
Why is HER2 an important biomarker?

Supraexpresia HER2 face ca celulele canceroase să 
crească agresiv şi să se răspândească în organele 
corpului (metastaze).

Deşi acest lucru este asociat cu un prognostic prost, 
tratamentele ţintite care inhibă HER2 arată rezultate 
promiţătoare la pacienţii cu cancer gastric - făcând 
HER2 un biomarker important.1

Navigarea statusului dumneavoastra HER2 poate fi coplesitoare, dar o discutie cu echipa 
dumneavoastra de îngrijire poate ajuta la eliminarea anumitorîndoieli. Iata câteva întrebari 
pentru a începe conversatia. 

•  A fost evaluat statusul meu HER2?
•  Ce fel de eşantion este necesar pentru a-mi evalua 

statusul HER2? Îmi va provoca acest lucru vreun efect 
secundar?

•  Când veţi şti care este starea analizei mele HER2?
•  Ştiind că statutul meu HER2 este pozitiv, care sunt 

următorii paşi?
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Medicul va discuta cu dumneavoastră 
recomandarea sa de a vă evalua 

statusul HER2, pe baza diagnosticului 
dumneavoastră si a istoricului medical.

Probele trebuie validate prin Imunohistochi-

mie (IHC) şi/sau amplificare prin hibridizare in 

situ (ISH) într-un centru de testare centralizat, 
de către un patolog instruit. Raportat  
conform criteriilor OMS.2

Se recomandă ca timpul de răspuns 
pentru diagnosticul HER2, în mod ideal, 
să nu depăşească 5 zile lucratoare.3

Ghidurile actuale recomandă tratamentul cu 
trastuzumab plus chimioterapie pentru pacienţii 
cu cancer gastric HER2+. În continuarea 
tratamentului cu trastuzamab, fam-trastuza-

mab deruxtecan poate fi sugerat.2

Diagnosticul trebuie lucrat din

biopsii endoscopice multiple (5-8),
întrucât este posibil ca o singură probă
să nu aibă celule canceroase HER2+.2

Echipa dvs de îngrijire va va explica si  

discuta rezultatele raportului patologic. 

Dacă cancerul dumneavoastră este HER2+, 

ei vor discuta despre opţiunile de tratament 

cu terapie tintita.

Evaluarea statusului dumneavoastra HER2 poate deveni un biomarker 

important si o tinta terapeutica pentru tratarea cancerului 

dumneavoastra gastric.
din toate cancerele gastrice 
prezintă supraexpresia HER2. 

~20%

Cancerul gastric: 
Testarea HER2
Ce este HER2?

Receptorul 2 de creştere epidermică umană (HER2)  
este o proteină implicată în creşterea normală a celulelor, 
care se găseşte în cantităţi mici în aproape toate celulele 
umane, inclusiv în celulele stomacale (gastrice).

Ce este cancerul gastric HER2+?

Uneori, o schimbare aleatorie în celulele canceroase 
poate avea ca rezultat prea multe copii sau supraex-
presia HER2 pe suprafaţa celulei. Celulele canceroase 

gastrice cu niveluri ridicate de HER2 sunt considerate 
HER2 pozitive (HER2+)
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Ghidurile actuale recomandă Testarea 

HER2 la momentul diagnosticării unui 
cancer gastric avansat.2,3
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