Saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem Latvijā un pasaulē
katru gadu pieaug. Atkarībā no lokalizācijas, pārmantotie audzēji veido 5–30% no secīgajiem vēža pacientiem. Ne vienmēr
ģimenes anamnēze ir pilnīga, un pieņēmumu par pārmantotu
audzēju jāizdara, balstoties uz audzēja histoloģiju vai aizdomām
par pārmantotu audzēju.
Viens no labāk zināmajiem un raksturotajiem pārmantotajiem
audzējiem ir pārmantotais krūts/olnīcu vēzis. Pārmantotie
krūts/olnīcu vēža gadījumi ir apmēram 20–30% no visiem krūts
vēža gadījumiem. No tiem 40–50% saistīti ar izmaiņām BRCA1
un BRCA2 gēnos. Pēc dažādu pētījumu rezultātiem, BRCA1
un BRCA2 gēnu klīniski nozīmīgu variantu biežums starp secīgajām krūts vēža slimniecēm ir 5–10%, turklāt vairāk izmaiņas atrod pacientēm vecumā līdz 40 gadiem. BRCA1 un BRCA2 alēlisko
variantu noteikšana var būt nozīmīga ne tikai ārstēšanas gaitā,
lai izvēlētos pareizo taktiku, bet arī saslimušās sievietes ģimenes locekļiem, lai noteiktu saslimšanas riskus. Zinot šos riskus,
iespējams izvēlēties pareizo taktiku, lai laicīgi diagnosticētu saslimšanu, vai pat spētu izvairīties no tās.
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iVF Riga Ģenētikas centrs piedāvā Jums vairākas diagnostikas
iespējas un pēc izveidotās shēmas Jūs sapratīsiet, kas ir nepieciešams tieši Jūsu gadījumā.

Rīcības modelis
Pierakstīties uz konsultāciju pie ārsta
onkologa, lai saprastu, kāds testēšanas
veids ir nepieciešams tieši Jums

1.
2.

www.ivfriga.lv

Asins nodošana iVF Riga klīnikā
(nodod tajā pašā dienā, kad pieteikta
konsultācija)

3.
4.
5.

+371 67 111 117, genetika@ivfriga.eu

genetika@ivfriga.eu

2–4 nedēļas rezultātu sagatavošana
Rezultātu saņemšana/ārsta onkologa
un/vai ārsta ģenētiķa konsultācija
un norādes par turpmāko rīcību.

Zaļā iela 1, Rīga, Latvija

Pārmantoto audzēju
diagnostika iVF Riga
Ģenētikas centrā

Profilakses nolūkos, ja ir bijuši vairāki
vai agrīni krūts/olnīcu vēža gadījumi
ģimenes anamnēzē

Gadījumos, kad ir atklāts ļaundabīgs
krūts/olnīcu vēzis un nepieciešams
noteikt efektīvāko ārstēšanas metodi

Ja tiek konstatēts paaugstināts risks, tiek izsniegtas rekomendācijas par precīzu profilaktisko aprūpi, kā arī
sniegta ģenētiskā konsultācija par audzēju attīstības
risku pacientam un viņa tuvākajiem radiniekiem.

Ja tiek apstiprināta klīniski nozīmīga alēliskā varianta
klātbūtne BRCA1/BRCA2 gēnos, tiek dotas rekomendācijas kā rīkoties ārstam tālākajā ārstēšanas gaitā –
vai izvēlēties saudzējošu ķirurģiju, vai ieteicama radikāla operācija, kā arī iespēja ķīmijterapijā izmantot
mērķterapiju, kas ir efektīva BRCA+ pozitīvām pacientēm. Tiek sniegta ģenētiskā konsultācija par citu lokalizāciju audzēju attīstības riskiem pacientam un viņa
tuvākajiem radiniekiem.

BRCA1 un BRCA2 ciltstēva mutāciju
noteikšana (185.00 EUR)
Nosaka 6 biežākās mutācijas BRCA1 un BRCA2
gēnos, kas raksturīgas Latvijas populācijā

Pilna BRCA1 un BRCA2 gēnu
sekvenēšana ar NGS (700.00 EUR)

Pilna BRCA1 un BRCA2 gēnu
sekvenēšana ar NGS (700.00 EUR)
Precīza BRCA1 un BRCA2 gēnu
mutāciju noteikšana, lai apstiprinātu vai
izslēgtu pārmantotā krūts/olnīcu vēža diagnozi.
Var izmantot, ja ciltstēva mutāciju testēšana
negatīva vai ātrākai diagnozes uzstādīšanai

Lielo delēciju un inserciju noteikšana
BRCA1 un BRCA2 gēnos (400.00 EUR)
Nosaka reti sastopamas izmaiņas BRCA1 un BRCA2
gēnos, ja pilna BRCA1/BRCA2 sekvenēšana ir
ar negatīvu rezultātu, bet klīniski apstiprināta
pārmantotā krūts/olnīcu vēža diagnoze

Gadījumos, ja ir aizdomas par
pārmantotu audzēju sindromu, uz ko
norāda dažādu lokalizāciju audzēju
attīstība pacientam agrīnā vecumā
vai pacienta ģimenes anamnēzē
Nosaka izmaiņas 111 dažādos ar pārmantoto audzēju sindromiem saistītos gēnos. Pielietojama dažādu
pārmantoto audzēju molekulāri ģenētiskai apstiprināšanai, kā arī paplašinātai pārmantotā krūts/olnīcu
vēža diagnostikai. Iekļauj gēnus, kuru izmaiņas tiek
saistītas ar pārmantotā krūts/olnīcu vēža, zarnu polipožu un kolorektālā vēža, ļaundabīgu anēmiju, pārmantotu endokrinoloģisko audzēju, u.c, paaugstinātu attīstības risku.
Pacientam tiek sniegta ģenētiskā konsultācija un dotas rekomendācijas, kurās izskaidroti riski dažādu
lokalizāciju audzēju attīstībai pacientam un viņa tuvākajiem radiniekiem.

111 dažādu gēnu sekvenēšana
ar NGS (1200.00 EUR)
Nosaka izmaiņas 111 dažādos ar pārmantoto
audzēju sindromiem saistītos gēnos.
Pielietojama dažādu pārmantoto audzēju
molekulāri ģenētiskai apstiprināšanai

