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الفرصة في اخلطر

أهم ّية الفحص الور ّ
ايث
لرسطان الثدي واملبيض الور ّ
ايث

نتقدم بجزيل الشكر إىل:
الربوفسورة إفرات ليفي  -لهد
ُمديرة معهد الوراثة الطبية يف املركز الطبي شعاري تصيدق،
ا ُملديرة الرشيكة الئتالف لرسطان الثدي واملبيض الورا ّيث ،برعاية جمع ّية
مكافحة الرسطان
َ
ُمديرة برنامج "الفرصة يف الخطر" التابع لجمعية مكافحة الرسطان
والـ NCF
ومريي زيف
ا ُملديرة العا ّمة لجمعية مكافحة الرسطان
عىل مالحظاتهام وإرشاداتهام
© كافة الحقوق محفوظة لجمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل ،آذار 2015

ما هو برنامج "الفرصة يف َ
الخطر"؟

مريضات كثريات برسطان الثدي ورسطان املبيض لسنَ مدركات ألهمية الفحص الورا ّيث لهنّ
يتوجهنَ لالستشارة الوراثية ،وال ُيجرينَ الفحص .إذا تواجد عامل ورايث
ولقريباتهنّ  ،ولذلك ال ّ
للمرض فهو عامل َ
خطر ،ولكنّ اكتشاف هذا العامل يتيح احتامل الوقاية من أمراض رسطان
إضافية للمفحوصات وقريباتهنّ .
الخطر" بهدف رفع الوعي ألهمية إجراء استيضاح ور ّ
ُأنشئ برنامج "الفرصة يف َ
ايث للمريضات
رسطان الثدي ورسطان املبيض واملساعدة عىل إجراء االستيضاح.
ب َ
ُأنشئ الربنامج من ِقبل جمعية مكافحة الرسطان مبساعَدة
)،The Northern Charitable Foundation (NCF
وبالتعا ُون مع االئتالف اإلرسائييل للتشخيص الورايث لرسطان الثدي واملبيض،
الذي يعمل برعاية جمع ّية مكافحة الرسطان.

عوامل وراثية لرسطان الثدي واملبيض
كيف ميكن التحديد إذا كانت املريضة برسطان الثدي
4500
فنحو
ائيل.
رس
ا
يف
النساء
لدى
ا
ر
رسطان الثدي هو مرض الرسطان األكرث انتشا
ٕ
ً
أو املبيض قد مرضت بسبب عامل ورايث؟
ّ
َّ
امرأة ُيشخص لديها رسطان الثدي كل عام يف إرسائيل.
بينهنّ  ،نحو  5%إىل ُ 10%أص َنب نتيجة خطر العامل الورايث ،أي هنّ حامالت طفرة
وراثية ورثنَها من أحد الوالدَين .أكرث مخاطر العوامل الوراثية انتشا ًرا بالنسبة لرسطان
الثدي هو التغيرّ ات الوراثية (الطفرات) يف الجينات التي ُتدعى  BRCA1و BRCA2
مفصل للعالقة بني الوراثة وأمراض الرسطان) .التغيريات يف هذه
(س ُيز َّود الح ًقا رشح َّ
خاص لدى النساء من أصل أشكنازي ،لكن من الجائز وجودها
الجينات شائعة بشكل ّ
لدى نسا ٍء من أصل َآخر ،وكذلك لدى نساء من أصل عريب.
نحو  10%من النساء
اللوايت أُص َنب برسطان الثدي
مرض َن بسبب تغيريات جينية
مولودة ،ترفع خطر رسطان
املبيض والورم اإلضايف يف
الثدي.
نحو  20%من
املصابات برسطان
املبيضني مرضن بسبب
عامل خطر ورايث.

ميكن تحديد خطورة العامل الورايث عرب فحص دم عادي،
لكن قبل إجراء الفحص ،تلزم استشارة وراث ّية.

ما هي االستشارة الوراثية؟

االستشارة الوراثية هي لقاء مع مستشار/ة
ورايث/ة أو طبيب/ة ورايث/ة .خالل االستشارة،
تنقل املعالَجة معلومات طبية حولها وحول
أقربائها ،وعىل أساس هذه املعلومات،
يجري تكوين شجرة عائلة (شبيهة بشجرة
النسب العائلية) .يف إطار االستشارةَّ ،
يوضح
للمتعالجة حول الفحوصات الوراثية املناسبة
لها ،فضلاً عن رشح لحسنات ،سيئات،
وعواقب الفحص بالنسبة لها ولقريباتها.
إذا ق ّررت املعالَجةإجراء فحص ورايثُ ،ت َ
ؤخذ منها عينة دم.

القصة ك ُّلها
العائلة هي ّ

ّ
الورايث لإلصابة املزدوجة لرسطان الثدي واملبيض
ما هو الفحص
العائلية )BReast Cancer) BRCA؟

يأيت الشكل األكرث انتشا ًرا لإلصابة املزدوجة لرسطان الثدي  -املبيض العائلية من
تغيريات جين ّية يف أحد الجينَني .BRCA1/BRCA2
لدى شعوب معينة ،مثة تغيريات جين ّية (طفرات) شائعة يف ه َذين الجينَني ،لذلك ير ّكز
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االستيضاح الورايث غال ًبا عىل فحوص للتغيريات الشائعة هذه .ولكن ،ليس معروفا
عن طفرات منترشة لدى النساء العربيات ،ولذلك ال داعي إلجراء فحوص حولها.
تسلسل" .يف
فضلاً عن ذلك ،ميكن إجراء فحص كامل للجينَني ،فحص ُيدعى "فحص ُ
خاصة ،ميكن ً
فحوص أشمل ،تشمل عرشات الجينات املختلفة،
أيضا إجراء
حاالت ّ
ٍ
نسب وجود طفرات فيها إىل رسطان ورايث مزدوج.
ُي َ
عامل الخطر الورايث األكرث انتشا ًرا هو طفرات
(تغيريات وراثية) يف الجينَني BRCA1أو BRCA2
إذا قدّر عامل الوراثة ّأن مثة احتامل  10%عىل ّ
األقل لتحديد هوية طفرة يف الجينَني
ُ - BRCA1/BRCA2يعطى فحص التسلسل للمريض يف إطار س ّلة األدوية.

10%
كيف ُتعطى نتائج الفحص؟

ُتن َقل نتائج الفحص للمتعالجات يف لقاء استشارة وراث ّية َ
آخرُ ،تعطى فيه إيضاحات
حول معنى النتائج ،معلومات حول إجراءات املتابعة للكشف املبكر ،طرق للوقاية،
وكذلك توصيات للقريبات.
4

صبت مبرض الرسطان
ملاذا من ّ
املهم أن تعريف إذا ما ُأ ِ
عىل خلف ّية وراثية؟
أهم ّية االستيضاح الور ّ
ايث للمريضة:

•املريضة موجودة يف مجموعة خطر عالٍ لإلصابة برسطان املبيض أو برسطان
آخر .حني ُيع َرف وجود عامل َ
ثدي َ
خطر ،مثة وسائل للوقاية والكشف املبكر
عن أمراض رسطان أخرى حامالت الطفرة ُمع َّرضات لها.
•ميكن أن تؤ ّثر املعرفة ّأن الحديث هو عن مرض ذي خلف ّية وراثية يف طبيعة
عالج املرض ،وتتيح تل ّقي عالجات تجريبية حديثة مال َءمة عم ًدا لألساس
الورا ّيث للورم الرسطاين.

أهم ّية الفحوصات الوراثية ألقرباء املريضة:

•إذا ج����رى ت��ش��خ��ي��ص ط���ف���رة ع��ائ��ل��ي��ة ،مي��ك��ن ف��ح��ص األق����رب����اء -
الجيني وهو يف خطر ،و َمن ال يرثه ،وليس ضمن دائرة الخطر املرتفع
َمن يرث التغيري
ّ
لإلصابة بامل َرض.
ستحسن
• ّمثة ما ميكن ِفعله! لألقرباء الذين يكتشفون أنهم يف دائرة الخطرُ ،ي َ
خاصة
خاصة لخفض خطر اإلصابة بالرسطان واستخدام وسائل ّ
إجراء متابعة ّ
للوقاية من املرض.
•حتّى إذا مل يج ِر تحديد طفرةّ ،
فإن إجراء استيضاح ورا ّيث أم ٌر ها ّم لجميع أفراد
األرسةّ ،
ألن يف إطاره ُتقدَّم توصيات مالمئة للمتابعة والوقاية.

ميكن أن تساعد معرفة الوضع عىل الوقاية من املرض ملَن هو يف خطر ،ومنع القلق
جيني (طفرة)؟
ماذا ميكن فعله إذا اكتُشف تغيرّ
ّ
•حني يجري اكتشاف تغيرُّ جيني يف الجينَني  BRCA1/BRCA2ميكن خفض خطر والفحوص الزائدة ملَن ليس يف َ
خطر.
اإلصابة مج ّددًا برسطان الثدي واملبيض.
"ال ميكننا تغيري املبنى الورايث الذي وُلدنا معه ،لكن بإمكاننا التأثري يف
•تكثيف املتابعة :تجري املتابعة لحا ِمالت الجني
للكشف املبكر عن رسطان الثدي نتائجه"
بوتري ٍة أكرب ،ويشمل ذلك إجراء  MRIللثدي ،فضلاً عن تصوير الثدي الشعاعي
واألمواج فوق الصوتية (ألرتا ساوند) يف إطار الس ّلة الصحية .فضلاً عن ذلكُ ،ي
َ
ستحسن حُ دود االستيضاح الور ّ
ايث
أن ُتجري الحامالت ً
املبيض.
أيضا متابعة روتينية للكشف املبكر عن رسطان
أحيا ًنا ،رغم وجود اشتباه جديّ يف عامل ورايث للرسطان يف األرسة ،ال ميكن دامئًا
ّ
اقي.
•الوقاية :مبا أن املتابعة للكشف املبكر عن رسطان املبيض هي ذات نجاعة تحديدُ ه،
ً
خصوصا لدى النساء اللوايت لسنَ من أصل أشكنازي أو عر ّ
َ
للمبيضني وقناة فالوب (بعد االنتهاء
محدودةُ ،يستحسن للحامالت إجراء برت وقايئ
ر
ر
تك
من
ة
ي
املستقبل
الوقاية
يف
فائدة
من إنشاء األرسة) .لهذه العمل ّية الجراح ّية
ّ
ُّ
التوجه إىل االستشارة الوراثية؟
كيف يجري ُّ
أيضا إمكانيات للبرت الوقا ّ
رسطان الثدي .مثة ً
خطر
كبري
تخفض
للثدي،
يئ
بشكلٍ
 من أجل الحصول عىل إحالة والتزام لالستيضاح الورايث ،يجب التوجه إىل الطبيبتك ُّرر مرض رسطان الثدي.
املعالِج ملرض الرسطان (الج ّراح أو طبيب األورام) و/أو إىل طبيب العائلةُ .تق َّدم
االستشارة الوراث ّية األولية غال ًبا بتمويل من صندوق املرىض .من أجل تيسري العملية
متابعة لسرطان
فحص
وقاية
والوصول جاهزة إىل االستشارة الوراثية ،يوىص مبلء استامرة باللغة العربية ّ
تلخص
US
َ
املبيضني،US :
بتر املبيضني
مرة في
MRI
قصتك العائلية وتلك التي ألفراد أرستك.
فحص CA125
السنة
وقناة فالوب
(مموغرافيا)
تجدين يف املوقع استامرة قصة
زوري موقع اإلنرتنت التابع لجمعية مكافحة الرسطانِ .
توجهك الستشارة.
عائلية تفاعُ ل ّية (ميكن ملؤها وطباعتها) تساعد الطبيب لدى ّ

هل مثة سبب للخوف من الفحص الور ّ
ايث؟

يف االستشارة ،يجري نقاش العواقب النفسية املحت َملة لالستيضاح الورا ّيث  .مثة
نساء تخفنَ من االكتشاف ّأن مرضهنّ هو نتيجة عامل َ
خطر ورا ّيث .قد تكون املرأة
نفسها خائفة من االكتشاف أنها يف دائرة الخطر لإلصابة بأمراض رسطان أخرى،
ُ
أو من أثر املعلومات عىل أفراد العائلة ،والتأثري املحت َمل عىل العالقات معهم.
يجب التذ ُّكر أنه رغم الخوف ،فنحن ال نحدّد مبنانا الورايث ،أو ذاك الذي ألفراد عائلتنا.

قامئة املعاهد الوراثية واالستامرة التفاعل ّية
موجودان يف موقع اإلنرتنت التابع لجمعية مكافحة الرسطان:
www.cancer.org.il/prev-gene
اً
منسقة الربنامج عرب الربيد اإللكرتوين:
فضل عن ذلك ،ميكن ُّ
التوجه إىل ّ
 prev-gene@szmc.org.ilأو الهاتف02-5645217 :
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طريقة توريث الخطر الورايث لإلصابة بالرسطان
هل تريدين معرفة املزيد؟
معظم حاالت الرسطان الورايث املزدوج تورث بشكل ُيدعى سائدًاّ .
كل جني (مو ِّرث)
متى يُشت َبه يف وجود خطر ورايث إىل رسطان الثدي واملبيض؟
يف الجسم موجود بنسختَني ،واحدة من األم وأخرى من األب .يف التوريث السائد،
املم ّيزات التي ترفع احتامل أن يكون رسطان ورايث مزدوج هي:
قسم كبري من الناس ذوي امليل الورايث إىل مرض الرسطان ال قصة يكتفي أن تكون نسخة واحدة معطوبة ،حتّى يكون الشخص يف خط ٍر مرتفع
مع ذلك ،لدى ٍ
لإلصابة بالرسطان .الحامل هو شخص لديه جني مع نسخة واحدة معطوبة،
1
فيها تغيري (طفرة) متع ّلقة بنم ّو ورم رسطا ّين.
2
تشخيص مرض
الطفرة التي انتقلت بالوراثة من والدَي الحامل موجودة يف ّ
كل خلية من خاليا
تشخيص مرض رسطان
رسطان يف سنّ
مبكرة
جسمه ،ووجودُها يش ّكل عامل َ
خطر لنم ّو مستقب ّ
يل ملرض الرسطان .لذلك ،للحامل
لدى عد ٍد من األقرباء
سنة)
50
(أقل من
خطر أكرب لإلصابة بالرسطان من األشخاص الذين ال يحم ِلون الجني .أنواع الرسطان
يف عدّة أجيال
ّ
تشخيصها يف األرسة ،وأحيا ًنا بالجنس ً
أيضا
متعلقة باملتالزمة الوراثية التي جرى
ُ
(ذكر /أنثى) .مثال ،الذكور حاملو الطفرة املرتبطة برسطان الثدي واملبيض هم يف
خطر منخفض أكرث بكثري لإلصابة برسطان الثدي من النساء الاليت يحملنَ الطفرة
3
4
نفسها من ُ
أقرباء أصيبوا بأكرث من
األرسة.
رجل يف العائلة
مرض رسطان واحد اً
(مثل:
يُذ َكر ّأن الرجال الحاملني ،كالنساء الحامالت ،ميكن أن يو ّرثوا الطفرة املعطوبة
ُأصيب برسطان
الثدي
امرأة أصيبت برسطان
لبناتهم.
الثدي
ورسطان املبيض).
مفتاح:
إذا جرى تحديد طفرة
حا ِمل طفرة
عائلية  -ألقرباء املريض
مُعاىف
احتامل  50%لوراثة الطفرة.
ألسباب شتّى (كام يف حالة العائالت الصغرية ،أو غياب معلومات
عائلية ملحوظة
ٍ
كاملة عن جميع أفراد األرسة ،وما شابه).
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صبت برسطان الثدي ،رسطان املبيض ،أو إذا ُش ّخصت أمراض كه َذين
•إذا ُأ ِ
املهم االستيضاح إن كان ذلك ً
مرضا ذا خلف ّية وراثية.
يف أرستك ،فمن ّ
ّ
•إن وجود رسطان مزدوج الثدي واملبيض الوراثية يرفع خطر إصابة بنات
األرسة برسطان الثدي واملبيض.
• الطفرات يف الجينَني  BRCA1و  BRCA2هي املس ِّبب الرئييس لرسطان
مزدوج الثدي واملبيض الوراث ّية.
• ُيساعد تحديد الطفرة لدى مريضات رسطان الثدي أو املبيض ،وكذلك
تحديد األقرباء الحاملني لها ،يف اتخاذ قرارات عالج ّية ها ّمة ،بناء برنامج
متابعة ،وإجراء عالجات مخت ِلفة وقائية أو مق ّللة للخطورة.
•حتّى لو كان األمر عبارة عن فحوص متابعة وعالجات فيها بعض اإلزعاج،
ّ
فإن يف وسعها أن متنع الرسطان لدى أفراد األرسة وتنقذ الحياة.
•أفراد األرسة الذين ال يحملون الطفرة ،ميكنهم أن يعرفوا أنهم وأوالدهم
ليسوا يف خط ٍر مرتفع لإلصابة بالرسطان ،وبالتايل تجنُّب فحوص املتابعة
الدور ّية.

PREV

لإلجامل:

للمزيد من املعلومات وللحصول على الك ّراسة "كل ما ِ
أردت معرفته
عن الوراثة والسرطان" ،ميكن االتصال مجانًا بـ"تيليميداع"® التابع
جلمعية مكافحة السرطان على هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
كذلك ،ميكن االستعانة باملنتدى "حمل املو ّرثات والنساء ذوات
َ
واملبيضني" في موقع
اخلطر املرتفع لإلصابة بسرطان الثدي
جمع ّية مكافحة السرطان على اإلنترنت:
www.cancer.org.il
ميكن إيجاد االستمارة التفاعل ّية في العنوان:
www.cancer.org.il/prev-gene
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للنساء اللواتي تواجهن سرطان الثدي

(يد للشفاء) 1-800-36-07-07
أو بالنقر على الز ّر الورديّ في موقع جمع ّية مكافحة السرطان
www.cancer.org.il
للحصول على معلومات إضافيّ ة وموادّ توضيحية حول أمراض السرطان ،عالجها ،طرق الوقاية منها ،تشخيصها،
وحقوق مرضى السرطان،
ً
مجانا:
توجهوا إلى جمعية مكافحة السرطان ّ
ّ
تليميداع باللغةالعربية1-800-36-36-55 :
"تليميداع" باللغة العبريّ ة1-800-599-995 :
"تليميداع" باللغة الروسية1-800-34-33-34 :
خلدمات معلومات متقدّ مة:
مركز املعلومات  info@cancer.org.ilأو 03-5721608
َ
منسقة البرنامج:
اخلطر ميكن
للمزيد من املعلومات حول برنامج االحتمال في
ُّ
التوجه إلى ّ
عبر البريد اإللكترونيprev-gene@szmc.org.il :
أو الهاتف02-5645217 :
ّ
تصفحوا موقع
لقائمة املعاهد الوراثية ،منتديات في مواضيع حمل املورّثات ،سرطان الثدي ،ومعلومات أخرى،
جمعيّ ة مكافحة السرطان على اإلنترنت:
www.cancer.org.il
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