
80%
от пациентите

доказано нямат
необходимост

от химиотерапия(3)

резултати

Разберете кой със сигурност би имал полза от
химиотерапия и кой не (1-4)

за пациентите Ви с HR+, HER2-, негативни възли, ранен стадий РМЖ

От предполагаем към доказан резултат от химиотерапия

Общото население
Без класификация

Пациенти класифицирани
по прогностичен риск

Пациенти класифицирани
с теста Oncotype DX® (1-4)

Средна полза от химиотерапия
за всички пациенти

Предположение, че относителна 
полза от химиотерапия може 
да бъде екстраполирана от 

прогностичен риск

Пациенти, 
които 

нямат полза
от 

химиотерапия

Пациенти, 
за които 
химиотерапията 
ще бъде от
значителна 
полза
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Пациенти, използващи теста Oncotype DX

А
бс

ол
ю

тн
а 

по
лз

а
от

 х
им

ио
те

ра
пи

я

 
абсолютна
полза(1-4)

 
абсолютна
полза(1-2)

 *б  *б

                                                                                                                                                                   HER2-=human epidermal growth factor receptor 2 negative; HR+=hormone receptor positive; 

*а Полза от терапия идентична и в трите случая
*б 80% от пациентите доказано нямат необходимост от химиотерапия, от друга страна за 20% може да е животоспасяваща (1-3) 



НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

85.7%

85.1%

80.1%

82.4%

14.3%

14.9%

19.9%

17.6%

малка или никаква
полза от химиотерапия

голяма
полза от х.т.

0-25 26-100Резултат на
Recurrence Score®

Резултат на Recurrence Score® 0-25 26-100

Тестът Oncotype DX® методично идентифицира
правилните пациенти за химиотерапия

за пациенти с HR+, HER2-, негативни възли, ранен стадий, инвазивен РМЖ

Насочва лечението

Единствено тестът Oncotype DX може да идентифицира по-голямата част от пациенти,
които биха имали полза от допълнителна химиотерапия към хормоналното лечение

Съществена полза от
химиотерапия

Ползата от химиотерапия е последователно демонстрирана
в подгрупата с резултат от 26-100 Recurrance Score

според няколко проучвания.(1,2,4)

TAILORx trail
2018.(3,5) (n=10,273)

SEER Registry (US)
2018.(4) (n=70,087)

CLALIT Health Services
Registry (Israel)

2017.(6) (n=1,801)

Global clinical
laboratory experience

2017.(7) (n>600,000)

SEER=Surveillance, Epidemiology and End Result program
*a. Пациенти на възраст ≤50 години и резултат Recurrance Score 21-25 добавя допълнителни 5%.
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