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В началото на 2020 г. беше открит нов Сектор по Молекулярна 
биология към Отделението по обща и клинична патология в УМБАЛ 

„Царица Йоанна - ИСУЛ“

● Лаб. 8                                        Лаб .7
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В новооткрития сектор по „Молекулярна биология“ 
бяха въведени следните работни процедури:

➢ Мануално изолиране на нуклеинови киселини (ДНК/РНК) от 
парафинови срези.  

➢
➢ Мануално изолиране на нуклеинови киселини (ДНК/РНК) от кръвна 

плазма (т. нар. течна биопсия).

➢ Количествено определяне на концентрацията на изолираните 
нуклеинови киселини с флуориметър Quantus (Promega).

➢ Мутационен алел – специфичен PCR анализ на таргетни гени, 
свързани с отговор към лекарствена терапия при солидни тумори с 
апарат за PCR в реално време на фирма BioRad. 

➢ Ново поколение високочувствителен дигитален PCR анализ чрез 
системата за Droplet Digital PCR (ddPCR) на фирма BioRad.
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Диагностични тестове, извършвани в 
лабораторията

В Лабораторията по молекулярна биология към Отделение 
по oбща и клинична патология ще се обработват и 
анализират пациентски проби за молекулярни биомаркери и 
мутационeн статус на гените BRAF (5 мутации), K-RAS 
(40 мутации), N-RAS (43 мутации), EGFR (40 
мутации) като допълващ анализ към патохистологичната  и 
имунохистохимичната диагностика  на колоректални тумори, 
меланоми, тироидни тумори, белодробни тумори и др.
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С какво ни помагат тези анализи?

✔ Резултатите от тази  диагностика ще дават информация на 
онкотерапевта  за персонален  подход  в  лечението  на 
пациента и избор на прецизирана  таргетна терапия.

✔ Установяването    мутационния статус на прицелните гени ще 
се извършва с нова, съвременна  технология  и апаратура като - 
алел-специфичен PCR в реално време (“златен медицински 
стандарт“ за  генетичен  анализ  на туморен материал, 
фиксиран и включен  в парафин) и последнo  поколение апарат 
за дигитален капков/digital droplet PCR, с който ще се 
анализират  течни биопсии  от  серум или плазма. 
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1) Мутационен скрининг на гените KRAS, NRAS, BRAF 
при биопсични и ендоскопски  проби от  колоректален 

карцином (рак на дебело черво)
➢ Гените KRAS, NRAS и BRAF са онкогени, често   мутиращи  в соматични 

клетки при колоректални тумори. Соматичните мутации в KRAS, NRAS и BRAF 
водят до специфично усилване  функцията на кодираните от споменатите гени 
онкобелтъци. 

➢ Най-честите мутации при колоректален карцином засягат кодони 12, 13 и 61 
на гените KRAS и NRAS и кодон 600 на BRAF. Наличието на активираща 
мутация в KRAS, NRAS или BRAF при колоректални тумори предсказва липса 
на отговор по отношение на таргетна терапия с тирозинкиназни инхибитори. 
Честотата на KRAS, NRAS, BRAF мутации при проби от колоректален карцином 
е  съответно : 36-40%, 1-6% и 8-15%.

➢ Тези генетични анализи в комбинация с хистопатологичната  и 
имунохистохимичната диагностика на  микросателитната нестабилност, 
свързана с белтъците MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ще допринесат за 
прецизиране на лечението при онкоболни пациенти.
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2) Мутационен скрининг на гена  BRAF при биопсични  и 
ендоскопски  проби от меланом и тироидни тумори. 

➢ Генът BRAF кодира протеин, наречен B-Raf, който е 
важен член на MAP - киназния път, оказващ съществено 
влияние върху клетъчната пролиферация. 

➢ Повече от 90% от мутациите в този ген са V600E  
(с.1799T>A), но са установени и други мутации в същият 
кодон, но с по-ниска честота. 

➢ Изследването мутационния статус на BRAF носи 
информация за лечение на пациенти с тирозинкиназните 
инхибитори - вемурафениб и дабрафениб . 
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3) Мутационен скрининг на гена  EGFR  при   биопсични  
и ендоскопски проби от белодробни тумори 

(аденокарциноми).  

➢ Ракът на белия дроб е два вида; недребноклетъчен рак на белия дроб 
( НДРБД) с честота 80 ~ 85% и дребноклетъчен рак на белия дроб - 15 ~ 20% . 

➢ Рецепторът за епидермален растежен фактор (EGFR) се експресира на 
повърхността на епидермалните клетки и има активността на тирозинкиназа. 

➢ Свръхекспресията на EGFR се открива само в НДРБД, причинявайки 
клетъчна пролиферация. Инхибиторът на EGFR - тирозинкиназата, 
гефинитиб (Iressa, AstraZenca), е ефективен за потискане растежа на 
раковите клетки и води до тяхната смърт.

➢ Някои специфични мутации в ATP-свързващия домейн на гена EGFR имат 
силна положителна корелация със степента на отговор към EGFR - 
тирозинкиназни инхибитори. 

➢ Пациентите с белодробен карцином и с EGFR мутации са значително по-
чувствителни към терапия. Откриването на EGFR мутация е важен 
прогностичен биомаркер за лекарствен отговор .
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Отделението по Обща и Клинична Патология разполага със съвременна, 
високотехнологична апаратура, реактиви и консумативи за имунохистохимичен анализ, 

изолиране на ДНК и извършване на специфични молекулярно-генетични анализи.
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Апарат за PCR в реално време 
CFX96 Deep Well Dx System

● Качествен анализ (има/няма мутация).
● Относителен количествен анализ с използване на 

стандарти за генериране на стандартна крива.
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Система за дигитален капков PCR  
QX200 Droplet Digital PCR System

Модул 1:  Автоматизиран генератор на капки
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Система за дигитален капков PCR   
QX200 Droplet Digital PCR System

Модул 2:  Конвенционален PCR  на генерираните 
капчици до end point.



  13

Система за дигитален капков PCR    
QX200 Droplet Digital PCR System

Модул 3:  Авточетец на капки чрез отчитане на 
флуоресцентен сигнал.
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Система за дигитален капков PCR    
QX200 Droplet Digital PCR System

Модул 4:  Софтуер за автоматизиран анализ на 
данни.

1. Напълно автоматизиран анализ от QuantaSoft software - измерва 
броя на позитивните и негативните дроплети като флуорофор/проба
2. Отношението на позитивни към негативни капки определя 
стартовата концентрация на ДНК молекулите
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➢ddPCR е с подобрена прецизност, чувствителност 
и възпроизводимост

● Крайна точка (end point) PCR (0 или 1);
● По-малка чувствителност към PCR ефективност;
● Няма стандартна крива;
● Лесна за анализ и интерпретация;
● Толерантност към PCR  инхибитори

➢Използва се за трудни приложения
● Детекция на ‹2 пъти разлики на ДНК таргети между пробите;
● Количествено определя ниски концентрации на ДНК таргет;
● Количествено определя рядък ДНК таргет на голям фон див тип;

 Предимства на капковия дигитален PCR
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ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МУТАЦИОННО – ГЕНЕТИЧЕН СТАТУС/ 
ТЕСТ

Ген KRAS (анализ на 40 бр. Мутации) – 550,00 лв. 

Ген NRAS (анализ на 43 бр. мутации) –  600,00 лв.

Ген BRAF (анализ на 5 бр. мутации) –   490,00 лв.

Ген EGFR + T790M с последно поколение дигитален PCR апарат. (анализ на 40 бр. Мутации) - 690,00 лв.

Ген PIK3CA (анализ  15бр. мутации,свързани с повишен риск за  метастази) - 650,00 лв                             
                                                                                                                                                           .   

  * Анализът Ви ще бъде прецизиран освен с технологията PCR  в реално време  и  с последно поколение 
дигитален PCR апарат.

ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ РАК НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО -  1 060,00 лв.

Имунохистохимично изследване с антитела на микросателитна нестабилност – 160,00 лв.

Мутационен статус на гени KRAS и NRAS - 900,00 лв.

*Всички реактиви са  CE  и  IVD  маркирани!



  17

Екип
Д-р. Терзиев

Д-р. Пирдопска
Ваня Цончева – 
молекулярен биолог - PhD 

Рени Цвеова – 
молекулярен биолог - PhD 
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