
Силата да анализираш
съществуващите възможности за лечение

      

Примерен доклад с илюстративна цел. Да не се използва за клинични цели!
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Клинични изпитвания и серийни анализи
Клиничната полза от СМІ е доказана при 27% – 63%

от профилираните пациенти

*Популация,
 планирана за профилиране.
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Caris Molecular Intelligence® може да помогне за
намирането на ПО-ЯСЕН път към персонализираното
лечение на онкологичните заболявания

 

Посочва терапии,
които може да не
са взети предвид
 

Определя
лекарствата с
потенциална

липса на полза

Разглежда
терапиите с

потенциална
полза

Доказана клинична полза от
Caris Molecular Intelligence 

Използване на Clinical
Trials Connector  за
търсене на съвпадение
с биомаркери в
отворени клинични
изпитвания чрез
MI PortalПосочва средно 25 потенциално клинично

значими резултати за всеки пациент

За заявка или допълнителна информация посетете
www.CarisMolecularIntelligence.com или www.ths.bg  

Телефон за контакт +359 2 408 40 09
www.ths.bg

ЛИДЕР В ИНОВАЦИИТЕ!

Профилиране на активни биомаркери при 95% от пациентите
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Когато следващата стъпка на лечението е НЕЯСНА...

Агресивни ракови заболявания с няколко 
възможности за лечение или ограничено
 време за действие
•  Меланом
•  Рак на панкреаса

Трудни за лечение ракови заболявания,
като някои метастатични и трудни за
лечение тумори

Редки тумори или ракови заболявания,
които  представляват предизвикателство
за стандартно лечение

•   Рак на яйчниците, резистентен към платина

•  Тройно негативен карцином на млечната жлеза
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Провеждане на молекулярен анализ

60+ Терапевтични групи 100,000+ профилирани тумори 
Химиотерапия, имунотерапия,
и прицелна терапия 

Лидер в профилирането
на тумори от 2008 г.

120,000+ клинични
медицински публикации 

Непрекъснат преглед
на новите проучвания

за връзка между
биомаркери и

лекарства

22,000 правила в
Биоинформатиката
Окончателният доклад
комбинира литературни
данни и данни от
профилирането на
тумора

98% от данните са
от ниво I и II
Степенуват се действени
връзки „лекарства-
биомаркери“ според
Методологията за
степенуване на Работната
група за превантивни услуги 

Проверка на екип
от специалисти в

различни области 
Екип от лекари 

и учени

Връзка с клинични изпитвания
(Clinical Trials Connector) в реално време

Осигурява незабавен достъп до списък на
клинични изпитвания, набиращи пациенти,

с установено съвпадение с биологичните
свойства на тумора на пациента

Профилът на Caris MI представлява кулминацията на
клиничните ползи, иновацията и опита, като предоставя отговори там,

където са най-необходими.

Декодирането на рака изисква мултитехнологичен подход
 ДНК РНК Протеин

Общо 
мутационно 
натоварване

Брой
вариации

амплификация/
копие

Добавяне/
Заличаване Мутации

Епигенетика
Микросателитна

нестабилност 
(MSI)

Генен синтез
Експресия
на протеин

IHC ★

CISH ★

NGS - 592 гени ✔ ✔ ✔ ✔

РНК сек ✔

Пиро-секвенция ✔

Фрагментен анализ ✔ ✔

★ Метод, одобрен от FDA-за изследване

Профилиране на действени биомаркери при 95% от пациентите

•  Сарком

•  Глиом


