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Místo KRAS 



Se testuje KRAS X 



Jinak se nic nemění 



Děkuji vám za pozornost 







Cílená léčba:  

Léčba šitá na míru konkrétnímu pacientovi 

Heinemann V, et al. Cancer Treat Rev 2013 DOI 10.1016/j.ctrv.2012.12.011. 

 

 
“Cílená léčba směřuje k identifikace a terapii 

pouze těch pacientů, u kterých je nejvyšší 

pravděpodobnost odpovědi na léčbu 



Inhibice dimerizace EGFR a aktivace 

signální dráhy 

Yang XD, et al. Cancer Res 1999; 59:1236-43; Foon KA, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 58:984-90; Hecht JR, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2004; 
22:A3511; Crawford J, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2004; 22:A7083. 
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3 RAS Geny kódují 

4 vysoce homologní 21 kD proteiny 

Upraveno dle Schubbert S, et al. Nat Rev Cancer 2007; 7:295-308. 

*Boxes at the bottom of each isoform representation show the conserved 

residues in magenta and the variable residues in pink 
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Mutace KRAS  nebo NRAS  se vyskytují 
u přibližně 38 % nádorů tlustého střeva 

Fernandez-Medarde A, Santos E. Genes Cancer 2011; 2:344-58 (Data získána ze Sangerova katalogu somatických mutací u nádorů: 

http://sanger.ac.uk/genetics/CGP/COSMIC/) 

Mutace (%) 

Orgán Typ nádoru HRAS KRAS NRAS 

Žlučové cesty Adenokarcinom 0 35 2 

Močový trakt Uroteliální karcinom 12 4 2 

Tlusté střevo Adenokarcinom 0 36 2 

Játra Hepatocelulární karcinom 0 4 4 

Plíce Velkobb. karcinom 4 21 4 

Nemalobb. karcinom 0 16 1 

Pankreas Duktální adenokarcinom 0 69 1 

Endokrinní tumory 0 1 75 

Kůže Maligní melanom 1 2 20 



Možnosti detekce prediktivních markerů 

• imunohistochemie 

• in situ hybrizidzace (FISH, CISH, SISH) 

• PCR metody pro průkaz somatických mutací 

sekvenace 

 - klasická (kapilární, Sanger) 

  - pyrosekvenace 

  - next generation sequencing 

RT-PCR (Therascreen, Cobas) 

DHPLC (Surveyor Wave)  



Zásadní role "primárního" patologa ! 
• záchyt případu, primární diagnóza 
• výběr tkáně vhodné pro vyšetření, % nádorových buněk 
• zajištění vyšetření 
• zahrnutí výsledku do dokumentace 



Současnost 

• případy bez problémů s počtem nádorových 

buněk:  

 Sanger nebo RT-PCR, Wave 

 

• případy s litmitovaným počtem nádorových buněk:  

 RT-PCR, NGS, Wave 



Zastoupení nádoru vs. senzitivita 

i při 100 % mutovaných nádorových buněk 

je jen 1/2 mutovaných signálů ! 



Zastoupení nádoru vs. senzitivita 

<30 % mutovaných  

<20 % mutovaných 

Riziko falešné negativity! 



Detekce RAS 

• Místo „pouhé“ detekce KRAS v exonech 2 a 3 

nastupuje detekce KRAS (2, 3, 4) a NRAS (2, 3, 4) 

• Podíl mutací v „nových exonech“ cca 16 % 

z původní KRAS-WT populace 

Schwartzberg L., et al. ASCO 2013 (poster) Abstract  #3631. 



Prevalence mutací KRAS, NRAS, BRAF 

ve studii PRIME* 

RAS Analýza 

NRAS 

KRAS 

EXON 2 EXON 3 EXON 4 EXON 1 

12 13 61 117 146 

40 % 5.8% 3,8 % 

EXON 2 EXON 3 EXON 4 EXON 1 

12 13 61 117 146 

3,5 % 4,1 % 0 % 

59 

59 

RAS/RAF Analýza 

BRAF 

EXON 15 EXON 16 EXON 1 

600 

8,6 % 

*Procento vzorků se stanovením stavu mutace RAS 

96%* 

90%* 

KRAS 

NRAS 









Vectibix®  Souhrn údajů o přípravku 

Studie PRIME: analýza RAS 

Účinnost (wt a mt RAS) 

Panitumumab + 

FOLFOX4 

(n = 325) 

FOLFOX4 

(n = 331) (měsíce) 

HR 

(95%) 

Pacienti s WT RAS 

PFS, měsíce  
medián (95% CI) 

10,1 

(9,3 – 12,0) 

7,9 

(7,2 – 9,3) 
2,2 

0,72 
(0,58 – 0,90) 

OS, měsíce 
Medián (95% CI) 

26,0 

(21,7 – 30,4) 

20,2 

(17,7 – 23,1) 
5,8 

0,78 
(0,62 -0,99) 

Následně byly identifikovány další mutace KRAS a NRAS na exonu 3 (kodon 59) (n=7). Exploratorní analýza ukázala výsledky 

podobné výsedkům primární analýzy 

CI, interval spolehlivosti 

wt RAS, wt KRAS a NRAS, exony 2/3/4 (včetně 7 pacientů s mutací KRAS/NRAS v kodonu 59)  



Vectibix®  Souhrn údajů o přípravku 

Studie PRIME: analýza RAS 

Účinnost (wt a mt RAS) 

Panitumumab + 

FOLFOX4 

(n = 325) 

FOLFOX4 

(n = 331) (měsíce) 

HR 

(95%) 

Pacienti s WT RAS 

PFS, měsíce  
medián (95% CI) 

10,1 

(9,3 – 12,0) 

7,9 

(7,2 – 9,3) 
2,2 

0,72 
(0,58 – 0,90) 

OS, měsíce 
Medián (95% CI) 

26,0 

(21,7 – 30,4) 

20,2 

(17,7 – 23,1) 
5,8 

0,78 
(0,62 -0,99) 

Pacienti s MT RAS 

PFS, měsíce  
medián (95% CI) 

7,3 

(6,3 – 7,9) 

8,7 

(7,6 -9,4) 
- 1,4 

1,31 

(1,07 – 1,60) 

OS, měsíce 
Medián (95% CI 

15,6 
(13,4 – 17,9) 

19,2 
(16,7 – 21,8) 

- 3,6 
1,25 

(1,02 – 1,55) 

Následně byly identifikovány další mutace KRAS a NRAS na exonu 3 (kodon 59) (n=7). Exploratorní analýza ukázala výsledky 

podobné výsedkům primární analýzy 

CI, interval spolehlivosti 

wt RAS, wt KRAS a NRAS, exony 2/3/4 (včetně 7 pacientů s mutací KRAS/NRAS v kodonu 59)  





Young A, et al. Cancer Discov 2013; 3:112-23. 

KRAS wt / NRAS mut 



Young A, et al. Cancer Discov 2013; 3:112-23. 

KRAS wt / NRAS mut 



Léčba indikovaná na základě prediktivních 

biomarkerů 

Conley BA, Taube SE. Dis Markers 2004;20:3543; Kelloff GJ, Sigman CC. Eur J Cancer 

2005;41:491501; 

President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST): ‘Priorities for 

Personalized Medicine’ September 2008; Heinemann V, et al. Cancer Treat Rev 2013 

DOI 10.1016/j.ctrv.2012.12.011. 

Léčba pacientům, u kterých 

je pravděpodobnost 

odpovědi největší 

Úspěšnost 

Efektivita 

Investice do nákladné léčby 

tam, kde lze předpokládat 

efekt 

Stanovení 

prediktivních 

markerů 

Ochrana před nežádoucími 

účinky u těch, kde je úspěch 

málo pravděpodobný 

Bezpečnost 



 

Název a léková forma: Vectibix 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 1ml koncentrátu obsahuje 20 mg.  Tento léčivý přípravek podléhá 

dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na 

nežádoucí účinky.* Terapeutické indikace: Vectibix je určen k léčbě dospělých* pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) 

s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS v první linii v kombinaci s FOLFOX, v druhé linii v kombinaci s FOLFIRI u pacientů, kteří dostali v první linii 

chemoterapii obsahující fluoropyrimidin (kromě irinotekanu) a jako monoterapie po selhání léčby chemoterapeutickými režimy zahrnujícími 

fluoropyrimidin, oxaliplatinu a irinotekan. Dávkování: 6 mg/kg v intravenózní 60 minutové infuzi, po naředění fyziologickým roztokem na koncentraci 

nepřesahující 10 mg/ml, jednou za 2 týdny. Jestliže je první infuze tolerována, mohou být následující infuze podávány po dobu 30 až 60 minut. 

V případě závažných dermatologických reakcí (≥ stupeň 3) může být nezbytná úprava dávky Vectibixu* (viz bod 4.4 v SPC). Před zahájením léčby 

Vectibixem musí být potvrzen divoký typ RAS (KRAS a NRAS)*.  Kontraindikace: Přecitlivělost na účinnou látku nebo na jakoukoliv z pomocných 

látek. Pacienti s intersticiální pneumonitidou nebo plicní fibrózou. Kombinace Vectibixu s chemoterapií obsahující oxaliplatinu u pacientů s mutovaným 

RAS nebo u pacientů s mCRC, kde RAS status není znám*. Klinicky významná varování a nežádoucí účinky:  U velké části pacientů (až 93 %) 

léčených přípravkem Vectibix se vyskytují kožní reakce typu erytém, akneiformní vyrážka, olupování kůže, svědění, suchá kůže, praskání pokožky, 

infekce nehtového lůžka, alopecie. Závažné (NCI-CTC stupeň 3) kožní reakce byly zaznamenány u 34 % a život ohrožující (st.4) kožní reakce u < 1 % 

pacientů, kteří dostávali Vectibix v kombinaci s chemoterapií (n = 1 536). U pacientů léčených Vectibixem byly pozorovány život ohrožující a fatální 

infekční komplikace včetně nekrotizující fasciitidy a sepse. V případě kožní toxicity a toxicity pro měkké tkáně* se závažnými nebo život ohrožujícími 

zánětlivými nebo infekčními komplikacemi přerušte nebo ukončete podávání Vectibixu. Mohou se vyskytnout reakce po infuzi (horečka, třesavka, 

dušnost, anafylaxe, bronchospazmus, hypotenze), při výskytu závažných infuzních reakcí je třeba léčbu přípravkem  Vectibix ukončit. Dalšími 

nežádoucími účinky jsou průjem, nechutenství, únava, pyrexie, slabost, periferní edém,  hypomagnezémie, hypokalémie, dehydratace, selhání ledvin 

při těžké dehydrataci způsobené průjmem, nauzea, zvracení, stomatitida, zácpa, dušnost, kašel, bolest zad, konjunktivitida, růst řas, plicní embolie, 

anémie, leukopenie, hluboká žilní trombóza, nespavost, angioedém. Při podávání inhibitorů EGFR byl pozorován výskyt intersticiální plicní nemoci. V 

případě náhlého vzniku nebo zhoršení plicních příznaků je nutno léčbu Vectibixem trvale ukončit. U některých pacientů byla pozorována progresivní 

hypomagnezémie a jiné poruchy elektrolytů. V průběhu léčby a dalších 8 týdnů po ní je třeba sledovat, zda se hypomagnezémie, či pokles jiných 

minerálů neobjevují a dle potřeby provést jejich vhodnou substituci. Vzácně byly hlášeny závažné případy keratitidy a ulcerativní keratitidy.V případě 

potvrzené ulcerativní keratitidy by měla být léčba Vectibixem přerušena nebo ukončena Klinicky významné interakce: U pacientů, kterým byl 

současné podáván Vectibix a kombinace IFL (fluorouracil, leukovorin, irinotekan), byl zaznamenán vyšší výskyt závažných průjmů; tato kombinace se 

proto nedoporučuje.  Při současném podávání Vectibixu, bevacizumabu a chemoterapeutických režimů (zahrnujících podávání oxaliplatiny nebo 

irinotekanu) byl pozorován zvýšený počet úmrtí a zhoršení poměru riziko/benefit bez ohledu na stav genu KRAS; tato kombinace se proto 

nedoporučuje. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby a alespoň po dobu 2 měsíců po podání poslední dávky užívat vhodnou 

antikoncepci.  Ženy by neměly kojit v průběhu léčby a alespoň 2 měsíce po poslední dávce přípravku. Zvláštní skupiny pacientů: Bezpečnost a 

účinnost u pacientů s poškozením ledvin nebo jater nebyla studována. Přípravek by neměl být podáván pacientům mladším 18 let. Balení: Jedna 

injekční lahvička obsahuje: 100 mg panitumumabu v 5 ml koncentrátu pro přípravu infúzního roztoku.Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe 

B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nizozemí. Datum registrace v EU: 3.12.2007. Registrační číslo: EU/1/07/423/001- 003.  Před 

předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z 

prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum poslední revize textu: 25.7.2013 Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku.  
PMO-CZE-AMG-262-2013- August-NP 

  

  

  

  

  

 

Zkrácená informace o přípravku:  




