
 اختبار الجينات لتحديد
الفعالية معالجة السرطان

 تحليل الحمض النووي للسرطان 

 الكشف عن الطفرات الفعالة في الجينات
 السرطانية

 يربط ملف تعريف الورم الخاص بك 
 بالعالجات الجزيئية المستهدفة

 الحصول على مخطط جزيئي لخيارات 
 العالج األمثل

 طابق سرطانك بالعالج
المستهدف الصحيح



اختبار األورام األكثر شموالً في العالم

 الدقيق لعلم األورام ملفًا جينيًا مخصًصا لمساعدة األطباء Oncofocus يُنشئ اختبار
.وأخصائيي األورام على تحديد الهدف الصحيح لزيادة نجاح العالج

 إنه يعمل عن طريق تسلسل الحمض النووي والحمض النووي الريبي لورم الفرد إلنشاء ملف
 جيني مخصص. يتضمن أحدث المعلومات الجينومية المرتبطة بالعالجات المستهدفة. يستهدف

Oncofocus 505 جينًا بطفرات جينية قابلة للتنفيذ مرتبطة بـ 764 عالًجا مستهدفًا 
لمكافحة السرطان

 العالجات المستهدفة هي األدوية التي تقتل الخاليا السرطانية ولكنها ال تؤثر على الخاليا
 الطبيعية مقارنة بالعالج الكيميائي الذي يقتل السرطان والخاليا السليمة. عالجات السرطان
 المستهدفة هي شكل من أشكال الطب الشخصي الذي يستخدم معلومات حول ملف تعريف

الحمض النووي للشخص لعالج السرطان

ما هي العالجات المستهدفة؟

 العالج الموجه مقابل العالج
الكيميائي

 تغطيها جميع شركات
التأمين الصحي الرائدة

لجميع أنواع األورام
الصلبة

(باستثناء سرطان الدم)

 الملف الجيني لمرض
 المرحلة المبكرة

والمتقدمة

 إصابة الطفرات المستهدفة
 الموجودة فقط في الخاليا

السرطانية

ال تتأثر الخاليا الطبيعية بالعالج

التقليل من اآلثار الجانبية السامة



سرطان كل شخص فريد من نوعه
 يعتبر ورم كل شخص فريًدا من نوعه ألن كل شخص يكتسب طفرات مختلفة في الحمض
 النووي للسرطان أثناء تطور مرضه. يوجد اليوم 764 دواًء يستهدف كل نوع من أنواع

طفرات الحمض النووي هذه

 مخطط وراثي شخص
 للمساعدة في تحديد الدواء المناسب لزيادة نجاح عالجك

  ال حاجة لزيارة المستشفى
 حيث يستخدم االختبار عينة األنسجة الموجودة من

التشخيص األولي الخاص بك

 نتائج سريعة
 للمرضى وأطباء األورام في غضون 15 يوًما من استالم

العينة

انتشار السرطان المتقدم
 للسرطان مجموعة واسعة من الخيارات Oncofocus يمكن أن يحدد اختبار

العالجية اإلضافية للمرضى الذين استنفدوا العالجات التقليدية مثل العالج الكيميائي

السرطانات المبكرة
 للسرطان في تحديد خيارات العالج Oncofocus يمكن أن يساعد اختبار
 المثلى بعد التشخيص األولي. هذا يساعد في تجنب التكاليف واآلثار الجانبية

لألدوية التي يحتمل أن تكون غير فعالة

يصعب عالج السرطان
 إلعادة االختبار لتحديد التغييرات الجينية Oncofocus يمكن استخدام اختبار

 الجديدة المكتسبة بعد االنتكاس والسماح للطفرات الجديدة بأن تتطابق مباشرة مع
مجموعة جديدة من العالجات المستهدفة

السرطانات النادرة أو غير المعروفة
 تمثل قرارات العالج الخاصة بأمراض السرطان النادرة غير المعروفة تحديًا
 لطبيب األورام الخاص بك بسبب نقص البروتوكوالت العالجية الراسخة. يعد
 مناسبًا بشكل مثالي لتحليل مثل هذه الحاالت مما يتيح Oncofocus اختبار

المطابقة الدقيقة لهذه األورام مع العالج األنسب
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®Oncologica هو مختبر علم األورام الدقيق الرائد عالميًا ويقع مقره في
Chesterford Research Park المرموقة في كامبريدج، المملكة المتحدة
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