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КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО 
РЕЗУЛТАТЪТ ОТ GENOMEBREAST™  
Е ПОЛОЖИТЕЛЕН

Ако имате положителен резултат за мутации в гените 
BRCA1, BRCA2 или PALB2 и не сте диагностицирани с рак 
на гърдата, трябва да знаете, че имате повишен риск от 
развитие на заболяването през живота ви, сравнено с 
общата популация. За общата популация рискът е около 
12%. За жени с мутации в изброените гени рискът вари-
ра между 40% - 85%. Рискът за рак на яйчниците също е 
повишен, като за общата популация той е 2%, а за жени с 
мутации в BRCA1 или BRCA2 той е 16% - 44%. Мъже с уна-
следени мутации, особено в гена BRCA2, имат повишен 
риск от развитие на рак на гърдата. Проучвания сочат, че 
рискът е приблизително 7%. Тези мъже са също с пови-
шен риск от рак на простата.
Независимо от пола на носителя на мутации, шансовете 
за унаследяване на патологичните мутации от поколе-
нието е 50%.
Учените са работили дълго върху разликите между рак 
на гърдата, предизвикан от BRCA мутации, и такъв, който 
е възникнал спонтанно. Техните открития включват:
• Ракът на гърдата, предизвикан от мутации в BRCA1, 

често е естроген-рецептор-негативен. Това означава, 
че раковото образувание расте без нужда от естроген 
и често е по-агресивен. Тези два фактора определят 
химиотерапията като по-ефективна от поддържаща 
терапия с анти-хормонални медикаменти.

• Ракът на гърдата, предизвикан от мутации в BRCA1&2, 
често е негативен за свръх експресия на HER2/neu. 
Тази генетична аномалия не е наследствена, както са 
мутациите в BRCA1&2, но се развива при жените във 
времето. Когато HER2/neu е свръх експресиран, това 
означава, че има много повече от нормалното коли-
чество от рецептора върху раковите клетки. Този ре-
цептор дава сигнал на клетките да нарастват и да се 
делят. Положителният на HER2/neu рак се смята за 
по-агресивна форма, но може да се третира с меди-
камента Херцептин (трастузумаб). Повечето тумори, 
предизвикани от наследствени мутации, не могат да 
се третират с Херцептин, тъй като са негативни.

• Жени с наследствени мутации НЯМАТ повишен риск от 
локален рецидив в сравнение с ненаследствения рак, 
ако вече са диагностицирани с рак на гърдата.

• Проучване от 2005 предполага, че жени с дуктален кар-
цином in situ могат съща да имат наследствени мутации.

АКО ВЕЧЕ СТЕ ДИАГНОСТИЦИРАНИ 
С РАК НА ГЪРДАТА

Ако имате установена генетична аномалия и сте диаг-
ностицирани с рак на гърдата, Вашият лекуващ лекар 
трябва да избере най-доброто лечение на заболяването. 
Например много често наследственият рак на гърдата, 
предизвикан от BRCA1, е естроген-рецептор-негативен. 
В този случай Вие не сте подходящ пациент за лечение 
с хормонална терапия. В някои случаи наследственият 
рак на гърдата, предизвикан от BRCA2, е естроген-рецеп-
тор-позитивен и тогава може лечението да се осъществи 
с хормонална терапия. 
Добре е да се проведе подробна консултация с лекува-
щия Ви специалист относно рисковете за развитие на рак 
в другата гърда, яйчниците, панкреаса и унаследяването 
на мутациите от Вашите деца. Пациенти с положителни 
резултати от генетичното изследване са с повишен риск 
от развитие на втори тумор през живота си.

СКРИНИНГ

Целта на скрининга е да се диагностицира рак на гърдата 
колкото се може по-рано, защото лечението е по-успеш-
но. В момента световните препоръки посочват необхо-
димостта от ежегодни прегледи за жени над 40 годишна 
възраст в добро здраве, като скринингът продължава до 
края на живота им. Препоръките допълнително съветват 
жени на възраст 20 – 30 години да преглеждат гърдите 
си поне един път на три години. Честотата на мамоло-
гичните прегледи трябва да нараства с напредването на 
възрастта. 
Жени с положителни резултати от BRCA генетично из-
следване трябва да започнат скрининг много по рани 
(между 25 – 30 годишна възраст). Препоръчва се ежегод-
но провеждане на мамография и на двете гърди. Ползите 
от ранен скрининг са повече отколкото вредата от облъч-
ването с йонизиращи лъчения. Всички световни органи-
зации са единодушни в съветите си за редовни мамогра-
фии или ЯМР (няма радиация) за жени с висок риск.
За момента няма ефективно решение как да се прави 
качествен скрининг за рак на яйчниците. Някои лекари 
препоръчват трансвагинален утразвуков преглед на яй-
чниците, кръвен тест за туморен маркер CA-125 и внима-
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телно проследяване на жени с установени наследствени 
мутации в BRCA1&2. За съжаление нито един от методите 
не осигуряват редуциране на риска и диагностициране в 
ранен стадий на заболяването.
Ползите за мъже – носители на BRCA1&2 мутации от 
скрининг на гърдите и простатата не са съвсем ясни. 
Препоръчва се направата на мамологични прегледи 
периодично, като честотата се увеличава с възрастта. 
Мъжете с патологични мутации трябва да преглеждат 
простатата си и да следи количеството на туморен мар-
кер PSA. 

ХИРУРГИЯ

Профилактична и риск-намаляваща операция може да 
бъде извършено за премахване на рискови тъкани. Всяка 
жена може да избере дали да премахне и двете си млеч-
ни жлези за редуциране на риска от рак на гърдата (мас-
тектомия) или да премахне яйчниците си и фалопиевите 
тръби за намаляване риска от овариален карцином (ооф-
оректомия). Премахването на яйчниците може да нама-
ли и риска от рак на гърдата в пременопаузни жени, тъй 
като се намалява количеството на естроген, който може 
да захранва туморните образувания. 
Подобен тип хирургически интервенции не могат да га-
рантират напълно, че няма да се развие рак. Все пак мно-
жество проучвания сочат, че рискът се намалява драс-
тично. Данни показват, че рискът от рак на гърдата може 
да се намали с до 85% - 100%, а ракът на яйчниците се 
намалява с 37% - 100% при различните клинични случаи. 
Няма данни за редукцията на риска от рак на гърдата при 
мастектомия при мъже – положителни на наследствени 
BRCA1&2 мутации.  

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ

Химиопревенцията – използването на лекарствени пре-
парати и/или хранителни добавки за редуциране на ри-
ска от развитие на онкологично заболяване или забавя-
не на развитието му, е друга алтернатива пред пациенти 
с положителни за мутации в гените BRCA1&2 генетични 
изследвания. Въпреки че два препарата, одобрени от 
Американската асоциация по храните и лекарствата, са 
показали положителен ефект при жени с повишен риск 
от рак на гърдата, не е съвсем ясно дали повлияват жени 
с мутации в BRCA гените. Препаратите са тамоксифен и 
ралоксифен. Техният положителен ефект е наблюдаван 
при редукция на риска от инвазивен карцином в общата 
популация. Трябва все пак да се има предвид, че водят 
до образуването на тромб и тяхното предписание се съ-
образява от лекуващия специалист. Други рискове при 
употребата на препаратите са: тамоксифенът може да 
доведе до рак на ендометриума, а ралоксифенът – до ка-
таракта. Пероралните контрацептиви могат да понижат 
риска от овариален карцином при мутации в BRCA1&2.

КАКВИ СТЪПКИ ДА ПРЕДПРИЕМА?

При старта на терапията срещу рака на гърдата или яй-
чниците Вашият лекуващ онколог трябва да съобрази 
лечението според клиничната анамнеза, хисто-патоло-
гичния профил на тумора, генетичния профил на тумора, 
индивидуални алергични реакции и смущения в метабо-
лизма на лекарствените продукти. Генетичният тест сам 
по себе си не може да послужи като ръководство за ле-
чение. При изписването на лечението се взимат всички 
възможни фактори и пациентите се наблюдават по стро-
го определена схема, описана в световните препоръки по 
медицинска онкология.
Преди взимането на решения за намаляване на риска от 
следващи туморни образувания ние препоръчваме кон-
султация с онкогинеколог, гръден хирург, онколог и кли-
ничен психолог. Специалистите ще Ви помогнат да взе-
мете рационално решение кой метод за намаляване на 
риска е правилен за Вас. 
За правилното проследяване на състоянието се препо-
ръчва следната скринингова схема:
• Ехография или ЯМР на млечни жлези на всеки три месеца.
• Мамография на млечни жлези ежегодно.
• Трансвагинална ехография на малък таз на всеки три 

месеца.
• Ехография на панкреас на всеки три месеца.

Всяка една находка от образната диагностика трябва да 
се провери и идентифицира чрез методи, които специа-
листите могат да Ви препоръчат. Имайте предвид, че не 
всяко образувание е злокачествено и могат да се дадат 
фалшиво-положителни резултати.
Кои неща трябва да се избягват:
• Излагане на слънце – някои проучвания сочат, че 

рискът от развитие на кожна меланома е повишен
• Употреба на тютюневи изделия и алкохол – трябва да 

се ограничава приема на субстанции, които предиз-
викват отделяне на свободни радикали и трябва да се 
приемат по-голямо количество антиоксиданти.

• Прием на пържени храни и транс-мазнини – окисле-
нието на мазнини води до повишаване на свободните 
радикали в организма.

НИКОГА НЕ ПРИСТЪПВАЙТЕ 

КЪМ САМОЛЕЧЕНИЕ БЕЗ 

КОНСУЛТАЦИЯТА НА 

СПЕЦИАЛИСТ В ДАДЕНАТА 

МЕДИЦИНСКА СФЕРА!



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА NMGENOMIX.COM 3

ЛИТЕРАТУРА:

1. Cuzick J, Forbes JF, Sestak I, Cawthorn S, Hamed H, Holli K, et 
al; International Breast Cancer Intervention Study I Investigators. 
Long-term results of tamoxifen prophylaxis for breast cancer—96-
month follow-up of the randomized IBIS-I trial. J Natl Cancer Inst. 
2007;99(4):272-82.
2. Domchek SM, Friebel TM, Singer CF, Evans DG, Lynch HT, Isaacs C, 
et al. Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation 
carriers with cancer risk and mortality. JAMA. 2010;304(9):967-75.
3. Evans DG, Eccles DM, Rahman N, Young K, Bulman M, Amir E, et 
al. A new scoring system for the chances of identifying a BRCA 1/2 
mutation outperforms existing models including BRCAPRO. J Med 
Genet. 2004;41:474-80.
4. Evans DG, Gaarenstroom KN, Stirling D, Shenton A, Maehle L, 
Dørum A, et al. Screening for familial ovarian cancer: poor survival of 
BRCA1/2 related cancers. J Med Genet. 2009;46(9):593-97.
5. Final Recommendation Statement: BRCA-related cancer: Risk 
assessment, Genetic counseling, and Genetic testing – US Preventive 
Service Task Force
6. Fisher B, Costantino JP, Wickerham DL, Cecchini RS, Cronin WM, 
Robidoux A, et al. Tamoxifen for the prevention of breast cancer: 
current status of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 
Project P-1 study. J Natl Cancer Inst. 2005;97(22):1652-62.
7. Gilpin CA, Carson N, Hunter AG. A preliminary validation of a family 
history assessment form to select women at risk for breast or ovarian 
cancer for referral to a genetics center. Clin Genet. 2000;58:299-308.
8. Grady D, Cauley JA, Geiger MJ, Kornitzer M, Mosca L, Collins P, et al; 
Raloxifene Use for The Heart Trial Investigators. Reduced incidence 
of invasive breast cancer with raloxifene among women at increased 

coronary risk. J Natl Cancer Inst. 2008;100(12):854-61.
9. http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/genetic/pos_
results
10. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/brca-gene-test/
basics/results/prc-20020361
11. Lippman ME, Cummings SR, Disch DP, Mershon JL, Dowsett SA, 
Cauley JA, et al. Effect of raloxifene on the incidence of invasive breast 
cancer in postmenopausal women with osteoporosis categorized by 
breast cancer risk. Clin Cancer Res. 2006;12(17):5242-47.
12. Nelson HD, Smith ME, Griffin JC, Fu R. Use of medications to 
reduce risk for primary breast cancer: a systematic review for the U.S. 
Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2013;158:604-14.
13. Powles TJ, Ashley S, Tidy A, Smith IE, Dowsett M. Twenty-year 
follow-up of the Royal Marsden randomized, double-blinded tamoxifen 
breast cancer prevention trial. J Natl Cancer Inst. 2007;99(4):283-90.
14. Skytte AB, Crüger D, Gerster M, Laenkholm AV, Lang C, Brøndum-
Nielsen K, et al. Breast cancer after bilateral risk-reducing mastectomy. 
Clin Genet. 2011;79(5):431-7.
15. Veronesi U, Maisonneuve P, Rotmensz N, Bonanni B, Boyle P, Viale 
G, et al; Italian Tamoxifen Study Group. Tamoxifen for the prevention 
of breast cancer: late results of the Italian randomized tamoxifen 
prevention trial among women with hysterectomy. J Natl Cancer Inst. 
2007;99(9):727-37.
16. Vogel VG, Costantino JP, Wickerham DL, Cronin WM, Cecchini RS, 
Atkins JN, et al; National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project. 
Update of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project 
Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 trial: preventing breast 
cancer. Cancer Prev Res. 2010;3(6):696-706



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА NMGENOMIX.COM 4

СКАЛА ЗА ОЦЕНКА 
НА СЕМЕЙНАТА ИСТОРИЯ „ОНТАРИО“

РИСКОВ ФАКТОР ТОЧКИ

РАК НА ГЪРДА И ЯЙЧНИЦИ (ЕДНОВРЕМЕННО)

МАЙКА 10

СЕСТРА 7

ВТОРО/ТРЕТО КОЛЯНО РОДНИНИ 5

БЛИЗКИ С РАК НА ГЪРДАТА

РОДИТЕЛИ 4

СЕСТРА 3

ВТОРО/ТРЕТО КОЛЯНО РОДНИНИ 2

РОДНИНА ОТ МЪЖКИ ПОЛ (ДОБАВИ КЪМ ГОРНИТЕ) 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАКА НА ГЪРДАТА

РАЗВИТ НА ВЪЗРАСТ 20 – 29 6

РАЗВИТ НА ВЪЗРАСТ 30 – 39 4

РАЗВИТ НА ВЪЗРАСТ 40 – 49 2

ПЕРИМЕНОПАУЗЕН 2

БИЛАТЕРАЛЕН/МУЛТИФОКАЛЕН 3

БЛИЗКИ С РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ

МАЙКА 7

СЕСТРА 4

ВТОРО/ТРЕТО КОЛЯНО РОДНИНИ 3

РАЗВИТИЕ НА РАКА (ВЪЗРАСТ)

ПОД 40 Г. 6

40Г. – 60Г. 4

НАД 60Г. 2

ПОЯВА НА ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ

ПОД 50Г. 1

ПОЯВА НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

ПОД 50Г. 1

ТОТАЛНО ЗА СЕМЕЙСТВОТО* >10

* Тоталният сбор от точки по семейната скала над 10 съот-
ветстват за удвоен риск от развитие рак на гърдата (22%) и 
рак на яйчниците.
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СКАЛА ЗА ОЦЕНКА 
НА ПЕРСОНАЛНИЯ РИСК „МАНЧЕСТЪР“

РИСКОВ ФАКТОР BRCA1 BRCA2

РАЗВИТИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА ПРИ ЖЕНА

ПОД 30 г. 6 5

30 – 39 г. 4 4

40 – 49 г. 3 3

50 – 59 г. 2 2

НАД 60 г. 1 1

РАЗВИТИЕ НА РАК НА ГЪРДАТА ПРИ МЪЖ

ПОД 60 г. 51 82

НАД 60 г. 51 52

РАЗВИТИЕ НА РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ

ПОД 60 г. 8 5

НАД 60 г. 5 5

ПАНКРЕАТИЧЕН РАК 0 1

РАЗВИТИЕ НА РАК НА ПРОСТАТАТА

ПОД 60 г. 0 2

НАД 60 г. 0 1

Сбор от точките от една колона над 10 или общ сбор от 15 от 
двете колони са еквивалентни на 10% шанс да се диферен-
цират мутации в BRCA1 и BRCA2.

1 Ако е тестван и BRCA2
2 Ако е тестван и BRCA1
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