
ONKOLOGIE

Ultracitlivé testy 
pro detekci mutací 
K-RAS 

Co Laboratorní test detekující nejběžnější 
mutace v genu K-ras.

Pro koho Pacienti na terapii protilátkami proti EGFR 
(receptor epidermálního růstového fakto-
ru) jako panitumumab/Vectibix®, cetuxi-
mab/Erbitux® a  inhibitory tyrosin kinázy, 
jako erlotinib/Tarceva®, gefitinib/Iressa®.

Proč 30-45% pacientů s karcinomem je nosite-
lem jedné z mutací K-ras. Zhruba 14% paci-
entů má mutaci V600E genu B-raf. Mutace 

v  B-raf nebo K-ras způsobí neúčinnost 
velmi nákladné léčby.

Citlivost Vzhledem k nutnosti detekovat i minoritní 
klon mutovaných buněk je citlivost testu 
velice důležitá. Test je schopen detekovat 
1% mutantních buněk (cca10 kopií genu).

Vzorky Čerstvá tkáň i parafinované bločky. Lze beze 
ztrát zpracovávat i po jednotlivých vzorcích.

Certifikace Test má CE IVD certifikaci pro použití 
v klinické diagnostice.

K-ras gen kóduje lidský buněčný homolog trans-
formujícího genu izolovaného z  viru Kirsten rat 
sarcoma virus. Stejně jako další členové rodiny 
ras genů (H-ras, N-ras) i  K-ras protein je 21 kD 
GTPáza a je na počátku mnoha drah signální tran-
sdukce.

Zatímco zdravý gen K-ras hraje stěžejní roli v nor-
málním buněčném signálním procesu zahrnujícím 
proliferaci, diferenciaci a  stárnutí, mutantní forma 
genu je účinným onkogenem, který nalezneme 
v mnoha lidských nádorech (nádor tlustého střeva, 
pankreatu, plic, leukémie). Nejkritičtější obastí genu 
K-ras pro onkogenní aktivaci jsou mutace v kodonu 
12 a 13, které způsobují akumulaci proteinu v aktiv-
ním stavu s konstantně navázaným GTP.

Mutace K-ras se ukázaly jako prediktivní pro od-
pověď na terapii různými monoklonálními protilát-
kami proti EGFR.
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Detekuje se 29 mutací K-ras, představujících 98% nejčastěji detekovaných mutací:

B-raf V600E 
Lze objednat samostatně.

Citlivost - porovnání různých metod*
• poměr mutantní DNA/celková DNA v FFPE vzorcích

Bez cross-hybridizace!
Pozitivní, negativní i hybridizační kontrola je součástí stripu, 
není třeba utrácet za kontrolní test.

Automatický vyhodnocovací software StripAssay Evaluator.

Možnost automatizace metody např. pomocí přístroje Bee20.

Katalogové číslo Souprava Počet testů:

5-620 Nras XL 20
5-680 Kras XL 20
5-570 Braf V600E 20

5-560  Braf 600-601 20

5-630 EGFR XL 20

jen 
mutant

25 % 10 % 5 % 3 % 1 %

Dideoxy Sekvenace  

PyroMark Kras v.1  

Roche Cobas Kras    

DxS Kras MutantTest    

Devyser Kras     

ViennaLab StripAssay      

*Dle publikovaných materiálů výrobců k 1.1.2012 


