
Вижте повече, направете повече

РАЗБИРАНЕ НА ВАШЕТО  
 РАКОВО ЗАБОЛЯВАНЕ  
И НА ЛИЧНИЯ ВИ ПЛАН  
   НА ЛЕЧЕНИЕ

Открийте как изчерпателното 
геномно профилиране на 
Foundation Medicine® на Рош 
може да открие нови 
възможности за Вашето 
лечение.1–3



НЕКОНТРОЛИРАН РАСТЕЖ 
НА КЛЕТКИТЕ

ЗДРАВА КЛЕТКА С 
НОРМАЛНИ ДНК И РНК

РАКОВИТЕ КЛЕТКИ НАВЛИЗАТ 
В КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ ИЛИ 

ЛИМФНАТА СИСТЕМА

ПРОМЕНЕНА (МУТИРАЛА) 
ДНК ИЛИ РНК

ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР

РАКОВА КЛЕТКА

МЕТАСТАЗИ: РАКОВИТЕ 
КЛЕТКИ ОБРАЗУВАТ 

ВТОРИЧНИ ТУМОРИ НА 
ДРУГИ МЕСТА

Какво причинява рака?

Ракът възниква в резултат на промени (мутации), 
които оказват влияние върху начина, по който 
Вашите клетки работят и растат4,5

Ракът на всеки пациент има уникални мутации, които могат 
да отговарят по-добре на определени лечения.3,11,12

Благодарение на напредъка на научните и медицински изследвания, 
сега знаем повече за мутациите, причиняващи рака. В момента е 
известно, че дори ако имате един и същи вид рак като някой друг 
пациент (напр. рак на гърдата), Вашите мутации могат да са различни 
и да се нуждаете от различно лечение. И обратно, тумори с различна 
локализация, могат да имат еднакви мутации. Затова можете да 
получите полза от сходно лечение.13

ДНК* и РНК** съставят гените във Вашите 
клетки и съдържат важна информация, 
необходима за правилната работа на Вашето 
тяло6,7

Когато клетките Ви се делят, ДНК се копира 
и превръща в РНК за произвеждането на 
белтъци (протеини). Протеините и РНК заедно 
контролират дейностите на клетката, като 
нейната активност и деление. Понякога в този 
процес може да възникне грешка. Тези грешки 
се наричат мутации5,7,8

Мутациите могат да окажат влияние върху 
начина, по който клетките Ви функционират 
и да доведат до неконтролируем растеж на 
клетките. Тези клетки могат да се превърнат в 
ракови клетки7

Най-накрая раковите клетки образуват 
злокачествен тумор (маса от ракови клетки, 
които могат да навлязат в прилежащите 
тъкани)7

Ако раковите клетки навлязат в кръвоносните 
съдове или в лимфната система, те се 
разпространяват до други места в организма и 
могат да образуват тумори (метастази)9,10

* ДНК = дезоксирибонуклеинова киселина

**РНК = рибонуклеинова киселина



Откриването на мутациите във Вашия тумор 
може да помогне на Вас и на Вашия лекар да 
разберете възможностите за лечение и да 
допринесат за персонализирането на Вашето 
лечението11,12,14–16

Какво представляват таргетните терапии и персонализираните лечения?
Съществуват няколко различни възможности за лечение, включващи оперативно лечение, 
лъчетерапия, химиотерапия, таргетна терапия и имунотерапия.17

Таргетните терапии могат да се насочат към ракови клетки със специфични мутации. Те се 
различават от не-таргетните терапии, като химиотерапиите, които действат върху всякакъв вид 
бързорастящи клетки, независимо дали са ракови или здрави.18,19 Имунотерапията е вид таргетна 
терапия, която използва имунната система на организма за борба с рака.20  Биомаркерът е маркер 
за възможното поведение на клетката. Той може да показва вида на заболяването или да помогне 
да се предвиди как клетката ще реагира на определени лечения.21 Ако туморът има специфичен 
биомаркер, срещу този биомаркер могат да се използват таргетни терапии. След като изследва 
Вашата туморна проба, Вашият лекар може да вземе предвид тази информация, за да определи  
най-подходящия подход за лечение на Вашето раково заболяване.

Как откриването на мутациите помага за Вашия план на лечение?
Ако във Вашите ракови клетки бъдат открити определени мутации, въз основа на този резултат 
Вашият лекар може да Ви определи по-точно лечение, като таргетна терапия или имунотерапия. 
Може да има случаи, когато или не е открита съответна мутация, или няма възможност за таргетно 
лечение на откритата мутацията. Това също е ценна информация в подкрепа на по-нататъшното 
планиране на лечението.11,12,14–16

 
Прецизната медицина увеличава вероятността да намерите таргетна терапия, 
която подобрява шансовете Ви за по-добър отговор.3
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Насочват се към ракови 
клетки, които съдържат само 

специфични мутации, свързани 
с рака.19

Активират или подражават 
на Вашата имунна система, за 

да се насочат към раковите 
клетки.20

Насочват се към 
бързорастящите клетки, 
като раковите, но и към 

други клетки, като клетките 
на костения мозък, 

репродуктивната система, 
лигавицата на устата и 
космените фоликули.18,22

Здрава клетка Ракова клетка  

T клетки

Ракова клетка

Имунотерапевтична 
молекула

Туморна проба

НЕ-ТАРГЕТНИ ТЕРАПИИ

ЛЕКАРСТВО A ЛЕКАРСТВО B ЛЕКАРСТВО B ЛЕКАРСТВО D

ТАРГЕТНИ ТЕРАПИИ ИМУНОТЕРАПИИ

Туморна проба



Има няколко метода за изследване, които търсят 
мутации във Вашите ракови клетки

Изчерпателното геномно профилиране на Foundation 
Medicine може да подобри шанса Ви за откриване на 
персонализирано лечение.

Геномното изследване включва тестване на единичен биомаркер, тестване на „горещите точки“ и 
изчерпателно геномно профилиране. Всички тези методи изследват Вашата ракова проба за мутации.
Изчерпателното геномно профилиране на Foundation Medicine може да подобри шанса Ви за 
откриване на персонализирано лечение.

Какво прави изчерпателното 
геномно профилиране 
различно? 
Изчерпателното геномно 
профилиране дава по-пълна картина 
за Вашето раково заболяване, като 
търси множество мутации в широки 
участъци от раковата ДНК и/или РНК.
Изчерпателното геномно 
профилиране само с един тест търси  
всички потенциални мутации, които 
могат да са причина за Вашия рак, 
дори и те да са редки.
Това повишава шансовете Ви за 
откриване на Важни мутации веднага.  
Това може да повиши и шанса за 
откриване на по-прецизно лечение за 
Вас.1–3
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открит

BRAF
открит

Изчерпателно геномно профилиране

Как работят тестовете на 
единичен биомаркер и 
тестовете на „горещите 
точки“?
Тестването на единичен биомаркер 
и тестването на „горещите точки“ 
търси само предварително зададени 
мутации в рамките на ограничени 
участъци от раковата ДНК. Тези 
мутации винаги се избират преди 
началото на изследването. Ето защо, 
ако не се търси определена мутация, 
няма да бъде намерена.23,24

NRAS
пропуснат

EGFR
открит

HER2
пропуснат

BRAF
пропуснат

Насочено търсене

Тестване на единичен биомаркер и тестване 
на „горещите точки“

Например, в тази ракова ДНК 
има четири мутации.

NRAS
EGFR
HER2
BRAF

ДНК верига

Мутация
A

Мутация
B

Мутация
C

Мутация
D

В сравнение с другите тестове, изчерпателното геномно 
профилиране може да открие повече мутации, причиняващи 
рак, които са важни за Вашия план на лечение.1–3



Foundation Medicine предлага висококачествено портфолио с услуги за 
изчерпателно геномно профилиране1,25–29

Foundation Medicine предлага услуги за изчерпателно геномно профилиране, които могат да 
помогнат на Вас и на Вашия лекар по-добре да разберете възможностите си за лечение. Foundation 
Medicine предлага различни тестове, които са на разположение на пациентите с различни видове 
рак. FoundationOne®CDx и FoundationOne®Liquid CDx са за пациенти с всички видове солидни тумори, 
напр. рак на белия дроб, на простата или на гърдата.25,26 FoundationOne®Heme е за пациенти със 
саркоми и ракови заболявания на кръвта, като левкемия.28

Обсъдете с Вашия лекар кой тест се 
препоръчва за Вашето раково заболяване

Всички солидни тумори Ракови заболявания на кръвта и саркоми

HEME

Използва тъканна 
проба (тъканна 

биопсия)
Тества над 300 гена в 

раковата ДНК

Използва кръвна проба 
(течна биопсия)

Тества над 300 гена в 
раковата ДНК

Използва тъканна проба 
или кръвна проба

Тества над 400 гена в 
раковата ДНК над 

260 гена в раковата РНК

Коя услуга на Foundation Medicine на Рош може 
да е подходяща за Вас?

Тъканна биопсия  
Вашият лекар ще вземе малка тъканна проба от тумора, като използва игла, операция, биопсия на 
костен мозък или ендоскопия. Той ще запази тази проба и ще я използва за провеждането на теста с 
изчерпателно геномно профилиране.30–32

Течна биопсия
Вашият лекар ще вземе кръвна проба от вената, обикновено на ръката или китката Ви. Той ще вземе 
две епруветки кръв, за да ги изпрати за теста.33 След това, тестът ще анализира раковата ДНК, 
циркулираща в кръвта Ви.26,27



Вашият лекуващ екип изпраща пробата Ви 
на Foundation Medicine, където тя ще бъде 
подложена на анализ  
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ТЕРАПИИБАЗА ДАННИ 
С ГЕНОМНИ 
ПРОФИЛИ  

КЛИНИЧНИ 
ПРОУЧВАНИЯ

ДОКЛАД НА FOUNDATION MEDICINE

ТЪКАННА ИЛИ КРЪВНА ПРОБА

ИЗЧЕРПАТЕЛНОТО ГЕНОМНО ПРОФИЛИРАНЕ

АНАЛИЗ НА ДАННИ

Вашият лекуващ екип ще изпрати тъканната или 
кръвната Ви проба на Foundation Medicine, където тя 
ще бъде подложена на анализ.

Откритите мутации се оценяват от експерти-
онколози и процес на аналитичен алгоритъм, 
който непрекъснато се актуализира с варианти за 
лечение, като таргетни терапии, имунотерапии или 
свързани клинични проучвания, като се използва 
голяма база данни с онкологична информация.34,35

В зависимост от избрания тест, ДНК, РНК или и 
двете се извличат от Вашата проба и се изследват 
за мутации, които може да са причината за Вашето 
раково заболяване.1,25–29

Вашият лекуващ екип ще получи подробен доклад, 
включващ данните за Вашия тумор. В зависимост 
от избрания тест, докладът ще бъде предоставен 
по-малко от 14–21 дни от получаването на пробата 
в лабораторията.35

Информационната база данни на Foundation Medicine непрекъснато се актуализира въз основа на нови 
изследвания, клиничните проучвания и нарастващия брой пациентски геномни профили от клиничната рутинна 
практика (в зависимост от Вашето съгласие).34 Това помага да се гарантира, че когато докладът на Foundation 
Medicine бъде готов, той ще се основава на най-новите научни данни.

Екип от експерти анализира пробата Ви и създава подробен доклад въз основа 
на мутациите на Вашия рак 

Моля, имайте предвид: Всички данни на пациентите са псевдонимизирани, съхраняват се 
на сигурно място и могат да се използват, за да помогнат на изследователите да подобрят 
лечението на рака, при условие че сте дали съгласието си за обработка на личните Ви данни за 
изследователски и научни цели. Достъпът до Вашите данни, обработвани за изследователски 
или клинични цели, ще зависи от Вашето съгласие и приложимите закони за защитата на 
данни. За повече информация относно поверителността, моля, вижте Формуляра за съгласие 
на пациента или се свържете с Вашия локален екип на Foundation Medicine.



Примерен доклад на FoundationOne Liquid CDx*

Докладът на Foundation Medicine може да помогне 
за насочването на Вашия план за лечение

Вашите данни, данните на Вашия лекар и информацията 
за Вашата проба (пробата, която е анализирана)

Биомаркерни резултати и геномни резултати: 
Обобщение на мутациите и други характеристики, 
открити във Вашия тумор, за да разберете кои таргетни 
терапии, имунотерапии или клинични проучвания може 
да са от значение за Вас. Понякога не могат да бъдат 
открити никакви мутации. Тази информация  също ще 
бъде полезна за Вашия лекар, тъй като може да помогне 
за изключването на терапии, които е малко вероятно да 
Ви помогнат.

В зависимост от актуалните научни постижения и 
откритите мутациите, докладът на Foundation Medicine 
може да посочва:

Одобрени терапии в зависимост от вида на тумора

Одобрени терапии за друг вид тумор

Клинични проучвания, които Вие и Вашият лекар ще 
обсъдите заедно

Ако раковото Ви заболяване е прогресирало, докладът 
на FoundationOne Liquid CDx ще помогне на Вашия 
лекар да разбере какво се е променило и ще даде 
насоки за следващите планове за лечение. Данните, 
посочени в доклада за Вашата страна могат да се 
различават в зависимост от местните разпоредби.
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Страница 1 предлага резюме на резултатите 
Ви, а останалите страници съдържат повече 
данни.  
*Докладите на FoundationOne CDx и 
FoundationOne Heme са подобни на доклада 
на FoundationOne Liquid CDx, представен тук. 

Важни забележки относно резултатите Ви 

За повече информация относно туморните тестове и изчерпателното 
геномно профилиране на Foundation Medicine, моля, обърнете се към 
Вашия лекуващ екип или посетете www.rochefoundationmedicine.com

Ценообразуването и реимбурсирането на услугите на Foundation 
Medicine са в зависимост ог държавата, в която живеете. Моля, 
свържете се с Вашия екип на Foundation Medicine за повече 
информация.

Обсъдете следващите стъпки от Вашия персонализиран план за 
лечение с Вашия лекар.

Понякога тестът не може да се проведе поради недостатъчно 
количество от пробата

Понякога не могат да бъдат открити мутации

Ако бъде открита мутация, наличието на терапии и клинични 
проучвания зависи от различни фактори

Ако няма мутации, открити с FoundationOne Liquid CDx, Вашият лекар 
може да използва FoundationOne CDx като допълнителен тест  
Тестът не може да прогнозира как Вашето раково заболяване ще 
отговори на терапията

mock re
port



Биомаркер
Молекула, която е признак за нормален или абнормен процес, или за състояние или заболяване. Биомаркерът 
може да се използва, за да се установи до каква степен организмът отговоря на лечението на определено 
заболяване или състояние.21

Биопсия Извличане на клетки или тъкани за изследване от патолог.36

Рак на кръвта Рак, който започва в костния мозък или в имунната система, където се образува кръвта. Примерите за рак на 
кръвта включват: левкемия, лимфом и множествен миелом.37

Клетки Основните градивни елементи на живите същества.38

Химиотерапия Лечение, което използва лекарства, за да спре растежа на раковите клетки, или като убива клетките, или като 
спира делението им.39

Клинични 
проучвания  

Изследвания, които използват хора - доброволци за тестване на нови лекарства или други лечения, за да 
установят дали те са по-добри от актуалното, стандартно лечение. Преди лечението да бъде приложено на хора, 
то се изучава от научите работници. Ако тези проучвания предполагат, че лечението ще работи, следващата 
стъпка е то да се тества при пациенти.40

Изчерпателното 
геномно 
профилиране

Подход със секвениране от следващо поколение, който може да открие много мутации, за да помогне на Вас и 
на Вашия лекар да вземе решения за лечението Ви, което е персонализирано за Вас.1

ДНК Генетичният “отпечатък“, намиращ се в ядрото (центъра) на всяка клетка. ДНК съдържа генетична информация 
за растежа, деленето и функциите на клетката.6

Ген Част от ДНК, съдържаща информацията за развитието на една или повече характеристики на индивида. Генът 
може да се предава от родителя на децата. 41,42

Имунотерапии Лечение, което използва имунната система на организма за борба с рака.20

Злокачествен 
тумор  

Маса от ракови клетки, която може да навлезе в прилежащите тъкани или да се разпростре (метастазира) в 
отдалечени части на тялото.43

Мутация Промяна в ДНК на клетката. Предполага се, че всички видове рак се дължат на мутации, които увреждат 
клетъчната ДНК.5

Ядро Центърът на клетката, където се намира ДНК и където тя се възпроизвежда.44

Лъчетерапия Използването на високоенергийна радиация от рентгенови лъчи, гама лъчи, неутрони, протони и други 
източници за унищожаване на раковите клетки и свиване на туморите.45

Сарком
Вид рак, който започва в костите или меките тъкани на тялото. Видовете саркоми се категоризират според 
това откъде започват; напр. хрущял, мастна тъкан, мускули, кръвоносни съдове, фиброзна тъкан или друга 
съединителна или поддържаща тъкан.46

Солиден тумор  Абнормална тъканна маса, която обикновено не съдържа кисти или течни участъци, напр. рак на белия дроб 
или гърдата. Раковите заболявания на кръвта (левкемии) обикновено не образуват солидни тумори.47

Таргетна 
терапия  

Лечение, което атакува частта от раковите клетки, която ги прави различни от нормалните клетки. Таргетните 
терапии може да имат различни странични ефекти от химиотерапевтичните лекарства с по-широко 
действие.48,49
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медицина, Foundation Medicine се присъедини към Групата Рош, световна компания - 
лидер в лечението на рака и персонализираното здравеопазване.35       


