
آزمایش BRCA در سرطان پروستات

BRCA Testing in Prostate Cancer

       اهمیت انجام آزمایش BRCA در مردان مبتال به سرطان پروستات

آزمایش BRCA می تواند به تعیین درمان مردان مبتال به سرطان پروستات و همچنین شناسایی اعضایی از خانواده که در 
معرض خطر هستند، کمک کند. این آزمایش بر روی نمونه خون یا نمونه تومور قابل انجام می�باشد. شناسایی جهش های 

ژن BRCA می تواند پیامدهای بسیار مهمی برای بیمار و جامعه داشته باشد.

۱- آزمایش BRCA می تواند در خصوص پیش آگهی سرطان اطالعات ارائه کند. 

از درمان های بر پایه پالتینوم (platinum-based) را مطرح سازد.  BRCA می تواند امکان استفاده زودتر  آزمایش   -۲
نشان داده شده است که اختالل در ژن های ترمیم DNA، از جمله BRCA1/2، پیش بینی کننده پاسخ دهی به شیمی درمانی 

بر پایه پالتینوم در بیماران مبتال به CRPC است (۱۴، ۱۵). 

۳- آزمایش BRCA می تواند امکان انجام آزمایش ژنتیکی پیش بینی کننده و پیشنهاد انجام غربالگری و جراحی کاهش
افزایش خطر سرطان  به  با توجه  از خانواده که در معرض خطر هستند، در اختیار بگذارد.  برای اعضایی  را   دهنده خطر 
پروستات در مردان حامل جهش BRCA2 و بروز سرطان در سن کمتر و با میزان مرگ و میر بیشتر، توصیه می شود که در 

این افراد غربالگری PSA از سن ۴۰ سالگی به صورت ساالنه انجام شود (۱۶).

سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان ایرانی است. علیرغم افزایش غربالگری و کاهش مداوم تعداد موارد مرگ ناشی از 
سرطان پروستات در طول سال�های اخیر، این سرطان همچنان دومین علت مرگ ناشی از سرطان را در مردان تشکیل می دهد (۱). 

جهش در ژن های BRCA1 و BRCA2 خطر ابتال و احتمال پیشرفت بیماری را در سرطان پروستات افزایش می دهد (۲). خطر نسبی 
ابتال به سرطان پروستات در مردان حامل جهش BRCA1، ۳/۷۵ برابر و در مردان حامل جهش BRCA2، ۸/۶ برابر است (۳، ۴). به

 عالوه، سرطان های پروستات مرتبط با جهش های BRCA1/2، به خصوص ژن BRCA۲، اغلب در سن کمتری رخ می دهند، مهاجم تر 
 (stage) مرحله ،(grade) به طور مستقل از درجه بدخیمی ،BRCA۲ و همراه با پیامد های بالینی بدتری هستند (۵، ۶). وجود جهش
 Cause) پروستات  سرطان  اختصاصی  بقای   .(۷) می شود  محسوب  پروستات  سرطان  در  منفی  پیش آگهی  عامل   ،PSA سطوح  و 
specific survival- CSS) و بقای بدون متاستاز (Metastasis free survival) به دنبال جراحی و رادیوتراپی در مردان حامل 

جهش BRCA در مقایسه با سایر افراد به طور قابل توجهی کمتر است (۸). 

الزم به ذکر است که در میان مبتالیان به سرطان پروستات متاستاتیک کشنده، نیمی از مردان حامل جهش BRCA1/2 فاقد سابقه 
حامل       مردان  در  پروستات  سرطان  هدفمند  غربالگری  که  است  داده  نشان   IMPACT مطالعه  اولیه  نتایج   .(۹) هستند  خانوادگی 

جهش�های BRCA1/2 ممکن است منجر به شناسایی تومورهایی شود که با احتمال بیشتری نیازمند درمان هستند (۱۰). 

درمان تهاجمی تر سرطان پروستات در بیماران حامل جهش�های BRCA1/2، به خصوص ژن BRCA2، ممکن است کمک کننده باشد 
 .(۱۱)

مطالعه کوهورت PROREPAIR-B نشان داده است که جهش های ارثی (germline) در ژن BRCA2 اثرات مضری بر پیامد های 
سرطان پروستات متاستاتیک مقاوم به عقیم کردن (castration resistant prostate cancer- CRPC) دارد که می تواند با نوع 

درمان اولیه تغییر داده شود (۱۲). بنابراین شناسایی وضعیت BRCA2 ممکن است به انتخاب درمان اولیه CRPC کمک کند. 

از سوی دیگر مطالعه ای بر روی سرطان پروستات مهاجم با شاخص گلیسون (Gleason Score) بیشتر از ۸ نشان داده است که 
تومورهای دارای جهش در هر دو نسخه ژن BRCA2، الگوی جهش های سوماتیک پیچیده و بسیار خاصی دارند و میزان جهش های 
سوماتیک در آن ها بسیار زیاد است. به عالوه در این مطالعه نشان داده شد که تنها نیمی از تومورهای دارای جهش هر دو نسخه ژن 

BRCA2، حامل جهش ارثی هستند و بقیه موارد جهش این ژن به صورت سوماتیک رخ می دهد (۱۳). 



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. جهش های ارثی (germline) را هم از راه آزمایش خون و هم از راه آزمایش تومور 

می توان شناسایی کرد (۱۷).
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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 

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

آزمایش BRCA را برای همه بیماران مبتال به سرطان پروستات متاستاتیک انجام دهید (۱۸). 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. 


