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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МУТАЦИОННИЯ СТАТУС НА ГЕНА 

PIK3CA ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СОЛИДНИ ТУМОРИ  
 

Членовете на семейството на липидните фосфатидилинозитол-3 кинази (PI3K) 
участват в редица нормални клетъчни процеси. Например, те играят важна роля в 

активирането на серин/треонин киназа AKT, която от своя страна активира много 

фактори като mTOR и др. Пътят PI3K-AKT-mTOR е от решаващо значение за 

доминирането на множество важни за тумора регулаторни процеси като клетъчен 

растеж, оцеляване и прогресия на цикъла. Междувременно соматичните мутации по 

този път са по-разпространени при различни видове солидни тумори.  

Мутациите в гена PIK3CA активират т. нар.  PI3K (фосфатидилинозитол 3-киназа) 

протеин, който от своя страна активира няколко сигнални пътя на тирозин киназните 

рецептори. Активираната тирозин киназа потиска функцията и екситометаболизма на 

протеина, който инхибира клетъчното оцеляване и делене. Тези анормални промени 

инициират процес на развитие на рак чрез активиране на протеин, участващ в растежа 

на клетките.  

От всички точкови мутации в гена PIK3CA, около 80%  са локализирани в екзон 9 

(определен като спирална част на протеина PI3K) и екзон 20 (определен като киназна 

част), но се наблюдават и други видове мутации на различни места по дължината на 

гена и с различна честота.  

Мутациите в гена PIK3CA се срещат при около 15% до 30% от случаите на рак на 

гърдата, ендометриума и дебелото черво. Те се появяват по-рядко при пациенти с рак 

на белия дроб и други видове туморни образувания. Наличието на PIK3CA мутации се 

свързва с лоша прогноза и липса на отговор към специфични терапии при пациенти с 

рак на гърдата, ендометриума или дебелото черво. При рак на белия дроб мутациите в 

PIK3CA могат да идентифицират прогностично значими подгрупи, които да 

подпомогнат диагностиката и лечението на заболяването.  

Освен това, мутациите в гена PIK3CA представляват достоверен и надежден маркер 

за наличието или предразположението към метастази на първичния тумор при 

различни видове рак, напр. колоректален карцином и др.  

Китът (определен набор от реактиви) за детектиране на мутации в гена PIK3CA, 

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  15 броя мутации (изменение в  последователностите) в 

гена PIK3CA. 
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