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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МУТАЦИОННИЯ СТАТУС НА ГЕНА
PIK3CA ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА 

Сигналният  път  PI3K/AKT/mTOR  е вътреклетъчен  сигнален  път,  който  има
изключително важно значение за регулиране на клетъчния цикъл и е свързан директно
с  процесите на клетъчно делене, пролиферация и туморогенеза. При много видове рак,
в  това  число  и  рака  на  гърдата,  този  сигнален  път  е  свръх  активиран  и  подтиска
апоптозата (клетъчна смърт), засилвайки клетъчната пролиферация.

При туморите  на  гърдата  честотата  на  мутациите в каталитичната  субединица  на
фосфоинозитид-3-киназата  (PI3KCA)  е  около  30%.  Тези  мутации  се  наблюдават
предимно  при  ER-позитивни/HER2-негативни  тумори,  много  често  заедно  с  други
съпътстващи промени като  точкови замени в гените KRAS, NRAS и BRAF или загуба на
белтъчните функции на PTEN. 

Мутациите в гена PIK3CA са предсказващ маркер за лош отговор към терапия с
трастузумаб  (херцептин). Освен това, анализ на тези мутации разкрива, че наличието
им води до усилване на PI3K сигнала, стимулиране на Akt сигнализацията надолу по
веригата в сигналния път и увеличаване на клетъчната инвазия. Това от своя страна
води до формирането на метастази в различни органи. 

Информацията  за Вашия PIK3CA мутационен  статус може  да  бъде  полезна  в
случаите,  когато  не  се  наблюдава  подобрение  на  Вашето  заболяване  в  хода  на
провежданата терапия, или когато туморът прогресира отново. Попитайте Вашия лекар,
дали трябва да се тествате за този ген (PIK3CA). Наличието на мутация в гена PIK3CA
може  да  попречи  на  тумора  Ви  да  реагира  на  хормонална  терапия,  използвана  за
лечение  на  метастатичен  тумор  на  гърдата.  В  този  случай  Вие сте  потенциален
кандидат за лечение с ново лекарство, наречено alpelisib (Piqray). Piqray представлява
PI3K инхибитор, одобрен през май 2019 г. за лечение на жени и мъже след менопауза,
чиито  тумори  на  гърдата  имат  мутация  в  PIK3CA и  са  HR-позитивни  и  HER2-
негативни.  Този  медикамент  обикновено се  комбинира  с  хормонална  терапия  с
фулвестрант (Faslodex). 

Китът (определен набор от реактиви) за откриване на мутации в гена PIK3CA, който
използваме в нашата лаборатория, е  CE и IVD маркиран, което означава, че е одобрен
и валидиран за диагностика при пациенти 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  прилагане
на технологията  PCR в реално време, с която анализираме наличие или отсъствие на
15 броя мутации (изменение в  последователностите) в гена PIK3CA.

Резултатите от проведените молекулярно – генетични анализи ще спомогнат Вашето
персонално лечение. 


