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 آيد؟سرطان پستان از كجا مي

  

 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 دكتر محمد اسماعيل اكبري استاد دانشگاه و فوق تخصص جراحي سرطان 

 

شايع      ستان  سال     ترين سرطان پ ست و طي  ست كه در      سرطان زنان ايران ا شته ا شته نيز رو به فزوني گذا هاي گذ

شود كه ها به علل مختلف ايجاد مياي ديگر علل آن را بررسي خواهيم كرد. سرطان پستان همانند ساير سرطانمقاله

ل اصننلي ايجاد سننرطان توان هيچ كدام را به عنوان عاماگر چه اين علل تا حدودي شننناخته شننده هسننتندن اما نمي 

پسننتان مفرفي كرد. عوامل فردي همنون چا ي و عدم تقارن  د و وزنن نداشننتن ففاليت فيزيوي شورزنا مناسنن ن  

سايل خلقي و روانين رژيم  سرطان       م صرف الول و دخانيات از عوامل موثر در ايجاد  ستهن م شا هاي غذايي پرچرب و ن

ستند. عوامل ژنتيك به عنوان اينوه ب    ستان ه ستان       پ سرطان پ سيار كمي در انتقال  شودن نقش ب يماري با ژن منتقل 

 دارد. 

 آیا سرطان پستان ارثی است؟

ها  هاي انسنناني  رار دارند به دو صننورت براي انتقال بيماريباشننند و روي كروموزومها كه عوامل انتقال وراثت ميژن

غال  انتقال يك بيماري در يوي از والدين         كنند: يوي به صنننورت ژن غال  و ديگري ژن مبلوب. اگر ژن     عمل مي 

گيرد كه با ژن شننود ولي براي ژن مبلوبن در صننورتي اين انتقال صننورت ميموجود باشنندن حتماب به فرزند منتقل مي

شنننوند.  مبلوب والد ديگر همخواني پيدا كرده و منتقل شنننوند كه اين بيماري تقريباب در يك چمارم فرزندان پيدا مي 

 هاي ژنتيك شارثيا كه به صورت فوق منتقل شودن نيست. جزو بيماريسرطان پستان 

 تاكنون دو نوع ژن براي انتقال سرطان پستان شناخته شده است كه با عنوان 

1- BRCA   2و- BRCA دهند.  درصد مبتاليان به سرطان پستان را تشويل مي 5ها تنما مفروف هستند. اين ژن 

ستان مبتال شده  كساني كه با انتقال ژن به سرطا   سيار پايين  اند مشخصات ويژه  ن پ تر شحدا ل اي دارند: اوالب در سن ب

 شوند.  دهه دوم عمرا مبتال مي

 ثانياب در خانواده آنما چند نفر مرد و زن ديگر مبتال هستند.

سريع بنابراين با توجه به مدارك علمي موجودن تنما      سيار مماجم و  سرطان ب ان با ارث منتقل درصد بيمار  5ثالثاب نوع 

ستن حتي در خانواده       مي شده ا سالمي ايران انجام  هايي كه تفداد بيماران زياد  شوند. در مطالفاتي كه در جمموري ا

شانه  شده     بودن ن شف ن شاره ك  5كه ابتالي زنان ايران از طريق ارثي كمتر از   روداند و بنابراين احتمال ميهاي مورد ا

 درصد باشد.  

 سرطان پستان  رابطه فاميلی و 

ستان در يك فاميل شخانوادها بيشتر ديده مي     همان طور كه مالحظه مي شود. به عنوان مثال اگر مادر   شود سرطان پ

برابر بيشننتر از زنان عادي جامفه اسننت. فراواني  5و يا دختري گرفتار شننده باشنندن احتمال گرفتاري فرزند يا مادر او 

سأله      ستان در يك خانواده با م شناخت تا     ارثي بودن آن فرق داردسرطان پ و آن را بايد بيماري فاميلي يا خانوادگي 

 ارثي.  



شعمهن خالهن      2زناني كه در خانواده خود اعم از فاميل درجه يك شمادر بزرگن مادرن خواهرن پدرن برادرا و يا درجه               

 بيشتري در اين زمينه هستند.  هايدختر عمهن دختردايين دختر خالهن...ا سرطان پستان دارندن نيازمند مرا بت

شد كه از رفتارهاي          شابه آنما با ستان در يك خانوادهن رفتارهاي فردي و اجتماعي م سرطان پ شايد علت فراوان بودن 

 شود.سلولي تا عضوي و اجتماعي را شامل مي

 ها با سرطان پستان  رابطه ژن

ست و تنما       ستان ارثي ني سرطان پ صد آنما احتماالب  5گفتيم كه  ها در شوند اما ژن  از طريق ارث شژنا منتقل ميدر

«  تومورزا»هايي وجود دارند كه آنما را شدت وحدت بيماري كامالب تأثير گذار هستند. بدين مفني كه در بدن انسان ژن

 هاي مختلف توثيرشوندن چون به رون ها و تي در بدن انسان ففال شوند سب  پيدايش تومورها مي   ناميم. اين ژنمي

ستان ففال مي درصد از سرطان   35تا  30ها در حدودشوند. اين انووژن سلولي را سب  مي   شوند. به اين مفني   هاي پ

ترين اين طلبند. مفروفاي را ميهاي ويژهكه در اين بيماران شدت و ميزان رشد بيماري چشم گيرتر است و مرا بت    

ست. اين ژن هر و ت در بي  HER 2يا  C-arh-B 2ها ژن شديد يافتن         ا ست ت ستان ا سرطان پ ماري كه مبتال به 

 نيازمند درمان خاص و مرا بت بيشتر استن امروز تقريباب بررسي وضفيت اين ژن در بيماران مبتال الزامي شده است.

هاي باال عمل اسننت. اين ژن در حقيقت مخالف گروه ژن P 53ترين ژني كه در اين رابطه مفروف اسننتن ژن عجي 

شود و مانع         از بروز تومور در بدن جلوگيري ميكرده و مي ست و هر و ت ففال  سرطان ا ضد  ضد تومور و  كندن يفني 

هاي سلولي بدن از حيطه فرماندهي   شود. رون عمل اين ژن هم بسيار زيباستن هر و ت توده   از پيدايش سرطان مي 

كندن  ها را صننادر مين خودكشنني سننلولآن خارج شننوند و تصننميم به ايجاد تومور بگيرندن اين ژن ففال شننده و فرما

ميرند. مثال واضنننم عملورد اين ژن در بانوان محترمن ها با تبفيت از اين ژن ا دام به خودكشننني كرده و ميسنننلول

هاي مخاط رحم به تدريج در طول يك ماه        آيدن سنننلول هاي  اعدگي اين ژن در بانوان اسنننت كه ماه پيش مي      دوره

شود و آنما  ها صادر مي شوندن اما در پايان با ففال شدن اين ژنن فرمان خودكشي آن سلول    ييابند و زياد مافزايش مي

 شود.  ريزند و  اعدگي اتفاق افتادن رحم خالي ميمرده و فرو مي

گاهي او ات منحرف شده و وظيفه اصلي خود را    p 53شناسيم. ژن   ها را به اسم آپوتيوزيز مي پديده خودكشي سلول  

ست فرامون مي كه جلوگيري  سب  بروز تومور مي از ايجاد تومور ا شودن به همين جمت همانند ژن  كند و بالفلوس 

هاي تومورزا از بمترين فاكتورهاي بررسي علل سرطان است و تحقيقات متفددي را در    ا در زمره ژنHER -2 بلي ش

 هاي مفتبر جمان به خود اختصاص داده است. دانشگاه
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