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وراثتی اپیتلیالی تخمدان درصد از سرطان های 20تا 10

ی گرید و غیرموسینوس-هستندعلی الخصوص کانسرهای های
لیکنBRCA1/2واکثراً مرتبط با ژن 

نقش سایر ژن ها من جمله موتاسیون های ژرم الینی مثل 
RAD51D, RAD51C, BRIP1, and the mismatch repair 

genes (Lynch syndrome) نیز مشخص شده است  .

یری از شناسایی این موتاسیون ها در افراد خانواده می تواند به ایشان قابلیت پیشگ* 

.این سرطان ها و درنتیجه طول عمر را هدیه کند
از سویی شناسایی این ژن ها راه های فراتری برای درمان پیش پای مبتالیان به* 

.  تومورهای تخمدانی اپیتلیالی قرار داده است



Women with a BRCA1/2 
mutation are estimated to have:

درایشانپستانریسک ابتالی به سرطان 
درصد است درحالی که درجمعیت 80تا40

.می باشد% 12معمول حدود 
، پانکراسواز طرفی خطر سرطان های دیگر مانند 

وپروستات، پستان درمردان، مالنوم
افزایش می یابد و 

این افراد کاندید پیگیری های اگرسیوتر و 
.اقدامات جراحی پروفیالکتیک مخصوص هستند



همچنینسرطان اندومتر فامیلی هیستوری مثبت از 

می افزاید،دوتاسه برابر خطر سرطان اندومتر را 

عنوان نموده اند، % 27تاجایی که مطالعات وراثت پذیری این سرطان را تا 

گرچه نقش مشکالت مشترکی چون سبک زندگی و عوامل محیطی را نمیتوان 

و عدهمو پستان، کولورکتالمسئله مهم دیگر افزایش خطر سرطان های . کنارگذاشت

. دراین افراداستتخمدان ، حتی ادراری، مجرای پانکراس





؟درزمان ارجاع بیمار برای بررسی های ژنتیکی موارد زیر رادرنظربگیرید
ی است،خانوادگبسته به علم بر شجره نامه توانایی شناسایی ژن پرخطر درافراد •
م لذا اقوامی که شرح حال خانوادگی کاملی ندارند به طورمثال کمتر از دوخان•

سال درحیات باشند، امکان 45درفامیل درجه یک یا دوایشان درسن باالی 
.کمی برا شناسایی مواردخطر خواهند داشت

ونی بدخیمی خداشته اند یا پیوند مغزاستخوان بیمارانی که سابقه دریافت•
.ندداشته باشند نمی توانند تحت بررسی سلولی ملکولی قرارگیراخیری 

کی درمواردی که بیش از یک فرد ازخانواده به کانسر به نظر دارای تمایل ژنتی•
شخیص ابتدا  فردی که جوانترین سن را در زمان توراثتی مبتالست، نیاز است /

رد تخمدان داشته است، یا چندین مو/داشته است، یا بیماری دوطرفه پستان
مورد بررسی موردنظراست سرطان اولیه داشته است، یانزدیکترین فامیل فرد

.قرارگیرد
ست برای تخمدان دردسترس نیست، بهتراست ت/اگر فردمبتال به سرطان پستان•

brcaاقوام درجه یک یادویی که به نظر می رسد به سرطان های وابسته به ژن 
.ندتحت بررسی قرارگیرپانکراسیا پروستاتمبتال هستند مثل سرطان 

چراکه درتصمیمات نمیشودسال توصیه 18بررسی های ژنتیکی برای افراد زیر •
.ینده زندگی فرد تاثیری ندارد



ون یاندیکاس
بررسی ژنتیک 

چه افرادی 
هستند؟
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فامیلی هیستوری مثبت از 

وجود فردی دارای ارتباط خونی

خطرساز برای کانسرژنمبتال به 

any blood relative with a known pathogenic/likely pathogenic 
variant in a cancer susceptibility gen
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:به شرطی کهدرخودفردپستانداشتن سابقه سرطان 

.خواهد بودی کاندید بررسی مولتی ژنتیک( باشداز نظر بررسی تک ژنی یافته ای بدست نیامده هرچند )فوق هرفردی که دارای کرایتریای 

Age ≤ 45
تشخیص داده شده باشد

Age 46-50
تشخیص داده شده ولی

سرطان پستان وی استدومین

استفامیلی هیستوری نامشخصیاهمراه 

به سرطان پستان، وجود یک فامیل مبتال یا 
تخمدان،پانکراس، پروستات درهرسنی

Age ≤ 60
تشخیص داده شده باشد،

ولی تریپل نگاتیو باشد

Age ?!
تشخیص داده شده ولی

دریک مرد یا درنژاداشکنازی یا

فامیلی هیستوری مثبت ازسرطان پستان

مورد درهرسنی 3سال یا 50مورد زیر1

مورد ابتالی به سرطان، 1یا 

تخمدان،پانکراس، پروستات 

درهرسنی( اینتراداکتال یامتاستاتیک)
به منفی her2یادرانواع متاستاتیک 

منظور کمک درانتخاب رژیم شیمی 

درمانی

2



:به شرطی کهدرخودفردتخمدانداشتن سابقه سرطان 

Age?!

داز نوع اپیتلیالی، درتخمدان یا لوله فالوپ یا پریتوئن باش
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:درخودفردپانکراس اگزوکرین داشتن سابقه سرطان 

Age?!
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متاستاتیک یا اینتراداکتال باشد یا•

یادرنژاداشکنازی •

مورد درهرسنی یا 3سال یا 50مورد زیر1فامیلی هیستوری مثبت ازسرطان پستان •
(  یکاینتراداکتال یامتاستات)تخمدان،پانکراس، پروستات سرطان مورد ابتالی به 1

موردابتالی به سرطان پروستات باهرگریدی ودرهرسنی3درهرسنی یا 

:درخودفرد به شرطی کهپروستات داشتن سابقه سرطان 

Age?!
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هایتستدرموتاسیونتشخیص
هکتوموربررویشدهانجامژنومیک

نموتاسیوهمانشناساییدرصورت
درماندرالین،ژرمردهبرروی

.باشدتاثیرگذار

:درخودفرد به شرطی کهداشتن سابقه سرطان 
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LFS tumor spectrum, before the age of 
46

& At least 1 first-degree or second-degree 
family member with an LFS-related tumor, 
except breast cancer if the individual has 
breast cancer before the age of 56 or with 
multiple tumors

C: CNS 
tumor

:در شریطی کهli-fraumeniشک به سندروم 
7

A sarcoma diagnosed before age 45

& A first-degree relative, meaning a parent, 
sibling or child, with any cancer before age 
45

& A first-degree relative or second-degree 
relative, meaning a grandparent, 
aunt/uncle, niece/nephew, or grandchild, 
with any cancer before age 45 or a 
sarcoma at any age

A person with multiple tumors, except 
multiple breast tumors, 2 of which 
belonging to the LFS tumor spectrum 
and the first of which occurred before 
age 46

A person who is diagnosed with 
adrenocortical carcinoma or a tumor in 
the choroid plexus, or 
rabdiomyosarcoma at any age, 
regardless of family history.

A person who is diagnosed with breast 
cancer before 31years

درمواردی که موتاسیونی درتومورمشخص شده که 
درصورت شناسایی در ژرم الین در کلینیک فرد 
مؤثرخواهد بود



8



حتی خود ایشان درگیربیماری که درفردی 
نیست،

درصورت وجود فامیلی هیستوری مثبت 
سرطان با شرایطی که پیش ازاین ذکر شد 

(درجه یک یا دو)

با شرایط بیان شده، و پروستات البته در مورد فامیلی هیستوری سرطان پانکراس )•

((اقوام درجه یک کاندید این بررسی هستندفقط

.ثنا هستندمواردی که بررسی ژنتیکی تنها درتصمیم گیری درمانی خود فرد کمک کننده است است: توجه
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:مدنظرقرارگیردمی تواند این موارد رانجام تست د

تا 50شرح حال چندین مورد کانسر پستان اولیه که اولین مورد آن درسن •
سال تشخیص داده شده باشد65

افراد متعلق به نژاد اشکنازی•
دارند BRCA1/2برای ابتالی به % 5تا 2.5افرادی که خطر •

(براساس مدل های تعیین ریسک)
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:درشرایط زیر تست های بررسی ژنتیکی کمک کننده نیستند

مثبتسال بدون شرح حال فامیلی 65باالی پستان درخانم  سرطان 

و بدون فامیلی 7مردان مبتال به سرطان پروستات با گلیسون اسکور زیر 
هیستوری مثبت کانسر



:ه کرداگر فردی نگران از احتمال خطر سرطان به دلیل فامیلی هیستوری مثبت مراجع

درخانواده پستان یا تخمدانسرطان به ایده آل بررسی تست ژنتیکی درخود فرد مبتال 

جود فرد وچراکه احتمال مثبت شدن باالتری برای تست درخود این است رهرسنید

.خواهد داشت

میتوانند نیزکانسرهای پانکراس، پستان متاستاتیک، پروستات متاستاتیک لیکن 
.باشندژنتیکی کاندیدهای خوبی برای بررسی 



:همچنین به اکثر بیماران پنل مولتی ژن را پیشنهاد نمایید•
• which includes, at a minimum, high-penetrance susceptibility 

genes: BRCA1/2, cadherin 1 (CDH1), partner and localizer 
of BRCA2 (PALB2), phosphatase and tensin homolog (PTEN), and 
tumor protein p53 (TP53) 

• ataxia-telangiectasia mutated (ATM), checkpoint kinase 2 
(CHEK2), serine/threonine kinase 11 (STK11()

• genes associated with Lynch syndrome. 

• Genes associated with lower penetrance may also be included in 
these panels.



1. American Society of Breast Surgeons
2. The United States Preventive Services Task Force 

 ستقابل توصیه اتست های ژنتیکی در تمامی افراد مبتال به سرطان پستان

 ژنتیکی به تخمدان، یا وابستگیدارای فامیلی هیستوری مثبت سرطان پستان، برای تمام مبتالیان یا
brca قابل توصیه استو مشاوره افزار بررسی ژنتیکی با نرم ها.



6      Epithelial endometrial cancer and two additional Cowden syndrome criteria in the same person
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Identification 

of high-risk 

women and 

genetic testing


