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سرطان کلورکتال 
Colorectal cancer

ســـرطان روده بزرگ معموال در کولون یا راســـت روده که بخش هایی از روده بزرگ هســـتند، رخ می دهد. این سرطان چهارمین 
سرطان شایع در آسیا است، اما عوامل خطر ژنتیکی آن هنوز به خوبی شناخته نشده اند. 

در یک مطالعه، محققان توانســـتند پس از بررســـی ۱۲۵۴۷۸ نفر، ۳۰ واریانت ژنتیکی جدید مرتبط با ریســـک ابتال به سرطان 
کلورکتال را شناسایی کنند. طبق نتایج بدست آمده، CHD1 (یک ژن تنظیم کننده رونویسی)، یکی از ژن هایی است که ارتباط 
بسیار قوی با بروز این سرطان دارد. دیگر واریانت های ژنتیکی کشف شده نیز نقش مهمی در مسیرهای سیگنالی دهی سلولی 

و سیستم ایمنی دارند.

Discovery of common and rare genetic risk variants for colorectal cancer.
Jeoren H et al. 2019

Reference:

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری زیاد است.

غربالگری منظم سرطان کلورکتال، به ویژه پس از سن ۴۵ سالگی توصیه می شود. حفظ وزن سالم و 
محدود کردن مصرف گوشت قرمز یا فرآوری شده نیز می تواند باعث کاهش خطر ابتال به این سرطان 

شود.
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متوسط
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سرطان ریه
Lung cancer

سرطان ریه چهارمین سرطان شایع در ایران بوده که در آن سلول های ریه به طور کنترل نشده ای تقسیم می شوند. این سرطان 
به دو زیرگروه اصلی ســـلول کوچک و ســـلول غیر کوچک تقسیم می شـــود که ۸۰ تا ۸۵ درصد از سرطان های ریه از نوع سلول 

غیرکوچک هستند. 
با اینکه سیگارکشـــیدن یکی از فاکتورهای خطر اصلی ابتال به این ســـرطان است اما ژنتیک نیز نقش مهمی را در بروز آن ایفا 
می کند؛ بنابراین محققان برای شناسایی فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با خطر ابتال به سرطان ریه، ژنوم حدود ۸۵۰۰۰ نفر را بررسی 
کرده و توانستند ۱۸ واریانت ژنتیکی، که ۱۰ مورد از آن ها جدید بودند، را مشخص کنند. از بین این ۱۰ واریانت جدید، ۴ مورد 
از آن ها با همه زیرگروه های سرطان ریه در ارتباط بودند. مطالعات قبلی نقش برخی از واریانت ها را در اعتیاد و سیگارکشیدن 
به اثبات رســـاندند. واریانت های ژنتیکی شناخته شـــده در این مطالعه، ۸/۹ درصد از دالیل ژنتیکی بودن ســـرطان ریه را توجیه   

می کنند. 

Large-scale association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci and heterogeneity in genetic susceptibility 
across histological subtypes.
James M et al. 2017

Reference:

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری زیاد است.

با وجود اینکه سیگارکشیدن مهم ترین دلیل ابتال به سرطان ریه است، اما قرارگیری در معرض رادون 
(یک گاز رادیواکتیو نامرئی) نیز می تواند خطر ابتال به این سرطان را افزایش دهد. رادون در اثر تجزیه 
عناصری مثل اورانیوم، توریوم و رادیوم که در سنگ ها و یا خاک قرار دارند ایجاد می شود. خانه هایی 

که بر روی خاک های سرشار از این عناصر بنا می شوند میزان رادون بیشتری در فضای خود دارند.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط

بسیار کم بسیار زیاد
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سرطان پروستات
Prostate cancer

سرطان پروستات پس از سرطان معده، شایع ترین سرطان در بین مردان ایرانی است و طبق آمار جهانی، از هر ۸ مرد، یک نفر 
بـــه این بیماری مبتال می شـــود. غده پروســـتات در تولید و ترشـــح مایعی نقـــش دارد که این مایع، بـــه تغذیه و محافظت از       
اسپرم ها کمک می کند. سرطان پروستات وضعیتی است که در آن، سلول های غده پروستات رشد غیرطبیعی داشته باشند. 

وراثت نقش بسیار پررنگی (تا ۵۷ درصد)، در ابتال به این سرطان دارد. 
یک مطالعه، برای یافتن فاکتورهای ژنتیکی مســـبب این ســـرطان، ژنوم ۲۳۴۰۰۰ نفر را مورد بررســـی قرار داده و ۲۹۶ واریانت 
خطرناک را شناسایی کرد که ۸۶تای آن ها جدید بودند. از ژن های مرتبط با این سرطان می توان به TP53 و CHEK2 اشاره کرد 
که هر دو رشـــد خارج از کنترل ســـلول ها را کنترل کرده و در واقع، عملکرد ضد توموری دارند. جهش های ژنتیکی در این دو ژن 

باعث از دست رفتن عملکردشان می شود.

با وجود اینکه راه پیشـــگیری مشـــخصی برای ابتال به سرطان پروســـتات وجود ندارد اما چاقی یکی از 
فاکتورهای خطر ابتال به این ســـرطان اســـت. کاهش مصرف لبنیات، افزایش مصرف میوه و سبزی و 

حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه می تواند به جلوگیری از ابتال کمک کند. 

Trans-ancestry genome-wide association meta-analysis of prostate cancer identifies new susceptibility loci and informs 
genetic risk prediction.
David C et al. 2021

Reference:

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری متوسط است.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط

بسیار کم بسیار زیاد
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سکته 
Stroke

ســـکته دومین علت اصلی مرگ ومیر در جهان اســـت. این عارضه به دلیل قطع ناگهانی جریان خون و اکســـیژن به مغز اتفاق 
افتاده و منجر به مرگ سلول های مغزی می شود. بخش مهمی از خطر رخ دادن سکته ی مغزی در افراد به فاکتورهای ژنتیکی 
مربوط می شـــود. در یک بررســـی علمی، ارتباط بین فاکتورهای ژنتیکی و بروز ســـکته مغزی در ۵۲۰۰۰۰ نفر بررسی شد. نتایج 

نشان داد که ۵۰ درصد این واریانت های ژنتیکی با بروز سکته قلبی نیز در ارتباط هستند.

برای جلوگیری از وقوع سکته، می توانید به این توصیه های عمومی عمل کنید:
•     فشارخون خود را (در صورت باال بودن) به حد نرمال برسانید.

•     مصرف نوشیدنی های الکلی را کاهش دهید.
•     ورزش با شدت مالیم را حداقل ۵ روز در هفته انجام دهید.

Multiancestry genome-wide association study of 520,000 subjects identifies 32 loci associated with stroke and stroke 
subtypes.
Rainer M et al. 2018

Reference:

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری متوسط است.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط

بسیار کم بسیار زیاد
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بیماری عروق کرونر 
Coronary artery disease

همه ارگان های بدن از جمله قلب، برای تامین انرژی مورد نیاز خود، به یک منبع خون نیاز دارند. سیســـتمی که این شـــرایط را 
برای قلب فراهم می کند، سیســـتم عروق کرونر نامیده می شـــود. بیماری عروق کرونر زمانی رخ می دهد که این عروق آسیب 
ببینند. در نتیجه ی این آسیب، جریان خون در این رگ ها کاهش یافته و اکسیژن کمتری به قلب می رسد. تداوم این حالت 

می تواند باعث بروز حمالت قلبی شود. مرگ بر اثر بیماری عروق کرونر، علت اصلی مرگ ومیر در دنیا است. 
برای شناســـایی عوامل ژنتیکی مرتبط با این بیماری، یک پروژه تحقیقاتی بر روی ۱۶۸۰۰۰ نفر انجام شـــد و ۱۷۵ ناحیه ژنومی 

معرفی گردید. بررسی ها نشان داد که بروز بیماری عروق کرونر تا ۱۳ درصد به این عوامل ژنتیکی وابسته است. 

Population-specific and trans-ancestry genome-wide analyses identify distinct and shared genetic risk loci for coronary artery 
disease.
Satoshi K et al. 2020

Reference:

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری زیاد است.

ــی برای افراد  اصلی تریـــن علت ایجاد بیماری عروق کرونر، ســـیگار کشـــیدن می باشـــد. این خطر حـت
غیرسیگاری که در مجاورت افراد سیگاری قرار می گیرند، وجود دارد.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط
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میگرن
Migraine

میگرن نوعی سردرد است که نشانه اصلی آن درد ضربان دار در یک سمت سر می باشد. این درد معموال با حالت تهوع، مشکل 
در دید و حساسیت به نور و/یا صدا همراه است و احتمال ابتالی خانم ها به این بیماری سه برابر آقایان می باشد.

برای شناسایی فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با میگرن، ۹۰۰،۰۰۰ فرد مورد بررسی قرار گرفتند و ۷۳ ناحیه ژنومی مرتبط مشخص 
شـــد. واریانت های ژنتیکی معرفی شـــده در این بررســـی در دو ژن TGFB1 و HOXB3 قرار داشتند که اولی با التهاب و دومی با 

تکوین مغز در ارتباط است.

بیماری های عصبی و ماهیچه ای

New and sex-specific migraine susceptibility loci identified from a multiethnic genome-wide meta-analysis.
Helen C et al. 2021

Reference:

افراد مبتال به میگرن به احتمال بیشـــتری افســـردگی و اضطراب را تجربه می کنند. به نظر می رسد که 
میگرن احتمال ابتال به برخی شرایط قلبی خاص مانند فشارخون باال را نیز افزایش می دهد.

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری متوسط است.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط

بسیار کم بسیار زیاد
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پارکینسون
Parkinson’s disease

پارکینســـون یک بیماری نورودژنراتیو اســـت. این بیماری با  لرزش هایی همراه اســـت که به دلیل کاهش سیگنال دوپامین در 
برخی نقاط مغز رخ می دهد. این عارضه باعث مختل شـــدن بســـیاری از عملکردهای فرد مانند راه رفتن، صحبت کردن و خوردن 

می شود. 
یک مطالعه با بررسی ۱٫۵ میلیون فرد، ۹۰ واریانت ژنتیکی مرتبط با این بیماری را شناسایی کرد. بسیاری از این واریانت ها در 
نواحی ژنی قرار داشـــتند که کنترل حرکت را در مغز به عهده دارند. این بررســـی همچنین ارتباط ژنتیکی را بین پارکینســـون و 

مصرف سیگار و همچنین موفقیت تحصیلی پیدا کرد.

رژیم های غذایی غنی از آنتی اکســـیدان، اسیدهای چرب امگا-۳، ویتامین D و کوآنزیم Q10 احتمال 
ابتال به پارکینسون را کاهش می دهند. از سوی دیگر، کاهش سطح استرس و ورزش نیز می تواند در 

جلوگیری از ابتال به این بیماری مفید باشد.

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری متوسط است.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط

بسیار کم بسیار زیاد

Identification of novel risk loci, causal insights, and heritable risk for Parkinson's disease: a meta-analysis of genome-wide 
association studies.
Mike N et al. 2019

Reference:
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مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
Multiple sclerosis

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خودایمنی است که به تخریب سیستم اعصاب مرکزی منجر شده و با عالئمی مانند مشکل 
در دید، حرکت و صحبت کردن مشخص می شود.

یک مطالعه، ۱۱۵۸۰۳ فرد را مورد بررســـی قرار داده و ۲۳۳ واریانت ژنتیکی مرتبط با این بیماری را شناســـایی کرد. نتیجه این 
بررسی ها نشان داد که عوامل ژنتیکی تا  ۴۸ درصد در بروز این بیماری نقش دارند. بسیاری از این ساختارها در کنار ژن هایی 

قرار دارند که در مغز بیان شده و در تشخیص آنتی ژن ها از طریق سیستم ایمنی نقش دارند. 

اگرچه بیماری ام اس قابل درمان نیست، پزشکان پیشنهاد می کنند که کاهش سطح التهاب با حفظ 
یک رژیم غذایی سالم (مثال رژیم مدیترانه ای)  و ورزش کردن می تواند در کنترل عالئم مفید باشد. 

زمینه ژنتیکی شما برای ابتال به این بیماری متوسط است.

کـــــم

کمتر از حد متوسط

زیــــاد

بیش از حد متوسط

متوسط

بسیار کم بسیار زیاد

Multiple sclerosis genomic map implicates peripheral immune cells and microglia in susceptibility.
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