تست تغییرات ژنتیکی  BRCA1و BRCA2
پیش آگهی ژنتیکی و پیشگیری از بروز سرطان پستان و تخمدان
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سرطان پستان:

يكي از مهمترين وشايعترين بيماريها در زنان است ولی بيشتر تودههاي پستان ،سرطاني نيستند .درمان
سرطان پستان هميش��ه به برداشتن پستان منتهي نميشود و در مراحل اوليه بيماري با درمانهاي جديد
شانس بهبودي واقعي وجود دارد.
سرطان پستان شايعترين علت مرگ زنان در محدوده سني  35تا  55سالگي را تشكيل ميدهد .عواملی که
باعث افزایش ابتال به سرطان پستان می شوند شامل سن باال ،سابقه فاميلي ،نازايي ،اولين حاملگي باالي سن
 30سال ،مصرف غذاهاي حاوي چربي حيواني زياد و  ...مي باشند .بسياري از اين بيماران در مراحل اوليه
عالئم باليني چنداني نداشته و بيماري بوسيله معاينة جراح و انجام ماموگرافي مشخص مي شود .شناسایی
سرطان در مراحل اولیه موفقيت درمانی بيشتري به همراه خواهد داشت.
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تست ماموگرافی:

یک رادیوگرافی س��اده از پستان جهت تشخیص زودهنگام توده های غیر
قابل لمس پستان است .حساس��یت ماموگرافی حدود  62-76درصد برای
شناس��ایی سرطان پستان در افراد  40تا  49سال می باشد .این حساسیت
حدود  85درصد در افراد باالی  50سال است.

تست :MRI

نوعی تصویربرداری مغناطیسی است که دارای  77درصد حساسیت برای
شناسایی سرطان پستان است و همراه کردن دو تست ماموگرافی و MRI
با یکدیگر حساسیت شناسایی سرطان پستان را به  94درصد میرساند.
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 BRCA1و BRCA2

دو ژن موجود در بدن هستند که جهش (اختالل ژنتیکی) در آنها می تواند منشاء بروز سرطان پستان و
تخمدان باشد.
 ) 3-1از نظ��ر وراثتی ش��انس ب��ه ارث بردن جهش در  BRCA1و  50 BRCA2درصد اس��ت .این بدان
معناست که یک فرد دارای این جهش 50 ،درصد امکان دارد که این جهش را به فرزندان خود انتقال دهد.
پس اگر دارای این جهش هس��تید  50درصد احتمال دارد که هر یک از خواهران ،برادران و فرزندان شما
نیز دارای این جهش باشند.
 ) 3-2اگر تست  BRCA1و  BRCA2مثبت باشد تا  87درصد شانس ابتال به سرطان پستان باال میرود
همچنین احتمال بیش��تری برای گرفتن سرطان مجدد پس از بهبود وجود دارد .مهمتر اینکه احتمال گرفتن
سرطان در سن کمتر نیز با حضور جهش در  BRCA1و  BRCA2افزایش مییابد.
 )3-3تس��ت  BRCA1و  BRCA2به روش  Next generation sequencingانجام می ش��ود .این روش،
شامل آنالیز کامل دو ژن مذکور می باشد.

* پس از انجام آنالیز کامل ژنهای  BRCA1و  BRCA2مثبت یا منفی بودن جواب تست با روشهای
پیشرفته دیگر مقایسه و تایید میگردد.
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 )3-4در صورت مثبت بودن تست  BRCA1و  BRCA2برای پیشگیری یا شناسایی سرطان در مراحل اولیه
راهکارهایی به شرح ذیل وجود دارد:
 معاینه بالینی هر  6تا  12ماه یکبار، ماموگرافی و  MRIسالیانه، کاهش ریسک ابتال با دریافت دارو، جراحی، انجام تست برای خانم های فامیل درجه اول فرد مثبت برای BRCA1و  BRCA2و داشتن پیش آگهی ژنتیکی،
آگاهی از وجود این راهکارها و مش��ورت با پزشک معالج میتواند
در اتخاذ بهترین تصمیم و انجام روش پیشگیری کننده به فرد کمک
کند .همچنین شناسایی سرطان در مراحل اولیه در درمان موفق آن
نقشی بسزا دارد و هزینههای ثانوی درمان را پایین میآورد.
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تشخیص سرطان تخمدان:
ح��دود  2 -1درص��د از خانم ه��ا در مقطعی از
زندگیشان مبتال به س��رطان تخمدان میشوند و
ح��دود  11تا  15درصد از ای��ن موارد مربوط به
ژن های  BRCA1و  BRCA2می ش��ود .به طور
معمول این سرطان زنان باالی  ۵۰سال را درگیر
میکند .متاس��فانه سرطان تخمدان عالئم خاصی
ن��دارد و همین باع��ث تاخیر در شناس��ایی این
سرطان میشود.
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 ultrasoundو تومور مارکر :CA125

دو روش غربالگری برای تش��خیص س��رطان تخمدان هستند.
 CA125یک تومور مارکر اس��ت که میزان آن در س��رم خون
اندازهگیری میشود.
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اگر تست  BRCA1و  BRCA2مثبت باشد تا  44درصد شانس ابتال به سرطان تخمدان افزایش
مییابد .نظارت پزشک و انجام روش های غربالگری میتواند کمک کند.

کالم آخر :برای انجام تس��ت  BRCA1و  BRCA2که پیش آگهی ژنتیکی قبل از بروز س��رطان پس��تان و
تخمدان می دهد به  10میلی لیتر خون نیاز است که در لوله حاوی  EDTAگرفته میشود و باید در دمای 4
درجه سانتی گراد ،حداکثر تا  24ساعت ،به آزمایشگاه منتقل شود.
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