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اطالع رسانی برای افرادی که دارای موتاسيون/جهش  
هستند و ممکن است درمان با    BRCAسرطان سينه  
(درمان هدفمند) برايشان مطرح    PARPمسدود کننده  

  باشد. 

اين آزمايش  همزمان با عمل جراحی/نمونه برداری نمونه آزمايش را به يک آزمايشگاه ويژه در بيمارستان دانشگاهی سالگرنسکا فرستاديم.
نشان داده که در سلول های سرطانی شما تغييرات ژنتيکی مشاهده شده، که به آنها موتاسيون/جهش گفته می شود، اين تغييرات در دو ژن 

  ) مشاهده شده است.BRCA2يا  BRCA1بخصوص (

از اينرو دکتر شما پيشنهاد کرده که سرطان تخمدان های شما يا پرده صفاق ممکن است پس از شيمی درمانی با يک داروی موسوم به  
کند که بيمار  اين دارو زمانی عمل می  ادامه يابد که می تواند ريسک عود/بازگشت را کاهش دهد يا به تأخير بيندازد. PARPمسدود کننده 

   دارای تغييرات ژنتيکی باشد که ما در سلول های سرطانی شما مشاهده کرده ايم.

اين  ما در حال حاضر می دانيم که اين تغيير در سلول های سرطانی شما وجود دارد و از اينرو می توانيم اين درمان را به شما ارائه کنيم.
اگر اينطور باشد، تا حدی ريسک وجود دارد که اينگونه تغييرات در  د داشته باشد.تغيير ممکن است در ساير سلول های بدن نيز وجو

برای پی بردن به موضوع ما انجام يک آزمايش خون را به شما ارائه می  خويشاوندان شما نيز وجود داشته باشند که از نوع ارثی هستند.
خمدان/ و پرده صفاق ارثی هستند و از اينرو می تواند دانستن  درصد تمامی موارد سرطان لوله تخمدان/ت ١۵تا  ١٠در حدود  کنيم.

  چگونگی هر مورد مفيد باشد.

اگر آزمايش خونی را که ما ارائه می کنيم انجام دهيد و اگر آن آزمايش نشان دهد که تغيير در همه سلول های بدن شما وجود دارد ممکن 
اگر مشخص شود که چنين است، شما به يک بخش پذيرش می رويد تا   اشند.است اين تغييرات در خويشاوندان شما نيز وجود داشته ب

در آن مطب در مورد ريسک هايی که برای خويشاوندان شما وجود دارد و اينکه آنها چگونه می توانند   اطالعات بيشتری دريافت کنيد.
تصميم برای  ارستان های دانشگاهی سوئد وجود دارند.اينگونه بخش های پذيرش در همه بيم خود را تِست کنند، اطالعات دريافت می کنيد.

  ما با هيچيک از خويشاوندان شما تماس نخواهيم گرفت. تعريف کردن اين موضوع برای خويشاوندان تان با خود شماست.

   موتاسيون/جهش برای شما چه مفهومی دارد؟
را ارائه کنيم که می تواند   PARPاز آنجا که ما حاال می دانيم که سرطان شما موتاسيون/جهش داشته می توانيم درمان با مسدود کننده 

   آنرا به تأخير بيندازد. بروز ريسک عود/بازگشت سرطان را کاهش دهد يا زمان 

دانيم که ريسک مبتال شدن به سرطان سينه نيز افزايش می  اگر بدانيم که موتاسيون/جهش در ساير سلول های بدن شما نيز وجود دارد می
  د. شوکشف يا پيشگيری در اينصورت کنترل های ويژه ای به شما ارائه می شود تا مورد  يابد.

  برای دريافت شما هميشه می توانيد از دکتر معالج سرطان خود اطالعات بيشتری دريافت کنيد که به شما همچنين کمک می کند که
اطالعات بيشتر پيش از تصميم گيری در بارۀ انجام آزمايش خون به يک بخش پذيرش سرطان ارثی مراجعه کنيد و شما طبعاً هميشه می 

  توانيد با پرستار مسئول خود تماس بگيريد. 

 

  گروه فرآيند درمان ناحيه ای سرطان تخمدان خدمات درمانی ناحيه غرب 

 


