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Úvod 
 Kolorektálny karcinóm (CRC) je v súčasnosti významným medicínskym 
a spoločenským problémom, ktorý postihuje ľudí všetkých vekových a etnických skupín. 
Pochopenie molekulárnych mechanizmov rozvoja CRC umožňuje cielený prístup k prevencii, 
diagnostike a rovnako aj k liečbe tohto ochorenia (1). V rozvoji CRC zohráva významnú úlohu 
MAP-kinázová (kinázovej (Mitogen Activated Protein kinase, MAPK) signálna dráha, ktorá 
reguluje proliferáciu, diferenciáciu, prežívanie a apoptózu buniek. U pacientov s CRC 
dochádza k abnormálnej aktivácii MAPK dráhy z dôvodu mutácií v génoch KRAS, NRAS 
a BRAF, ktoré sú súčasťou tejto bunkovej signalizácie (2). 27% až 56% pacientov s CRC má 
somatickú mutáciu v géne KRAS. Frekvencia mutácií NRAS u pacientov s CRC sa pohybuje 
medzi 1% a 7% (3). Najbežnejšie onkogénne mutácie sú bodové mutácie v kodónoch 12, 13 a 
61 génov KRAS a NRAS. V klinickej praxi je detekcia mutácií v génoch KRAS a NRAS veľmi 
dôležitá pred cielenou biologickou liečbou, ktorá je založená na blokovaní receptorov rastových 
faktorov a inhibícii signálnych dráh navodzujúcich nádorový rast. Tieto onkogény predstavujú 
molekulárne biomarkery odpovede na terapiu monoklonálnymi protilátkami proti 
epidermálnemu rastovému faktoru (Epidermal Growth Factor Receptor). Blokovanie EGFR 
vedie k narušeniu intracelulárnych signálnych dráh v nádorovej bunke. Avšak len pacienti s 
wild-type RAS statusom profitujú z tejto liečby, zatiaľ čo prítomnosť RAS mutácií indikuje 
nedostatočnú odpoveď na anti-EGFR liečbu (4). Gén BRAF sa považuje za prognostický 
biomarker, pretože mutácia v géne BRAF je dôležitým rizikovým faktorom prežívania 
pacientov s CRC (5). 
Voľná cirkulujúca DNA (ccfDNA) v krvnej plazme predstavuje dostupný zdroj cirkulujúcej 
nádorovej DNA (ctDNA), kde je možné detegovať mutácie kolorektálnej karcinogenézy. Tzv. 
„tekutá biopsia“ je neinvazívna metóda, ktorá umožňuje sledovanie mutačného statusu počas 
liečby pacientov. Primárne nádory a metastázy toho istého pacienta sa môžu líšiť na genetickej 
a epigenetickej úrovni. Neinvazívna analýza ctDNA umožňuje opakované sledovanie týchto 
zmien (udalostí) v reálnom čase, čo má veľký klinický význam v určovaní prognózy ochorenia 
a účinnosti liečby (6). 
Cieľom tejto práce je detegovať zhodu medzi mutačným statusom v génoch KRAS, NRAS a 
BRAF vo vzorkách nádorových tkanív fixovaných vo formalíne a v cirkulujúcej nádorovej 
DNA (ctDNA) z krvnej plazmy u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom. 
Analýza bude uskutočnená pomocou plne automatizovaného diagnostického systému IdyllaTM. 
Zameriame sa na hodnotenie budúcej perspektívy, obmedzení a taktiež možnosti aplikácie 
neinvazívnej diagnostiky CRC do klinickej praxe. 
 
 
 
 



Materiál a metódy 
Klinické údaje, vzorky nádorových tkanív a krvné vzorky boli získané od 57 pacientov 
s metastatickým kolorektálnym karcinómom, ktorí sa podrobili molekulárnej diagnostike 
mutačného stavu KRAS, NRAS a BRAF na Oddelení klinickej genetiky Onkologického ústavu 
sv. Alžbety v Bratislave. Klinicko-patologické charakteristiky pacientov v tejto štúdii zahŕňali: 
priemerný vek 56 rokov, diagnostikovaný kolorektálny karcinóm v štádiu III, všetci pacienti 
podstúpili chirurgickú resekciu hrubého čreva. 
Všetci účastníci tejto štúdie podpísali informovaný súhlas. 
Vo vzorkách nádorového tkaniva a krvnej plazmy od 57 pacientov s metastatickým 
kolorektálnym karcinómom bol analyzovaný mutačný status génov KRAS, NRAS a BRAF. 
Vzorky nádorového tkaniva a krvnej plazmy boli detegované pomocou plne automatizovaného 
diagnostického systému IdyllaTM (Biocartis). 
Získané dáta boli následne štatisticky spracované, pričom sme použili koeficient kappa podľa 
Cohena (κ), Maxwellov chí-kvadrát a McNemarov test. Štatistické analýzy boli vykonané 
pomocou softvéru StatsDirect 3.2.7 (stats Direct Ltd., Cheshire, UK). 
 
Výsledky 
Mutácia v géne KRAS, NRAS alebo BRAF v nádorovom tkanive bola dokázaná u 23/57 
pacientov (40,4%). V kodóne 12 génu KRAS sme identifikovali 4 rôzne bodové mutácie: 
c.35G>C (p.G12A) u 5 pacientov (8,8%), c.35G>A (p.G12D) u 4 pacientov (7%), c.34G>A 
(p.G12S) u 1 pacienta (1,75%)  a c.35G>T (p.G12V) u 2 pacientov (3,5%). V kodóne 61 génu 
KRAS bola u 1 pacienta (1,75%) identifikovná bodová mutácia c.183A>C (p.Q61H). V géne 
NRAS sme detegovali bodovú mutáciu c.183A>C (p.Q61H) v kodóne 61 u 1 pacienta 
(1,75%). V prípade génu BRAF bola u 8 pacientov (14%) prítomná mutácia 
c.1799T>A/c.1799_1800TG>AC/AT (p.V600E/D). 

Analýzou cirkulujúcej nádorovej DNA z krvnej plazmy sme identifikovali mutáciu 
v jednom zo sledovaných génov u 22/57 pacientov (38,6%). V kodóne 12 génu KRAS sme 
identifikovali 4 rôzne bodové mutácie: c.35G>C (p.G12A) u 5 pacientov (8,8%), c.35G>A 
(p.G12D) u 3 pacientov (5,3%), c.34G>A (p.G12S) u 2 pacientov (3,5%)  a c.35G>T 
(p.G12V) u 3 pacientov (5,3%). V kodóne 61 génu KRAS bola u 1 pacienta (1,75%) 
identifikovná bodová mutácia c.183A>C (p.Q61H). V géne NRAS sme identifikovali 2 typy 
bodových mutácií: c.35G>C (p.G12A) u 1 pacienta (1,75%) a  c.183A>C (p.Q61H) u 1 
pacienta (1,75%). Mutáciu c.1799T>A/c.1799_1800TG>AC/AT (p.V600E/D) v géne BRAF 
sme detegovali v ctDNA 6 pacientov (10,5%). 

Analýzou zhody sme zistili, že konkordancia mutačného statusu vo vzorkách 
nádorového tkaniva a vo vzorkách krvnej plazmy (analýza ctDNA) dosahuje v prípade génu 
KRAS 89,09% (Kappa index = 0,71; 95% CI 0,497883 - 0,927204), v prípade génu NRAS 
98,18% (Kappa index = 0,66; 95% CI 0,034859 - 1) pre gén BRAF 96,36% (Kappa index = 
0,84; 95% CI 0,617737 – 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka 1. Výsledky analýzy mutácií v génoch KRAS, NRAS a BRAF vo vzorkách nádorového tkaniva 
fixovaného vo formalíne a vo vzorkách krvnej plazmy (analýza cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA)). 
mut:mutácia, wt: wild-type. 
 

 
  
 
 

 
 Diskusia 
Somatické mutácie v génoch KRAS, NRAS a BRAF vedú k deregulácii bunkového cyklu 
a prispievajú tak k rozvoju kolorektálneho karcinómu. V rutinnej klinickej praxi sú mutácie 
v týchto génoch analyzované vo vzorkách nádorového tkaniva fixovaného vo formalíne. 
Avšak viaceré štúdie poukazujú na možnosť detekcie mutácií  v uvedených génoch v ctDNA 
pochádzajúcej z krvnej plazmy (7,8). 
Cieľom tejto práce bolo stanovenie konkordancie mutačného statusu génov KRAS, NRAS 
a BRAF vo vzorkách nádorového tkaniva a v ctDNA z krvnej plazmy pomocou 
diagnostického systému IdyllaTM v kohorte pozostávajúcej z 57 pacientov.  

 
Gén 

Analýza mutácií 
v nádorovom tkanive 

 (n = 57) 

Analýza mutácií v krvnej 
plazme (ctDNA) 

(n = 57) 
Mut Wt Mut Wt 

KRAS 

(p.G12A, p.G12D, p.G12S, 
p.G12V, p.Q61H) 

 
14 

 
43 

 
14 

 
43 

NRAS 

(p.G12A, p.Q61H) 
1 56 2 55 

BRAF (p.V600E/D) 8 49 6 51 



Analýzou vzoriek fixovaného tkaniva sme identifikovali 14 pacientov (24,6%) s mutáciou 
v géne KRAS , 1 pacienta (1,75%) s mutáciou v géne NRAS a 8 pacientov (14%) pozitívnych 
pre mutáciu v géne BRAF. V ctDNA pochádzajúcej z krvnej plazmy sme mutáciu v géne 
KRAS detegovali u 14 pacientov (24,6%), mutáciu v géne NRAS u 2 pacientov (3,5%) 
a mutáciu v géne BRAF u 6 pacientov (10,5%). 
Mutačná analýza génov RAS, ktorú uskutočnili Graselli a kol. odhalila v 146 vzorkách 
nádorového tkaniva KRAS mutáciu u 44 pacientov (30 %) a NRAS mutáciu u 10 pacientov 
(7%). Analýzou ctDNA bolo v tejto štúdii identifikovaných 46 pacientov (31%) pozitívnych 
pre mutáciu v géne KRAS a 11 pacientov (8%) pozitívnych pre mutáciu v géne NRAS (9). 
Rozdiely vo frekvencii mutácií medzi našou štúdiou a štúdiou uskutočnenou vedeckým tímom 
Grasseli a kol. sú pravdepodobne spôsobené nízkym počtom pacientov v našej kohorte. 
Analýzou zhody sme zistili, že konkordancia mutačného statusu vo vzorkách nádorového 
tkaniva a vo vzorkách krvnej plazmy (analýza ctDNA) dosahuje v prípade génu KRAS 

89,09% (Kappa index = 0,71; 95% CI 0,497883 - 0,927204), v prípade génu NRAS 98,18% 
(Kappa index = 0,66; 95% CI 0,034859 - 1) pre gén BRAF 96,36% (Kappa index = 0,84; 95% 
CI 0,617737 – 1). Gény KRAS a BRAF vykazujú dobrú zhodu („good agreement“) medzi 
dvoma typmi analyzovaného biologického materiálu. V géne NRAS sme detegovali malý 
počet mutačných udalostí (2/57), výsledok je preto nespoľahlivý. Predpokladáme, že zistené 
nezhody mohli byť spôsobené časovým odstupom medzi odberom vzorky nádorového tkaniva 
a odberom krvi. 
V roku 2018 García-Foncillas a kol. publikovali obdobnú štúdiu, pričom v súbore 236 
pacientov stanovili konkordanciu 89% (210/236; kappa, 0.770 (95% CI: 0.689–0.852)) (10).  
Naše výsledky potvrdzujú hypotézu, že mutácie v génoch KRAS, NRAS a BRAF sú mutuálne 
exkluzívne, pretože tieto gény sú súčasťou tej istej signálnej dráhy (11). 

Cirkulujúca nádorová DNA (ctDNA) predstavuje potenciálnu možnosť neinvazívneho  
prístupu v prognostike nádorových ochorení, čoho dôsledkom môže byť skorší záchyt vzniku 
a progresie ochorenia alebo vznikajúcej rezistencie na prebiehajúcu terapiu. 
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