
در مـورد ســرطــان پستان، آگـاهــانه و 

متناســـب با نــوع آن تـــصمیم بگیرید

بدخیمی های پســـــتان را می توان با طیفی از  آزمایش های بالینی و آسیب شناختی 

بررســــی نمود. با این که این آزمـــایش ها می توانند تا حدی اطالعاتی در مورد خطر 

عود مجدد سرطان پســــــتان  و اطالعات پیش بینی کننده پاسخ به درمان بیمار  را 

ارائه دهند، ولی دقت اطالعات بدســـت آمده از آن ها محدود می باشــــد. مطالعات 

نشـان داده است که                             در کنار این اطالعات، جزئیات بیشــتر و قابل 

توجهی را به منظور پیش بینی دقیق تر خطر عود مجدد ســرطان در اختیار شــما قرار  

می دهد . 

به طور اختصـــــاصی نتایج گزارش شده تـــــوسط                             بیان کننده این 

مطلب است که شما با چه احتـــمالی در معرض خــــطر عود مجدد سرطان پســــــتان  

خواهید بود و  آیا شـــیمی درمانی لزوما برای شـــما  ضــــروری اســــت.این آزمایش 

همچنین با تعیین زیر شــــاخه مولکولی سرطان پســـــــــتان، نیاز درمانی شما را به 

برخی داروهای خاص مشـــــــــخص می نماید. از این رو است که بیان می شود نتایج 

حـــاصل از                             به طور مشــــخص متفاوتتر و قابل اطمینان تر از سایر 

آزمایش ها می باشد. 

با این حال                            تنها روش به منظور  بــــرنامه ریـــــزی درمان و مقابله با 

سرطان  شما نیســـت. تیم پزشکان شما مهم ترین گروهی هســـتند که به شما در 

مورد انتخاب آزمایش و درمان مناسب کمک می کند.

انجام                              چه مدت طول می کشد؟

هـــــدف ما ایـــن است کــه نتیجه آزمـــایش                             شـما ظـــرف ۴ هفته 

از زمــــان دریافــــت نمونه بافــــت توموری ارائه شـــــود. با این حــــال، زمان ارائه 

نتـــــایج تحت تـــأثیر عــــــوامل مـــــختلفـی همچون طول مـــــــدت دریـافت نـمونه 

تــــومور شـــــما از آزمــــــایشـــــــــــــگاه آســــیب شناسی اســــت که لــــزوما تحت 

کـــنترل ما نیست.

اگرچه تاییدیه اولیه آزمایش                             برای خانم های مبتال به ســــــــــرطان 

پســتان بعد از یائســگی بود ولی مطالعات بعدی عملکرد دقیق این آزمایش در خانم 

های مبتال به سرطان پستان قبل از یائسگی را نیز نشان داد.  

 افراد مبتال به سرطان پستان با یا بدون درگیری گره های لنفاوی

بیماران مبتال به سرطان پستان با گیرندههای هورمونی

                             اولین آزمایش ژنتیکــــــی به منظور تعیین زیـــــــر گونه ذاتـــــــی 

(Intrinsic Subtype) سرطان پسـتان است که در ایران ارائه میگردد، بنابراین 

این آزمایش اطالعات کاربردی بیشـتــــری نسـبت به ســایر آزمایش ها در اخــــتیار 

شمـــا و پزشـک شما قــرار میدهد. دانســـتن زیرگونه ذاتی یا همان خصـــوصیات 

مولکولی سرطان پستان به تنهایی اطالعات ارزشمندی در مورد پیش آگهی سرطان 

و استفاده از برخی درمان های خاص در اختیار پزشک شماقرار می دهد.

                              امکان اندازهگیری خطر عود مجدد ســرطان شــما را دقیقتر از هر 

منبع دیگری که امکان دریافت این اطالعات از آن طریق وجود داشته باشـد، فراهم 

میکند. 

آیا                              به اطالعاتی که پیش از این در

 دستــــرس پزشــک من بــوده اسـت میافـــــزایـــد؟

چرا                                  را باید انتخاب کرد؟

استفـــاده از آزمــایش                               بــرای چـه افــــرادی

مناسب است:

                             دارای تاییدیه ســـازمان غذا و داروی آمریکا برای تعیین خطر عود 

مجدد سرطان پـــــستان در ١٠ ســــال آینده پس از تشـــــــخیص اولـــیه می باشد.



در این مسیر، بررسیهای دقیق و جامع توسط کادر درمانی به منظور انتخاب 

و بهکارگیری روشهای درمانی مناسب برای شما الــزامی است. خوشبختانه 

به تـــازگی آزمایشــــــــــی نوین و کاربـــردی با هدف کمــک هرچه بهتر برای 

انتخــاب روشهای درمانی مناسب سرطان برای شما ارایه شده است. 

در بســـیاری از بانـــوان مبتال به سرطـــان پســـتان مهمترین پرسش پس از 

جراحی این اســت کــه "آیـــا ســـرطـــان من مجــددًا بـــاز خواهـــد گشـت؟"، 

"مناسب ترین گزینه درمانی برای بیمـــاری من چیسـت؟" و یا "آیا من مجبور 

هستم شیمی درمانی بشوم؟"

چیست؟

                              آزمایشـی نوین به منظـور بررسی عملکرد طیفی از ژنها در تومور 

پســـتان است. به طـــور کلی این آزمـــایش الگــوهای فعـــالیت ژنتیکی سلول های 

سرطانی بیمار را به منظور فراهم نمودن پیش بینی بســـیار دقیق و شخصـــی مورد 

مطالعه قرار داده و اطالعات دقیقی در مورد میزان خطرعود مجدد ســرطان دراختیار 

کادر درمانی قرار میدهد.

دانشـــمندان طیفی از الگوهای عملکرد ژنتیکی را در تومورهای پســـتان مشـــخص 

کرده اند که بر اساس آن، ســرطان پــســتان به چهار زیر شاخه متفــاوت تـقســـیم 

میشود. هر یک از این چهـــار الگــوی ژنتیکی میتوانند با پاسخ متفاوتی نسبت به 

شیمی درمانی و خطر عود مجدد سرطان همراه باشـند. اهمیت و ضـرورت بهره گیری 

از این الگوهای ژنتیکی در درمان سرطان پســــتان، طی هزاران مقاله تخصــــصــــی 

پزشکی به اثبات رسیده  است.

                              با بهره گیری از این اطالعات ژنتیکی به شـــــما و پزشــــــکتان در 

تصـــــمیم گیری درباره اینکه آیا درمــــانهای خاص مانند شیمی درمـــانی ضروری 

هســـــــــــــتند یا خیر کمک می نماید. این آزمـــایش همچنین با تعیین زیر شـــاخه 

مولکولی ســـرطان پســتان ، نیاز درمانی شــما را به برخی داروهای خاص مشـــخص 

می نماید.  

می دهد که سرطان شما با احتمال کمی به طور مجدد عود خواهد کرد و مقدار باالتر 

نشان می دهد که احتمال عود مجدد سرطان بیشتر است.

      شاخص                                   :

 این شــاخص یک کمیـت عددی در محدوده  ١‐١٠٠ میباشد. مقدار کــمتــر نشــان 

       خطر عود مجدد

برای خانم هایی که دارای سرطان پســـــتان حســـــاس به هورمون در مراحل اولیه 

هســـــــــتند،                            به منظور تخمین خطر عود مجدد سرطان طی ١٠ سال 

آینده، نتایج و ویژگیهای ژنتیکی تومور را با اطالعات بایگانی شـــــده بانوان دارای 

سرطان پســـتان هم زیرگروه و هم امتیاز عود با بیمار مـــــورد آزمایش، مقایســــه 

کرده و نتیجه حاصل از این مقایســـــه را به صورت درصد احتمال عـود مجدد ارائه 

می نماید.

شاخص prosigna عددی مابین ٠ تا ١٠٠ است و با احتمال عود دوردست (DR) در جمعیت بیماران آزمایش شده ازقبل

ارتباط دارد.

طبقه بندی احتمال خطر عودمجدد با استفاده از نتایج بالینی هزاران بیمار با شاخص                          مشابه ارائه می گردد.

دقت پیش بینی و عملکرد                             در ســــــــــنجش میزان خطر عود مجدد 

ســـــرطان و تعیین نوع سرطان پستان طی تعداد زیادی از پژوهشهای مستقل  بر 

روی هــزاران خــــانم دارای ســـرطان پســــــــــتان به اثبـــات رسیده است. نتـــایج 

حاصل از این پژوهشها به طور واضح نشـــــــــــــان دادند که                              در 

مقایســــــه با سایر آزمایشهای مشـــــــابه، از اطمینان و قابلیت باالتری در تعیین 

الگوهای ژنتیکی و پیش بینی خــــــطرعود مجدد  برخــوردار اســـت. این مطـــالعات 

نشــــان میدهنــد که                            اطــالعات دقیق تری به منظور تعیین  روش 

درمان سرطان در اختیار شما قرار میدهد.

عــــــالوه بر این، استفاده از                             به وسیله ســـازمانهای مســـــــتقل 

بین المللی تخصصی و قانونی تایید شده است .

باید توجه داشــــــــت که آزمایش                             فقط اطالعات ژنتیکی مربوط به 

توده سرطان پســــــــــتان بیمار را در اختیار پزشک قرار میدهد و شامل هیچ گونه 

اطالعاتی در مورد خــطر ابتال به ســرطان پســــتان در شـــــجره و خــــانواده بیماران 

نمیشـــود. آزمایشهای دیگری برای بررســــی این مـــــوارد وجود دارند که ممکن 

اســت انجام آن هابـرای شـــمــا منــاســـب باشـــد. امـا بـــررســـــــی آن ها هــــدف 

آزمـایـش                             نیست.

این آزمایش بر روی حجم اندکی از بافت تومور پســـــــتان برداشته شده در جراحی 

آغازین شــما صـــورت میگیرد و هیچ نیازی به نمونه خون و انجام جراحی دوم برای 

جمع آوری نمـــونه جدید نیست. بــرای انجــام این آزمــــایش، آزمایشگاه به منظور 

دسـترسـی و انتقال صـحیح نمونه تومور شـما و تجزیه و تحلیل نتایج آن، با پزشــک 

شما در ارتباط خواهد بود.  

 با بهرهگیری و ســــــنجش میزان فعالیت مجموعهای از ۵٠ ژن خاص، الگوی عملکرد 

ژنتیکی سرطان شما را مشــــــخص میکند. این الگوهای عملکرد ژنتیکی  به عنوان 

"زیرگونه ذاتی" سـرطان نامیده میشـوند. سـپس، اطالعات ژنتیکی حاصــل از این 

آزمایش با اطالعات بالینی دیگرهمچون ابعاد تومور و میزان گرههای لنفاوی درگیر، 

به منظور تخمین ریسک عود مجدد و شاخص                             ترکیب میشود. 

از مـیان هـزاران ژنی که در بافت پستان در حـال فعالیت هستند،                     

نحوه عملکرد                               چگونه است؟

     زیر گروه ذاتی سرطان :

 این آزمایش سرطان پستان را به یکی از چهار دسته ذیل تقسـیم می کند: سرطان 

HER2 سرطان پستان غنی شده با ،B سرطان پستان لومینال ،A پستان لومینال

(HER2-enriched)و  سرطان پستان شبه بازال (Basal-like). این نوع طبقه 

بندی تومور میتواند اطــالعات مهمی در رابطه با رفتــار و پاســخ احتمالی ســرطــان 

به درمان در اختیار پزشک   شما قرار دهد. 
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آزمایش                           چه اطالعاتی را ارائه می دهد؟

جواب آزمایش                               سه دسته مهم از نتایج را آشکار میکند : 
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