
Всеки рак е уникален. 

Геномно изследване на рака: Фактите 



Всеки човек е уникален.

Такъв е и всеки рак.



Какво представлява геномното изследване на рака?

Геномното изследване на рака се използва за откриване на уникални 
промени в ДНК на раковите клетки, с цел да се определи поведението и 
растежа на тумора. Тази информация може да увеличи вероятността от 
намиране на таргетно лечение за пациентите с ракови заболявания въз 
основа на откритите специфични изменения.1,2

Геномното изследване на рака може да 
помогне на лекарите да индивидуализират 
лечението в зависимост от уникалния 
профил на тумора при всеки отделен 
пациент.

Геномното изследване на рака се различава от 
генетичното изследване1

•  Геномното изследване на рака е за хора, диагностицирани с рак, и помага 
за откриване на мутации в ДНК на тумора, които може да стимулират 
растежа му.

• Генетичното изследване търси уникалните характеристики на генетичния 
профил на човека и може да се използва за определяне на наследствения 
риск или предразположеност към определени заболявания.



ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН 
БИОМАРКЕР ИЛИ ТЕСТ НА 

„ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ”

Търси само предварително определени 
мутации в ограничени участъци на гените, 

свързани с рака. При изследванията за 
един биомаркер има риск от пропускане на 

геномни промени, което може да бъде 
решаващо за плана за лечение на 

пациента.3,4

ИЗЧЕРПАТЕЛНО ГЕНОМНО 
ПРОФИЛИРАНЕ

Предлага по-пълна картина на тумора, като 
само с едно изследване открива от 30 до 
над 300 вида промени в широк спектър от 

гени, свързани с рака.5,6
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Има различни геномни изследвания на рака



ТЪКАННА БИОПСИЯ ТЕЧНА БИОПСИЯ (КРЪВ)8

След вземането на биопсичната проба, тя се изпраща за изследване в 
лаборатория. След това …

ИЗЧЕРПАТЕЛНО 
ГЕНОМНО 

ПРОФИЛИРАНЕ
Раковата ДНК се изследва за 

промени и аномалии.
Това дава пълна представа 

за уникалните 
характеристики на тумора.5,6

АНАЛИЗ НА ДАННИ 
Откритите мутации се 

оценяват от екип от 
експерти за възможности за 

лечение, като таргетни 
терапии, имунотерапии или 

свързани клинични 
изпитвания.9

СЪЗДАВАНЕ НА 
ДОКЛАД

Изготвя се доклад, който 
се изпраща на лекаря за 

допълнително 
обсъждане.10

Има два основни вида биопсия

Първо се прави биопсия. При нея се взима малко парченце тъкан или клетъчна 
проба от организма, за да бъдат изследвани по-подробно.7

Как се провежда геномното изследване на рака?

Раковите клетки могат да отделят ДНК в 
кръвта, ето защо раковата ДНК може да 
бъде извлечена от кръвна проба.



Ако в ДНК на раковите клетки бъдат открити определени мутации, това ще даде възможност 
за вземане на по-точни решения за лечението. Изборът на терапията може да се 
персонализира в зависимост от откритата геномна мутация, а не от мястото на тумора в 
организма.11–15 
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Геномните промени включват: EGFR, 
BRAF, KRAS, ALK, HER2, PTEN, ROS1, 
NTRK генни фузии и много други.16

Как геномното изследване на рака влияе върху 
избора на лечение?
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Намалява несигурността относно 
възможностите за лечение, с което 
помага на пациентите да избегнат 
ненужното лечение или такова без 

полза

Позволява на лекарите да 
персонализират лечението в 

зависимост от уникалния 
профил на тумора на 

пациента.

Дава увереност в 
стратегията за лечение.

Геномното изследване на рака може да помогне на лекарите и 
пациентите като:
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