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1 ABSTRAKT 

Bc. Veronika Hrabcová 

BRAF mutace u metastazujícího maligního melanomu 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Zdravotnická bioanalytika – Odborný pracovník v laboratorních metodách 

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.  
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2 ABSTRACT 

Bc.Veronika Hrabcová 

BRAF mutations in metastatic malignant melanoma. 

Diploma thesis 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Healthcare bioanalytics - Specialist in Laboratory Methods 

Backround: Melanoma is malignant disease with increasing incidency. Treatment 

of advanced stage of melanoma is still limited. With a progress of knowledge 

in genetics and tumorigenesis, the incidence of mutated BRAF protein was observed 

at 50 % of melanomas. In 80-90 % mutated melanomas contain BRAF V600E mutation. 

The aim of study was to establish a suitable molecular biological method for the 

diagnosis of mutations in codon V600 BRAF. 

Methods: Cobas 4800 BRAF V600 mutation test and BRAF StripAssay test were used 

to analyze DNA. Cobas 4800 BRAF V600 mutation test is based on PCR using TaqMan 

probes designed for the wild-type and mutant BRAF V600E sequence. BRAF 

StripAssay test is based on PCR amplification with biotinylated primers and subsequent 

hybridization of the stripped with allele-specific oligonucleotide probes. Examined 

DNA samples were derived from 35 patients with advanced malignant melanoma or 

from archive of laboratory. 

Results: BRAF V600 mutation was detected in approximately half of the tumors, 

consistent with the results of other studies. In comparison methods Cobas test went 

better. Part of the samples was by Cobas 4800 BRAF V600 test positive, but by BRAF 

STRIPASSAY was detected as BRAF V600E negative. This suggests that the samples 

could carry V600K and BRAF V600D mutation or insufficient sensitivity BRAF 

STRIPASSAY test. In two metastases were detected mutations, although the primary 

tumor was negative (wild-type). 

Conclusions: The cobas 4800 BRAF V600 showed greater sensitivity and a wider range 

of captured mutation compared with BRAF StripAssay. Different quality or sensitivity 

of the test is diagnostically significant. Results indicate that Cobas 4800 BRAF V600 

test could be used to diagnose almost 100% of mutated BRAF melanomas. The 

detection of mutations correspond literature. The results show the importance of testing 

real-time sample pre-treatment, metastases can not rely on the results of the examination 

of the tumor.  
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a) Rešeršně zpracovat současné poznatky z oblasti karcinogeneze maligního melanomu 

se zaměřením na moderní diagnostiku a cílenou léčbu. 

 

b) Zavést vhodnou molekulárně biologickou metodu pro diagnostiku mutací v kodonu 

V600 genu BRAF. 

 

c) Vyšetřit dostupné vzorky maligního melanomu a jeho metastáz s cílem 

charakterizovat výskyt mutace BRAF V600. 

 

d) Posoudit, zda je možné spoléhat na výsledky vyšetření primárního ložiska nebo je 

nutné vyšetřovat vzorky v reálném čase (opakovaně) před nasazením cílené terapie. 
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Rakovina je ve vyspělých zemích jednou z nejčastějších příčin úmrtí (WHO 

2008). Třetí nejvyšší úmrtnost mezi všemi nádorovými onemocněními je připisována 

malignímu melanomu (Tan 2012). Incidence kožního maligního melanomu v průběhu 

posledních 30 let celosvětově narůstá (Society 2013). U mladých žen ve věku 25-30 se 

melanom řadí mezi druhé nejčastější maligní onemocnění (Ko, Velez et al. 2010). 

Průměrný věk při diagnóze se pohybuje okolo 57 let (Tan 2012). 

Maligní melanom se nejčastěji vyskytuje v bělošské populaci (Society 2013). 

Při časné diagnostice je maligní melanom obvykle vyléčitelné onemocnění. 

V pokročilém stádiu nemoci patří melanom k nejagresivnějším formám nádorů kůže 

i nádorů obecně. Pravděpodobný medián dožití je u metastazujícího maligního 

melanomu 6-9 měsíců (Manola, Atkins et al. 2000; Tan 2012) 

S rozvojem genetických metod došlo k novým poznatkům v oblasti biologie 

nádorů. U maligního melanomu hraje významnou roli MAPK (Mitogen Activated 

Protein Kinase) signální dráha (Inamdar, Madhunapantula et al. 2010). 

Nejvýznamnějším terapeutickým cílem je BRAF, který je mutovaný v 50 % melanomů 

(Ji, Flaherty et al. 2012). Nejčastější mutací je BRAF V600E, která se vyskytuje 

v přibližně 90 % BRAF mutovaných tumorů (Ko, Velez et al. 2010).  

U pacientů s BRAF V600E mutací byla pozorována klinický významná odpověď 

na cílenou léčbu (Mandala and Voit 2013). Závažným problémem je v průběhu léčby 

poměrně rychle vznikající rezistence (Jang and Atkins 2013) a vznik jiných typů nádorů 

(spinocelulární karcinom, keratoakantom). Podrobná genetická charakterizace nádorů 

a nejlépe i sledování genetických změn melanomu v průběhu léčby se stává klíčovým 

předmětem klinických studií. 

Cílem diplomové práce bylo zavedení molekulárně biologické metody 

pro diagnostiku BRAF V600 mutací u pacientů s maligním melanomem a srovnání 

výskytu těchto mutací v primárních nádorech a metastázách maligního melanomu.  
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5.1 MELANOM 

Melanocyty pocházejí z neurální lišty a migrují do epidermis, živnatky, 

mozkových plen a ektodermální mukózy. Melanocyty v bazální vrstvě epidermis a ve 

spojích dermis a epidermis produkují protektivní melanin (Tan 2012). Maligní melanom 

(MM) vzniká z melanocytů a může tedy vzniknout v kterékoli výše uvedené tkáni 

(Adam, Vorlíček et al. 2002; Klener, Abrahámová et al. 2002).  

MM se na rozdíl od ostatních epiteliálních nádorů jako je basaliom 

nebo spinaliom nevyznačuje lokálním destruktivním růstem, ale nebezpečím časného 

hematogenního nebo lymfogenního metastazování (Arenbergerová and Arenberger 

2005). Maligní melanom metastázuje nejčastěji do lymfatických uzlin, ale vzdálené 

metastázy se mohou objevit i v kůži, plicích, mozku a gastrointestinálním traktu - 

převážně v tenkém střevě (Adam, Vorlíček et al. 2002). 

5.1.1 Incidence a epidemiologie 

Incidence kožního maligního melanomu v průběhu posledních 30 let celosvětově 

narůstá (Society 2013). V rozmezí let 2005–2009 incidence každoročně vzrostla 

o 2,8 %. Americká společnost pro rakovinu odhaduje, že v roce 2013 bude nově 

diagnostikováno 76 690 případů melanomů – 45 060 u mužů a 31 630 u žen (Society 

2013). V České republice je registrováno kolem 2000 případů ročně a každý rok zemře 

okolo 450 pacientů s maligním melanomem (2012). 

Melanom se častěji vyskytuje v bělošské populaci než mezi Asiaty a černochy. 

Výskyt melanomu je v černošské populaci přibližně o 80 % nižší. Nižší riziko 

melanomu je rovněž u bělochů s více pigmentovanou kůží než u těch se světlou kůží. 

Typický pacient s melanomem má blond vlasy a tendenci k rychlému spálení se 

na slunci (Tan 2012). Proto je nejvyšší incidence melanomu u bělošské populace 

severského typu s málo pigmentovanou kůží a v zemích s vysokým počtem dní plného 

slunečního svitu (Klener, Abrahámová et al. 2002; Tan 2012). 

Geograficky je nejčastější výskyt v bělošské populaci na Novém Zélandu, 

v Austrálii, v USA, a v severních státech Evropy (Obr. 1.). Z velké části může být 

příčinou i kvalita ozónové vrstvy atmosféry. Incidence ve smíšené populaci České 

republiky je přibližně střední (Obr. 2.) (Klener, Abrahámová et al. 2002). 
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Obr. 1. Incidence melanomu kůže ve světě. Převzato z (Dušek, Mužík et al. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Incidence a mortalita melanomu kůže v ČR. Převzato z (Dušek, Mužík et al. 2005) 
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Melanom je šesté nejčastější nádorové onemocnění u žen a páté u mužů, 

vyskytuje se v poměru 1,2:1. Melanom se vyskytuje ve všech věkových kategoriích, 

zřídka se také může vyvinout de novo i u dětí mladších deseti let. Většina pacientů 

s melanomem je mladších 75 let, průměrný věk při diagnóze je 57 let (Obr. 3.) (Tan 

2012). 

 

Obr. 3. Věková struktura populace pacientů v ČR. Převzato z (Dušek, Mužík et al. 2005) 

 

Na základě epidemiologických studií byla pozorována souvislost mezi počtem 

névů a lokalizací výskytu melanomu na těle. Větší výskyt névů je spojován s výskytem 

melanomu na trupu a nohách oproti výskytu na horních končetinách a hlavě (Ko, Velez 

et al. 2010). 

5.1.2  Mortalita 

Obecně se míra mortality na rakovinu liší napříč Evropou, od 120 mrtvých 

na 100 000 v Albánii po 400 mrtvých na 100 000 v Maďarsku. Deset z jedenácti států 

s nejvyšší mortalitou v Evropě jsou státy středovýchodní Evropy (Maďarsko, 

Chorvatsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko) (Dobrossy 2002). 

Světová mortalita melanomu ve vyspělých zemích byla v roce 2008 1,8 ASR 

u mužů a 1,1 ASR u žen. ASR je věkově standardizovaná míra světové populace 

na 100 000 jedinců (Jemal, Bray et al. 2011). 
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5.1.3  Etiologie 

Maligní transformace melanocytů může být spontánní (u vzácných lokalizací), 

ale ve většině případů kožního melanomu zde hraje vliv ultrafialové záření (UV), 

což bylo potvrzeno mnoha epidemiologickými studiemi (Williams and Sagebiel 1994; 

Adam, Vorlíček et al. 2002; Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 

2011). 

Ultrafialové záření se dělí na UVA, které nehřeje, ale proniká do hlubších 

vrstev kůže, a UVB, které je odpovědné za projevy solární dermatitidy (bolestivost 

až vznik puchýřků, erytém) (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). UVA záření uvolňuje 

kyslíkové volné radikály a tím poškozuje DNA. Dochází k oxidativnímu poškození 

DNA a může dojít i k záměně guaninu (G) za thymin (T) (Besaratinia, Synold et al. 

2004; Besaratinia, Synold et al. 2005). Odhaduje se, že UVA přispívá ke karcinogenezi 

pouze 10-20 % a tudíž hlavní karcinogenní účinek má UVB záření (de Laat, van der 

Leun et al. 1997). UVB záření způsobuje dimerizaci sousedních pyrimidinů a tím 

dochází k narušení struktury dvoušroubovice DNA (Pfeifer and Besaratinia 2012). 

Vysoká expozice UV záření v dětství, ale i v dospělosti, výrazně zvyšuje riziko vzniku 

onemocnění kůže. Nárazové opalování se sluneční dermatitidou je rizikovější pro vznik 

melanomu než rozložená kumulativní dávka (Klener, Abrahámová et al. 2002; 

Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

 Největší riziko vzniku melanomů je v bělošské populaci u jedinců s fototypem 

kůže I a II, obecně u špatně se opalujících světlovlasých jedinců a hlavně u lidí 

s rezavými vlasy (Tab. 1.) (Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 

2011). Další rizikovou skupinou jsou děti. Jejich pokožka je ve srovnání s dospělými 

tenčí a vnímavější k UV záření. Riziko vzniku melanomu po prudkém ozáření v dětství 

se u žen zvyšuje 1,5 krát, u mužů 2,8 krát; při třech a více spáleních se pak riziko 

zvyšuje 2,3 krát a 7,6 krát (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Vzniku melanomu na kůži v místě dřívějšího výskytu pigmentového névu 

je odhadován na 30 % případů (Bevona, Goggins et al. 2003; Bajčiová, Tomášek et al. 

2011), u dětí do 15 let věku pouze v 15 % případů (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Nebezpečný je pro jedince vznik dysplastických névů a vysoký výskyt melanocytarních 

névů. Obzvlášť rizikovou skupinou jsou jedinci s 50 a více melanocytarními névy 

nebo 5 a více atypickými melanocytarními névy (Adam, Vorlíček et al. 2002; Klener, 

Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 



 16 

Tab. 1. Fototypy kůže. 

 

Fototyp 
Doba přirozené 

vlastní ochrany kůže 
Reakce na slunění 

Ochranná reakce 

kůže 

I. 

Kůže je nápadně 

světlá, pihy jsou husté, 

oči modré, zřídka 

hnědé, vlasy rezavé 

5 – 10 min Pokožka vždy zrudne 

Pigmentace není 

žádná, kůže téměř 

nezhnědne, za 1 – 2 

dny se loupe 

II. 

Kůže je o něco tmavší 

než u I. typu, vlasy 

blond až hnědé, pihy 

jsou řídké, očí modré, 

šedé, zelené 

10 – 20 min 
Pokožka skoro vždy 

zrudne 

Pigmentace kůže je 

velmi slabá, kůže 

zhnědne občas, po pár 

dnech se loupe 

III. 

Kůže je světlá až 

světle hnědá, bez pih, 

pigmentové hnědé 

skvrny 

20 – 30 min 
Pokožka většinou 

nezrudne 

Pigmentace je silná, 

kůže vždy zhnědne 

IV. 

Kůže světle hnědá až 

olivová, bez pih, vlasy 

a oči tmavé, 

pigmentové skvrny 

jsou tmavé 

40 min 
Pokožka skoro nikdy 

nezrudne 

Pigmentace je rychlá a 

hluboká, kůže zhnědne 

vždy 

 

 

Obr. 4. Dysplastické névy. Převzato z (Jedličková 2004)  

 

Dysplastické névy (Obr. 4.) jsou zpočátku ploché, neprominující léze v průměru 

větší než 5 mm, nepravidelného tvaru s asymetrií v rozložení pigmentu. 

 

 



 17 

K hodnocení pigmentace a k vyslovení klinického podezření na kožní maligní 

melanom se využívá pravidla ABCDE (Obr. 5.) (Jedličková 2004; Bajčiová, Tomášek 

et al. 2011; Herr 2011). 

A – Asymetry – tvarová 

B – Borders – nepravidelné okraje 

C – Colour – nepravidelné rozložení pigmentu nebo tmavé barvy 

D – Diameter – rozměr, průměr větší než 5 mm 

E – Elevation – vyvýšení ložiska 

 

  

 

Obr. 5. Pravidlo ABCDE. Převzato z (Samuels 2009) 
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Melanom převážně vzniká z normálně vyhlížející kůže, což naznačuje 

alternativní vznik melanomu, kdy onemocnění nemusí vznikat jen na základě névu. 

Komplexní model cesty vzniku melanomu je založen na souhře faktorů životního 

prostředí (UV záření), genetických faktorů a vrozených predispozic (Ko, Velez et al. 

2010). 

Další faktory ovlivňující vznik melanomu jsou např. poruchy imunity, ať už 

primární, nebo v důsledku jiného onemocnění (HIV/AIDS, hematolologické malignity) 

či užívání imunosupresiv (Arenbergerová and Arenberger 2005; Bajčiová, Tomášek et 

al. 2011). Uvádí se, že tito pacienti mají 2-6 násobně vyšší riziko vzniku MM než 

zdravá populace (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Molekulární abnormality, jako jsou chromozomální aberace spojené 

s melanomem, jsou převážně způsobeny β složkou UV záření. Jsou však známy 

i případy vrozeného výskytu melanomu. U těchto případů byl popsán familiární výskyt 

dysplastických névů (převážně typu D2), které jsou považovány za prekursory kožního 

melanomu (Klener, Abrahámová et al. 2002). Byly popsány dvě autozomálně 

dominantní mutace u rodinného výskytu MM v místě inhibitoru cyklin-dependentní 

kinázy 2A (CDKN2A-cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) a cyklin dependentní 

kinázy 4 (CDK4-cyclin-dependent kinase 4) (Ko, Velez et al. 2010). 

U 8-12 % případů vrozeného melanomu byla prokázána mutace genu CDKN2A 

(Goldstein, Dracopoli et al. 1994; Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek 

et al. 2011) na chromozomu 9p21 (Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek 

et al. 2011). CDKN2A kóduje dva tumor supresorové proteiny; p14 a p16, které hraji 

roli v zástavě buněčného cyklu (Ko, Velez et al. 2010). Protein p16 inhibuje 

za fyziologických okolností cyklin dependentní kinázy působící fosforylaci Rb proteinu. 

Inaktivace CDKN2A mutací, delecí nebo promotor silencing ruší funkci proteinů 

a dochází k zvýšené a nekontrolovatelné proliferaci buňky (Klener, Abrahámová et al. 

2002; Ko, Velez et al. 2010; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). Počty melanomů 

způsobených vyřazením CDKN2A a CDK4 je okolo 30-40 %, což vede 

k předpokladům, že by mohly existovat další alely, zvyšující riziko vzniku onemocnění 

(Ko, Velez et al. 2010). 

Dědičně podmíněnými syndromy podílejícími se na vzniku MM jsou FAMM 

(Familiar atypical multiple mole and melanoma), Xeroderma pigmentosum a výše 

zmíněný syndrom dysplastických névů. Asi 5-10 % melanomů se vyskytuje v rodinách 

s genetickou zátěží pro tato onemocnění (Garbe, Buttner et al. 1995) . 
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5.1.4  Typy melanomů 

Melanom vzniká z melanocytů lokalizovaných při bazální vrstvě epidermis. 

Melanom roste ve dvou fázích, horizontální a vertikální. V průběhu horizontálního růstu 

se atypické melanocyty šíří epidermis, obvykle mají menší potenciál metastázovat 

a jsou léčeny chirurgickou excizí (Manola, Atkins et al. 2000). Postupně melanom 

přejde do vertikální fáze růstu, kde melanomové buňky pronikají do koria a získávají 

schopnost metastázovat (Arenbergerová and Arenberger 2005; Tan 2012; Tan 2012). 

Pacienti s metastazujícím melanomem mají špatnou prognózu. Medián přežití u  

pacienta s diagnostikovaným metastazujícím melanomem je zhruba šest měsíců 

(Manola, Atkins et al. 2000). Doba přežití klesá s počtem metastáz v těle (Libra, 

Malaponte et al. 2005). 

Maligní melanomy se dělí na formy kožní, slizniční, okulární a jiné. Maligní 

melanom kůže je mezi bělošskou populací absolutně nejčastější formou melanomu. 

Klinicko-histologicky lze rozlišit asi 11 druhů (Adam, Vorlíček et al. 2002). Nejčastěji 

se vyskytují 4 hlavní formy (Adam, Vorlíček et al. 2002; Arenbergerová and 

Arenberger 2005; Tan 2012). 

 

 

5.1.4.1  Superficiálně se šířící maligní melanom (SSM) 

SSM představuje kolem 70 % kožních maligních melanomů (Arenbergerová and 

Arenberger 2005; Tan 2012). Pravděpodobně nejvyšší podíl na vzniku onemocnění má 

UV záření. SSM se projevuje jako plochá skvrna s obvykle nepravidelnou pigmentací, 

která se pomalu šíří do stran (Adam, Vorlíček et al. 2002; Tan 2012). Po určité době 

dochází k růstu nodularity a možnosti metastazování. Prekurzorem může být junkční 

nebo dysplastický névus. Onemocnění se však může objevit i na čisté kůži (Adam, 

Vorlíček et al. 2002). SSM se může vyskytnout na celém povrchu těla. U žen 

se nejčastěji vyskytuje na bércích nebo stehnech a u mužů v horních partiích těla (hlava, 

krk, trup) (Arenbergerová and Arenberger 2005; Tan 2012). 
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5.1.4.2  Nodulární maligní melanom (NMM) 

NMM tvoří přibližně 20 % všech melanomů a vyskytuje se na celém těle, u 

mužů převážně na trupu (Adam, Vorlíček et al. 2002; Arenbergerová and Arenberger 

2005; Tan 2012). NMM vzniká z melanocytárního névu nebo z klinicky čisté kůže 

(Adam, Vorlíček et al. 2002; Arenbergerová and Arenberger 2005). Léze jsou tmavě 

hnědé nebo černé a patří mezi nejvíce uniformní a symetrické melanomy. Fáze 

radiálního růstu nemusí být patrná. Pokud je zaznamenána, tak trvá krátce, 

protože tumor rychle postupuje do vertikální fáze růstu. Z toho důvodu je u NMM 

vysoké riziko metastazování (Tan 2012). 

5.1.4.3  Lentigo maligna melanoma (LMM) 

LMM představuje 10-15 % ze všech melanomů (Tan 2012). LMM vzniká 

z prekursorů lentigo maligna, což jsou itraepidermální melanomy (Adam, Vorlíček et al. 

2002; Tan 2012). Většina autorů popisuje fázi lentigo maligna, když je zasažena pouze 

epidermis. Pokud melanom pronikne do dermis jedná se o LMM (Tan 2012). Typický je 

výskyt u starších osob na částech těla exponovaných slunečnímu záření (hlava, krk). 

K vertikálnímu růstu dochází až po mnoha letech a léze může dosahovat až 10 cm 

(Arenbergerová and Arenberger 2005; Tan 2012). 

5.1.4.4  Akrolentiginózní maligní melanom (ALM) 

Jedná se o zvláštní formu melanomu, objevující se v charakteristické lokalizaci 

bez přítomnosti vlasových folikulů, tedy na distálních článcích prstů, dlaních, ploskách 

nebo subunguálně (pod nehty) (Adam, Vorlíček et al. 2002; Arenbergerová and 

Arenberger 2005; Tan 2012). ALM se vyskytuje překvapivě se stejnou frekvencí 

u bělochů jako u černochů (Tan 2012). Klinicky se jedná o nodulární, ne povrchově se 

šířící melanom, s problematickou diagnostikou, protože obzvlášť subunguální 

melanomy se často zaměňují se subunguálním hematomem (Adam, Vorlíček et al. 

2002; Tan 2012). Diferencovat lze tyto dvě nemoci na základě toho, že hematom se 

s růstem nehtu posouvá, avšak mnohdy lze rozhodnout až po biopsii po fenestraci nehtu 

(Adam, Vorlíček et al. 2002). ALM je stejně jako NMM extrémně agresivní s rychlou 

progresí z radiálního růstu do vertikálního (Tan 2012) a je prognosticky nejrizikovějším 

typem (Arenbergerová and Arenberger 2005). 
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5.1.5  Diagnostika a staging 

I přes velké pokroky v léčbě melanomu zůstává pro pacienty největší nadějí 

včasná diagnóza. Většinou bývá melanom zjištěn pacientem nebo jeho/jejím partnerem 

(Herr 2011). Časné příznaky melanomu jsou poměrně chudé (Adam, Vorlíček et al. 

2002). Většinou se jedná o výskyt pigmentové léze se změnami barvy, okrajů 

a velikosti. Častým brzkým příznakem je i svědění (Adam, Vorlíček et al. 2002; Herr 

2011). Pozdním příznakem bývá krvácení, které je pacientem popisováno v souvislosti 

se zraněním znaménka, které poté začalo růst. Obvykle se však jedná o krvácení již 

dostatečně velkého melanomu (Adam, Vorlíček et al. 2002). K pozdním příznakům 

melanomů patří vytvoření satelitů (vzácný výskyt drobných morf v bezprostředním 

okolí), zvětšení intenzitních metastáz (podkožní metastázy v prostoru mezi regionálními 

uzlinami a primárním nádorem) nebo lymfatických uzlin (Adam, Vorlíček et al. 2002; 

Klener, Abrahámová et al. 2002). 

Ve většině případů je primární kožní MM diagnostikován klinickým vyšetřením 

(Klener, Abrahámová et al. 2002). K vyjádření klinického podezření vytvořila 

Americká společnost pro rakovinu (ACS) ABCDE soubor kritérií (viz Kap. 5.1.3) 

(Adam, Vorlíček et al. 2002; Klener, Abrahámová et al. 2002; Herr 2011). Avšak ne 

vždy musí být splněna všechna tato kritéria. Výjimečně nemusí být splněno žádné 

z nich (Klener, Abrahámová et al. 2002). 

K diferenciální diagnostice klinicky hraničních afekcí a počínajících melanomů 

lze využít klasickou nebo počítačovou dermatoskopii. V případě nodulárních morf jsou 

tyto metody nepoužitelné až zbytečné (Adam, Vorlíček et al. 2002; Klener, 

Abrahámová et al. 2002). Proto se využívá některých sérových markerů, kterými jsou 

adhezní molekuly ICAM-1, cytokiny IL–8 a IL–10, NSE (enoláza specifická pro 

neurony), protein S–100, MIA (melanoma inhibitory antigen), LASA–P (sialoglypid 

vázaný na membrány nádorových buňek), MAA (melanoma associated antigen) 

a metabolity melaninu (5-S-cysteinyldopa a tyrozináza) (Klener, Abrahámová et al. 

2002). Biochemické vyšetření mohou poukázat na metastázy v organismu (alkalická 

fosfatáza, ALT, AST, LDH, kreatinin) (Tan 2012). Při klinicky nejasném 

nebo podezřelém nálezu je indikována biopsie. Pokud biopsie potvrdí nález, MM musí 

během několika dní následovat radikální odstranění patologického ložiska (Klener, 

Abrahámová et al. 2002). Ke standardním výchozím vyšetřením patří dále rentgenový 

snímek plic a CT vyšetření břišní dutiny (Adam, Vorlíček et al. 2002; Tan 2012). 
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Sídlem prvních metastáz bývají většinou regionální uzliny, kde lze růst nádoru 

ještě relativně dobře ovlivnit. Proto se při klinickém podezření na MM vyšetřují 

palpitačně. Při hmatných inguinálních uzlinách by měla být vždy provedena počítačová 

tomografie a ultrasonografické vyšetření (Adam, Vorlíček et al. 2002; Klener, 

Abrahámová et al. 2002). Pozitronová emisní tomografie (PET) může také podat 

přesnou informaci o metastáze (Klener, Abrahámová et al. 2002; Tan 2012), neboť má 

možnost odhalit metastázu velikosti 5 mm (Adam, Vorlíček et al. 2002). 

Při vstupním vyšetření ani při sledování se nedoporučuje intenzivní vyšetřování 

vzdálených metastáz, protože výskyt vícečetných vzdálených metastáz není léčebně 

ovlivnitelný. A proto časnější nález vícečetné diseminace MM neznamená zásadní 

změnu léčby ani prognózy pacienta. Avšak včasný záchyt jediné operabilní metastázy 

může být přínosem, a proto vznikl jakýsi kompromis a jednou ročně se pacientovi 

provádí RTG plic, sonografie břicha a vyšetření jaterních testů (Adam, Vorlíček et al. 

2002; Klener, Abrahámová et al. 2002). 

K zařazení MM do klinických stádií a určení prognózy se podobně jako 

u ostatních solidních nádorů používá TNM klasifikace (Adam, Vorlíček et al. 2002; 

Klener, Abrahámová et al. 2002; Petro, Schwartz et al. 2004; Swetter 2012). T popisuje 

velikost primárního nádoru, N kategorie hodnotí satelity a intenzitní metastázy 

v lymfatických cévách mezi primární morfou a regionálními lymfatickými uzlinami 

a M rozsah vzdálených metastáz (Adam, Vorlíček et al. 2002; Petro, Schwartz et al. 

2004). Kategorie T se stanovuje až po odstranění primárního nádoru dle patologických 

kritérií, označuje se jako pT (Adam, Vorlíček et al. 2002). T klasifikace vychází 

z hodnocení onemocnění dle Clarka a dle Breslowa (Adam, Vorlíček et al. 2002; Herr 

2011). 

Clarkova klasifikace vychází na základě hodnocení hloubky invaze nádoru 

do hlubších vrstev kůže a to následovně (Adam, Vorlíček et al. 2002; Herr 2011): 

Stádium I – omezeno na epidermis 

Stádium II – rozšířeno do papilární dermis 

Stádium III – rozšířeno ke spoji papilární dermis s retikulární dermis 

Stádium IV – rozšířeno do retikulární dermis 

Stádium V – rozšířeno do podkožního tuku 

V Clarkově klasifikaci je stádium I a II typické pro radiální růst nádoru. 

Stádium III a vyšší stádia označují vertikální typ růstu (Herr 2011). 
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Klasifikace dle Breslowa je obecně nejvíce akceptována kvůli dobré 

reprodukovatelnosti výsledků. Tloušťka léze je měřena od granulární vrstvy epidermis 

do nejhlubšího místa tumorové infiltrace ve vertikálním směru (Herr 2011). Breslowa 

klasifikace popisuje šířku a tloušťku invaze nádoru, následujícím způsobem (Adam, 

Vorlíček et al. 2002; Herr 2011): 

Tenká léze (T1) – méně než 0. 76 mm 

Průměrná tloušťka (T2) – 0. 76 – 1, 50 mm 

Průměrná tloušťka (T3) – 1. 51 – 4. 00 mm 

Tlusté léze (T4) – více než 4 mm 

 

Na základě TNM klasifikace jsou melanomy rozděleny do čtyř klinických stádií 

(Tab. 2.). Do 1. a 2. stádia se řadí lokalizovaný primární melanom. U 3. stádia se 

vyskytují metastázy v jedné regionální lymfatické uzlině a ve 4. stádiu jsou přítomny 

i vzdálené metastázy (Herr 2011). 

Tab. 2. TNM klasifikace. Převzato z (Petro, Schwartz et al. 2004) 
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5.1.6  Prognóza 

U maligního melanomu závisí prognóza na včasnosti záchytu onemocnění. 

Při odstranění lézí in situ nebo invazivních melanomů ve fázi radiálního šíření 

(SSM-superficial spreading melanoma) lze metastazování v podstatě vyloučit a tito 

pacienti jsou vyléčení prostou excizí tumoru (Adam, Vorlíček et al. 2002; Tan 2012). 

Druhým nejčastěji se vyskytujícím klinickým stádiem je vysoce metastazující melanom, 

u kterého jsou limitované terapeutické možnosti s nulovou prognózou a s mediánem 

dožití 6-9 měsíců (Tan 2012).  

 Existuje řada prognostických faktorů pro primární maligní melanom. Klinické 

prognostické faktory jsou uložení tumorů, věk, pohlaví aj. Mezi histiopatologické se 

řadí například tloušťka tumoru, úroveň invaze, přítomnost nebo nepřítomnost ulcerace, 

mitotická aktivita, infiltrace lymfocyty (Adam, Vorlíček et al. 2002; Murali, Desilva et 

al. 2011). Další prognostický vliv mohou mít některé molekulárně genetické faktory 

(Adam, Vorlíček et al. 2002). 

 Prognóza se odvíjí také od stádia onemocnění. 5-letá doba dožití je u pacientů 

v prvním stádiu 90 %, v druhém stádiu 45-77 % a ve třetím stádiu 27-70 %. Pacienti 

s metastatickým onemocněním nemají příliš dobrou prognózu, 5-leté dožití je pouze 

u méně než 20 % (Tan 2012). V praxi se nejvíce používá prosté dělení dle tloušťky 

tumoru na tumory s vysokým rizikem (4,0 mm a více), se středním rizikem 

(1,0-4,0 mm) a s nízkým rizikem (0-1,0 mm). Riziko metastazování je u melanomu 

do hloubky 1 mm velmi nízké, s 10letým přežitím více než 97 % (Adam, Vorlíček et al. 

2002). 

5.1.7  Léčba 

Jak již bylo zmíněno výše, pokud dojde k brzkému záchytu, je maligní melanom 

dobře léčitelný radikální excizí primárního tumoru (Adam, Vorlíček et al. 2002). 

Avšak i zde je jistá možnost vzniku metastáz. Pacienti s metastázemi mají obecně 

špatnou prognózu a často i špatně reagují na systémovou léčbu (Jang and Atkins 2013). 

Projevuje se zde určitá rezistence na chemoterapii přip. biochemoterapii. 

Proto v posledních letech došlo k zaměření výzkumu na tzv. cílenou terapii, která 

vychází z poznatku patogeneze maligního melanomu (Ades and Metzger-Filho 2012). 

Léčba melanomu se u konkrétních pacientů liší v závislosti na fázi onemocnění a stavu 

pacienta, avšak obecně se lze řídit orientačním schématem léčby melanomu viz Obr. 6. 
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Obr. 6. Zjednodušené schéma léčby MM. Převzato z (Adam, Vorlíček et al. 2002) 

5.1.7.1 Chirurgická léčba 

Operace u MM lze rozdělit zhruba na operace terapeutické a diagnostické s možným 

vzájemným přesahem mezi skupinami. Dalším možným rozdělením je na základě 

úrovně zásahu, na operace vzdálených metastáz, operace regionálních uzlin 

a na operace primárního nádoru (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 
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Operace primárního ložiska 

Operace primárního ložiska může mít kromě odstranění také diagnostickou 

hodnotu. Excisní biopsie je doporučována jako metoda volby. Jedná se o odstranění celé 

morfy s těsným lemem zdravé tkáně (2-3 mm). Těsný lem je doporučován 

pro bezproblémovou suturu a pro zachování možnosti co nejpřesnější následné 

sentinelové biopsie. V případě, kdy morfa svým umístěním nebo velikostí neumožňuje 

přímou excizi, lze použít incizní biopsi (částečné odstranění morfy) (Adam, Vorlíček et 

al. 2002; Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Pokud je potvrzena diagnóza maligního melanomu následuje indikace 

chirurgického odstranění a reexcize je následně doporučena do měsíce od první operace 

(Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). Při rozhodování 

o biologické povaze a rozsahu resekce mohou pomoci biologické studie (CGF/FISH) 

(Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

 

Operace regionálních uzlin 

 Operace regionálních uzlin mají jak diagnostický, tak terapeutický charakter. 

V opakovaných klinických studiích bylo prokázáno, že preventivní odstranění 

regionálních uzlin nepřináší pacientům žádný benefit, naopak vzhledem k možným 

závažným následkům disekce (radikální odstranění) výrazně zhoršuje kvalitu života. 

Proto je disekce regionálních uzlin indikována pouze při prokázaném metastatickém 

poškození uzlin. Průkaz postižení uzlin se provádí klinicky, pomocí zobrazovacích 

metod nebo histologickým vyšetřením sentinelové uzliny (SLN) (Adam, Vorlíček et al. 

2002; Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Koncept SLN vychází z úvahy, že nádorové buňky se šíří v lymfatickém 

systému cestou nejmenšího odporu přirozenými drenážními cestami, které jsou 

vytvořeny pro každou oblast. K první spádové lymfatické uzlině se tedy lékař dostane 

sledováním lymfatické drenážní cesty z okolí nádoru. V případě metastazování 

lymfatickou cestou je tato uzlina zasažena jako první. Postupně bylo prokázáno, že stav 

SLN ukazuje stav ostatních uzlin v regionu s přesností asi 96 % (Adam, Vorlíček et al. 

2002; Klener, Abrahámová et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

MM může relabovat ve vzdálených místech (vzdálené metastázy), v místě 

regionálních uzlin (regionální relaps) a v místě původního nádoru (lokální recidiva). 

U MM jsou oproti jiným solidním nádorům poměrně časté intranzitní metastázy, 

což jsou metastázy v průběhu lymfatických cest mezi regionálními uzlinami 
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a primárním nádorem. Léčbou první volby, při výskytu metastázy, je s ohledem 

na celkový stav pacienta, chirurgické odstranění (Adam, Vorlíček et al. 2002; Bajčiová, 

Tomášek et al. 2011). 

5.1.7.2  Systémová léčba melanomu 

MM nejčastěji metastazuje ve spádové lymfatické oblasti. Pokud však dojde 

k metastazování krevní cestou, objeví se mozkové, plicní, jaterní a vzdálené podkožní 

metastázy a onemocnění se stává inoperabilní (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Zde dostává prostor systémová léčba maligního melanomu, mezi kterou se řadí 

imunoterapie, chemoterapie, případně jejich kombinace - chemoimunoterapie. 

Systémové léčby se využívá v případě adjuvantního podávání určité látky s cílem 

zabránit pozdější recidivě nádorového onemocnění po prodělané chirurgické léčbě 

(Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

 

Chemoterapie 

Na rozdíl od jiných nádorových onemocnění u MM nebyl prokázán efekt 

adjuvantní chemoterapie. Chemoterapie totiž nedokázala prodloužit přežití pacientů 

ani snížit počet recidiv. Chemoterapie se podává formou monoterapie nebo v kombinaci 

více cytostatik (Adam, Vorlíček et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

V léčbě MM se za nejúčinnější cytostatikum považuje dakarbazin (Obr. 7.b), který se 

stal srovnávacím standardem pro další cytostatika i pro kombinovanou terapii (Adam, 

Vorlíček et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). V léčbě generalizovaného 

onemocnění, zvláště pak u mozkových metastáz se kvůli snadnějšímu průchodu skrz 

hematoencefalickou bariéru uplatňují fotemustin (Obr. 7.a) a temozolomid (Obr. 7.c) 

(Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

Z kombinačních chemoterapeutických schémat se v praxi nejvíce uplatnily 

kombinace DBD (dakarbazin, karmustin a cisplatina) a CVD (cisplatina, vinblastin 

a dakarbazin). Výsledkem kombinované cytostatické léčby bylo prodloužení doby 

trvání odpovědi na 7-9 měsíců a zvýšení počtu celkových odpovědí na 30-50 %. 

Avšak doba přežití se po použití trojkombinace ve srovnání s monoterapií nezměnila 

a také toxicita léčby byla vyšší než u monoterapie (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 
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a)

b) c)

 

 

Obr. 7. Strukturní vzorce a) fotemustin, b) dakarbazin, c) temozolomid. 

 

 

Imunoterapie 

Podkladem pro zařazení imunoterapie do léčby melanomu byl předpoklad, 

že chemoterapie v důsledku poškození buněk může uvolnit antigeny nádorových buněk, 

a tím zvýšit imunogenitu organismu. V léčbě MM má imunoterapie průkazné odpovědi, 

u pacientů s generalizovaným onemocněním dosahují interleukin 2 (IL-2) a interferon 

alfa (INF-α) stejné odpovědi – přibližně 16 %. Nejvýraznější odpovědi byly dosaženy 

u pacientů s metastázami v měkkých tkáních a s uzlinovým postižením. 

Ve vysokodávkovém podávání dokázal IL-2 u malé skupiny pacientů (5-7 %) navodit 

kompletní remisi. Tyto dlouhodobé odpovědi na léčbu byly pozorovány i u pacientů již 

předléčených chemoterapií. Po navození kompletní remise bylo u této skupiny 

sedmileté přežití 10 % (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

 

Biochemoterapie 

Protože nežádoucí účinky vysokodávkovaného podávání IL-2 byly výrazné, 

bylo cílem vytvořit schéma terapeutického režimu tak, aby bylo dosaženo maximálního 

terapeutického efektu s minimálními toxickými účinky na organismus pacienta. K tomu 

byly sestaveny chemické sekvenční režimy, které vycházely z předpokladu, 

že nejúčinnější léčebný efekt bude mít nejdříve podání chemoterapie a následná 

imunoterapie. Toxicita této léčby vyžadovala hospitalizaci pacienta, a proto byla dále 

modifikována na souběžnou léčbu (Adam, Vorlíček et al. 2002; Bajčiová, Tomášek et 

al. 2011). 
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K CVD režimu byl souběžně přidán IL-2 a INF-α a odpověď na tuto léčbu byla 

u pacientů 64 %. Medián přežití byl 12 měsíců a u pacientů s generalizovaným 

melanomem bylo dvouleté přežití 10 %. U této souběžné léčby byla výrazně nižší 

toxicita a další modifikace tohoto přístupu (profylaktické podávání antibiotik, redukce 

dávky cytostatik, začlenění růstových faktorů aj.) vedly k zpřístupnění léčby většímu 

počtu pacientů (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

 

Radioterapie 

Melanom je omezeně citlivý k radioterapii, ale v určitých případech najde tento 

přístup své uplatnění. Radioterapie se indikuje k analgetickému a paliativnímu ozáření 

kostních metastáz a k ozáření metastáz v CNS (Adam, Vorlíček et al. 2002). 

 

5.1.7.3  Izolovaná hypertermická perfuze 

Metoda izolované hypertermické perfuze se uplatňuje v případech intranzitních 

metastáz, kdy se tento fenomén objevuje nejčastěji v končetinách. Dochází k výsevu 

metastáz u pacientů, u kterých již došlo k odstranění nádoru i lymfatických uzlin. 

U hypertermické izolované perfuze se využívá faktu, že relativní chemorezistenci MM 

lze zlomit kombinací velmi vysoké dávky cytostatika a vysoké teploty. Nejlépe 

osvědčeným cytostatikem je melfalan (Obr 8.). Po proceduře dochází do několika týdnů 

až měsíců k postupné regresi metastáz. Odpověď na tuto léčbu je asi 80%, avšak je zde 

možnost i závažných ischemických nebo toxických poškození (Adam, Vorlíček et al. 

2002; Bajčiová, Tomášek et al. 2011). 

 

 
 

Obr 8. Strukturní vzorec cytostatika melfalan. 
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5.1.7.4  Nové trendy v léčbě melanomu 

Maligní melanom je agresivní neoplázie s vysokou chemoresistencí. V minulosti 

žádná chemoterapeutická léčba výrazně neovlivnila vývoj onemocnění (Mouawad, 

Sebert et al. 2010). Bylo testováno několik strategií k překonání chemoresistence 

melanomu, jako kombinace léčiv, cytokinů a očkování (Ades and Metzger-Filho 2012). 

I s těmito terapeutickými přístupy pouze malá část pacientů prodělala zmenšení nádorů, 

ale toto zmenšení nebylo klinický přínosné z hlediska doby přežití bez progrese 

nebo celkového přežití (Bajetta, Del Vecchio et al. 2002; Mouawad, Sebert et al. 2010). 

Ke změně došlo až v posledním desetiletí kvůli pokroku v identifikaci 

somatických mutací a cest vzniku maligního melanomu. Nové trendy v léčbě se ubírají 

k cílené léčbě popsaných genetických alterací, které ovlivňují receptor růstového 

faktoru, MAPK (mitogen-activated protein kinase), PI3 (phosphoinositide 3-kinase) 

signální dráhu a kontrolu buněčného cyklu (Flaherty 2006). 

Mezi terapeuticky nejzajímavější geny patří BRAF, GNA11, GNAQ, KIT, 

MEK1 (MAP2K1) a NRAS (Tab. 3.). Účinná léčebná strategie vychází z blokace 

aktivované MAPK signální dráhy. Přibližně 50 % melanomů nese mutaci BRAF 

proteinu, který je jednou z kináz v MAPK dráze (Ades and Metzger-Filho 2012). 

 

Tab. 3. Frekvence somatických mutací u melanomu. Převzato z (Lovly, Pao et al. 2013) 

 

Mutovaný gen Frekvence výskytu u Melanomu 

BRAF 50 % 

NRAS 13-25 % 

MEK1 6 % 

KIT 2-6 % 

GTNNB1 2-3 % 

GNA11 2 % 

GNAQ 1 % 

5.1.8  Molekulární patogeneze melanomu 

Díky rozvoji v analýze a sekvenaci lidského genomu byly zjištěny zásadní 

informace ohledně molekulární patogeneze melanomu. Na základě výzkumů se 

předpokládá, že ne všechny melanomy vznikají stejně (Meyle and Guldberg 2009). 

Byly popsány specifické molekulární cesty u subtypů melanomů a řada z nich by mohla 

mít klinický význam v cílené léčbě melanomu (Ko, Velez et al. 2010). 
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Na základě genomové komparativní hybridizace (Curtin, Fridlyand et al. 2005) 

byly studovány melanomy ze čtyř anatomických oblastí. Byly porovnány genomy 

melanomů z akrální oblasti, ze sliznice, z pokožky bez chronického poškození sluncem 

a z pokožky s chronickým poškozením slunečním zářením. U melanomu vyvolaného 

chronickým poškozením kůže slunečním zářením byl prokázán častý výsky nárůst 

v počtu kopií genu CCND1 a zřídka se vyskytovala mutace v oblasti BRAF. Naproti 

tomu u melanomu bez poškození kůže chronickým působením UV záření byl častý 

výskyt BRAF a NRAS mutací (Ko, Velez et al. 2010). 

Závěry dalších podobných studií poukazují na to, že léčba melanomu by se měla 

odvíjet od konkrétních podskupin, vytvořených na základě genetických rozdílnosti. 

Skupiny by měly být vytvořeny na základě tzv. driver mutací, které vedou k aktivaci 

signálních proteinů a takto mutované proteiny následně podporují a indukují 

tumorigenezi (Flaherty 2006). 

V následující části jsou popsány signální dráhy a jejich receptory, které hrají 

nejvýznamnější roli v patogenezi melanomu. 

5.1.9  EGFR 

Receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) je u lidských nádorů často 

mutovaný či nadměrně exprimovaný (Normanno, De Luca et al. 2006; Sequist, Bell et al. 

2007). V in vitro a in vivo studiích bylo prokázáno, že tento protein jsou schopny 

vyvolat nádorovou transformaci buňky (Normanno, De Luca et al. 2006). 

Gen receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR, alias HER1 nebo 

ErbB1) je lokalizován na 7. chromozomu v oblasti 7p12. Kóduje 170 kDa velký 

transmenbránový tyrozinkinázový receptor. EGFR je členem ErbB rodiny 

s tyrozinkinázovou aktivitou (TKIs) zahrnující ErbB2 (HER2 nebo Neu), ErbB3 

(HER3) a ErbB4 (HER4). Navázání ligandu, kterými jsou transformující faktor-α (TGF-

α) nebo epidermální růstový faktor (EGF), vede k heterodimerizaci nebo 

homodimerizaci s dalším členem Her rodiny, což vede k aktivaci různých signálních 

drah (Obr. 9.) (Riese and Stern 1998). EGFR má zásadní význam v regulaci proliferace 

a diferenciace epitelu (Miettinen, Berger et al. 1995). 

Pomocí genetických studií byla u melanomu prokázána zvýšena amplifikace 

7. chromozomu v oblasti 7p12 (Rakosy, Vizkeleti et al. 2007). Zvýšená amplifikace 
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v této oblasti je spojována s nodulárním typem melanomu, silnější melanomovou lézí, 

ulcerací, tvorbou metastáz a špatnou prognózou (Boone, Jacobs et al. 2011). 

V závislosti na těchto poznatcích byla vyvinuta řada nádorových terapií 

ovlivňujících EGF receptor. V I-III fázi klinických studií byla prokázána aktivita 

zejména u malých molekul blokujících tyrosin kinázovou aktivaci 

(např. erlotinib, gefitinib) a u monoklonálních protilátek proti extracelulární doméně 

receptoru (např. panitumumab, cetuximab) (Rowinsky 2004). 

Léčba melanomu pomocí cetuximabu je předmětem studií. Konstitutivní 

aktivace EGFR signální dráhy mutací onkogenů (KRAS, BRAF) nebo ztráta tumor 

supresorové aktivity (PTEN) může vést k rezistenci na léčbu cetuximabem. 

Tyto mutace se vyskytují u primárních melanomů v 50-66 % (BRAF), 20 % (NRAS) 

a 3 % (PTEN). Proto je hlavní výzvou najít specifické markery pro určení pacientů, 

u kterých bude mít anti-EGFR terapie optimální léčebný účinek (Boone, Jacobs et al. 

2011). 

 

Obr. 9. EGFR signální dráha. Převzato z (Inc. 2013) 
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5.1.10  KIT 

KIT, jinak nazývaný CD117, je tyrozinkinázový receptor (RTK), který se 

vyskytuje na povrchu různých typů buněk. Ligandem KITu je faktor kmenových buněk 

(SCF), který se váže na extracelulární doménu KIT. Po navázání dochází k dimerizaci 

receptoru (spojení dvou monomerů) a aktivaci signálních drah (Obr. 10.) (Lovly, Pao et 

al. 2013). 

 

 

 

Obr. 10. Schéma KIT signálních drah. Navázání SCF na KIT receptor aktivuje MAPK signální 

dráhu (RAS-RAF-MEK-EKR), STAT3 dráhu (Signal transducer and activator of transcription) a 

PI3K dráhu signalizace. Písmeno K označuje kinázovou doménu. Převzato z (Lovly, Pao et al. 2013)  

 

 

Somatická mutace v KIT byla nalezena přibližně ve 2-6 % všech maligních 

melanomů (Curtin, Busam et al. 2006; Beadling, Jacobson-Dunlop et al. 2008; 

Handolias, Salemi et al. 2010). Nejčastěji se vyskytovala u akrálních melanomů 

(10-20 %) a u slizničních melanomů (15-20 %) (Curtin, Busam et al. 2006; Beadling, 

Jacobson-Dunlop et al. 2008). Ve většině případů se KIT mutace nevyskytuje souběžně 

s jinými onkogenními mutacemi např. BRAF a NRAS (Beadling, Jacobson-Dunlop et 

al. 2008). Mutovaný KIT receptor se většinou vyskytuje v juxtamembránové oblasti, 

což ho předurčuje k citlivosti na imatinib mesylát (Mol, Dougan et al. 2004). Toto 

tvrzení bylo potvrzeno studiemi na buněčných liniích a pomocí kazuistik (Ades and 

Metzger-Filho 2012). 
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5.1.11 MAPK signální dráha-RAS/RAF/MEK/ERK 

Mutace v MAP kinázové signální dráze jsou spojované s několika somatickými 

genetickými alteracemi (Tsao, Goel et al. 2004). Větší pozornosti MAPK signální dráze 

se dostalo po identifikaci BRAF mutace u většiny metastazujících melanomů (Brose, 

Volpe et al. 2002; Davies, Bignell et al. 2002).  

Cesta přenosu signálu z vnějšku buňky probíhá pomocí RAS proteinu 

lokalizovaného na vnitřní straně buněčné membrány (Adjei 2001). RAS funguje jako 

přepínač (Ras-GTP/Ras-GDP; on/off) kontrolovaný povrchovým receptorem a přenáší 

signál do jádra buňky (Adjei and Hidalgo 2005). Aktivovaný RAS aktivuje 

serin-threoninovou kinázu RAF a ta následně aktivuje MAPKK (mitogen-activated 

protein kinase-kinase) jinak nazývanou MEK. Signál se dále přenáší aktivací MAPK 

nebo ERK (extracellular regulated kinase) k výsledné aktivaci a fosforylaci 

transkripčních faktorů, kterými jsou c-fos, c-myc, c-jun aj. Transkripční 

faktory následně podporují buněčnou proliferaci (Obr. 11.) (Giaccone and Soria 2007). 

 

 

 

Obr. 11. MAPK a PI3K signální dráhy. Signál z receptoru na povrchu buňky vede k přežívání 

buňky cestou PI3K a přes MAPK k její proliferaci. Převzato z (Curtin, Fridlyand et al. 2005) 
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5.1.11.1  RAS 

Rodina RAS genů kóduje malé GTP vázající proteiny, které jsou odpovědny 

za regulaci mnoha buněčných procesů (transport proteinů, organizace cytoskeletu, 

diferenciace buňky) (Adjei 2001). Existují tři členové RAS rodiny: NRAS 

(neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog), KRAS (V-Ki-ras2 Kirsten rat 

sarcoma viral oncogene homolog) a HRAS (V-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral 

oncogene homolog). RAS patří v nádorové tkáni ke genům, které nejvíce podléhají 

změnám. Mutace v RAS byly popsány u 1/3 všech lidských nádorů (Marquette, Bagot et 

al. 2007; Ko, Velez et al. 2010). 

Mutovaný RAS ztrácí GTPázovou aktivitu a zůstává aktivní. To má za následek 

nekontrolovatelnou buněčnou proliferaci a transformaci fenotypu (Marquette, Bagot et 

al. 2007). Exprese RAS může potlačit tumorové supresory (p53, p16INK4A a p14ARF) 

(Chin, Pomerantz et al. 1997; Dahl and Guldberg 2007). Vyřazení HRAS exprese 

pomocí siRNA může vést k regresi melanomu, a proto je RAS považován za jeden 

z možných cílů terapie (Inamdar, Madhunapantula et al. 2010). 

Mutace v NRAS byla popsána v podskupině melanomu vznikající v oblasti kůže 

přerušovaně exponované slunečnímu záření. U melanomů je NRAS druhý nejčastěji 

aktivovaný onkogen, vyskytuje se v 15-30 % případů (Inamdar, Madhunapantula et al. 

2010; Ji, Flaherty et al. 2012). Nejčastější záměna byla u NRAS pozorována v kodonu 

61 (Tsao, Zhang et al. 2000; Marquette, Bagot et al. 2007). Dvě nejčastější mutace jsou 

181 C>A (Q61K - záměna glutaminu za lysin) a 182 A>G (Q61R - záměna glutaminu 

za arginin (Lovly, Pao et al. 2013). KRAS a HRAS jsou mutovány pouze ve 2 a 1 % 

případů (Dhomen and Marais 2009). 

5.1.11.2  RAF 

Následným efektorem RAS je RAF rodina, která se skládá z A-RAF, B-BRAF 

a C-RAF (neboli RAF-1) (Dhomen and Marais 2009). RAF je kódován na chromozomu 

7q34 (Obr. 13.). Všechny tří savčí RAF izoformy obsahují tři konzervativní oblasti 

(CR1, CR2 a CR3) (Marais, Light et al. 1997; Hagemann and Rapp 1999; Mercer and 

Pritchard 2003; Brummer, Martin et al. 2006). 

131 aminokyselin dlouhá CR1 oblast obsahuje na cystein bohatou oblast a RAS 

vázající doménu (Mercer and Pritchard 2003; Brummer, Martin et al. 2006). 

CR2 doména má 16 aminokyselin, obsahuje treoninové a serinové zbytky, které hrají 
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roli v regulaci BRAF pomocí fosforylace. V CR3 doméně (293 aminokyselin) 

se vyskytuje kinázová doména a klíčová fosforylační oblast, která reguluje aktivitu 

enzymu (Obr. 12.) (Mercer and Pritchard 2003). 

Aktivace nemutovaného RAF proteinu je komplexní proces zahrnující sérii 

změn, kterými jsou proteinová dimerizace, fosforylace, disociace od inhibitorů RAF 

kinázy a asociace se scaffold proteiny (Mercer and Pritchard 2003; Wellbrock, 

Karasarides et al. 2004; Rajakulendran, Sahmi et al. 2009). RAF kináza je tvořena 

hetero- a homodimery (Weber, Slupsky et al. 2001; Rushworth, Hindley et al. 2006) 

a k aktivitě enzymu stačí, aby byl aktivní pouze jeden z dimerů (Ritt, Monson et al. 

2010) Dimerizace je zvyšována proteiny RAS rodiny, kdežto negativní zpětná vazba je 

regulována ERK (Ascierto, Kirkwood et al. 2012). 

 

Obr. 12. Schematické zobrazení BRAF zobrazující různé domény. CR1, CR2, CR3-konzervativní 

domény. BRAF je primárně regulována fosforylací klíčových treoninových (T) a serinových (S) 

zbytků. Fosforylace S601 a T598 na C konci spouští kinázovou aktivitu BRAF a fosforylace 

v oblasti S364, S428 a T439 kinázovou aktivitu inhibuje. Převzato z (Inamdar, Madhunapantula et 

al. 2010) 

 

Bazální kinázová aktivita BRAF je větší než u dalších členů RAF rodiny 

(Ascierto, Kirkwood et al. 2012). Zvýšena aktivita této dráhy zabraňuje apoptóze 

a indukuje proliferaci buňky (Chang, Steelman et al. 2003; Chang, Steelman et al. 

2003). Nejčastěji mutovaným genem v MAPK signální dráze je právě BRAF (Inamdar, 

Madhunapantula et al. 2010). V přibližně 50 % bioptických tkáních melanomu 

a v buněčných liniích byla detekována mutace BRAF (Brose, Volpe et al. 2002; Davies, 

Bignell et al. 2002; Dong, Phelps et al. 2003; Gorden, Osman et al. 2003; Kumar, 

Angelini et al. 2003; Omholt, Platz et al. 2003; Satyamoorthy, Li et al. 2003; Gray-

Schopfer, da Rocha Dias et al. 2005; Chudnovsky, Khavari et al. 2005; Ascierto, 

Kirkwood et al. 2012). Přes 65 různých mutací se vyskytuje ve 30 BRAF kodonech 

(Inamdar, Madhunapantula et al. 2010). Nejvíce mutovaným lokusem, s podstatným 

nárůstem BRAF kinázové aktivity je oblast kodonu 600 (především V600E). Této 
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bodové mutaci je připisováno 90 % z BRAF mutací (Wan, Garnett et al. 2004; Ascierto, 

Kirkwood et al. 2012). 

 

90 % mutací v kodonu 600 (exon 15) jsou jednonukleotidové 

missense mutace, nejčastěji mutace V600E (záměna valinu 

za kyselinu glutamovou), neboli 1799 T>A. Druhou 

nejčastější mutací je V600K (1798_1799 GT>AA), záměna 

valinu za lysin. Dále se vyskytující mutace jsou 1798_1799 

V600R (GT>AG), 1799 V600G (T>G), 1799_1800 V600D 

(TG>AT) (Qi, He et al. 2011; Ascierto, Kirkwood et al. 2012; 

Lovly, Pao et al. 2013). Procentuální zastoupení výskytu 

v BRAF mutovaných melanomech viz Tab. 4. 

Další oblast často podléhající mutacím se nachází 

v místě 469. aminokyseliny. U melanomu byly zjištěny tyto 

typy mutací: G469E, G469R a G469S (Libra, Malaponte et al. 

2005). 

Obr. 13. Lokalizace genu na 7. chromozomu. Převzato z (Diseases 2013) 

 
Tab. 4. Nejčastěji se vyskytující BRAF mutace u maligního melanomu. Převzato z (Lovly, Pao et al. 

2013) 

 

Typ mutace Četnost výskytu 

BRAF V600E 80-90 % 

BRAF V600K 5 % 

BRAF V600D <5 % 

BRAF V600R <5 % 

 

5.1.11.3  BRAF V600E 

Jak již bylo zmíněno výše, mutace v místě 1799, v kodonu GTG>GAG, 

vede k záměně valinu za kyselinu glutamovou (V600E). To má za následek asi 10 krát 

větší aktivitu enzymu oproti nemutované formě a takto mutovaný protein nevyžaduje 

RAS-zprostředkovanou membránovou translokaci k aktivaci enzymu (Davies, Bignell 

et al. 2002). Aktivace mutovaného BRAF proteinu je výsledkem konformačních změn 

ve struktuře proteinu (Garnett and Marais 2004; Wan, Garnett et al. 2004; Dhomen and 

Marais 2009). 
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U melanomu je mutovaný BRAF V600E zapojený do různých mechanismů 

progrese nádoru (Ascierto, Kirkwood et al. 2012). V600E BRAF jako induktor 

proliferace vede k hyperaktivaci MAPK signální dráhy, která vyvolá buněčné dělení a 

zvýší přežívání, což podporuje rozvoj nádoru (Mercer and Pritchard 2003; Tuveson, 

Weber et al. 2003; Wan, Garnett et al. 2004; Wellbrock, Ogilvie et al. 2004). Bylo 

prokázáno, že V600E BRAF reguluje produkci interleukinu 8 (IL-8-prozánětlivý 

chemokin a autokrinní faktor) a vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). 

Tyto faktory následně podporují nádorový růst a vznik nových cév (Inamdar, 

Madhunapantula et al. 2010). 

V600E BRAF mutované buňky se vyhýbají apoptóze a stárnutí, což má 

za následek nekontrolovatelný replikační potenciál buněk. Prostřednictvím up-regulace 

několika proteinů zahrnutých v integrinové signalizaci, migraci a buněčné kontraktilitě 

dochází k tkáňové invazi a metastazování. V600E BRAF mutovaný melanom se vyhýbá 

imunitní odpovědi organismu (Ascierto, Kirkwood et al. 2012). 

BRAF mutace se nejčastěji vyskytuje pacientů s melanomem kůže, který není 

způsoben chronickým poškozením kůže slunečním zářením (Curtin, Fridlyand et al. 

2005). Avšak mutace V600E byla také pozorována přibližně u 80 % benigních névů 

(Pollock, Harper et al. 2003). To naznačovalo, že samotná mutace není dostatečná 

k maligní transformaci névu (Haluska, Pemberton et al. 2007). Následně byla provedena 

rozsáhlá genetická charakterizace primárních melanomů, jejich metastáz a buněčných 

linií, která potvrdila převážný výskyt BRAF nebo NRAS mutací (Tsao, Zhang et al. 

1998; Tsao, Zhang et al. 2000; Goel, Lazar et al. 2006). Současně byl popsán častý 

výskyt paralelně aktivované PTEN-AKT dráhy, která potvrdila tvrzení, že samotná 

aktivace MAPK dráhy není pro tumorigenezi dostatečná (Haluska, Pemberton et al. 

2007). 

Mezi znaky výrazně spojené s BRAF mutovaným melanomem patří nodulární 

a superficiálně se šířící typ melanomu, přítomnost mitóz, výskyt melanomu na trupu 

a diagnóza primárního tumoru dříve než v 50 letech (Long, Menzies et al. 2011; Jang 

and Atkins 2013). Ve studiích provedených v Australii a Německu bylo prokázáno, 

že výskyt BRAF mutace v primárním melanomu nemá vliv na celkové přežití 

nebo na opakovaný výskyt melanomu, zatímco přítomnost BRAF mutace 

u metastazujícího melanomu bez specifické léčby snižovala dobu přežití (Houben, 

Becker et al. 2004; Long, Menzies et al. 2011). 
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BRAF hraje u melanomu významnou roli, proto je jedním z hlavních oblastí 

v cílené terapii, která je popsána níže. 

5.1.11.4  MEK 

Další složkou po směru MAPK signální dráhy je duálně specifická 

tyrosin/treoninová proteinová kináza MEK1 a MEK2. MEK1/2 byla nalezena aktivní 

v 30 % všech lidských nádorů. U těchto proteinů je 80% strukturální homologie a jejich 

jediným substrátem je ERK (Dhomen and Marais 2009). Proto se MEK1/2 staly 

populárními terapeutickými cíli v MAPK signální kaskádě (Brower 2010). 

U maligního melanomu byly nalezeny somatické mutace v MEK1 v 6 % 

(Nikolaev, Rimoldi et al. 2012). Nejvíce popsanými mutacemi jsou záměny G>A 

a C>T, které vznikají v důsledku expozice UV záření (Emery, Vijayendran et al. 2009; 

Nikolaev, Rimoldi et al. 2012). V souvislosti s výskytem MEK1 mutace se často 

vyskytují i mutace v NRAS nebo BRAF (Emery, Vijayendran et al. 2009; Nikolaev, 

Rimoldi et al. 2012; Shi, Moriceau et al. 2012). 

5.1.11.5  ERK 

Zvýšena aktivita ERK je často pozorována u proliferujícího maligního 

melanomu a je dobrým indikátorem tumorové progrese (Lopez-Bergami, Huang et al. 

2007; Mirmohammadsadegh, Mota et al. 2007). Vyšší procento výskytu p-ERK 

pozitivních buněk bylo pozorováno u nodulárního maligního melanomu (Zhuang, Lee et 

al. 2005). Trvalá aktivace ERK v buňkách melanomu má za následek rezistenci 

k různým léčivům. Růstový faktor aktivuje ERK klasickou cestou (využitím 

tyrozinkinázového receptoru, např. c-KIT) nebo přes dráhu spojenou s G-proteinovým 

receptorem (Maldonado, Fridlyand et al. 2003). Aktivovaný ERK reguluje expresi 

a sestřih transkripčního faktoru mikroftalmie (MITF) a tím reguluje diferenciaci, 

proliferaci, migraci a přežívaní melanomových buněk (Primot, Mogha et al. 2010). 

Za určitých okolností může aktivovaný ERK inhibovat buněčný cyklus pomocí 

up-regulace p53 a p16INK4. Proto je u melanomu ERK významným cílem léčby 

(Inamdar, Madhunapantula et al. 2010). V současné době se využívají MEK1/2 

inhibitory k ovlivnění ERK 1/2, protože MEK je selektivním aktivátorem ERK (Kohno 

and Pouyssegur 2003). 
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5.1.12  PI3K-AKT-mTOR 

Druhou signální drahou, která bývá u melanomu poškozena je RAS-PI3K-AKT 

(Obr. 14.) (Haluska, Pemberton et al. 2007). Nové studie poukázaly na to, že trvalá 

rakovinná proliferace nastane při dysregulaci PI3K signální dráhy a zároveň již 

mutované MAPK dráhy (Sanchez-Hernandez, Baquero et al. 2012). 

Klíčovými komponenty PI3K signální kaskády jsou p110 katalytická 

podjednotka (PIK3CA), fosfatázový a tenzinový homolog (PTEN) tumorového 

supresoru, serin/threoninová kináza (AKT) a cílová molekula pro účinek rampamycinu 

u savců (mTOR-mammalian target of rapamycin) (Wu, Goel et al. 2003). 

 Při mutaci PIK3CA je stimulována AKT signalizace. To vede k vzrůstu 

buněčné proliferace a k metastazování onemocnění. V normální buněčné signalizaci 

PTEN jeho fosfatázovou aktivitou antagonizuje p110 (Wu, Goel et al. 2003). Když je 

PTEN inaktivován somatickou mutací dojde k narušení jeho negativní regulační funkce 

a p110 neomezeně aktivuje AKT. Aktivovaný AKT následně stimuluje buněčnou 

proliferaci pomocí aktivace mTOR a k tomu může zároveň inhibovat mechanismy 

apoptózy přes MDM2 zprostředkovanou p53 degradaci a fosforylací Bcl-2-

asociovaného promotéru smrti (BAD) (Datta, Dudek et al. 1997; Ogawara, Kishishita et 

al. 2002; Wang, Kreisberg et al. 2007; Memmott and Dennis 2009).  

 
Obr. 14. Signální dráhy podléhající změnám u melanomu. Geneticky abnormální nebo mutované 

molekuly jsou zobrazeny červeně. Převzato z (Haluska, Pemberton et al. 2007) 
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Genetické studie potvrdily, že tumory často nesou jednotlivé mutace na začátku 

dráhy (např. v KIT nebo RAS) nebo se u tumorů vyskytuje současná aktivace 

souběžných signálních drah (Haluska, Pemberton et al. 2007). U primárních melanomů 

dochází ke genetickým alteracím v PTEN genu přibližně v 10 % případů (Guldberg, 

thor Straten et al. 1997; Tsao, Zhang et al. 1998). 

Spekulace ohledně mechanismu inaktivace PTEN vedly k výzkumu v oblasti 

epigenetického silencingu PTEN genu (Haluska, Pemberton et al. 2007). Studiem 

exprese dvou PI3K podjednotek (p85 a p110), bylo zjištěno, že progresi melanomu má 

za následek ztráta exprese PTEN genu a ne up-regulace PI3K (Singh, Diwan et al. 

2007). 

PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) a mTOR (mammalian target of rapamycin) 

kinázy patří do PIKK rodiny (phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase) a sdílí 

značnou homologii v aktivním místě. Proto jsou inhibitory cílené proti PI3K účinné 

u obou kináz (Ades and Metzger-Filho 2012). 

5.1.13  Cílená léčba u pacientů s BRAF mutací 

Největší nadějí pacientů s pokročilým melanomem zůstávají nové trendy v léčbě 

založené na nových poznatcích tumorigeneze maligního melanomu. Novým způsobem 

je použití cílené léčby. Například využití léčby tzv. malými molekulami, které inhibují 

mutaci v BRAF mutované tyrozinkináze (Bajčiová, Tomášek et al. 2011). Vemurafenib 

je inhibitor kinázové domény mutovaného BRAF a má za následek snížení proliferace 

cestou redukce fosforylovaného EKR a cyklinu D1 (Tsai, Lee et al. 2008; Bajčiová, 

Tomášek et al. 2011). 

Vemurafenib prokázal významnou klinickou aktivitu u pacientů s BRAF mutací, 

zmenšení nádoru bylo pozorováno v 81 % případů (Flaherty, Puzanov et al. 2010). 

Medián přežití bez progrese byl 6,8 měsíce (Sosman, Kim et al. 2012) a délka 

celkového přežití se pohybovala okolo 15,9 měsíců. (Jang and Atkins 2013) 

Ve srovnání se studií provedené na 675 BRAF V600 mutovaných pacientech léčených 

dakarbazinem, byl zaznamenán signifikantní nárůst celkového přežití, v průměru 

přibližně o 3,7 měsíce (Chapman, Hauschild et al. 2011). V roce 2011 byl vemurafenib 

schválen FDA (Food and Drug Administration) léčbou 1. linie u pacientů s pokročilým 

maligním melanomem (Bajčiová, Tomášek et al. 2011; Jang and Atkins 2013). 
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Naopak u BRAF wild-type melanomů vemurafenib podporuje MEK-ERK dráhu 

prostřednictvím aktivace CRAF (Halaban, Zhang et al. 2010). Vedlejším účinkem 

u 26 % pacientů při léčbě vemurafenibem je vznik kožního spinocelulárního karcinomu 

(většinou keratoakantomu) (Su, Viros et al. 2012). U většiny těchto pacientů došlo 

ke zprostředkované aktivaci CRAF v keratinocytech, neboť měli z velké části mutaci 

v HRAS genu (Jang and Atkins 2013).  

 Dabrafenib je ATP-kompetitivní selektivní inhibitor BRAF V600E. 

U dabrafenibu byl oproti vemurafenibu pozorován kratší poločas eliminace, jinak má 

dabrafenib stejné farmakodynamické účinky jako vemurafenib (Falchook, Long et al. 

2012). Dabrafenib je v III. fázi klinických studií stejně jako další potencionální léčivo 

trametinib. Trametinib je selektivní MEK1 a MEK2 inhibitor podávaný perorálně 

(Flaherty, Robert et al. 2012). 

I přes významnou odpověď pacientů na cílenou léčbu a prodloužení střední 

délky dožití se u části pacientů po 5-7 měsících vyvine rezistence k léčbě. Bylo popsáno 

několik mechanismů vzniku, které se dělí na MAPK-nezávislou a MAPK-závislou 

rezistenci (Jang and Atkins 2013). U 30 % pacientů se vyvine reaktivace MAPK dráhy 

pomocí amplifikace mutovaného BRAF nebo alternativním sestřihem se vznikem 

proteinu, který zvyšuje dimerizaci a výslednou kinázovou činnost proteinu (Poulikakos, 

Persaud et al. 2011; Shi, Moriceau et al. 2012). U pacientů, kteří přestali reagovat 

na BRAF cílenou léčbu byla nalezena sekundární mutace v NRAS nebo MEK (Nazarian, 

Shi et al. 2010; Wagle, Emery et al. 2011). 

U části pacientů byla pozorována blokace MAPK signální dráhy se současnou 

aktivací jiné souběžné dráhy. Hyperaktivace nebo zvýšena exprese PDGFR-β 

nebo IGF1R může vyvolat onkogenní signalizaci přes PI3K-AKT-mTOR signální dráhu 

(Villanueva, Vultur et al. 2010; Shi, Kong et al. 2011). Klinické studie kombinace léčiv, 

které by ovlivnily obě dráhy k prospěchu pacientů, v současné době probíhají (Jang and 

Atkins 2013). 

Další strategií v léčbě 2. linie u metastatického a inoperatibilního melanomu je 

imunoterapie pomocí anti-CTLA-4 IgG1 humánní monoklonální protilátky (CTLA-4 – 

cytotoxin T-lymphocyte associated antigen 4) – ipilimumab. (Klener and Klener jr. 

2010; Bajčiová, Tomášek et al. 2011) CTLA-4 hlavní negativní regulátor protinádorové 

imunní odpovědi zprostředkované T-lymfocyty a klíčový element imunní tolerance 

(Bajčiová, Tomášek et al. 2011; Jang and Atkins 2013). 
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Ipilimumab byl schválen v USA pro léčbu pacientů s pokročilým melanomem 

a v Evropě pro pacienty s dříve již léčeným pokročilým melanomem (Jang and Atkins 

2013). Oproti IL-2 a jiným imunoterapiím byla u ipilimumabu pozorována odpověď 

i v mozkových metastázách (Margolin, Ernstoff et al. 2012). 

Trendem v cílené léčbě je najít takovou kombinaci BRAF inhibitoru 

a imunoterapie, která bude co nejpřesněji odpovídat stádiu onemocnění a genetickému 

profilu nádoru. Proto se doporučuje monitorování genetických změn v průběhu léčby 

a progrese onemocnění. 

Cílem této práce bylo zavést metodu, která by spolehlivě zachytila BRAF V600E 

u pacientů s metastazujícím maligním melanomem.  

  



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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6.1  PARAMETRY STUDIE 

K detekci mutace BRAF V600E byly použity dva testy, Cobas 4800 BRAF V600 

a BRAF StripAssay. Na BRAF StripAssay testu byly analyzovány vzorky DNA 

z laboratorního archivu, které byly v minulosti vyšetřeny na KRAS mutace. Testem 

Cobas 4800 BRAF V600 byla analyzovaná tkáň od 35 pacientů s pokročilým maligním 

melanomem. Vzorky pacientů byly získány na základě spolupráce s Fingerlandovým 

ústavem patologie 

Průměrným věk pacientů v době diagnózy byl 60 let (23-86). U všech pacientů 

byl k dispozici vzorek tkáně primárního melanomu i metastatického ložiska. Klinická 

data byla dostupná pouze u 32 pacientů. Histologicky se nejčastěji jednalo o nodulární 

melanom bez přítomnosti ulcerace (10x), nodulární ulcerovaný melanom (6x), 

superficiálně šířící se maligní melanom s přítomnosti ulcerace (3x), superficiálně šířící 

se maligní melanom bez přítomnosti ulcerace (2x), epiteloidní MM, névoidní MM, 

melanom ucha, vřetenobuněčný MM a v jednom případě se jednalo o melanom 

neznámého původu. V 9 případech byla histologie primárních nádorů neznámá.  

Primární tumory byly z různých lokalizací, nejčastěji se jednalo o místa 

chronicky vystavená slunečnímu záření (záda, dolní končetiny, krk, temeno a tvář). 

Metastázy se nejčastěji vyskytovaly ve spádové lymfatické oblasti a podkoží. Vzdálené 

metastázy byly lokalizovány v plicích, játrech, mozku a kostech. 

 

6.2 COBAS 4800 BRAF V600 TEST  

Princip testu je založen na detekci přítomnosti V600 mutace ve vzorcích 

pacientů pomocí real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Cobas 4800 BRAF 

V600 test je založen na dvou hlavních procesech. První je manuální proces zpracování 

vzorků a izolace genomické DNA z formalínem fixovaných řezů parafínových bločků 

(FFPET) z tkáně pacientů. Druhá část testu je PCR amplifikace cílené DNA oblasti 

s použitím komplementárního páru primerů a dvou oligonukleotidových prób 

značených různými fluorescenčními značkami. Jedna fluorescenční sonda je navržena 

k detekci mutované BRAF V600E sekvenci a druhá k detekci wild-type sekvence. 
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6.3 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Zpracování jednotlivých vzorků a izolace genomické DNA byla provedena 

pomocí cobas DNA Sample Preparation Kit. Princip izolace DNA z deparafinovaných 

5 µm tenkých řezů je lýza materiálu pomocí inkubace za zvýšené teploty s proteázou 

a s chaotropním lysis/binding pufrem, který uvolní nukleové kyseliny a ochrání 

uvolněnou genomickou DNA před DNazámi. 

K lyzátu je následně přidán isopropanol a celá směs je centrifugována přes filtr 

ze skleněných vláken. Genomická DNA se během centrifugace váže na povrch 

skleněných vláken a nenavázané složky (soli, proteiny a další buněčné komponenty) 

jsou centrifugaci odseparovány. Kolonka je promyta a DNA eluována do pufru. Poté je 

spektrofotometricky změřena koncentrace vyizolované genomické DNA a vypočítaný 

konkrétní objem genomické DNA ze vzorku, který se přidá do amplifikační/detekční 

směsi, tak aby byla zachována cílová koncentrace DNA. 

 

6.3.1 Deparafinace vzorků 

Vzorky primárních melanomů a jejich metastáz jednotlivých pacientů byly 

do laboratoře dodány jako 5 µm řezy parafínového bločku formalínem fixované tkáně 

(FFPET). Do 1,5 ml uzavíratelné mikrocentrifugační zkumavky byly umístěny 

2-3 FFPET, 500 µl xylenu a zkumavka byla vortexována po dobu 10 s. Následně byly 

zkumavky 5 min inkubovány ve 30 °C. Po inkubaci bylo ke směsi přidáno 500 µl 96% 

etanolu a směs byla promíchána na vortexu. K oddělení očištěných pelet vzorků 

od supernatantu bylo využito centrifugace při 20 000 x g po dobu 2 min. Supernatant 

byl odstraněn a peleta vzorku byla promyta 1 ml 96% etanolu. Vzorek byl 

centrifugován po dobu 2 min při 20 000 x g a supernatant byl znovu odstraněn. 

Deparafinovaný vzorek byl v otevřených zkumavkách vysušen v termobloku (při 37 °C 

po dobu 10 min).  
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6.3.2  Izolace DNA ze vzorku 

Izolace z jednotlivých vzorků byla provedena pomocí Cobas DNA Sample 

Preparation Kitu. Po úplném odpaření etanolu ze zkumavky bylo k peletě vzorku 

přidáno 180 µl DNA Tissue Lysis Buffer (DNA TLB) a 70 µl naředěné Proteinázy K 

(PK), vortexováno po dobu 30 s. Peleta musí být zcela ponořena ve směsi DNA TLB 

a PK. Vzorek se směsi byl inkubován v termobloku při 56 °C po dobu 1 hod, znovu 

krátce vortexován a inkubován další hodinu při 90 °C. 

 Po inkubaci bylo do každé zkumavky k lyzátu přidáno 200 µl DNA Paraffin 

binding buffer (DNA PBB). Následovala inkubace po dobu 10 min při pokojové teplotě, 

přidání 100 µl isopropanolu a přenesení na izolační kolonky. Izolační kolonka ve sběrné 

zkumavce byla centrifugována při 8 000 x g po dobu 1 min. Každá filtrační kolonka 

byla umístěna na novou sběrnou zkumavku. Do kolonky bylo přidáno 500 µl working 

DNA Wash buffer I (WB I) a centrifugováno při 8 000 x g po dobu 1 min. Na kolonku 

bylo pipetováno 500 µl working DNA Wash buffer II (WB II) a znovu centrifugováno 

při 8 000 x g po dobu 1 min. Kolonka byla umístěna na novou sběrnou zkumavku 

a centrifugována při 20 000 x g po dobu 1 min až k úplnému vysušení membránového 

filtru. Následně byla kolonka přenesena na eluční zkumavku. Přidáním 100 µl DNA 

Elution buffer (DNA EB) a centrifugací (8 000 x g/ 1 min) došlo k eluci DNA vzorku. 

6.3.3  Kvantifikace DNA 

Měření koncentrace izolované DNA bylo provedeno ihned po izolaci z tkáně. 

Měření bylo provedeno pomocí Nanodrop UV-Vis spektrofotometru. Pro blank byl 

použit eluční pufr. Zároveň s koncentrací se zjišťuje i čistota izolované DNA (Tab. 5.). 

Tab. 5. Koncentrace a čistota DNA vzorků. 

 

vzorek 
koncentrace DNA 

(ng/µl) 
260/280 260/230 

P1 41,78 1,57 0,85 

P1 18,00 1,50 0,86 

P2 T 33,63 1,26 0,96 

P2 M 19,17 1,60 0,85 

P3 T 23,74 1,59 0,76 

P3 M 39,19 1,57 0,84 
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P4 T 25,78 1,41 0,73 

P4 M 23,42 1,52 0,75 

P5 T 17,60 1,56 0,82 

P5 M 14,22 1,59 0,88 

P6 T 22,27 1,54 0,78 

P6 M 16,26 1,42 0,66 

P7 T 25,27 1,59 0,96 

P7 M 29,43 1,58 1,03 

P8 T 21,62 1,48 1,35 

P8 M 60,37 1,85 1,50 

P9 T 29,30 1,61 1,29 

P9 M 24,27 1,54 1,12 

P10 T 10,50 1,73 1,15 

P10 M 19,38 1,52 1,46 

P11 T 101,2 1,57 0,85 

P11 M 135,3 1,50 0,86 

P12 T 34,86 1,26 0,96 

P12 M 309,3 1,60 0,85 

P13 T 54,42 1,59 0,76 

P13 M 362,5 1,57 0,84 

P14 T 129,9 1,41 0,73 

P14 M 192,9 1,52 0,75 

P15 T 100,9 1,56 0,82 

P15 M 174,5 1,59 0,88 

P16 T 167,2 1,54 0,78 

P16 M 140,4 1,42 0,66 

P17 T 76,07 1,59 0,96 

P17 M 194,9 1,58 1,03 

P18 T 50,83 1,48 1,35 

P18 M 281,1 1,85 1,50 

P19 T 72,13 1,61 1,29 

P19 M 282,1 1,54 1,12 

P20 T 14,74 1,73 1,15 
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P20 M 109,0 1,52 1,46 

P21 T 70,29 1,95 2,24 

P21 M 212,0 1,93 2,17 

P22 T 418,6 1,93 2,24 

P22 M 329,6 1,91 2,12 

P23 T 53,90 1,94 2,18 

P23 M 336,4 1,94 2,22 

P24 T 56,36 1,89 1,69 

P24 M 280,1 1,90 2,28 

P25 T 32,80 1,92 2,19 

P25 M 202,9 1,92 2,25 

P26 T 60,05 1,93 2,11 

P26 M 939,5 1,93 2,28 

P27 T 354,4 1,95 2,24 

P27 M 386,4 1,93 2,17 

P28 T 176,7 1,93 2,24 

P28 M 239,5 1,91 2,12 

P29 T 293,6 1,94 2,18 

P29 M 784,5 1,94 2,22 

P30 T 84,35 1,89 1,69 

P30 M 574,8 1,90 2,28 

P31 T 543,0 1,92 2,19 

P31 M 1557 1,92 2,25 

P32 T 112,0 1,80 2,46 

P32 M 183,1 1,82 2,49 

P33 T 12,90 1,68 3,97 

P33 M 92,68 1,86 2,19 

P34 T 185,7 1,84 2,34 

P34 M 20,38 1,66 1,46 

P35 T 48,17 1,74 2,93 

P35 M 271,7 1,80 2,22 
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6.4  PCR AMPLIFIKACE A DETEKCE 

Cobas 4800 BRAF V600 test využívá primery, které definují 116 bází dlouhou 

sekvenci lidské genomické DNA v exonu 15. Těmito primery vymezená oblast 

obsahuje BRAF V600E (1799 T>A) pozici, ale nejedná se o amplifikaci celého BRAF 

genu. BRAF wild-type a V600E jsou identifikovány dvěma různými TaqMan sondami, 

jejichž signál je odečítán ve speciálním optickém kanálu.  

Pro amplifikaci je v tomto testu využita Z05 DNA polymeráza. PCR směs je 

nejprve zahřáta, dojde k denaturaci genomické DNA. Denaturovaná vlákna DNA jsou 

vystavena primerům, které komplementárně nasednou na opačné konce DNA řetězců 

(Obr. 15.). Z05 DNA polymeráza za přítomnosti hořečnatých iontů a nadbytku dNTP 

prodlužuje forward a reverse primery a tímto způsobem je dosyntetizován druhý řetězec 

DNA. Tento cyklus je mnohokrát opakován, přičemž množství aplikonu DNA se po 

každém cyklu zdvojnásobí. Teplotní profil a počet cyklů je řízen Cobas
 

4800 

softwarem.  

 

 

Obr. 15. Princip PCR reakce. Zahříváním DNA nad 90 °C dojde k denaturaci dvoušroubovice, 

po ochlazení reakční směsi dojde k nasednutí primerů ke komplementárním vláknům. Na primery 

nasedne DNA polymeráza, která dosyntetizuje druhé vlákno DNA. Převzato z (Vierstraete 1999) 
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Princip detekce je založen na dvou specifických TaqMan sondách. Každá 

TaqMan sonda nese na 5´ konci fluorescenční značku a na 3´ konci zhášeč. Sondy se 

naváží ke komplementárnímu místu DNA řetězce a při elongaci primeru jsou štěpeny 

DNA polymerázou. Dojde k oddělení fluorescenční značky od zhášeče a nárůstu 

fluorescence (Obr. 16.). Wild-type a BRAF V600E sondy jsou značeny různými 

fluorescenčními značkami s charakteristickou vlnovou délkou, proto je detekce 

prováděna okamžitě během amplifikace. 

 

 Obr. 16. TaqMan značená real-time PCR. K nárůstu fluorescence dojde při oddálení 

R-fluorescenční značky a Q-zhášeče. Převzato z (ASURAGEN 2012) 

6.4.1 Příprava Assaye 

    Master mix pro jednu reakci byl připraven smícháním 10 µl reakční směsi 

(RXN MIX), 8 µl BRAF Oligo směsi, 7 µl octanu hořečnatého (MGAC). Do každé 

jamky Cobas 4800 systému mikrotitrační destičky (AD-Plate) bylo pipetováno 25 µl 

master mixu. Do pozice A1 bylo přidáno 25 µl BRAF mutované kontroly a do pozice 

A2 25 µl BRAF wild-type kontroly. Poté bylo do každé jamky přidáno 25 µl ředěné 

DNA o koncentraci 5 ng. Nakonec byla destička překryta těsnící fólií (Roche P/N 

05232724001) a umístěna do přístroje Cobas 4800, v2.0.  

Teplotní profil PCR reakce byl řízen softwarem přístroje. Detekce BRAF V600E 

mutace byla prováděna v kanálu 1 (fluorescenční značka HEX) a detekce wild-type 

alely v kanálu 2 (fluorescenční značka FAM).  



 52 

6.5  BRAF STRIPASSAY TEST 

Test je založen na principu PCR reakce a následné reverzní hybridizaci. 

Po izolaci DNA dochází k PCR amplifikaci s biotinylovanými primery. PCR produkty 

jsou hybridizovány k testovým proužkům s alelicky-specifickými oligonulkeotidovými 

próbami. Navázání biotinylovaných sekvencí je detekováno pomocí barevného 

substrátu a streptavidin-alkalické fosfatázy. 

6.5.1 PCR amplifikace 

Pro každou PCR reakci bylo do zkumavky přidáno 15 µl amplifikační směsi, 

5 µl ředěné Taq DNA polymerázy (1 U), 5 µl DNA templátu (s koncentrací v rozmezí 

1-10 µg/ml). Zkumavky byly umístěny do termocykléru a teplotní profil reakce byl 

následující: 

 úvodní denaturace – 94 °C/2 min 

amplifikace 35 cyklů – 94 °C/1 min – 70 °C/50 s – 56 °C/50 s – 60 °C/1 min 

 závěrečná extenze – 60 °C/3 min 

6.5.2  Hybridizace 

Hybridizace s PCR produkty byla provedena ve vytemperované vodní lázni 

na 45 °C. Do spodního rohu každé dráhy ve vyvíjející nádobce bylo pipetováno 10 µl 

DNAT a 10 µl amplifikačního produktu. Směs byla promíchaná pipetou a 5 min 

inkubovaná při pokojové teplotě. Následovalo přidání 1 ml hybridizačního pufru 

vytemperovaného na 45 °C a promíchání celého obsahu. Testovací proužky byly 

vloženy do příslušných drah označenou stranou nahoru, tak, aby byly úplně ponořeny, 

a inkubovány za neustálého třepání po dobu 30 min při 45 °C. Po inkubaci byl 

hybridizační roztok odstraněn vakuovou aspirací. Následovalo opakované promytí 

promývacím pufrem A. Testovací proužek byl inkubován 15 min s konjugačním 

roztokem při pokojové teplotě, za neustálého třepání. Následovalo opakované promytí 

promývacím pufrem B. Barvení testovacího proužku bylo provedeno za tmy 

na výkyvné třepačce. Inkubace proužku s barvivem probíhala 15 min při pokojové 

teplotě. Proužek byl několikrát omyt destilovanou vodou a na vzduchu volně usušen. 
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Zavádění testu BRAF StripAssay bylo provedeno na archivních vzorcích, které 

byly vyšetřovány na mutaci KRAS testem KRAS-BRAF StripAssay. U vzorků bylo 

známo, zda se jedná o BRAF wild-type nebo jestli vzorek nese BRAF V600E mutaci. 

Vzorky 1, 2 byly BRAF V600E mutované a vzorky 3, 4 nesly BRAF wild-type alelu.  

BRAF StripAssay byly vzorky 1-4 5krát proměřeny. V 80 % byla mutace 

u vzorků 1 a 2 správně detekována (Obr. 17., Obr. 18.) Vzorky 119, 121, 122, A40 

vyšly dle BRAF StripAssay testu BRAF V600E negativní. Elekroforézou vzorků 119, 

121, 122, A40 bylo zjištěno, že vzorky 121, 122, A40 obsahují PCR produkty, které 

nebyly testem detekovány (Obr. 19.). 

 
 

Obr. 17. Výsledky BRAF StripAssay testu. 1,2- vzorky jsou BRAF V600E pozitivní; 3,4- vzorky 

jsou BRAF V600E negativní. 

 

 
 
Obr. 18. Výsledky BRAF StripAssay testu. Vzorky 119, 121, 122, A40 jsou dle testu BRAF V600E 

negativní;  1, 2-vzorky jsou BRAF V600E pozitivní; 3,4- vzorky jsou BRAF V600E negativní. 
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Obr. 19. Kontrola amplifikace - elektroforéza vzorků 119, 121,122, A40; 100-100bp žebříček. Jak 

bylo správně detekováno na stripu, vzorek č. 119 nebyl úspěšně amplifikován. 

 

V průběhu zavádění StripAssay testu od VienaLab Diagnostics byl na trh uveden 

Cobas 4800 BRAF V600 test. Cobas 4800 BRAF V600 testem bylo proměřeno 

35 pacientů s maligním melanomem, u kterých se sledovaly genetické změny v průběhu 

progrese onemocnění. Celkově bylo detekováno 36 BRAF V600E mutací v 70 vzorcích 

(35 primárních melanomů a 35 metastáz), (Tab. 6.). 

 
Tab. 6. Výsledky testu Cobas 4800 BRAF V600. P2 T je označení pro primární maligní melanom a 

P2 M je označená metastáza. wt-wild-type BRAF; V600mut- mutace BRAF V600E. U vzorků P1 

nebyl označen primární tumor a mestáza. 

 

Vzorek origo tumoris 
DNA 

(ng/ul) 
B-raf 

mutace 
Vzorek Metastáza 

DNA 
(ng/ul) 

B-raf 
mutace 

P1 B 45/10 (I 2) 18,00 Wt P1 B 45/10 (IV 7) 42,00 V600mut 

P2 T 
B 8116/11 (I 

8) 
33,00 V600mut P2 M B 8116/11 (III 2) 19,00 V600mut 

P3 T 
B 1928/11 (I 

2) 
24,00 Wt P3 M B 22730/11 (I 2) 39,00 wt 

P4 T B 972/11 (I 6) 26,00 V600mut P4 M B 9157/11 (1) 23,00 V600mut 

P5 T 
B 17981/05 

(3) 
17,00 V600mut P5 M 

B 17998/11 (III 
3) 

14,00 V600mut 

P6 T 
B 10763/09 

(8) 
22,00 V600mut P6 M B 16001/11 (4) 16,00 V600mut 

P7 T 
B 15882/07 

(1) 
25,00 V600mut P7 M B 17520/08 (3) 29,00 V600mut 

P8 T B 3372/07 22,00 wt P8 M B 30661/10 (1) 60,00 wt 

P9 T B 8775/04 29,00 wt P9 M 
B 20526/10 (II 

4) 
24,00 wt 

P10 T 
B 30953/00 

(3) 
11,00 wt P10 M B 1710/11 (7) 19,00 wt 

P11 T B 4934/09 101,24 wt P11 M B 8763/09 135,28 wt 

P12 T B 25160/05 34,86 wt P12 M B 6509/09 309,31 wt 

P13 T B 16795/03 54,42 V600mut P13 M B 27321/08 362,46 V600mut 
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P14 T B 1384/07 129,87 V600mut P14 M B 5466/09 192,86 V600mut 

P15 T B 16585/07 100,89 wt P15 M B 24757/08 174,50 wt 

P16 T B 25136/07 167,20 wt P16 M B 10278/08 140,41 wt 

P17 T B 5580/06 76,07 wt P17 M B 1435/08 194,90 wt 

P18 T B 13218/06 50,83 wt P18 M B 27591/07 281,12 wt 

P19 T B 12155/05 72,13 V600mut P19 M B 9703/07 282,09 V600mut 

P20 T B 22414/05 14,74 V600mut P20 M B 3681/07 108,96 V600mut 

P21 T B 2685/04 70,29 wt P21 M B 9401/06 212,03 V600mut 

P22 T B 5461/04 418,64 wt P22 M B 3015/06 329,57 wt 

P23 T B 16385/05 53,90 V600mut P23 M B 28612/05 336,35 V600mut 

P24 T B 21138/03 56,36 V600mut P24 M B 25173/05 280,11 V600mut 

P25 T B 4550/03 32,80 V600mut P25 M B 24707/05 202,86 V600mut 

P26 T 12066/03 60,1 wt P26 M 24406/05 939,5 wt 

P27 T 17734/05 354,4 V600mut P27 M 19091/05 386,4 V600mut 

P28 T 7618/04 176,7 wt P28 M 10480/05 239,5 wt 

P29 T 13086/04 293,6 wt P29 M 9331/05 784,5 wt 

P30 T 2913/01 84,35 V600mut P30 M 27217/04 574,8 V600mut 

P31 T 24327/02 543 wt P31 M 23114/04 1557 wt 

P32 T 22278/10 112 V600mut P32 M 4484/12 183,1 V600mut 

P33 T 
05662/03 
Náchod 

12,9 V600mut P33 M 
000936/11 
Náchod 

92,68 V600mut 

P34 T 
001672/08 
Náchod 

185,7 wt P34 M 
006724/09 
Náchod 

20,38 wt 

P35 T 
06492/02 
Náchod 

48,17 wt P35 M 
00816-17/08 
Náchod 

271,7 wt 

 

 

Procentuální zastoupení mutací v primárním nádoru bylo 46 % a v metastázách 

51 %. Ve dvou případech se lišil genotyp primárního nádoru a metastázy, 

kdy u primárního nádoru se mutace v BRAF nevyskytovala, ale metastáza BRAF 

mutaci již nesla (Obr. 20.). 

 

 

Obr. 20. Zastoupení BRAF V600 mutace v primárním tumoru a jeho metastáze. 
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Část vzorků, které byly testovány Cobas 4800 BRAF V600 testem byly následně 

analyzovány BRAF StripAssay testem. Vzorky P1, P2T, P4T, P5T, P6T, P7 byly dle 

Cobas 4800 BRAF V600 testu pozitivní (Tab. 6), ale BRAF StripAssay test detekoval 

BRAF V600E pouze u 50 % vzorků (Obr. 21.). Z toho vyplývá, že Cobas 4800 BRAF 

V600 test zachytí více BRAF V600 mutací. Výrobcem je deklarována citlivost Cobas 

4800 BRAF V600 testu k mutacím V600K a V600D, což by vysvětlovalo rozdílnost 

výsledků u stejných vzorků. 

 
 
Obr. 21. Výsledky BRAF StripAssay testu. P2T, R4T, P7T BRAF V600E pozitivní. Dle Cobas 4800 

BRAF V600 testu byly BRAF V 600 negativní pouze vzorky P1T, P28T a P28M.
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Maligní melanom je jednou z nejagresivnějších lidských malignit. Incidence 

maligního melanomu v posledních letech celosvětově narůstá (Society 2013). Druhým 

nejčastěji se vyskytujícím klinickým stádiem je vysoce metastazující melanom, 

s nulovou prognózou a s mediánem dožití 6-9 měsíců (Manola, Atkins et al. 2000; Tan 

2012). Proto je maligní melanom předmětem řady studií, které se snaží objasnit 

mechanismus vzniku onemocnění, odhalit nové terapeutické cíle a dosáhnout zlepšení 

prognózy onemocnění. 

Na základě genetických studií bylo zjištěno, že narušení MAPK (mitogen-

activated protein kinase) signální dráhy je u melanomu velmi časté (Ades and Metzger-

Filho 2012). Konkrétně mutace v BRAF genu se vyskytuje v přibližně 50 % melanomů 

(Ades and Metzger-Filho 2012; Ascierto, Kirkwood et al. 2012) Výsledky naší studie, 

ve které byla mutace BRAF V600 prokázána v 46 % primárních tumorů a 51 % metastáz 

(viz Obr. 20.), tyto výsledky potvrdily.  

V australských a německých studiích (Houben, Becker et al. 2004; Long, 

Menzies et al. 2011) bylo zjištěno, že přítomnost BRAF mutace v primárním melanomu 

neovlivňuje celkové přežití a období recidivy onemocnění. Avšak při výskytu BRAF 

mutace v metastázách a za současné absence cílené léčby byla prokázána asociace se 

sníženou dobou přežití. Na základě těchto zjištění a v souvislosti s vedlejšími účinky 

léčby vemurafenibem (vznik kožního spinocelulárního karcinomu) je nezbytné klást 

důraz na vyšetření genetického profilu primárního tumoru a jeho metastáz. 

V předkládané práci bylo vyšetřeno 35 primárních melanomových vzorků 

a z nich vzešlých metastáz, což je ve srovnání s literaturou dosti rozsáhlý soubor, jaký 

dle našich poznatků nebyl dosud analyzován. Ve vyšetřených vzorcích byl ve dvou 

případech pozorován rozdíl mezi primárním tumorem a jeho metastázou. Primární 

tumor byl BRAF wild-type, kdežto metastáza již BRAF V600 mutaci nesla. To 

poukazuje rozdíl v genotypu a možnost kumulace mutací při progresi onemocnění. Pro 

potvrzení tohoto závažného nálezu by bylo vhodné provést další podobnou studií na 

větším počtu pacientů. Každopádně naše výsledky podporují doporučení klinickým 

onkologům monitorovat genetické pozadí melanomu v reálném čase před nasazením 

léčby, aby léčba mohla být cílená i k případně nově vzniklé mutaci. Otázkou vždy 

zůstává vlastní biologická variabilita nádoru, procento zastoupení mutovaného klonu – 

předpokládáme-li, že BRAF mutace je driver, měla by být zastoupena ve většině 

nádorové tkáně a spíše by měla být časnou událostí v procesu karcinogeneze než 

pozdní. Výskyt mutace pouze v metastáze a nikoli v primárním ložisku je zajímavý – 
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jedná se o dříve marginální klon, jež BRAF mutací získal vyšší schopnost metastazovat, 

nebo je to nová událost v metastáze původního nádoru? Ačkoli na tyto otázky neznáme 

odpověď, znalost aktuálního genotypu v čase nasazení léčby je klíčová. 

K vyšetření vzorků pacientů byly použity dva komerčně dostupné testy. Pro 

porovnání BRAF StripAssay testu s Cobas 4800 BRAF V600 testem byly oběma testy 

proměřeny vzorky, které byly dle Cobas 4800 BRAF V600 testu BRAF V600 pozitivní. 

Přestože oba testy mají IVD certifikát, byl u testů patrný rozdílu v záchytu mutací. Tyto 

rozdíly ve výsledku mohly být způsobeny nízkou senzitivitou BRAF StripAssay testu 

nebo zachycením jiné mutace Cobas 4800 BRAF V600 testem.  

Výrobce Cobas 4800 BRAF V600 testu uvádí citlivost testu také k BRAF V600K 

a BRAF V600D mutacím. Na základě popsaného výskytu BRAF V600K mutace v 5 % 

BRAF mutovaných melanomů a BRAF V600D v < 5 % (Lovly, Pao et al. 2013), 

lze předpokládat, že rozdíl ve výsledcích mohl být způsoben neschopností detekce 

BRAF V600K a BRAF V600D mutací BRAF StripAssay testem, který k těmto mutacím 

není senzitivní.  

Vezmeme-li v úvahu, že 80-90 % BRAF mutovaných melanomů nese mutaci 

V600E a přibližně 10 % zaujímají BRAF V600K, BRAF V600D mutace, 

pak lze předpokládat, že použitím StripAssaye by došlo k falešně negativním 

výsledkům u 10 % pacientů. Testem Cobas 4800 BRAF V600 je možné zachytit téměř 

100 % BRAF mutovaných melanomů, tento test tedy prokázal superioritu. V budoucnu 

se pravděpodobně stane klinickým standardem širší genetický screening, který povede 

ještě k lepšímu  přizpůsobení léčby konkrétnímu jedinci, například metodami 

sekvenování nové generace (masivního paralelního sekvenování), které umožní vysoce 

citlivé vyšetření a zároveň přesné určení mutace. 

Protože pokročilý maligní melanom se jeví jako vysoce chemoresistentní, je 

největší nadějí pacientů cílená terapie (Adam, Vorlíček et al. 2002; Bajčiová, Tomášek 

et al. 2011). Závěry genetických studií poukazují na to, že léčba melanomu by se měla 

odvíjet od konkrétního genetického profilu nádoru, minimálně na úrovní driver mutací, 

jakou je i námi vyšetřovaná BRAF V600E mutace. Ačkoli je na tuto mutaci možno cílit 

jen u poloviny melanomů, existuje řada dalších proteinů, které by mohly být 

potencionálním cílem léčby a v současnosti jsou intenzivním cílem výzkumu.  
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S pokrokem ve studiu tumorigeneze a biologie nádoru bylo zjištěno, že u maligního 

melanomu je nejčastěji ovlivněna MAPK signální dráha. U metastazujících melanomů 

se nejčastěji vyskytuje mutace genu BRAF a to v kodonu 600.  

V naší studii na 35 pacientech byly k detekci BRAF V600 mutace zavedeny a 

porovnány dva testy (Cobas 4800 BRAF V600 a BRAF StripAssay). Test Cobas 4800 

BRAF V600 prokázal superioritu oproti BRAF StripAssay testu, neboť je kromě 

detekce BRAF V600E mutace schopen zachytit i další významné varianty BRAF V600K 

a BRAF V600D, které jsou poměrně prevalentní a v léčbě se chovají obdobně jako 

V600E. 

Zjištěné procentuální zastoupení mutací v primárním nádoru bylo 46 % 

a v metastázách 51 %. Tyto výsledky odpovídají údajům z literatury ve srovnatelných 

populacích. Mezi vyšetřovanými vzorky byly zachyceny dva případy, kdy se genotyp 

BRAF lišil u primárního nádoru a metastázy – mutace BRAF V600 se objevila až u 

metastázy, což indikuje důležitost genetického vyšetření v čase co nejbližším nasazení 

cílené terapie. Jinými slovy, nelze se spoléhat na výsledky vyšetření primárního tumoru, 

obzvlášť bylo-li provedeno před několika měsíci.  
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10  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AKT V-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 

ALM Akrolentiginózní maligní melanom 

ALT Alaninaminotransferáza 

ASR Age-standardized rate per 100 000 

AST Aspartátaminotransferáza 

BAD Bcl-2-asociovaného promotéru smrti 

Bcl-2 B-cell lymphoma 2 

BRAF V-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 

CDKN2A Cyklin-dependentní kináza 2A 

CDK4 Cyklin dependentní kináza 4 

CR1 Konzervativní doména 

CTLA-4 Cytotoxin T-lymphocyte associated antigen 4 

EGFR Receptor epidermálního růstového faktoru 

ERK Extracellular signal-regulated kinase 

FAMM Familiar atypical multiple mole and melanoma 

FFPET Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue 

GDP Guanosine diphosphate 

GTP Guanosine triphosphate 

HRAS V-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog 

ICAM-1 Intercellular Adhesion Molecule 1 

IGF1R Insulin-like growth factor 1 receptor 

IL-2 Interleukin 2 

IL–8 Interleukin 8 

IL–10 Interleukin 10 

INF-α Interferon alfa 

KIT V-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog 

KRAS V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 

LASA – P Sialoglypid vázaný na membrány nádorových buněk 

LDH Laktátdehydrogenáza 

LMM Lentigo maligna melanoma 

MAA Melanoma associated antigen 

MAPK Mitogen-activated protein kinases 
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MAPKK Mitogen-activated protein kinase-kinase 

MDM2 Mouse double minute 2 homolog 

MEK Mitogen-activated protein kinase kinase 

MIA Melanoma inhibitory antigen 

MM Maligní melanom 

mTOR Mammalian target of rapamycin 

NMM Nodulární maligní melanom 

NRAS Neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog 

NSE Neuron-specifická enoláza 

PET Pozitronová emisní tomografie 

PIK3CA Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit 

alpha 

PI3K Phosphatidylinositide 3-kinase 

PTEN Phosphatase and tensin homolog 

SCF Faktor kmenových buněk 

SLN Sentinelové uzliny 

SSM Superficiálně se šířící maligní melanom 

VEGF Vaskulárního endotelového růstového faktoru 
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