TEKNİK BİLGİLER VE TESTE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA
Moleküler tanı yöntemleri, hastalığa tanı koymak ve hastanın
prognozunu belirlemek amacıyla, hastalığa neden olan
moleküler mekanizmaları anlamak için kullanılmaktadır.

bir yorum sunulacaktır. Raporun ön sayfasında sıralanan
genler, bir ya da daha fazla sayıda, klinik açıdan anlamlı
değişikliklerin saptandığı genlerdir.

Günümüzde kanserin genomik değişiklik kaynaklı bir
hastalık olduğu ve moleküler değişikliklerin hastalığın
progresyonunda rol oynadığı bilinmektedir. Son yıllarda
genomik araştırmalardaki artış, hastalığa ilişkin bilgilerimizi
çarpıcı bir biçimde arttırmış, bu da, hekimlerin tedaviyi
bireyselleştirmelerini sağlayan hedefe yönelik tedavilerin
geliştirilmesine yol açmıştır.1 Bu yaklaşım, kendine özgü
benzersiz genomik profilleri olan sarkomlar ve hematolojik
malignitelerin tedavisinde değer taşıyabilmektedir.

Ön sayfada yer almayan genlerde klinik açıdan anlamlı
herhangi bir değişiklik saptanmamıştır. Test edilen genlerin
tam listesi aşağıda görülmekte ve her raporun ekinde yer
almaktadır.

YÖNTEMLER
FoundationOne® Heme, hematolojik malignitelerde
(lösemiler, lenfomalar ve miyelomlar) ve sarkomlarda
somatik olarak değişikliğe uğramış genlere ilişkin dizilim
bilgisinin analiz edilmesi ve yorumlanması amacıyla
tasarlanmıştır. Bu analize dahil edilen genler, onaylanmış ya
da klinik çalışma aşamasındaki tedavilerin bilinen veya olası
hedeflerini kodlamaktadır ya da kansere yol açtığı bilinen
genlerdir. Bu analizde, 406 genin tüm kodlayıcı DNA dizileri
ve yeniden düzenlenmelerde rol oynayan 31 genin seçilmiş
intronları incelenmektedir.

ANLAMLILIĞI BİLİNMEYEN VARYANTLAR
(VUS: VARIANTS OF UNKNOWN SIGNIFICANCE)
FoundationOne® Heme kapsamındaki genlerden birinde
bilimsel literatürde henüz yeterli ölçüde tanımlanmamış bir
değişiklik sıklıkla saptanıyorsa rapora bu varyantlar da dahil
edilir. Gelecekte klinik kanıtlar ortaya çıktığında bu genler ön
sayfada yerini alır.
KUŞKULU (EQUIVOCAL)
Bu tanım, kesin olmamasına karşın bir gende homozigot
kayıp ya da amplifikasyon varlığına ilişkin bazı kanıtların
mevcut olduğu durumları ifade etmektedir.
SUBKLONAL (SUBCLONAL)
Bu tanım, FoundationOne® Heme analiz metodolojisi ile,
değişiklik varlığının tümör DNA’sının %10’dan düşük bir
bölümünde saptandığı anlamını taşımaktadır.

FoundationOne® Heme testinde, gen füzyonlarını daha iyi
tanımlamak amacıyla yeniden düzenlenmenin yaygın olduğu
265 genin RNA dizilimi de (cDNA) incelenmektedir. Analiz,
kanser biyolojisi alanındaki yeni bulguları ele almak üzere
periyodik olarak güncellenmektedir.

FOUNDATIONONE® HEME, HEMATOLOJİK
MALİGNİTELER ve SARKOMLAR İÇİN YAYGIN OLARAK
TEST EDİLEN GENLERİ İÇERMEKTEDİR
FoundationOne® Heme, hematolojik maligniteler ve
sarkomlarda, kansere yol açan genlerdeki incelenmeye
değer tüm genomik değişiklik tiplerini füzyonlar da dahil
olmak üzere tek başına gösterebilen kapsamlı bir analizdir.

RAPORLAMA
Geçerli gen listesinde, genlerden herhangi birinde klinik
açıdan anlamlı bir değişiklik saptanması durumunda, raporda
bu gen ve değişiklik belirtilecek ve hastanın tümörüne özel

FoundationOne® Heme raporunda sıklıkla hekimler ve
hastaları için ek tedavi seçeneklerinin düşünülmesine yol
açabilen değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

Geçerli Gen Listesi
FoundationOne® Heme, testi ile aşağıdaki listede yer alan genlerin her birindeki tüm genomik değişiklik tipleri belirlenmektedir.
FoundationOne® Heme analizinde 406 genin tüm kodlayıcı dizisi, yeniden düzenlenmelerde rol oynayan 31 genin seçilmiş
intronları ve hematolojik maligniteler ve sarkomlarda somatik olarak değiştiği bilinen 265 genin RNA dizilimi de incelenmektedir.

DNA Gen Listesi: Tüm Kodlayıcı Dizi (Baz Substitüsyonları, İndeller, Kopya Sayısı Değişiklikleri)

Gen listesi sonraki sayfada devam etmektedir.
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Yeniden Düzenlemeler

Gen Füzyonları
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