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Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien s približne 24,2% 

incidenciou a 15% úrovňou mortality, čo predstavuje okolo 2,1 milióna nových prípadov a 0,63 

milióna úmrtí [1]. Diseminácia nádorových buniek prostredníctvom hematogénnej alebo 

lymfogénnej cirkulácie vedie k tvorbe metastatickej choroby až u približne jednej tretiny 

pacientov. V našej štúdií sme skúmali nové prognostické vlastnosti charakteristické pre procesy 

invazivity a metastázovania. Vo vzorkách 31 pacientov s invazívnym duktálnym karcinómom 

prsníka sme vyhodnocovali expresiu 7 miRNA a 6 génov regulujúcich epiteliálno-

mezenchymálny prechod (EMT) a to vrátane centra tumoru (TU-C), invazívneho frontu tumoru 

(TU-IF), metastáz v lymfatických uzlinách (MLU) a frakcie periférnej krvi obohatenej o 

cirkulujúce nádorové bunky (CTC). Expresie miRNA a mRNA boli kvantifikované pomocou 

real time-PCR arrays a asociácie s klinicko-patologickými charakteristikami boli štatisticky 

vyhodnotené pomocou univariantnej a multifaktorovej analýzy. V MLU pacientov so 

vzdialenými metastázami sme zistili vysokú expresiu génu ZEB1, čo by mohlo indikovať 

zvýšenie metastatického potenciálu lymfogénne diseminovaných buniek karcinómu prsníka. 

Naproti tomu v depletovanej frakcii periférnej krvi sme pozorovali downreguláciu miR-205-5p 

u pacientov s epiteliálnymi a/alebo mezenchymálnymi markermi charakteristickými pre CTC 

(CTC+), ktorá by mohla prispieť k odolnosti a prežívaniu hematogénne diseminovaných buniek 

karcinómu prsníka [2]. miR-205-5p a gén ZEB1 sú sľubnými kandidátmi pre markery 

metastatického potenciálu v duktálnom karcinóme prsníka. 
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