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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МУТАЦИОННИЯ СТАТУС НА ГЕНА 

BRAF ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕЛАНОМА 

 

Протеинът BRAF представлява клетъчна киназа, която функционира в т. нар. Ras-

Raf-MEK-MAPK киназния сигнален път. При меланом BRAF протеините имат силно 

нерегулирана киназна активност, която стимулира клетъчната пролиферация и 

туморния растеж.  

Ras-Raf-MEK-MAPK киназният сигнален път нормално регулира клетъчната 

пролиферация и преживяването на клетката под контрола на различни растежни 

фактори и хормони. Приблизително половината от мутациите в гена BRAF (50-60%) са 

свързани с развитието на туморни образувания и ракови клетки. Най-честата мутация  

в този ген е V600E, при която се извършва замяна на аминикиселината валин в 

позиция 600 с глутамин. Този тип мутация води до постоянно активиране на протеина 

BRAF, дори в отсъствие на растежни фактори. Следващата по честота мутация в гена е 

V600K; по редки са мутациите V600D, V600R, V600A - общо 5 на брой. 

 Мутациите в гена BRAF се срещат при ~50% от меланомните тумори, ~40% от 

папиларните тиреоидни тумори, ~30% от овариалните тумори, ~10% от 

колоректалните тумори и ~10% от простатните тумори.  

Китът (определен набор от реактиви) за детектиране на мутации в гена BRAF, който  

използваме в Лабораторията по молекулярна биология, е  CE и IVD маркиран, което 

означава, че е одобрен и валидиран за диагностика при хора с различни онкологични 

заболявания.  С помощта на този кит ние изследваме Вашият биопсичен материал, от 

който предварително се изолира ДНК (генетичен материал). Следващата стъпка е чрез 

прилагане на технологията PCR в реално време да анализираме  наличието или 

отсъствието на вече споменатите 5 броя мутации (изменение в  последователностите) в 

гена BRAF. 

Проведеното в Лабораторията по молекулярна биология генетично изследване ще 

насочи Вашия терапевт към подходяща прицелна терапия в зависимост от това дали се 

открива или не мутация в гена BRAF. Лекарствата, които блокират онкогенния BRAF 

сигнален път, са наречени  BRAF - таргетни лекарства и  са показали забележителни 

резултати при прилагането им в клинични проучвания за лечение на пациенти с 

онкологични заболявания, включително и меланома.  

Изследването и установяването на Вашия мутационен статус по отношение на гена 

BRAF е от изключително значение за  персонализирания подход при Вашето 

лечение и прецизиране на терапията Ви с подходящия медикамент!  
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