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Cíl práce: Melanom je maligní onemocnění s rostoucí incidencí a v pokročilém stádiu 

onemocnění s velmi omezenou možností léčby. S pokrokem znalostí v genetice 

a o tumorigenezi byl u 50 % melanomů pozorován výskyt mutovaného BRAF proteinu. 

V 80-90 % se jednalo o BRAF V600E mutaci. Cílem práce bylo zavést vhodnou 

molekulárně biologickou metodu pro diagnostiku mutací v kodonu V600 genu BRAF.  

Metody: K testování DNA byly použity testy Cobas 4800 BRAF V600 a BRAF 

StripAssay. Cobas 4800 BRAF V600 test je založen na PCR reakci s použitím TaqMan 

sond navrženým k wild-type a BRAF V600E mutované sekvenci. BRAF StripAssay test 

vychází z PCR amplifikace s biotinylovanými primery a následné hybridizaci ke 

stripům s alelicky-specifickými oligonukleotidovými próbami. Vzorky vyšetřené DNA 

pocházely od 35 pacientů s pokročilým maligním melanomem z archivu Fingerlandova 

ústavu patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Výsledky: Mutace BRAF V600 byla zachycena v přibližně polovině nádorů, 

což odpovídá výsledkům jiných studií. Ve srovnání metod vyšel lépe test Cobas. Část 

vzorků byla dle Cobas 4800 BRAF V600 testu pozitivní, ale BRAF StripAssay je 

detekoval jako BRAF V600E negativní. To naznačuje, že vzorky mohly nést V600K 

a BRAF V600D mutaci, nebo nedostatečnou citlivost BRAF StripAssay testu. Ve dvou 

metastázách byla zachycena mutace, přestože jejichž primární tumor byl negativní 

(wild-type).  

Závěry: Test Cobas 4800 BRAF V600 prokázal větší citlivost či širší spektrum 

zachycených mutací ve srovnání se BRAF StripAssay. Rozdílná kvalita nebo citlivost 

testu je diagnosticky významná. Výsledky naznačují, že Cobas 4800 BRAF V600 test 

by bylo možné použít k diagnostice téměř 100 % BRAF mutovaných melanomů. 

Celkový záchyt mutací odpovídá literatuře. Výsledky ukazují význam testování vzorků 

v reálném čase před zahájením léčby, u metastáz se nelze spoléhat na výsledky 

vyšetření původního nádoru.  


