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   سرطان الثدی

قد یکون سرطان الثدی هو االکثر شیوعا من باقی السرطانات عند النساء و الذی یکون تهدیدا رئیسی لحیاتهم. بدایة قد 
الطبیة و منخفضة السعر قد تکون لها دور یکون هذا السرطان بشکل غامض و بدون ای الم لهذا السبب فحوصات 

 رئیسی فی تحدید المبکر للمرض.

نساء علی مدی الحیاة تواجه االصابة بهذا النوع من السرطان ٨امراة واحدة من کل   

مالحظة هامة جدا بان هذا النوع من السرطان قد ینتمی الی نمط الحیاة. علی سبیل المثال عوامل التی نشیر الیها فی 

 لها دور رئیسی لالصابة بسرطان الثدی: ما یلی

  و هذا االمر قد من بعد الثالثین من العمر یکون هذا االنجاب النساء الالتی لم ینجبن اطفال بعد او اذا انجبن طفال

 صابة بهذا النوع من السرطان.یزید خطورة اال

 یاخذن هذه الحبوب بعد.تی لم الالنساء الالتی یستعملن حبوب منع الحمل بالنسبة الی النساء ال 

 .عدم الرضاعة من قبل االم قد یسبب خطر االصابة بهذا النوع من السرطان لحد ما 

 .عدم ممارسة الریاضة او زیادة الوزن و السمنة یسبب خطر االصابة بهذا النوع من السرطان 

  من العمر او اکثر من هذا  ٥٥من العمر او انقطاع الطمث بعد ال  ١٢النساء الالتی یبلغن الدورة الشهریة قبل ال

 العمر قد یزید الخطورة بهذا النوع من السرطان.

 

% من انواع سرطانات الثدی قد تورث بشکل وراثی.٥-١٠مالحظة ان حوالی  

 
جینات مختلفة لها دور رئیسی فی حدوث سرطان الثدی الوراثی. اما لحد االن خلل او نقص عند جینات ال 

BRCA1,BRCA2  حدوثه بشکل وراثی.٩٠قد یکون% 

 



 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

Page 2 of 4                                                                                                                                             

 هل النساء یصبن بهذا النوع من السرطان فحسب؟

لم یصبن النساء بهذا النوع من السرطان فقط بل الرجال من الممکن ان یصابوا بهذا المرض بشکل وراثی لکن من الممکن 

بنکریاس و  -االمعاء -و المعدةان عند الرجال نقل الطفرة فی احدی هذین الجینین قد یبین بشکل سرطان البروستات 

 المثانة.

 

 
 
 

 ای من االشخاص و مع سبق عائلی قد یکونوا اکثر عرضة لالصابة بسرطانات الوراثیة؟

 االشخاص الذین لدیهم اکثر من ثالثة حاالت اصابة بسرطان الثدی او المبیض او البروستات و ... بین اقاربهم. .1

  من العمر ٥٠شخص قد اصیب بهذا النوع من السرطان قبل ال االشخاص الذین عند انسابهم و اقاربهم  .2

 االشخاص الذین فی عائلتهم قد یکون شخص مصاب بسرطان الثدی. .٣

 .%  قد یزید خطر االصابة بسرطان المبیض١٦-٦٠ BRCA1,BRCA2طفرة عند الجینات ال 

 االستشارة الوراثیة عند کل هذه الحاالت قد تکون هامة و الزمة.

 اختبارات الوراثیةلزوم انجاز 

عند المصابین و تحدید نوع الطفرات قد یکون له تاثیر و دور رئیسی الختیار  BRCA1, BRCA2دراسة الجینات ال 

اسلوب المناسب للعالج و ایضا الوقایة من اندالع عالئم المرض. لهذا السبب تحدید المبکر و استخدام اسلوب العالج 

کون یمنع تقدم المرض و ایضا اندالع العالئم لهذا المرض. الن االشخاص الذین لدیهم المناسب و اختیار نمط الحیاة قد ی

 طفرة قد یکونوا عرضة لالصابة بسرطان الثدی للمرتبة الثانیة بنفس الثدی او اصابة الثدی االخر او اصابة المبیض.
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ة بهذا المرض. االشخاص الذین لدیهم بالطبع ان مالحظة وجود نقص وراثی عند االشخاص لم یودی الی اندالع او االصاب

 طفرة بالنسبة الی باقی االشخاص قد یکونوا اکثر عرضة لالصابة بسرطان الثدی و المبیض عند العمر االمبکر.

 انجاز اختبارات وراثیة قد یکون له تاثیر علی صحة االجیال القادمة.

ف معلومات عن الشخص المصاب و اقاربه. الرجال و النساء خالفا لباقی اختبارات الطبیة اختبارات الوراثیة تستطیع ان تکش

من الوالدین ای ما یندلع عندهم السرطان او ماال تندلع عندهم عالئم السرطان یکونوا ناقلی   BRCAالذین یرثوا الجینات ال 

مع انجاز اختبارات لهذا السبب و بعد تحدید نوع الطفرة عند الشخص او االشخاص المصابة و  هذا السرطان الی اوالدهم.

 PGDالوراثیة لباقی اشخاص العائلة تدرس الطفرة المعنیة حول هذا المرض. ایضا و باتخاذ اسلوب تحدید قبل الغرس او ال 

 یمکن ان یمنع من نقل او انتقال جین الناقص او المعیب الی الجیل القادم.

  ضرورة انجاز االستشارة الوراثیة عند سرطان الثدی و المبیض و انجاز االختبارات الوراثیة    
 

 ختبارات الوراثیة التبیین و تحدید االشخاص النجاز ا 

   تحدید االشخاص االکثر عرضة لالصابة بهذا النوع من السرطان فی العائلة.( تحدید االشخاص الناقلة لهذا المرض

 اجرائات الوقائیة)اتخاذ  العالئم وقبل اندالع 

 .تحدید نوع الجین المرتبط عند العائلة لمساعدة عملیة العالج لشخص المصاب 

 و مع حفظ کل معلومات الخاصة للشخص. ةو موثق ةامن اجواءالقلق فی  نهاءالبحث عن طریقة مناسبة ال 

هذا و علی ید فریق مجرب و ملتزم و انجاز اختبارات کل الحاالت التی اشرنا الیها  قد تنجز باخذ االستشارة الوراثیة 

 الجزیئیة الالزمة.
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 سلبیة: BRCAعندما تکون نتیجة االختبارات الوراثیة ل ال 

عندما یکون شخصا مصابا بسرطان الثدی او المبیض و تکون نتائج االختبارات الوراثیة لدیه سلبیة اما یکون سبب المرض 

یکون سببه نقص عند جینات اخری و التی تتم الدراسات للحصول علی معرفة هذه النواقص. فی لدیه عامل غیر وراثی او 

اکثر الحاالت قد تکون النتائج سلبیة اال اذا کان هناک عدة اشخاص ( ثالثة او اکثر) فی العائلة مصابة بسرطان المبیض 

 او الثدی.

 

 تقنیات و اسالیب تحدید الوراثی للسرطان: 

 Sanger.عن طریق اسلوب ال  BRCA1, BRCA2الجینات ال  Sequencing)انجاز تعیین التسلسل (  .١

 Next generation sequencing.انجاز ال  .٢

 فی تحدید الجینات المرتبطة.  Linkage analysis mappingاستخدام ال  .٣

طبیب المعالج  و طبیب الجراح لهن یقدرن علی النساء الالتی لدیهن حالة نقل الجین لهذا المرض و باخذ االستشارة من قبل 

 اتخاذ اجرائات احتمالیة الخذ القرار الصحیح لعالج هذا المرض.

 

 اقتراحاتکم و ارائکم تساعدنا فی تحسین و تقییم هذه المعلومات و المطالب.

 

 


