz w guzach pierwotnych pobranych od pacjentów, w celu
wy³onienia grupy tych niekoduj¹cych miRNA, które wykazuj¹ najwiêksze odchylenia
w poziomach ekspresji w odniesieniu do grupy kontrolnej. Na bazie mikromacierzy
DNA Chang i wsp. (49) przeanalizowali panel 646 znanych miRNA w 4 przypadkach
guzów pierwotnych oraz w 4 liniach komórkowych w odniesieniu do zdrowego
nab³onka. Wykazano zmienion¹ ekspresjê kilku miRNA: miR-21, let-7, 18, 29c,
142-3p, 155, 146b (nadekspresja) oraz miR-494 (obni¿ona ekspresja). Najbardziej
zmieniony wzór ekspresji wystêpowa³ w przypadku miR-21 oraz miR-494, co potwierdzono metod¹ iloœciowej reakcji ³añcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (qRT-PCR). Sugerowana rola miR-21 jest zwi¹zana z kontrol¹ wzrostu komórkowego oraz udzia³em w aktywacji apoptozy na drodze uwalniania cytochromu c. Rola
cz¹steczki miR-494 nie by³a wczeœniej opisana, ale autorzy postuluj¹ jego wspó³mierny udzia³ w regulacji wzrostu komórek.
Równie¿ na podstawie mikromacierzy DNA Avissar i wsp. (50) wskaza³ na obni¿on¹ ekspresjê miR-221 oraz miR-375 jako najbardziej specyficzne i istotnie zmiany
w HNSCC. Temu efektowi przypisano najwiêkszy potencja³ predykcyjny, podkreœlaj¹c jednoczeœnie, ¿e linie komórkowe nie s¹ w³aœciwym obiektem badañ miRNA,
bowiem guzy pierwotne lepiej odzwierciedlaj¹ status choroby. Jednak¿e w odniesieniu do prac innych badaczy linie komórkowe wci¹¿ pozostaj¹ w obrêbie intensywnego zainteresowania co odzwierciedlone zosta³o w publikowanych wynikach,
które bardzo czêsto s¹ wskaŸnikiem zmian obserwowanych w guzach pierwotnych.
W póŸniejszej pracy (51) z wykorzystaniem techniki qRT-PCR i szerszej grupy guzów pierwotnych wykazano korelacjê wzrostu ekspresji miR-375 wraz ze wzrostem
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spo¿ycia mocnych napojów alkoholowych, a z kolei wysoka ekspresja miR-21 korelowa³a z istotnie ni¿szymi 5-letnimi prze¿yciami pacjentów.
Podobn¹ technik¹ analizy pos³u¿y³ siê Tran i wsp. (52), badaj¹c panel 261 miRNA
w 9 liniach komórkowych raków g³owy i szyi. Wy³oniono 33 miRNA o podwy¿szonej
oraz 22 o obni¿onej ekspresji. W dalszej kolejnoœci za pomoc¹ techniki Northern
Blot potwierdzano najistotniejsze zmiany dla: let7-a, miR-16, miR-21 i miR-205 (wskazuj¹ce nadekspresjê) oraz miR-342, miR-346 i miR-373 (wykazuj¹ce obni¿on¹ ekspresjê w linach komórkowych). W rezultacie w przypadku miR-21 wykazano najistotniejsz¹ zmianê ekspresji. Autorzy sugeruj¹, ¿e miR-21 jest specyficzny dla chorób
nowotworowych oraz potencjalnie reguluje wiele genów zwi¹zanych z procesem
nowotworzenia, m in. PLAG-1, HIC2, ADNP, KIF1B, HMGA2. Z kolei miR-205 uznano
jako specyficznie regulowany w HNSCC i zasugerowano wziêcie go pod uwagê jako
markera dla tej grupy nowotworów.
Profilowanie ekspresji znanych miRNA w grupie guzów pierwotnych HNSCC wykonane przez Childsa i wsp. (53) by³o równie¿ oparte na mikromacierzach ekspresyjnych. W rezultacie wyznaczono dwa geny miRNA o najwiêkszej zmiennoœci:
miR-205 i let-7d. miR-205 charakteryzuj¹cy siê nisk¹ ekspresj¹ wed³ug autorów
zwi¹zany jest z lokalnymi wznowami niezale¿nymi od pierwotnej agresywnoœci choroby. Natomiast miR-205 i let-7d (wspólnie) przy niskich wartoœciach ekspresji koreluj¹ z krótszym czasem prze¿ycia pacjentów.
Istotn¹ kwesti¹ sprawiaj¹c¹ wiele problemów klinicystom jest przerzutowanie
guzów. Znalezienie odpowiedniego markera dla okreœlania przypadków przerzutowania jest zagadnieniem poruszanym od dawna. Fletcher i wsp. (54) na podstawie
techniki qRT-PCR analizowa³ zmiennoœæ ekspresji miR-205 w próbach ró¿nie umiejscowionych nowotworów z³oœliwych oraz guzów ³agodnych. Ekspresja miR-205 wykaza³a specyficznoœæ nie tylko dla nowotworów p³askonab³onkowych, ale tak¿e zró¿nicowanie ekspresji pomiêdzy próbami z przerzutami i bez oznak przerzutów. Co
wiêcej, mo¿liwe by³o wykrycie bardzo niewielkiej iloœci komórek metastatycznych
(1 kom. epitalialna na 1 milion limfocytów), co mo¿e przynieœæ znacz¹cy zysk terapeutyczny.
W innym doniesieniu zmniejszon¹ ekspresjê miR-138 i podwy¿szon¹ miR-566 obserwowano we wszystkich liniach komórkowych wyprowadzonych z materia³u przerzutowego. W dodatkowej analizie wskazano na miR-138 jako zwi¹zanego z inwazyjnoœci¹, regulacj¹ cyklu komórkowego oraz apoptoz¹. Sugeruje siê uznanie genu
mir-138 jako supresora nowotworowego (55).
Zmiany w mikroœrodowisku komórek mog¹ znacznie ró¿nicowaæ ekspresjê poszczególnych genów. Badania przeprowadzone przez Herberta i wsp. (56) dotyczy³y
regulacji genu HMG2A (High Mobility Group A2 Gene). HMG2A jest odpowiedzialny za
reagowanie komórki na dzia³anie takich zwi¹zków genotoksycznych jak doxorubicyna i cisplatyna. Autorzy demonstruj¹ jak zmienione warunki tlenowe oddzia³uj¹
na modulacjê ekspresji ró¿nych miRNA. Ponadto, wskazuj¹ miR-98 jako na regulator
HMGA2 w nowotworach g³owy i szyi. Ekspresja miRNA jest zatem zró¿nicowana
70
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w zmiennych mikroœrodowiskach (specyficznych dla nowotworów) i mo¿e wp³ywaæ
na przebieg kancerogenezy.
W tabeli przedstawiono wykaz najwa¿niejszych prac zwi¹zanych z profilowaniem
ekspresji miRNA w p³askonab³onkowych nowotworach g³owy i szyi (HNSCC) oraz liniach komórkowych wyprowadzonych z przypadków HNSCC. MiRNA które najczêœciej ulegaj¹ zmianom w poziomie ekspresji to miR-21 oraz miR-205, których znaczenie mo¿e byæ istotne w œwietle poszukiwania nowych markerów w tej grupie chorób.

Tabela
Wykaz najwa¿niejszych prac zwi¹zanych z profilowaniem ekspresji miRNA
Literatura

Grupa badana

Metoda

1

2

3

MikroRNA
Znaczenie funkcjonalne
o zmienionej ekspresji
wg autora
4

5

B. C. Christensen et al. guzy pierwotne HNSCC Taqman® allelic
(2009)
discrimination

Let-7¯ (rodzina)

Let-7 reguluje KRAS-LCS6
którego wariant koreluje
z gorszym rokowaniem
pacjentów z rakiem jamy
ustnej

X. Liu et al.
(2009)

metastatyczne linie
mikromacierze
komórkowe z HNSCC

miR-138¯
miR-566

Dla miR-138 (niska)
i miR-566 (wysoka)
ekspresja obecna
w metastatycznych
liniach kom. miR-138
ma wp³yw na inwazyjnoœæ,
cykl komórkowy oraz
apoptozê w HNSCC

M. Avissar et al.
(2009)

miR-21
guzy pierwotne HNSCC, mikromacierze.
prawid³owy nab³onek Walidacja: qRT-PCR miR-221¯
miR-375¯
oraz linie komórkowe
HNSCC

miR-221 i miR-375
i ich wysoka specyficznoœæ
w HNSCC mog¹ byæ
uwa¿ane za nowe
biomarkery prognostyczne
miR-21-wysoka ekspresja
oznacza³a ni¿sze
5-letnie prze¿ycia wœród
pacjentów

S. Chang et al.
(2008)

mikromacierze
4 guzy pierwotne
mir-21
HNSCC; 4 prawid³owe GenoExplorerTM
mir-155
próby z nab³onka ust; Walidacja: qRTPCR
4 line komórkowe
HNSCC

miR-21 reguluje wzrost
komórkowy oraz
apoptozê

G. Childs et al.
(2009)

guzy pierwotne HNSCC mikromacierze
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let-7d¯
miR-21
miR-1,
miR-133a,
miR-205¯

miR-205 – niska
ekspresja zwi¹zana jest
z lokalnymi wznowami
niezale¿nie od agresywnoœci choroby
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1

2

3

4

5

miR-205 i let-7d
(w kombinacji) – ich
obni¿ona ekspresja
koreluje z gorszym
czasem prze¿ycia
pacjentów
A. Fletcher et al.
(2008)

qRT-PCR
kilka linii kom.
z ró¿nych lokalizacji
g³owy i szyi, bia³aczki
T-LL i normalnych
keratynocytów jamy
ustnej, 12 guzów
z³oœliwych (HNSCC)
oraz 7 ³agodnych
(jama ustna)

miR-205¯

miR-205 – potencjalny
marker p³askonab³onkowych
nowotworów oraz
stopnia ich
przerzutowania

C. Hebert et al. (2007)

linie komórkowe
HNSCC

mikromacierze
oraz Western blott

Wysoka ekspresja
miR-572, -214, -563,
-637, -628, -191, -210,
-498, -373, -98, -148b,
-15a, -148-a, -200a,
-30b, -429, -7,
hsa-let-7e, -7i, i-7g
miR-98
Niska ekspresja:
miR-22a, -565, -195,
-30e-5p, -374, -19a,
-101, -424, -29b,
-186, -141, -320,
-422b, i -197

miR-98 – reguluje
HMG2A (modulator
genotoksycznej
odpowiedzi na
doxorubicynê
i cisplatynê)

N. Tran et al. (2007)

9 linii komórkowych
HNSCC

mikromacierze

miR-205¯
miR-21

miR-21 – specyficzny
w nowotworach
(potencjalnie reguluje
PLAG-1, HIC2)

J. Jiang et al. (2005)

miR-205¯
32 linie komórkowe mikromacierze.
z ró¿nych nowotworów Walidacja: RT-PCR miR-21
Taqman i SYBRgreen
(w tym HNSCC)

miR-205 i miR-21
wykaza³y nadekspresje
w liniach HNSCC.
miRNA cechuje tkankowa
specyficznoœæ

Na podstawie badañ opublikowanych do tej pory dotycz¹cych profilowania ekspresji znanych miRNA w nowotworach g³owy i szyi, jak siê wydaje, najczêstsze i najistotniejsze zmiany zachodz¹ w przypadku dwóch genów miR-21 oraz miR-205. Czêsto wykrywana nadekspresja obu z nich, nie tylko w HNSCC, ale obserwowana tak¿e
w innych typach nowotworów sugeruje ich wa¿n¹ rolê w procesie kancerogenezy.
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mikro RNA w patogenezie p³askonab³onkowych raków g³owy i szyi

8. Wnioski
Podsumowuj¹c, istniej¹cy stan wiedzy na temat zaanga¿owania miRNA w procesy patologiczne wykazuje, ¿e odkryta wzglêdnie niedawno regulacyjna funkcja miRNA
rozci¹ga siê tak¿e na proces onkogenezy w nowotworach g³owy i szyi. Precyzyjne
ustalenie roli poszczególnych miRNA stwarza nowe mo¿liwoœci diagnostyczne i potencjalnie terapeutyczne. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na stwierdziæ, ¿e
technologie oparte na interferencji RNA bêd¹ jednymi ze skuteczniejszych narzêdzi
w medycynie przysz³oœci.
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