
آزمایش BRCA بر روی تومور
Tumor BRCA Testing

سرطان تخمدان یک بیماری بالقوه کشنده است. حدود ٪٧٠ زنان مبتال در مدت ٣ سال اول پس از تشخیص بیماری، دچار اولین عود 
می شوند و با وقوع هر عود پیش آگهی سرطان به طور مداوم بدتر می شود (١، ٢). میزان بقای ٥ ساله سرطان تخمدان کمتر از ٥٠ درصد 

است و این سرطان بیشترین میزان مرگ و میر را درمیان سرطان های زنان دارد (٣).

تحت نظر داشتن بیمار پس از اتمام شیمی درمانی یک رویکرد شایع در این بیماری محسوب می شود. با این حال سرطان در بیشتر 
زنان عود می کند. اضافه کردن شیمی درمانی جدید پس از هر عود، طول مدت بدون درمان (treatment free interval) بعدی را 
کاهش می دهد (٤). بنابراین، این رویکرد ممکن است برای زنان مبتال به سرطان تخمدان BRCA مثبت کافی نباشد. دستورالعمل های 

جدید توصیه می کنند که تمامی زنان مبتال به سرطان تخمدان آزمایش BRCA انجام دهند. 

          اهمیت انجام آزمایش BRCA در زنان مبتال به سرطان تخمدان

آزمایش BRCA می تواند به تعیین درمان زنان مبتال به سرطان تخمدان و همچنین شناسایی اعضایی از خانواده که در 
معرض خطر هستند، کمک کند. شناسایی جهش های ژن BRCA می تواند پیامدهای بسیار مهمی برای بیمار و جامعه داشته 

باشد.

١- آزمایش BRCA می تواند در خصوص پیش آگهی سرطان اطالعات ارائه کند، زنان دارای جهش BRCA طول مدت بدون 
درمان (treatment free interval) طوالنی تری دارند و به درمان شیمی درمانی بر پایه پالتینوم (platinum-based) به

 طور متفاوت پاسخ می دهند (٥). 

٢- آزمایش BRCA می تواند انتخاب های درمانی جدیدی را مطرح سازد، که می تواند شانس مدت طوالنی تر بقای بدون 
پیشرفت (progression free survival) را برای بیمارانی که دچار عود شده اند، مطرح سازد. یک نمونه از این نوع درمان

 ها، مهار کننده های آنزیم PARP مانند االپاریب (Olaparib) است (٥). به دلیل اختالل توانایی ترمیم سلول های توموری 
این  دلیل،  به همین  PARP هستند.  آنزیم  به  وابسته   DNA آسیب های  ترمیم  برای  این سلول ها   ،BRCA دارای جهش 

تومورها ممکن است به طور ویژه نسبت به مختل کردن سیستم ترمیم PARP حساس باشند (٦، ٧).

٣- آزمایش BRCA می تواند امکان انجام آزمایش ژنتیکی پیش بینی کننده و پیشنهاد انجام غربالگری و جراحی کاهش
 دهنده خطر را برای اعضایی از خانواده که در معرض خطر هستند، در اختیار بگذارد، تا احتمال ایجاد سرطان پستان و/ یا 

تخمدان به حداقل برسد.

BRCA انواع جهش          

ارثی نیستند و  اکتسابی (سوماتیک) باشند. جهش های سوماتیک  یا   (germline) ارثی BRCA ممکن است  جهش های 
بدون سابقه خانوادگی رخ می دهند. جهش های سوماتیک در تومور سرطانی ایجاد می شوند. جهش های سوماتیک فقط از 
طریق آزمایش تومور شناسایی می شوند (٨). جهش های ارثی (germline) را هم از راه آزمایش خون و هم از راه آزمایش 

تومور می توان شناسایی کرد (٨).
حدود ٪١٥ احتمال دارد که زنان مبتال به سرطان تخمدان دارای جهش BRCA ارثی (germline) باشند (٩). به عالوه، حدود 

٪٧ احتمال وجود جهش BRCA سوماتیک مطرح است (١٠).
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          اهمیت آزمایش BRCA بر روی تومور

 BRCA1/2 بر روی تومور، توانایی شناسایی جهش های BRCA به دلیل حساسیت بیشتر تکنیک مورد استفاده در آزمایش
هم سوماتیک و هم ارثی (germline) وجود دارد. بنابراین، این آزمایش شانس شناسایی جهش در بیماران مبتال به سرطان 

تخمدانی را فراهم می سازد که ممکن است ناشناخته باقی بمانند.

آزمایش BRCA را برای همه بیماران مبتال به سرطان تخمدان انجام دهید تا جهش های سوماتیک و 
germline را شناسایی کنید (١١، ١٢). نتایج این آزمایش می تواند بهترین برنامه درمانی را برای بیمار شما 

مطرح کند و امکان پذیر بودن پیامدهای متفاوتی را برای او فراهم سازد (١٣، ١٤).


