
  

Testování přítomnosti varianty 7  androgenního 

receptoru (AR-V7)  u pacientů s metastazujícím kastračně 

rezistentním karcinomem prostaty ( mCRCP) 

 
  

Typ vyšetření:   Monitorující // Neintervenční  

  

Testovaný biomarker:  AR-V7 (mRNA) v cirkulujících nádorových buňkách (CTC)  

  

Testované varianty AR:   AR-V7, AR-FL  

  

Analytická metoda:  Kvantitativní PCR (qPCR)  

  

Metoda izolace CTC:  Separace viabilnách buněk dle velikosti na polykarbonátové membráně 
s následní in vitro inkubací  

  

Analýza CTC:  1. Cytomorfologie  

 2. Analýza genové exprese tumor-asociovaných genů  

  

Izolace RNA z CTC:   Kolonková,  (např. RNAeasy Mini) 

  

Testované varianty AR:   AR- V7, AR-FL  

  

Pozitivní kontrola:   Metastatická tkáň mCRPC (FFPE)  

  

Odběr pro testování:  8 ml nesrážlivé krve (EDTA)  

  

Žádanka CTC- ARV7:   Typ K – doplněno o informaci:  o předchozí hormonální léčbě včetně     
                                                           data ukončení (ADT) 

                                                            o typu plánované léčby (ARTA, taxany)  

  

Zpráva obsahuje:  CTC detekovány   ANO  // NE        

                                                                 CTC počet:   

 AR-V7  detekováno ANO // NE  

 AR- FL detekováno ANO // NE   

  

Pozn.  Indikační kritéria k testování budou upravena dle dohody výboru ČOS  

Indikační kritéria (návrh):   1. Pacienti s mCRPC před plánovanou léčbou ARTA  

 2. Pacienti s mCRPC po první fáze léčby ARTA (před převedením   
              na jiný typ ARTA)  

 3. Pacienti s mCRPC po ukončení léčby taxany  před plánovanou ARTA  

 4. Pacienti s mCRPCc s probíhající léčbou ARTA 

 

 



 

 

   
Indikační skupina pacientů   

 
Počet  
vyšetření 

 
CTC ARV7 -  jako prediktivní  
 biomarker 

  
CTC jako prognostický 
 Biomarker 
 

1.  
Pacienti s mCRPC před plánovanou  
léčbou ARTA 

 
        2- 4 

 
Pacient je doporučen // 
nedoporučen k léčbě ARTA   
 

 
 
 
přítomnost //  
nepřítomnost CTC   
 
CTC počet  
 
CTC jako farmakodynamický 
 biomarker monitorující  
odpověď na léčbu  

2.  
Pacienti s mCRPC   
po první fáze léčby ARTA  
(před převedením  na jiný typ ARTA) 

        
        2- 4 

 
Pacient je doporučen // 
nedoporučen k léčbě 
 jiným typem ARTA   
 

  3.  
Pacienti s mCRPC 
po ukončení léčby taxany  
před plánovanou ARTA 

       2- 4  
Pacient je doporučen // 
nedoporučen k léčbě ARTA   
 

  4.  
Pacienti s mCRPC 
s probíhající léčbou ARTA  

       1    
Pacient je sledován  
 

 

Časový harmonogram odběrů:  

Pro všechny pacienty skupiny 1- 3 platí, že je nutno testovat CTC -ARV7 minimálně 2 x v průběhu 

léčby, z čeho jeden odběr je přednostně dělán v období před zahájením léčby. 

 

Pacient z indikační skupiny 1 bude testován na přítomnost CTC- ARV7 před zahájením terapie a pak 

po 6, 12 týdnech terapie a pak po ukončení léčby ARTA. 

 

Pacient z indikační skupiny 2 bude testován na přítomnost CTC- ARV7 před zahájením terapie, po 4,  

8  a 12 týdnech terapie a pak po ukončení léčby ARTA  

 

Pacient z indikační skupiny 3 bude testován na přítomnost CTC- ARV7:  

-  v případě doporučené ARTA terapie:  před zahájením terapie, po 4,  8  a 12 týdnech terapie   

a pak po ukončení léčby ARTA  

- v případě nedoporučené léčby ARTA nebude dál testován    

 

Pacient z indikační skupiny 4 bude vyšetřen na přítomnost CTC- ARV7 v průběhu ARTA nezávisle na 

čase  (trvání léčby v době odběru bude zaznamenáno) . Cílem je zjistit kolik % pacientů v průběhu  léčby 

ARTA vykazuje v CTC přítomnost AR-V7 v ČR ( první  sumarizace výsledků po 6 měsících). 


