
Poznaj korzyści, jakie oferują badania genetyczne  
w diagnostyce chorób nowotworowych, doborze 
właściwej terapii i monitorowaniu choroby 
resztkowej.



Nasze laboratorium oferuje:
• badania umożliwiające ukierunkowanie leczenia i wykorzystanie 

refundowanych terapii celowanych w raku piersi, jajnika, jelita 
grubego czy płuca,

• szeroką diagnostykę genetyczną, w ramach której analizujemy  
od 100 (autorskie panele) do przeszło 500 genów (TruSight 
Oncology 500 Illumina). Każdy wynik jest opatrzony szerokim 
raportem, w którym proponujemy odpowiednie terapie celowane  
i wskazujemy potencjalne badania kliniczne, 

• analizy szeregu zmian molekularnych pod kątem możliwości  
ich wykorzystania w leczeniu – w tym ocenę fuzji przy pomocy 
ukierunkowanego sekwencjonowania RNA czy użycie analizy HRD,

• ocenę wrodzonej odpowiedzi na chemioterapię i terapię bólu,  
co umożliwia właściwe dostosowanie dawek leków,

• określenie statusu PD-L1, umożliwiając zastosowanie immunoterapii,

• rozwiązania umożliwiajace monitorowanie molekularnej choroby 
resztkowej w postaci testu Signatera™ firmy Natera.
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Oferujemy testy analizujące szereg zmian molekularnych pod kątem 
możliwości ich wykorzystania w leczeniu.

Analiza HRDAnaliza RNA Analiza DNA

Kompleksowe profilowanie somatyczne: analiza DNA, RNA + HRD

Profilowanie somatyczne: analiza DNA + RNA

Profilowanie somatyczne: analiza DNA + HRDB
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Dobór terapii celowanych

Powyższe testy znajdują zastosowanie w doborze leczenia wielu 
chorób onkologicznych, m.in. raka jajnika, jelita grubego, nowotworu 
dróg żółciowych, raka żołądka, niedrobnokomórkowego raka płuca  
czy raka endometrium.

Każdy test profilowania somatycznego opatrzony jest raportem,  
w którym na bazie uzyskanych informacji proponujemy 
odpowiednie terapie celowane i wskazujemy badania kliniczne, 
do których może zostać włączony chory. Raport możesz omówić  
ze specjalistką od terapii celowanych w Poradni Warsaw Genomics.

Połączenie analizy DNA, oceny zmian poziomu ekspresji i fuzji genów 
(analizy RNA) i badania HRD z kompleksowym raportem ekspertów 
Warsaw Genomics stwarza niespotykane do tej pory możliwości 
dostosowania leczenia do zaburzeń obecnych w nowotworze, 
zwiększając szansę skutecznego leczenia.

Profilowanie
somatyczne: analiza DNA



Profilowanie somatyczne: analiza DNA oraz RNA

W celu dokładnego zrozumienia podłoża choroby nowotworowej 
niezbędne jest wykonanie testu informującego o występujących 
w nowotworze mutacjach somatycznych i germinalnych  
oraz zaburzeniach funkcjonowania genów na poziomie RNA. 

W oferowanym przez Warsaw Genomics badaniu przeprowadzamy 
analizę wariantów w 523 genach na poziomie DNA i 55 genów  
na poziomie RNA. 

Analiza DNA uwidacznia zmiany w zakresie polimorfizmów  
pojedynczego nukleotydu (SNP), zmienności liczby kopii DNA (CNV) 
oraz krótkich insercji i delecji.

Analiza RNA obejmuje zaburzenia ekspresji 55 genów. Niektóre 
zaburzenia związane ze zmianami nowotworowymi występują  
w postaci zmian epigenetycznych, zmian poziomu ekspresji genów  
oraz fuzji genów. Zaburzenia te nie są widoczne w sekwencjonowaniu 
DNA, z tego powodu wymagają analizy RNA. Badania fuzji RNA  
są szczególnie istotne w terapii celowanej raka płuca. 

Sama informacja o wykrytych mutacjach nie zawsze niesie za sobą 
możliwość przygotowania jednoznacznego, istotnego klinicznie wyniku 
dla pacjenta. Dlatego też, w celu zaproponowania skuteczniejszego 
schematu terapii, w proponowanym teście oferujemy ponadto 
przeprowadzenie analiz:

• TMB (ang. Tumor Mutation Burden) – umożliwiającej dokładniejsze 
określenie, w jakim stopniu pacjent skorzysta z immunoterapii,

• MSI (ang. Microsatellite Instability) – oceniającej niezgodność 
liczby powtórzeń nukleotydów w regionach mikrosatelitarnych DNA, 
wskutek zaburzeń działania genów MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, PMS1, 
PMS2 w nowotworach m.in. jelita grubego i endometrium.
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Celem analizy HRD (ang. Homologous Recombination Deficiency),  
jest ocena możliwości kwalifikacji chorych do terapii inhibitorami 
PARP.

Ten typ badania, uzupełniający profilowanie somatyczne wykonywane   
w naszym laboratorium, jest szczególnie istotny dla pacjentek  
z pierwotnym rakiem jajnika, umożliwiając wdrożenie refundowanego 
leczenia olaparibem. Analiza HRD może również stanowić podstawę 
do podjęcia terapii inhibitorami PARP dla pacjentów z innymi typami 
nowotworów: zaawansowanym rakiem jajnika, rakiem trzustki  
czy prostaty, ale bez możliwości refundacji.

Badanie ocenia zaburzenia genów biorących udział w procesach 
naprawy uszkodzeń DNA w mechanizmie rekombinacji homologicznej,  
czyli w sposób znacznie szerszy niż tradycyjnie wykonywana analiza 
mutacji w genach BRCA1 i BRCA2.

Analiza umożliwia ocenę niestabilności genomu poprzez określenie:

• utraty heterozygotyczności (LOH), 
• alleliczną nierównowagę telomeryczną (TAI), 
• abberacji chromosomowych na dużą skalę (LST).

Analiza HRD 

Sprawdź pełną ofertę paneli umożliwiających precyzyjną 
diagnostykę mutacji warunkujących rozwój nowotworów 
i dobranie właściwej terapii celowanej na naszej stronie 
internetowej.



Masz pytania?
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e-mail: info@warsawgenomics.pl

Signatera™ – test w kierunku choroby resztkowej to narzędzie 
do skutecznego monitorowania immunoterapii. To wysoce czuły 
i spersonalizowany test molekularnej choroby resztkowej (MRD), 
wykorzystujący krążące DNA guza (ctDNA), zaprojektowany 
indywidualnie dla każdego pacjenta, aby pomóc wcześniej 
zidentyfikować nawrót choroby. 

Badanie opracowane przez amerykańską firmę Natera zyskało status 
terapii przełomowej nadany przez FDA i zostało zatwierdzone  
do użycia w wielu typach nowotworów, m.in. w raku okrężnicy, sutka, 
płuca i pęcherza moczowego.

Chociaż immunoterapia jest nową i rewolucyjną opcją leczenia 
nowotworów, nie wszyscy pacjenci reagują na ten rodzaj terapii. 
Zarówno pacjent, jak i jego lekarz chcieliby jak najszybciej wiedzieć, 
czy immunoterapia jest skuteczna.

Test Signatera™ stanowi nadzwyczajną pomoc w monitorowaniu 
pacjentów, którzy obecnie przyjmują lub rozważają stosowanie 
immunoterapii. Pozwala zidentyfikować chorych, którzy nie reagują 
na podane leczenie, a także pacjentów z długotrwałą, pozytywną 
odpowiedzią. Badanie ułatwia podjęcie decyzji o planie dalszego 
wdrożenia chemioterapii adjuwantowej.

Wyniki testu będą dostępne dla lekarza po upływie 1–2 tygodni.

Monitorowanie choroby resztkowej


