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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 التفسيرات المختلفة .ولكن
من الواضح اليوم وفقا إلجماع العلماء أن :أمراض
السرطان تبدأ بحدوث تغيّر في جين أو العديد من
الجينات في جسمنا.
وبالتالي ،فإن مرض السرطان ليس -كما يُعتقد في
عضوا واحدًا ،مثل الثدي أو
الغالب -مرضًا يصيب
ً
األمعاء .فالسبب هو أبعد من ذلك تحول جيني يُحدث
اضطرابًا في التوازن الدقيق للغاية لوظائف جسمنا
ويتسبب في حدوث السرطان .فمفتاح كل مرض من
أمراض السرطان ،وبالتالي مفتاح العالج الناجح أيضا
يكمن في جينات الورم.

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 ذات 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 للسمات الجينية ما إذا كان عالج معين
مناسب لك أم غير مناسب .ويراعي األطباء خاللها
حالتك الصحية العامة.

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.
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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 معين فعاالً.
اختبار „النقطة الساخنة‟ الجيني المتعدد
في هذا االختبار يتم تحليل طفرات وتغيرات جينية محددة مسبقًا ومعروفة في جينات
معينة .ال يمكن نسبيًا تحليل تغيرات جينية مهمة أخرى لألمراض السرطانية بشكل
موازي في اختبارات النقطة الساخنة .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®CDx؟
يقدم اختبار  FOUNDATIONONE®CDxبصمة جينية شاملة للورم والتي من شأنها أن تكشف بدقة عالية
بمساعدة الجيل التالي من التسلسل ( )Next Generation Sequencingعن كل الطفرات التي تحدث في
الجينات المعروفة حاليًا والمرتبطة بمرض السرطان ،والتي قد تكون سببًا في نشوء األورام الصلبة .باإلضافة إلى
ذلك ،يقدم اختبار  FOUNDATIONONE®CDxلمحة عن العالجات والتجارب السريرية التي من شأنها أن
تكون ذات أهمية بنا ًء على التغيرات الجينية التي تم الكشف عنها.
قد تساعد النتيجة ،التي يتم عرضها في تقرير ،طبيب األورام الخاص بك في العثور على عالج مناسب بشكل
مثالي لبصمة الورم الخاصة بك.
في دراسة تم نشرها في مجلة علمية متخصصة معتمدة تم إثبات دقة عملية االختبار وقابليتها للتكرار ،وكالهما
معيارين لجودة األبحاث العلمية*.

اختبار FOUNDATIONONE®CDx
اكتُشف

اكتُشف
اكتُشف

اكتُشف

اكتُشف

*Frampton GM، Fichtenholtz A، Otto GA، et al. Development and validation of a clinical
cancer genomic profiling test based on massively parallel DNA sequencing. Nat Biotech.
2013:31;1023–1031.
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ما هي فرص كشف
اختبار FoundationOne®CDx
عن طفرة جينية ذات صلة؟
من المستحيل التنبؤ أي ورم يكشف عن أي طفرة جينية .لهذا السبب بالضبط يفحص اختبار
 FOUNDATIONONE®CDx 70جينات ذات صلة محتملة بمرض السرطان من ناحية الطفرات 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® CDxبالطفرة 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®CDxلذلك ،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®CDxليحلل كل أنواع األورام الصلبة ،بصرف النظر عن مكان
تواجد السرطان في الجسم وعن المرحلة التي وصل إليها.

ماذا لو لم يكشف التقرير الخاص بي عن أية طفرة جينية؟
قد يحدث أنه ال يتم الكشف عن أية طفرة جينية ثبت سابقا أنها مسؤولة عن نمو نوع معين من السرطانات .وقد
يرجع السبب في ذلك إلى أنه لم تُجرى بعد أبحاث كافية عن سبب هذا النوع الخاص من السرطان أو لم تُنشر بعد.
إالّ أن النتيجة تساعد الطبيب المساعد .ألنها تُظهر أن عالجات موجهة معينة غير مناسبة في هذه الحالة ،وبالتالي
يتم تجنب العالجات غير الضرورية.

هل ينبغي إجراء خزعة جديدة من أجل اختبار
FoundationOne®CDx؟
يمكن إجراء اختبار  FOUNDATIONONE®CDxأيضا بعينة أنسجة من خزعة سابقة .وإذا لم تتوفر أنسجة
كافية من خزعة سابقة إلجراء التحليل ،فقد يكون من الضروري إجراء خرعة جديدة.
في بعض األحيان ينصح الطبيب أيضا بإجراء خزعة جديدة للحصول على عينة حديثة.
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هل يكشف اختبار  FoundationOne®CDxعن 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 .ثال وضعيتك الشخصية وسنّك
تلعب المزيد من العوامل األخرى ً
وحالتك الصحية العامة ورغباتك في تنظيم حياتك.
نتيجة االختبار ،بمعنى بصمة الورم الخاص بك ،قد تبين لك ولطبيبك إمكانيات عالج بصمة الطفرة الخاصة بك.
ألن اختبار  FOUNDATIONONE®CDxيكشف عن كل الطفرات في كل الجينات المعروفة ذات صلة
بمرض السرطان والتي قد تكون سببًا في نشوء األورام الصلبة.
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هل يمكن الختبار  FoundationOne®CDxأن يتوقع ما
إذا كان العالج الكيميائي سيكون فعاالً أم غير فعال؟
ال .لم يتم تطوير البصمة الجينية الشاملة لتوقع كيف وما إذا كانت بصمة طفرة شخصية معينة ستتجاوب مع عالج
كيميائي معين .إالّ أن اختبار  FOUNDATIONONE®CDxقد يبين ما إذا كانت هناك طفرة جينية في الورم
يمكن أن يتم عالجها بما يسمى بالعالجات الموجهة.

هل يبين اختبار  FoundationOne®CDxما
إذا كانت الطفرة ترجع لجينات وراثية؟
اختبار  FOUNDATIONONE®CDxيبين 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®CDx؟
إذا اقتنعت أنت وطبيب األورام الخاص بك بأن اختبار  FOUNDATIONONE®CDxمناسب
لك ،فيمكن لخبير األمراض في العادة أن يستخدم عينة مأخوذة سابقًا من ورمك .في بعض الحاالت
قد يتعين أخذ عينة جديدة من أنسجة الورم.
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1

يتوصل المختبر بعينة الورم

يطلب طبيب األورام إجراء بحث عن
طفرة.

6

3

اإلجراءات

يتم استخراج الحمض النووي من
عينة الورم.

4

يتم تحديد الرمز الجيني المميز لورمك.

سيتحدث معك طبيب األورام الخاص بك عن
تقرير النتائج.
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يعمل فريق من األطباء الخبراء في شركة
) Foundation Medicine (USAعلى تقييم بيانات
الطفرة الخاصة وفقا ألحدث ما توصلت إليه األبحاث العلمية
فيما يتعلق بالعالجات الموجهة واألبحاث السريرية من أجل
تحديد عالج خاص للمرضى.
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كم يستغرق األمر من الوقت كي تظهر نتيجة االختبار؟
يستغرق تحليل وتقييم عينة الورم ،وكذلك إعداد تقرير عن النتائج  14يوما تقريبًا .بعد ذلك يتوصل طبيبك
بالتقرير .ويمكنكما بعد ذلك التحدث عن النتائج معًا.

ما هو محتوى تقرير االختبار؟
يقدم اختبار  FOUNDATIONONE®CDxبصمة جزيئية شاملة للورم بإمكانها أن توفر لألطباء معلومات
إضافية عن عالج المرضى .حيث يتم في تقرير االختبار اإلشارة إلى الجينات التي حدثت بها تغيرات جينية
(طفرات).
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تجد المزيد من المعلومات حول اختبار
FOUNDATIONONE®CDx
في الموقع اإللكتروني

www.foundationmedicine.de
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