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مقدمه :جهشهای ژنی  BRCA1و  BRCA2در سلولهای رده زایا ،باعث خطر ابتالء به سرطان پستان و تخمدان
میشوند .ژنهای  BRCA1و  ،BRCA2عامل  %20از موارد سرطان پستان ارثی هستند .اکثریت جهشهای
موجود در ژنهای  BRCA1و  BRCA2باعث اتمام زودرس پروتئین میشوند .مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش
جهشهای  BRCA1/2در ابتالء به سرطان پستان و معرفی برخی جهشهای مرتبط با این ژنها انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مروری سیستماتیک اطالعات مربوط به نقش ژنهای  BRCA1/2در ابتالء به سرطان
پستان از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،Web of Science ،MedLine ،Scopus ،PubMed
 Science Iranian Databaseو وب سایتهای مرتبط با موضوع مورد مطالعه با استفاده از کلید واژههای BRCA
 ،BRCA2 ،BRCA1 ،mutationسرطان پستان و ایران جستجو شدند .بازه زمانی در انتخاب مقاالت از سال
 1110الی  2015بود .از بین مقاالت ،به  11مقاله در متن استناد شد .در انتخاب مقاالت بر ژنهای  BRCA1و
 BRCA2و اهمیت آن در ابتالء به سرطان پستان آنها توجه شد.
یافتهها :این مقاله مروری اهمیت بیش از پیش شناسایی جهشهای ژنی ناقلین  BRCA1و  BRCA2را در
جوامع مختلف و بهویژه ملی را نشان می دهد و لزوم برنامهریزی برای خانوادههایی با تاریخچه فامیلی سرطان پستان
و همچنین غربالگری برای جهشهای این دو ژن در برنامههای بالینی کشور کامالً احساس می شود.
نتیجهگیری :ژنهای  BRCA1/2اهمیت و تأثیر زیادی در بروز و پیشرفت سرطان پستان دارند و میتوان این ژن-
ها را به عنوان شاخصهای مولکولی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان در نظر گرفت.
کلمات کلیدی :ژن  ،BRCA1ژن  ،BRCA2سرطان پستان
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 PCRاز قطعات فلورسانت کوتاه ( 2)QMPSFنیز
برای شناسایی ترتیب مجدد ژنی توسعه یافتند .از جمله
روشهای دیگر شناسایی جهشهای ژنتیکی از طریق
متیالسیون LOH ،میسر میباشد (.)1-10
پیشرفتهای اخیر در ژنتیک مولکولی و عوامل
تشخیص سرطان پستان ،در فهم بهتر زیستشناسی
تغییر و تبدیل بافت سالم به بافت سرطانی کمک می-
کند ( .)1مطالعه مروری حاضر با هدف معرفی جهش-
های ژنی  BRCA1/2و اهمیت آن در خطر ابتالء به
سرطان پستان انجام گرفت.

مقدمه
 دکتر محمد مهدی کوشیار و همكاران

سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانها در میان
زنان است .احتمال ابتالء به این سرطان در طول عمر
برای زنان  %10است .این سرطان در کشورهای توسعه
یافته حدود  %10کل سرطانها و  %23سرطانهای
زنان را تشکیل میدهد ( .)1بیشتر از  %15از زنان سالم
حداقل یک فرد مبتال به سرطان پستان در بستگان
درجه اول دارند و دادههای تجربی نشان میدهد که
خطر ابتالء به سرطان پستان در این زنان دو برابر است
( .)2این سرطان دومین سرطان کشنده در میان زنان
بعد از سرطان ریه میباشد (.)3
امروزه تالشهای بسیاری انجام میگیرد تا میزان بروز
مرگومیر در سرطان پستان را از طریق روشهای
تشخیص زودهنگام کاهش دهند .در صورت تشخیص
به موقع این سرطان میتوان با روشهای پیشگیرانه تا
حدود زیادی از ابتالء به سرطان پستان جلوگیری کرد.
اگرچه غربالگری صحیح میتواند پیشرفت سرطان را
متوقف کند ،اما معموالً در انواع پیشرفته سرطان،
درمان بینتیجه است .به طور کل سرطان نتیجه
ترکیبی از فاکتورهای مختلف شامل :جهشهای ارثی و
فاکتور محیطی است ،عامل اصلی ابتالء به سرطان،
نقص در ژنها است و بیشتر به صورت تکگیر یا
خودبهخودی در سلولهای سوماتیک رخ میدهد (.)4
بیشترین میزان شیوع سرطان پستان در کشورهای
غربی و کشورهای در حال توسعه در گروه سنی 50-00
سال است ،در حالی که بیشترین میزان شیوع سرطان
پستان در ایران در سنین  40-50سال است (.)4-0
روشهای مختلفی برای تشخیص جهشهای ارثی
شناسایی شده است ،آنالیز جهشهای موجود در توالی
ژن  BRCA1و  BRCA2توسط واکنش زنجیرهای
پلیمراز و توالییابی مستقیم توانسته صدها جهش
نقطهای ،حذف و اضافه شدن نوکلئوتیدها را در این
ژنها نشان دهد .روش تکثیر پروب وابسته به الحاق
چندتایی ( 1)MLPAو پتانسیل متعدد کمی روش

روشکار
ابتدا جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،PubMed
،Web of Science ،MedLine ،Scopus
 Science Iranian Databaseو وب سایتهای
مرتبط با موضوع مورد مطالعه صورت گرفت .کلمات
کلیدی اصلی مشخص شدند که شاملBRCA :
 ،BRCA2 ،BRCA1 ،mutationسرطان پستان و
ایران بودند .همچنین بازه زمانی در انتخاب مقاالت از
سال  1110الی 2015بود .در مرحله اول مقاالتی
انتخاب شدند که از مطالعات ژنهای کاندید ،مطالعات
ارتباطات گسترده ژنومی و  Meta-Analysisبه
دست آمده بودند .این مقاالت ،اطالعاتی را در مورد
جهشهای  ،BRCA1/2فراوانی آنها و اهمیت آن در
ابتالء به سرطان پستان به عنوان ژنهای سرکوبگر
تومور مشخص کرده بودند .بعد از اینکه عنوان و چکیده
مقاالت بررسی شدند ،مقاالتی مورد غربالگری قرار
گرفتند که از نظر شاخصهایی چون تعداد نمونه ،وجود
گروه کنترل ،طراحی مناسب مطالعه مشخص شده
بودند .در نهایت  10مقاله به عنوان مقاالت حائز شرایط
که دارای میزان ارتباط باالیی با موضوع بود ،انتخاب و
مرور بر اساس آنها انجام شد (شکل .)1

2

multiplex ligation-probe amplification dependent

Quantitative multiplex PCR of short fluorescent
fragments

1
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 ژنهای  BRCA1و  BRCA2در سرطان پستان
ناقلین جهشهای ژنهای  BRCA1و ،BRCA2
 10-20برابر احتمال بیشتری برای ابتالء به سرطان
پستان دارند ( .)15 ،14به دلیل توانایی تعمیر DNA
آسیبدیده از طریق فرآیند تعمیر  DNAدو رشتهای
شکسته شده ،ژنهای  BRCA1و  BRCA2به
خانواده ژنی سرکوبگر تومور تعلق دارند .عملکرد این
ژنها در سلولهای طبیعی ،تأمین ثبات و پایداری
 DNAو کمک به پیشگیری از رشد غیرکنترل شده
سلولی است ( .)10دادههای انتشار یافته از درصد
جهشهای  BRCA1و  BRCA2برای ابتالء به
سرطان پستان تا سن  10سالگی (غیر از زنان
اشکنازی و یا قومهای دیگری با درصد احتمال باال
برای ابتالء به سرطان پستان) در دامنه  %35-14برآورد
شده است ( .)11 ،11برای مثال در خانوادههایی با

یافتهها
ژنهای BRCA
 BRCA1و  BRCA2به عنوان مستعدترین ژنهای
ابتالء به سرطان پستان شناخته شدهاند و چندین
عملکرد سلولی دارند که از جمله شامل نقش حیاتی در
تعمیر  DNAهومولوگ میباشد ( .)11پروتئینهای
 BRCA1و  BRCA2نقش حیاتی در تعمیر DNA
دورشتهای شکسته شده دارند که این فرآیند توسط
فرآیند نوترکیبی هومولوگ تعمیر میشود (.)12
بنابراین جهش موروثی در هر یک از این ژنها همراه با
فقدان هتروریگوسیتی ،سلولها را به بیثباتی
کروموزومی و تا حد زیادی افزایش احتمال به تغییر و
توسعه سرطان مستعد میکند (.)13

52
21

ممکن است که  BRCA1در مسیرهای پیامرسانی
هورمونی دخیل باشد (.)25

 دکتر محمد مهدی کوشیار و همكاران

موارد متعددی از سرطان پستان ،خطر ابتالء به سرطان
پستان در ارتباط با جهش  %52 ،BRCA1و
 %32 BRCA2است .در خانوادههای با سرطان
تخمدان خطر ابتالء به سرطان تخمدان در ارتباط با
جهشهای  %14 ،BRCA1و  %14 BRCA2می-
باشد (.)11
همچنین شواهدی از ارتباط قوی بین آنمی فانکونی
( )FAو مسیر  BRCAوجود دارد و جهشهای مسیر
 BRCAکه باعث سرطان پستان میشوند ممکن است
باعث آنمی فانکونی نیز شوند .پروتئینهای  BRCA1و
 BRCA2جزئی از مجموعه پروتئینی آنمی فانکونی می-
باشند .آنمی فانکونی شایعترین آنمی آپالستیک و یک
ناهنجاری نادر است و توسط ناهنجاریهای مادرزادی،
نارساییهای پیشرونده مغز استخوان و مستعد ابتالء به
برخی از سرطانها شناسایی میشود (.)20

ژن BRCA2
ژن  BRCA2به عنوان دومین مکان ژنی پرنفوذ روی
کروموزوم  13q12است که به طول  10کیلو جفتباز
از  DNAژنومی قرار دارد .این ژن دارای  21اگزون
میباشد که یک پروتئین  3411اسید آمینهای را کد
میکند .بیش از  300نوع جهش در ژن BRCA2
شناسایی شده است که اغلب این جهشها از نوع
کدونهای پایانی میباشد ( .)20دومین C-terminal
در پروتئین  BRCA2منطقه حفاظتشده است و با
 ssDNAو DSS1باند میشود که برای نوترکیبی
هومولوگ مورد نیاز است (.)21
تعداد جهشها در BRCA
جهشهای  BRCA1و  BRCA2اکثراً از نوع جهش
در سلولهای رده زایا ،جهشهای سوماتیک و
متیالسیون پروموتور میباشند .جهشها در ژنهای
 BRCA1و  BRCA2در کل مناطق کدکننده و در
نواحی اسپالیسینگ یافت میشوند .اکثریت این جهش-
ها اضافهشدنهای کوچک و یا حذف که منجر به تغییر
قالب ،جهشهای بیمعنی یا تغییرات جایگاه اسپالس
میباشند که با کدون پایان زودرس همراه هستند.
اخیراً در حدود  12000ناقل جهشهای  BRCA1و
در حدود  11000ناقل جهش  BRCA2به ثبت
رسیده است که از این تعداد جهش ،به ترتیب  1100و
 2000مورد جهشهای تک نوکلئوتیدی برای
 BRCA1و  BRCA2میباشند .از  1100جهش
تکی  151 ،BRCA1جهش از نظر آسیبشناسی و
بالینی به تأیید رسیدند .جهشهای معنیدار بالینی
احتمال خطر تجمعی ابتالء به سرطان پستان را افزایش
میدهند که منجر به محصول غیرپروتئینی و یا
پروتئینی ناقص میشوند .اکثریت این جهشها ،از نوع
جهش در تغییر قالب میباشند که باعث ایجاد
پروتئینهای ناقص میشوند .جهشهای خنثی به طور
تقریبی  %2از جهشهای پاتولوژیکی را در BRCA1
شامل میشوند .بین  %15-21از جهشها ممکن است

ژن BRCA1
ژن  )MIM≠113705( BRCA1به عنوان نخستین
ژن پرنفوذ عامل سرطان پستان در سال  1114شناسایی
شد که خطر احتمال ابتالء به سرطان پستان و نیز خطر
ابتالء به سرطان تخمدان را افزایش میدهد ( .)21این
ژن در روی کروموزموم  11q21به طول  10کیلو جفت
باز از  DNAژنومی قرار دارد و دارای  22اگزون
کدکننده و  2اگزون غیر کدکننده است و پروتئینی با
 1103اسیدآمینه را تولید میکند ( .)21دومین finger
 Ringدر انتهای  NH2از پروتئین  BRCA1شناسایی
شده است (اسید آمینه  .)40-20اگزون  11این ژن
دومینهای میانکش با  RAD50 ،)22(RAD51و
 FANCAرا شامل میشود (.)24 ،23
بیش از  500نوع جهش متفاوت در این ژن شناسایی
شده است که شامل جایگزینیهای تک نوکلئوتیدی
( ،)SNPsجهش در سلولهای رده زایا ،حذف و الحاق
میباشند .ظهور ژن  BRCA1تحت تنظیم پیچیدهای
است .رونوشت این ژن تحت کنترل دو پروموتور است
که دو رونوشت متمایز  αو  βرا تولید میکنند.
پروموتور  αبا ژن  NBR2که مجاور آن است مشارکت
کرده و این دو همراستا عمل میکنند .هر دو پروموتور
 αو  βپاسخگو به تحریک استروژن میباشند ،بنابراین
52

فراوانی جهشهای BRCA

هتروزیگوتی مضاعف

گزارشات  BICنشان میدهد که متداولترین جهش-
های شناسایی شده  BRCA1شامل 185delAG
( )%1/1( 5382insC ،)%10/5و جهش بدمعنی (از
نوع تغییر کدونی)  )%1/1( C61Gمیباشند .اکثریت
جهشهای گزارش شده از  BRCA2شامل
(،)%2/0
K3326X
(،)%1/0
6174delT
 )%0/1( 3036del4و  )%0/1( 6503delTTمی-
باشند .در مطالعه مروری سیستماتیک وانگ و همکاران
( )2012که بر روی فراوانی و توزیع جهشهای عمده
 BRCA1و  BRCA2در ابتالء به سرطان پستان،
منتج از  21مطالعه منتشر شده انجام شد 20 ،جهش
اثرگذار در سلولهای رده زایا از  21مطالعه شناسایی
شدند که  4جهش مربوط به ،5382insC( BRCA1
 3819del5 ،185delAGو  2 ،)4153delAجهش
مربوط به  )5802del4 ،4075delGT( BRCA2به
طور مکرری دو و یا چندبار در مقاالت مختلف گزارش
شدند .در مجموع برای  BRCA1فراوانیهای
،0/01
،185delAG
،0/01
5382insC
 0/02 ،3819del5و  0/00 ،4153delAبودند .برای
 BRCA2در کل فراوانی  0/02 ،4075delGTو
فراوانی  0/01 ،5802del4بودند (.)30

بعد از انتشار اولین گزارش از هتروزگوتی مضاعف برای
 BRCA1و  BRCA2در مطالعه ریمس و همکاران
( ،)34()1111موارد اندکی در مطالعات گزارش شدهاند و
بیشتر این گزارشات مربوط به جمعیت یهودیان
اشکنازی است ( .)35-30برای مثال نومیزو و همکاران
( )2012موارد به شدت نادری از سرطان پستان فامیلی
با جهش در سلولهای رده زایا از ژنهای  BRCA1و
 BRCA2گزارش کردند (هتروزیگوتی مضاعف) .اندک
افرادی با جهشهای زیانآور در ژنهای  BRCA1و
 BRCA2شناسایی شدند ( .)30برآورد شده است که
خطرات مرتبط با هر یک از این ژنها تا زمانی که ناقلین
به سن  10سالگی میرسند در زنان از  %10و در مردان
از  %0بیشتر است ( .)31 ،31به دلیل اینکه هر یک از
ژنهای  BRCA1و  BRCA2روی کروموزمهای
متفاوتی قرار دارند ،هر یک از این ژنها به طور جداگانه
به نسل بعد با احتمال  %50انتقال مییابند (.)31
جهشهای اثرگذار و توزیع ناقلین
اگرچه صدها جهش آسیبرسان نادر از ژن BRCA1
ارائه شدهاند ،اما شیوع و فنوتیپ جهش  BRCAدر
کشورها و نژادها متفاوت است ( .)40تفاوتهای عمده-
ای در فراوانی جهشهای اختصاصی در جمعیتهای
مختلف وجود دارد ( .)41این بدین معنی است که
درون جمعیتهای خاص ،برخی از جهشهای خاصی
متداول هستند و مختص مناطق جغرافیایی خاصی
هستند (جهشهای اثرگذار) .برای مثال در ایران
جهشهای  185delAGو  5382insCبرخالف
جهانی به شدت نادر میباشند ( .)42با این وجود در
جمعیت یهودیان اشکنازی ،سه جهش اثرگذار

نسبت BRCA1/BRCA2
در بیشتر مطالعات گزارش شده ،فراوانی جهشهای
 BRCA1از فراوانی جهشهای  BRCA2بیشتر بوده
است ( .)32 ،31 ،14در مقابل ،در مطالعه نلسون-
ماسک ( )2012نشان داده شد که جهش در ژن
 BRCA2بیشتر از جهشهای  BRCA1است (.)33
Rearrangements
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منجر به ترتیب مجدد 1شوند که شامل حذفیات بزرگ
(برای مثال اگزون  )1و اضافه شدن /دو برابر شدن می-
باشد ( .)21اکثریت مناطق کدکننده و نواحی اسپالیس
از این ژنها به طور معمول برای جهشها غربالگری
شدهاند .با این وجود تا به حال چندین گروه از این
حذفیات و آرایشهای مجدد ژنومی شناسایی شدهاند
که درون ژنهایی میباشند که تا به حال توسط روش-
هایی بر مبنای  PCRشناسایی نشدهاند (.)21

در مطالعه هال و همکاران ( )2001بزرگترین تجزیه و
تحلیل منتشر شده از نتایج تست ژنتیکی از بیماران
مورد آزمایش قرار گرفته نشان داد که در میان 40210
بیمار مورد بررسی قرار گرفته 5115 ،بیمار یکی از
جهشهای ژنی آسیبرسان  BRCAرا دارا بودند و در
مجموع  %51از بیماران ،ناقل جهش در ژن BRCA1
و  %42از بیماران ،ناقل جهش در ژن  BRCA2بودند
(.)31

 دکتر محمد مهدی کوشیار و همكاران

 187delAGو  5382insCاز  BRCA1و
 6174delTاز  BRCA2به خوبی شناسایی شدهاند و
در  %2/5از جمعیت برآورد شدهاند ( .)44 ،43این سه
جهش  %11-11از کل جهشهای شناسایی شده از این
جمعیت را در بر میگیرند ( .)45جهش  5382insCاز
 BRCA1در سرتاسر اروپا به عنوان یک جهش عمده
است و گمان میشود که در منطقه بالتیک حدود 31
نسل گذشته به وجود آمده است .در ایسلند ،جهشهای
 BRCA1نادر میباشند و جهشهای اثرگذار
 999del5از  BRCA2مسئول اکثریت سرطان
پستان/تخمدان هستند .در حدود  %0/4-0/0از جمعیت
ایسلند ناقل تک جهش اثرگذار  999delTCAAAاز
 BRCA2میباشند ( .)40در سوئد ،جهشهای
 ins53112و  del111201از  %15 ،BRCA1از
جهشها را در غربالگری بالینی به خود اختصاص داده-
اند و در دانمارک ،جهش  2514delCنشان داده شده
که تا  %11از کل جهشها از  BRCA1را شامل می-
شود ( .)41 ،41از دیگر جهشهای مختص منطقه
جغرافیایی خاص میتوان جهش اگزونهای  1و  11در
زنان هندی ،جهش اگزون  13در نژاد آفریقایی-
آمریکایی و جهش اگزون  11در نژاد آمریکای شمالی را
ذکر کرد (.)41-51

به طور تقریبی در اگزون  11شناسایی شدهاند (به طور
تقریبی  %00در ناحیه کدکننده از هر یک از این ژنها)
( .)30شواهدی از تنوعات خطر ابتالء به سرطان پستان
با موقعیت جهش درون هر ژن وجود دارد ( .)53در
مطالعه تامسون و ایستون ( 305 ،)2002خانواده به
منظور بررسی ارتباط بین موقعیت جهش و نسبت
سرطان پستان /تخمدان مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .نتایج نشان دادند جهشهایی که در بخش
مرکزی از ژن که ناحیهای به طول 4110-2401
نوکلئوتید را پوشش میدادند با خطر ابتالء به سرطان
پستان/تخمدان به طور معنیداری کمتر نسبت به
جهشها در نواحی دیگر در ژن مرتبط میباشند (.)53
ریسچ و همکاران ( )2000یک روند خطی از افزایش
خطر ابتالء به سرطان پستان در ارتباط با افزایش
جهش  BRCA1از ناحیه پایین دست گزارش کردند.
خطر ابتالء به سرطان تخمدان با جهشهای خارج از
منطقه کلستر ژن  BRCA2افزایش یافته بود .با این
وجود ،هیچ تفاوتی در ویژگیهای تومور میان
 BRCA1یا  BRCA2در ارتباط سرطانها بر مبنای
مکان جهش وجود نداشت (.)54
خطر ابتالء به سرطان پستان با جهشهای ژنی
BRCA
برای زنان

اثر موقعیت
1

احتمال ابتالء به سرطان پستان در زنانی که ناقل
جهشهای ژنی  BRCA1و  BRCA2میباشند،
باالست .در حضور یک جهش بیماریزای ،BRCA1
زنان  %00-15خطر تجمعی ابتالء به سرطان پستان و
 %40-00ابتالء به سرطان تخمدان را دارند .زنان ناقل
جهش  %50-00 ،BRCA2خطر ابتالء به سرطان
پستان و  %30خطر ابتالء به سرطان تخمدان را دارند
( .)50 ،55این ژنها مسئول حدود  %45از خانوادهها با
موارد متعددی از سرطان پستان و باالی  %10از
خانوادههایی با موارد هر دو سرطان پستان و تخمدان
میباشند (.)51 ،11
اوانس و همکاران ( 315 )2001خانواده غیر مرتبط با
جهشهای  BRCA1و  BRCA2را مورد بررسی قرار
دادند و ظهور سرطان پستان و تخمدان را در زنان ناقل

 BRCA1یک پروتئین چند دومینی میباشد که
احتمال درصد جهش آن در سرطانهای پستان فامیلی
و تخمدان زیاد است BRCA1 .اغلب در  3دومین یا
منطقه جهش مییابد .این دومینها شامل دومین
( Ringاگزون  ،)1-2یک ناحیه کد شونده توسط
اگزونهای  13-11و دومین ( BRCTاگزون )24-10
میباشند .دومین  Ringبه عنوان یک لیگاز یوبیکوئیتن
 E3عمل میکند .آمینواسیدهای کد شده توسط اگزون
 13-11شامل دومینهای باند شونده پروتئینی برای
تعدادی از پروتئینها است .دومین  BRCTیک دومین
باند شونده فسفو پروتئینی اختصاصی برای پروتئینهای
فسفریله شده توسط  ATM/ATRکیناز است (.)52
برای هر یک از ژنهای  %50 ،BRCA1/2از جهشها
Multi-domain protein
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جهش برآورد کردند .این مطالعه نشان داد ظهور
سرطان پستان تا سن  10و  10سالگی به ترتیب  01و
 %11/5برای  BRCA1و  15و  %11برای BRCA2
است .خطر ابتالء به سرطان تخمدان تا سن  10و 10
سالگی به ترتیب  00و  %05برای  BRCA1و  30و
 %31برای  BRCA2میباشد ( .)50در مطالعه چن و
پارمیجینی ( )2001میانگین تجمعی ظهور جهشهای
 BRCA1و  BRCA2در سن  10سالگی در ناقلین
جهشهای ژنتیکی  BRCA1و  BRCA2به ترتیب
 %51و  %41بود.)51( .
برای مردان
جهشهای ژنی  BRCAبه صورت اتوزومی غالب به
ارث میرسند .هر دو فرزند نر و ماده ژنهای جهش-
یافته را از والدینشان با شانسهای برابر به ارث میبرند.
در نتیجه ،ممکن است مردان ناقلین جهش باشند.
سرطان پستان در مردان بیماری نادری است .در
خانوادههایی با خطر باالی ابتالء به سرطان
پستان/تخمدان ،جهشهای ژنی  BRCA1و
 BRCA2برآورد شده است که با  %10و  %10از
سرطان پستان مردان در ارتباط است ( .)11ابتالء به
سرطانهای پستان ،پانکراس ،معده و خون در مردانی
که ناقلین جهش  BRCAمیباشند ،باالتر گزارش
شده است .خطر ابتالء به سرطان پروستات و پانکراس
به خصوص در مردان ناقلین جهش  BRCA2و سن
کمتر از  05سال افزایش مییابد (.)51
ارتباطات فنوتیپی  -ژنوتیپی و تفاوتهای
فنوتیپی بین موارد  BRCA1و BRCA2
ویژگیهای خاص آسیبشناسی و بالینی در ارتباط با
جهشهای  BRCA1یا  BRCA2موروثی مرتبط با
سرطان پستان وجود دارد ( .)00سرطان پستان در زنان
با جهشهای ژنی  BRCA1اغلب آسیبشناسی
متفاوتی نسبت به ناقلین جهش  BRCA2و سرطان
پستان غیرفامیلی نشان میدهد .برخی مطالعات
پیشنهاد میکنند که ناقلین جهش BRCA2در
سنین باالتری نسبت به همتایان خود که ناقل جهش-
های  BRCA1میباشند به سرطان پستان مبتال می-
شوند ( .)01بیماران با تومورهای مربوط به ،BRCA1

برخی مطالعات ژنی مرتبط با  BRCA1/2در
ایران
نعمتزاده و همکاران ( )2014جستجویی بر اساس
مقاالت چاپ شده تا ماه ژانویه  2014انجام دادند که
در پایگاههای Science ،MedLine PubMed
 Google ،Iranian Databaseو وب سایتها
موجود بودند و مرتبط با جهشهای ژنی BRCA1/2
از خانوادههای ایرانی بودند .این محققین  13مقاله از
این استراتژی جستجو به دست آورند که قابل انتخاب
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تمایزات توموری ضعیف ،تکثیر باال ،وضعیت گیرنده
استروئیدی منفی p53 ،و  HER-2/neuمثبت (-05
 ،)02بیان بیش از حد گیرنده فاکتور رشد اپیتلیال و
سیتوکراتین  0/5مثبت را نشان میدهند (.)01 ،00
با این حال ،به نظر نمیرسد تا هر همبستگی ژنوتیپی -
فنوتیپی بالینی مفید در سرطان پستان مرتبط با
 BRCA2باشد ( .)01همچنین ،شواهدی برای افزایش
خطر ابتالء به سرطان پستان در زنان با جهش
 BRCA1به ارث رسیده از طریق پدر در مقایسه با
جهش به ارث رسیده از طریق مادر وجود دارد .منشأ
جهش والدینی بر خطر ابتالء به سرطان در زنان با
جهش  BRCA2تأثیر نمیگذارد (.)01
نشان داده شده است که جهشهای ژنی  BRCA2به
طور معنیداری خطر باالتری را نسبت به جهشهای
ژنی  BRCA1برای ابتالء به سرطان پستان در مردان
ایجاد میکنند ( .)45در نتیجه موارد  BRCA1و
 BRCA2میتوانند با سطح باالیی از اطمینان توسط
استفاده از یک درخت تصمیمگیری با سن ،آنتیژن
 Ki67و گیرنده فاکتور رشد اپیتلیال تقسیمبندی
شوند ( .)00بیان تکثیر سلولی افزایش یافته و چرخه
سلولی مربوط به نشانگرها از تومورهای BRCA1
شناسایی شده است .تکثیر سلولی توسط  Ki67تعیین
شده ،نشان داده است که این تومورها بسیار تکثیری
میباشند ( .)10( )Ki-67<%05وان در گروپ و
همکاران ( )2000نشان دادند که ترکیبی از تکثیر باال
(بیان  )Ki67<%25و گیرنده فاکتور رشد اپیتلیال
مثبت در زنان جوانتر از  54سال در  %12از موارد از
جهش  BRCA1قابل پیشبینی میباشند (.)00
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 c.825G>Cو  c. 966T>Cبودند ( .)12یاسائی و
همکاران ( )2001در مطالعهای  13بیمار مبتال به
سرطان پستان و یا سن زیر  45سال را در تهران جهت
تشخیص جهشهای ژنی در اگزون  13 ،11 ،5 ،3 ،2و
 20مورد بررسی قرار دادند و  2بیمار ( )%2/5دارای
جهش ژنی  185delAGبودند ( .)13در نتایج گزارش
شده از مهدیپور و همکاران ( )2000بر روی 400
بیمار مبتال به سرطان پستان هیچ ناقلی از جهش ژنی
 5382insCمشاهده نشد ،در عوض جهش ژنی
 185delAGرا در  2بیمار ( )%0/5شناسایی شد
( .)14فتاحی و همکاران ( )2001فراوانی جهشهای
ژنی  185delAGو  5382insCرا در سرطان فامیلی
و تکگیر در  5استان جنوب ایران مورد بررسی قرار
دادند و  250زن دارای سرطان پستان همهگیر و 55
زن دارای سرطان پستان با سابقه فامیلی و  200زن
سالم شامل گروههای مورد نظر بودند .جهشهای ژنی
مورد نظر در این گروهها یافت نشد ( .)15قربانپور و
همکاران ( )2010به منظور بررسی نقش جهشهای ژن
 BRCA1در سرطان پستان تکگیر در شهر کرمانشاه
از تکنیک  PCR-SSCPاستفاده کردند و در مطالعه
آنها از  30نمونه مورد مطالعه 4 ،بیمار ( )%13/3دارای
جهش در اگزون  5و  2بیمار ( )%0/1دارای جهش در
اگزون  11Bبودند (.)10

بودند .در کل میزان جهش ژنی  BRCA1برای
بیماران زن مبتال به سرطان پستان %31/1
( )1113/311تعیین شد و میزان این جهش ژنی در
بیماران مرد کمتر از  %0/01بود 1 .جهش ژنی از
3419G > A, c. c.4837A > G, c.( BRCA1
3119G > A, c. 2612C > T, c. 3113A > G,
 c. 2311T > C, c. 4301T > Cو c.4308T >C
) و یک جهش  )c. 6494G > C( BRCA2در
موارد متعددی یافت شدند و نماینده جهشهای اثرگذار
کاندید شناسایی شدند (.)11
کوشیار و همکاران ( )2013جهشهای ژنی اثرگذار
 185delAGو  5382insCاز  BRCA1را در 31
بیمار زن مبتال به سرطان پستان و  21زن سالم با خطر
باال مورد بررسی قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که
هر دو جهش ژنی در هر دو گروه از زنان وجود دارد2 .
بیمار از  31بیمار مبتال به سرطان پستان ( )%5/1و یک
بیمار از  21خویشاوندان ( )%3/4ناقل جهش ژنی
 185delAGبودند و یک بیمار ( )%2/0ناقل جهش
 5382insCبودند .بهعالوه  2بیمار ( )%2/0و 3
خویشاوند ( )%10/3ناقل جهشهای طبقهبندی نشده
در ژن  BRCA1بودند (.)42
کشاورزی و همکاران ( )2012جهشهای ژنی
 BRCA1/2را در  15بیمار با خطر باال را با روش
توالییابی مستقیم از کل منطقه اینترون و اگزون مورد
بررسی قرار دادند و  21جهش جدید را شناسایی
کردند .اکثریت جهشها در اگزون  13( 2مورد) و
اگزون  1( 11مورد) از ژن  )%10( BRCA1شناسایی
شد و  4جهش ( )%20در ژن  BRCA2شناسایی شد
( .)32صالحگوهری و همکاران ( 1 )2012جهش ژنی را
در اگزون  2و بخشی از اگزون  11ژن  BRCA1از 30
بیمار در استان کرمان شناسایی کردند که بیشترین این
جهشها ( )%20شامل حذف یک آدنین ( c.
 )1017delAو اضافه شدن یک سیتوزین ( c.
 )969InsCبود .همچنین جایگزینی تیمین به جای
آدنین ( )c. 999T> Aدر  %0/1از افراد مورد مطالعه
شناسایی شدند .دیگر جهشهای ژنی که شامل
جایگزینیهای نوکلئوتیدی بودند شامل ،c. 822T>A
،c.792A>C ،c.969A>T ،c. 1068A>G

غربالگری سرطان پستان ارثی
غربالگری برای سرطان پستان در ناقلین  BRCA1و
 BRCA2شامل بررسی ساالنه تصویربرداری رزونانس
مغناطیسی ( )MRIمیباشد .حساسیت  MRIنشان
داده شده که از ماموگرافی بیشتر است .در مطالعه وارنر
و همکاران ( )2011شیوع سرطان پیشرفته ( 2سانتی-
متر یا گروه مثبت) توسط یک دوره  0ساله در زنان
ناقل جهش  ،BRCAافرادی که به طور منظم
غربالگری  MRIانجام دادند به میزان  %10کاهش
یافته بود .غربالگری  MRIباید ساالنه از سن 25-05
سالگی انجام شود .ماموگرافی یک جایگزین کمهزینه
است .اما در مطالعات همگروهی از ناقلین ،BRCA
افرادی که فقط توسط ماموگرافی غربالگری شدند،
نشان داده شده که میزان سرطان به طور غیرقابل
05

سرطان پستان به دلیل شیوع باال ،یکی از پرهزینهتررین
بیماریها بوده و صدمات اجتمراعی و مسرائل اقتصرادی
آن برای جامعه ما بسیار حائز اهمیت میباشد .از طرفی
زنان بره عنروان مرادر ،یکری از ارگران تشرکیل دهنرده
خانواده در جامعه میباشند و ایرن بیمراری افرراد را در
سنین حداکثر فعالیت فردی و اجتماعی درگیر میکنرد
که در صورت عدم تشرخیص و عردم درمران بره موقرع،
بدون استثناء فرد مبتال را به کام مرگ خواهد کشاند .از
آنجایی کره ایرران در قسرمت میانره آسریا قررار دارد و
سرطان پستان در بین زنان ایرانی پنجمین عامل عمرده
مرگ و به عنوان اولین سررطان در میران سررطانهرای
تشررخیص داده شررده شررناخته شررده اسررت ،اهمیررت
شناسایی افراد مبتال در مراحل اولیه ایرن اسرت کره در
صورت تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه و انجام
درمان مناسب ،طول عمر بیش از  %10از مبتالیان براال
خواهد رفت .با تشخیص زودرس سررطان پسرتان مری-
توان هزینههای اقتصرادی را کراهش داد ،همچنرین برا
تشخیص زودرس سرطان پستان ،احتمال بیشتری برای
درمان و افزایش طول عمر افرد مبرتال وجرود دارد (،14
 .)15همچنین ،در راستای تشخیص و پیشبینری افرراد
مبتال به سرطان پستان با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی
میتوان گام مهمی برداشت.
حدود یک دهه از زمران کشرف ژنهرای BRCA1/2
مرریگررذرد .ژنهررای  BRCA1/2برره عنرروان ژنهررای
سرکوبگر تومور میباشند و جهشهرایی از ایرن ژنهرا
میتوانند منجر به سرطان پستان فامیلی شوند .بسیاری
از مطالعررات نشرران دادهانررد کرره ژنهررای  BRCA1و
 BRCA2به خوبی میتواننرد بره عنروان مرجعری بره
منظور شناسایی و غربالگری بیمراران سررطانی از افرراد
سالم حتی در مراحل اولیه مورد اسرتفاده قررار گیرنرد.
این ژنها یکی از اولین ژنهایی میباشرند کره مسربب
سرطان پستان میشوند .فراوانی باالی جهشهرای ژنری
 BRCA1و  BRCA2نشرران مرریدهررد کرره وقترری
محصول ژن به صورت ناقص درآید ،منجر به ایرن مری-
شود که عملکرد خود را از دست دهد و سرطان پسرتان
پدیدار شود.

پیشگیری از سرطان پستان ارثی
استراتژی پیشگیری در دوره فاصله زمانی کوتاه مدت
که محافظت را در دوره بلندمدت ارائه میدهد ،ایدهآل
خواهد بود .استراتژیهای پیشگیرانه را میتوان به دو
بخش تقسیم کرد .یک بخش مربوط به افرادی است که
ارائه حفاظت گذرا و بخش دیگر مربوط به افرادی است
که ارائه حفاظت مادام العمر به آن پیشنهاد میشود
( .)11جراحی حفظ پستان ،درمان انتخابی برای مراحل
 Iو  IIسرطان پستان در دنیا است ( .)11ماستکتومی
پیشگیرانه تقریباً حفاظت کامل را در برابر سرطان
پستان ارائه میدهد که در این روش قسمت زیادی از
بافت پستان یا همه بافت پستان را از بدن خارج می-
کنند (.)11
در مطالعه اکبری و همکاران ( )2001در ایران که بر
روی بقاء  5و  10ساله در بیماران سرطان پستان
ماستکتومی شده در مقایسه با جراحی حفظ پستان
انجام شد ،بقاء  5ساله بیماران با جراحی حفظ پستان
 %11در کشورهای توسعه یافته بود ،لذا به عنوان
بهترین انتخاب در مدیریت بیماران سرطانی ایران در
مراحل  Iو  IIو حتی  IIIبیماری توصیه میشود (.)10
در زنانی که ماستکتومی پیشگیرانه را انتخاب نمیکنند،
شیمی درمانی پیشنهاد میشود .در زنان ،پیش از
یائسگی ثابت شده است که تاموکسیفن
( )Tamoxifenیک داروی شیمی درمانی مناسب
است .برای زنان پس از یائسگی ،رالوکسیفن
( )Raloxifeneجایگزینی برای تاموکسیفن است
( .)11تاموکسیفن نشان داده شده که با یک کاهش
 50-10درصدی در افراد ناقل  BRCA1و BRCA2
مرتبط است ( )11سایر عوامل پیشگیرانه شیمی درمانی
)Poly(ADP-ribose
مهارکننده
شامل
 PARP( polymeraseو مهارکننده denusomab
 RANKLمیباشد (.)13 ،12
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 ژنهای  BRCA1و  BRCA2در سرطان پستان

منتظرهای باالتر است .زمانی که  MRIساالنه انجام
شود ،دقت تشخیص های مبتنی بر ماموگرافی را
افزایش می دهد (.)11

بحث
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در سلولهای طبیعی ،ژنهای  BRCA1و BRCA2
به جلوگیری از سرطان کمک میکنند و نقرش خرود را
توسط ساخت پروتئینهایی انجام میدهند که سلولهرا
را از رشد کردن غیرقابل کنترل محافظت میکنند .حال
اگر در این ژنهرا جهرش ایجراد شرود ،باعرث سررطان
پستان میشوند و اگر یک کپی از این ژنهرا از والردین
به ارث برسند ،خطر ابتالء به سرطان پستان در فرد باال
میرود .بسیاری از مطالعات غربالگری نشان دادهاند کره
میزان جهشهای  BRCA1در حدود  %45-0اسرت و
این میزان جهش در خانوادهای با سرطان پستان از  1تا
 %35متغیر میباشد (.)10
سلولهای فاقد  BRCA1و  BRCA2قادر به تعمیرر
رشتههای شکسته شده  DNAتوسط فرآیند نوترکیبی
هومولوگ نیسرتند و بنرابراین فرآینرد تعمیرر از طریرق
مسیرهای مستعد خطا مانند پایانه اتصال غیر هومولوگ
انجام میشود .این سلولها ممکن است دچار جهش در
طی تعمیر رشته  DNAشوند و اغلب دچار آرایشهای
مجدد کروموزومی تجمعی در طی روند تقسریم سرلولی
شوند ( .)11اکثریت ترتیب مجدد منجر به مرگ سرلول
میشود و در برخی از مروارد سرلولهرای جهرشیافتره
دختری ثابت میباشند و منجر به ظهور دودمان سرلول
غالب میشروند کره قابلیرت تقسریم سرلولی مسرتقل و
امکان متاستاز را به دست میآورد که دو مورد از نشانه-
های سرطان میباشند .همچنین نشان داده شده اسرت
که  BRCA1بررای فعرالسرازی مرحلره  Sو G2/M
چرخه سلولی توقف یافته بعرد از آسریب  DNAمرورد
نیاز است ( .)10عالوه بر این ،نقرشهرای  BRCA1در
تنظیم رونویسی و تکثیر از طریق ارتباطرات برا ،CTIP
 ،p300 ،ZBRKگیرنررده اسررتروژن (،HDAC ،)ER
 ،p53 ،Rbهولو آنزیم  RNAپلیمراز ،cyclinD1 ،II
 c-mycو حررداقل یررک عضررو کمررپلکس Swi/Snf
میانجیگری میشود (.)11
مطالعاتی که تاکنون در ایرران برر روی  BRCAانجرام
شررده اسررت اگرچرره برررای تعیررین طیررف جهررشهررای
 BRCAدر بیماران ایرانی مبرتال بره سررطان پسرتان
کمک کننده است ،اما با محدودیتهایی از قبیرل عردم
ارائرره راهکارهررای پیشررگیری مناسررب ،غربررالگری و

استراتژیهای مشراورهای برر مبنرای دادههرای جهرش
موجود روبهرو بودهاند .بنابراین باید مطالعات بیشتر و برا
گروههای آزمایشی بزرگ ترر بره منظرور تعیرین میرزان
جهش  BRCAو تعیرین جهرشهرای بنیرانگرذار در
جمعیت ایران انجام گیرد ،چون اثر بسیاری از جهرش-
های  BRCAروی پرروتئین هنروز ناشرناخته اسرت و
پیشگویی پیامدهای آن روی سرطان پستان و تخمدان
مشکل است .بنابراین پیشنهاد میشود که تعداد زیرادی
افراد تحت آزمایش ژنتیکی برای جهرشهرای BRCA
قرار گیرند تا نتایجشان گزارش کننده جهشهایی باشرد
کرره دارای اهمیررت بررالینی اسررت و منجررر برره ارائرره
راهکارهایی در ارزیابی ریسک ،مشراوره و مراقبرتهرای
پیشگیرانه باشد .همچنین در بحرث اسرتراتژی کراهش
خطر سرطان پستان در زنران برا خطرر براالی سررطان
پستان و تخمدان ،متخصصان سرطان پستان ،مشراوران
ژنتیک ،غددشناس زنان و زایمان و پزشکان مراقبتهای
بهداشتی اولیه نقش مهمی دارند .ارزیابی عوامرل خطرر
بیماری زایی و به دست آوردن تاریخچره خرانوادگی ،دو
مرحله مهم در ارزیابی خطر ابتالء به سررطان پسرتان و
تخمدان میباشند .اگرچه آزمایش ژنتیک میتواند افراد
با خطر باالی سررطان پسرتان و تخمردان را تشرخیص
دهد ،با اینحال تستهای ژنتیکی ممکرن اسرت %100
دقیق نباشد .اگر نتیجه یرک تسرت منفری باشرد ،یرک
شخص هنوز احتمال ابتالء به سررطان پسرتان را دارد و
اگر نتیجه یک تست مثبت باشد هنوز  %15-20احتمال
مبتال نشدن فرد به سرطان پستان وجود دارد .همچنین
تست ژنتیکی گران میباشد و هزینه آن از  400دالر ترا
 3000دالر بسته به نوع تسرت متفراوت اسرت .برا ایرن
حال ،مطالعات بیشتری به منظور روشن کردن ماهیرت
 BRCA1/2و سرطان پستان ارثی مورد نیاز است.

نتیجهگیری
ژنهای  BRCA1/2اهمیت و تأثیر زیادی در بروز و
پیشرفت سرطان پستان دارند و میتوان این ژنها را به
عنوان شاخصهای مولکولی در تشخیص زودهنگام
سرطان پستان معرفی کرد و به طور گسترده از این
ژنها در آزمایشگاههای تشخیص طبی به عنوان یک
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 در سرطان پستانBRCA2  وBRCA1  ژنهای

 وBRCA اطالعات بیشتری در مورد شیوع جهشهای
تأثیر آن در جمعیت کلی وجود داشته باشد و مسائلی
مانند اثربخشی غربالگری که شامل طبقهبندی خطر
 استفاده از حمایتهای سیستم و پذیرش بیمار و،ابتالء
. باید در نظر گرفته شود،آموزش است

روش تشخیص در مراحل ابتدایی سرطان پستان به
 بنابراین.منظور تجویز داروهای مناسب استفاده کرد
 وBRCA1 شناسایی جهشهای ژنی ناقلین
 در برنامههای مدیریت بالینی سرطان پستانBRCA2
در خانوادههایی با تاریخچه فامیلی سرطان پستان
دارای اهمیت بهخصوصی است و غربالگری برای
جهشهای این دو ژن در برنامههای بالینی به طور
-معمول پیشنهاد میشود تا از عود سرطان اولیه پیش
گیری شود و در مرحله دوم از سرطان پستان و
تخمدان جلوگیری شود که نیازمند این است تا
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