
Откриването на генетични алтерации, които стимулират растежа и разпространението на един 
тумор и последващото прецизно лечение на пациенти с рак, имат потенциала да променят 
основно хода на тяхното заболяване, както и да направят ключова първа стъпка в промяната 

на нашия подход към лечението на онкологичното заболяване. Това бе заключението  от дискусията на 
експертна група, състояла се между клинични специалисти и представители на пациенти във връзка с  
нарастващия потенциал на персонализираните онкологични терапии за подобряване на резултатите на 
пациенти с онкологични заболявания, причинени от  генетична алтерация. Докато конкретна единична 
генетична алтерация може да е рядка, съвременните технологии за изследвания имат възможността 
едновременно да проверят множество алтерации, като по този начин подпомагат индивидуализирането 
и оптимизирането на лечението на заболяването. Експертната дискусия „Генетично-обусловени 
тумори и силата на персонализираната медицина“ бе виртуално организирана от Байер преди началото 
на Виртуалния конгрес Европейското общество по медицинска онкология 2020.  

Персонализираната медицина и генетичните изследвания 
помагат за подобряване на резултатите за пациентите като 
индивидуализират и оптимизират онкологичните терапии  

• Експертна дискусия подчерта предимствата на персонализираната медицина в 
онкологията за подобряването на резултатите при пациенти с рак, причинен от  геномна 
алтерация

• Дискусията, състояла се на 14 септември 2020 г., в навечерието на виртуалния 
конгрес на Европейско дружество по медицинска онкология (ESMO) 2020, показа 
нарастващото значение на генетичните изследвания в помощ на индивидуализирането и 
оптимизирането на онкологичните терапии

Д-р Филип Иваний д-р Ейми Мур проф. Антоан Италиано



По време на експертната дискусия, проф. Антоан Италиано, Ръководител на Ранни фази 
на проучвания и отделение за лечение на саркоми в Институт Бергони, Франция, подчерта 
промяната в парадигмата при терапията на рака, представена от персонализираната онкологична 
медицина: „Напредъкът в генетиката и последващите регулаторни одобрения за туморно-
агностични терапии, които определят с точност генетичната алтерация, която причинява 
тумор при даден човек, трансформират подхода на клиничните специалисти към лечението 
на рака. Ние се отдалечаваме от универсалния подход, на базата на местоположението на 
раковото образувание в тялото към персонализиран, прецизиран подход. Сега е необходимо 
да продължим да обучаваме по-широката общественост, свързана с онкологията относно 
потенциала на тези терапии за значително подобряване на състоянието на пациентите с редки 
онкологични заболявания и за увеличаване на достъпа до лечение за възрастни и деца, които 
отговарят на условията за това.“ 

Също толкова значимо е постигането на рутинен достъп до висококачествени генетични 
изследвания. Проучвания показват, че 30-49% от пациентите с онкологични заболявания в 
напреднал стадий и 31-39% от децата със солидни тумори, които са преминали генетично 
изследване, са имали алтерации. Това означава, че на тези пациенти може да се приложи одобрена 
терапия или лекарство, което все още е в клинично изпитване. 

Д-р Филип Иваний, Асистент-медицински директор, Онкология, Медицинско училище Хановер, 
Германия, обърна внимание на необходимостта от изследване: „Пациентите не винаги получават 
терапии, които биха могли да им донесат най-голяма потенциална полза, тъй като тяхното раково 
образувание не се изследва за генетични алтерации. Макар откриването на конкретна генетична 
алтерация да е рядкост, съвременните скринингови техники могат да изследват едновременно 
множество биомаркери, много от които може да се окажат подходящи за лечение с таргетни 
персонализирани терапии. По-широкото приложение на генетичните изследвания позволява 
на пациентите, които могат да се възползват от таргетна терапия да бъдат идентифицирани по 
един по-систематичен начин, което помага да се гарантира, че няма да има възрастен или дете, 
оставени без лечение.“

Нарастващото значение на прецизните онкологични лечения и генетичните изследвания също се 
отразява все повече в насоки и препоръки от медицинските дружества.  През 2019 година ESMO 
публикува препоръки, изискващи системен подход за рутинно клинично откриване на генна 
фузия на невротрофичен тирозинкиназен рецепторен ген (NTRK) - рядка генетична алтерация, 
открита при много различни видове тумори, за да се гарантира, че са идентифицирани възможно 
най-много пациенти с рак, предизвикан от тази геномна алтерация.(1) През 2019 г., Германското 
дружество по хематология и онкология (DGHO) също публикува становище, в което препоръчва 
използването на молекулярно-диагностични методи, когато резултатът от тях може да предскаже 
ползата от прилаганата терапия. (2) 



Миналия месец ESMO също публикува нови препоръки, посочващи, че секвенирането на 
следващо поколение (NGS) - технология, която позволява бързо секвениране на голям брой 
гени на относително достъпна цена, трябва да се използва рутинно при напреднал белодробен 
аденокарцином, рак на простатата, рак на яйчниците и холангиокарцином. В допълнение, за 
други видове рак, пациентите и техните клинични специалисти могат заедно да преценят и вземат 
решение относно относителната полза от NGS и всеобхватно генетично изследване. Те също 
препоръчват центровете за клинични изследвания да извършват NGS, за да генерират повече 
разбиране и да ускорят разработването на персонализирани терапии.(3)

Критичната роля на осведомяването на пациентите беше подчертана от д-р Ейми Мур, Ръководител 
„Наука и изследвания“ на фондация „Go2“, Сан Карлос, Калифорния: „В цялата общност се 
извършва значителна дейност за ефективно осведомяване на пациентите и болногледачите за 
ползите от изследването и персонализираните онкологични терапии. За да се гарантира, че 
възрастните и децата, които отговарят на условията, могат да се възползват от подобрените 
резултати, наблюдавани при персонализираните терапии, е от съществено значение да продължим 
да се справяме с всички предизвикателства и бариери пред достъпа до тези терапии и да се 
възползваме максимално от възможностите за постоянна информираност.“

„Байер се ангажира с подобряване на живота на хората, живеещи с рак, като разработва иновативни 
решения за това комплексно заболяване. Вълнуваме се от ролята си в промяната на терапевтичната 
парадигма чрез нашия напредък в персонализираната онкология и важните ползи, които днес тези 
терапии предлагат на възрастни и деца с онкологични заболявания, както и бъдещата еволюция 
на лечението на рака“, каза Емануеле ди Томасо, Ръководител на Персонализирана медицина 
в Онкологията, Байер. „Тези експертни констатации потвърждават значението на гаранцията, 
че пациентите с онкологично заболяване могат да имат достъп до технология за генетично 
профилиране, която идентифицира дали ракът им е предизвикан от действителна алтерация и в 
случай, че отговарят на условията, те могат да се възползват от персонализирано онкологично 
лечение, което значително може да подобри резултатите от тяхната терапия.“
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