اختبار FOUNDATIONONE®LIQUID
معلومات للمرضى :األسئلة الشائعة

كيف ينشأ مرض السرطان وما هي السمات الجينية لورم معين؟

يتم تشخيصه في الغالب بشكل مفاجئ للغاية وبالتالي
يكون صاد ًما :إنه مرض السرطان .ولكن ما هو مرض
السرطان بالضبط؟ لقد ُوجدت مع مرور الوقت العديد
من التعريفات ومحاوالت التفسير المختلفة .ولكن
من الواضح اليوم وفقا إلجماع العلماء أن :أمراض
السرطان تبدأ في الغالب بحدوث تغيّر في جين أو
العديد من الجينات في خاليا جسمنا.
تُعرف في الوقت الحالي أكثر من مئات الطفرات
المختلفة للجينات ذات صلة بمرض السرطان ،وهي
مقسمة إلى أربع مجموعات رئيسية.

فتحديد الطفرة التي حدثت في ورم معين أمر جوهري
في عملية العالج فيما بعد ،وعنصر أساسي في الطب
الشخصي.
تتوفر طرق مختلفة لتحديد الطفرات الجينية (صفحة .)6
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ما هي البصمة
الجينية للورم؟

تتزايد دوما معرفتنا عن كيفية نشوء األمراض ،وذلك إلى ح ّد أدق األجزاء ،وهي الجزيئات التي تتكون منها
الخاليا الخاصة بنا .يتطور مرض السرطان ،إذا تغيرت جينات معينة في البصمة الوراثية للخاليا .التغيرات
الجينية شبيهة ببصمة األصبع :نتحدث في هذا السياق أيضا عن „البصمة الجينية للورم“ .وهكذا ،تُظهر البصمة
الجينية للورم كل الطفرات التي تحدث في جينات معروفة حاليًا وذات صلة بمرض السرطان .وهذه المعرفة
عنصر أساسي في الطب الشخصي.
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ما هو الطب الشخصي وما هي العالجات الموجهة؟

هدف الطب الشخصي هو تحديد مجموعات من
المرضى الذين يحملون صفات معينة ،مثال نفس
التغيرات الجينية ،وبذلك يمكنهم االستفادة بصورة
خاصة من دواء مناسب لذلك .ويقرر األطباء بعد
ذلك وفقا للطفرات الجينية التي تم الكشف عنها ما إذا
كان عالج معين مناسب لك أم غير مناسب .ويراعي
األطباء خاللها حالتك الصحية العامة أيضا.

العالجات الموجهة هي جزء من الطب الشخصي.
فالعالج موجه مباشرة ض ّد الخلية السرطانية وبإمكانه
أن يوقف أو يبطئ نمو الورم .بمعنى أن :العلماء
يبحثون مسبقًا ،عند تطوير أدوية جديدة ،عن السمات
دورا محوريًا
المتغيرة للخلية السرطانية والتي تلعب ً
في نمو الورم .بخالف خاليا الجسم السليمة ،تُظهر
الخاليا السرطانية العديد من التغيرات الجينية .وال
يتعلق األمر دوما بنفس الطفرات ،حتى وإن تعلق
األمر بنفس نوع السرطان ،مثال سرطان الرئة .أما
ما إذا كان العالج الموجه مناسبًا ،وما نوع العالج،
إذا كان األمر كذلك ،فذلك مرتبط دو ًما بما إذا كانت
التغيرات المطابقة موجودة في الحمض النووي
للورم.

5

ما هي مختلف عمليات االختبار المتوفرة؟
اختبار العالمة الجينية الواحدة
ما تسمى باختبارات العالمة الجينية الواحدة هي الطريقة األكثر شيوعا في التشخيص في
الوقت الحالي .بهذه االختبارات يتم البحث في جين معين عن فئة أو فئتين من التغيرات
الجينية .وبالضبط عن تلك التغيرات التي تكشف عن صلة مباشرة مع مرض السرطان
أو تُظهر ما إذا كان عالج موجه معيّن فعاالً.
اختبار „النقطة الساخنة“ الجيني المتعدد
في هذا االختبار يتم تحليل طفرات وتغيرات جينية محددة مسبقًا ومعروفة في جينات
معينة .ال يمكن بالتالي في اختبارات النقطة الساخنة تحليل تغيرات جينية مهمة أخرى
لألمراض السرطانية ال تنتمي للتي تم تحديدها مسبقا .بمساعدة هذه االختبارات ال يتم
شمل ك ّل فئات التغيرات الجينية ،ولكن فقط التغيرات التي يتم البحث عنها بشكل موجه.
البصمة الجينية الشاملة للورم
في البصمة الجينية الشاملة للورم يتم تحليل كل فئات التغيرات األربع المرتبطة بمرض
السرطان على مئات الجينات بواسطة الجيل التالي من التسلسل .لذلك ،توصف هذه
االختبارات في الغالب بأنها „متجاوزة للمؤشرات“ أو بأنها صالحة للتطبيق لكل أنواع
السرطان.
فالبنسبة لسرطان الرئة مثال يمكن لالختبار أن يكشف عن الطفرات التي تحدث لدى
عامل النمو البشروي  EGFRوبروتين راس  RASو كشمي سرطان الغدد الليمفاوية
كيناز  ALKوطليعة الجين الورمي  ROSوكذلك عن كل الجينات السريرية األخرى
(مثل طليعة الجين الورمي  METأو  )mTORفي نفس الوقت في اختبار واحد.

*تحت اسم الجيل التالي من التسلسل ( )NGSتندرج بعض عمليات التحليل الجيني التي بإمكانها تحديد
(سلسلة) عدد كبير للغاية من جزيئات الحمض النووي بشكل موازي.
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ما هو اختبار FoundationOne®Liquid؟
اختبار FOUNDATIONONE®LIQUIDهو عملية اختبار تعتمد على عينة الدم .يمكن لالختبار أن يكشف
عن تغيرات جينية مهمة سريريًا والتي من شأنها أن تكون مسؤولة عن نمو مرض السرطان لدى مريض معين.
حيث يتم في عينة الدم فحص  70جينًا ذو صلة بمرض السرطان من حيث التغيرات الجينية وكذلك حالة عدم
استقرار السواتل  MSIلحمض الورم النووي المنتشر.
باإلضافة إلى ذلك ،يقدم اختبار  FOUNDATIONONE®LIQUIDلمحة عن العالجات والتجارب السريرية
التي من شأنها أن تكون ذات أهمية بنا ًء على التغيرات الجينية التي تم الكشف عنها .قد تساعد نتيجة عملية
االختبار هذه طبيب األورام الخاص بك في العثور على عالج مناسب بشكل مثالي لبصمة الورم الخاصة بك.
يمكن استخدام اختبار  FOUNDATIONONE®LIQUIDخاصة ،إذا كان في األورام الصلبة:
-نسيج الورم غير كافٍ مطلقًا لتحليله.-الورم مرتد والنقيالت موزعة في الجسم.--الورم متواجد في موضع ال يمكن إجراء خزعة فيه.

تشير الخزعة السائلة  Liquid Biopsyمن جملة األمور إلى تحليل حمض الورم النووي المنتشر في الدم .حيث يمكن تمييزها بسمات معينة عن
خاليا الدم العادية .ولكن يتواجد في الدم أيضا حمض نووي من خاليا سليمة .يتم االستدالل على حمض الورم النووي بإجراء فحص موجه للتغيرات
(الطفرات) في كل الحمض النووي الحر المأخوذ من عينة الدم.
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ما هي فرص كشف اختبار  FoundationOne®Liquidعن طفرة
جينية ذات صلة؟
من المستحيل التنبؤ أي ورم يكشف عن أي طفرة جينية .لهذا السبب بالضبط يفحص اختبار
 70 FOUNDATIONONE®LIQUIDجينًا ذو صلة محتملة بمرض السرطان من ناحية التغيرات الجينية
وكذلك حالة عدم استقرار السواتل  MSIلحمض الورم النووي المنتشر في األورام الصلبة .ألن الحمض النووي
دورا في نمو الورم لديك.
في دمك قد يحتوي على معلومات عن التغيرات الجينية التي تلعب ً
وترتبط خيارات العالج الواردة في تقرير نتيجة اختبار  FOUNDATIONONE®LIQUIDبالطفرة التي تم
الكشف عنها .باإلضافة إلى ذلك ،ترتبط إمكانيات العالج بتطور األبحاث العلمية الحالية المتعلقة بهذه الطفرة فيما
يخص وجود أدوية موجهة محتملة .زيادة على ذلك ،من الممكن أن تتم اإلشارة في التقرير إلى دراسات تم فيها
اختبار عقاقير جديدة خاصة بالطفرة التي تم الكشف عنها لديك .ولكن ال يوجد لحد اآلن عرض عالج مناسب لكل
طفرة جينية تم الكشف عنها بمساعدة االختبار.
عموما :يدرس الطبيب المعالج المعلومات المتعلقة بإمكانيات العالج الواردة في التقرير باالقتران مع عوامل أخرى
مختلفة ،مثل حالتك الصحية العامة واآلثار الجانبية المحتملة .ألن هذه المعلومات ال تتم مراعاتها في تقرير النتيجة
الخاص ب  .FOUNDATIONONE®LIQUIDلذلك ،قد ينصحك طبيبك بعالج بديل أيضا أو يقرر أن
عال ًجا معينًا غير مناسب لك.
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هل نوع السرطان الذي أصبت به أو مرحلة تقدم مرض
السرطان ُتحدث فرقا؟
ُ
ط ّور اختبار  FOUNDATIONONE®LIQUIDللكشف ،في حاالت األمراض السرطانية الصلبة في
مرحلة متقدمة ،عن التغيرات الجينية للمرض السرطاني بواسطة عينة الدم.
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هل يكشف اختبار  FoundationOne®Liquidعن أفضل عالج لي؟
بالتعاون مع طبيبك فقط يمكنك إيجاد أفضل عالج بالنسبة لك .فعند التقرير بشأن اختيار أو رفض عالج معين،
دورا أكثر من التي تم تحليلها في االختبار .مثال وضعيتك الشخصية وسنّك وحالتك
تلعب المزيد من العوامل ً
الصحية العامة ورغباتك في تنظيم حياتك.
نتيجة االختبار ،بمعنى بصمة الورم الخاص بك ،قد تبين لك ولطبيبك إمكانيات عالج بصمة الطفرة الخاصة بك.
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هل يمكن الختبار  FoundationOne®Liquidأن يتوقع ما إذا
كان العالج الكيميائي سيكون فعاالً أم غير فعال؟
ال .لم يتم تطوير البصمة الجينية الشاملة لت َوقع كيف وما إذا كانت بصمة طفرة شخصية معينة ستتجاوب مع عالج
كيميائي معين .إالّ أن اختبار  FOUNDATIONONE®LIQUIDقد يبين ما إذا كانت هناك طفرة جينية في
الورم يمكن أن يتم عالجها بما يسمى بالعالجات الموجهة.

هل يبين اختبار  FoundationOne®Liquidما إذا كانت الطفرة
ترجع لجينات وراثية؟
اختبار  FOUNDATIONONE®LIQUIDيبين بالفعل التغيرات الجينية الموجودة في نوع معين من
السرطان ،إالّ أنه ال يمكن أن يوضح العوامل المسؤولة عن التغيرات .فمثال يكشف االختبار أن ورمك يعرف
طفرة جينية نادرة ،إال أنه ال يستطيع أن يحدد ما إذا كانت هذه الطفرة وراثية أو نشأت مثال بسبب عوامل مؤثرة
خارجية.
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كيف يتم اختبار
FOUNDATIONONE®LIQUID؟
 5خطوات بسيطة:
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مرشحا مناس ًبا إلجراء اختبار
استشر في البداية طبيبك ما إذا كنت
ً
.FOUNDATIONONE®LIQUID

1

بعد ذلك يطلب طبيبك إجراء تحليل بواسطة اختبار
.FOUNDATIONONE®LIQUID

2

يتطلب االختبار عينتين من الدم ( 8,5x2مل) يأخذهما طبيبك منك.

3

يتم تحليل عينتي الدم في مختبر  Foundation Medicineفي
كامبريدج في الواليات المتحدة األمريكية*.

4

بعد تحليل دقيق ،يتم إعداد تقرير يسهل فهمه على الطبيب المعالج ،حيث
يتم وضع قائمة بكل التغيرات الجينية التي تم الكشف عنها واإلشارة
إلى إمكانيات العالج الموجه المحتملة واألبحاث السريرية .قد تساعدك
بصمة الورم الجزيئية التي تم إعدادها على هذا النحو وتساعد طبيبك
المعالج على اتخاذ القرارات الصحيحة لمالءمة العالج مع احتياجاتك
الشخصية.

5

* في العادة بين  10إلى  14يو ًما
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كم يستغرق األمر من الوقت كي تظهر نتيجة االختبار؟
يستغرق تحليل وتقييم عينة الورم ،وكذلك إعداد تقرير عن النتائج ما بين  10و 14يو ًما .بعد ذلك يتوصل طبيبك
بالتقرير .ويمكنكما بعد ذلك التحدث عن النتائج معًا.

هل يتحمل صندوق التأمين الصحي التكاليف؟
ال تتحمل صناديق التأمين الصحي في العادة تكاليف اختبار  ،FOUNDATIONONE LIQUIDلذلك يتعين
عليك تحمل التكاليف بنفسك.
®
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تجد المزيد من المعلومات حول اختبار
FOUNDATIONONE®LIQUID
في الموقع اإللكتروني

www.foundationmedicine.de
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إخالء مسؤولية :اتخاذ قرارات بشأن العالج يقع على مسؤولية الطبيب .العقاقير المشار إليها في التقرير قد ال تكون مناسبة لبعض المرضى .إن اختيار عقار أو العديد من العقارات أو عدم اختيار
أي عقار يتم بتقدير من الطبيب المعالج ويقع على مسؤوليته بالكامل .ال تتحمل شركتي  Rocheو ® Foundation Medicineأية مسؤولية عن اكتمال المعلومات الواردة في التقرير .ال نضمن
منفعة التقرير في العالج السريري :ال تقدم شركتي  Rocheو ® Foundation Medicineأية وعود وال تعطي أيضا أية ضمانات على أن يكون عقار معين فعاالً في عالج المرض لدى مريض
ما أو أن مادة ال تتوفر على منفعة سريرية محتملة ال تكون لها أيضا منفعة سريرية بالفعل .ال نضمن أي تعويض .ال تقدم شركتي  Rocheو ® Foundation Medicineأية وعود وال تعطي
أيضا أية ضمانات على أن يُرجعا هما أو طرف ثالث ،سواء كان خاصًا أو حكوميًا ،لمريض ما تكاليف اختبار .FoundationOne®Liquid
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