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معلومات المريض بخصوص التحليل الجيني الشامل
قرر الطبيب أنه من المناسب أن تخضعي لتحليل جيني شامل باعتباره جزءًا من الفحص التشخيصي أو
عالج المرض .الخيار متروك لكِ فيما إذا كنت تريدين عالجً ا يتضمن مثل هذا التحليل الجيني .إذا اخترت
الحصول على العالج ،يجب عليك تقديم موافقة مكتوبة واتخاذ بعض الخيا رات بشأن التعليقات التي تتلقينها
في الوقت نفسه.
فيما يلي ،ستق رأين معلومات عن الجينات وما سيحدث ،ثم معلومات بشأن بعض الخيا رات التي يجب عليك اتخاذها فيما يتعلق
بتقديم الموافقة المستنيرة على العالج الذي يتضمن تحلي الً جين ًي ا (نموذج الموافقة) .ستتاح لك فرصة لطرح األسئلة .يمكنك العثور
على معلومات متعمقة ومقاطع فيديو توضيحية على .www.ngc.dk/patient:

ما المقصود بالجينات؟
جميع خاليا الجسم تحتوي على مواد جينية .يُطلق على المواد الجينية أي ً
ض ا الحمض النووي الصبغي ( .)DNAيحتوي الحمض
النووي الصبغي على شفرة بنية أجسامنا ومظهرنا الجسماني ووظائف أجسامنا .يُعد الجين جزءًا من الحمض النووي الصبغي.
تحتوي كل خلية على ما يقرب من  20000جين .جميع الجينات لها وظائف محددة ،لكن ما زلنا ال نعلم العديد منها .غال ًب ا ما
توجد الجينات في شكل أزواج  -جين واحد من كل والد .توجد تغي رات جينية (طف رات /متغي رات) في جينات جميع الناس ،وفي بعض
األحيان تؤدي هذه التغيي رات إلى اإلصابة باألم راض.
يمكن أن يحدث التغير الجيني الذي يسبب اإلصابة باألم راض ،إذا اختلت وظيفة جين واحد أو أكثر .قد ينتج ذلك ،على سبيل
ً
موروث ا
المثال ،عن فقدان جزء من الجين أو تغير المعلومات التي يحملها الجين .قد يكون التغير الجيني جدي ًدا على الشخص أو
من أحد الوالدين أو كليهما .وقد يكون من المهم لك/لطفلك ولآلخرين في عائلتك تحديد التغي رات الجينية التي تتسبب في حدوث
األم راض.
سيتم العثور على التغي رات الجينية الموروثة في جميع خاليا الجسم على عكس التغي رات التلقائية الجديدة ،والتي تكون موضعية
فقط .ومن أمثلة التغير الجيني الجديد التلقائي الورم السرطاني الذي تحدث لخالياه تغي رات جينية .عادة ال تحدث التغي رات الجينية
الجديدة التلقائية في الخاليا الجرثومية ،وبالتالي ال يمكن نقلها إلى النسل ،مما يعني أنها عادة ال تكون وراثية .قد يساعد فهم
أطبائك للتغي رات الجينية على تحسين عالجك أو تقديم المشورة بشأن عالجك .وغال ًب ا ما يشار إلى هذا الخيار باسم "الطب الدقيق".

ما التحليل الجيني الشامل؟
يتضمن التحليل الجيني الشامل فحص العديد من الجينات دفعة واحدة (قائمة الجينات) ،أو فحص جميع الجينات في وقت واحد
(تسلسل اإلكسوم أو تسلسل الجينوم الكامل) ،أو فحص عدد نسخ الجينات الموجودة (المصفوفة الدقيقة) .وعلى الرغم من فحص
العديد من الجينات ،فلن نأخذ منك إال عينة دم أو نسيج واحدة فقط (أو كلتيهما).

كيف ُي جرى االختبار؟
يلزم أخذ عينة دم أو نسيج منك (أو كلتيهما)ُ .ي ستخرج الحمض النووي الصبغي من العينة .وفي بعض الحاالت ،قد يكون من
المفيد أي ً
ض ا تحليل عينة دم من والديك أو أف راد األسرة اآلخرين .يُفحص الحمض النووي الصبغي ،وبعد التحليل ،يتلقى الطبيب
الذي أمر بإج راء االختبار النتيجة ويتصل بك.
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ما النتائج التي قد تحصلين عليها؟
هناك العديد من النتائج المحتملة للتحليل الجيني الشامل:
أ.
ب.
ج.

تم تحديد واحد أو أكثر من التغي رات الجينية التي قد توضح سبب إصابتك بالمرض.
لم تح َّد د أي تغي رات جينية يمكن أن توضح سبب إصابتك بالمرض.
تم تحديد واحد أو أكثر من التغي رات الجينية ،والتي ال يمكن تقييم آثارها على وجه التأكيد .لذلك من غير الواضح
ما إذا كان التغير الجيني يمكن أن يفسر سبب إصابتك بالمرض.

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تحديد ما يسمى باالكتشافات العرضية ،أي التغي رات الجينية التي تزيد من احتمالية اإلصابة بأم راض
أخرى .ومع ذلك ،فقد تم التأكيد على أن االختبار ال يتضمن أي أم راض أخرى بخالف المرض موضوع فحصك التشخيصي .يمكنك
ق راءة المزيد عن االكتشافات العرضية المهمة المتعلقة بالصحة وعن احتمال رفض تلقي التعليقات حول النتائج العرضية المهمة
المتعلقة بالصحة أدناه.
ستتاح لك فرصة طرح األسئلة قبل اتخاذ الق رار.

اختياراتك
بصفتك مريضة ،عليك أن تقرري بنفسك ما إذا كنت تريدين تلقي عالج المرضى في نظام الرعاية الصحية .لن يتم البدء في أي
عالج أو متابعته دون الحصول على موافقتك المستنيرة .ينطبق هذا أي ً
ض ا على العالج الذي يتضمن تحلي الً جين ًي ا مكث ًف ا .يمكنك
دائ ًم ا سحب موافقتك على العالج عن طريق االتصال بطبيبك المعالج.
ت مطالبة بموجب القانون بتقديم موافقة كتابية وأي ً
ض ا اتخاذ ق رار بشأن
إذا كنت ترغبين في إج راء تحليل جيني شامل ،فأن ِ
ً 1
االكتشافات العرضية التي قد تتلقينها الح ق ا.
ت ال ترغبين في إج راء فحص تشخيصي ،فسيبلغك
سيتم منحكِ الوقت الالزم للتفكير قبل اتخاذ أي ق رارات في هذا الشأن .إذا كن ِ
طبيبك بأي خيا رات فحص وعالج أخرى وعواقب عدم الخضوع لتحليل جيني شامل.

اكتشافات عرضية مهمة متعلقة بالصحة
عند فحص العديد من الجينات أو جميعها ،يُحتمل اكتشاف تغي رات جينية بشكل غير متوقع يتم تقييمها لوجود شكوك حول
قدرتها على زيادة خطر اإلصابة بالمرض ،ولكن ال عالقة لها بالمرض الذي كان السبب في خضوعك للفحص .يُطلق على هذا
األمر اكتشافات عرضية .قد يكون هذا االكتشاف ،على سبيل المثال ،تغيرًا جين ًي ا عند مريض القلب يرتبط بزيادة خطر اإلصابة
بالسرطان بشكل ملحوظ.
عند توقيعك على نموذج الموافقة ،ينبغي عليك تقرير ما إذا كنت ترغبين في أن يتم إبالغك بأي اكتشافات عرضية مهمة وإذا
رغبت في ذلك ،فما نوع االكتشافات العرضية التي تريدين إبالغك بها .ستكون هذه االكتشافات فقط التي يرى الطبيب احتمالية
أن يكون لها آثار صحية جسيمة ،مما يعني تقييمها بوجود خطر مت زايد بشكل كبير لإلصابة بمرض خطير .يفضل بعض
المرضى تلقي التعليقات فقط إذا كان من الممكن تفادي الحالة أو عالجها الح ًق ا .يفضل مرضى آخرون تلقي التعليقات على جميع
االكتشافات العرضية المهمة المتعلقة بالصحة ،بما في ذلك تلك التي ال يمكن تفاديها أو عالجها ،على سبيل المثال ،للتمكن من
تضمين هذه المعلومات في التخطيط لحياتهم.
ويفضل غيرهم من المرضى عدم تلقي أي تعليقات على اإلطالق بشأن االكتشافات العرضية المهمة المتعلقة بالصحة .بالرغم من
ذلك ،يجب أن تعلمي أنه في بعض الحاالت النادرة للغاية ،قد توجد اكتشافات عرضية تتضمن مثل هذه اآلثار الصحية الخطيرة
بالنسبة لك وألسرتك والتي قد يكون طبيبك ملز ًم ا بإبالغك بها حتى عند اختيارك عدم تلقي معلومات بشأن االكتشافات العرضية
المهمة المتعلقة بالصحة.
 1راجع األمر التنفيذي رقم  359بتاريخ  4أبريل  2019بشأن المعلومات والموافقة فيما يتعلق بالعالج ووقت اإلفصاح عن البيانات الصحية والحصول عليها وما إلى ذلك ،القسم )5( 2
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دالالت الفحص على األقارب
قد يترتب على اكتشاف مرض وراثي عواقب عليك أو على أقاربك الذين ربما ورثوا التغير الجيني نفسه من أجيال سابقة .ولذلك
قد يكون من الجيد أن تناقشي مع أقاربك الكيفية التي يمكنك من خاللها إخبارهم بمثل هذه النتيجة بالفعل قبل أن تحصلي على
نتيجة .يمكنك التحدث مع طبيبك حول أفضل طريقة لفعل ذلك.

معرفة جديدة
في المستقبل ،ستزداد معرفتنا بالجينات وآثارها .قد يعني ذلك ظهور معلومات جديدة قد يكون لها تأثير على المرض المحدد الذي
تخضعين للفحص من أجله .ويمكن أن يحدث أي ً
ت تريدين تلقي
ض ا بعد االنتهاء من الفحص أو العالج .يمكنك تحديد ما إذا كن ِ
اتصال مرة أخرى في المستقبل .ال بد أن تعلمي أن موافقتك على أن ُت ب لَّ غي بالمعلومات الجديدة ال تعني إعادة فحص الحمض
النووي الصبغي بشكل منهجي على فت رات منتظمة .راجعي أي ً
ض ا الملحق  2بشأن حقك في اتخاذ الق رار فيما يخص األبحاث.

حقك في اتخاذ قرارات بشأن بياناتك الجينية
لديك الحق القانوني في اتخاذ ق رار بشأن البيانات الجينية المأخوذة من التحليل والمخزنة في مركز Nationalt Genom
( Centerمركز الجينوم الوطني) الدنماركي؛ وهذا الحق مذكور في الجزء السفلي من نموذج الموافقة .إذا كنت ال تريدين من
الباحثين تضمين بياناتك الجينية في األبحاث الصحية ،فعليك التسجيل في قاعدة البيانات الوطنية لعدم الموافقة على استخدام
عينات األنسجة ألغ راض علمية ( .)Vævsanvendelsesregisterاق رأي في الملحق  2المزيد بشأن حقك في اتخاذ الق رار فيما
يخص األبحاث.

تخزين البيانات الجينية وأمن البيانات
تم تخزين بياناتك الجينية في ( Nationalt Genome Centerمركز الجينوم الوطني) الدنماركيُ .ت خزن بياناتك و ُت ستخدم وف ًق ا
ألعلى مستويات األمن .يمكنك ق راءة المزيد عن أمن البيانات وعن مركز ( Nationalt Genom Centerمركز الجينوم الوطني)
الدنماركي على .www.ngc.dk
مركز ( Nationalt Genom Centerمركز الجينوم الوطني) الدنماركي هو مؤسسة تابعة لوزارة الصحة الدنماركية ويقع في
 .Ørestads Boulevard 5, 2300 Copenhagen Sيمكن التواصل مع مركز ( Nationalt Genom Centerمركز الجينوم
الوطني) الدنماركي عبر البريد اإللكتروني ،kontakt@ngc.dk :أو عبر الهاتف.65 17 97 24 :
راجعي أي ً
ض ا الملحق  1للحصول على معلومات عن تخزين البيانات الجينية وأمن البيانات.

معلومات االتصال
ت ترغبين في تغيير موافقتك ،يمكنك االتصال بمكان تلقي عالجك في أي وقت.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كن ِ
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Ørestads Boulevard 5
Copenhagen S 2300
Building 208

00 09 62 27 54+
kontakt@ngc.dk
www.ngc.dk

		
هاتف
البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني
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الملحق  :2حقك في اتخاذ القرار فيما يخص األبحاث
ُت ستخدم بياناتك الجينية في عمليات التشخيص و/أو العالج ،ولكن يمكن إد راجها أي ً
ض ا في مشاريع األبحاث بعد موافقة الهيئات
ذات الصلة ،مثل نظام لجنة أخالقيات البحث.
ت ُت سهمين في اكتشاف معلومات جديدة عن العالج ستفيد المرضى في المستقبل.
عند استخدام بياناتك الجينية في األبحاث ،فأن ِ
يرجع لكِ الق رار فيما إذا كان يمكن استخدام نتائج التحليل في أغ راض تتجاوز عالجك واألغ راض التي لها عالقة مباشرة بعالجك.
قد تكون األغ راض ذات الصلة المباشرة بعالجك ،على سبيل المثال ،ضمان الجودة أو تطوير األساليب أو تدريب متخصصي
الرعاية الصحية في مكان العالج.
وبالتالي يرجع لك الق رار بشأن استخدام بياناتك في األبحاث الصحية من عدمه ،على سبيل المثال .إذا كنت ال ترغبين في استخدام
بياناتك ألغ راض البحث ،فعليك التسجيل في قاعدة البيانات الوطنية لعدم الموافقة على استخدام عينات األنسجة ألغ راض علمية
( .)Vævsanvendelsesregisterيمكنك التسجيل من خالل  borger.dkباستخدام  NemIDالخاص بك أو في النموذج الذي ستتلقينه
أو يمكنك تنزيل النموذج من موقع مركز ( Nationalt Genom Centerمركز الجينوم الوطني) الدنماركي.www.ngc.dkيمكنك أي ً
ضا
ق راءة المزيد عن قاعدة البيانات الوطنية لعدم الموافقة على استخدام عينات األنسجة ألغ راض علمية ()Vævsanvendelsesregister
من هنا.
ينبغي أن تكوني على علم بأن استخدام بياناتك الجينية في األبحاث يتم وف ًق ا للقواعد التي تنطبق على البحث .يعني ذلك أن
االختيا رات التي قد اتخذتها بشأن التعليقات المتعلقة باالكتشافات العرضية في نموذج الموافقة ال تنطبق على أي اكتشافات تم
تحديدها فيما يتعلق بالبحث .عمل ًي ا ،ستتمكنين فقط من تلقي تعليقات بشأن أي اكتشافات عرضية تم تحديدها في المشاريع
البحثية إذا كانت تنطوي على آثار صحية خطيرة ،وستوفر لك التعليقات فرصة للوقاية من المرض أو عالجه.
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