myCancerRiskDNA
myCancerRiskDNA yra genetinis tyrimas, skirtas ankstyvai nustatyti
individo genetinį polinkį susirgti vėžiu.
Rizikos susirgti vėžiu nustatymas suteikia galimybę individualizuoti
paciento priežiūrą bei imtis ankstyvų prevencinių priemonių.
KODĖL SVARBU ŽINOTI?
Kai asmens genuose yra tam tikrų žalingų pakitimų, padidėja rizika gyvenimo eigoje susirgti vėžiu.
Pacientui ir jo šeimos nariams naudinga žinoti riziką susirgti vėžiu, kadangi tai suteikia galimybę imtis
efektyviausių prevencinių priemonių.
myCancerRiskDNA yra genetinis tyrimas, atliekamas vykdant viso egzomo sekoskaitą (angl. WES, Whole
Exome Sequencing). Tyrimo metu analizuojama 40 genų, kurių pakitimai lemia paveldimas vėžio rūšis.
INDIKACIJOS GENETINIAM TYRIMUI:

ŠIS TYRIMAS APIMA:

» Pacientai, turintys vėžio atvejų šeimos sveikatos
istorijoje, taip pat kurių šeimos nariai vėžiu susirgo
būdami jaunesni negu 50 metų amžiaus.

» 40 genų, lemiančių riziką susirgti paveldimomis
vėžio rūšimis, analizė.

» Išsami rezultatų ataskaita, kurioje nurodomi visi

nustatyti genų pakitimai ir jų galimos pasekmė pacientui.

» Gydytojas genetikas pateikia išsamią tyrimo rezultatų
interpretaciją.

» Pacientai, sergantys kelių skirtingų rūšių navikais.
» Pacientai, jau sergantys vėžiu, kuriems svarbu
nustatyti ligą sukėlusias mutacijas ir optimizuoti
gydymo planą.

TIRIAMŲ GENŲ SĄRAŠAS:
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* Genų ir jų kopijų skaičiaus variacijos analizė
** Specifinių delecijų/duplikacijų 3' geno dalyje analizė
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GALIMI REZULTATAI:
» Patogeniški genų pakitimai, galimai patogeniški genų pakitimai ir nežinomos reikšmės genetiniai pakitimai
klasifikuojami pagal JAV Medicinos genetikos ir genomikos kolegijos (ACMG) protokolą.
(PMID: 25741868)
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» Su gydytojo ar konsultanto pagalba užsakomas
genetinis tyrimas

» Į specialų Veritas pateikiamą rinkinį
surenkamas paciento seilių mėginys

Žarnynas

Skrandis

» Iš mėginio išskirtos DNR seka yra nuskaitoma
ir analizuojama bioinformatikos metodais

» Tyrimo rezultatai siunčiami tyrimą užsakiusiam
asmeniui ir aptariami gydytojo konsultacijos metu

TECHNINĖ INFORMACIJA:
» Viso egzomo sekoskaita, naudojant pažangiausios technologijos Illumina NovaSeq 6000 platformą.
» Sekoskaitos vidutinis padengimas 100x, >99% analizės tikslinių genų nuskaitymas mažiausiai ≥20x kartų.
» Tyrimą sukūrė medicinos ekspertų komanda, kurios nariai turi daugiau kaip 10 metų patirties viso genomo
ir egzomo sekoskaitos srityse, dalis jų dirba Harvardo Medicinos mokyklos inicijuotame projekte
„Personal Genome Project“.

Genetinių tyrimų įmonė „Placenta“
Santariškių 5 (Inovatyvios medicinos centras)
08406 Vilnius, Lietuva
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