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Jakie jest znaczenie nosicielstwa 
mutacji  w genach BRCA1,2 ? 



 
Badanie nosicielstwa mutacji w genach BRCA1,2 :  

 
• u chorych na raka piersi i jajnika ma znaczenie prognostyczne i 

predykcyjne  

(m. in. pozwala ocenić rokowanie i przewidzieć korzyści z leczenia pochodnymi platyny i 
inhibitorami PARP)  

oraz  

 pozwala na ocenę ryzyka zachorowania na kolejny nowotwór   i   
wdrożenie skutecznych metod prewencji  

 

• u zdrowych nosicieli pozwala oszacować indywidualne ryzyko 
zachorowania na raka i umożliwia personalizację opieki (wdrożenie 
skutecznych metody prewencji lub wczesnego wykrywania nowotworów) 

 



Ryzyko zachorowania na raka  
nosicielki mutacji BRCA1, BRCA2 
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ryzyko 
zachorowania 

 

mutacje w genach BRCA1/2 pozwalają wyjaśnić około 40%  

przypadków zespołu dziedzicznego raka piersi i jajnika i około 20% 

przypadków rodzinnych raka piersi 



Ryzyko raka piersi u nosicielki mutacji 
BRCA1,2 



podwyższone ryzyko zachorowania na inne nowotwory 
u nosicieli mutacji BRCA1, BRCA2:  

 
czerniak, rak trzustki, rak prostaty 

 



Kogo powinniśmy badać ? 
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zalecenia National Comprehensive Cancer Network 2017   

- badania nosicielstwa mutacji w genach BRCA1/BRCA2  : 

1. Członkowie rodzin, w których ustalono mutację markerową w genach BRCA1, BRCA2 

2. Kobiety, u których rozpoznano raka piersi:  

• ≤45 roku życia, niezależnie od wywiadu rodzinnego lub ≤50 roku życia, o ile:  jest to rak 
obustronny lub wieloogniskowy  

lub   o ile posiadają ≥1 bliską krewną chorą na raka piersi  lub  ≥ 1 bliskiego członka rodziny 
chorego na raka trzustki  lub  ≥ 1 bliskiego członka rodziny chorego na raka prostaty 
(Gleason≥7) lub o ile nie znają danych odnośnie wywiadów rodzinnych 

• ≤ 60 roku życia o ile jest to rak potrójnie ujemny receptorowo 

• w dowolnym wieku, o ile posiadają: ≥ 2 bliskich krewnych chorych na raka piersi, trzustki 
lub prostaty lub  ≥1 krewną u której raka piersi wykryto ≤ 50 roku życia  lub ≥ 1 krewną 
chorą na raka jajnika lub krewnego , u którego rozpoznano raka piersi lub pochodzą ze 
społeczności, w której mutacje założycielskie występują bardzo często (np. żydzi 
aszkenazyjscy) 
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zalecenia NCCN 2017   
- badania nosicielstwa mutacji w genach 

BRCA1/BRCA2  : 

3. wszystkie , u których rozpoznano raka jajnika  

4. wszyscy , u których wykryto raka piersi  

5. wszyscy , u których wykryto raka prostaty ( Gleason ≥7) w dowolnym wieku, o ile 
posiadają: ≥ 1 krewną chorą na raka jajnika w dowolnym wieku lub na raka piersi 
rozpoznanego w wieku ≤ 50 roku życia lub 2 krewnych, u których wykryto raka piersi, 
trzustki lub prostaty w dowolnym wieku 

6. osoby, u których wykryto raka trzustki w dowolnym wieku o ile posiadają : ≥ 1 krewną 
chorą na raka jajnika w dowolnym wieku lub na raka piersi rozpoznanego w wieku ≤ 50 roku 
życia lub 2 krewnych, u których wykryto raka piersi, trzustki lub prostaty w dowolnym wieku 
lub pochodzą ze społeczności żydów aszkenazyjskich  

7. osoby u których wykryto mutacje somatyczne BRCA1,2 w wyniku profilowania 
molekularnego guza 
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zalecenia NCCN 2017   
- badania nosicielstwa mutacji w genach 

BRCA1/BRCA2  : 

8. Zdrowe osoby, które posiadają obciążone wywiady rodzinne, to 
znaczy:  

• są krewnymi pierwszego lub drugiego stopnia ww. osób,  

•trzeciego stopnia osób u których rozpoznano raka piersi i/ lub jajnika 
i posiadających ≥ 2 bliskich krewnych chorych na raka piersi ( w tym 
przynajmniej jedno zachorowanie ≤ 50 roku życia) i/ lub na raka 
jajnika  

 



rola mutacji założycielskich w Polsce 

• znacząca przewaga mutacji w genie BRCA1, 

większość mutacji w genie BRCA1 u osób z zespołem 
dziedzicznego raka piersi i jajnika stanowią tzw. mutacje 
założycielskie  - najczęstsze to 5382insC, T300G, 4153delA, 
185delAG, 3819del5, 5370C>T 

• niski koszt przesiewowych badań genetycznych, wynik szybko dostępny  

 ... 



Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł I – wczesne wykrywanie 
nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika na lata 2016-2017. ( koordynowany 
przez Ministerstwo Zdrowia)  
 

Do badań w kierunku nosicielstwa   5 najczęstszych mutacji w genie BRCA1 - 
5382insC (c.5266dupC); C61G (c.181T>G); 4153delA (c.4035delA), 185delAG 
(c.66_67delAG) 3819delGTAAA (c.3756_3759delGTCT) kwalifikuje się: 

• wszystkie chore na raka jajnika/jajowodu/otrzewnej,  

• wszystkie chore, u których  raka piersi rozpoznano poniżej 50 roku życia,  

• chore, u których raka piersi rozpoznano powyżej 50 roku życia, o ile był to: 
podtyp potrójnie ujemny receptorowo raka („triple negative”) lub rak rdzeniasty 
lub rak wieloogniskowy lub obustronny lub jeżeli posiadają krewne I i/lub II 
stopnia chore na raka piersi i/ lub jajnika 

• krewne z rodzin, w których mutacją markerową jest jedna z wyżej wymienionych 

• krewne I i II st. pacjentek z rakiem piersi i/lub jajnika w przypadku, gdy mutacja 
markerowa nie została ustalona i brak możliwości rozpoczęcia diagnostyki od 
osoby chorej na raka, 
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model diagnostyki 

 

Po rozpoznaniu  raka piersi lub raka jajnika : 

porada genetyczna i  badanie genetyczne  w kierunku mutacji założycielskich w genach 
BRCA1/2  

(zleca prowadzący lekarz onkolog) 

prawidłowy wynik,  
oraz brak cech kliniczno – 
rodowodowych zespołu 
dziedzicznego raka piersi i 
jajnika 

     STOP 

mutacja patogenna 

konsultacja genetyczna 
ewentualna prewencyjna 

mastektomia, 
adneksektomia 

testowanie kaskadowe w 
rodzinie 

prawidłowy wynik, ale 
obecne cechy kliniczne lub 
rodowodowe zespołu 
dziedzicznego raka piersi i 
jajnika 

konsultacja genetyczna,                   
NGS = sekwencjonowanie 
nowej generacji  



Jak powinniśmy badać ? 



częstość mutacji  BRCA1/2 u chorych 
 na raka piersi w Polsce 

• 17.142 nowe zachorowania na raka piersi w 2013 roku w Polsce  
(źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów ) 

• około 5-8 % to nosicielki mutacji założycielskich BRCA1  

• a zatem każdego roku w Polsce w grupie chorych ze świeżo 
wykrytym rakiem  piersi  jest leczonych  około 1000 nosicielek 
mutacji BRCA1 

• aktualnie ogromna większość tych pacjentek i ich lekarzy 
prowadzących nie wie o tym obciążeniu w chwili 
podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych 

 

 

 



rola mutacji założycielskich w Polsce 

• znacząca przewaga mutacji w genie BRCA1, 

• większość mutacji w genie BRCA1 u osób z zespołem 
dziedzicznego raka piersi i jajnika stanowią tzw. mutacje 
założycielskie  - najczęstsze to 5382insC, T300G, 4153delA, 
185delAG, 3819del5, 5370C>T 

 

• niski koszt przesiewowych badań genetycznych, wynik szybko dostępny  

 



rola mutacji założycielskich w Polsce 

• znacząca przewaga mutacji w genie BRCA1, 

• większość mutacji w genie BRCA1 u osób z zespołem dziedzicznego raka 
piersi i jajnika stanowią tzw. mutacje założycielskie  - najczęstsze to 
5382insC, T300G, 4153delA, 185delAG, 3819del5, 5370C>T 

 

• niski koszt przesiewowych badań genetycznych, wynik szybko dostępny  

 ...ale z badań naukowych z wykorzystaniem NGS wiemy, że tzw. 
„test podstawowy” pomija około 30 - 35% mutacji  



czy badanie  nosicielstwa wybranych mutacji w genie 
BRCA1  jest optymalną strategią ?   

• jaki test genetyczny / strategia diagnostyczna jest najlepsza dla chorych  
na miejscowo zaawansowanego raka piersi ?  
 
•czy badanie kilku mutacji wystarczy do decyzji o zakresie leczenia 
operacyjnego ?  
 

• czy możemy poprzestać na badaniu  najczęstszych mutacji u chorych 
na nawrotowego raka jajnika, które mogą odnieść korzyść z leczenia 
inhibitorem PARP?   
 

•czy możemy zakończyć diagnostykę na badaniu 5 mutacji w rodzinach z 
licznymi przypadkami raka piersi i / lub jajnika?  



Dziedziczna predyspozycja do raka piersi – 
inne geny 

rak piersi jako choroba spowodowana niedostateczną naprawą pęknięć 
dwuniciowych DNA – deficyt homologicznej rekombinacji 

kluczowe białka kodowane przez geny: 

BRCA2, RAD51, PALB2, ATM, MRE11, 

NBN(NBS1) 







Panele diagnostyczne  
NGS – sekwencjonowanie nowej generacji 

• w jednym badaniu analiza sekwencji kilku - kilkudziesięciu  
genów predyspozycji do zachorowania,  

• wystarcza niewielka ilość DNA 

•  unikalna możliwość diagnostyki przy nietypowych lub niepełnych danych 
rodowodowych i klinicznych (zmiana rozpoznania oraz korekta planu nadzoru 
onkologicznego) 

• problem mutacji o niepewnym znaczeniu klinicznym [Rozwiązanie: dedykowane bazy danych] 

• wskazane potwierdzenie wykrytych mutacji tradycyjnym sekwencjonowaniem 

• trudności w wykrywaniu dużych delecji/duplikacji [Rozwiązanie: uzupełnienie o MLPA] 

• wysoki koszt 

 

 



komercyjne panele diagnostyczne 2015 



W poszukiwaniu „uniwersalnego” panelu diagnostycznego... 

jaki 
panel ? 

kto za to 
zapłaci? 

jak 
zinterpretować 

wyniki?  



W poszukiwaniu optymalnej strategii  diagnostycznej 
 – stanowisko ASCO  

ASCO rekomenduje badanie genów o 

ustalonym znaczeniu klinicznym u 

pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej 

predyspozycji do  zachorowania na raka 

wg ASCO: 
rola i miejsce 

wielogenowych 

paneli diagnostycznych  

wymaga dalszych badań 

Co na to 
towarzystwa 

naukowe?  



Zalecenia dla nosicielek mutacji 
BRCA1,2 



• częściej wieloogniskowy, obustronny 

• w młodszym wieku,  

• częściej trudności diagnostyczne ze względu na 
radiologicznie „gęstą” budowę piersi 

• wysoki indeks proliferacji,  

• raki interwałowe  

– duża dynamika wzrostu 

• wrażliwość na pochodne platyny i inhibitory PARP 

 

 

Rak piersi u nosicielki mutacji  
BRCA1,2 



Wczesne wykrywanie raka piersi  
u nosicielek mutacji BRCA1 

 

• badanie rezonansu magnetycznego piersi musi być przeprowadzone przy 

użyciu odpowiedniej cewki, najlepiej na aparacie umożliwiającym biopsję 

zmian podejrzanych, pomiędzy 7-15 dniem cyklu i opisane przez 

doświadczonego radiologa 

• czułość i swoistość NMR w tej grupie -ponad 95%, podczas gdy mammografii 

– ok. 60%  

Kriege M, Brekelmans CT, Boetes C, et al.: Efficacy of MRI and mammography for breast-cancer screening in women 
with a familial or genetic predisposition. N Engl J Med 351 (5): 427-37, 2004. 
Kuhl C, Weigel S, Schrading S, et al.: Prospective multicenter cohort study to refine management recommendations 
for women at elevated familial risk of breast cancer: the EVA trial. J Clin Oncol 28 (9): 1450-7, 2010 
 



znaczenie badania NMR piersi (mammografii NMR)    
u nosicielek mutacji BRCA1/BRCA2 

rak piersi u nosicielek : 

• częściej w „gęstej”  radiologicznie 

piersi 

• słabo widoczny w mmg, usg  

• częściej wieloogniskowy  

• duża dynamika zmian 

NMR piersi   
(mammografia rezonansu 

magnetycznego piersi):  

1. aparat z dedykowaną do 

badania piersi cewką 

2. radiolog posiadający 

doświadczenie w ocenie 

piersi tą techniką 

3.  badanie pomiędzy 7 a 15 

dniem cyklu  

4. wskazana możliwość biopsji 

pod NMR 
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zalecenia NCCN 2017  dla nosicielek mutacji 
w genie BRCA1/BRCA2  

• samodzielne badanie piersi od 18 r. ż., badanie lekarskie piersi co 
6-12 miesięcy od 25 r. ż. 

• od 25 -29 r. ż. co roku NMR piersi, od 30 r. ż. co roku również 
mammografia  

• do rozważenia profilaktyczna mastektomia 

• profilaktyczna obustronna adneksektomia, najlepiej pomiędzy  

35 – 40 r. ż. (po zrealizowaniu planów macierzyńskich), może być nieco 

później u nosicielek mutacji BRCA2 

• u kobiet, które nie zgadzają się na adneksektomię i przed 35 r. ż. 

– usg gin. TV oraz oznaczenie Ca-125 co 6 miesięcy 
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zalecenia NCCN 2017.2  dla (mężczyzn) 
nosicieli mutacji w genie BRCA1/BRCA2  

          Nosiciele mutacji BRCA2 mają 2 – 6 x wyższe ryzyko raka prostaty 
w porównaniu z populacją ogólną, podwyższone ryzyko także u nosicieli 
mutacji BRCA1, ale wielkość tego ryzyka trudna do zdefiniowania. 
Często agresywny przebieg, duża dynamika wzrostu, krótszy czas 
przeżycia.  

• od 45 roku życia badania nakierowane na wcześniejsze wykrycie raka 
prostaty  

• Ryzyko raka piersi: samodzielne badanie piersi od 35 roku życia, 
badanie lekarskie piersi co 12 miesięcy od 35 r. ż. (aktualnie brak 
dowodów/ rekomendacji odnośnie badań obrazowych piersi u mężczyzn)  

 



Zalecenia dla nosicielek mutacji 
CHEK2 



Dziedziczna predyspozycja do raka piersi 
 –  gen CHEK2  

Mutacje skracające białko  genu CHEK2 (IVS2+1G>A, 
100delC, del5395 są wykrywane u 3% chorych na raka 
piersi 



Dziedziczna predyspozycja do raka piersi 
 –  gen CHEK2 –  ryzyko zależne od obciążenia 

rodzinnego  



Dziedziczna predyspozycja do raka piersi 
 –  gen CHEK2 –  ryzyko zależne od typu mutacji   
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zalecenia NCCN 2017 oraz NCI  dla nosicieli mutacji    
skracających białko (IVS2+1G>A, 1100delC, del5395) 

genu CHEK2  

• nosicielki mutacji skracających białko: od 40 r. ż. co 
roku mammografia, do rozważenia NMR piersi,  

• brak dostatecznych dowodów na korzyści z 
profilaktycznej  mastektomii, ale może być ona 
rozważana u kobiet z wybitnie obciążonym 
wywiadem rodzinnym w kierunku raka piersi 

• nie udowodniono związku pomiędzy nosicielstwem 
mutacji w genie CHEK2 a zwiększonym ryzykiem 
raka jajnika 
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zalecenia NCCN 2017 oraz NCI  dla nosicieli mutacji    
I157T genu CHEK2  

• nosiciele mutacji I157T genu CHEK2 należą do grupy 
nieznacznie/ umiarkowanie zwiększonego ryzyka 
zachorowania na raka jelita grubego (1,5 – 2 x wyższe niż w 
populacji ogólnej)– wskazany nadzór endoskopowy 
(kolonoskopia) – ale brak danych odnośnie optymalnego 
wieku rozpoczęcia i odstępów między badaniami   

• nosiciele mutacji I157T genu CHEK2 należą do grupy 
nieznacznie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi 
(1,3 – 1,6 x wyższe niż w populacji ogólnej) 

• według niektórych doniesień nosiciele mutacji I157T i 
mutacji(1100delC, IVS211G>A, del5395) genu CHEK2 należą 
do grupy nieznacznie zwiększonego ryzyka zachorowania na 
raka tarczycy (podtyp brodawkowaty)  
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nosiciele mutacji  genu CHEK2 a rak tarczycy  

według niektórych doniesień nosiciele mutacji I157T                    

i mutacji(1100delC, IVS211G>A, del5395) genu CHEK2 należą 

do grupy nieznacznie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka 

tarczycy (podtyp brodawkowaty)  
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nosiciele mutacji  genu CHEK2 zalecenia ekspertów  



Program opieki nad rodzinami wysokiego ryzyka 

zachorowania na nowotwory złośliwe  
 program  koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych  

 aktualnie możliwa diagnostyka i opieka dla rodzin z zespołem dziedzicznego 

raka piersi i jajnika, rodzinnymi zachorowaniami na raka piersi i/lub jajnika 

 finansowanie nieciągłe, konkurs ofert co  2 lata 

 realizuje  kilkadziesiąt poradni genetycznych w Polsce 

 cel: diagnostyka i kompleksowy nadzór onkologiczny 

 sposób finansowania NGS nie pozwala na upowszechnienie tej  metody 

diagnostyki  



Diagnostyka genetyczna w ramach NFZ – etapy: 

1. niezbędne skierowanie od lekarza POZ  do poradni genetycznej na 
konsultację lekarską  

2. lekarz genetyk ocenia wskazania do laboratoryjnej  diagnostyki 
genetycznej chorób nowotworowych 

3. wynik badania genetycznego i zalecenia są wydawane podczas 
drugiej konsultacji genetycznej  

 Uwagi:  

• limity świadczeń, czas oczekiwania na wizytę około 6 – 12 miesięcy 
• priorytetowo traktowane osoby chore na nowotwór, badania genetyczne u osób 
zdrowych mogą być zlecone w zasadzie tylko wtedy, gdy w rodzinie ustalono mutację 
markerową  
•wycena świadczenia (badania genetycznego) – nie pozwala na diagnostykę NGS , 
nie pokrywa kosztu rozszerzenia zakresu tzw. testu podstawowego, nie jest możliwa 
diagnostyka genetyczna wielu zespołów predyspozycji 


