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KANSERDE DOĞRU TANI:
Kişiye Özel Kemoterapi
için Genetik Test

OncoDEEP ® Testi Nerede Yapılmaktadır?
OncoDEEP testi, Belçika’nın Gosselies kentindeki Patoloji ve
Genetik Enstitüsü (IPG) tarafından yapılmaktadır. IPG Enstitüsü,
1987’de çıkan ilgili yasaya göre onay almış sekiz genetik
merkezden biridir. OncoDEEP testi, Belçika Akreditasyon Kurumu
BELAC tarafından verilen ISO 15189 Kalite Yönetim Belgesine
sahiptir.

Daha detaylı bilgi için;
Kanser Genetiği Bilgilendirme Ekibimize ulaşabilirsiniz.

Test Sonucumu Almam Ne Kadar Sürer?
OncoDNA laboratuvarları tarafından örneğin, tıbbi bilgilerin ve
ödemenin alınmasından sonra, istenen hizmete göre standart
raporlama süresi ortalama 10 iş günüdür. Sonuçlar OncoDNA
laboratuvarı tarafından oluşturulur oluşturulmaz doktorunuza
OncoSHARE sayfası üzerinden iletilecektir. Sonuç raporu, en
detaylı OncoDEEP analizi istense bile 15 gün gibi kısa bir sürede
gelmektedir.

OncoDEEP ® Testi İçin Ne Kadar Ücret Ödemem
Gerekiyor?
Fiyatlar, istenen OncoDEEP test seçeneğine göre değişmektedir.
İlk yapılması gereken, uzmanımızla görüşmeniz ve sizin için en
uygun olan seçeneğe birlikte karar vermenizdir. Kanser genetiği
bilgilendirme ekibimiz size OncoDEEP test seçeneklerini, alınacak
sonuç tiplerini ve ﬁyatlarını belirtecektir. OncoSHARE sistemi
üzerinden test talep edilecek ve ödeme bilgisi size iletilecektir.
Ödemenizi havale veya kredi kartınızla yapabilirsiniz. Daha detaylı
bilgi için lütfen BioGen Kanser Genetiği ekibimize ulaşınız.
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Kanser Tanı Laboratuvarı

Hasta ve onkoloji uzmanı, tümörlü dokuyu içeren
örnek gönderimini sağlar.

Onaylı OncoDNA laboratuvarlarında örneğinizin
tam olarak moleküler genetik parmak izi çıkartılır.

OncoDNA ekibi test sonuçlarınızı değerlendirir,
OncoKDO Bilgi Bankasında kayıtlı tüm tıbbi yayınlarla
eşleştirir ve sonuç raporunuzu oluşturur.

PCR

Hastalar için OncoDEEP® Testi

OncoDEEP ® Testi Nasıl Yapılır?

OncoDEEP ® Testi Bana Faydalı Olacak mı?

Kanserli dokunun zayıf yönlerini tespit eder;
Kişiye özel en etkili kemoterapi tedavisini önerir...

OncoDNA laboratuvarı, ileri teknolojik yöntemleri kullanarak tümör
dokusunu inceler ve OncoDEEP testi ile kanserli hücrenin iki önemli
bileşenini sorgular.
İlk olarak, OncoDEEP testi hücrelerin DNA dizisini çıkarır,
kanser hastalığını başlatan ve daha kötüye götüren genetik
değişiklikleri analiz eder. DNA incelemesinde kullanılan esas yöntem,
Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS) teknolojisidir; kanser gelişiminde
etkili olan genetik bilginin hızlıca okunmasına ve farklılıkların
saptanmasına imkan vermektedir. Bu sayede OncoDEEP testi
ile mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir rapor hazırlanır!
OncoDEEP testi ile incelenen sadece DNA değildir.İkincil
olarak, OncoDEEP ile analiz edilen, kanser hücresinin protein
içeriğidir. OncoDEEP testi, İmmünhistokimya (IHC) yöntemi
kullanarak hücreyi etkileyen proteinlerin varlığını ve miktarını
inceler, ayrıca bu proteinlerin bazılarının fosforilizasyon
durumlarına bakarak, ne kadar aktif olduklarını belirler. Genetik
dizi ve proteinlerle ilgili bilginin birleşimi sayesinde, OncoDEEP
testi en etkili tedavi hakkında değerli bir sonuç verir.

Kanser, çok karmaşık bir genetik hastalıktır ve tedavi edici ilaçların
belirlenmesinde biyolojik belirteçlerin kullanılması ön plana
çıkmaktadır. Biyolojik belirteçler, onkoloji uzmanının kişiye özel
kemoterapi tedavisini yapmasına imkan sağlamıştır. Biyolojik
belirteçlerin analizini yapan OncoDEEP testi, doktorunuzun
kanserle savaşmak için en etkili ilacı seçmesine yardımcı olan
mükemmel bir araçtır. OncoDEEP testi, tümör dokusuna ait
kapsamlı ve son derece detaylı moleküler parmak izini ortaya
çıkarır, doktorunuzun tümörün özelliklerini en iyi şekilde
kavramasını sağlar ve en etkili tedaviyi seçmesine yardımcı olur.
Onkoloji uzmanı bu test sayesinde, sizinle aynı biyolojik
belirteçlere sahip tümörlerin tedavisinde kullanılan onaylanmış
kemoterapi ilaçlarını belirler, hatta yeni geliştirilmekte olan ve
umut vaadeden tedavi seçeneklerini de değerlendirebilir.
OncoDEEP testi, akciğer, meme, kalın bağırsak-rektum, mide ve
karaciğer gibi tüm kitlesel tümörlerin analizi için geliştirilmiştir.
OncoDEEP testini, şu anda almakta olduğunuz veya daha
önceden almış olduğunuz kemoterapi tedavisi ne olursa olsun
yaptırabilirsiniz. OncoDEEP testi, genellikle standart uygulanan
tedavilerden başarısız sonuç almış, kanser dokusu aşırı hızlı
büyüyen veya yayılan hastalar tarafından tercih edilebilmekle
birlikte, giderek artan oranda onkolog ve hasta, bu testi
hastalığın ilk evrelerinde de talep etmeye başlamıştır. OncoDEEP
testi, sadece kemoterapi tedavisinde etkili olan aday ilaçların
etken maddelerini tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda hangi
ilaçların tümör dokusuna etkisiz olduğunu, hatta hangi ilaçların
zararlı ve istenmeyen etkiler göstereceğini de belirleyebilir.
Ancak unutmayınız ki tedavinizle ilgili verilecek her karar, mutlaka
onkoloji uzmanınızın görüşüne dayanmalıdır. OncoDEEP testinin
amacı, tümör dokusu hakkında en değerli bilgileri sağlayarak
onkoloji uzmanına vereceği kararlarda yardımcı olmaktır.

Bu broşürde OncoDEEP testi hakkında öğrenmek istediğiniz birçok
sorunun cevabını bulabilirsiniz. Ayrıca kanser genetiği uzmanımız da
sorularınızı yanıtlayabilir. OncoDEEP hakkında gerekli bilgiyi aldıktan
sonra testi yaptırmaya karar verirseniz, merkezimiz test isteğinizi
oluşturacaktır.

OncoDEEP ® Testi Nedir?
OncoDEEP testi, en son teknolojik imkanları ve cihazları kullanarak,
hastalığınızın özelliklerine en uygun, hedefe yönelik kemoterapi
ilaçlarının listesini veren bir testtir. Onkoloji uzmanınız, hem onaylı
hem de geliştirme aşamasındaki birçok ilacın arasından en iyilerini
seçebilir. Son teknolojik gelişmeler sayesinde tümör dokularının
özellikleri çok daha net olarak belirlenebilmektedir. Günümüzde
kanser teşhisi için araştırmacılar artık belirsiz bulgulara dayanmak
zorunda değiller: OncoDEEP testi ile genetik bilgi ve proteinler analiz
edilerek tam bir moleküler parmak izi çıkarılmaktadır. Kanserli
hücrelerinizin içinde sadece size özel biyolojik belirteçler bulunur ve
bu değişiklikler de sadece size özgüdür. OncoDEEP testi bu biyolojik
belirteçleri (DNA dizinizdeki değişiklikler ve tümör proteinlerini)
analiz eder, OncoKDO Bilgi Bankası ile birleştirerek doktorunuza
kemoterapi tedavi seçeneklerini sunar. OncoKDO Bilgi Bankası
kanser alanındaki en son gelişmeleri sürekli tarar, DNA dizisi
değişiklikleri ve protein sonuçlarını günceller, bu sayede bilimsel
veriler ışığında onkoloji uzmanına en güncel kemoterapi tedavi
önerilerini sunar.

OncoSHARE İnternet Sayfası Nedir?
OncoDEEP tarafından oluşturulan sonuç raporları, onkoloji uzmanına
OncoSHARE adlı internet sayfamız üzerinden iletilir. Doktorunuz bu
sayede sonuçları sizinle paylaşabilir ve açıklayabilir. Onkoloji uzmanı
sonuçlarınızı başka bir hekime, bir meslektaşına veya sizde saptanan
kanser tipiyle ilgilenen, alanında uzman bir onkoloğa da danışabilir.
Bu özel internet sayfası sayesinde, aynı hastalık tipi saptanan diğer
hastalarla iletişime geçerek olumlu ve olumsuz deneyimlerinizi
paylaşabilirsiniz.

