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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МУТАЦИОННИЯ СТАТУС НА ГЕНИТЕ 

KRAS И NRAS ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ 

 

KRAS и NRAS представляват протеини/ензими, ключови молекули в сигналния 
клетъчен път на епидермалния растежен фактор/рецептор (EGFR). RAS протеините 

предават сигнали от мембранно - свързани рецептори към ядрото на клетката и засягат 

важни процеси в нея като клетъчна диференциация, пролиферация и апоптоза. Тези 

протеини се кодират от гените KRAS и NRAS.  
Гените KRAS, NRAS и BRAF са онкогени, често мутиращи в клетки на  колоректален 

карцином. Мутации в KRAS, NRAS и BRAF водят до специфично усилване  функцията на 

кодираните от споменатите гени –  онкобелтъци. 
  В лабораторията по Молекулярна биология към Отделение по Обща и клинична 

патология - УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“   се изработват и анализират проби за  

мутационeн статус на гените K-RAS (40 мутации), N-RAS (43 мутации), BRAF (5 

мутации) с помощта на CE и IVD маркирани реактиви като допълващ анализ към 
морфологичната, патохистологичната и имунохистохимичната диагностика на 

колоректални туморни образования. Честотата на мутациите в гените KRAS, NRAS и 

BRAF от проби, включени в парафинови срези или ендоскопии при колоректален 
карцином е съответно: 36-40%, 1-6% и 8-15%. Най-честите мутации при колоректални 

тумори засягат кодони 12, 13 и 61 на гените KRAS и NRAS и кодон 600 на гена BRAF. 

Наличието на активираща мутация в гените KRAS, NRAS или BRAF при колоректални 

тумори, предсказва липса на реакция по отношение на таргетната терапия с често 
използваните за лечение на онкоболни пациенти – тирозин киназни инхибитори. 

Пациенти с не мутирал („див тип“) KRAS ген могат да се възползват от лечението с 

Erbitux (Cetuximab) или Vectibix (Panitumumab), докато пациенти с мутирал KRAS ген 
показват лош отговор към провежданото лечение.  

Tези резултати насочват, че трябва да се спазват препоръките на NCCN за генотипиране 

на RAS гените (KRAS и NRAS) и BRAF при пациенти с метастазирал колоректален 

карцином.  
Генетичните анализи в комбинация с хистопатологичната и имунохистохимична 

диагностика на  микросателитната нестабилност, свързана с белтъците MLH1, 

MSH2, MSH6 и PMS2  ще допринесат за оптимизиране на Вашето лечение! 

Резултатите от проведената диагностика ще дадат  информация на онкотерапевта за 

лечението  Ви с подходящ медикамент  и избор на прецизирано насочена терапия в 

зависимост от показания мутационен статус. 

Изследването и установяването на Вашия мутационен статус по отношение на гените 
KRAS, NRAS или BRAF е от изключително значение за  персонализирания подход при 

Вашето лечение и  прецизиране на терапията Ви с подходящия медикамент!  
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