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Informații despre întreaga secvențiere a 
genomilor dacă credeți că suferiți de cancer

Prezenta broșură se adresează acelor pacienți care sunt testați 

în ceea ce privește secvențierea tuturor genomilor în vederea 

depistării cancerului, tutorilor și membrilor familiei lor.

Secvențierea tuturor genomilor apare în momentul în care toate 

informațiilor necesare pentru construcția și întreținerea corpului 

dvs sunt colectate de un doctor specialist.

Secvențierea tuturor genomilor este disponibilă la NHS pentru 

anumite tipuri de cancer în situația în care se oferă o asistență 

mai bună a pacientului.

Testul poate furniza informații suplimentare legate de 

diagnosticul stabilit dvs și tratamentul administrat dvs.

Specialistul dvs în îngrijire medicală va discuta cu dvs iar dvs 

veți putea adresa întrebări înainte să luați o decizie dacă să 

faceți testul.

Ce este genomul dvs?

Genomul reprezintă informațiile necesare pentru construcția 

corpului uman și sănătatea sa.

Este scris într-un cod numit ADN. Genomul dvs este construit 

din bucăți de ADN, numitegene.
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Majoritatea tipurilor de cancer sunt provocate de modificări 
neobișnuite în genomul unei persoane. Acest lucru se întâmplă 
ca urmare a stilului de viață dus sau a mediului în care trăiește 
persoana respectivă.

Uneori unele modificări pot fi transmise prin genele unei 
persoane.

Acest lucru poate însemna că o persoană prezintă un risc mai 
mare de a face cancer.

Ce vă poate semnala testul de Secvențiere a 
tuturor genomilor?

Chiar dacă testul de Secvențiere a tuturor genomilor analizează 
întregul dvs genom, testul se axează pe modificările din gene 
care au legătură cu cancerul; nu caută modificări în gene care 
provoacă alte afecțiuni.

Testul de secvențiere a tuturor genelor pentru cancer poate 
ajuta la înțelegerea:

 � Motivului pentru care ați făcut cancer

 � Tipului de cancer de care suferiți

 � Tipului de tratamente care funcționează cel mai bine în cazul 
tipului de cancer de care suferiți

 � Dacă sunteți expus(ă) riscului de a face alte tipuri de cancer

 � Dacă membrii familiei dvs prezintă un risc mai mare de a 
face cancer

Dacă luați decizia de a face un test de Secvențiere a tuturor 
genomilor, specialistul dvs în asistență medicală va discuta cu 
dvs despre acest lucru.
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Ce se întâmplă în testul de Secvențiere a 
tuturor genomilor?

1. Probă de tumoare colectată (probă de sânge sau măduvă 
osoasă dacă testul de Secvențiere a tuturor genomilor este 
pentru cancer de sânge)

2. Probă de sânge, salivă sau piele colectată (dacă testul de 
Secvențiere a tuturor genomilor este pentru cancerul de 
sânge, va fi luată o probă de sânge sau salivă)

3. Probe trimise la laboratorul de teste genetice în vederea 
analizei

4. Rezultate returnate specialistului în asistență medicală 
(consultați ‘Obținerea rezultatelor dvs’ ).

Testele de Secvențiere a tuturor genomilor pentru cancer 
presupune obținerea informațiilor referitoare la tumoare și o 
probă colectată din sânge, salivă sau piele.

Acest lucru obține informațiile pentru sprijinirea diagnosticului 
sau luarea unei decizii cu privire la cel mai bun tratament.

Probă de tumoare colectată, probă de sânge sau măduvă 
osoasă dacă testul de Secvențiere a tuturor genomilor este 
pentru cancer de sânge.

Testul va fi realizat pe o probă a tumorii care a fost eliminată ca 
parte din tratamentul administrat dvs.

Este posibil să aveți nevoie de o altă programare pentru 
colectarea probei dvs de sânge, salivă sau piele.

Ulterior probele sunt trimise la un laborator în vederea verificării 
lor.

Dacă luați decizia de a nu avea un test de Secvențiere a 
tuturor genomilor veți beneficia în continuare de cea mai bună 
asistență medicală posibilă.Rezultate
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Obținerea rezultatelor dvs

Imediat ce va fi colectată proba ea va fi analizată iar rezultatul 
va fi comunicat specialistului dvs în asistență medicală.

Rezultatul ar putea furniza informații referitoare la cancerul de 
care suferiți și opțiunile în materie de tratament.

Rezultatul din proba de tumoare este comparat cu cel din proba 
de sânge, salivă sau piele.

Rezultatul la testul dvs poate indica dacă prezentați un risc 
crescut de a suferi de alte tipuri de cancere și dacă acestea vă 
pot afecta membrii familiei.

În acest caz vă puteți întâlni cu un specialist care va discuta cu 
dvs despre rezultatele dvs și puteți discuta despre modul în care 
vă ocupați de riscul dvs de a dezvolta un tip de cancer.

Acest lucru vă va ajuta să reflectați la modul în care să discutați 
cu membrii familiei dvs despre rezultat.

Cum sunt folosite și protejate datele referitoare la genele 
dvs

Toate datele sunt păstrate în condiții de siguranță și este 
păstrată confidențialitatea lor. Datele dvs sunt folosite în 
conformitate cu legislația din Marea Britanie și politica NHS.

Informații suplimentare pot fi consultate la adresa:

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/

Datele și rezultatele testului dvs sunt stocate într-o bază sigură 
de date pentru Serviciul de Medicină genomică NHS – acea 
parte din NHS care se ocupă cu supravegherea Secvențierii 
tuturor genomilor.

Legislație
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Doar angajați avizați vă pot vizualiza datele dvs.

Folosirea datelor în scopurile asigurării

Datele nu vor fi comunicate companiilor de asigurări fără 

acordul dvs.

Companiile de asigurări vă pot cere să furnizați informații de 

natură medicală despre dvs și familia dvs.

Folosirea datelor în scopuri de cercetare

Datele medicale donate de milioane de alți pacienți NHS au 

ajutat la crearea unor noi medicamente și tratamente.

Toți pacienții dispun de opțiunea de a oferi datele lor unei 

Biblioteci astfel încât cercetătorii avizați să poată folosi acele 

date.

Dacă optați să faceți acest lucru datele dvs vor ajuta cercetătorii 

să creeze tratamente noi.

Pentru a afla mai multe lucruri despre modul în care datele dvs 

vor ajuta cercetarea, consultați site-ul web al Genomics Anglia: 

http://www.genomicsengland.co.uk.

Informații suplimentare

Aflați mai multe despre întreaga Secvențiere a tuturor genomilor 

de la aceste organizații: http://www.nhs.uk/conditions/genetic-

and-genomic-testing
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