طفرة PIK3CA ،واحتمال
أهميّتها في رعاية السرطان

#MyMBCType

من الضروري معرفة نوع سرطان الثدي االنتشاري (Metastatic Breast Cancer, MBC) الذي أصابك وما الذي يسبب نموّ ه .إذا كنت مصابا ً
بسرطان الثدي االنتشاري ،فلعلك تعرف نوع سرطان الثدي االنتشاري لديك ،والذي غالبا ً ما يُعرَّ ف باسم مستقبل الهرمونات في الورم (إيجابي/سلبي
مستقبل الهرمونات  ،HRوالمعروف أيضا ً باسم إيجابي/سلبي مستقبل األستروجين أو إيجابي/سلبي مستقبل البروجستيرون) ،وبحالة بروتين HER2
(إيجابي/سلبي مستقبل  .)HER2لكنه من الضروري أيضا ً معرفة حالة طفرة الورم ،مثل PIK3CA.
مثلها مثل حالة مستقبل الهرمونات  HRو ،HER2قد تؤثر حالة طفرة الورم من نوع PIK3CA على رعاية مريض السرطان.

إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﮭرﻣوﻧﺎت / HRﺳﻠﺑﻲ HER2
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ﯾﺻﺎب ﺣواﻟﻰ  40ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص
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 PIK3CAﻓﻲ اﻟورم

فهم PIK3CA ومعنى ذلك بالنسبة لك
تعريفها
ال تكون طفرة PIK3CA متوارثة (ال يمكن أن تنتقل من الوالدين إلى األطفال) .جين PIK3CA هو أكثر الجينات تعرّ ضا ً للطفرات في
سرطان الثدي إيجابي مستقبل الهرمونات /HRسلبي  ،HER2وهو يصيب حوالي 40 بالمئة من األشخاص المصابين بهذا النوع الفرعي
من سرطان الثدي .وقد ارتبطت طفرات PIK3CA بنموّ السرطان.

أهميتها
كل من مستقبل الهرمونات  HRو HER2في الورم طبيبك بما إذا كان هناك نو ٌع معيّن من البروتينات ّ
يتغذى عليه
تماما ً كما ُتعلِم حالة ٍ
السرطان لديكُ ،تخبر حالة طفرة PIK3CA في الورم طبيبك بما إذا كانت هناك طفرة في أحد الجينات ربما تساهم في نموّ السرطان لديك.
— —قد تؤثر حالة طفرة PIK3CA في الورم في الطريقة التي يُدير فيها طبيبك رعاية الحالة المرضية للسرطان.

ما يمكنك القيام بها
تحدّث إلى طبيبك عن الطريقة التي تسمح لك بمعرفة حالة طفرة الورم.
بشكل أفضل والتخطيط لرعايتك المُخصَّصة.
— —قد يساعد التعرّ ف على طفرة PIK3CA طبيبك على فهم مرضك
ٍ

تشمل األسئلة التي يجب عليك طرحها على طبيبك:
— —كيف أعرف إذا كان ورمي مصابا ً بطفرة PIK3CA؟
— —كيف تؤثر طفرة PIK3CA في رعاية سرطاني؟

لنتحدّ ث أكثر عن طفرات سرطان الثدي االنتشاري.
ما تعريف الطفرة؟
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في السرطان ،قد تؤثر
الطفرات في طريقة نموّ الورم.

ما هي أنواع الطفرات؟
الطفرات المتوارثة:

المتفرقة:
الطفرات
ّ

تحدث عشوائيا ً وال تنتقل من الوالدين إلى
الطفلPIK3CA . هي طفرة متفرّ قة.

الوالدين
الطفل

تنتقل من الوالدين إلى الطفل.
BRCA1/2 هي طفرة
متوارثة.
طفرة في
الورم فقط

طفرة في
البُويضة
أو النطفة

قد يرث
الطفل الطفرة

طفرة سرطان الثدي االنتشاري :ال ُخ ّرافات والحقائق
ال ُخ ّرافة :أنا أعرف نوع سرطان الثدي االنتشاري
لديّ ؛ لست في حاجة إلى معرفة أيّ معلومات أخرى
عن سرطاني.
الحقيقة :قد يكون هناك طفرة اسمها PIK3CA في
الورم قد تؤثر على رعاية الحالة المرضية للسرطان.
تحدّث إلى طبيبك لمزي ٍد من المعلومات عن حالة
طفرة PIK3CA في الورم.
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ال ُخ ّرافة :تنتقل جميع طفرات سرطان الثدي
االنتشاري من الوالدين إلى الطفل.

ال ُخ ّرافة :ال تؤثر الطفرات في السرطان
على مجرى المرض (أو توقعات سير المرض).

الحقيقة :طفرة PIK3CA ليست متوارثة ،ممّا يعني
أن الورم قد يصاب بها بغضّ النظر عن تاريخ
عائلتك.

الحقيقة :ارتبطت طفرات PIK3CA بنموّ السرطان،
وهي ترتبط بتوقعات أسوأ لسير المرض.
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