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Cíl: MiRNA-378 a miRNA-210 jsou studovány jako potenciální biomarkery karcinomu z renálních buněk. Cílem práce bylo
stanovení expresních profilů cirkulujících miRNA-378 a miRNA-210 u pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem (ccRCC)
a jejich srovnání s kontrolní skupinou a dále srovnání předoperačních a pooperačních hladin miRNA-378 a mi-RNA-210 u
pacientů s ccRCC.
Metody: Sérové hladiny miRNA-378 a miRNA-210 byly stanoveny u 215 pacientů s ccRCC a u 100 zdravých, věkově a pohlavně
sjednocených kontrol. Dále byly srovnány plazmatické hladiny obou uvedených miRNA u 20 pacientů před odstraněním nádoru,
7 dnů po operaci a 3 měsíce po operaci (u všech pacientů se jednalo o lokalizovaný nádor, který byl kompletně odstraněn
resekcí ledviny nebo nefrektomií).
Výsledky: Hladiny obou studovaných miRNA byly signifikantně zvýšeny u pacientů s ccRCC (obr. 1, p ˂ 0,0001). Senzitivita a
specificita miRNA-378 a miRNA-210 pro odlišení pacientů s ccRCC a zdravých kontrol byla 75% a 75% (AUC 0,804), resp. 48% a
95% (AUC 0,745). Při kombinované analýze obou biomarkerů bylo dosaženo senzitivity 80% při specificitě 76% (AUC 0,848). Po 3
měsících od operace byl zaznamenán signifikantní pokles plazmatických hladin miRNA-378 i miRNA-210 (p ˂ 0,0001), při odběru
teprve 7. pooperační den nebyl tento trend patrný (obr. 2).
Závěr: MiRNA-378 a miRNA-210 jsou slibnými biomarkery ccRCC. Signifikantní pokles hladin v pooperačním období zvyšuje
jejich diagnostickou hodnotu a je potenciálním nástrojem pro neinvazivní sledování relapsu onemocnění.

Obr. 1. Srovnání expresních profilů miRNA-378 a miRNA-210 v séru
pacientů s ccRCC a zdravých kontrol

Obr. 2. Plazmatické hladiny miRNA-378 a miRNA-210 u pacientů s
ccRCC před operací, 7. pooperační den a 3 měsíce po operaci; srovnání
předoperačních hodnot a hodnot 3 měsíce po operaci

