
Każdy nowotwór jest inny -
wymaga indywidualnego podejścia.
#ZbadajRaka #PutCancerToTheTest

Profilowanie genomowe nowotworu
Na czym polega profilowanie genomowe nowotworu? 
Profilowanie genomowe nowotworu wykorzystuje się do wykrywania 
unikalnych mutacji w DNA komórek nowotworowych. Na ich podstawie 
można dowiedzieć się jak nowotwór powstaje i rozwija się. Informacje 
te zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia terapii celowanej 
dla chorych na nowotwory na podstawie wykrytych mutacji.

Profilowanie genomowe nowotworu może pomóc 
lekarzowi w wyborze spersonalizowanego 
leczenia, dopasowanego do profilu nowotworu.

Profilowanie genomowe nowotworu różni się 
od badań genetycznych.
• Profilowanie genomowe nowotworu wykonuje się u osób, u których

rozpoznano nowotwór. Badanie to pomaga wykryć mutacje w DNA
komórek nowotworowych, które mogą odpowiadać za jego rozwój.

• Badanie genetyczne można wykonać, żeby ocenić ryzyko
odziedziczenia określonego schorzenia lub występowanie predyspozycji
do zachorowania.

Dostępne są różne rodzaje diagnostyki molekularnej nowotworu.

POJEDYNCZY BIOMARKER LUB TEST WIELOGENOWY

Szuka znanych mutacji w konkretnych miejscach w 
pojedynczych genach. Takie testy wiążą się z ryzykiem 

przeoczenia zmian genomowych, które mogą mieć krytyczne 
znaczenie dla  leczenia pacjenta.

KOMPLEKSOWE PROFILOWANIE GENOMOWE

Daje pełniejszy obraz nowotworu, ponieważ bada 
całą sekwencję kodującą genów związanych z 

onkogenezą, wykrywając wszystkie cztery klasy zmian 
genomowych.

Jak wygląda profilowanie genomowe nowotworu?
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Najpierw wykonuje się biopsję. Polega ona na pobraniu niewielkiego fragmentu tkanki nowotworowej.

Są dwa główne rodzaje biopsji

POBRANIE MATERIAŁU TKANKOWEGO POBRANIE KRWI (BIOPSJA PŁYNNA)

Po wykonaniu biopsji pobrany materiał wysyła się do laboratorium do analizy. Kolejne kroki to:

Komórki nowotworowe mogą uwalniać DNA do 
krwi, dlatego możliwe jest wyizolowane DNA 
nowotworu z próbki krwi.

KOMPLEKSOWE 
PROFILOWANIE GENOMOWE

DNA nowotworu jest sprawdzane 
pod kątem występowania mutacji. 

Umożliwia to dokładne 
zidentyfikowanie profilu 

nowotworu danego pacjenta.

W jaki sposób profilowanie genomowe 
wpływa na leczenie?

ANALIZA DANYCH 

Wykryte mutacje są oceniane 
przez zespół ekspertów pod 

kątem dobrania najlepszych opcji 
terapeutycznych, jak terapie 

celowane, immunoterapie czy 
leczenie w ramach badania 

klinicznego.

PRZESŁANIE RAPORTU

Wynik z badania przedstawiony 
w postaci Raportu przesyłany jest 
do lekarza zlecającego badanie.

Jeśli w DNA komórek nowotworowych wykryto określone mutacje, które są celami molekularnymi 
dla leków, można podjąć bardziej precyzyjne decyzje o leczeniu. Terapię wybiera się wtedy pod 
kątem występujących zmian genomowych, a nie umiejscowienia nowotworu w organizmie.
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NIE WYKRYTO 
MUTACJI

Profilowanie genomowe nowotworu może 
pomóc lekarzowi i pacjentowi, ponieważ:

Zmniejsza niepewność co do 
wyboru opcji terapeutycznych, 
przez co pozwala pacjentowi 
uniknąć terapii, z których nie 
odniósłby korzyści klinicznej.

Przykładowe geny, w których często 
wykrywa się mutacje: 
EGFR, BRAF, KRAS, ALK, HER2, PTEN, ROS1, 
NTRK.

Pozwala lekarzowi bardziej 
precyzyjnie dobrać leczenie do 

profilu nowotworu pacjenta.

Daje poczucie pewności 
choremu i jego 

lekarzowi, że podjęte 
decyzje są optymalne.




