
سرطان پستان



•    حاملگی زودرس: در صورت امکان، برای کاهش خطر ابتال به سرطان پستان، زودتر (در اواسط تا اواخر دهه بیست) بچه دار شوید.

•    کاهش قرار گرفتن در معرض دود: عواملی مانند در معرض دود سیگار سایرین قرار گرفتن، با افزایش خطر ابتال به سرطان پستان 

زودرس همراه اســـت. مطالعات حاکی از آن اســـت که افزایش قرار گرفتن در معرض دود ســـیگار، با ۱/۶۴ برابر افزایش خطر ابتال به 
سرطان همراه است.

•    استفاده کمتر از روغن های حیوانی برای پخت و پز: روغن های حیوانی غنی از اسیدهای چرب اشباع و کلسترول هستند که از عوامل 

شناخته شده موثر در ایجاد بیماری های مختلف از جمله سرطان می باشند. جایگزینی چنین روغن هایی با روغن های گیاهی با خطر 
کمتری همراه است. عالوه بر این، ویتامین E و سایر فیتواسترول ها با جلوگیری از رشد و متاستاز مرتبط هستند.

•    حفظ آرامش و مثبت بودن: در هنگام اســـترس عاطفی به دنبال مشـــاوره و راه هایی برای حفظ آرامش و مثبت بودن باشـــید. عوامل 

روانشناختی مانند تجارب منفی، مشکالت زناشویی و افسردگی نیز با افزایش خطر ابتال همراه هستند.
•    کاهش استرس مربوط به کار: برای انجام کارهای محوله برنامه ریزی کرده و از استرس های ناشی از آن جلوگیری کنید.

 خطر شروع زودرس سرطان پستان

Tested Genes:
BRIP1, MAP3K1, LOC105378980, CASC21, CASC8, FGFR2, TOX3, LINC01488, NEK10

هنگامی که سرطان پستان بین سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی تشخیص داده می شود، از آن با عنوان سرطان پستان با شروع زودرس 
یاد می کنند. ساختار های ژنتیکی خاصی در ارتباط با سرطان پستان با شروع زودرس می باشند.

نکات پیشنهادی:

Breast Cancer

سرطان پستان

نشانگرهای ژنی مطالعه شده: ۱۶
نشانگرهای ژنی موجود در داده های ژنتیکی شما : ۱۶

واریانت های خطرناک شناسایی شده در داده های ژنوم شما: صفر
واریانت های بیماری زای شناسایی شده در داده های ژنتیکی شما: صفر

شما دارای احتمال خطر کم برای شروع زودرس سرطان پستان هستید.



•    افزایش مدت زمان شیردهی: مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که شیردهی برای مدت زمان بین ۱ تا ۲ سال، با کاهش قابل توجه 

خطر ابتال به سرطان پستان همراه است.
•    کاهش فاکتورهای خطر غیر ژنتیکی موثر در مدت زمان شیردهی: عوامل غیرژنتیکی که مدت زمان شیردهی را محدود می کنند، 

همچون خستگی مادر، ضعف در تهیه شیر مادر، ترک خوردگی نوک پستان یا ورم پستان می باشند. در مورد راه های تاثیرگذار بر این 
عوامل غیر ژنتیکی با پزشک خود مشورت کنید.

مدت زمان شیردهی و خطر سرطان پستان

Tested Genes:
FAM126A, OXER1, ZCCHC2

هورمون استروژن، رشد سلول پستانی را فعال کرده و باعث افزایش خطر ابتال به سرطان پستان می شود. شیر دادن، قاعدگی 
زنـــان را بـــه تأخیـــر انداخته و باعث کاهش زمان قرار گرفتن در معرض اســـتروژن می شـــود. مطالعات نشـــان داده اســـت که 
وراثت پذیری طول دوران شیردهی بین ۴۴ تا ۵۴ درصد است. افراد با ساختارهای ژنتیک خاص، مدت زمان بیشتری می توانند 

به فرزندشان شیر بدهند.

نکات پیشنهادی:

Breast Cancer

سرطان پستان

نشانگرهای ژنی مطالعه شده: ۳
نشانگرهای ژنی موجود در داده های ژنتیکی شما : ۱

واریانت های خطرناک شناسایی شده در داده های ژنوم شما: ۱
واریانت های بیماری زای شناسایی شده در داده های ژنتیکی شما: صفر

طول مدت شیردهی بیشتر در شما، خطر ابتال به سرطان پستان را کاهش می دهد.



•    روش های ساده بسیاری، به جز هورمون درمانی، برای کنترل عالئم یائسگی وجود دارد. در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است.
•    محرک اصلی گرگرفتگی خود را بشناسید: گرگرفتگی ممکن است با ورزش در هوای گرم، خوردن غذای پرادویه، پوشیدن لباس تنگ 

یا حتی مصرف الکل تشدید شود.
•    غذای سالم بخورید: داشتن رژیم غذایی با فیبر باال از افزایش وزن جلوگیری می کند.

•    دمای اتاق خواب خود را تنظیم کنید: اطمینان حاصل کنید که دمای اتاق خواب برای جلوگیری از تعریق شبانه مناسب است.
•    از خشکی پوست جلوگیری کنید: برای جلوگیری از خشکی پوست از لوسیون های مرطوب کننده استفاده کنید.

•    بی خوابی را کنترل کنید: یک برنامه روتین قبل از خواب ایجاد کنید و به آن پایبند باشید. از نوشیدن الکل یا کافئین قبل از خواب 
خودداری کنید.

•    مصرف داروهای تجویزی: برخی داروهای تجویزی (غیر هورمونی) موجود هستند که در برابر عالئم یائسگی موثر هستند. با این حال، 
برخی از آن ها عوارض جانبی مانند حالت تهوع، سردرد، تغییر در حرکات روده یا فشار خون باال را ایجاد می کنند.

تداخل هورمون درمانی یائسگی با خطر سرطان پستان

Tested Genes:
POMP, SLC25A21, PLCG2

در دوران یائسگی به شدت به زنان توصیه می شود که برای کاهش عالئم یائسگی مانند: گر گرفتگی، خشکی واژن و اختالالت 
ــی، می توان به افزایش احتمال ابتـــال به بیماری های  خـــواب، از هورمـــون درمانی اســـتفاده کنند. امـــا از عوارض هورمون درماـن
قلبی-عروقی و ســـرطان پســـتان اشاره کرد. افرادی با ساختار های ژنتیکی خاص، احتمال بیشتری دارد که در اثر هورمون درمانی 

یائسگی به سرطان پستان مبتال گردند.

نکات پیشنهادی:

Breast Cancer

سرطان پستان

نشانگرهای ژنی مطالعه شده: ۳
نشانگرهای ژنی موجود در داده های ژنتیکی شما : صفر

واریانت های خطرناک شناسایی شده در داده های ژنوم شما: صفر
واریانت های بیماری زای شناسایی شده در داده های ژنتیکی شما: صفر

اطالعات کافی برای تعیین نتیجه آن موجود نیست.



Genes analyzed: CYP19A1

CC The CC genotype in women with breast cancer who are treated with tamoxifen (with or without anastrozole, 
cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin, epirubicin, exemestane, fluorouracil, letrozole, paclitaxel, radiotherapy) 
may have DECREASED treatment EFFICACY in PREMENOPAUSAL women and INCREASED treatment EFFICACY in 
POST-MENOPAUSAL women as compared to patients with the AA genotypes. Other genetic and clinical factors may 
also influence response to tamoxifen and other treatment regimens in pre- and post-menopausal women with 
breast cancer.

Evidence level: Level 2B

3. ANASTROZOLE

Genes analyzed: NQO1

GG Patients with the GG genotype and Breast Neoplasms and cancer who are treated with chemotherapy regimens 
that include platinum compounds, anthracyclines and related substances, and nucleoside inhibitors may have a 
better outcome (overall survival and progression-free survival) as compared to patients with the AA genotype. 
However, this has been contradicted in some studies. Other genetic and clinical factors may also influence a 
patient’s treatment outcome."

Evidence level: Level 2A

2. ALKYLATING AGENTS

Genes analyzed: GSTP1

AG Patients with the AG genotype and Breast Neoplasms who are treated with cyclophosphamide and epirubicin 
may have 1) increased drug response 2) decreased severity of toxicity as compared to patients with GG genotype. 
Some patients were additionally treated with fluorouracil. Other genetic and clinical factors may influence a 
patient’s response to cyclophosphamide, epirubicin and fluorouracil."

Evidence level: Level 2A

1. CYCLOPHOSPHAMIDE

Breast Cancer

سرطان پستان  |  ژنتیک دارویی سرطان پستان



Genes analyzed: ABCC2

AA Patients with the AA genotype and breast cancer may have an increased likelihood of disease recurrence when 
treated with tamoxifen as compared to patients with the GG genotype. Other genetic and clinical factors may also 
influence breast cancer recurrence.

Evidence level: Level 3

6. TAMOXIFEN

Genes analyzed: TP53

CG Patients with the CG genotype may have 1) increased risk for toxicity 2) decreased survival when treated with 
antineoplastic agents as compared to patients with the CC genotype. Other genetic and clinical factors may also 
influence a patient’s response to antineoplastic agents.

Evidence level: Level 2B

5. ANTINEOPLASTIC AGENTS

Genes analyzed: FCGR2A

AG Patients with the AG genotype may have decreased response to trastuzumab and shorter progression-free 
survival in people with Breast cancer as compared to patients with genotype AA. Other genetic or clinical factors 
may also influence the response to trastuzumab.

Evidence level: Level 2B

4. TRASTUZUMAB

Breast Cancer
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