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Молекулярне профілювання для прийняття клінічного рішення 
при лікуванні раку на пізній стадії: клінічна оцінка

Метою персоналізованої медицини в галузі онкології є вчасне призначення кожному пацієнту правильно 
обраного препарату. Завдяки високим очікуванням та видатним результатам у цій сфері було розроблено 
низку комерційних діагностичних систем для профілювання пухлин у звичайних клінічних умовах. За останні 
десять років результатом поглибленого розуміння багатьох молекулярних альтерацій, специфічних для певних 
типів пухлин, стало безпрецедентне поліпшення результатів лікування пацієнтів. Персоналізований підхід 
широко застосовується в сучасній клінічній онкології не тільки через медичну й економічну користь підбору 
оптимального препарату для кожного окремого пацієнта та можливість уникнути вживання лікарських засобів, 
які, найімовірніше, будуть неефективними, а й завдяки появі великої кількості нових таргетних препаратів.

З початку цього десятиліття персоналі-
зована медицина в галузі онкології розви-
валася швидкими темпами. Цей успіх 
став можливим завдяки технологічним 
досягненням, оскільки лікарі отримали 
доступ до нових діагностичних техноло-
гій, а також завдяки досягненням 
у біоінфор матиці, які дозволяють вико-
ристовувати  результати аналізів на біо-
маркери для  формулювання дієвих 
висновків. Проте швидка поява числен-
них комерційних систем для профілю-
вання пухлин, а також поширення моле-
кулярного тестування в місцевих акаде-
мічних закладах означають, що в цій 
 сфері швидко з’являється багато різних 
варіантів. Існує ризик, що неналежне ре-
гулювання в цій галузі призведе до дез-
орієнтації та відчуття безпорадності в лі-
карів і розчарування в онкологічних 
 пацієнтів, які покладали надії на персо-
налізовану медицину, але виявили, що 
конкретна система, яку вони застосовува-
ли, не допоможе в досягненні мети.

Персоналізований підхід забезпечує 
раціональне обґрунтування у сфері онко-
логії, отже, важливо ретельно оцінювати 
комерційні платформи, аби переконати-
ся, що застосовувані системи надають 
достатні докази якості, цінності й клініч-
ної користі. Лише в разі дотримання всіх 
вимог мета персоналізованої медицини 
буде досягнута, а пацієнти будуть захище-
ні від експлуатації або використання в до-
слідних цілях у рутинній клінічній прак-
тиці. У цій статті надається об’єктивна 
оцінка опублікованих даних щодо трьох 
комерційних систем для профілювання 
пухлинних тканин.

Матеріали та методи
Експертна рада мультидисциплінарних 

спеціалістів-онкологів проаналізувала 
та порівняла доступні в Іспанії платфор-
ми для профілювання пухлин: Caris 
Molecular Intelligence®, FoundationOne® 
та OncoDEEP®. Щодо кожної з платформ 
було здійснено розширений огляд науко-
вої літератури та зібрано інформацію 
на веб-сайтах. У результаті глибокого 
аналізу й обговорення на оглядовому за-
сіданні було розроблено проект узгодже-
ного документа, поданий на розгляд двом 
незалежним експертам. Офіційний си-
стематичний пошук у науковій літературі 
не здійснювався.

Результати
Порівняння систем
для профілювання пухлин

Багато клінік користуються послугами 
місцевих лабораторій для оцінки індиві-
дуальних біомаркерів або їх вузьких пане-
лей. Застосування комерційних систем 
може забезпечити низку додаткових пе-
реваг перед локальним тестуванням.

• Нові технології можуть бути запро-
ваджені швидше, коли завдяки більшій 
кількості випадків буде продемонстрова-
но достатню цінність та здійснено валі-
дацію.

• Узгодженість результатів можна 
контролювати завдяки глобальній стан-
дартизації та контролю якості з боку 
 незалежних організацій.

• Централізація та висока пропускна 
здатність аналізів забезпечують швидке 
створення бази даних клінічних доказів 
із внутрішньою порівнянністю.

Аналітичне порівняння тестів для про-
філювання пухлин враховує три аспекти.

1) які технології застосовуються в кож-
ній системі і яким чином вони були валі-
довані;

2) які докази використовуються для 
створення прогнозної кореляції між ре-
зультатами аналізу на біомаркери та варі-
антами лікування;

3) яким документально підтвердженим 
стандартам якості відповідає кожна 
 система.

Технологія та валідація. Наразі для мо-
лекулярного профілювання застосову-
ються кілька технологій. До них належать 
імуногістохімічний аналіз (IHC), секвену-
вання за Сенгером, секвенування нового 
покоління (NGS), флуоресцентна або 
хромогенна гібридизація in situ (FISH 
і CISH) та полімеразна ланцюгова реак-
ція. У більшості випадків при локальному 
тестуванні застосовують метод NGS за до-
помогою комерційних панелей генів, які 
дозволяють виявляти гарячі точки при-
близно в 50-70 генах, а також імуногістохі-
мію або гібридизацію in situ за допомогою 
супутніх діагностичних наборів або валі-
дованих моноклональних антитіл, зазна-
чених у протоколах лікування. Панелі га-
рячих точок допомагають виявити попе-
редньо визначені мутації, які відбувають-
ся на обмежених ділянках досліджуваних 

генів. Ці тести фокусуються на вузьких 
підгрупах і, як правило, не аналізують ко-
дувальні ділянки повністю та не виявля-
ють усі відомі альтерації або класи альте-
рацій. Більш глибокий аналіз із повним 
охопленням екзонів може доповнити вже 
проведене тестування з метою визначення 
подальших можливих варіантів лікування 
пацієнтів. Часто на місцевих ринках існу-
ють інші, більш нові технології, але вони 
застосовуються тільки в дослідницьких 
цілях і на сьогоднішній день не можуть 
бути використані в клінічних умовах через 
відсутність валідації. Цінність найбільш 
 доступних локальних панелей NGS поля-
гає в тому, що вони допомагають відбира-
ти пацієнтів для поточних клінічних до-
сліджень і виявляти добре вивчені моле-
кулярні аберації для застосування зареє-
строваних таргетних препаратів. 

На основі інформації, отриманої 
з веб-сайтів відповідних компаній, було 
здійснено стислий огляд вимог до зразків 
пухлинних тканин, застосовуваних тех-
нологій та інших технічних аспектів трьох 
комерційних діагностичних систем, пред-
ставлений у таблиці 1. Інформацію було 
отримано з веб-сайтів відповідних компа-
ній станом на 5 жовтня 2016 р.

Caris Molecular Intelligence® базується 
на мультиплатформному підході, згідно 
з яким для визначення варіантів лікуван-
ня використовується вся клінічно 
 значуща інформація. Наразі тестова си-
стема включає 12-15 тестів IHC, 592 гени, 
оцінювані з повним охопленням екзонів 
методом NGS (зокрема, варіації числа 

копій 442 генів та оцінку загального мута-
ційного навантаження), 10 генів із секве-
нуванням РНК для виявлення злиття ге-
нів, а також інші тести, такі як CISH, пі-
росеквенування та визначення мікросате-
літної нестабільності, що виконуються 
за певних показань.

FoundationOne® базується на одноплат-
формному підході, згідно з яким застосо-
вується лише метод NGS. Дані щодо роз-
робки та валідації цього підходу опубліко-
вані. Наразі система включає панель 
із 315 генів, оцінюваних з повним охоп-
ленням екзонів, а також інтронів із 28 ге-
нів, в яких при онкологічному захворю-
ванні часто відбувається перегрупування 
або альтерація (включно з оцінкою пов-
ного мутаційного навантаження).

OncoDEEP® базується на мультиплат-
формному підході, згідно з яким для ви-
значення варіантів лікування використо-
вується вся клінічно значуща інформація. 
На сьогоднішній день система включає 
5-8 тестів IHC (у тому числі 2-5 тестів фос-
форилювання білків), 150 генів, оцінюва-
них методом NGS із застосуванням панелі 
гарячих точок, генні транслокації у 32 ге-
нах, варіації числа копій у 53 генах та інші 
тести, такі як піросеквенування та визна-
чення мік росателітної нестабільності, що 
виконуються за певних показань.

Дані, які формують терапевтичні вис-
новки. Перелік терапевтичних висновків 
для кожної комерційної платформи наве-
дено у таблиці 2.

Caris Molecular Intelligence®: 96% ви с-
новків, викладених на першій сторінці 
звіту щодо результатів тестування 
за  допомогою системи Caris, базуються 
на даних 1 або 2 рівня доказовості. 
Екстраполяції, які ґрунтуються на клініч-
них даних 3 рівня або доклінічних даних, 
представлені як експериментальні мож-
ливості та являють собою основу для 

Таблиця 1. Методологічні аспекти різних комерційних платформ

Caris Molecular Intelligence® FoundationOne® OncoDEEP®

Вимоги до зразків тканини

Фіксація FFPE FFPE FFPE 
Необхідна кількість зрізів 1 блок або 44 зрізи 1 блок або 8-10 зрізів 1 блок або 25 зрізів
Необхідна площа поверхні 25 мм2 25 мм2 25 мм2 
Мінімальний вміст ядер пухлинних клітин 20% 20% 30% 

Застосовані методи

Імуногістохімічний аналіз   

Кількість тестів 12-15 – 5-8 

Оцінка фосфорилювання білків – – 2-5 
Секвенування нового покоління   

Кількість генів, що тестуються 592 315 150 
Застосована технологія Illumina Illumina Ion Torrent 

Тип секвенування Повне охоплення екзонів Повне охоплення екзонів, а також окремих 
інтронів з 28 генів Тільки гарячі точки

Виявлені альтерації
Точкові мутації, генні вкладки/делеції, 

варіації числа копій (442 гени), мутаційне 
навантаження пухлини

Точкові мутації, генні вкладки/делеції, 
варіації числа копій, перегрупування генів, 

мутаційне навантаження пухлини

Точкові мутації, генні вкладки/делеції, 
транслокації генів (32 гени), варіації числа 

копій (53 гени)
Глибина секвенування 750× 500× 1000× 

Чутливість 

>99% чутливість щодо заміни пари нуклео-
тидів у ≥10% клітин з мутантними генами, 

≥95% щодо варіацій числа копій (ВЧК) 
з ≥8 копій генів 

>99% щодо заміни нуклеотиду у >5% 
мутантного алеля, >97% щодо інсерційно- 

делеційних мутацій у ≥10% мутантного 
алеля, >95% щодо ВЧК з ≥8 копій генів 

у ≥30 ядрах пухлинних клітин

Межа виявлення –  до 0,1% з 90% чутливі-
стю та 98% специфічністю щодо мутацій

Секвенування РНК   

Застосована платформа Archer FusionPlex – –
Кількість генів 10 валідованих з 50 – –

Інші види тестування CISH, піросеквенування, визначення
мікросателітної нестабільності Не застосовується Піросеквенування, визначення

мікросателітної нестабільності
Інші аспекти

Клінічний досвід >100 000 випадків >90 000 випадків >2000 випадків 
Розташування лабораторії м. Фінікс, штат Аризона, США м. Кембридж, штат Массачусетс, США м. Гослі, Бельгія
Час виконання замовлення 10-14 календарних днів 14 календарних днів 10 робочих днів 

Тематичний номер • Травень 2018 р.



За додатковою інформацією звертатись: 
Представництво «Пфайзер Експорт Бі. Ві.» в Україні
03680, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50
www.p�zer.com

Коротка інструкція для медичного застосування. Покази до застосування. Ібранс показаний для лікування гормон-рецептор-позитивного (HR-позитивного), негативного за рецептором епідермального фактора росту людини 2 (HER2) місцево поширеного або метастатичного раку молочної залози: 
в комбінації з інгібітором ароматази; в комбінації з фулвестрантом у жінок, які попередньо отримували ендокринну терапію. У жінок в пременопаузі і перименопаузі, ендокринну терапію слід проводити у комбінації з агоністом лютеїнізуючого гормон-рилізингового гормону (ЛГРГ). Спосіб 
застосування та дози: Рекомендована доза препарату Ібранс становить 1 капсула по 125 мг, що застосовується перорально 1 раз на добу протягом 21 дня поспіль із подальшою 7-денною перервою, щоб утворити повний цикл з 28 днів. Лікування препаратом Ібранс слід продовжувати доти, доки 
зберігається клінічна ефективність терапії, або до появи його неприйнятної токсичної дії. При одночасному застосуванні з палбоциклібом рекомендована доза летрозолу становить 2,5 мг 1 раз на добу безперервно протягом циклу з 28 днів. Для отримання більш детальної інформації див. інструкцію 
для медичного застосування летрозолу. При лікуванні жінок в пре- або перименопаузному періоді комбіновану терапію палбоциклібом і летрозолом слід завжди поєднувати з агоністом ЛГРГ. При одночасному застосуванні з палбоциклібом рекомендована доза фулвестранту становить 500 мг 
внутрішньом’язово, яку застосовують в 1-й, 15-й, 29-й день лікування, а потім 1 раз на місяць. Для отримання більш детальної інформації див. інструкцію для медичного застосування фулвестранту. Жінкам в пре/перименопаузному періоді перед початком та під час комбінованої терапії 
палбоциклібом та фулвестрантом, слід застосовувати агоністи ЛГРГ відповідно до локальних стандартів клінічної практики. Пацієнтам слід рекомендувати приймати дозу Ібрансу приблизно в один і той самий час кожен день. Якщо пацієнта знудило або він пропустив дозу, додаткову дозу приймати 
не потрібно. Наступну призначену дозу слід прийняти у звичайний час. Рекомендується змінювати дозування препарату Ібранс з огляду на індивідуальні показники безпеки та переносимості. Лікування деяких побічних реакцій може вимагати тимчасового призупинення терапії/ відтермінування 
застосування дози та/або зниження дози препарату або остаточного припинення прийому препарату відповідно до схем зниження дози. Перше зниження дози 100 мг/добу, друге зниження дози 75 мг/добу. Якщо необхідно подальше зниження дози (нижче 75 мг/добу), слід припинити лікування. 
До початку лікування препаратом Ібранс та на початку кожного циклу, а також на 14-й день перших 2 циклів та у разі клінічної потреби необхідно проводити загальний аналіз крові. Рекомендується застосовувати препарат Ібранс, якщо абсолютна кількість нейтрофілів (АКН) ≥1000/мм3 і тромбоцитів 
≥50000/мм3. Ібранс призначений для перорального застосування. Препарат слід приймати з їжею, бажано з тією, яка б забезпечила стійку експозицію палбоциклібу. Слід уникати прийому палбоциклібу з грейпфрутом або грейпфрутовим соком . Капсули Ібранс слід ковтати цілими (не розжовуючи, 
не ламаючи та не відкриваючи їх перед проковтуванням). Не слід приймати капсули, якщо вони зламані, тріснуті або мають інші пошкодження. Для більш детальної інформації дивись повну інструкцію. Протипокази: Гіперчутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин 
препарату. Застосування препаратів, що містять звіробій. Побічна дія: Найбільш поширені побічні реакції (≥20 %) будь-якого ступеня, що були зареєстровані у пацієнтів, які приймали палбоцикліб в рандомізованих клінічних дослідженнях, включали нейтропенію, інфекції, лейкопенію, підвищену 
втомлюваність, нудоту, стоматит, анемію, алопецію та діарею. Найбільш поширеними побічними реакціями (≥2 %) 3 ступеня або вище при застосуванні палбоциклібу були нейтропенія, лейкопенія, анемія, підвищена втомлюваність та інфекції. Зниження або модифікація дози внаслідок виникнення 
будь-яких побічних реакцій були потрібні 34,4 % пацієнтів, які отримували Ібранс в рандомізованих клінічних дослідженнях незалежно від комбінації. Діти. Безпека та ефективність застосування препарату Ібранс дітям не досліджувалися. Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Жінки репродуктивного віку, які отримують цей лікарський засіб, або їх партнери-чоловіки повинні використовувати надійні методи контрацепції (наприклад подвійний бар'єрний метод контрацепції) під час терапії і впродовж не менш 3 тижнів або 14 тижнів після завершення терапії для жінок і 
чоловіків відповідно. Дані щодо застосування палбоциклібу вагітним жінкам відсутні або наявні у обмеженій кількості. Дослідження на тваринах продемонстрували репродуктивну токсичність. Не проводилися дослідження впливу палбоциклібу на вироблення молока у людей і тварин, його 
присутності в грудному молоці або його впливу на немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні. Невідомо, чи проникає палбоцикліб у грудне молоко. Годування груддю заборонено пацієнтам, які отримують лікування палбоциклібом. Особливості застосування: Оваріальна абляція або 
супресія агоністом ЛГРГ є обов'язковою умовою для жінок в пре/перименопаузному періоді, яким призначено лікування препаратом Ібранс в комбінації з інгібітором ароматази, що обумовлено механізмом дії інгібіторів ароматази. Безпека і ефективність застосування палбоциклібу пацієнтам з 
критичним вісцелярним захворюванням не досліджувались. У разі розвитку нейтропенії ступеня 3 або 4 рекомендується тимчасове припинення застосування препарату, зниження дози або відтермінування початку циклу лікування. Оскільки Ібранс чинить мієлосупресивну дію, можлива схильність 
пацієнтів до розвитку інфекцій. Лікарі повинні інформувати пацієнтів про необхідність негайного повідомлення про будь-які випадки лихоманки. Оскільки дані відсутні, Ібранс слід застосовувати з обережністю пацієнтам з помірними і тяжкими порушеннями функції печінки та з тяжкими 
порушеннями функції нирок. Слід уникати одночасного застосування потужних інгібіторів та індукторів CYP3A з палбоциклібом. Цей лікарський засіб містить лактозу. Його не слід призначати пацієнтам з рідкісними спадковими порушеннями толерантності до галактози, дефіцитом лактази Лаппа 
або синдромом порушення всмоктування глюкози-галактози. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: Палбоцикліб метаболізується головним чином за допомогою CYP3A та ферменту сульфотрансферази SULT2A1. In vivo палбоцикліб є інгібітором CYP3A, активність якого змінюється у часі. 
Слід уникати одночасного застосування з потужними інгібіторами CYP3A (наприклад з кларитроміцином, індинавіром, ітраконазолом, кетоконазолом, лопінавіром/ритонавіром, нелфінавіром, позаконазолом, саквінавіром, телапревіром, телітроміцином та вориконазолом). Під час лікування 
препаратом Ібранс слід уникати вживання грейпфрутів або грейпфрутового соку. Слід уникати одночасного застосування з потужними індукторами CYP3A (наприклад з фенітоїном, рифампіном, карбамазепіном, ензалутамідом та звіробоєм продірявленим). На основі даних, отриманих у in vitro 
дослідженнях, очікується, що палбоцикліб пригнічує активність транспортерів P-глікопротеїну (P-gp) у кишечнику та білка резистентності раку молочної залози (BCRP). Тому застосування палбоциклібу з лікарськими засобами, які є субстратами P-gp (наприклад з дигоксином, дабігатраном, 
колхіцином, правастатином) або BCRP (наприклад з розувастатином, сульфасалазином), може збільшувати їх терапевтичний ефект і побічні реакції. Для більш детальної інформації дивись повну інструкцію. Фармакологічні властивості: Палбоцикліб є високоселективним, оборотним інгібітором 
циклінзалежної кінази (CDK) 4 та 6. Циклін D1 та CDK4/6 є компонентами багатьох низхідних сигнальних шляхів, які активують клітинну проліферацію. Категорія відпуску: За рецептом. Реєстраційні свідоцтва № UA/15747/01/01, UA/15747/01/02, UA/15747/01/03, Наказ МОЗ № 54 від 23.01.2017,  
№123 від 24.01.2018. 
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 проведення серії клінічних досліджень. 
У звіті про результати тестування за допо-
могою системи Caris надаються висновки 
щодо застосування широкого діапазону 
хіміотерапевтичних, гормональних, тар-
гетних, імунотерапевтичних, а також екс-
периментальних препаратів.

FoundationOne®: у звітах щодо резуль-
татів тестування за допомогою системи 
FoundationOne® зазначаються виявлені 
альтерації, які часто спонукають лікарів 
розглянути додаткові варіанти лікування 
пацієнтів. Тестування фокусується 
на висновках щодо застосування таргет-
них та експериментальних препаратів. 
Також надаються прогнозні висновки 
щодо застосування препаратів платини 
(на основі мутацій BRCA1/2) та імуноте-
рапевтичних препаратів (на основі мута-
ційного навантаження пухлини). Рівень 
клінічних даних, що лежать в основі за-
пропонованих висновків, не визначе-
ний, а сила доказів не класифікована.

OncoDEEP®: звіт щодо результатів 
 тестування за допомогою системи 
OncoDEEP® фокусується на таргетній те-
рапії, а виснов ки ґрунтуються на резуль-
татах NGS та аналізах фосфорилювання 
білків. Також надаються прогнозні вис-
новки щодо застосування окремих хіміо-
терапевтичних, гормональних, імунотера-
певтичних та експериментальних препа-
ратів. Рівень клінічних даних, що лежать 
в основі запропонованих висновків, 
не визначений, а сила доказів не класифі-
кована.

Документально підтверджені стандар-
ти якості. Важливо, щоб діагностичні 
тести in vitro (IVD) та тести, розроблені 
в лабораторних умовах (LDT), виконува-
лися згідно з високими аналітичними 
стандартами, щоб медичні працівники 
не призначали пацієнтам зайві чи невід-
повідні препарати й не зволікали з надан-
ням необхідного лікування. Стислий 
 огляд сертифікацій та акредитацій кожної 
лабораторії, яка використовує опи сані 
в цій статті системи, наведено в таблиці 3.

Caris Molecular Intelligence®: усі тести, 
виконані в лабораторії Caris, сертифіко-
вані/схвалені CLIA, CAP та NYSDOH. 
Лабораторія Caris також має ліцензії шта-
тів Каліфорнія, Флорида, Меріленд, 
Пенсильванія та Род-Айленд. Окрім 
того, Caris –  єдина біолабораторія 
в США, яка отримала Європейський сер-
тифікат ISO 15189:2012. Діагностична 
 система має сертифікацію Євросоюзу. 

При виконанні аналізів за допомогою 
системи CMI лабораторія Caris зазвичай 
користується комерційними наборами 
для діагностики in vitro (IVD). За відсут-
ності наборів лабораторія Caris роз робляє 
власні тести для виконання аналізів.

FoundationOne®: усі тести, виконані 
в медичній лабораторії Foundation, 
 сертифіковані/схвалені CLIA, CAP 
та NYSDOH, а також мають сертифікацію 
Євросоюзу.

OncoDEEP®: усі аналізи в рамках систе-
ми OncoDEEP виконуються Інститутом 
патології та генетики у м. Гослі. Ця лабо-
раторія має сертифікат ISO 15189, у тому 
числі щодо генетичного секвенування 
за технологією Ion Torrent, що виконуєть-
ся в рамках системи OncoDEEP®. Усі інші 
аспекти тестової платформи в сертифіка-
ті ISO 15189 не зазначені.

Клінічна цінність та вплив на результати 
лікування пацієнтів

Клінічна цінність. Клінічна цінність 
у широкому сенсі може стосуватися 
будь-якого використання результатів ана-
лізів для прийняття виваженого клінічно-
го рішення. Стислий огляд даних, отри-
маних при застосуванні проаналізованих 
діагностичних систем, та кількість паці-
єнтів, які пройшли процедуру профілю-
вання, наведено в таблиці 4, а детальний 
опис викладено нижче.

Caris Molecular Intelligence®. У випад-
ках, коли лікування було призначене 
до отримання результатів тесту за допо-
могою  системи CMI (n=137), для оціню-
вання системи можна було здійснити 
порівняння з фактично застосованою 
терапією. У 120 випадках зі 137 (88%) 
після отримання результатів тесту тера-
певтичне рішення було змінено. Триста 
сорок вісім із 473 пацієнтів (74%), які 
пройшли процедуру профілювання 
в рамках оцінювання системи CMI у зви-
чайній клінічній практиці, у цілому от-
римували лікування, порівнянне з ре-
зультатами тестування. Найнижчі показ-
ники відзначалися при тестуванні паці-
єнтів з раком шлунка (28 із 46 пацієнтів; 
61%) та раком підшлункової залози 
(30 з 55 пацієнтів; 55%). Це пояснюється 
агресивним характером захворювання 
та тим, що в багатьох випадках через 
швидке прогресування пацієнти вже 
не могли отримувати лікування згідно 
з результатами профілювання. На цей 
показник впливають також проміжні ре-
зультати проспективного дослідження 
в Австрії, відбір пацієнтів у яке все ще 
триває та в ході якого багато пацієнтів 
поки не отримують лікування, оскільки 
на момент оцінювання в них не відбуло-
ся прогресування на тлі попередньої 
 терапії.

FoundationOne®. Дослідження впливу 
на рішення при застосуванні системи 
FoundationOne® показало, що терапев-
тичне рішення було змінено у 36 випад-
ках зі 132 (27%). У дослідженнях із засто-
суванням системи FoundationOne®, 
 проведених у ключових академічних 
центрах США та Бразилії, тільки 
285 з 1174 пацієнтів (24%), які пройшли 
процедуру профілювання, отримували 
лікування за результатами секвенування.

OncoDEEP®. Опубліковані дані щодо 
клінічної цінності системи OncoDEEP® 
відсутні.

Клінічна користь. Інший аспект клініч-
ної цінності, який слід враховувати, –  
це вплив терапевтичних рішень, прийня-
тих після профілювання, на результати 
лікування пацієнтів. До показників кори-
сті належать виживаність без прогресу-
вання, відповідь на лікування або стабілі-
зація захворювання (стабілізація захворю-
вання ≥6 міс / часткова відповідь / повна 
відповідь), час до наступної терапії та за-
гальна виживаність. Огляд підтвердженої 
клінічної користі наведено в таблиці 5, 
а детальний опис викладено нижче.

Caris Molecular Intelligence®. Компанія 
Caris опублікувала 12 звітів про клінічні 
випадки, які демонструють вплив пра-
вильного вибору препарату на результа-
ти лікування пацієнтів з пухлинами 
будь-якого типу. Окрім того, компанія 

Caris провела низку проспективних 
та рет роспективних оцінювань системи 
під керівництвом лікарів. Нещо дав-
но було опубліковано результати неза-
лежного  огляду клінічних даних при 
заст осуванні системи Caris Molecular 
Intelligence®, здійсненого найавторитет-
нішими спеціалістами з Великої Британії, 
Бельгії та Італії. З 322 оцінюваних паці-
єнтів 131 (40%), за оцінкою їхніх лікарів, 
отримали клінічну користь. Наразі три-
ває проспективне обсерваційне дослі-
дження для оцінки загальної  виживаності 
серед 3000 пацієнтів, які пройшли проце-
дуру профілювання. Дослідження, яке 
почалося у 2009 р., надало перші резуль-
тати лікування 1180 пацієнтів із солідни-
ми пухлинами різних типів. Пацієнтів 
розподілили на дві групи, залежно від 
того, чи було їх лікування порівнянним 
з результатами тестування. Група порів-
нянного лікува ння складалася з 534 паці-
єнтів, а  група непорівнянного лікуван-
ня –  з 493. Обидві групи були збалансо-
вані з точки зору демографічних даних 
пацієнтів та типів пухлин. Як видно з ри-
сунка, пацієнти в групі порівнянного лі-
кування мали значно довший період за-
гальної виживаності, ніж пацієнти в гру-
пі непорівнянного лікування; при цьому 
середнє збільшення загальної виживано-
сті становило 422 дні (відносний ризик –  
ВР –  0,68, p=0,001). За даними цього 
 дослідження, пацієнти в групі порівнян-
ного лікування отримували менше ліній 
терапії, ніж  пацієнти в групі непорівнян-
ного лікування (середня кількість 
 ліній терапії після  отримання результа-
тів  тестування за  допомогою системи 
Caris  складала 3,2 та 4,2 відповідно). 
Нещодавно Herzog і співавт. опублікува-
ли статтю, в якій зазначено, що в пацієн-
ток з раком яєчника, які отримували лі-
кування, порівнянне з результатами тес-
тування, відзначався вищий середній 
показник 9-місячної загальної вижи-
ваності.

На початку 2015 р. компанія Caris орга-
нізувала мережу Центрів передового дос-
віду з метою відстеження віддалених клі-
нічних результатів та їх введення в ком-
плексну базу молекулярних даних. Ретро-
спективно було зібрано терапевтичні дані 
з електронних медичних карток понад 
4700 пацієнтів із солідними пухлинами 
різних типів, які в рамках лікуван-
ня  пройшли процедуру профілювання 
за допомогою системи Caris Molecular 
Intelligence®.

Час до наступної терапії (ЧНТ) визна-
чався як період між датами початку пер-
шої та другої терапії після взяття зразка. 
Враховуючи відсутність в електронних 
медичних картках достовірної інформації 
щодо прогресування, у цій групі пацієнтів 
ЧНТ застосовується як замінник показ-
ника виживаності без прогресування. 
Корект ність даних щодо лікування, отри-
маних з електронних медичних карток, 
дозволяє точно та повною мірою визна-
чити ЧНТ.

Для оцінки впливу тестування за допо-
могою системи Caris Molecular 
Intelligence® на ЧНТ було визначено дві 
групи пацієнтів залежно від першої тера-
пії, застосованої після взяття зразка. 
У групі порівнянного лікування (n=3 011) 
пацієнти отримували тільки ті препарати, 
користь яких була зазначена у звіті щодо 
результатів тестування за допомогою 
CMI. У групі непорівнянного лікування 
пацієнти отримували хоча б один препа-
рат, який система CMI визначила як та-
кий, що не принесе користі (n=1718). 
Дані щодо ЧНТ аналізувалися через 1 рік. 
У пацієнтів групи порівнянного лікуван-
ня ЧНТ був значно довшим, ніж у пацієн-
тів групи непорівнянного лікування (се-
редній ЧНТ –  248 та 215 днів; ВР 0,85; 
p=0,00018).

Таблиця 2. Терапевтичні висновки, зроблені при тестуванні всіх типів солідних пухлин
Caris Molecular 

Intelligence® FoundationOne® OncoDEEP®

Хіміотерапія 
Антиметаболіти (5-фторурацил, пеметрексед, капецитабін)   

Антрацикліни (доксорубіцин, епірубіцин, ліпосомальний 
доксорубіцин)   

Алкілуючі препарати (темозоломід, дакарбазин)   

Нуклеозидний аналог (гемцитабін)   

Препарати платини (цисплатин, карбоплатин, оксаліплатин)   

Таксани (доцетаксел, паклітаксел)   

Інгібітори топоізомерази (іринотекан, топотекан)   
Гормональна терапія
Гормональні препарати   

Антиандрогенні препарати   
Таргетна терапія
Інгібітор кінази анапластичної лімфоми (ALK; кризотиніб)   

Антиангіогенні препарати (бевацизумаб)   

Інгібітори BRAF (вемурафеніб, дабрафеніб)   

Інгібітори тирозинкінази (TKI) рецепторів епідермального 
фактора росту (EGFR; ерлотиніб, гефітиніб, афатиніб)   

HER2-спрямована терапія (трастузумаб, T-DM1, пертузумаб, 
лапатиніб)   

Інгібітори mTOR (еверолімус, темсиролімус)   

Низькомолекулярний інгібітор кіназ (іматиніб)   
Імунотерапія 
Інгібітори PD-1/PD-L1 (ніволумаб, пембролізумаб, 
атезолізумаб)   

Клінічні дослідження
Експериментальні препарати   

Таблиця 3. Сертифікації та акредитації зовнішнього контролю якості
Caris Molecular 

Intelligence® FoundationOne® OncoDEEP® 

CLIA   
CAP   
NYSDOH   
ISO 15189:2012   
Сертифікація Євросоюзу   
Контроль якості застосовується до всіх тестів   

Таблиця 4. Підтверджена клінічна цінність
Caris Molecular 

Intelligence® FoundationOne® OncoDEEP®

Вплив на прийняття рішення
Посилання на джерело 25-31 38

Немає даних
Кількість пацієнтів, які отримували заплановану лінію 
терапії 137 132

Кількість пацієнтів, яким було змінено план лікування 120 36
Вплив на прийняття рішення 88% 27%
Дані про пацієнтів, які отримували лікування
Посилання на джерело щодо клінічних оцінок 25-34 38-43

Немає даних
Пацієнти, які пройшли процедуру профілювання 486 1240
Пацієнти, які отримували лікування 364 296
Частка пацієнтів, які отримували лікування 75% 24% Продовження на стор. 54.
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FoundationOne®. З 339 пацієнтів, які 
пройшли процедуру профілювання, 
у 317 (93,5%) було виявлено щонаймен-
ше одну альтерацію, яка потребувала 
вжиття відповідних заходів. Більше тре-
тини пацієнтів (36,5%; 122 з 339) отриму-
вали лікування відповідно до результатів 
профілювання. Зі 118 оцінюваних паці-
єнтів, які отримували порівнянне ліку-
вання, 45 мали безпосередню, а 73 –  
опосередковану порівнянність з відпо-
відною таргетною терапією. Решта 
66 пацієнтів  отримували непорівнянне 
лікування. У групі порівнянного ліку-
вання клінічну користь отримали 23 па-
цієнти (19%; стабілізація захворювання 
≥6 міс / часткова відповідь / повна відпо-
відь), а у групі непорівнянного лікуван-
ня –  лише 5 з 64 пацієнтів (8%).

Середній час до терапевтичної невдачі 
був значно довшим (2,8 міс проти 1,9; 
p=0,001), а також спостерігалася тен-
денція до більш тривалого періоду за-
гальної виживаності (9,3 міс проти 7,2). 
Цікаво, що клінічна користь не обо-
в’язково означає безпосередню користь 
з точки зору загальної вижива ності. У під-
групі порівнянного лікування з безпосе-
редньою порівнянністю 6 із 45 пацієн-
тів (13%) отримали клінічну користь, 
при цьому середня загальна виживаність 
становила 11,3 міс. Для порівняння, 
 більшість пацієнтів, які отримали 
 клі нічну користь, належали до підгрупи 
з опосередкованою порівнянністю (23%, 
17 із 73), але в них відзначався корот-
ший середній період загальної вижива-
ності – 7,3 міс.

OncoDEEP®. Опубліковані дані щодо 
клінічної користі застосування системи 
OncoDEEP® відсутні.

Висновки
Аналіз різних систем для молекуляр-

ного профілювання свідчить, що новий 
підхід має високу потенційну клінічну 
цінність та при правильному застосуван-
ні може принести значну користь паці-
єнтам. Ключовим питанням є визна-
чення пацієнтів, для яких молекулярне 
профілювання є необхідним та забезпе-
чить найбільшу користь. Існує кілька 
умов, за яких застосування молекуляр-
них тестів є добре обґрунтованим.

По-перше, це тестування пацієнтів 
із захворюваннями, для лікування яких 
зареєстровано інноваційні таргетні пре-
парати. Важливо підтвердити наявність 
відповідних мішеней, щоб застосувати 
до них такі препарати. Прикладом є ге-
номний аналіз ALK та EGFR при недріб-
ноклітинному раку легені, який зазвичай 
виконують у місцевих лабораторіях, 
оскільки існують комерційно доступні 
набори для тестування.

По-друге, це скринінг пацієнтів, котрі 
можуть бути кандидатами на участь 
у клінічних дослідженнях нових препа-
ратів, які необхідно протестувати на па-
цієнтах із пухлинами, що мають специ-
фічний молекулярний профіль. На сьо-
годнішній день спеціалізовані клініки 
можуть включати у клінічні дослідження 
велику кількість пацієнтів. Це можливо 
лише при застосуванні молекулярного 
профілювання, яке виявляє мутації, 
здатні обґрунтувати включення пацієнта 
в дослідження відповідного препарату. 
Зазвичай із цією метою здійснюється 
більш широке геномне профілювання, 

яке може бути запроваджене у спеціалі-
зованій місцевій лабораторії або полег-
шене за допомогою системи для профі-
лювання, подібної до тих, які були про-
аналізовані в цьому огляді.

Третій варіант клінічного застосуван-
ня –  тестування пацієнтів, у яких аналіз 
на стандартні біомаркери не дав дієвого 
результату, а участь у клінічному дослі-
дженні не є оптимальним варіантом. 
Після невдачі стандартного лікування 
можна розпочати розширений пошук 
для визначення препаратів, потенційно 
ефективних для лікування відповідного 
захворювання. Це можуть бути препара-
ти, які зазвичай не застосовуються, отже, 
пошук необхідно здійснювати за всіма 
класами препаратів, тобто розглядати за-
стосування традиційних цитотоксичних 
хіміотерапевтичних засобів, гормональ-
них та таргетних препаратів.

Враховуючи це завдання, цей огляд 
свідчить, що система CMI компанії Caris 
пропонує найбільш повний багатоплат-
формний профіль, при застосуванні яко-
го були отримані сприятливі клінічні ре-
зультати. Клінічні дані чітко демонстру-
ють, що при правильному підході більш 
широке застосування у клінічній прак-
тиці є добре обґрунтованим, оскільки 
 забезпечує клінічну користь. Обмеження 
цього огляду полягають у тому, що 

 інформація стосовно використання плат-
форм для молекулярного профілювання 
постійно оновлюється, а більшість отри-
маних нових даних офіційно не публіку-
ються та не індексуються. Було проаналі-
зовано доступні в Іспанії комерційні 
платформи, які, до того ж, є найбільш 
поширеними. На думку авторів, наведена 
загальна схема аналізу може бути засто-
сована для оцінювання інших платформ.

Що стосується пацієнтів, перед тесту-
ванням їм необхідно надати чітку, 
 прозору та чесну медичну інформацію, 

 оскільки не всі протестовані пацієнти 
отримають безпосередню користь. Також 
слід враховувати обмеження й перешко-
ди, пов’язані з лікуванням після тесту-
вання, приділяючи особливу увагу дея-
ким поширеним ситуаціям: швидке по-
гіршення стану пацієнта, якщо тестуван-
ня замовлено на занадто пізній стадії 
захворювання, обмеження доступності 
та пільгового забезпечення незареєстро-
ваними препаратами пацієнтів зі специ-
фічними захворюваннями, особливо при 
таргетній терапії.

Автори вважають, що саме час ввести 
мультиплатформне профілювання в за-
гальну клінічну практику. Для цього 
важливо запроваджувати його в закла-
дах, де досвідчені онкологи можуть 
ефективно інтерпретувати дані молеку-
лярного профілю, де є можливість звер-
нутися до експертів, які допоможуть 
охарактеризувати неочікувані результа-
ти, та де мультидисциплінарний обмін 
є частиною загальної клінічної практи-
ки. Доступні наразі системи, подібні до 
тих, що проаналізовані в цьому огляді, 
доповнять та розширять дослідницькі 
можливості закладів і можуть бути за-
стосовані для відбору пацієнтів, які 
з найбільшою імовірністю отримають 
від цього користь. У певних добре ви-
значених клінічних умовах, наприклад, 
при рідкісних пухлинах, карциномі не-
відомої первинної локалізації, тричі не-
гативному раку молочної залози або за-
стосуванні третьої лінії терапії колорек-
тального раку, слід розглядати можли-
вість офіційного ухвалення та пільгового 
фінансування мультиплатформного 
профілювання. Пільговому фінансуван-
ню мають підлягати тільки затверджені 
системи, які відповідають найжорсткі-
шим критеріям якості та надають досто-
вірні дані для забезпечення максималь-
ної користі.

При запровадженні молекулярного 
профілювання у клінічну практику необ-
хідно враховувати, що лікарі-онкологи 
повинні інформувати пацієнтів належ-
ним чином, щоб їх очікування були від-
повідними.

Стаття друкується у скороченні.
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Рис. Показники загальної виживаності в пацієнтів, включених у реєстр, складений компанією Caris. 
Використано з дозволу компанії Caris

Таблиця 5. Підтверджений досвід застосування та клінічна користь
Caris Molecular Intelligence® FoundationOne® OncoDEEP®

Каталог бази даних з розподілом за типом пухлин

Рукописи та постери 230 100

О
пу

бл
іко

ва
ні 

да
ні 

від
су

тн
і

Звіти про індивідуальні клінічні випадки

Опубліковані рукописи 12 46
Дослідження, здійснені лікарями

Тип пухлини Кількість  пацієнтів,
які проходили лікування

Кількість пацієнтів, 
які отримали 

 клінічну користь

Caris Molecular Intelligence®

Рефрактерні солідні пухлини 66 18

Рефрактерні форми раку підшлункової 
залози 24 9

Рефрактерні форми раку молочної 
залози 25 11

Рефрактерні солідні пухлини 37 22

Рефрактерні форми раку підшлункової 
залози 34 14

Метастатична аденокістозна 
карцинома 11 8

Рефрактерні форми раку шлунка 24 7

Рефрактерні солідні пухлини 69 20

Рефрактерні солідні пухлини 19 7

Рефрактерні солідні пухлини 23 15
FoundationOne®

Тричі негативний рак молочної залози 
(TNBC) 16 5

Рефрактерні солідні пухлини 11 3

Рефрактерні солідні пухлини 122 23

Рефрактерні солідні пухлини 87 30

Рефрактерні солідні пухлини 24 8

Загальна кількість пацієнтів, які прохо-
дили лікування та підлягали оцінюванню 322 260

Загальна кількість пацієнтів, які отрима-
ли клінічну користь 1631 69

% пацієнтів, які отримали клінічну 
користь 40% 27%

Результати обсерваційного реєстрового дослідження

Загальна виживаність (ЗВ) 
(n=1180) 

Середня ЗВ на 422 дні довша 
в пацієнтів, які отримували лікування, 
порівнянне з результатами тестування

Не застосовується

Колаборативне мережеве дослідження

Час до наступної терапії (ЧНТ) 
(n=4,729)

Середній ЧНТ на 33 дні довший у 
пацієнтів, які отримували лікування, 

порівнянне з результатами тестування
Не застосовується

ЗУ
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FoundationOne®. З 339 пацієнтів, які 
пройшли процедуру профілювання, 
у 317 (93,5%) було виявлено щонаймен-
ше одну альтерацію, яка потребувала 
вжиття відповідних заходів. Більше тре-
тини пацієнтів (36,5%; 122 з 339) отриму-
вали лікування відповідно до результатів 
профілювання. Зі 118 оцінюваних паці-
єнтів, які отримували порівнянне ліку-
вання, 45 мали безпосередню, а 73 –  
опосередковану порівнянність з відпо-
відною таргетною терапією. Решта 
66 пацієнтів  отримували непорівнянне 
лікування. У групі порівнянного ліку-
вання клінічну користь отримали 23 па-
цієнти (19%; стабілізація захворювання 
≥6 міс / часткова відповідь / повна відпо-
відь), а у групі непорівнянного лікуван-
ня –  лише 5 з 64 пацієнтів (8%).

Середній час до терапевтичної невдачі 
був значно довшим (2,8 міс проти 1,9; 
p=0,001), а також спостерігалася тен-
денція до більш тривалого періоду за-
гальної виживаності (9,3 міс проти 7,2). 
Цікаво, що клінічна користь не обо-
в’язково означає безпосередню користь 
з точки зору загальної вижива ності. У під-
групі порівнянного лікування з безпосе-
редньою порівнянністю 6 із 45 пацієн-
тів (13%) отримали клінічну користь, 
при цьому середня загальна виживаність 
становила 11,3 міс. Для порівняння, 
 більшість пацієнтів, які отримали 
 клі нічну користь, належали до підгрупи 
з опосередкованою порівнянністю (23%, 
17 із 73), але в них відзначався корот-
ший середній період загальної вижива-
ності – 7,3 міс.

OncoDEEP®. Опубліковані дані щодо 
клінічної користі застосування системи 
OncoDEEP® відсутні.

Висновки
Аналіз різних систем для молекуляр-

ного профілювання свідчить, що новий 
підхід має високу потенційну клінічну 
цінність та при правильному застосуван-
ні може принести значну користь паці-
єнтам. Ключовим питанням є визна-
чення пацієнтів, для яких молекулярне 
профілювання є необхідним та забезпе-
чить найбільшу користь. Існує кілька 
умов, за яких застосування молекуляр-
них тестів є добре обґрунтованим.

По-перше, це тестування пацієнтів 
із захворюваннями, для лікування яких 
зареєстровано інноваційні таргетні пре-
парати. Важливо підтвердити наявність 
відповідних мішеней, щоб застосувати 
до них такі препарати. Прикладом є ге-
номний аналіз ALK та EGFR при недріб-
ноклітинному раку легені, який зазвичай 
виконують у місцевих лабораторіях, 
оскільки існують комерційно доступні 
набори для тестування.

По-друге, це скринінг пацієнтів, котрі 
можуть бути кандидатами на участь 
у клінічних дослідженнях нових препа-
ратів, які необхідно протестувати на па-
цієнтах із пухлинами, що мають специ-
фічний молекулярний профіль. На сьо-
годнішній день спеціалізовані клініки 
можуть включати у клінічні дослідження 
велику кількість пацієнтів. Це можливо 
лише при застосуванні молекулярного 
профілювання, яке виявляє мутації, 
здатні обґрунтувати включення пацієнта 
в дослідження відповідного препарату. 
Зазвичай із цією метою здійснюється 
більш широке геномне профілювання, 

яке може бути запроваджене у спеціалі-
зованій місцевій лабораторії або полег-
шене за допомогою системи для профі-
лювання, подібної до тих, які були про-
аналізовані в цьому огляді.

Третій варіант клінічного застосуван-
ня –  тестування пацієнтів, у яких аналіз 
на стандартні біомаркери не дав дієвого 
результату, а участь у клінічному дослі-
дженні не є оптимальним варіантом. 
Після невдачі стандартного лікування 
можна розпочати розширений пошук 
для визначення препаратів, потенційно 
ефективних для лікування відповідного 
захворювання. Це можуть бути препара-
ти, які зазвичай не застосовуються, отже, 
пошук необхідно здійснювати за всіма 
класами препаратів, тобто розглядати за-
стосування традиційних цитотоксичних 
хіміотерапевтичних засобів, гормональ-
них та таргетних препаратів.

Враховуючи це завдання, цей огляд 
свідчить, що система CMI компанії Caris 
пропонує найбільш повний багатоплат-
формний профіль, при застосуванні яко-
го були отримані сприятливі клінічні ре-
зультати. Клінічні дані чітко демонстру-
ють, що при правильному підході більш 
широке застосування у клінічній прак-
тиці є добре обґрунтованим, оскільки 
 забезпечує клінічну користь. Обмеження 
цього огляду полягають у тому, що 

 інформація стосовно використання плат-
форм для молекулярного профілювання 
постійно оновлюється, а більшість отри-
маних нових даних офіційно не публіку-
ються та не індексуються. Було проаналі-
зовано доступні в Іспанії комерційні 
платформи, які, до того ж, є найбільш 
поширеними. На думку авторів, наведена 
загальна схема аналізу може бути засто-
сована для оцінювання інших платформ.

Що стосується пацієнтів, перед тесту-
ванням їм необхідно надати чітку, 
 прозору та чесну медичну інформацію, 

 оскільки не всі протестовані пацієнти 
отримають безпосередню користь. Також 
слід враховувати обмеження й перешко-
ди, пов’язані з лікуванням після тесту-
вання, приділяючи особливу увагу дея-
ким поширеним ситуаціям: швидке по-
гіршення стану пацієнта, якщо тестуван-
ня замовлено на занадто пізній стадії 
захворювання, обмеження доступності 
та пільгового забезпечення незареєстро-
ваними препаратами пацієнтів зі специ-
фічними захворюваннями, особливо при 
таргетній терапії.

Автори вважають, що саме час ввести 
мультиплатформне профілювання в за-
гальну клінічну практику. Для цього 
важливо запроваджувати його в закла-
дах, де досвідчені онкологи можуть 
ефективно інтерпретувати дані молеку-
лярного профілю, де є можливість звер-
нутися до експертів, які допоможуть 
охарактеризувати неочікувані результа-
ти, та де мультидисциплінарний обмін 
є частиною загальної клінічної практи-
ки. Доступні наразі системи, подібні до 
тих, що проаналізовані в цьому огляді, 
доповнять та розширять дослідницькі 
можливості закладів і можуть бути за-
стосовані для відбору пацієнтів, які 
з найбільшою імовірністю отримають 
від цього користь. У певних добре ви-
значених клінічних умовах, наприклад, 
при рідкісних пухлинах, карциномі не-
відомої первинної локалізації, тричі не-
гативному раку молочної залози або за-
стосуванні третьої лінії терапії колорек-
тального раку, слід розглядати можли-
вість офіційного ухвалення та пільгового 
фінансування мультиплатформного 
профілювання. Пільговому фінансуван-
ню мають підлягати тільки затверджені 
системи, які відповідають найжорсткі-
шим критеріям якості та надають досто-
вірні дані для забезпечення максималь-
ної користі.

При запровадженні молекулярного 
профілювання у клінічну практику необ-
хідно враховувати, що лікарі-онкологи 
повинні інформувати пацієнтів належ-
ним чином, щоб їх очікування були від-
повідними.

Стаття друкується у скороченні.
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Рис. Показники загальної виживаності в пацієнтів, включених у реєстр, складений компанією Caris. 
Використано з дозволу компанії Caris

Таблиця 5. Підтверджений досвід застосування та клінічна користь
Caris Molecular Intelligence® FoundationOne® OncoDEEP®

Каталог бази даних з розподілом за типом пухлин

Рукописи та постери 230 100

О
пу

бл
іко

ва
ні 

да
ні 

від
су

тн
і

Звіти про індивідуальні клінічні випадки

Опубліковані рукописи 12 46
Дослідження, здійснені лікарями

Тип пухлини Кількість  пацієнтів,
які проходили лікування

Кількість пацієнтів, 
які отримали 

 клінічну користь

Caris Molecular Intelligence®

Рефрактерні солідні пухлини 66 18

Рефрактерні форми раку підшлункової 
залози 24 9

Рефрактерні форми раку молочної 
залози 25 11

Рефрактерні солідні пухлини 37 22

Рефрактерні форми раку підшлункової 
залози 34 14

Метастатична аденокістозна 
карцинома 11 8

Рефрактерні форми раку шлунка 24 7

Рефрактерні солідні пухлини 69 20

Рефрактерні солідні пухлини 19 7

Рефрактерні солідні пухлини 23 15
FoundationOne®

Тричі негативний рак молочної залози 
(TNBC) 16 5

Рефрактерні солідні пухлини 11 3

Рефрактерні солідні пухлини 122 23

Рефрактерні солідні пухлини 87 30

Рефрактерні солідні пухлини 24 8

Загальна кількість пацієнтів, які прохо-
дили лікування та підлягали оцінюванню 322 260

Загальна кількість пацієнтів, які отрима-
ли клінічну користь 1631 69

% пацієнтів, які отримали клінічну 
користь 40% 27%

Результати обсерваційного реєстрового дослідження

Загальна виживаність (ЗВ) 
(n=1180) 

Середня ЗВ на 422 дні довша 
в пацієнтів, які отримували лікування, 
порівнянне з результатами тестування
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Колаборативне мережеве дослідження

Час до наступної терапії (ЧНТ) 
(n=4,729)

Середній ЧНТ на 33 дні довший у 
пацієнтів, які отримували лікування, 
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