
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra biochemických věd 

 

 

 

 

 

Vyšetření a klinický význam prediktivních markerů u 

pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Konzultantka: RNDr. Ivana Tichá, Ph.D. 

 

Hradec Králové 2016                                                  Lenka Matiášková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další 

zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a 

v práci řádné citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.“ 

 

 

V Hradci Králové dne 1. srpna 2016    _______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala RNDr. Ivaně Tiché, Ph.D. za připomínky, trpělivost 

a rady, které mi po celou dobu spolupráce poskytovala, Mgr. Nikole Hájkové za pomoc 

při elektronickém zpracování podkladů pro tuto práci. Zároveň bych také ráda 

poděkovala svojí rodině za podporu během celého studia. 

 



4 

 

OBSAH 

1 Úvod .......................................................................................................................... 6 

2 Literární přehled ....................................................................................................... 7 

2.1 Karcinom plic ..................................................................................................... 7 

2.1.1 Etiologie a patogeneze karcinomu plic ..................................................... 10 

2.1.1.1 Metastatické šíření ............................................................................. 11 

2.1.2 Klasifikace nádorů plic ............................................................................. 11 

2.1.2.1 Malobuněčný karcinom – SCLC ....................................................... 11 

2.1.2.2 Nemalobuněčný karcinom – NSCLC ................................................ 11 

2.2 Prediktivní markery a cílená léčba NSCLC ..................................................... 12 

2.2.1 EGFR ........................................................................................................ 13 

2.2.2 Přestavby genu ALK (AnaplasticLymfomaKinase) ................................. 14 

2.2.3 Přestavby genu ROS1 ............................................................................... 15 

2.3 Materiál a metody využívané v laboratoři molekulární patologie ................... 15 

2.3.1 Zpracovávaný materiál ............................................................................. 15 

2.3.2 Molekulárně biologické metody ............................................................... 15 

2.3.2.1 Izolace nukleových kyselin ............................................................... 15 

2.3.3 Kontrola kvality nukleových kyselin ........................................................ 16 

2.3.3.1 Elektroforetická separace .................................................................. 16 

2.3.4 Kvantitativní stanovení nukleových kyselin ............................................. 17 

2.3.4.1 Spektrofotometrické měření .............................................................. 17 

2.3.4.2 Fluorometrické měření ...................................................................... 17 

2.3.5 Polymerázová řetězová reakce–PCR ........................................................ 18 

2.3.6 Vliv fixace tkáně na kvalitu DNA ............................................................ 18 

2.3.7 Fluorescenční hybridizace in situ (FISH) ................................................. 20 

3 Cíle práce ................................................................................................................ 21 

4 Materiál a metody ................................................................................................... 22 



5 

 

4.1 Izolace DNA ..................................................................................................... 23 

4.1.1 Pracovní postup ......................................................................................... 23 

4.1.1.1 Deparafinace FFPE řezů na sklíčkách (pro makrodisekci) ............... 23 

4.1.1.2 Deparafinace FFPE řezů neumístěných na sklíčkách ........................ 24 

4.1.1.3 Izolace DNA ...................................................................................... 24 

4.2 Elektroforéza nukleových kyselin .................................................................... 24 

4.2.1 Horizontální agarózová elektroforéza ....................................................... 24 

4.3 Kvantitativní stanovení nukleových kyselin .................................................... 25 

4.3.1 Spektrofotometrická metoda ..................................................................... 25 

4.3.1.1 Hodnocení čistoty DNA .................................................................... 25 

4.3.2 Fluorometrická metoda ............................................................................. 25 

4.4 Polymerázová řetězová reakce – PCR ............................................................. 26 

4.4.1 Real-Time PCR Cobas .............................................................................. 26 

4.4.1.1 Pracovní postup ................................................................................. 26 

4.4.1.2 Vyhodnocení výsledků ...................................................................... 26 

4.4.2 PCR s následnou hybridizací .................................................................... 27 

4.4.2.1 Pracovní postup ................................................................................. 27 

4.4.2.2 Vyhodnocení výsledků ...................................................................... 28 

4.5 Fluorescenční in situ hybridizace ..................................................................... 28 

4.5.1 Pracovní postup ......................................................................................... 28 

4.5.2 Vyhodnocení výsledků ............................................................................. 29 

5 Výsledky ................................................................................................................. 30 

6 Diskuze ................................................................................................................... 33 

7 Závěr ....................................................................................................................... 35 

8 Zkratky .................................................................................................................... 36 

9 Seznam literatury .................................................................................................... 37 

10 Seznam tabulek a obrázků ...................................................................................... 39 



6 

 

1 Úvod 

Postupy pro vyšetření, stanovení diagnózy a léčby jsou dány pravidly, která se neustále 

vyvíjejí. Základem současné diagnostiky lézí plic, je úzká spolupráce víceoborového 

týmu zahrnujícího chirurgy, pneumoonkology, onkology a patology, která vede 

k optimalizaci diagnostických a léčebných postupů ve prospěch pacientů. Molekulární 

testování je nezbytnou součástí procesu rozhodování o vhodné léčbě pro pacienta a 

spektrum vyšetřovaných faktorů se stále rozšiřuje. V současné době jsou alterace 

v genech EGFR, KRAS, ALK a ROS1 spojené s prospěchem cílené terapie (Dundr a 

kol. 2013). 

K vyšetření prediktivních markerů jsou indikovány všechny nemalobuněčné 

adenokarcinomy plic. V Laboratoři molekulární patologie na Ústavu patologie 1. LF 

UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se řídíme českými standardy pro vyšetření 

nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a detekujeme vybrané mutace 

v exonech 18 - 21 genu EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor; receptor pro 

epidermální růstový faktor), a chromozomové zlomy genu ALK (Anaplastic Lymphoma 

Kinase) a ROS1 (Dundr a kol. 2013). 

Tato práce se věnuje vybraným metodám analýzy prediktivních markerů a popisu 

frekvence a spektra mutací v genech EGFR a ALK. Práce nezahrnuje analýzu 

translokací genu ROS1 vzhledem k tomu, že v letech 2014 až 2015 se toto vyšetření 

ještě neprovádělo. 
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2 Literární přehled 

2.1 Karcinom plic 

Karcinom plic patří celosvětově mezi nejčastější zhoubné nádory a nejběžnější příčinu 

úmrtí na onkologické onemocnění. V České republice je to třetí nejčastější nádorové 

onemocnění u mužů a čtvrté u žen, (Obr. 1 a 2) a je nejčastější příčinou úmrtí (Zatloukal 

a Petruželka 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Odhad incidence a mortality v  populaci mužů 

Převzato: Globocan 2012 
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Obr. 2: Odhad incidence a mortality v  populaci žen 

Převzato: Globocan 2012 

 

Incidence v posledním desetiletí klesá, a úměrně tomu klesá i mortalita (Obr. 3), 

nicméně z grafu se dá odhadnout, že zatím neexistuje optimální včasná diagnostika a 

účinná léčba. Vysoká mortalita je primárně důsledkem pokročilého stádia onemocnění 

v době diagnózy (Zatloukal 2009). Nejčastěji je karcinom plic diagnostikován u 

pacientů ve věku 55 až 80 let (Obr. 4). 
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Obr. 3: Incidence a mortalita karcinomu plic v letech 1977 – 2013 

Převzato: www.svod.cz 

 

 

Obr. 4: Incidence karcinomu plic dle věkové struktury 

Převzato: www.svod.cz 
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Incidence se liší mezi jednotlivými regiony a nejčastěji je diagnostikován v severní 

a severozápadní části České republiky (Obr. 5). 

 

Obr. 5: Incidence karcinomu plic dle regionů 

Převzato: www.svod.cz 

 

Nádory plic a průdušek představují heterogenní skupinu nádorů, které vyrůstají v oblasti 

průdušnice, ve velkých průduškách nebo plicní tkáni. Převážná část těchto nádorů je 

zhoubná. Nejčastějším typem zhoubného nádoru je karcinom plic, který představuje 90 

% všech nádorů plic a průdušek. Méně časté jsou benigní nádory, které mohou také 

vyrůstat v plicní tkáni i dýchacích cestách (Skřičková a Kolek 2013). 

2.1.1 Etiologie a patogeneze karcinomu plic 

Nejčastější příčinou vzniku karcinomu plic je kouření a vdechovaní karcinogenů 

v tabákovém kouři (Skřičková a Kolek 2013). Výzkumem bylo prokázáno zvýšení 

rizika vzniku karcinomu i u pasivních kuřáků. Významným rizikovým faktorem vzniku 

karcinomu plic je radon, který může pronikat do obytných domů z geologického 

podloží i z nevhodně použitých stavebních materiálů. Koncentrace v bytových 

nebo pracovních prostorách závisí na konstrukci budov a na kvalitě odvětrávání 

(Skřičková a Kolek 2013). Mezi další rizikové faktory patří například azbest, znečištění 

ovzduší, kadmium, naftové výpary a ionizující záření. (Ferlay a kol. 2015). 
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2.1.1.1 Metastatické šíření 

Šíření nádoru může probíhat lymfatickou nebo hematogenní cestou. V případě 

lymfatické cesty dochází ke vzniku metastáz nejprve v uzlinách plicního hilu a následně 

v mediastinálních a krčních uzlinách. V případě hematogenních metastáz jsou nejčastěji 

zasaženy nadledviny, játra, kosti a mozek (Povýšil a kol. 2007). 

2.1.2 Klasifikace nádorů plic 

Z biologického hlediska můžeme nádory dělit na benigní a maligní. Klasifikace nádorů 

plic z histologického hlediska vychází z mezinárodně uznávaných doporučení Světové 

zdravotnické organizace (WHO; World Health Organization), podle které lze nádory 

dělit na primární, zahrnující nádory různé histogeneze (nejčastěji epiteliální, 

mezenchymální a hematogenní) a na nádory sekundární, tedy metastatické. (Travis a 

kol. 2015). 

Maligní epiteliální nádory označujeme jako plicní karcinomy nebo také bronchogenní či 

bronchiální karcinomy. V současné době jsou děleny na malobuněčné (~13 %; SCLC, 

Small Cell Lung Carcinoma) a nemalobuněčné (~87 %; NSCLC, Non Small Cell Lung 

Carcinoma), které zahrnují nejčastější typy karcinomu plic jako jsou adenokarcinom 

(tvoří kolem 60 % všech karcinomů plic), dlaždicobuněčný karcinom (kolem 20 % 

karcinomů plic), a velkobuněčný nediferencovaný karcinom (kolem 5 % karcinomů 

plic), a další méně časté typy. 

2.1.2.1 Malobuněčný karcinom – SCLC  

Tento typ nádoru je tvořen buňkami s malým množstvím cytoplazmy, kulatého, 

oválného nebo vřetenitého tvaru. Imunohistochemicky lze v nádorových buňkách 

prokázat neuroendokrinním markery, jako je chromogranin a synaptofyzin (Povýšil a 

kol. 2007).  

2.1.2.2 Nemalobuněčný karcinom – NSCLC  

Nemalobuněčný karcinom plic je invazivní epiteliální maligní nádor. Tato skupina 

představuje 75 – 80 % všech karcinomů plic, a zahrnuje adenokarcinom, 

dlaždicobuněčný a velkobuněčný nediferencovaný karcinom (Kolář 2003). 
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2.1.2.2.1 Adenokarcinom 

Tento nádor je charakteristický přítomností žlázových formací s případnou produkcí 

hlenu. Vzniká většinou mimo bronchiální stroma a dle mikroskopických znaků se dělí 

na acinární, papilární, mikropapilární, solidní a s lepidickým růstem (Travis a kol 2015). 

2.1.2.2.2 Dlaždicobuněčný karcinom 

Tento typ nádoru se také označuje jako skvamózní karcinom. Jeho původ je 

v bronchiálním epitelu, kde vzniká nejprve dlaždicová metaplazie. V metaplastických 

oblastech dochází k různému stupni dysplazie až ke vzniku karcinomu in situ, kdy je 

zachována bazální membrána a nejsou patrné známky invazivního chování. Z této léze 

může vznikat rohovějící nebo nerohovějící invazivní dlaždicobuněčný karcinom 

(Povýšil a kol. 2007). 

2.1.2.2.3 Velkobuněčný karcinom 

Nediferencovaný karcinom, který při histologickém vyšetření není možné přiřadit ani 

k jednomu z výše uvedených typů karcinomů (Povýšil a kol. 2007). 

2.2 Prediktivní markery a cílená léčba NSCLC 

Prediktivními molekulárními markery jsou alterace genů, ať už amplifikace nebo 

mutace genu, které poskytují jedinci citlivost na danou léčebnou látku, nebo naopak 

přítomnost specifické mutace není vhodná pro započetí dané cílené biologické léčby 

(Rohan a kol. 2014). 

Obecně geny dělíme na onkogeny a tumor supresorové geny. Onkogeny vznikají 

z protoonkogenů, čili genů zajišťujících proliferační procesy v buňce a díky jejich 

dominantnímu fenotypu stačí pouze jedna mutovaná alela pro začátek tumorigeneze. Tumor 

supresorové geny jsou na rozdíl od onkogenů tzv. antiproliferační a vykazují recesivní 

fenotyp, takže k rozvoji tumorigeneze je zapotřebí inaktivace obou alel genu. (Foretová a 

kol. 2014). 

Mutace genů jsou různé. Nejčastější jsou jednobodové mutace, které mohou, ale nemusí 

vést ke změně kódující aminokyseliny, krátké nebo rozsáhlé delece, inzerce nebo 

komplexní přestavby, nebo ztráta či zmnožení počtu kopií daného genu (Klener 2011). 

Nádorové buňky NSCLC obsahují řadu somatických genetických abnormalit. Během 

tumorogeneze dochází k mnoha významným změnám na úrovni DNA. Nejčastěji tyto 

alterace postihují protoonkogeny ze signálních drah růstových faktorů a způsobují jejich 
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aktivaci a přeměnu na stále aktivní onkogeny. Část takových alterací je zásadní 

pro přežití nádorových buněk, tzv. driver mutace, část z nich buňkám uděluje selekční 

výhodu pro rychlejší růst a proliferaci, a to jsou tzv. passenger mutace. Mezi hlavní 

driver mutace plicního adenokarcinomu patří aktivace onkogenů pomocí aktivační 

mutace v genu EGFR a KRAS a translokace v genu ALK (Travis a kol. 2015, Rohan a 

kol. 2014). 

V posledních letech je jednou z možností terapie tzv. cílená biologická léčba. Je 

zaměřena na inhibici buněčných signálních drah. Nejčastěji se jedná o látky, které 

blokují povrchové tyrozinkinázové receptory nebo molekuly signálních kaskády uvnitř 

buněk. Biologická léčba inhibuje proliferaci a migraci buněk, blokuje produkci 

růstových faktorů a směřuje buňky k apoptóze. V klinické praxi se využívá skupina léků 

blokující signální cestu tyrozinkinázového receptoru pro epidermální růstový faktor 

(EGFR) a látky blokující nádorovou angiogenezi (Zatloukal 2009). 

2.2.1 EGFR 

Receptor EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) je protoonkoprotein, který patří 

do skupiny tyrozinkinázových receptorů. Je kódovaný genem EGFR lokalizovaným 

na krátkém raménku sedmého chromozomu 7p11.2 (OMIM#131550). Receptor je 

tvořen třemi částmi – doménou vázající ligand, transmembránovým úsekem 

a tyrozikinázovou doménou. Dojde-li k navázání ligandu, tedy růstového faktoru, 

proběhne dimerizace receptorů a následná autofosforylace tyrozinových zbytků 

C terminální části receptoru. 

Zvýšená exprese nebo mutace tohoto receptoru hraje klíčovou úlohu v patogenezi celé 

řady solidních nádorů, včetně NSCLC (Klener jr., a Klener 2013). 

Aktivační mutace genu EGFR má za následek vznik onkoproteinu, což je trvale 

aktivovaný receptor EGFR, který nezávisle na stimulaci vnějšími signály stále přenáší 

stimulační signály dovnitř buňky. To způsobuje nekontrolovatelnou proliferaci buněk, 

inhibici apoptózy a zvýší metastatický potenciál buňky. Testovány jsou vybrané mutace 

v exonech 18 – 21. Vybrané mutace detekované jednotlivými diagnostickými kity se 

mohou mírně lišit (Rohan a kol. 2014). 
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Tab. 1: Biologický charakter mutací EGFR  

Převzato: Rohan a kol. 2014 

 

Pro cílenou terapii plicních karcinomů s prokázanou mutací EGFR jsou v současné 

době nejčastěji používané preparáty getifinib a erlonitib (Rohan a kol. 2014). 

Z prediktivního hlediska mají význam mutace EGFR v exonu 20, které způsobují 

rezistenci k léčbě inhibitory tyrosinkináz. Primární rezistenci podmiňují duplikace nebo 

inzerce v exonu 20. Pro sekundární rezistenci je typická mutace p.T790M (Rohan a kol. 

2014). 

2.2.2 Přestavby genu ALK (AnaplasticLymfomaKinase) 

Gen ALK je lokalizován na krátkém raménku druhého chromozomu 2p23.2.-23.1 

(OMIM#105590) a kóduje transmembránový glykoprotein s tyrozinkinázovou aktivitou. 

U karcinomu plic dochází ke genetické přestavbě tohoto genu u přibližně 5% pacientů. 

U NSCLC dochází nejčastěji ke vzniku fúzního genu EML4/ALK, která vzniká inverzí 

na chromozomech 2p23 (ALK) a 2p21 (EML4).(Rohan a kol. 2014). Může však dojít i 

k jiným přestavbám a proto provádíme vyšetření pomocí zlomové sondy SPEC ALK 

Dual Color Break Aprt Probe (ZytoVision, Germany). 

Cílená léčba je vhodná pro pacienty s detekovanou přestavbou tohoto genu. I přes 

nízkou frekvenci výskytu této přestavby (~1-5 %), je vhodné analýzu zlomu provést, 

vzhledem k možnému benefitu z nasazení léčby crizotinibem (Rohan a kol. 2014). 

  

mutace exon biologický charakter mutace

delece

p.E746-A750del 19 aktivující

bodové mutace

p.L858R 21 aktivující

p.G719A/S 18 aktivující

p.L861Q 21 aktivující

p.T790M 20 rezistence na terapii

p.D716Y 19 rezistence na terapii

jiné

duplikace/inserce v oblasti 767–774 20 rezistence na terapii
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2.2.3 Přestavby genu ROS1 

Gen ROS1 je lokalizován dlouhém raménku šestého chromozomu 6q22.1 

(OMIM#165020). ROS1 patří do skupiny receptorů tyrosinkinázy. ROS1 fúze byly 

identifikovány u nemalobuněčného plicního karcinomu a jsou spojeny s využitím cílené 

biologické léčby crizotinibem (Rohan a kol. 2014). 

2.3 Materiál a metody využívané v laboratoři molekulární patologie 

2.3.1 Zpracovávaný materiál 

Vzorky karcinomů plic můžeme získat bronchoskopicky, torakoskopicky, 

transparietální biopsií pod CT kontrolou, mediastinoskopicky, případně resekcí při 

operačním zákroku (Skřičková a Kolek 2013). 

Takto odebraný materiál je po fixaci a transportu do laboratoře zpracován několika 

možnými metodami. Tkáň se zpracovává do parafínových bloků. Při odběru tekutiny 

s částečkami tkáně nebo plicního výpotku je vhodné použít cytologické zpracování, 

nejlépe metodu cytobloku (po zcentrifugování se k supernatantu přidá 96% alkohol 

a glycerol a vniklá sraženina se následně zpracuje do parafínového bloku). Výplach, 

který neobsahuje částečky tkáně lze zpracovat ve formě nátěru (Dundr a kol 2013). 

Nejčastějším materiálem pro analýzu prediktivních markerů v laboratořích molekulární 

patologie jsou archivní bločky formalínem fixovaných a do parafinu zalitých tkání, 

nejčastěji resekáty a endobiopsie plic, případně bronchů, dále cytobloky a cytologické 

nátěry barvené MGG. 

2.3.2 Molekulárně biologické metody 

2.3.2.1 Izolace nukleových kyselin  

Z tkání můžeme izolovat jak DNA, tak RNA. Izolace DNA je stěžejní krok pro 

vyšetření genů pomocí molekulárně biologických metod. Principy izolace 

deoxyribonukleové kyseliny vycházejí z jejích chemických vlastností. Jednou z nich je, 

že fosfátové skupiny, navázané esterovou vazbou na deoxyribózu, jsou silné kyseliny, 

které se při neutrálním pH chovají jako anionty. Další vlastnost umožňuje precipitaci 

DNA alkoholem. 
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Při zpracování nativní tkáně je třeba tkáň nejprve rozrušit buď kombinací mechanického 

a enzymatického štěpení, nebo pouze enzymaticky. Při zpracování tkáně fixované 

formalínem a zalité do parafínu se používá enzymatické natrávení. Následným použitím 

detergentů a proteinázy K dochází k lýzi buněk a denaturaci proteinů. Důležitou 

součástí izolace jsou inhibitory nukleáz, které by mohly vzorek DNA degradovat.  

Izolaci nukleových kyselin je možné provádět různými přístupy. Dříve nejčastěji 

používanou metodou byla fenol-chloroformová extrakce. Většina v současné době 

dostupných komerčních kitů je založena na adsorpci nukleových kyselin (NK) 

na silikátový povrch izolační kolonky. K adsorpci NK dochází v přítomnosti 

chaotropních solí v závislosti na koncentraci a pH prostředí. V několika postupných 

krocích se adsorbovaný genetický materiál promyje. Nukleová kyselina se eluuje 

z povrchu kolonky do deionizované vody nebo pufru s vysokou iontovou silou, který 

neobsahuje chaotropní soli (např. TE pufr- Tris-EDTA, pH 8). Další možností přípravy 

genetického materiálu pro následné analýzy je připravit buněčný lyzát (Průša 1997). 

2.3.3 Kontrola kvality nukleových kyselin 

Kontrola kvality nukleových kyselin je důležitý krok, který by měl být standardní 

součástí molekulární analýzy. Důvodem k takové kontrole je různorodost kvality DNA 

izolované z formalinem fixovaných a do parafinu zalitých tkání. Míra fragmentace 

DNA může mít vliv na výsledek analýzy a měla by být zohledněna při interpretaci 

výsledku. Dva základní parametry, které sledujeme, jsou tedy míra fragmentace DNA 

a koncentrace (Matura 2015). 

2.3.3.1 Elektroforetická separace 

Elektroforéza je separační molekulárně-biologická metoda, která se používá pro analýzu 

nukleových kyselin. 

Principem této metody je separace elektricky nabitých molekul v elektrickém poli podle 

velikosti. Nositelem náboje nukleových kyselin, případně PCR produktů, jsou záporně 

nabité fosfátové skupiny, proto při elektroforéze migrují od katody k anodě. Fragmenty 

nukleových kyselin či PCR produktů se separují dle své molekulové hmotnosti. 

Pro separaci nukleových kyselin se používají polyakrylamidové nebo agarózové gely. 

Polyakrylamid tvoří propen amid a N,N′-metylen-bisakrylamid. Agaróza je lineární 

polysacharid složený z β-D-galaktopyranózy a 3,6-anhydro-β-L-galaktopyranózy. Gel 

má síťovitou strukturu s póry, jejichž hustotu lze ovlivnit množstvím použité agarózy. 
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Různé hmotnostní procento agarózy je vhodné pro různé velikosti separovaných 

molekul nukleových kyselin. Agarózové gely, podle použité hustoty, separují molekuly 

o velikosti od několika desítek bp (base pairs - počet párů komplementárních bazí 

v nukleotidech) až po 50 kbp. Polyakrylamidové gely se používají pro separaci menších 

molekul (10 – 1000 bp). Pro eletroforetické dělení je také důležitá volba pufru, který je 

použit pro přípravu gelu a slouží jako vodič. 

Rychlost pohybu molekul nukleových kyselin se označuje jako elektroforetická 

pohyblivost. Platí nepřímá úměra mezi elektroforetickou pohyblivostí a logaritmem 

velikosti molekuly. Pro vyhodnocení používáme porovnání s velikostním standardem, 

jehož přesná hodnota byla stanovena sekvenováním.  

Pro vizualizaci separovaných molekul se používá interkalační barvička. Dříve často 

používaný ethidium bromid, je vzhledem ke svým toxickým a karcinogenním 

vlastnostem nahrazován méně škodlivými látkami. Tuto látku přidáváme do gelu před 

jeho polymerací. Po dokončené separaci gel vystavíme ultrafialovému záření, které 

vizualizuje fragmenty nukleových kyselin jako oranžové proužky (Šmarda a kol. 2010). 

2.3.4 Kvantitativní stanovení nukleových kyselin 

Stanovení koncentrace DNA je možné provádět spektrofotometricky nebo 

fluorometricky. Koncentraci NK obvykle uvádíme v ng/l. 

2.3.4.1 Spektrofotometrické měření 

Konjugované elektrony heterocyklických bazí nukleových kyselin absorbují UV záření 

v rozmezí 230 až 320 nm s absorpčním maximem při 260 nm. Pro správné určení 

koncentrace nukleových kyselin na základě absorbance při 260 nm je nezbytná čistota 

vzorku. Posouzení čistoty vzorku provádíme na základě poměru absorbancí 

260/280 nm. Hodnota tohoto poměru by se pro kvalitní DNA měla nacházet v rozmezí 

1,8 – 2,0. Pokud je tato hodnota nižší, znamená to, že je vzorek kontaminován proteiny. 

2.3.4.2 Fluorometrické měření 

Tato metoda je vhodná pro malé množství nukleové kyseliny nebo pro vzorek 

kontaminovaný proteiny. Proto je toto měření v případě DNA izolované z parafinových 

bločků přesnější. Při vyhodnocení koncentrace se používá metoda kalibrační křivky se 

standardy o známé koncentraci (Kočárek 2007). 
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2.3.5 Polymerázová řetězová reakce – PCR 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně biologická metoda, která slouží 

k namnožení cílových fragmentů, abychom je byly schopni detekovat dostupnými 

metodami. Principem metody je replikace úseku DNA, která probíhá v cyklicky se 

opakujících enzymových syntézách nových řetězců na úsecích DNA ve směru 5′→ 3′ 

působením DNA polymerázy. Cílový úsek nukleotidové sekvence je vymezen dvěma 

primery. Primery jsou oligonukleotidy o známé sekvenci a zpravidla obsahují 20 – 25 

nukleotidů, které hybridizují k antiparalelním vláknům DNA. K syntéze se používají 

termostabilní polymerázy, které se získávají z termofilních organizmů, např. Taq DNA 

polymeráza z Thermus aquaticus. Cyklické střídání teplot umožňuje denaturaci vláken 

(92 – 94 °C), hybridizaci primerů (30 – 65 °C) a elongaci komplementárního vlákna 

(teplota dle typu polymerázy 65 – 75 °C). DNA-polymeráza připojuje 3'-OH nové 

nukleotidy a tím dochází k prodlužování řetězce ve směru 5‘ → 3‘. Celý proces probíhá 

v termocykleru. Teplota se mění automaticky v naprogramovaných časových 

intervalech. Optimální počet cyklů je obvykle v rozmezí 25 – 40 cyklů. Počet cyklů je 

limitován i životností DNA polymerázy. Během tohoto opakování roste exponenciálně 

počet kopií vybraného úseku DNA. Teoretický výtěžek je 2n-1, kde n je počet 

uskutečněných cyklů. Produkty PCR můžeme rozdělit pomocí elektroforézy nebo je 

použít k dalším vyšetřením. V současnosti existuje množství různých modifikací, které 

z tohoto postupu vychází. (Šmarda a kol. 2010, Kočárek 2007). 

2.3.6 Vliv fixace tkáně na kvalitu DNA 

DNA extrahovaná z formalinem fixovaných a do parafinu zalitých tkání je často 

fragmentovaná (Obr. 6 a 7) a/nebo chemicky modifikovaná, což může ovlivnit účinnost 

PCR amplifikace nebo jí dokonce znemožnit. Amplifikaci mohou negativně ovlivnit i 

zbytky fixačních činidel, které nejsou během izolace odmyty. Fragmentace DNA a 

nečistoty znemožňují přesnou kvantifikaci, což vyplývá i z měření koncentrace 

fluorometricky a spektrofotometricky (Matura 2015). (Obr. 7). 

Kvalita DNA ve vzorku je tedy zásadně ovlivněna v preanalytické fázi v průběhu 

fixace. Záleží na kvalitě a charakteristikách vstupního materiálu, na kvalitě fixačního 

činidla (10% formalín s neutrálním pH) i na době fixace. Fixace formalínem způsobuje, 

kromě fragmentace vláken NK, vznik kovalentních vazeb jak mezi DNA a DNA 

vazebnými proteiny, tak i mezi DNA vlákny, což je modifikace, která znemožní 
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polymeráze nasednout na DNA vlákno a amplifikovat cílovou oblast. Formalín může 

způsobovat i modifikaci bází nukleových kyselin a tedy změnu genetické informace. 

Můžeme tedy říci, že čím déle se tkáň nachází ve fixačním činidle a čím menší objem 

má fixovaná tkáň, tím závažněji je snížena kvalita genetického materiálu. Na kvalitu 

DNA může mít vliv i kvalita xylenu, který se používá při izolaci NK pro deparafinaci 

řezů z parafinových bločků (Matura 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Ukázka rozdílu ve fragmentaci DNA izolované z (A) parafinových bločků a z (B) 

čerstvě zamražené tkáně; St – standard 100, 200, 300 bp. 

Zdroj: Elektroforéza byla provedena v Laboratoři molekulární patologie, Ústav 

patologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

 

Obr. 7: Ukázka heterogenní kvality DNA izolované z různých materiálů a vliv kvality 

DNA na kvalitu amplifikace 

Zdroj: Elektroforéza byla provedena v Laboratoři molekulární patologie, Ústav 

patologie 1. LF UK a VFN v Praze. 
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Heterogenní kvalita DNA byla testována na vzorcích 1-14 a vliv kvality DNA na 

amplifikaci ukazují vzorky 12-14. 

Vzorky pocházejí z různých materiálů: plíce (DNA pro vyšetření mutací v genu EGFR), 

BRAF – maligní melanom (DNA pro vyšetření mutací v genu BRAF), CRC 

kolorektální karcinom (DNA pro vyšetření mutací v genech KRAS, NRAS a případně 

BRAF); Nanodrop – spektrofotometrické měření koncentrace; Qubit – fluorometrické 

měření koncentrace; PCR – značí PCR produkt specifických fragmentů vyšetřovaných v 

genu KRAS. 

2.3.7 Fluorescenční hybridizace in situ (FISH) 

Hybridizační metody jsou založeny na identifikaci určitých sekvencí DNA, pomocí 

uměle připravených komplementárních oligonukleotidových sond. Jejich velikost se 

pohybuje v rozmezí několika kb (103 bp) až jedné Mb (106 bp) a jsou fluorescenčně 

značeny. K odečtení signálu se používá fluorescenční mikroskop. 

Principem hybridizace je spojení dvou komplementárních řetězců nukleových kyselin, 

které jsou v tomto případě různého původu. Jedním je vyšetřovaný materiál a druhým je 

sonda. 

Hybridizaci přímo v biologickém materiálu, označujeme jako hybridizace in situ (ISH). 

Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) probíhá v tkáni fixované na sklíčku. Citlivost 

hybridizace je závislá na počtu bazí a komplementaritě sondy, na koncentraci 

a specifické aktivitě sondy a na potlačení nespecifických vazeb. (Průša 1997, Kočárek 

2007). 
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3 Cíle práce 

V rámci zpracování této bakalářské práce jsou hodnoceny vybrané vyšetřené prediktivní 

markery u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).  

Hlavními cíli předkládané práce jsou: 

 Zhodnocení kvality genomové DNA pro molekulární analýzu prediktivních 

markerů. 

 Analýza vybraných somatických mutací genu EGFR pomocí komerčních 

certifikovaných kitů používaných v rutinní diagnostice. 

 Analýza genových přestaveb genu ALK pomocí fluorescenční in situ 

hybridizace. 

 Popis frekvence a spektra těchto mutací a porovnání výsledků s dostupnou 

studií. 
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4 Materiál a metody 

Pacienti byli diagnostikováni v letech 2014 a 2015 ve Všeobecné fakultní nemocnici 

v Praze a vzorky nádorů analyzované v této práci byly vyšetřeny v Laboratoři 

molekulární patologie na Ústavu patologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v 

Praze. Celkem je do studie zahrnuto 190 případů pro vyšetření EGFR a 28 případů pro 

vyšetření ALK. Oba vyšetřované soubory se liší v počtu vyšetřovaných pacientů. 

Vnitřně nastavený postup zpracování vzorku zahrnuje pouze analýzy vyžádané 

klinickým lékařem a u některých vzorků byla vyžádána pouze analýza mutace genu 

EGFR, a u některých vzorků bylo vyšetření ALK provedeno pouze 

imunohistochemicky a vyšetření zlomů genu ALK v případě negativního 

imunohistochemického výsledku nebylo konfirmováno metodou FISH. 

Vyšetřované vzorky byly buď formalinem fixované a do parafinu zalité tkáně, nejčastěji 

endobiopsie, méně často resekáty nebo cytoblok. V případě analýzy mutací genu EGFR 

mohl být vstupním materiálem i nátěr barvený May-Grünvald-Giemsa. 

Před vlastní analýzou určil patolog, zda je kvalita a množství vzorku dostačující pro 

vyšetření pomocí molekulárně biologických metod. Pokud ano, označil na preparátu 

oblast vhodnou pro izolaci DNA a odhadl procentuální zastoupení nádorových buněk. 

Typ materiálu a procentuální zastoupení nádorových buněk jsou rozhodující faktory pro 

volbou dalšího zpracování a analýzy, vzhledem k rozdílné citlivosti používaných metod. 

Minimální kritéria pro vyšetřovaný vzorek byly 10 % nádorových buněk a minimálně 

200 nádorových buněk v jednom řezu v případě analýzy mutací v genu EGFR. 

V případě, že podíl nádorových buněk v celém řezu byl nižší než 10 %, bylo nutné 

navýšit počet nádorových buněk pomocí makrodisekce (Obr. 8) či laserové 

mikrodisekce. Pro FISH vyšetření bylo nutné mít dostatečné množství materiálu, aby 

mohlo být hodnoceno 50-100 nádorových jader. 
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Obr. 8: Makrodisekce 

A - řez na skle, barvený HE. Patolog označí oblast určenou pro makrodisekci a 

odhadne procento nádorových buněk; B - parafinový blok, skalpelem je oříznutá oblast 

odpovídající označení na HE-řezu; C - příklad značení na HE-řezech pro makrodisekci 

a odhadnuté procento nádorových buněk. Zdroj: Materiál zpracovaný v Laboratoři 

molekulární patologie Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze. 

4.1 Izolace DNA 

Většina dostupných komerčních izolačních kitů pro rutinní praxi využívá principu 

adsorpce nukleových kyselin na silikátový povrch izolační kolonky. V této práci byl 

použit kit Cobas® DNA Sample Preparation Kit.(Roche, Basilej, Švýcarsko) a 

postupováno bylo dle instrukcí výrobce. 

4.1.1 Pracovní postup 

Všechny roztoky jsme promíchali a ekvilibrovali na laboratorní teplotu. Před prvním 

použitím jsme rekonstituovali proteinázu K (PK) a připravili promývací pufry (wash 

buffer) WB I a WB II. 

Dva termobloky jsme předehřáli na 56°C a 90°C. 

4.1.1.1 Deparafinace FFPE řezů na sklíčkách (pro makrodisekci) 

Vložili jsme sklíčko s 5μm FFPE řezem do kyvety s xylenem a následně s absolutním 

etanolem, aby proběhla deparafinace a odvodnění materiálu. 

Seškrábli jsme oblast odpovídající označení patologem na HE sklíčku sterilním 

skalpelem (sterilní žiletkou nebo plastovou špičkou) a přenesli do zkumavky s roztokem 

DNA TLB/PK. 

A B 
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4.1.1.2 Deparafinace FFPE řezů neumístěných na sklíčkách 

Vložili jsme jeden až dva (celková plocha řezů = 1 cm2) 5μm FFPE řezy do 1,5 ml 

zkumavky.  

Přidáním xylenu a následně absolutního etanolu jsme odparafinovali a odvodnili 

vložené řezy. 

Přidali jsme TLB (tkáňový lytický pufru) a proteinkinázu K. 

4.1.1.3 Izolace DNA 

Zkumavky obsahující deparafinovanou tkáň a roztok DNA TLB/PK jsme vložili 

do termobloku předehřátého na 56°C a inkubovali 60 min, přemístili jsme zkumavky 

do termobloku předehřátého na 90°C a inkubovali dalších 60 min. Přidali jsme roztok 

PBB (protein binding buffer) a izopropanol. Veškerou tekutinu jsme přenesli na 

kolonku a postupovali podle standardního návodu izolací DNA. 

a) pro velké vzorky (resekáty) jsme eluovali do 2x30 μl roztoku DNA EB (eluční pufr) 

b) pro malé vzorky (endobiopsie, punkce) jsme provedli eluci do 40 μl roztoku DNA 

EB 

4.2 Elektroforéza nukleových kyselin 

Agarózovou elektroforézu jsme využili ke zhodnocení kvality DNA a PCR produktů, 

před další analýzou. 

4.2.1 Horizontální agarózová elektroforéza 

Pro tuto metodu potřebujeme zásobní roztok: 20x TBE pufru a 2% roztok agarózy.  

Na jeden gel jsme potřebovali asi 50 ml 2% agarózy, do které jsme přidali interkalační 

barvičku pro vizualizaci DNA a PCR produktů, dodržovali jsme poměr 50μl 

agarózy+1μl GelRed (Biotium, USA). Do elektroforetické vany jsme nalili 1x TBE pufr 

tak, aby byly ponořeny elektrody a aby byl gel převrstven cca 1cm.  

Do zkumavek jsme připravili vzorky smísením: 3μl PCR produktu nebo 3μl DNA 

vzorku + 1μl 6x Orange LD (LoadingDye). 

Napipetovali vzorky do jamek gelu. Na zdroji pro elektroforézu jsme nastavili 

120V/400mA, 30-60 min (pro 2% gel). DNA se pohybuje od katody k anodě. 

Po skončení elektroforézy jsme gel vyjmuli a přenesli na transluminátor, kde jsme gel 

vyfotili. 
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4.3 Kvantitativní stanovení nukleových kyselin 

Stanovení koncentrace DNA jsme prováděli spektrofotometrickou nebo 

fluorometrickou metodou v závislosti na další použité analytické metodě. 

4.3.1 Spektrofotometrická metoda 

Koncentraci DNA jsme měřili na Nanodropu 2000 hned po izolaci DNA. 

Na úvodní obrazovce softwaru Nanodrop 2000/2000c jsme vybrali možnost Nucleic 

acid. 

Před měřením bylo nutné provést stanovení nulové hodnoty tzv. BLANK tj. pufr/voda, 

stejný roztok, do kterého byla DNA eluována. 

Každý vzorek jsme měřili dvakrát a počítali jsme průměrnou hodnotu. 

4.3.1.1 Hodnocení čistoty DNA 

Křivka by měla vykazovat hladký průběh s maximem absorpčního spektra při 260 nm. 

Sledovali jsme poměr 260/280 nm, optimální hodnota je okolo 1,8, kdy je roztok 

považován za roztok čisté DNA bez kontaminace (proteiny a dalšími organickými 

nečistotami). 

4.3.2 Fluorometrická metoda 

Pro fluorometrickou kvantifikaci jsme používali komerční kit Qubit® assaytubes, 

Qubit® dsDNA HS AssayKit a fluorometr Qubit (Life technologies, MA, USA).  

Součástí měření vzorků bylo proměření kalibrační křivky z dvou dodávaných standardů. 

Pokud bylo měření koncentrací mimo detekovatelný rozsah, na obrazovce se zobrazilo: 

Out of range too LOW (příliš nízká)/ Out of range too HIGH (příliš vysoká).  

Při příliš vysoké („too HIGH“) koncentraci: jsme zásobní DNA 10x naředili do nové 

zkumavky a takto naředěnou DNA jsme znovu změřili. V tomto případě jsme výslednou 

koncentraci přepočítali (vynásobit 10x finální koncentraci, kterou automaticky 

vypočte/zobrazí fluorometr Qubit).  

Při příliš nízké („too LOW“) koncentraci: ve všech následujících analýzách jsme 

používali maximální možný objem DNA vzorku.  
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4.4 Polymerázová řetězová reakce – PCR 

V naší laboratoři zpracováváme DNA buď metodou PCR a následnou hybridizací nebo 

variantou real-time PCR, při které dochází k přímé kvantifikaci PCR produktu. 

4.4.1 Real-Time PCR Cobas 

Pro analýzu jsme použili kit cobas® EGFR Mutation Test (Roche, Basilej, Švýcarsko). 

Test mutace genu EGFR cobas® je založen na PCR amplifikaci a detekci cílové DNA 

pomocí komplementárních párů primerů a oligonukleotidových sond značených 

fluorescenčním barvivem. Test je určen k detekci mutací: G719X (G719A, G719C 

a G719S) v exonu 18, delece a komplexní mutace zasahující exon 19, S768I, T790M 

a inserce v exonu 20, a L858R v exonu 21. 

Detekce mutací probíhá v analyzátoru cobas z 480. V každém cyklu je zařazena 

kontrola mutace a negativní kontrola pro potvrzení platnosti cyklu. 

4.4.1.1 Pracovní postup 

Měření koncentrace DNA jsme provedli spektrofotometricky (Nanodrop). 

Koncentrace zásobní DNA byla ≥ 2 ng/ul. V případě nižší koncentrace DNA jsme 

použili neředěnou zásobní DNA.  

Vytemperovali jsme všechny potřebné reagencie na pokojovou teplotu, vortexovali 

a stočili. 

Připravili jsme pracovní mixy (MMX-1, MMX-2 a MMX-3) do sterilní jednorázové 1,5 

ml zkumavky. Množství jednotlivých master mixů a MGAC jsme zvolili dle počtu 

vyšetřovaných vzorků a mutační a negativní kontroly. 

Do mikrotitrační destičky jsme pipetovali 25 μl připraveného MMX a 25 μl naředěné 

DNA nebo mutační či negativní kontroly. 

Opatrně jsme přelepili destičku folií (nesmí dojít k porušení, poškrábání folie, 

nezanechávat otisky, mohla by být narušena optická detekce). 

Vlastní analýza probíhala v přístroji Cobas z480. Načetli jsme čárový kód mikrotitrační 

destičky, kód soupravy pro izolaci a kód setu EGFR Mutation Test. 

Zadali jsme počet vzorků a doplnili identifikační údaje jednotlivých vzorků. 

Po vložení mikrotitrační destičky do analyzátoru se automaticky spustila analýza. 

4.4.1.2 Vyhodnocení výsledků 

Jestliže byl invalidní některý ze vzorků, přezkoumali jsme kvalitu vstupního materiálu, 

a zda byl dodržen pracovní postup, a vyšetření jsme opakovali s nově naředěným 



27 

 

vzorkem DNA, popřípadě s nově izolovanou DNA daného vzorku. Pokud byla kvalita a 

množství vstupního materiálu nedostatečná, hodnotili jsme jako „výsledek analýzy 

nelze interpretovat“. 

4.4.2 PCR s následnou hybridizací 

Pro analýzu jsme použili kit EGFR StripAssay (ViennaLab, Austria). Test mutace je 

založen na multiplexní PCR a reverzní hybridizaci PCR produktů na stripu 

s imobilizovanými mutačně specifickými a kontrolními oligonukleotidy. K vizualizaci 

dochází s použitím streptavidin alkalické fosfatázy a barevného substrátu.  

4.4.2.1 Pracovní postup 

Měření koncentrace DNA jsme provedli fluorometricky (Qubit). 

Přípustné rozmezí vstupní koncentrace DNA je 1-10 ng/μl. V případě nižší koncentrace 

DNA jsme použili neředěnou zásobní DNA.  

Naředili jsme pracovní koncentraci (0,2 U/μl) Taq DNA Polymerase 

v TaqDilutionBuffer. Pro každý vzorek jsme připravili na ledu PCR reakční mix:  

15 μl Amplification Mix  

5 μl naředěné Taq DNA Polymerase (tj. 1 U)  

5 μl pracovního roztoku DNA.  

Zkumavky jsme vložili do termocykléru a spustili program “Strip KRAS_BRAF” 

(37°C.10min, 94°C.2 min; 35x ( 94°C. 60s, 70°C . 50s, 56°C . 50s, 60°C. 60s); 60°C. 3 

min); 15°C forever.  

Po ukončení programu jsme zkumavky uchovávali v lednici 2-8°C . 

Dalším krokem byla reverzní hybridizace. Bylo důležité před započetím hybridizace 

temperovat pracovní roztoky. WashSolution A a Hybridization Buffer jsme předehřáli 

na 46°C, DNAT, WashSolution B, Conjugate Solution, Color Developer na laboratorní 

teplotu. 

Připravili jsme směs 10 μl roztoku DNAT a 10 ul PCR produktu a inkubovali při 

laboratorní teplotě. 

Přidali jsme roztok Hybridization Buffer a vložili strip. Inkubovali jsme 30 min při 46ºC  

Následovalo několik promývání v roztoku WashSolution A (předehřátý na 46ºC), 

v různých časových intervalech. Pokračovali jsme přidáním roztoku Conjugate 

Solution. 

Následovalo další opakované promývání v roztoku WashSolution B. 
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Přidali jsme roztok Color Developer a inkubovali ve tmě. 

Proužky jsme nechali oschnout ve tmě na filtračním papíru nebo jiném savém materiálu.  

Proužky jsme nevystavovali intenzivnímu světelnému záření.  

4.4.2.2 Vyhodnocení výsledků 

Osušené stripy (proužky) jsme nalepili na vyhodnocovací list (dodávaný s kitem). 

Výsledky jsme vyhodnotili pomocí softwaru StripAssayEvaluator.   

4.5 Fluorescenční in situ hybridizace 

Metoda je založena na komplementárním párování vyšetřované DNA v jádrech 

a specifické fluorescenčně značené sondy SPEC ALK Dual Color Break Apart Probe 

(ZytoVision, Germany). 

4.5.1 Pracovní postup 

Před zahájením práce jsme nastavili vyhřívaný blok na 50°C, inkubátor na 39°C a vodní 

lázeň na 86°C. 

Preparáty jsme odparafinovali v xylenu a odvodnili v 96% etanolu. 

Do inkubátoru jsme dali temperovat pufr pro proteázu na 39°C. Ve vodní lázni jsme 

temperovali roztok NaSCN na 86°C. 

Preparáty jsme inkubovali v řadě následujících roztoků: 0,2M HCI, redestilovaná voda, 

oplachovací pufr (2x SSC,pH 7), roztok NaSCN při 86°C, redestilovaná voda, 

oplachový pufr (2x SSC,pH 7). 

Pro enzymatické natrávení preparátů tkáň pro vyšetření chromozomálních zlomů 

zasahující gen ALK jsme inkubovali v roztoku proteázy, pH 2, při 38 ±1° C po dobu 

75 minut. 

Preparáty jsme fixovali ve 4% pufrovaném formalínu, promyli v oplachovém pufru. 

Po usušení byly preparáty připravené pro hybridizaci sondy, ALK – ZytoLight SPEC 

ALK Dual Color Break Apart Probe (ZytoVision, Germany). 

Pro následující denaturaci a hybridizaci jsme nechali sondu temperovat na laboratorní 

teplotu. Nanesli jsme roztok sondy (3-10 μl dle velikosti preparátu) na sklo se vzorkem 

a překryli vyčištěným krycím sklíčkem. Krycí sklíčko jsme zalepili vhodným lepidlem 

(např. Fixogum), aby nedošlo k vysychání preparátu. Denaturace probíhala při 

75°C/10 minut v hybridizéru ThermoBrite. Hybridizace pokračovala přes noc (18-22h) 

při 37°C v ThermoBrite.  
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Následující den jsme provedli odmytí nenavázané sondy ve vodní lázni při 76°C. 

Následovala dehydratace v etanolové řadě 70, 85 a 96%. Inkubovali jsme v roztoku 

DAPI, kde došlo k dobarvení jader vyšetřované tkáně. Na krycí sklíčko jsme nanesli 

podle velikosti preparátu 5-10 μl roztoku antifade, který eliminuje vysvěcování 

preparátu, a překryli krycím sklíčkem. Do vyhodnocení jsme uchovávali preparáty 

v mrazáku při -20°C.  

4.5.2 Vyhodnocení výsledků 

Výsledky odečítá lékař patolog ve fluorescenčním mikroskopu. Počítají se signály u  50 

jader, ve sporných případech ještě dalších 50 jader a hodnotí se procento patologických 

změn v jádře: zlom genu ALK (1O1G1F); amplifikace genu ALK (3 a více fúzních 

signálů); ztráta intersticiální oblasti DNA genu ALK.  
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5 Výsledky 

V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny klinická data pacientů a výsledky 

vyšetření (Tab. 2-3, Obr. 9-11). 

Tab. 2: Vyšetření EGFR 

klinická data/vyšetření EGFR 190 případů NSCLC (%) 

pohlaví   

muži  108 (56,84) 

ženy  82 (43,16) 

věk   

55 až 80 let  163 (85,79) 

<55 let nebo >80 let  27 (14,21) 

výsledek   

bez detekované mutace (WT)  158 (158/173; 91,33 %) 

detekovaná mutace (MUT)  15 (15/173; 8,67 %) 

nelze vyšetřit *  17 (17/190; 8,95 %) 

použitá metoda   

Cobas (Roche)  144 (75,79) 

StripAssay (Viennalab)  46 (24,21) 

*analýza nebyla dokončena nebo výsledek nemohl být interpretován nejčastěji          

v důsledku nedostatečného množství materiálu nebo nízké kvality DNA 

způsobené během preanalytické přípravy (např. degradace DNA vlivem fixace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Procentuální zastoupení WT a MUT EGFR z vyšetřených vzorků (tzn. bez 

výsledků, které nebylo možné vyšetřit). WT – bez detekované mutace; MUT – mutace 
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Obr. 10: Spektrum vyšetřených mutací EGFR ve vyšetřených vzorcích (tzn. bez 

výsledků, které nebylo možné vyšetřit).  

Tab. 3: Vyšetření genu ALK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exon 19 delece

27 %

exon 20 inserce

13 %

exon 20 S768I

7 %
exon 20 

p.T790M

7 %

exon 21 

p.L858R

46 %

Spektrum mutací EGFR exon 19 delece

exon 20 inserce

exon 20 S768I

exon 20 p.T790M

exon 21 p.L858R

klinická data/vyšetření ALK 28 případů NSCLC (%) 

pohlaví   

muži  16 (57,14) 

ženy  12 (42,86) 

věk   

55 až 80 let  23 (82,14) 

<55 let nebo >80 let  5 (17,86) 

výsledek   

bez zlomu  17 (17/19; 89,47 %) 

zlom  2 (2/19; 10,53 %) 

nelze vyšetřit *  9 (9/28; 32,14 %) 

*analýza nebyla dokončena nebo výsledek nemohl být interpretován nejčastěji 

v důsledku nedostatečného množství materiálu nebo nízké kvality DNA 

způsobené preanalytické přípravě (např. degradace DNA vlivem fixace). 
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Obr. 11 Procentuální zastoupení zlomu genu ALK ve vyšetřených vzorcích (tzn. bez 

výsledků, které nebylo možné vyšetřit). 
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6 Diskuze 

Spektrum mutací se liší v různých populacích dle etnické příslušnosti, pohlaví, a dále je 

rozdílné u kuřáků a nekuřáků a liší se i v rámci různých histologických typů NSCLC. 

Zpracovaný soubor zahrnuje 190 pacientů – 108 mužů (59 %) a 82 žen (43 %). Ve 

věkovém rozpětí 55 – 80 let bylo 163 pacientů (86 %) mladší než 55 nebo starší 80 let 

27 pacientů (14 %). 

Vzorky byly zpracovány metodou Cobas 144 (76 %) nebo metodou StripAssay 46 (24 

%). O použité metodě rozhodovalo množství vstupního materiálu vzhledem k citlivosti 

metod a také provozní a ekonomická stránka, zejména při vyšetření Cobas. Ze 190 

pacientů nebyla detekována mutace u 158 nemocných (83 %), celkem u 15 pacientů (8 

%) byla prokázaná pozitivní mutace EGFR u 17 pacientů (9 %) nebylo možné 

interpretovat výsledek. Po vyřazení nehodnotitelných výsledků byl v 91 % výsledek bez 

mutace a v 9 % byla prokázána mutace.  

Spektrum prokázaných mutací bylo následující: exon 19 delece 4 pacienti (27 %), 

exon 20 inserce 2 pacienti (13 %), exon 20.S768I 1 pacient (7 %), exon 20 p.T790M 

1 pacient (7 %) a exon 21 p.L858R 7 pacientů (46 %).  

Metodou FISH bylo testováno 28 pacientů 16 mužů (57 %) a 12 žen (43 %). 

Ve věkovém rozpětí 55 – 80 let bylo 23 pacientů (82 %), mladší než 55 nebo starší 

80 let 5 pacientů (18 %). Detekován zlom genu ALK byl u 2 pacientů (7 %) bez zlomu 

bylo 17 (61 %) a 9 vzorků (32 %) nebylo možné vyhodnotit. Po vyřazení 

nehodnotitelných výsledků byl v 89 % výsledek bez zlomu a v 9 % byl prokázán zlom.  

Podle studie (Lindeman et al 2013) je celosvětově udáváno 76 % bez prokázané mutace 

EGFR a 24 % mutovaných vyšetření. Stejná studie uvádí procentuální spektrum mutací 

toto: exon 19 delece 45 %, exon 20 inserce 4 – 10 %, exon 20.S768I 1 – 2 %, exon 20 

p.T790M 2 % a exon 21 p.L858R 40 %. Pro zlom genu ALK udává 4 – 5 %. 

Všechny kroky v průběhu vyšetření mohou mít vliv na dosažení validního výsledku.  

Zpracování materiálu v preanalytické fázi má zásadní význam pro kvalitu DNA.  

Spektrofotometrické měření je v případě DNA z parafinových bloků méně vhodné, 

protože není možné odlišit DNA, která má absorpční maximu při 260 nm od dalších 

nečistot, které mohou absorbovat při stejné vlnové délce. Používat tuto metodu však 

doporučuje výrobce dodávající kit cobas® EGFR Mutation Test (Roche). 

Výhodnějším a přesnějším měřením se pak stává fluorometrické měření, které 

umožňuje měřit specificky dvouvláknovou DNA. Nicméně naměřená koncentrace 
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daného vzorku se liší i v závislosti na míře fragmentace. Toto měření předchází 

vyšetření kitem EGFR StripAssay (ViennaLab, Austria). 

V závěru diskuse bych ještě uvedla srovnání metod FISH a PCR. Jedním z rozdílů je 

délka používané sondy a primerů. Sondy FISH mají velikost v řádu stovek kilobází, na 

rozdíl od primerů pro PCR, které jsou v řádech stovek párů bází. Větší délka sond pro 

FISH umožňuje vyšetřit poměrně dlouhé úseky DNA, a tím se zvyšuje možnost záchytu 

chromozomálních změn. 

Při hodnocení metody FISH je k dispozici vzorek, ve kterém je možné morfologické 

zhodnocení a rozlišení nádorové buněčné populace. Metoda PCR pracuje s celou tkání a 

případná příměs nenádorových buněk může ovlivnit výsledek vyšetření (Mrhalová a 

Kodet 2013). 
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7 Závěr 

Tato práce ukazuje na velmi důležitou úlohu preanalytické fáze zpracování materiálu 

před vlastní molekulární analýzou. Kvalitu a kvantitu DNA je nesporně důležité 

hodnotit před zahájením vyšetření zejména při použití metod založených na PCR.  

Výsledky vyšetřených pacientů v této práci ukazují ve srovnání s uvedenou studií mírně 

odlišné procentuální hodnocení. Tento rozdíl může být dán tím, že rozdílné zastoupení 

mutací závisí na etnickém složení sledovaných pacientů. U asijské populace jsou tyto 

hodnoty vyšší. Dalším důvodem rozdílných hodnot je nepochybně také malý soubor 

hodnocených pacientů. 

Při vyšetření pacientů je velmi důležitá spolupráce klinický lékařů, patologů a 

molekulárně genetickou laboratoří. Jejich společný postup v oblasti diagnostiky a 

následné léčby je přínosem pro pacienty. 

Prediktivní diagnostika má důležitou úlohu v klinické onkologii. Na závěr je vhodné 

zmínit, že vývoj v oblasti cílené léčby je aktuální tématikou. Klinické studie, které 

probíhají, přinesou další preparáty pro léčbu a zkvalitnění života nemocných pacientů. 
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8 Zkratky 

ALK 
AnaplasticLymfomaKinase – tyrozinkinázový receptor ALK 

bp base pairs – páry bazí 

DAPI 4‘, 6 – diamidino – 2 – phenylindole, fluorescenční barvivo 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EGFR 

EpidermalGrowthFactor Receptor – receptor pro epidermální růstový 

faktor 

EML 4 echinodermmicrotubuleassociated protein like 4 

FFPE formalínem fixovaná a do parafínu zalitá tkáň 

FISH fluorescenční in situ hybridizace 

HE barvení Hematoxylin-Eosin 

ISH in situ hybridizace 

kbp kilo base pairs 

NK nukleové kyseliny 

NSCLC nemalobuněčný karcinom plic (Non Small Cell Lung Carcinoma) 

PCR polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction)  

PK proeináza K 

ROS 1 tyrozin kinázový receptor ROS 1 

SCLC malobuněčný karcinom plic (Small-Cell Lung Carcinoma)  

UV ultrafialové záření 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
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