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Mutace BRCA1 a BRCA2 patří k hlavním hereditárním příčinám nádorů v bílé populaci. Nosičství mutací 

BRCA2 a pravděpodobně i BRCA1 je spojeno s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Kromě toho jsou 

zárodečné mutace BRCA1 a BRCA2 spojeny s onemocněním vyšší agresivity, což se projevuje nižším 

stupněm diferenciace (tedy vyšším Gleasonovým skóre) a vyšším stadiem v době diagnózy. Kromě toho jsou 

mutace BRCA1 a BRCA2 významně spojeny se zvýšeným rizikem recidivy, progrese do metastatického 

onemocnění a úmrtí na karcinom prostaty. Nově byl u pacientů s metastatickým kastračně refrakterním 

karcinomem prostaty na podkladě mutace genů BRCA1, BRCA2 a ATM prokázán terapeutický účinek 

olaparibu a rucaparibu, inhibitorů poly(adenosindifosfát ribóza) polymerázy. Proto má diagnóza mutací 

těchto genů u karcinomu prostaty přímý léčebný význam (de Bono et al., 2020). 

První prospektivní studií hodnotící screening karcinomu prsu u nositelů mutací BRCA byla studie IMPACT, 

využívající měření hladiny PSA (muži s PSA ≥ 3 podstupovali biopsii prostaty; Bancroft et al., 2014). 

V nově publikované práci izraelské výzkumné skupiny Segal et al. se hodnotil přínos screeningu v této 

rizikové populaci jednak pomocí PSA, jednak pomocí multiparametrické magnetické rezonance (mpMRI; 

Segal et al., 2020). Studijní populaci tvořili muži ve věku 40–70 let se zárodečnou mutací BRCA1 a BRCA2. 

Po zařazení podstoupili všichni pacienti odběr na PSA a mpMRI. Pacientům s abnormálním nálezem 

u některého z těchto testů byla nabídnuta biopsie prostaty. Hladina PSA byla považována za zvýšenou 

v následujících případech: PSA ≥ 1 ng/ml pro věk 40–50 let, PSA ≥ 2 ng/ml pro věk 50–60 let, PSA ≥ 2,5 

ng/ml pro věk 60–70 let. 

Výsledky ukazují, že strategie screeningu má být věkově diferencovaná. Nosiči mutací BRCA ve věku 40–50 

let, u nichž byl v této studii diagnostikován karcinom prostaty (n = 3), měli všichni PSA < 1 a byli odesláni 

k biopsii pouze na základě nálezů mpMRI. Naopak u nosičů starších 55 let bylo PSA dostačující. Ze studie 

také vyplývá, že biopsie by měly být cílené podle MRI. 

Studie autorů Segal et al. tedy ukazuje další cestu ke screeningu nosičů mutací BRCA. Počet lidí 

s prokázaným nosičstvím této mutace bude stoupat. Výskyt mutací BRCA je 1 : 150 až 1 : 800 v různých 

populacích, takže v České republice by se mohlo jednat o přibližně 10 000 nosičů mužského pohlaví (pokud 

se budeme držet konzervativního odhadu 1 : 500).  

Pro úplnost připomínám indikace pacientů s karcinomem prostaty ke genetickému vyšetření podle 

doporučení České onkologické společnosti: 

• ≥ 2 případy karcinomu prostaty u blízkých příbuzných ve věku ≤ 55 let, 

• ≥ 3 případy karcinomu prostaty u prvostupňových příbuzných, 

• agresivní karcinom prostaty (Gleason > 7) a ≥ 2 případy karcinomu prsu, ovaria nebo pankreatu 
u blízkých příbuzných. 
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