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ҚУЫҚАЛДЫ БЕЗІ ІСІГІМЕН АУЫРАТЫН АДАМДАРДА BRCA1 (5382INSC), BRCA1 (185DELAG) ЖӘНЕ BRCA2 (6174DELT) ГЕНДЕРІНІҢ 
ПОЛИМОРФИЗІМІ 

 
Бұл мақалада қуықалды безі ісігімен (ҚБІ) ауыратын адамдарда BRCA1 (5382insC), BRCA1 (185delAG) және BRCA2 (6174delT) гендерінің 
генотиптері анықталды және аталған аурудың дамуымен байланыстары қарастырылды. Зерттеу классикалық полимеразды тізбекті 
реакция көмегімен және келесі реттегі рестрикциялық талдау әдісімен жүзеге асырылды. Зерттеу нәтижесінде перифериялық қан және ісік 
ұлпа үлгілерінен жиналған материалдардан BRCA1 5283insC, BRCA1 185delAG және BRCA2 6174delT гендерінің мутацияға ұшыраған 
генотиптері анықталмады. Сонда да болса, жанұялық шежіреде немесе жақын туыстарда ҚБІ немесе сүт безі ісігі тіркелсе, сол жанұяның 
басқа да мүшелеріне BRCA 1/2 гендері бойынша міндетті түрде скринингтен өтуге кеңес беріледі.      
Түйінді сөздер: қуықалды безі ісігі, BRCA1 және BRCA2 гендері, полиморфизм 
 
Кіріспе 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) сараптау нәтижелеріне сүйенсек, әлемде жыл сайын 18,07 млн астам адам қатерлі ісікке 
ұшырайды. 2018 жылғы мәлімет бойынша осы қатерлі ісік аурулары салдарынан 9,6 млн астам адам көз жұмған *1+.  Қазіргі кезде қатерлі 
ісіктің кеңінен таралған түрлеріне сүт безі, тоқ және тік ішіек, асқазан, өкпе, қуықалды безі және басқа да ісік түрлері жатады. Қуықалды 
безі ісігі (ҚБІ) – ер адамдар арасындағы жиі кездесетін қатерлі ісіктердің бірі болып табылады. Егде жастағы ер адамдардың өлімін 
тудыратын бірден-бір себеп осы қуықалды безі ісігі және ол ісік ауруларынан өлімге ұшырайтын адамдардың 10% құрайды *2+. Қазақстанда 
ҚБІ ауруынан өлімге ұшырау 7,6% тең. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Сондықтан да, ісік ауруларын жалпы популяцияда алдын-ала анықтау, 
профилактикалық және әртүрлі скрининг шараларын жүргізу қазіргі таңдағы өте өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 
Адамдағы ісік ауруларының дамуына көптеген факторлар әсер етеді. Солардың бірі, әрі өте маңыздысы генетикалық факторлар болып 
табылады. Генетикалық факторлардың әсерін молекулалы-генетикалық әдістер көмегімен анықтауға болады. Қазіргі кезде ісік 
ауруларының дамуына әсер ететін көптеген гендер жан-жақты сипатталған. Солардың ішінде адамда сүт бездері ісігінің дамуына әсер 
ететін және онкосупрессорлар ретінде белгілі BRCA1 және BRCA2 гендерін алуға болады. BRCA1 гені 17 хромосоманың 17q21.31 локусында, 
ал BRCA2 гені болса 13 хромосоманың 13q13.1 локусында орналасқан. Бұл гендердің синтезінен пайда болатын белок өнімі RAD51 
белогының гомологты рекомбинациясына және қызметінің қалыпты болуына жауап береді. RAD51 белогы гомологты рекомбинация 
арқылы клеткада ДНҚ молекуласының екітізбекті үзілісінің қайта қалпына келуінде (репарация) маңызды рөл атқарады және геном 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді *3+. Клеткада BRCA2 белогы тікелей RAD51 белогымен бірге репарация процесіне қатысса, BRCA1 белогы 
болса RAD51 белогын ДНҚ молекуласының бұзылысқа ұшыраған аймағына, яғни цитоплазмадан ядроға тасымалдайды. Тұқым қуалау 
қасиетімен сипатталатын ісіктермен байланысты BRCA1 және BRCA2 гендерінің 1000-нан астам мутациясы белгілі *4+. Оның ішінде Еуропа 
және Ресей популяциясында жиі кездесетіні BRCA1 генінде 5382insC және 185delAG, ал BRCA2 генінде 6174delT мутациялары *5, 6+.  
Осыған байланысты BRCA1 генінің (5382insC және 185delAG) және BRCA2 генінің (6174delT) мутацияларын қазақ популяциясында ҚБІ 
ауруымен ауыратын адамдарда таралуы және аурудың дамуымен байланысын зерттеу маңызды болып табылады.         
Зерттеу материалдары мен әдістері 
Зерттеу материалдары ретінде ҚБІ ауруымен ауыратын 50 адамнан жиналған қан және ұлпа үлгілері қолданылды. Бұл үлгілер 2018-2019 
жж аралығында ҚР ДСМ «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» қызметкерлері арқылы жиналған. Қан үлгілерінен 
геномдық ДНҚ молекуласын бөліп алу арнайы коммерциялық жиынтықтар көмегімен жүзеге асырылды (GeneJet DNA PurificationKit, 
ThermoScientific, АҚШ). Ұлпа үлгілерінен геномдық ДНҚ молекуласын бөліп алу үшін «ДНК сорб-В» (ООО ИЛС, Ресей) жиынтығы 
қолданылды. Бөлініп алынған геномдық ДНҚ үлгілерінің концентрациясы спектрофотометр (Biophotometer Plus, Eppendorf, Германия) 
арқылы, ал сапасы агарозды гель-электрофорез арқылы тексерілді. BRCA1 (5283insC), BRCA1 (185delAG) және BRCA2 (6174delT) гендерін 
генотиптеу мультплексті полимеразды тізбекті реакция (ПТР) көмегімен арнайы праймерлерді қолдану арқылы жүргізілді. Барлық 
праймерлер ASM-800 синтезаторында (Новосибирск, Ресей) Жалпы генетика және цитология институтында синтезделді. ПТР жалпы көлемі 
20 мкл болатын реакциялық қоспада жүзеге асырылды. Бұл қоспа құрамында 20-30 нг зерттелетін геномдық ДНҚ молекуласы, 10 мкл 
2×ПТР қоспасы (PCR MasterMix, ThermoScientific, АҚШ) және әрқайсысы 5 пмоль болатын праймерлер болды (кесте 1) *7+.  
 
Кесте 1 - BRCA1 (5283insC), BRCA1 (185delAG) және BRCA2 (6174delT) гендерін генотиптеуде қолданылған праймерлер  

Ген атауы Праймерлер тізбегі (5ʹ3ʹ) ПТР өнімі 

BRCA1 185delAG  

Тура  5ʹ-ggt tgg cag caa tat gtg aa-3ʹ  

Қалыпты кері 5ʹ-gct gac tta cca gat ggg act ctc-3ʹ 335 ж.н. 

Мутантты кері 5ʹ-ccc aaa tta ata cac tct tgt cgt gac tta cca gat ggg aca gta-3ʹ 354 ж.н. 

BRCA1 5382insC  

Кері 5ʹ-gac ggg aat cca aat tac aca g-3ʹ  

Қалыпты тура 5ʹ-aaa gcg agc aag aga atc gca-3ʹ 271 ж.н. 

Мутантты тура 5ʹ-aat cga aga aac cac caa agt cct tag cga gca aga gaa tca cc-3ʹ 295 ж.н. 

BRCA2 6174delT  

Кері 5ʹ-agc tgg tct gaa tgt tcg tta ct-3ʹ  

Қалыпты тура 5ʹ-gtg gga ttt tta gca cag cta gt-3ʹ 151 ж.н. 

Мутантты тура 5ʹ-cag tct cat ctg caa ata ctt cag gga ttt tta gca cag cat gg-3ʹ 171 ж.н. 

 
ПТР мынадай жағдайда жүргізілді: алғашқы денатурация 95°C 3 мин., келесі ретте 35 циклді құрайтын бағдарлама 95ºC-15 сек., 57ºC-20 
сек., 72ºC-30 сек. және соңғы синтез 72ºC-5 мин. құрады.  
Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау 



Соңғы жылдары жүргізілген көптеген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде BRCA1 және BRCA2 гендерінде болатын мутациялар ҚБІ 
агрессивті дамуына және келесі ретте летальды жағдайға әкелетіндігі көрсетілген *8+. Сонымен қатар, ҚБІ ауруымен ауыратын және BRCA2 
генінде мутация болатын адамдарда ауру ерте кезеңде дамитыны, оның емделуінің қиындайтыны және өлімге әкелетіні анықталған *9]. 
Осы мәселелерге орай BRCA1 және BRCA2 гендеріндегі болатын мутацияларды әртүрлі этникалық топтарға жататын халықтарда зерттеу 
және ҚБІ ауруының дамуы арасындағы байланыстарды анықтау өзекті болып табылады. Негізінен BRCA1 және BRCA2 гендерінің 
полиморфизмін сүт безі ісігі дамуымен байланыстырады *10+. Бұл гендерде болатын 1000-нан астам мутациялардың ішінен BRCA1 гені 
бойынша 5283insC және 185delAG өзгерістерін, ал BRCA2 гені бойынша 6174delT мутациясын жиі қарастырады. Аталған мутацияларды 
басқа да аурулардың, оның ішінде ҚБІ ауруының дамуымен де байланыстырады. Мысалы, зерттеулер арқылы аталық безі ісігімен 
ауыратын адамдардың 5283insC мутациясы бойынша 68,8%, 185delAG мутациясында 1,6% және BRCA2 генінің 6174delT мутациясы 4,8% тең 
болатындығы анықталған *11+. Сонымен қатар, BRCA1 генінің 185delAG және 5382insC мутациялары және BRCA2 генінің 6174delT мутациясы 
сүт безі ісігімен Еуропа елдерінде, Ресейде және Прибалтика елдерінде жоғары жиілікпен кездесетіні анықталған *12+.  
Біздің зерттеуде ҚБІ ауыратын 50 адамнан жиналған қан үлгілері және ісікті ұлпа үлгілері қолданылды. BRCA1 және BRCA2 (BRCA1 5382insC 
және 185delAG, BRCA2 6174delT) гендерінің генотиптерін анықтау полимеразды тізбекті реакция (ПТР) арқылы ұзын рестрикциялық 
бөліктердің полиморфизмі (ҰРБП) әдісін қолдану арқылы жүзеге асырылды. ПТР-ҰРБП әдісін қолдану алдында барлық үлгілерден бөлініп 
алынған геномдық ДНҚ молекулалары арнайы спектрофотометр көмегімен олардың концентрациялары анықталды.  
Зерттеуге алған барлық 50 адамнан BRCA1 5283insC, BRCA1 185delAG және BRCA2 6174delT мутацияға ұшыраған аллельдер анықталмады.   
 

 
М – маркер (GeneRuller 50bpDNALadder, ThermoScientific, АҚШ). А) Қан үлгілерінен бөлінген ДНҚ молекуласынан пайда болған 
амплификаттар: 16, 17,19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – гомозиготалы қалыпты генотип (N/N); мг6 – гетерозиготалы референсті генотип 
(N/M). Ә) Ұлпа үлгілерінен бөлінген ДНҚ молекуласынан пайда болған амплификаттар: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27 – гомозиготалы 
қалыпты генотип (N/N); мг6 – гетерозиготалы референсті генотип (N/M). 

 
Сурет 1 - BRCA1 генінің 5283insC мутациясы бойынша жүргізілген ПТР электрофореграммасы 

 
Зерттеуге іріктелген ҚБІ ауыратын 50 адамның перифериялық қан үлгілерінен де, ісік ұлпа үлгілерінен де BRCA1 5283insC, BRCA1 185delAG 
және BRCA2 6174delT гендерінің мутацияға ұшыраған генотиптері анықталмады. Алайда №24 пациент үлгісі бойынша қан және ұлпа 
үлгілерінен бөлінген ДНҚ молекуласына жүргізілген амплификация нәтижесінде қосымша, шамамен 400 ж.н. тең болатын ДНҚ-фрагменті 
пайда болды (сурет 1). Мұндай қосымша ДНҚ-фрагментінің пайда болуы BRCA1 5283insC генінің 20-шы экзон аймағында кездейсоқ басқа 
мутацияның болуымен немесе аталған аймақта инсерцияның жүруімен байланысты деп болжауға болады. Зерттеу кезінде қан және ұлпа 
үлгілерінен пайда болған бұл ДНҚ-фрагментін ісіктің өсуіндегі генетикалық тұрақсыздықпен емес, тұқым қуалайтын фактормен 
байланыстыруға болады. Айта кету керек, BRCA1 генінің 5382insC және 185delAG мутациялары және BRCA2 генінің 6174delT мутациясы 
әртүрлі аймақтардағы популяциялар арасында әртүрлі жиілікте кездеседі. Осыған байланысты, жанұялық шежіреде немесе жақын туыстар 
арасында ҚБІ немесе сүт безі ісігі тіркелген жағдайда сол жанұяның басқа да мүшелері BRCA 1/2 гендері бойынша міндетті түрде 
скринингтен өтуге кеңес беріледі.  
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ BRCA1 (5382insC), BRCA1 (185delAG) И BRCA2 (6174delT)  

У ЛЮДЕЙ С РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 
Резюме: В статье представлены данные по распределению генотипов генов BRCA1 (5382insC), BRCA1 (185delAG) и BRCA2 (6174delT) у людей с 
раком предстательной железы (РПЖ). Исследование проводилось с использованием классической полимеразной цепной реакции с 
последующим рестрикционным анализом. Проведенный анализ не выявил наличия полиморфизмов 5283insC и 185delAG гена BRCA1 и 
полиморфизма  6174delT гена  BRCA2  у людей с РПЖ ни в образцах периферической крови, ни в опухолевой ткани. Тем не менее, лицам, из 
семей с различной степенью отягощенности онкологической патологией, рекомендуется проводить скрининг генов BRCA 1/2.  
Ключевые слова: рак предстательной железы, гены BRCA1 и BRCA2, полиморфизм. 
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POLYMORPHISM OF THE BRCA1 (5382insC), BRCA1 (185delAG) AND BRCA2 (6174delT)  

 
GENES IN PEOPLE WITH PROSTATE CANCERResume: The article presents data on the distribution of the genotypes of the genes BRCA1 (5382insC), 
BRCA1 (185delAG) and BRCA2 (6174delT) in people with prostate cancer (PC). The study was carried out using a classical polymerase chain reaction 
followed by restriction analysis. The analysis did not reveal the presence of 5283insC and 185delAG polymorphisms of the BRCA1 gene and 6174delT 
polymorphism of the BRCA2 gene in people with PC neither in peripheral blood samples nor in tumor tissue. However, it is recommended that 
individuals from families with varying degrees of oncological pathology undergo screening for BRCA 1/2 genes. 
Keywords: prostate cancer, BRCA1 and BRCA2 genes, polymorphism. 

 


