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ČO JE RAKOVINA?
Rakovina je charakteristická rýchlym a nekontrolo-
vateľným rastom abnormálnych buniek. Je to druhá 
hlavná príčina smrti, zodpovedná za 1 zo 6 úmrtí 
na celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) odporučila na zníženie úmrtnosť na rakovinu 
zabezpečiť jej včasné odhalenie
a správny klinický manažment rakoviny.

AKO VZNIKÁ RAKOVINA?
Rakovina sa vyvíja ak určité gény, ktoré sú zodpo-
vedné za udržanie zdravia nášho tela, sú zmenené 
(zmutované). Rakoviny môžu byť:
•  Sporadické: Rakovinu spôsobujú mutácie 
 v génoch, ktoré vznikli nahromadením  
 chemických a environmentálnych rizikových  
 faktorov. Tieto mutácie sa nededia.
•  Dedičné: Tieto mutácie existujú od narodenia.  
 Kolujú v rodinách a prenášajú sa od rodičov k ich  
 deťom. Nie vždy spôsobia rakovinu - ale zvyšujú  
 šance človeka na rozvoj rakoviny v budúcnosti. 
 Zdedené genetické mutácie spôsobujú až 5 -10%  
 všetkých druhov rakoviny.

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE TYPY
DEDIČNEJ RAKOVINY?
Rakovina prsníkov, hrubého čreva a konečníka, 
prostaty sú najčastejšími typmi nádorových 
ochorení.

RAKOVINA PROSTATY

RAKOVINA PRSNÍKOV

- 5 - 10% dedičná *

- 5 - 10% dedičná *

- 5% dedičná *

RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA A KONEČNÍKA

Spoznaj svoj genetický základ 
a predchádzaj tak rakovine.



Ak bola u vás, alebo u vášho rodinného príslušníka 
diagnostikovaná dedičná rakovina alebo genetická zmena 
spojená s rakovinou, existuje veľká šanca, že mutáciu budú 
niesť aj ostatní členovia vašej rodiny. Každý člen rodiny 
môže byť ohrozený rôznymi typmi rakoviny, v rôznom veku,  
s rôznou závažnosťou - alebo sa u nich rakovina vôbec nemusí 
rozvinúť.

Podľa usmernení o genetickom testovaní*, je riziko rozvoja 
dedičnej rakoviny vysoké ak máte:
•  Členov rodiny s rakovinou na rovnakej strane rodiny.
•  Členov rodiny, u ktorých bol pozorovaný skorý nástup  
 rakoviny.
•  Členov rodiny so zriedkavými typmi rakoviny.
•  Členov rodiny s viacpočetnými druhmi rakoviny.
•  Členov rodiny, u ktorých bola diagnostikovaná genetická  
 mutácia spojená s predispozíciou k nádorovým ochoreniam.

PreSENTIA panely testujú mnohé genetické zmeny, ktoré 
sú príčinou dedičných rakovín. Ak sa chcete dozvedieť viac 
o vašich osobných rizikách spojených s rakovinou, alebo ak 
vám už bola rakovina diagnostikovaná a chcete vedieť, či je to 
dedičný typ, tak vám môže pomôcť test PreSENTIA.

SPOZNAJ SVOJE GÉNY, 
SPOZNAJ SVOJE MOŽNOSTI.
PreSENTIA môže potenciálne identifikovať genetické zmeny, 
ktoré by mohli spôsobiť rakovinu. To má veľa výhod pri 
plánovaní, prognóze a smerovaní správnych terapeutických 
rozhodnutí:
•  Cielený monitoring rakoviny - odporúčané skríningové  
 testy v pravidelných časových intervaloch na včasné  
 odhalenie rakoviny, kedy je liečba účinnejšia.
•  Prevencia vzniku rakoviny profylaktickými opatreniami.
•  Užitočné informácie pre členov rodiny, ktorí by mohli byť  
 nosičmi rovnakej genetickej mutácie.
•  Správna klasifikácia ochorenia pre lepšie terapeutické  
 zvládnutie.
•  Lieková terapia (chemoprevencia), ak je to aplikovateľné.

PREČO SI VYBRAŤ TEST PreSENTIA?

OSVEDČENÝ POSTUP

•  Hodnotí klinicky významné mutácie
•  Možnosť výberu z viacerých typov testov
•  Spoľahlivá technológia
•  Rýchly výsledok testu
•  Bezpečná a ľahko realizovateľná

CIELENÁ TECHNOLÓGIA
Cielené testovanie genetických 
zmien, PreSENTIA je presná  
a precízna.

VYSOKÁ HĹBKA ČÍTANIA
PreSENTIA analyzuje miesta 
genetických zmien stokrát, a preto 
sú výsledky testu senzitívnejšie a 
spoľahlivejšie

ČO JE PreSENTIA?
PreSENTIA zahŕňa široké portfólio 19 dedičných testov na rakovinu. Každý 
test sa zameriava na konkrétnu skupinu génov, ktoré určujú vaše šance na 
rozvoj rakoviny v budúcnosti. Genetické zmeny (mutácie)
v génoch, ktoré spôsobujú rakovinu, je možné zdediť deťmi od rodičov.

PANELY TESTOV DEDIČNÝCH NÁDOROVÝCH OCHORENÍ

DEDIČNÉ NÁDOROVÉ SYNDRÓMY 

DEDIČNÉ NÁDOROVÉ SYNDRÓMY  
A ASOCIOVANÉ GÉNY

PRSNÍKY 
& GYNEKOLÓGIA

HRUBÉ ČREVO/
KONEČNÍK

MYELODYSPLASTICKÝ
SYNDRÓM /
LEUKĚMIA

OBLIČKY

PRIŠTÍTNE 
TELIESKA

PRSNÍKY/GYN 
PODĽA 
GUIDELINES

HRUBÉ ČREVO/
KONEČNÍK
HIGH - RISK

ŽALÚDOK

Koža
(XP asociované)

Štítna žľaza PAN-CANCER

26
GÉNOV

17
GÉNOV

24
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13
GÉNOV

1
GÉN

19
GÉNOV

10
GÉNOV

14
GÉNOV

9
GÉNOV

1
GÉN

PRSNÍKY
HIGH - RISK

7
GÉNOV

BRCA1/BRCA2 2
GÉNY

HRUBÉ ČREVO/
KONEČNÍK
NON-POLYPOSIS

5
GÉNOV

HRUBÉ ČREVO/
KONEČNÍK
POLYPOSIS syndrome

7
GÉNOV

PROSTATA 15
GÉNOV

PANKREAS 17
GÉNOV

Familiárny 
melanóm

7
GÉNOV

Paraganglióm/
Feochromocytóm

6
GÉNOV

62
GÉNOV

Dedičné nádorové syndrómy sú tiež známe ako syndrómy predispozície na 
rakovinu, pretože ľudia s týmito syndrómami majú v budúcnosti zvýšené 
riziko vzniku špecifických druhov rakoviny. Tieto situácie nastávajú, keď 
gény s dôležitými úlohami pri udržiavaní zdravia nášho tela sú mutované, 
čo spôsobuje rôzne príznaky a potenciálne ovplyvňuje kvalitu života. Dajú 
sa dediť z jednej generácie na druhú.

•  Viacpočetné druhy rakoviny
•  Opakujúce sa rakoviny
•  Vznik rakoviny v mladom veku

Ak máte v rodinnej anamnéze rakovinu a chcete poznať 
svoje riziká, môže vám PreSENTIA pomôcť. Identifikáciou 
mutovaných génov, ktoré by mohli spôsobiť dedičné nádorové 
syndrómy, vám môže PreSENTIA poskytnúť informácie, ktoré 
by mohli pomôcť pri klinickom manažmente. Ak vám bola 
diagnostikovaná rakovina a máte niektorú z vyššie uvedených 
charakteristík, tak môžete mať aj dedičný nádorový syndróm. 
Jeho identifikácia môže pomôcť odhaliť, ako a čím bola vaša 
rakovina spôsobená.

•  Dedičné nádorové syndróm

AKO MI MÔŽE PreSENTIA 
POMÔCŤ?

BUKÁLNY STER

RAKOVINA

RAKOVINA

ANALÝZA VZORKY VÝSLEDKOVÁ 
SPRÁVA

ZASLANIE VZORKY 
DO LABORATÓRIA

OSTATNÉ 
TESTY
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* Údaje prevzaté od:  American Cancer Society, National Cancer Institute, American Society of 
Clinical Oncology and American College of Obstetricians and Gynecologists.


