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Реферат. Проведено молекулярно-генетичні дослідження з вивчення раку молочної залози (РМЗ) серед 
65 жінок у Львівській області. Враховуючи той факт, що в генофонді даної популяційної гру-
пи присутній компонент, який характерний для населення Європи, метою нашої роботи було 
проведення аналізу мутації 657del5 NBN серед жінок із раком молочної залози, які мають об-
тяжений генетичний анамнез щодо цієї патології. У кожної хворої були дані щодо сімейних 
випадків РМЗ, від одного до 5 випадків, окрім пробанда.

 У досліджуваній нами вибірці 65 хворих на РМЗ мутація 657del5 гена NBN не була виявлена.
 На нашу думку, той факт, що мутація, яка характерна для європейської популяції, не вияв-

лена у хворих із РМЗ, що мають обтяжений сімейний анамнез, можна пояснити декількома 
причинами: по-перше, наша вибірка представлена невеликою кількістю хворих на РМЗ (n=65), 
по-друге,  досліджувана мутація може бути нехарактерною для цієї групи хворих. 
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вступ. Проблема онкологічної захворюва-
ності, зокрема на рак молочної залози, є дуже 
актуальною не тільки в Україні, але й у цілому 
світі. За останні роки в Україні відмічається тен-
денція до росту захворюваності серед жінок на 
рак молочної залози (РМЗ). Ризик виникнення 
РМЗ протягом життя серед жінок складає при-
близно 10-11%. 

У структурі онкологічної захворюваності і 
смертності в Україні РМЗ займає перше місце 
серед жіночого населення. Щороку в Україні ре-
єструється близько 14-15 тис. випадків раку мо-
лочної залози,  і  значна частина хворих помирає 
від цієї патології. Так, у 2008 році, за даними Бю-
летеня національного канцер-реєстру України, 
було діагностовано 16507 випадків РМЗ, зокрема 
у жінок – 16365. Стандартизовані показники за-
хворюваності і смертності у Львівській області за 
2008 рік на 10% нижчі від таких по Україні, і скла-
дають 20,8 та 9,5 на 100 000 населення, відповідно. 
Кількість зареєстрованих випадків РМЗ у Львів-
ській області за 2009 рік становила 681 випадок, 
померла від цієї патології 361 жінка [1].

Показники смертності від раку молочної за-
лози в Україні вищі, ніж у середньому по Європі 
(16,3 та 10,3 на 100 000 населення, відповідно). 

Протягом першого року з моменту встановлен-
ня діагнозу в Україні гине близько 15% хворих, 
тоді як у США 15% пацієнтів помирає протягом 
5 років, а у країнах Західної Європи – 20-25% 
протягом цього ж часу. Слід зазначити, що за 
останні десять років у країнах Західної Європи 
спостерігається тенденція до зниження захворю-
ваності на рак молочної залози, тоді як у країнах 
Східної Європи та в Україні, навпаки, захворю-
ваність зростає. Тому проблема сучасної ефек-
тивної діагностики та лікування раку молочної 
залози в цілому світі є такою нагальною, над її 
розв’язанням працюють науковці всіх країн, а 
розробка та впровадження в клінічну практи-
ку нових ефективних лікарських засобів є над-
звичайно актуальними для медичної спільноти 
і громадськості. 

Той факт, що рак має генетичну схильність, 
уже не викликає сумнівів, а кількість генів, які 
прямо або опосередковано залучені в процес 
канцерогенезу, постійно збільшується [3, 12].

Встановлено, що мутації в генах NBN, 
BRCA1, BRCA2 та CHEK2 суттєво підвищують 
ризик виникнення РМЗ. Продукти цих генів бе-
руть участь у процесах репарації ДНК, регуляції 
клітинного циклу, диференціювання клітин та 
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апоптозу. Аналіз структурних змін у цих генах 
у жінок із обтяженим сімейним анамнезом може 
сприяти ранній діагностиці захворювань на зло-
якісні пухлини.

Зокрема, ген NBN (NBS1) бере участь у про-
цесах збереження хромосомної стабільності, 
включаючи чутливість до дволанцюгових роз-
ривів ДНК, регуляції клітинного циклу. Зарод-
кові мутації в гені NBN у гомозиготному стані 
призводять до виникнення синдрому Ніймеге-
на – аутосомно-рецисивного захворювання, що 
характеризується мікроцефалією, «птахоподіб-
ним» обличчям, сповільненим ростом, імуноло-
гічною недостатністю та схильністю до розвитку 
злоякісних пухлин. Усі пацієнти, в яких діагнос-
товано цей синдром, є гомозиготними носіями 
мутації 657del5 NBS1 [4]. Найчастіше мутація 
657del5 гена NBN зустрічається у популяціях 
Європи та Росії.

Desjardins S. та співавторами було проведе-
но дослідження генів-кандидатів, спрямованих 
на визначення генів схильності обстежених до 
РМЗ у франкомовній популяції населення Ка-
нади шляхом обстеження 97 осіб з високим сту-
пенем ризику розвитку РМЗ, у порівнянні з 74 
здоровими особами. З’ясовано, що аналіз варі-
ацій гена NBN пов’язаний з високим ризиком 
випадків РМЗ. Автори зазначають, що подаль-
ший аналіз допоможе визначити точний вплив 
варіанта, розташованого в NBN промоторній 
ділянці [17].

Loizidou M.A. та співавтори прове-
ли генотипування 62 SNPs (simple nucleotide 
polymorphisms) в 29 генах у 1109 жінок з РМЗ, 
які проживають на Кіпрі, та 1777 здорових жі-
нок відповідного віку з цієї ж місцевості, щоб 
оцінити – наскільки зміни в генах репарації 
ДНК сприяють виникненню РМЗ. Одиничний 
нуклеотидний поліморфізм (simple nucleotide 
polymorphisms – SNPs) генів репарації в гені 
NBN був пов’язаний зі зменшенням ризику РМЗ. 
Тому автори дійшли висновку, що нездатність 
правильно відновлювати ДНК відіграє важливу 
роль у розвитку РМЗ [9].

У той же час, Nowak J. та співавтори з Інсти-
туту генетики людини в м. Познані (Польща) 
підтверджують гіпотезу підвищеного ризику 
раку у гетерозиготних носіїв мутації 657del5 
NBS1. У контролі (600 здорових осіб) частота 
цієї мутації становила 0,17% проти 2,58% у паці-
єнтів зі злоякісними пухлинами [ 10].

Seemanova E. та співавтори шляхом прове-

дення досліджень у близькоспоріднених родичів 
пробандів із синдромом Ніймегена встановили, 
що мутація 657del5 NBS1підвищує ризик виник-
нення раку у гетерозигот вдвічі [7]. 

Японські вчені вперше наводять дані, що 
стосуються підвищеного ризику раку шлунково-
кишкового тракту при наявності гетерозигот 
NBN [15].

Частота гетерозиготного носійства мута-
ції 657del5 гена NBN  у Львівській популяції, за 
даними молекулярно-генетичного аналізу 1000 
зразків здорових новонароджених, складає 1:182 
і є меншою від частоти у Чехії (1:130), але вищою 
від частоти у Польщі (1:263) [2]. 

До тепер молекулярно-генетичні досліджен-
ня з вивчення РМЗ у Львівській області не про-
водились. Враховуючи той факт, що в генофонді 
даної популяційної групи присутній компонент, 
який характерний для населення  Європи, метою 
нашої роботи було проведення аналізу мутації 
657del5 NBS1 серед жінок із РМЗ, які мають обтя-
жений генетичний анамнез щодо цієї патології.

 МАтерІАЛи тА МетоДи 
ДоСЛІДжень

Матеріалом нашого дослідження були зраз-
ки ДНК пацієнток із РМЗ (n=65), які знаходи-
лися на стаціонарному лікуванні у Львівсько-
му державному онкологічному регіональному 
лікувально-діагностичному центрі з червня 2008 
по грудень 2010 року. У досліджуваної групи 
хворих діагноз був гістологічно верифікований. 
Дані про кожну пацієнтку заносилися у спеці-
ально розроблену карту, на основі якої створена 
комп’ютерна база даних.

ДНК виділяли із лімфоцитів периферійної кро-
ві стандартним методом фенольно-хлороформної 
екстракції. Визначення мутації проводили мето-
дами алель-специфічної полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР), ПДРФ-аналізу (поліморфізм до-
вжин рестрикційних фрагментів)

 реЗуЛьтАти й оБГоворення
Серед 65 пацієнток у кожної хворої були 

дані щодо сімейних випадків  РМЗ, від одного 
до 5 випадків, окрім пробанда. У пацієнтки В., 
де в родині за лінією матері, окрім пробанда зу-
стрічалося 9 випадків злоякісних пухлин різної 
локалізації, РМЗ був діагностований у матері та 
двоюрідного брата. 

У досліджуваній групі було 52 (80%) жінки, 
які проживали в місті, а  жителями сільської міс-
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цевості – 13 (20%) хворих. Вік пацієнток коли-
вався від 29 до 74 років. Середній вік маніфеста-
ції хвороби склав 51,2±5,7 років. 

Серед гістологічних форм зустрічалися: 
інфільтруюча протокова аденокарцинома – 55 
випадків (84,6%), та інфільтративна часточкова 
аденокарцинома – 10 випадків (15,4%). 

У таблиці 1 подана вікова характеристика 65 
жінок із раком молочної залози, які мають обтя-
жений генетичний анамнез щодо даної патології 
в родині, та їх розподіл відповідно до клінічної 
стадії хвороби. 

        Таблиця 1
Вікова характеристика жінок із раком 

молочної залози та розподіл відповідно до 
клінічної стадії хвороби

вік у роках
Кількість 
випадків

Клінічна стадія 
хвороби

n % І-ІІ ІІІ ІV
до 30 3 4,6% 3 0 0
31-40 10 15,4% 7 2 1
41-50 19 29,2% 13 4 2
51-60 19 29,2% 13 3 3
61-70 12 18,5% 7 3 2

більше 71 2 3,1% 0 1 1
всього 65 100% 43 13 9

Більше половини випадків (58,4%) стано-
вили жінки у віковій категорії 41-60 років. Най-
меншою виявилися група жінок  у віці до 30 
років – троє жінок, хоча РМЗ у родичів був діа-
гностований у віці понад 60 років, та вікова ка-
тегорія, де РМЗ був діагностований у віці понад 
71 рік – 2 жінки.

Оскільки рак молочної залози впродовж 
останніх десятиріч займає перше місце в струк-
турі онкологічної захворюваності жінок та ха-
рактеризується високими темпами приросту й 
обсягу ураження жіночого населення – понад 
20% пацієнток виявляються у занедбаній ста-
дії, а частина помирає протягом першого року 
встановлення діагнозу, то найбільш перспектив-
ним напрямком боротьби з цією патологією є 
рекомендація усунення факторів ризику, раннє 
виявлення раку молочної залози та своєчасне 
лікування [5]. У нашому випадку серед даної 
групи пацієнток 13,9% (9 жінок) мали ІV стадію 
хвороби при встановленні діагнозу.

Значний внесок в реалізацію профілактич-
них заходів можуть дати медичні працівники 
первинного рівня охорони здоров’я, які повинні 
брати активну участь у проведенні скринінго-

вих програм, інформувати жінок про необхід-
ність своєчасного виявлення, зокрема – прове-
дення молекулярно-генетичних досліджень, та 
лікування [3, 5]. У нашому випадку серед даної 
групи пацієнток значна частина пам’ятала про 
спадковий анамнез у родичів і зверталася на 
профілактичний огляд до лікаря, що дало змогу 
діагностувати хворобу на ранніх стадіях. 

У 16 жінок (24,6%) репродуктивна функція 
на момент встановлення діагнозу була збереже-
на. У таблиці 2 подані дані щодо акушерсько-
гінекологічного анамнезу 65 жінок із РМЗ, які 
мають обтяжений генетичний анамнез. У по-
ловини пацієнток (55,4%) народилися здорові 
діти, у двох (3,1%) жінок мало місце народження 
дітей із вадами розвитку (вада серця), від яких 
діти померли до 1 місяця. Народження здоро-
вих дітей та викидні спостерігалися у 7 жінок 
(10,8%). Безплідний шлюб спостерігався у 4 па-
цієнток (6,2%).

      Таблиця 2 
Репродукційний анамнез у жінок із раком 
молочної залози, які мають обтяжений 

генетичний анамнез

репродукційний анамнез
Кількість 
випадків

n %
Народження здорових дітей 36 55,4%

Народження здорових дітей та 
дітей з вадами розвитку 2 3,1%

Народження здорових дітей та 
медичні аборти 14 21,5%

Народження здорових дітей та 
викидні 7 10,8%

Народження здорових дітей, 
медичні аборти та викидні 2 3,1%

Безплідний шлюб 4 6,2%
Всього 65 100%

Оскільки істотне значення в розвитку РМЗ на-
лежить генам NBN, BRCA1, BRCA2 та CHEK2, які 
задіяні в процесі репарації радіаційно-індукованих 
пошкоджень ДНК, то наявність мутації у цих ге-
нах може призвести до помилок репарації ДНК і, 
відповідно, до виникнення пухлин.

У досліджуваній нами вибірці 65 хворих РМЗ 
мутація 657del5 гена NBN  не була виявлена.

Це підтверджують дані польських вчених, 
які наводять відомості про те, що у всіх носіїв 
мутації 657del5 NBS1, РМЗ мав спорадичний ха-
рактер [8]. Такі ж дані наводять Lu J. із співавто-
рами [16], які дослідили, що NBS1 поліморфізм і 
гаплотипи можуть сприяти етіології тільки спо-
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радичного РМЗ у молодих жінок білої раси, які 
мають неіспаномовне походження. Seemanova 
E. та співавтори [13] вивчали мутації 657del5 і 
R215W у екзоні 6 у 706 пацієнтів із злоякісни-
ми пухлинами. Було виявлено 5 гетерозигот, що 
було не більше, ніж у популяції. Bogdanova N. та 
співавтори [14] провели дослідження, де показа-
ли, що не було виявлено достовірної різниці між 
гетерозиготними носіями пацієнтів із РМЗ та 
особами контрольної групи щодо віку, сімейної 
схильності, білатерального РМЗ.

У лабораторії молекулярної онкології в 
Санкт-Петербурзі проводилося тестування му-
тації в генах BRCA1та BRCA2, СНЕК2, NBN у 
354 пацієнток із раком яєчників. Виявлена лише 
одна пацієнтка з мутацією 657del5 NBS1 [11]. 

Португальські дослідники, які вивчали час-
тоту гена NBN серед 289 жінок із гістологічно 
верифікованим РМЗ та 548 жінок контрольної 
групи, встановили, що носійство генів NBN ви-
ступає захисним варіантом щодо розвитку РМЗ 
у тих жінок, які ніколи не годували грудьми [6]. 

На нашу думку, той факт, що мутація, яка 
характерна для європейської популяції, не ви-
явлена у хворих із РМЗ, що мають обтяжений 
сімейний анамнез, можна пояснити декількома 
причинами: по-перше, наша вибірка представ-
лена невеликою кількістю хворих РМЗ (n=65), 
по-друге,  досліджувана мутація може бути не-
характерною для цієї групи хворих. 

Висновок. Таким чином, мутація 657del5 
гена NBN не виявлена у 65 пацієнток із сімей-
ною формою РМЗ, які проживають у західному 
регіоні України. Необхідно проводити подаль-
ший пошук мутацій в інших генах, специфічних 
для цієї групи хворих, з метою розробки підхо-
дів ДНК-діагностики і профілактики РМЗ. 

Вивчення поширення генетичних маркерів 
схильності до цієї патології в популяції України 
дасть необхідну інформацію для скринінгових 
досліджень, ранньої діагностики і профілактики 
цієї хвороби.
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АнАЛиЗ МутАций в Гене NBN 
у БоЛьных рАКоМ МоЛоЧной 

жеЛеЗы С отяГощенныМ 
СеМейныМ АнАМнеЗоМ

реферат. Проведены молекулярно-гене-
тические исследования по изучению рака молоч-
ной железы (РМЖ) среди 65 женщин во Львов-
ской области. Учитывая тот факт, что в генофонде 
данной популяционной группы присутствует 
компонент, который характерен для населения 
Европы, целью нашей работы было проведение 
анализа мутации 657del5 NBN у женщин, боль-
ных РМЖ с отягощенным генетическим анамне-
зом по данной патологии. У каждой пациентки в 

семейном анамнезе выявлено от одного до 5 слу-
чаев РМЖ, кроме пробанда.

В исследуемой нами выборке 65 больных 
РМЖ мутация 657del5 гена NBN не была обна-
ружена.

По нашему мнению, тот факт, что мутация, 
характерная для европейской популяции, не об-
наружена у обследуемых больных РМЖ, имею-
щих отягощенный семейный анамнез, можно 
объяснить несколькими причинами: во-первых, 
наша выборка представлена небольшим количе-
ством больных РМЖ (n = 65), во-вторых, иссле-
дуемая мутация может быть нехарактерной для 
этой группы больных.

Ключевые слова: рак молочной железы, 
женщины, мутация 657del5 гена NBN, Львов-
ская область
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ANAlysis of mutAtioNs iN the 
geNe NBN iN pAtieNts with BreAst 

cANcer BurdeNed with fAmily 
history

summary. A molecular genetic studies for 
the study of breast cancer was conducted among 
65 women in the Lviv region. Given the fact that 
the gene pool of this population group present a 
component that is characteristic of the population of 
Europe, our work was to analyze mutations 657del5 
NBN among women with breast cancer who are 
burdened with a genetic history of this pathology. 
Each patient was given to family cases, from one to 
five cases, in addition to proband.

In our sample studied 65 patients with breast 
cancer mutation 657del5 NBN gene was not 
detected.

In our opinion, the fact that mutation, which 
is typical for European populations, is not found in 
patients with breast cancer, which are burdened with 
a family history, can be explained by several reasons: 
First, our sample represented a small number of 
patients with breast cancer (n = 65) and, secondly, 
investigated the mutation may be uncharacteristic 
for this group of patients.

Key words: breast cancer, women, gene 
mutation 657del5 NBN, lviv region


