Dědičný syndrom
rakoviny prsu a vaječníku

Indikace k vyšetření genů BRCA1,2
Všechny ženy i muže s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou s nádorem prsu nebo vaječníku je vhodné
odeslat na ambulanci lékařské genetiky státních i soukromých genetických center s žádostí o genetickou
konzultaci.
Klinický genetik dle rozboru osobní a rodinné anamnézy včetně sestavení minimálně třígeneračního
rodokmenu rozhodne o indikaci kompletního molekulárně genetického vyšetření genů BRCA1 a BRCA2.
Při závěrečné genetické konzultaci obdrží vyšetřovaná / vyšetřovaný lékařskou zprávu s výsledky a s
doporučením pro preventivní péči. V případě nálezu kauzální mutace je doporučeno genetické vyšetření
pokrevním příbuzným v riziku.
Indikační kritéria pro rozhodovaní lékařských genetiků pro indikaci kompletního vyšetření genů BRCA1,2 :
1/
Sporadický
vaječníku

výskyt

karcinomu

prsu

nebo

2/ Familiární výskyt

pro ženu / muže s nádorovým onemocněním bez
pozitivní rodinné anamnézy

pro ženu / muže s nebo bez nádorového
onemocnění a s pozitivní rodinnou anamnézou

• Všechny epitelové karcinomy vaječníku, vejcovodu
a primární peritoneální karcinom, a to bez ohledu
na věk v době diagnózy

• Rodinná anamnéza s karcinomem ovaria nebo
vejcovodu / peritonea je vždy indikace k testovaní

• Dva samostatné primární karcinomy prsu, první
do 50 let nebo oba do 60 let - bilaterální nebo
ipsilaterální, synchronní nebo metachroní
• Jednostranný karcinom prsu u ženy do 45 let a do
50 let, pokud není vůbec známa rodinná anamnéza
• Pacientka s karcinomem prsu a pankreatu
jakémkoliv věku

v

• Muž s karcinomem prsu v jakémkoliv věku
• Jednostranný triple negativní nebo medulární
karcinom prsu u pacientky do 60 let (bez pozitivní
rodinné anamnézy)

• Rodinná anamnéza s karcinomem prsu u muže v
jakémkoliv věku je vždy indikace k testování
• Tři příbuzné ženy
jakémkoliv věku

s

karcinomem

prsu

v

• Dvě příbuzné ženy s karcinomem prsu, alespoň
jedna pod 50 let, nebo obě do 60 let
• Pacientka s karcinomem prsu do 50 let s přímým
příbuzným s nádorem spojeným s HBOC syndromem
(Hereditary Brest and Ovarian Cancer) především
slinivka, prostata, žlučník, žlučové cesty, žaludek,
kolorektum, melanom
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“STATIM” - rychlé kompletní vyšetření genů BRCA1,2
pouze v indikovaných případech

Rychlé vyšetření je důležité u pacientek s karcinomem prsu / ovaria před rozhodováním o rozsahu
operačního výkonu nebo z důvodu rozhodovaní o způsobu konzervativní léčby.
Kompletní molekulárně genetické vyšetření genů BRCA1,2 v tomto případě provádíme tak, aby odesílající
lékař výsledek obdržel včas pro rozvahu o dalším léčebném postupu.
Vyšetření celé kódující sekvence BRCA1,2 genů může být takto v indikovaných případech provedeno již za
15 pracovních dní od příjmu vzorku do laboratoře.

Vyšetření BRCA1,2 SCREEN
vyšetření 24 nejčastějších mutací
není hrazeno ze ZP

Toto vyšetření je určeno pro ženy i muže, kteří nesplňuji indikační kritéria pro kompletní vyšetření celé
sekvence BRCA1,2 genů.
Námi prováděné vyšetření BRCA1,2 SCREEN detekuje 24 nejčastějších mutací BRCA1,2 genů, které se
vyskytují v české populaci. Jedná se o 17 nejčastějších mutací v genu BRCA1 a 7 nejčastějších mutací v genu
BRCA2. Tyto mutace tvoří 60,5% záchytu nejčastějších mutací v genu BRCA1 a 36,2 % v genu BRCA2 v ČR.
Vyšetřením BRCA1,2 SCREEN nevyloučíme možnost nosičství některé ze vzácných mutací genů BRCA1 a
BRCA2, které v tomto testu nejsou obsaženy. Vyšetření BRCA1,2 SCREEN nenahrazuje kompletní vyšetření
celé sekvence genů BRCA1,2.

Laboratoř GHC GENETICS je akreditována ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. (ČIA) jako zdravotnická laboratoř č. 8124 dle normy ČSN EN ISO 15189:2013,
rozsah akreditace je uveden na: www.ghcgenetics.cz/certifikace/ Služby poskytované laboratoří v rozsahu akreditace jsou pokryty mezinárodními multilaterálními
dohodami EA (European co-operation for accreditation) i ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
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