الفرصة يف الخطَر
الفرصة يف الخطَر
הסיכוי שבסיכון

أهم ّية الفحص الور ّ
ايث بالنسبة للرجال
ألعراض رسطان الثدي
واملبيض الوراثية وأمراض أخرى
جمعية
مكافحة
الرسطان

نتقدم بجزيل الشكر إىل:
الربوفسورة إفرات ليفي  -لهد

ُمديرة معهد الوراثة الطبية يف املركز الطبي شعاري تصيدق،
ا ُملديرة الرشيكة الئتالف رسطان 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.

فاتن غطاس

تدقيق اللغة العربية ومدير فعاليات جمعية مكافحة الرسطان يف املجتمع العريب.
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ما هو برنامج "الفرصة يف َ
الخطر"؟

الخطر" بهدف رفع الوعي ألهمية إجراء استيضاح ور ّ
ُأنشئ برنامج "الفرصة يف َ
ايث ملتالزمة
رسطان الثدي -املبيض الوراثية واملساعدة عىل إجراء االستيضاح.

ُ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.

ما هي الطفرة الجينية رسطان الثدي  -املبيض الوراثية ()BRCA؟

التغيات
أكرث عوامل الخطر الوراثية انتشا ًرا بالنسبة لرسطان الثدي هو
ّ
الوراثية (الطفرات) يف الجينَني الل َذين ُيدعَيان  BRCA1و  .BRCA2هذه
خاص لدى املتحدّ رين من أصل أشكنازي ،لكن من
التغيات شائعة بشكل ّ
ّ
آخر .واحد من ّ
املمكن وجودها لدى أشخاص من أصل َ
كل  40امرأة ورجال
من أصل يهودي أشكنازي هو حامل لطفرة يف الجينَني  BRCA1و .BRCA2
حني يعمل الجينان  BRCA1/2بشكل سليم ،تكون وظيفتهام الحامية ومنع
من ّو عمليات رسطانية يف جسمنا .هذه الطفرات يف الجينات مرتبطة بنم ّو ورم
رسطاين .يؤدي وجود الطفرة الجينية إىل زيادة خطر اإلصابة بعدة أنواع من
الرسطان ،وتنتقل الطفرة الجينية من األم أو األب إىل األبناء والبنات.
معظم حاالت الرسطان الوراثية تورث بشكل سائدّ :
كل جني (مو ِّرث) يف الجسم
موجود بنسختَني ،واحدة تورث من األم وأخرى من األب .يف التوريث السائد،
يكفي أن تكون نسخة واحدة معطوبة ،حتّى يكون الشخص ً
حامل ويف خط ٍر
مرتفع لإلصابة بالرسطان .للحامل خطر أعىل لإلصابة بأنواع رسطان مع ّينة،
مثل رسطانات البنكرياس ،الربوستات ،وامليالنوما ،باملقارنة مع رجل غري حامل،
لكنّ هذا ال يعني أنه سيمرض ً
حتم.

مفتاح:
 حا ِملُ -معاىف

إذا جرى تحديد
طفرة عائلية  -ألقرباء
املريض احتامل 50%
لوراثة الطفرة.

ما معنى حمل
 BRCA1/2بالنسبة
للرجال؟

عدا توريث الطفرة لبناتنا
وأبنائنا ،لدى الرجل الذي
يحمل طفرة يف أحد ه َذين
الجينَني خطر أكرب لإلصابة
هل ميكن أن يحمل الرجل طفرات يف الجينَني BRCA1/2؟
بأورام خبيثة مختلفة
للرجل
نعم .مثل النساء ،ميكن أن يكون الرجال َح َملة للطفرة ويو ّرثوها ألبنائهم.
(التفصيل الح ًقا).
الحامل لطفرة يف الجينَني  BRCA1/2احتامل ّ
أقل لتطوير رسطان مقارن ًة باملرأة
الحاملة ،لكنّ لديه نفس احتامل توريث الطفرة ألوالده (.)50%
نصف ح َملة الطفرات يف الجينَني ً ،BRCA1/2
رجال ونسا ًء عىل ح ٍّد سواء،
ورثوا الطفرة عن آبائهم.

القصة ك ُّلها
العائلة هي ّ
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ّ
الشك يف حمل رجل لطفرة يف الجينَني BRCA1/2؟
متى يرتفع
يف الحاالت التاليةُ ،يشت َبه بوجود الطفرة الجينية:

رجل ُأصيب بالرسطان
رجل ُأصيب
برسطان الثدي

رجل ُأصيب برسطان البنكرياس
أو رسطان الربوستات يف سنّ
مبكرة (قبل سنّ  ،)60خصوصً ا
إذا كان من أصل أشكنازي

إذا ُش ِّخص رسطان الربوستات/
البنكرياس ،وكانت هناك يف
العائلة حاالت إضافية من
رسطان الثدي /املبيض

رجل معاىف لديه سجل عائيل من الرسطان
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قريبة ُأصيبت برسطان
املبيض

قريبة ُأصيبت برسطان
الثدي يف سنّ مبكرة
منذ 50

قريب ذكر ُأصيب
برسطان الثدي

رجل من أصل أشكنازي لديه
ُ
ُ
أقرباء أصيبوا برسطان الثدي/
املبيض /البنكرياس

عدد من األقرباء من نفس
الطرف ُأصيبوا برسطان
الثدي /املبيض /الربوستات/
البنكرياس /امليالنوما

قريبة ُأصيبت برسطان الثدي
من نوع
triple negative

املهم أن تعرفوا :إذا ُأ َ
صبت برسطان الثدي
من ّ
أو اكتُشفت طفرة لدى أحد أقربائك /قريباتك،
يحق لك إجراء الفحص الورايث الذي تتض ّمنه
الس ّلة الصحية الخاصة بك!
حني تتعدد حاالت أنواع الرسطان األخرى يف العائلة،
هناك حاجة إىل استشارة مستشار ورايث حول وجود
متالزمات رسطان إضاف ّية.

هل تريد أن تعرف إن َ
كنت يف خطر؟
امأل النموذج التفاعيل املوجود يف موقع
جمعية مكافحة الرسطان:

www.cancer.org.il/prev-gene

ما هو خطر إصابة رجل حامل لـ  BRCAبالرسطان؟

خطر إصابة الرجال الحاملني للرسطان ّ
أقل من خطر النساء الحامالت .مع ذلك ،خطر إصابة الرجال الذين يحملون طفرة يف الجينَني BRCA1/2
أعىل من خطر السكان عام ًةلإلصابة برسطان الثدي ،الربوستات ،البنكرياس ،وأنواع رسطان أخرى.

رسطان الثدي
للرجل الذي يحمل طفرة يف الجني  BRCA2خطر  8% - 6%لإلصابة
برسطان ثدي .هذا الخطر أعىل بشكلٍ ملحوظ من الخطر لدى الرجال
عا ّمة (وهو  1من كل  .)1000قد يكون هناك خطر أكرب لإلصابة
برسطان ثدي لدى الرجال الذين يحملون  .BRCA1لكن حتى لو
ً
منخفضا (نحو .)1%
كان هذا الخطر موجودًا ،يبقى الخطر املطلق

رسطان الربوستات
للرجل الــذي يحمل طفرة يف الجني
 BRCA 2خطر أعىل لإلصابة برسطان
الربوستات ،أكرث مبر َتني  6 -مرات من
املعدّل لدى الرجال عا ّمة .قد يكون هناك
خطر أكرب لدى حاميل ً BRCA1
أيضا.

رسطان البنكرياس
ح َملة الطفرة يف الجينَني BRCA1/2

لديهم خطر  5% - 2%لتطوير رسطان
ّ
بالسجل
البنكرياس؛ يتعلق ذلك
العائيل .هذا الخطر أعىل من املعدّل
بني الس ّكان عا ّمة.

امليالنوما
(رسطان الخاليا الصبغية)

ح َملة الطفرة يف الجني
 BRCA2هم يف خطر
أعىل لإلصابة بامليالنوما.

ما هي احتامالت الكشف املبكر وتقليل خطر اإلصابة بالرسطان لدى الرجل الذي يحمل طفرة يف الجينَني BRCA1/2؟
رسطان الثدي
يوىص ملَن يحمل طفرة يف الجينَني  BRCA1/2بـ:
• إجراء فحص ثدي من ِقبل طبيب ،مرة يف السنة منذ سن .35
• االنتباه إىل تغيريات يف منطقة الح َلمة أو تحت َ
اإلبطني (مثال:
والتوجه يف أرسع وقت إىل طبيب
الجلد)،
ّ
ُكتلة ،إفراز ،تغيريات يف ِ
الستيضاح ماهيتها.

رسطان الربوستات

رسطان البنكرياس

لح َملة الطفرة يف الجني  BRCA 2يوىص ليست هناك اليوم توصيات بخصوص
بإجراء فحص استطالعي لرسطان الربوستات متابعة رسطان البنكرياسُ ،تعطى
منذ سنّ الخامسة واألربعني (ميكن إجراء توصيات شخصية وفق السجل العائيل.
متابعة مامثلة ملَن يحملون .)BRCA1

امليالنوما
(رسطان الخاليا الصبغية)

يجب تجنب التعرض
للشمسُ .تعطى توصيات
شخصية وفق السجل
العائيل.

املهم أن تعرفوا :الفائدة األكرث أهمية للكشف عن َحمل الطفرة هي مشاركة أفراد األرسة باملعلومات وفحص بنات العائلة الكتشاف الطفرة.
من ّ
*إرشادات عا ّمة وفق منظمة  .)National Comprehensive Cancer Network( NCCNاإلرشادات الشخصية متعلقة بالسجل الشخيص والعائيل.
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َمل يجب أن يدرس الرجال إجراء الفحص الورايث؟
أ .مال َءمة العالح للرجل الذي ُأصيب باملرض:
لدى الرجال املرىض ،ميكن أن يكشف الفحص إذا ما كانوا قد
ُأصيبوا عىل أساس عامل َ
خطر ورايث .يف الحاالت التي يكون
فيها املرض ً
ناجم عن وجود طفرة وراثية ،ميكن أن يؤ ّثر ذلك
يف طبيعة عالج املرض ،ويتيح تل ّقي عالجات تجريبية حديثة
مال َءمة عم ًدا لألساس الورا ّيث للورم الرسطاين .مثال ،هناك
عالجات ناجعة بشكل خصويص لألمراض الخبيثة الناجمة عن
طفرة يف املسالك البيولوجية التي تشمل الجينَني .BRCA1/2

كيف ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات؟

ب .االستيضاح عن خطر اإلصابة
لدى الرجل وأقربائه :ميكن أن
يؤدي اكتشاف حمل الطفرة إىل
كشف مب ّكر عن أورام خبيثة
ذات صلة بوجود الطفرة لدى
َمن ُفحص ،وإىل تحديد قريبات
له يف خطر.

ج .ترويج املعرفة:
استيضاحا
ك ّلام أجرى رجال أكرث
ً
وراث ًّيا ،ميكننا أن نعرف أكرث
عن متالزمة الرسطان الوراثية
لدى الرجال.

قد تساعد االستشارة الوراثية عىل فهم متالزمة رسطــان الثدي واملبيض الوراثية ،وعىل تزويد
معلومات حول أخطار اإلصابة بالرسطان .خالل االستشارة الوراث ّيةُ ،يق َّد ر احتامل َحمل الطفرة
وفــق التاريخ العائيل ،و ُتــعـ َرض حسنات وقيود الفحص الــورايث األكــر مــا َء مـ ًة ملتل ّقي العالج.
وفق نتائج الفحصُ ،تقدَّم توصيات حول املتابعة والوقاية للذي ُأجري له الفحص وألفراد عائلته.
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الئحة املعاهد الوراثية ومنوذج الستيضاح امليل الورايث للمرض
موجودان يف موقع اإلنرتنت التابع لجمعية مكافحة الرسطان:
www.cancer.org.il\prev-gene
ً
منسقة الربنامج
فضل عن ذلك ،ميكن ُّ
التوجه إىل ّ
عرب الربيد اإللكرتوين:

prev-gene@szmc.org.il
أو الهاتف02-5645217 :

أردت معرفته
للمزيد من املعلومات وللحصول عىل الك ّراسة "كل ما ِ
عن الوراثة والرسطان" ،ميكن االتصال مجا ًنا بـ"تيليميداع"®
التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
كذلك ،ميكن االستعانة باملنتدى "حمل املو ّرثات والنساء ذوات الخطر
َ
واملبيضني" يف موقع جمع ّية مكافحة
املرتفع لإلصابة برسطان الثدي
الرسطان عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il :

7

للمزيد من املعلومات حول برنامج "الفرصة يف َ
منسقة الربنامج:
الخطر" ميكن ُّ
التوجه إىل ّ
عرب الربيد اإللكرتوين prev-gene@szmc.org.il :أو الهاتف02-5645217 :
لقامئة املعاهد الوراثية ،منتديات يف مواضيع حمل املورّثات ،رسطان الثدي ،ومعلومات أخرى ،تص ّفحوا موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت:

www.cancer.org.il

© كافة الحقوق محفوظة لجمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل ،آذار .2017

8

جمعية
مكافحة
الرسطان

تنسيق ستوديو بيلت

للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية حول أمراض الرسطان ،عالجها ،طرق الوقاية منها ،تشخيصها ،وحقوق مرىض الرسطان،
مجا ًنا:
توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان ّ
ّ
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تيليميداع"® باللغة العرب ّية1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-34 :
لخدمات معلومات متقدّمة:
مركز املعلومات  info@cancer.org.ilأو 03-5721608

