
ABSTRAKT 

 

Karcinom prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen, které je z hlediska 

prognózy velice heterogenní. Časný karcinom prsu má celkově vynikající prognózu s 

dlouhodobým přežitím přes 90%. V této skupině se však vyskytují pacientky s vysoce 

nepříznivým vývojem a rizikem budoucího návratu nemoci. Vzhledem k účinným možnostem 

protinádorové léčby, je hlavním úkolem správného léčebného rozhodování určení rizika 

relapsu zhoubného onemocnění. Ke stanovení prognózy máme k dispozici markery klinické 

(velikost nádoru, postižení uzlin) a patologické (grade, ER, PgR, HER2 a Ki-67), všechny 

vykazují nízkou individuální specificitu a senzitivitu. Molekulární testy založené na 

vícegenovém hodnocení DNA nebo RNA vykazují vyšší senzitivitu a specificitu, ale jejich 

vzájemná shoda je nízká. Jedním z hlavních směrů výzkumu karcinomu prsu je hledání 

dostatečně specifických a senzitivních prognostických biomarkerů. 

MikroRNA jsou malé, vysoce stabilní, nekódující RNA, které ovlivňují současně desítky mRNA 

a proteinů uvnitř buněk. V kancerogenezi mohou fungovat jako onkogeny nebo tumor 

supresorové geny a ovlivňují základní děje vzniku a udržení nádorového procesu. Jedním ze 

směrů výzkumu mikroRNA je jejich využití jako prognostické biomarkery. Bylo publikováno 

mnoho prací, které definovaly jejich využitelnost při určení prognostického rizika časného 

karcinomu prsu s velice rozdílnými daty. 

Námi předkládaný projekt hodnotil expresi miR-155, miR-24, miR-181b a miR-19a v séru 

pacientek s časným karcinomem prsu v závislosti na různých fázích léčby. Všechny miR 

vykazovaly v době diagnózy významně vyšší hodnoty exprese oproti zdravým kontrolám. Po 

operačním odstranění nádoru a adjuvantní léčbě došlo k jejich poklesu a byla patrná 

tendence k normalizaci hodnot exprese všech miR s různou dynamikou. Pacientky ve skupině 

vysokého rizika měly významně vyšší expresi onkogenních miR v porovnání s pacientkami 

nízkého rizika a vykazovaly opožděný a méně hluboký pokles jednotlivých miR po 

protinádorové léčbě. U pacientek nízkého rizika docházelo po onkologické léčbě k 

normalizaci exprese mikroRNA, na rozdíl od pacientek vysokého rizika. Sérové hodnoty miR-

155 a miR-24 významně zlepšovaly predikci pravděpodobnosti relapsu nemoci nezávisle na 

ostatních parametrech. Jediný marker, který zpřesňoval hodnocení rizika relapsu spolu s 

miR-155 a miR-24, je exprese proliferačního indexu Ki-67>20%. V mutivariantní analýze jsme 

prokázali, že vliv chemoterapie, radioterapie a hormonoterapie na změny exprese miR-24, 

miR-155 a relapsy onemocnění nebyl signifikantní. Hodnoty miR-24 a miR-155 tak mohou 

představovat skutečný nezávislý prognostický biomarker. 


