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• Identyfikacja pacjentek/rodzin z dziedziczną 
predyspozycją do zachorowania   

Jak? – badania nosicielstwa mutacji germinalnych w DNA krwi 
obwodowej (mutacje założycielskie, testowanie kaskadowe)  

Cel: prewencja / wczesne wykrycie zachorowania  

• Identyfikacja mutacji somatycznych i / lub 
germinalnych w celu personalizacji leczenia  

Jak? – badania nosicielstwa oraz badania molekularne w guzie i/lub DNA 
krwi obwodowej 

Cel:  optymalizacja leczenia , poprawa przeżyć  

Rak piersi - cele diagnostyki molekularnej  



POSZUKIWANIE MUTACJI PATOGENNYCH  

MUTACJE GERMINALNE 

• „wrodzone”, przekazywane z pokolenia na pokolenie 
• obecne we wszystkich tkankach 
• wykrywanie możliwe poprzez badanie DNA z leukocytów krwi obwodowej, 

komórek śliny, wymazu z policzka , etc. 

MUTACJE SOMATYCZNE 

• nabyte  
• nie są przekazywane z pokolenia na pokolenie 
• obecne w tkance chorego narządu (rak jajnika, jajowodu)  
• wykrywanie możliwe wyłącznie poprzez badanie tkanki nowotworowej,  

najlepiej NGS DNA guza 
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Identyfikacja nosicielek mutacji   
- tradycyjne podejście  

DANE KLINICZNE I RODOWODOWE  
OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NOSICIELSTWA MUTACJI BRCA 1,2   

MUTACJA 

BADANIE GENETYCZNE  
( ZWYKLE POSZUKIWANIE MUTACJI ZAŁOŻYCIELSKICH W DNA KRWI OBWODOWEJ)  

• OBCIĄŻONE DANE  
• STOSUNKOWO MŁODY WIEK CHOREJ,  
• WYSOKIE  PRAWDOPODOBIEŃSTWO NOSICIELSTWA MUTACJI BRCA 1,2   

NIE OBCIĄŻONE DANE,  
PÓŹNE ZACHOROWANIE  

ZMIANA DECYZJI TERAPEUTYCZNYCH, TESTOWANIE KASKADOWE W RODZINIE, 
PREWENCJA KOLEJNYCH ZACHOROWAŃ  

STOP  



Czy ta chora ma wskazania do diagnostyki 
genetycznej ?  

rak piersi  55 ( podtyp luminalny B, Her2 ujemny )  

 

onkolog 

? ? 

? ? 

? ? ? 



Co to za zespół ?              

• Jakie badanie genetyczne zlecić? 

rak piersi  55 ( podtyp luminalny B Her2 ujemny )  

 

rak piersi 32  

 

Jaki test genetyczny 
wybrać ?  

onkolog 

genetyk 



Ryzyko zachorowania na raka  
nosicielki mutacji BRCA1, BRCA2 

 

10 - 20% 

 

20 – 40% 

 

na raka jajnika 

 

50 – 70% 

 

50 – 80% 

 

na raka piersi 

 

BRCA2 

 

BRCA1 

 

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 zachorowania na raka u nosicielek mutacji genów BRCA1, 2 

Kuchenbaecker KB, Hopper JL i wsp.  Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers       
JAMA. 2017;317(23):2402-2416. doi:10.1001/jama.2017.7112 
 



Zalecenia dla nosicielek mutacji genów BRCA1, 2 wg NCCN v.2017_2018 

• samodzielne badanie piersi od 18 roku życia,  badanie lekarskie piersi co 6-12 
miesięcy od 25 roku życia 

• 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 rokiem 

życia (po zrealizowaniu planów macierzyńskich), może być nieco później u nosicielek mutacji BRCA2 

• u kobiet, które nie zgadzają się na adneksektomię i przed 35 rokiem życia  usg 

ginekologiczne TV oraz oznaczenie Ca-125 co 6 miesięcy   



Czy możemy ograniczyć strategię diagnostyczną  

do poszukiwania mutacji założycielskich 

 BRCA1, BRCA2 ?  



W Polsce:  

• znacząca przewaga mutacji genu BRCA1 

• większość mutacji genu BRCA1 u osób z zespołem dziedzicznego 
raka piersi i jajnika stanowią tzw. mutacje założycielskie   

• najczęstsze to 5382insC, T300G, 4153delA, 185delAG, 3819del5, 
5370C>T 

Zalety strategii: niski koszt przesiewowych badań genetycznych, 
wynik szybko dostępny  

 

Czy możemy ograniczyć strategię diagnostyczną  
do poszukiwania mutacji założycielskich BRCA1,2 ?  



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 rok 2018. NPZCHN  - 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 na raka piersi  

• 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, 

 



rola mutacji założycielskich w Polsce 

• znacząca przewaga mutacji w genie BRCA1, 

• większość mutacji genu BRCA1 u osób z zespołem 
dziedzicznego raka piersi i jajnika stanowią tzw. mutacje 
założycielskie  - najczęstsze to 5382insC (c.5266dupC); C61G 
(c.181T>G; T300G); 4153delA (c.4035delA), 185delAG 
(c.66_67delAG) 3819delGTAAA (c.3756_3759delGTCT), 
5370C>T 

• niski koszt przesiewowych badań genetycznych, wynik szybko dostępny  

 ...ale z badań z NGS wiemy, że tzw. „test podstawowy” pomija 

około 30 - 35% nosicielek mutacji  



Polacy i Żydzi 1000 lat wspólnej historii 
 
 
 

Mit homogenności polskiej 
populacji 

Badanie nosicielstwa wyłącznie  „założycielskich” mutacji 

BRCA1 nie jest optymalnym testem dla wszystkich 

Włosi w Polsce – nie tylko Bona 

 

 

 



CHEK2 – liczne funkcje 



3% przypadków 
raka piersi 

CHEK2  a rak piersi  POLSKA  



CHEK2 – problem interpretacji patogenności  

• Mutacje CHEK2: 1100delC,del5395 oraz IVS2+1G>A  skracają  białko CHEK2, 
zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi około 3-4 x w porównaniu z 
populacją ogólną , są także istotnym czynnikiem ryzyka raka gruczołu 
krokowego 

• Mutacja I157T nie skraca białka, zwększa ryzyko raka piersi około 1,2 – 1,6 x w 
porównaniu z populacją ogólną 

• Mutacja CHEK2 1100delC zwiększa 2 – 3 x w porównaniu z populacją ogólną 
ryzyko raka jelita grubego, wykrywana także w rodzinach z zespołem Li  

Fraumeniego ,  
 

Kontrowersje: ryzyko brodawkowatego raka tarczycy,  wskazania do 
profilaktycznej mastektomii u nosicielek , korzyści z badania NMR piersi, metody 
wykrywania innych raków 

 



CHEK2 –  „kłopotliwa” mutacja c.470T>C (p.Ile157Thr) czyli  I157T 



CHEK2 –  „kłopotliwa” mutacja c.470T>C (p.Ile157Thr) czyli  I157T 

jakie mamy dowody na patogenność ?  



Kiedy warto rozszerzyć strategię diagnostyczną  

o poszukiwanie mutacji innych niż BRCA1,2 , CHEK2 

genów w diagnostyce predyspozycji do raka piersi ?  



Co to za zespół ?              

• zespół Lyncha ? – kryteria amsterdamskie II spełnione, niepełne I  

• zespół dziedzicznego raka piersi i jajnika ? 

• zespół Peutza – Jeghersa?  

         inny ?  

rak piersi  55 ( podtyp luminalny B Her2 ujemny )  

 

nowotwór 

jajnika46 

rak jelita 

grubego 65 

czerniak68 

rak piersi 32  

rak jelita grubego 57 

rak jelita 

grubego  64 

Jaki test genetyczny 
wybrać ?  

onkolog 

genetyk 

rak piersi 50  



 
Potrójnie ujemny receptorowo rak piersi i surowiczy nisko 

zróżnicowany rak jajnika (high grade)  
jako choroba z deficytem naprawy DNA w mechanizmie 

homologicznej rekombinacji 
(HRD=homologous recombination deficiency) 

 
 

kluczowe białka kodowane przez geny: 

BRCA1,2, RAD51, PALB2, ATM, MRE11, 

NBN 



panele wielogenowe – Polska  

FIRMA A  

• NGS 70 genów projekt naukowo-badawczy 

• zakres badania:  

AKT1; APC; ATM, ATP9B; AXIN2; BARD1; BMPR1A; BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDKN2A; CTNNA1; 

CDH1 , CHEK2, ,CYP21A2; DIRC3; EPCAM; EXO1; FANCC; FH; FLCN; GALNT12; GDNF; GREM1; 

HNF1A; HNF1B; KIF1B; MAX; MC1R; MEN1; MET; MITF; MLH1; MLH3; MRE11A; MSH2; 

MSH6; MUTYH; NBN , NF1, PALB2,PIK3CA; PMS1; PMS2; POLD1; POLE; POT1; PRKAR1A; 

PRSS1; PTCH1; PTEN , RAD51C , RAD51D, RET; SDHA; SDHAF2; SDHB; SDHC; SDHD; SMAD4; 

STK11, TGFBR2; TMEM127; TP53, TSC1; TSC2; VHL; WT1; XRCC2; XRCC3 

• uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba  

• koszt dla pacjenta 599zł  

• koszt tego samego badania dla instytucji 3400zł (poza 
limitami refundacji NFZ) 



panele wielogenowe – Polska  

FIRMA B  

• NGS 70 genów  oferta komercyjna pakiet VIP-ONKO 

• zakres badania: zbliżony do zakresu FIRMY A  

• zbadana może być każda pełnoletnia osoba  

• koszt dla pacjenta 2900zł 

• koszt tego samego badania dla instytucji 2900zł 
(poza limitami refundacji NFZ) 



HER2   



HER2   

• HER2 to protoonkogen ERBB-2 znajdujący się na 
chromosomie 17 (17q21.2) 

• koduje białko przebłonowe  - kinazę należącą do 
grupy naskórkowych czynników wzrostu EGFR (w tej 
samej rodzinie: HER1/erbB-1, HER3/erbB-3 oraz 
HER4/erbB-4) 

 



HER2   

• nadekspresja HER2 u około 20% chorych na raka 
piersi 

• nadekspresja Her2 uaktywnia kaskadę sygnałową 
prowadzącą do zwiększenia podziałów 
komórkowych 
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Transkrypcja 

HER2  wpływa na proliferację, przeżycie  
i inwazyjność komórek  

Ross JS, et al. The Oncologist. 2009;14:320-368. 



Trasuzumab – przełom w  leczeniu 
raka piersi z nadekspresją Her2 



HER2 – różne sposoby blokady  

 

 



 

• badanie immunohistochemiczne oraz fluorescencyjna 
hybrydyzacja in situ (ISH, FISH) są zalecanymi metodami 
oceny statusu  Her2 , w celu kwalifikacji do leczenia anty -
Her2  

HER2   

HER 2  ocena ekspresji w IHC: 

1+ negatywna 

2+ prawdopodobnie dodatnia,  

do potwierdzenia w FISH 

3+ dodatnia 

badanie immunohistochemiczne: 



 

• badanie immunohistochemiczne oraz fluorescencyjna 
hybrydyzacja in situ (ISH, FISH) są zalecanymi metodami 
oceny statusu  Her2 , w celu kwalifikacji do leczenia anty -
Her2  

HER2   

HER 2  FISH 
• zliczanie sygnałów  z Her2 

oraz kontrolnego  (CEP17) 
(centromeru chromosomu 
17)  

• oceniany wskaźnik sygnałów 
Her2/CEP17 i przeciętna ilość 
sygnałów Her2  na komórkę 
 - amplifikacja  
- brak amplifikacji  
-wynik niejednoznaczny  
- nieokreślony  
 
  

badanie  fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ  



 

• badanie immunohistochemiczne oraz fluorescencyjna 
hybrydyzacja in situ (ISH, FISH) są zalecanymi metodami 
oceny statusu  Her2 , w celu kwalifikacji do leczenia anty -
Her2  

• żadna z tych metod nie ma 100% czułości ani swoistości  

• aktualizacja zaleceń ASCO-CAP (2013) przyczyniła się do 
zwiększenia odsetka pacjentek kwalifikowanych do leczenia 
anty- Her2 

• •Her2-dodatnie przypadki nie są grupą homogenną, raki z 
graniczną ekspresją mogą  odpowiadać słabiej na terapię 

• wyzwaniami w diagnostyce  laboratoryjnej Her2 są m. in: 
polisomia/ koamplifikacja,  heterogenność genetyczna  

 

 

HER2   


