
Biopsia lichidă – platformă integrată cu inteligență artificială pentru detecția și 
modularea terapiei în cancer 

 
În prezent, cancerul ocupă un loc fruntaș printre cele mai de temut patologii care 

afectează populația lumii, motiv lesne de înțeles, întrucât este o patologie foarte 
heterogenă, de multe ori diagnosticată mult prea târziu.  

 
Totuși, științele biomedicale fac progrese în fiecare zi, iar cercetătorii alături de 

clinicieni dezvoltă noi metode de diagnostic și prognostic. Acest domeniu, devenit în ultimii 
ani o arie interdisciplinară, propune o metodă revoluționară, non-invazivă, ce permite 
detecția în timp real a cancerului pornind de la o simplă probă de sânge. Această nouă 
abordare, numită biopsie lichidă, presupune detecția și analiza unor markeri tumorali 
circulanți din sânge și poate reprezenta o formă modernă de diagnostic și monitorizare a 
cancerului¹.   

Principalele ținte ale biopsiei lichide pot fi: celulele circulante tumorale (CTCs, 
Circulating Tumor Cells), moleculele de ADN circulant tumoral (ctDNA, Circulating Tumor 
DNA) și veziculele extracelulare (EVs, Extracellular Vesicles)². Analiza materialului genetic 
tumoral se face preponderent cu ajutorul tehnicilor de secvențiere de nouă generație (NGS, 
Next Generation Sequencing)³. Această tehnică permite secvențierea unui număr mare de 
baze într-un timp relativ scurt și oferă o imagine de ansamblu asupra profilului molecular 
al pacientului.  

Avantajele biopsiei lichide sunt reprezentate de natura minim invazivă⁴ prin care 
pot fi urmăriți parametri moleculari în cazul unui pacient diagnosticat cu cancer, dar și de 
posibilitatea stabilirii unui tratament personalizat al cărui efect poate fi studiat pe parcursul 
dezvoltării tumorii. Cu alte cuvinte, biopsiile lichide pot ajuta medicii în depistarea bolii, 
monitorizarea evoluției masei tumorale și a răspunsului la diferite variante de tratament. 
Dezavantajul biopsiei lichide constă în concentrația redusă a markerilor circulanți⁵, astfel 
încât modalitatea de detecție și analiză trebuie să aibă o sensibilitate crescută pentru a 
avea succes. 
 

 În același timp, aria științelor biomedicale s-a îmbogățit cu o nouă abordare și 
anume, cu integrarea inteligenței artificiale (AI, Artificial Intelligence)  prin dezvoltarea unor 
aplicații medicale⁶.  

Inteligența artificială este introdusă în diagnosticul și terapia cancerului ca o metodă 
capabilă de rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă medicii. Sistemele 
dotate cu inteligență artificială pornesc de la dezvoltarea unor algoritmi care își propun să 
imite raționamentul și comportamentul uman, ca în final să permită calculatorului să ia 
măsuri pentru a atinge obiective specifice. Algoritmii permit sistemului să analizeze 
experiențele anterioare, astfel adaptându-și constant acțiunile într-un mod autonom.⁷ 

 
Fără îndoială, putem anticipa cum biopsia lichidă, această metodă non-invazivă de 

detecție și analiză a markerilor tumorali poate fi asociată cu un sistem dotat cu inteligență 
artificială pentru a îmbunătăți specificitatea, sensibilitatea și acuratețea diagnosticului 
bazat pe analiza markerilor circulanți în sânge. Un astfel de sistem ar putea face diferența 
dintre „normal” și tumoral și ar putea prezice, pe baza experienței dobândite și a învățării 
automate, ce secvențe genice ar putea fi considerate ca semnal al cancerului. În acest fel, 
medicii pot avea în timp real o monitorizare a pacienților care au fost diagnosticați cu 



cancer, dar care sunt în remisie (utilizând această metodă pentru a preveni reapariția 
cancerului) sau pot introduce această metodă în cadrul analizelor de rutină și pot stabili 
foarte rapid dacă un pacient are sau ar putea dezvolta în viitor o formă de cancer. 

Provocarea în ceea ce privește dezvoltarea unei astfel de platforme ar fi numărul 
mare de probe care trebuie analizate pentru optimizarea algoritmului, dar și diversitatea 
acestora. Acuratețea în acest context nu trebuie să fie influențată de tipul de cancer sau de 
stadiul bolii⁸, astfel că algoritmul trebuie să fie pregătit pentru a detecta orice tip de cancer. 

 
În concluzie, dezvoltarea unei platforme dotată cu inteligență artificială capabilă să 

analizeze markerii tumorali detectați prin secvențiere de nouă generație într-o biopsie 
lichidă poate reprezenta o cale prin care omenirea ar reuși să țină pasul cu această 
patologie complexă și heterogenă. Chiar dacă există provocări în ceea ce privește 
dezvoltarea unei astfel de platforme, consider că în final ar reprezenta o formă de 
diagnostic și prognostic de mare fidelitate și ar contribui semnificativ la reducerea 
numărului de cazuri de cancer la nivel global. 

 
 

 
 

 
Figura 1. Biopsia lichidă și platforma integrată cu inteligență artificială (Figură originală). 
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