
چندیـــن گزینه برای کنترل خطر ابتال به ســـرطان در چنین 
افرادی وجود دارد. چکاپ�های پیوسته با مراجعه به پزشک 
متخصص˛ جراحی�های پیشـــگیرانه و درمان�های دارویی از 

جمله این روش�ها هستند.

BRCA+ آزمایــش ژنتیــک
برای بررسی سرطان پستان و تخمدان وراثتی

در بعضی موارد بدنبال انجام آزمایش ژنتیک جهش�هایی 
پیدا می�شوند که قبال مرتبط با سرطان گزارش نشده�اند و 
از آن تحـــت عنوان "تغییر ژنتیکی با اهمیت نامشـــخص" 
یاد می�شـــود. مشـــاهده چنیـــن رویدادی نیاز به مشـــاوره 

ژنتیک و گذشت زمان برای انجام تحقیقات بیشتر دارد.

تغییر با اهمیت بالینی نامشخص

چکاپ�های پیوسته
معاینه پســـتان توسط فرد متخصص هر ۱۲-۶ ماه 

از ۲۵ سالگی
انجام MRI ساالنه پستان از ۲۵ سالگی

جراحی�های پیشگیرانه
برداشـــتن بافـــت (پســـتان˛ تخمـــدان و لوله�های 

فالوپ) در معرض خطر
مداخالت دارویی

مصـــرف برخی از داروهای کنترل کننده و به تاخیر 
اندازنده وقوع مجدد سرطان (مانند تاموکسیفن)

اقدامات توصیه شده در افراد حامل جهش در ژن های
BRCA1/2

انجام MRI ساالنه پستان از ۳۰ سالگی

اقدامات توصیه شـــده در افراد حامـــل جهش در ژن 
PALB2

کنترل خطر ابتال به سرطان در افراد حامل جهش 
BRCA1/2 | PALB2 | CHEK2در ژن های

منحصر به فرد
نتایـــج آزمایـــش +BRCA امکان انجـــام مداخالت 
پزشـــکی اختصاصی بیمـــار با هـــدف کاهش خطر 

ایجاد سرطان را فراهم می�کند.
اثربخش

تحت نظر داشـــتن و چـــکاپ های پیوســـته افراد 
حامل جهش و به حداکثر رساندن مراقبت پزشکی 

و افزایش اثربخشی بالینی.
مقرون به صرفه

بهبود قابل توجه پیامد بیمار و کاهش هزینه های 
پزشکی از طریق تشخیص و درمان زودتر سرطان.

آگاهی بخش 
مشـــاوره بیماران و اعضای خانواده آن�ها درباره علل 
ــی الگـــوی ســـرطان پســـتان و یا تخمـــدان در  اصـل

خانواده آن�ها.
بازدارنده

جلوگیری از انجام مداخالت پزشـــکی غیرضروری بر 
روی اعضـــای خانـــواده که جـــواب آزمایش جهش 

خانوادگی آن�ها منفی است.
ساده

قابل انجام بر روی ۴ تا ۶ میلی�لیتر خون 

فواید انجام آزمایش

انجام MRI ساالنه پستان از ۴۰ سالگی

اقدامات توصیه شـــده در افراد حامـــل جهش در ژن
CHEK2

راهنمای بیماران



جواب�هـــای احتمالـــی آزمایـــش به چـــه معنا 
هستند؟

تغییــرات ژنتیکــی 

از   BRCA2 و   BRCA1 ژن�هـــای  در  ژنتیـکــی  تغییـــرات 
مهمترین عوامل خطر ابتال به ســـرطان پستان و تخمدان 
ارثی هستند. افرادی که یک تغییر ژنتیکی بیماری�زا را به 
ارث برده�انـــد خطـــر ابتـــال بـــه ســـرطان در آن�هـــا به�طور 
چشـــمگیری افزایـــش می�یابـــد. شناســـایی ایـــن افراد در 
معـــرض خطر می�تواند منجر به کاهش خطر و تشـــخیص 
زودهنـــگام شـــده و باعث افزایش شـــانس درمان شـــود. 
 BRCA1/2 اگرچه تغییرات ژنتیکی در ســـایر ژن�ها غیر از
به�ندرت رخ می�دهنـــد، اما می�توانند در افزایش خطر ابتال 
به سرطان پستان و تخمدان ارثی دخیل باشند (شکل ۱).

آزمایـــش +BRCA عالوه بـــر ارزیابی ژن�هـــای BRCA1 و 
BRCA2، دو ژن PALB2 و CHEK2 را کـــه از شـــایعترین 
ژن�های جهش یافته در بیماران مبتال به ســـرطان پستان 
بعـــد از ژن�های BRCA1 و BRCA2 می�باشـــند را نیز مورد 
بررســـی قرار می�دهد. جهش�های ژنتیـکــی مربوط به ۸۰٪ 
موارد ســـرطان پستان وراثتی در یکی از این چهار ژن مورد 

بررسی در این آزمایش قرار دارد (شکل ۱).

 BRCA1/2 از آنجایی�که  جهش در ژن های
در یک جامعه بسیار به ندرت روی می�دهد 
بیشـــتر محققان بر این باورند که آزمایش 
ژنتیـــک برای افراد ســـالم تنهـــا در صورتی 
انجام شـــود که وجود ســـابقه خانوادگی در 
فرد امـــکان وجود جهش�هـــای بیماری�زا در 

ژن�های فوق را نشان دهند. 
فاکتور�هـــای مختلفـــی وجـــود دارنـــد کـــه 
براســـاس آن�ها می�تـــوان تخمین زد که آیا 
ســـابقه خانوادگی فرد می�توانـــد با احتمال 
وجود جهش�هـــای بیماری�زا در ژن�های فوق 

مرتبط باشد یا خیر.

چه کسانی نیاز به انجام آزمایش 
ژنتیک +BRCA دارند؟
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 شـــکل ۱:  فراوانی جهش�هـــای بیماری�زا در ژن�های 
سرطان پستان بر اساس ۱۶ مطالعه انجام گرفته بر 
روی بیمـــاران مبتال به ســـرطان پســـتان وراثتی در 

جوامع مختلف.

این فاکتور�ها عبارتند از:

جـــواب مثبـــت بدین معنا اســـت که فرد 
آزمایش شـــده، حامل جهش بیماری�زا در 
یـکــی از ژن�های PALB2 , BRCA1/2 یا CHEK2  اســـت و در 
نتیجـــه احتمـــال ابتالی این فرد به ســـرطان�های مشـــخصی 
بیشـــتر اســـت. با این حال مثبت بودن این آزمایش در فرد 
ســـالم نمی�تواند گویای این باشـــد که فرد حتما به ســـرطان 

می�شود.  مبتال 

آزمایـــش ژنتیک مثبـــت همین طور می�تواند برای نســـل�های 
بعـــدی هم مهم تلقی گردد. به عنوان مثال هم زن و هم مرد 
حامـــل جهـــش بیمـــاری�زا در ژن�هـــای BRCA1/2 چنانچه حتی 
خودشـــان به ســـرطان مبتال نشـــوند با احتمال ٪۵۰ می�توانند 

این جهش بیماری�زا را بـــه فرزندان خود منتقل کنند.

همیـــن طور چنانچـــه فردی متوجه شـــود کـــه دارای جهش 
بیمـــاری�زا در ژن�هـــای فوق اســـت این بدین معنا اســـت که 
خواهـــران و بـــرادران وی نیز هر یک بـــه احتمال ٪۵۰  ممکن 

اســـت جهش فوق را به ارث برده باشند.

مثبت

جواب منفـــی بدنبال انجام آزمایش ژنتیک 
تا حدودی به سابقه سرطان در خانواده فرد 
و همین طور وجود و یا عدم وجود فرد یا افرادی در خانواده که 
حامل جهش در ژن BRCA1/2 و یا دیگر ژن�های شناخته شده 

مرتبط با ابتال به سرطان هستند در ارتباط است. 

چنانچـــه در خانواده درجه یـــک و یا دو، عضوی از خانواده وجود 
 PALB2 , BRCA1/2 داشـــته باشد که حامل جهش بیماری�زا در
و یـــا CHEK2 باشـــد در ایـــن صـــورت جواب منفی فـــرد معنی 
مشـــخصی دارد. این بدین معنا اســـت که فرد جهشی را که در 
خانواده باعث ایجاد ســـرطان شده اســـت را دارا نمی�باشد و آن 
جهش را به نسل بعد خود نیز منتقل نخواهد کرد. خطر ابتالی 
فردی به ســـرطان با چنین شرایطی مشـــابه باقی افراد معمولی 

جامعه است. 

منفـی
وجود ابتال به سرطان پستان قبل از سن ۴۵ سالگی
ابتال به سرطان پستان دوطرفه قبل از سن ۵۰ سالگی

ابتالی فرد به صورت همزمان به سرطان پستان و 
تخمدان و یا وجود رویداد مشـــابه در یکی از افراد 

خانواده
چندین مورد ابتال به سرطان پستان در یک خانواده

دو و یا بیش از دو مورد ابتال به ســـرطان مرتبط با  
 BRCA1/2 در یک فرد از خانواده

وجود سرطان پستان در فرد مذکر خانواده
هورمونـــی  گیرنـــده  ســـه  هـــر  بـــودن  منفـــی 

(ER/PR/HER2) با سن ابتال قبل از ۶۰ سالگی


