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Materiał do badania genetycznego w chorobach nowotworowych 

Krew obwodowa, w tym wolne, krążące DNA 

Preparaty na szkiełku mikroskopowym 

(w tym cytologiczne) 

Tkanka lub komórki nowotworowe 

przechowywane w bloczkach parafinowych 
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Materiał do badań genetycznych 

Zmumifikowane tkanki 

Ślady krwi 

Krew sprzed 46 mln lat 
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Dwugłos czy drugi głos? 

Warunkiem przeprowadzenia wiarygodnego badania genetycznego 

w chorobach nowotworowych jest wykonanie pełnej diagnostyki 

patomorfologicznej schorzenia (u osoby chorej lub krewnych) oraz 

najczęściej także dostarczenie przez patomorfologa najbardziej 

reprezentatywnego materiału do badania genetycznego. 
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Badania molekularne użyteczne w diagnostyce chorób nowotworowych 

Sekwencjonowanie bezpośrednie i next generation, 

różne techniki PCR oraz mikromacierze 

Poszukiwanie różnych form polimorficznych i mutacji 

genów, ocena zjawisk epigenetycznych. 

FISH, CISH, SISH 

Ocena liczby kopii genów, aberracji chromosomalnych itp. 

RT-PCR i mikromacierze 

Ocena ekspresji genów na poziome mRNA. 

Immunohistochemia i techniki pokrewne (AQUA) 

Ocena ekspresji białek komórkowych. 

Cytometria przepływowa i ELISA 

Ocena reaktywności układu immunologicznego i stężenia 

czynników w płynach ustrojowych. 
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Metody biologii molekularnej w codziennej praktyce diagnostycznej 

Sekwencjonowanie bezpośrednie Real-time PCR 

Mikroskopia świetlna i fluorescencyjna 
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Choroby nowotworowe  mają  podłoże  genetyczne 

Nowotwory – grupa chorób, w których komórki dzielą się w sposób 

niekontrolowany i nie różnicują się w typowe komórki tkanki, z której 

pochodzą.  

Utrata kontroli nad                                                                                  

podziałami jest związana         

z mutacjami genów                                                                         

kodujących białka                   

wewnątrzkomórkowych          

szlaków sygnałowych:                                                                                                                                                         

protoonkogenów i genów                                                                       

supresorowych.  

Powstanie  nowotworu                                                                                  

złośliwego wymaga                                                                                                          

kilku mutacji, stąd długi           

i  najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. 
http://cisncancer.org/ 
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Zalecenia postępowania diagnostyczno-

terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 –  

oznaczenie mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 

Jassem i wsp. Zalecenia 

postępowania diagnostyczno-

terapeutycznego w nowotworach 

złośliwych. Wyd: Via Medica. 2013; 

Tom 3, ISBN: 9788375997279 



Gen  Zespół 
Sposób 

dziedziczenia 
Rodzaj nowotworu 

Geny supresorowe  

APC FAP  dominujący Nowotwory jelita cienkiego i grubego 

TP53 (p53) Li-Fraumeni dominujący Liczne (w tym nowotwory jelita) 

STK11 (LKB1) PJS  dominujący Liczne (w tym nowotwory jelita) 

PTEN Cowden  dominujący Liczne (w tym nowotwory jelita) 

BMPR1A JPS  dominujący Nowotwory żołądka i jelita 

SMAD4 (MADH/DPC4)  JPS  dominujący Nowotwory żołądka i jelita 

Geny naprawy DNA (opiekuńcze) 

MLH1 , MSH2, MSH6, 

PMS2 

LS  dominujący Liczne (w tym nowotwory jelita grubego, 

żołądka, macicy) 

EPCAM  (TACSTD1) LS  dominujący 

 

Liczne (w tym nowotwory jelita grubego, 

żołądka, macicy) 

MYH (MUTYH) MYH-

associated 

polyposis  

dominujący Nowotwory jelita grubego 

POLD1, POLE  Oligopolyposis  dominujący Nowotwory jelita grubego i endometrium 

FAP = familial adenomatous polyposis; JPS = juvenile polyposis syndrome; LS = Lynch syndrome; PJS = Peutz-Jeghers syndrome.  

National cancer Institute. Genetics of Colorectal Cancer (PDQ®) Health Professional Version Last Modified: 02/14/2014 

 

Geny, których mutacje związane są ze zwiększonym ryzykiem zachorowania                      

na raka jelita grubego i odbytnicy 



Normal epithelium Cancer in situ 

Carcinogenes 

Hereditary syndromes 

 

 

 

Suppresor 

genes 

inactivation 

 

 

miRNAs 

abnoralities 

Histones 

abnormalities 
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Zjawiska epigenetyczne – dziedziczność i regulacja ekspresji genów nie związana z 

mutacjami w DNA (dziedziczność pozagenowa) 

Metylacja cytozyny regionów promotorowych genów – trwałe wyłączenie 

ekspresji genów 

 

 

 

 

 

Potranslacyjne modyfikacje                                                                                           

histonów (acetylacja, metylacja,                                                                                       

fosforylacja, ubikwitynacja) 

MikroRNA i sRNA.  

cytozyna 5-metylocytozyna 
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Badania  genetyczne  a  choroby  nowotworowe  

Badania profilaktyczne służą do określenia ryzyka zachorowania 

na nowotwór i umożliwiają objęcie osoby genetycznie 

predysponowanej programem profilaktycznym. 

Badania diagnostyczne służą do wykrycia choroby nowotworowej 

lub określenia jej podtypu. 

Czynniki predykcyjne określają prawdopodobieństwo uzyskania 

odpowiedzi na zastosowane leczenie. 

Czynniki prognostyczne (rokownicze) warunkują przebieg 

choroby niezależnie od zastosowanego leczenia. 



Mutacje kierujące a terapie ukierunkowane molekularnie                       

w chorobach nowotworowych 

Mutacje kierujące (ang. driver mutation) – zazwyczaj występujące 

niezależnie od siebie mutacje somatyczne  (niedziedziczne), które 

warunkują rozpoczęcie procesu karcynogenezy oraz dalszą nieprawidłową 

proliferację komórek nowotworowych. 

Terapie ukierunkowane molekularnie – terapie, których skuteczność 

zależy od obecności (rzadziej braku) mutacji kierujących, czyli terapie 

ukierunkowane na zahamowanie nieprawidłowych szlaków 

przewodnictwa komórkowego zaangażowanych w onkogenezę. 

W myśl tej definicji do terapeutyków ukierunkowanych molekularnie nie 

należą cząsteczki hamujące prawidłowe szlaki przewodnictwa komórkowego 

(np. leki antyangiogenne).  



Genetyczne czynniki predykcyjne w terapiach ukierunkowanych 

molekularnie w chorobach nowotworowych 

Rak płuca    mutacja w genie EGFR   erlotynib, gefitynib, 

       afatynib 

Rak płuca    rearanżacja genu ALK    kryzotynib, ceritinib 

Rak piersi    ekspresja HER2 i/lub   trastuzumab, T-TDM1 

   amplifikacja genu HER2   pertuzumab, lapatynib 

Rak żołądka   ekspresja HER2 ilub    trastuzumab 

   amplifikacja genu HER2 

Rak jelita    ekspresja EGFR i brak    cetuksymab lub 

grubego    mutacji w genach   panitumumab           

i odbytnicy   KRAS/NRAS 

Czerniak    mutacja w genie BRAF    wemurafenib 

GIST, pNET,   ekspresja c-KIT     imatynib       

rak nerki  

DFSP    gen fuzyjny     imatynib  

   COL1A1/PDGFB 



Najczęściej wykorzystywany materiał do diagnostyki genetycznej mutacji 

kierujących u chorych na niehematologiczne nowotwory złośliwe  

Khazai L et al. CytoJournal.  2011,  8: 10 

Biopsja 

szczyp-

czykowa 

EBUS-

TBNA 

Operacja 

Preparat cytologiczny 

Bloczek parafinowy z 

materiałem tkankowym 

lub cytoblok 

BAC 

Olszewski WT. Pol J Pathol. 2010; 1 (Suppl 1): 34-43 
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Muley TR et al. Translation Lung Cancer Research. 2012; 1(2): 111-121  

Problemy diagnostyki genetycznej w materiale z biopsji cienkoigłowej 

(cytologicznym) i w drobnych wycinkach 

. . . 



Wybór najbardziej wiarygodnego miejsca w preparacie histologicznym do 

diagnostyki mutacji w genie KRAS i NRAS u chorych na raka jelita grubego  

35% 

90% 

75% 

45% 



Zasada techniki FISH w badaniu liczby kopii genów, rearanżacji 

genowych i aberracji chromosomowych 
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Możliwość wykonania badania FISH do oceny 

liczby kopii genu EGFR i rearanżacji genu 

ALK u chorych na NDRP 

Materiał histologiczny 

Cytoblok 
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Show AT et al. Lancet Oncol. 2011; 12: 1004-1012. 

Show AT al. ESMO 2013                                 
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Skuteczność kryzotynibu w II linii leczenia chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK 

A808 1001 i PROFILE 1005 – badania I 

i II fazy: 119 i 136 chorych z rearanżacją   

i bez rearanżacji genu ALK głównie 

pochodzenia azjatyckiego.  

 Odpowiedź na kryzotynib uzyskano u 

61% i 50% chorych z rearanżacją genu 

ALK 

 PFS wynosił 11,22 miesiąca i 9,78 

miesiąca.  

 

 

 

PROFILE 1007 – badanie III fazy: 347 

chorych z rearanżacją genu ALK 

Odpowiedź na leczenie kryzotynibem - 

65%; na leczenie pemetreksedem lub 

docetakselem  - 20% 

PFS wynosił odpowiednio 7,7 miesiąca 

i miesiące. 

 

Badania PROFILE 1001 i PROFILE 1005  

 

Badanie PROFILE 1007 
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Porównanie skuteczności trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią i chemioterapii  

u chorych na zaawansowanego raka piersi w zależności od statusu genu HER2 

określonego metodami FISH i IHC w badaniu H0648 

 

Amplifikacja 

genu HER2 

Brak amplifikacji 

genu HER2 

Mass R et al. Clinical Breast Cncer 2005; 6: 240-246;  Sauter G et al. JCO 2009; 27: 1323-1333.  

http://jco.ascopubs.org/content/27/8/1323/F5.large.jpg


Skuteczność chemioterapii (cisplatyna + kapecytabina lub cisplatyna + fluorouracyl) 

oraz chemioterapii w połączeniu z trastuzumabem u chorych na raka żołądka                     

w zależności od statusu HER2 według badania ToGA 

 

Bang YJ et al. Lancet 2010; 376: 687-697 
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Procedury poprzedzające izolację DNA i oznaczanie mutacji                     

kierujących u chorych na nowotwory złośliwe 

Ksylen 

 

 

Etanol 

 

Ksylen 

 

 

Etanol 

 

Bufor lizujący + 

Proteinaza K 

Usunięcie supernatantu 

Inkubacja w 56oC 1 godz.         

i w 90oC 0,5 godz. 

Procedura izolacji DNA 

powinna być zawsze 

poprzedzona badaniem 

patomorfologicznym: 
  

zaznaczenie miejsca 

preparatu      

przeznaczonego                           

do izolacji DNA;  

ocena odsetka      

komórek 

nowotworowych. 



Badania molekularne w kwalifikacji do leczenia TKI-EGFR                 

u chorych na NDRP 

Cheng L. et al. Modern Pathology. 2014. 



I linia leczenia NDRP za pomocą inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR 

(gefitynib, erlotynib, afatynib) u chorych z mutacjami w genie EGFR 

Mok TS et al. NEJM 

2009; 36: 947-957. 

Rosell R et al. Lancet 

Oncol. 2012; 13(3): 

239-246.  

Sequist L et al.  

J Clin Oncol. 

2013:3327-3334 

Yang JCH et al. 

ASCO 2014. 

Delecja w eksonie 19 

PFS 

PFS 

PFS 

OS 
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Ekson 1 Ekson 2 Ekson 3 Ekson 4 KRAS 

Ekson 1 Ekson 2 Ekson 3 Ekson 4 NRAS 

Ekson 1 Ekson 15 Ekson 16 BRAF 

12   13                        59  61                               117  146 

 12   13                       59   61                              117  146 

 600 

kodon 

kodon 

kodon 

42,5 % 

43,1 % 

3,7 % 

4,8 % 

3,3 % 

5,0 % 

1,9 % 

4,2 % 

3,1 % 

3,0 % 

1,1 % 

6,0 % 

Częstość występowania mutacji w genach RAS i BRAF                                   

u chorych na raka jelita grubego 

Vaugh CP et al. Genes Chromosomes Cancer. 

2011; 50: 307-312. ; PattersonSD et al. ASCO 

2013; Schwatzber L et al. ASCO 2013. 



Skuteczność cetuksymabu w połączeniu z oksaliplatyną i fluoropirymidyną                   

(I linia leczenia) w zależności od statusu genu KRAS  

Bokemeyer C. et al. JCO 2009; 27(5): 663-671 
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Wyniki badania III fazy BRIM3 porównującego skuteczność wemurafenibu   i 

dakarbazyny u chorych na czerniaka z mutacją V600E genu BRAF 

675 nieleczonych chorych na przerzutowego czerniaka z mutacją V600E 

genu BRAF. 

Odpowiedź na leczenie wemurafenibem - 48%; dakarbazyną - 5% . 

Półroczne przeżycie - 84% (95% CI: 78-89) wśród chorych leczonych 

wemurafenibem i 64% (95% CI: 56 -73) wśród chorych leczonych 

dakarbazyną. 

Inne mutacje genu BRAF: R461I, I462S, G463E, G463V, G465A, G465E, 

G465V, G468A, G468E, N580S, E585K, D593V, F594L, G595R, L596V, T598I, 

V599D, V599E, V599K, V599R, K600E, A727V. 
Chapman PB. et al. N Engl J Med.. 2011; 364:2507-2516 



Nowe wyzwania dla diagnostyki molekularnej w wykrywaniu 

czynników predykcyjnych w terapii nowotworów w Polsce 

Nowe czynniki predykcyjne dla terapii przeciwciałami 
monoklonalnymi anty-EGFR w raku jelita grubego i odbytnicy. 

Leczenie chorych na raka gruczołowego płuca z genetyczną 
opornością na odwracalne TKI-EGFR. 

Wybór odpowiedniego rodzaju badań i sposobu ich interpretacji 
w diagnostyce molekularnej u chorych na gruczołowego raka 
płuca, raka piersi, żołądka, czerniaka złośliwego i GIST. 

Unormowanie zasad prowadzenia diagnostyki molekularnej 
nowotworów w Polsce. 

 



Problemy diagnostyki molekularnej czynników predykcyjnych w Polsce 

  

Procedura izolacji DNA nie zawsze poprzedzona badaniem 

patomorfologicznym w celu: 

zaznaczenie miejsca preparatu przeznaczonego  do izolacji DNA;  

oceny odsetka komórek nowotworowych. 

Izolacja DNA z bloczków parafinowych i preparatów 

cytologicznych za pomocą zestawów nie posiadających znaku 

CE-IVD. 

Wybór czułych metod diagnostycznych i odpowiedniej aparatury 

z certyfikatem CE-IVD. 

Czas do wysłania preparatów, wykonania badania 

molekularnego i przesłania wyniku (często ponad 1 miesiąc). 

Krawczyk P i wsp. Nowotwory. 2013; 63(1): 1-7 



Standardy obowiązujące w laboratoriach diagnostycznych                      

w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej  

(konieczność zmian w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia MZ z 2009 r.) 

Unormowanie zasad finansowania i wykonywania badań 

molekularnych w ramach programów lekowych. 

Laboratorium jest zakładem opieki zdrowotnej,                                          

posiada rejestrację w KIDL i jest kierowane                                                 

przez diagnostę laboratoryjnego                                                        

ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki medycznej. 

Należy wprowadzić system kontroli jakości                                    

laboratoriów (laboratoria referencyjne) i walidacji                                                                       

wyników badań molekularnych.  

 

 

 
Rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z 21.01.2009. 

Dz. U.  2009 nr 22, poz. 128, załącznik 3 

Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010, Dz. U. 2010 nr 107, poz . 679 

Rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z 3.03.2004. z późniejszymi poprawkami 

Dz. U.  2004 nr 43, poz. 408, Dz. U. 2006 nr 59, poz. 422, Dz. U. 2008 nr 53, poz. 324. rozporządzenie Ministra  Zdrowia  z 21.01.2009. Dz. U.  

2009 nr 22, poz. 128 na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce  laboratoryjnej 

http://kidl.org.pl/index.php
http://kras.eqascheme.org/


Najbliższa przyszłość badań molekularnych w diagnostyce 

czynników predykcyjnych w chorobach nowotworowych 

Cena 

 

Szybkość i łatwość 

wykonania 

Powtarzalność                   

i możliwości 

walidacji 

 

Wyższa czułość 

 

Więcej testów z 

certyfikatem CE-

IVD 

Powtarzalność                   

i możliwości 

walidacji 

 



Przyszłość zastosowania badania FISH  w diagnostyce 

czynników predykcyjnych w chorobach nowotworowych 

Multicolor FISH 
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Technologia  

mikromacierzy 
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Technologia  

Next Generation 

Sequencing (NGS) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=64cLRXETN3-nrM&tbnid=1R1WfiNymPA54M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgtc.egtc.jp%2Fview%2Fuser%2Fkikilist%2FPSQ96MA&ei=crtgU7K7NoirPOD9gMgO&bvm=bv.65636070,d.d2k&psig=AFQjCNHVVtwQHx3V-4sQ0fSzd3UwKRrRRw&ust=1398934518295521
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=miNQ6zsN-2QLoM&tbnid=P8IDxvbm-3gwmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.qiagen.com%2Fknowledge-and-support%2Fspotlight%2Fpyrosequencing-resource-center%2Fpyromark-software-requirements%2F&ei=2rpgU92kAoH_PNnSgbAC&bvm=bv.65636070,d.d2k&psig=AFQjCNHVVtwQHx3V-4sQ0fSzd3UwKRrRRw&ust=1398934518295521
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l3NwD3UCN8CkvM&tbnid=5W4vWWbCGvi3DM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.news-medical.net%2FHiSeq-2000-DNA-Sequencing-System-from-Illumina&ei=-ORPU6_pLJCV0QX66oFA&bvm=bv.64764171,d.bGE&psig=AFQjCNEaXuGiCxreQFpflJuczMKYYmYfGQ&ust=1397831242522379


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mzQQ6obNKXElYM&tbnid=WLX99hjgeG_EzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbiocomicals.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fcollateral-damage-of-next-generation.html&ei=36_PU5aZHsOuOYHtgcgO&bvm=bv.71667212,d.bGE&psig=AFQjCNFGxH1r7jqfqDKZtUrQKp6MyGMeIQ&ust=1406206289130870



