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1. Úvod 

Molekulárna diagnostika - záchyt a detekcia mutácii a polymorfizmov nukleových 

kyselín pomocou molekulárne genetických  metód nachádza stále väčšie uplatnenie 

v klinickej diagnostike ochorení. V posledných rokoch sú do rutinnej praxe zavádzané 

molekulárne biologické metódy. Jednou z nich je polymerázová reťazová reakcia (PCR), 

pomocou ktorej môžeme na základe komplementarity bázi obsiahnutých v molekule 

nukleovej kyseliny (NA) namnožiť cieľovú NA.  Metóda sa vyznačuje svojou rýchlosťou, 

vysokou špecifičnosťou a citlivosťou. Je stále častejšie využívaná v diagnostike 

dedičných ochorení (Benedík a kol. 2003).  

Proces hemostázy vyžaduje rovnovážny stav medzi prokoagulačnými 

a antikoagulačnými faktormi. Narušenie tohto stavu vedie k poruchám krvnej 

zrážanlivosti. Tie môžu byť v smere nedostatočnej zrážanlivosti - krvácavých stavov, 

alebo môžu spôsobovať nadmernú koaguláciu a následne vznik trombov. Rozlišujeme 

vrodené (kongenitálne), získané (sekundárne)  trombofilné stavy alebo trombofilné 

stavy kombinovanej etiológie (Houl 2006). Trombofilné stavy sú najčastejším príčinným 

faktorom rozvoja tromboembolickej choroby (TECH), ktorá je po ischemickej chorobe 

srdečnej  a cievnej mozgovej príhode najčastejším kardiovaskulárnym ochorením. 

V posledných rokoch sa podarilo preukázať u polovice pacientov 

s tromboembolitickým ochorením vrodenú poruchu v regulácii procesu krvného 

zrážania, ktorá spôsobuje zvýšené riziko tohto ochorenia. Tieto stavy sa objavujú 

hlavne u jedincov mladšieho veku (pod 40 rokov) a často majú charakter rodinného 

ochorenia. Prvými popísanými ale menej častými genetickými protrombotickými 

rizikovými faktormi s výraznou heterogenitou sú deficity prirodzene sa vyskytujúcich 

antikoagulačných proteínov, antitrombínu (AT), proteínu C (PC) a proteínu S (PS). 

V súčasnej dobe sa pozornosť obracia skôr k relatívne často sa vyskytujúcim 

polymorfizmom, ako sú faktor V - Leiden, faktor V - Cambridge,  mutácia faktoru II - 

protrombínu G20210A a homozygotná homocysteinémia podmienená mutáciou 

enzýmu 5, 10-methylentetrahydrofolátreduktázy (MTHFR),   ktoré výrazne ovplyvňujú 

riziko trombózy (Raušová a kol. 2005).  Hemostatický systém sa intenzívne študuje a sú 

popisované ďalšie polymorfizmy.  
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Trombofíliou (thrombophilia) obecne nazývame stav zvýšenej dispozície k tvorbe 

trombov, ktorá predchádza vlastnému procesu trombotizácie v žilnom alebo 

tepennom cievnom systéme. Pôvod trombofílii je síce polygenný, ale napriek tomu je 

potrebné pri pátraní po ich príčine vychádzať najprv z rozdielneho spôsobu 

trombotizácie v oboch systémoch. Pri žilnej trombóze dominuje predovšetkým zástava 

prúdenia krvi a hyperkoagulácia, ku ktorej dochádza pri aktivácii plazmatických 

koagulačných faktorov a zlyhaniu funkcie ich prirodzených inhibítorov v krvnej plazme 

a cievnej stene. Pri vzniku tepennej trombózy sa zase v jej počiatku vďaka prudko 

prúdiacej krvi viac uplatňuje aktivácia a agregácia krvných doštičiek a dysfunkcia 

endotelu, ktorá je vo väčšine prípadov vyvolaná aterosklerotickým procesom pri zápale 

cievnej steny (Kvasnička 2003).  

Obe trombofílie by sa však mali vedieť diagnostikovať, lebo ich včasným 

rozpoznaním môžeme získať čas a teda i možnosť zabrániť vzniku alebo rekurencii 

trombózy vhodne zvolenou profylaxiou. To je z medicínskeho ale aj z ekonomicko-

spoločenského hľadiska výhodnejšie, než potom vzniknutú trombózu a jej následky 

liečiť. Po prebehnutej trombotizácii totiž postihnutá cieva nezostane už nikdy v takom 

stave ako predtým. 
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2. Trombofilné stavy  

2.1. Fyziológia hemostázy 

Pri porušení cievnej steny vzniká behom niekoľko minút primárna doštičková zátka, 

ktorá je krehká a rozpustná. V koagulačnom systéme prebieha tvorba fibrínovej siete, 

ktorá doštičkovú zátku spevňuje a premieňa ju na pevné koagulum.  Normálna tvorba 

doštičkovej zátky je závislá na dostatočnom počte a funkcii krvných doštičiek. Ku 

koagulačnému deju dochádza vnútornou, alebo vonkajšou cestou koagulácie. 

Kľúčovým hemostatickým proteínom je trombín, ktorý premieňa fibrinogén na fibrín, 

aktivuje koagulačné faktory a podieľa sa tiež na aktivácii doštičiek. Na povrchu 

endotelu sa trombín viaže na trombomodulin, čím sa účastní aktivácie koagulačného 

inhibítoru - proteínu C. Súčasne s aktiváciou koagulačného systému sa aktivuje 

i inhibičný systém (antikoagulačný) a fibrinolytický systém. Najdôležitejším 

koagulačným inhibítorom je antitrombín (AT), ďalej proteín C (PC) a proteín S (PS). 

Fibrinolytický systém štiepi fibrinové koagulum za vzniku fibrin degradačných 

produktov (FDP). Aktivátory fibrinolýzy premieňajú plazminogén na plazmín. Pre 

inhibíciu fibrinolýzy sú dôležité tkanivové inhibítory aktivátoru plazminogénu (PAI-1, 

PAI-2) a trombínom aktivovaný inhibítor fibrinolýzy (TAFI) (Raušová a kol. 2005).  

2.2. Trombofilné stavy 

Trombofilné stavy sú vrodené alebo získané poruchy hemostázy, patofyziologicky 

a štatisticky spájané zo zvýšeným rizikom trombózy, t.j. tvorbe trombov v žilách alebo 

tepnách. V obidvoch prípadoch ide o multifaktoriálne ochorenie s rôznou 

patogenézou. U každého človeka sa v momente vzniku trombotickej komplikácie 

uplatňujú unikátne vzájomne sa potencujúce kombinácie získaných a dedičných 

rizikových faktorov (Raušová a kol. 2005). Ich najvýznamnejším klinickým prejavom je 

žilný tromboembolizmus.  

U viac než 50% osôb s trombózou nachádzame niektorú zo známych trombofílii. 

Osoby s vrodenými trombofíliami majú oproti osobám bez trombofílie predovšetkým 

zvýšene riziko prvej tromboembolickej príhody, zatiaľ čo vplyv geneticky 

podmienených trombofilných stavov na opakovanie nie je tak zrejmý. U pacientov 
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s idiopatickou trombózou je riziko recidívy 7-10% za rok i pri absencii známych 

trombofílii. Riziko opakovanej príhody je ovplyvnené radom ďalších faktorov 

(pretrvávajúci alebo nezistený vyvolávajúci faktor, proximálna trombóza a pľúcna 

embólia, neúplná rekanalizácia trombotizovanej cievy, prítomnosť niektorých 

trombofílii, vysoká hladina D-dimerov po vysadení antikoagulačnej liečby). Ich 

identifikácia a následné monitorovanie má rozhodujúci význam pre optimálnu voľbu 

liečby a dĺžku jej podávania. V primárnej prevencii žilnej trombózy je dôležitá znalosť 

obecných provokujúcich faktorov a konkrétnych rizík daného pacienta. To znamená 

i včasné vyšetrenie trombofilných stavov u pacientov, ktorý z ich identifikácie majú 

prospech, pokiaľ majú aspoň stredne vysokú pravdepodobnosť záchytu (Houl 2006).  

Vysoká pravdepodobnosť záchytu je u pacientov s idiopatickou tromboembolickou 

príhodou pred 45. rokom života, u pacientov s opakovanou trombotickou atakou, 

s trombózou v atypickej lokalizácii, s tepennou trombózou pred 35. rokom života, 

s TECH a pozitívnou rodinnou anamnézou, a u žien s opakovanými komplikáciami 

tehotenstva.  

Stredná pravdepodobnosť záchytu je u pacientov s prekonanou TECH nespĺňajúcich 

kritéria vysokej pravdepodobnosti, u priamych príbuzných osôb s prekonanou 

trombózou a osôb s vysokou pravdepodobnosťou trombofílie. Znalosť trombofilného 

stavu je dôležitá najmä pre pacientov u ktorých jeho prítomnosť ovplyvní spôsob alebo 

dĺžku profylaxie a pre ženy užívajúce alebo zvažujúce užívanie hormonálnej 

antikoncepcie, substitučnú terapiu estrogénmi a ženy gravidné či plánujúce 

tehotenstvo (Houl 2006).  

O trombofilnom pacientovi hovoríme pri rekurentných (vracajúcich sa) či život 

ohrozujúcich trombotických príhodách v žilnom riečišti do 45 roku veku, pri pozitívnej 

rodinnej anamnéze, vzniku trombózy v netypickej lokalizácii a u žien rovnako pri 

opakovaných potratoch či pôrodoch mŕtvych plodov.  
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2.3. Tromboembolická choroba (TECH) 

Jedná sa o stav charakterizovaný vznikom krvnej zrazeniny (trombus) v určitom 

mieste krvného obehu a jeho následným vmetením (embolizácia) do pľúc (Vokurka 

1994). Vznik TECH je vždy multifaktoriálnym procesom, s podielom dočasných, 

získaných či prostredím podmienených rizík a vrodených faktorov. K trombo-

embolitickej príhode dochádza pri nerovnováhe medzi prokoagulačnými, 

protikoagulačnými a fibrinolytickými procesmi v organizme.  

2.3.1. Provokujúce faktory tromboembolickej choroby 

Podľa ich trombofilného potenciálu sa delia na silné provokujúce faktory pri 

ktorých je vysoké riziko TECH a na ostatné provokujúce faktory, ktoré predstavujú 

stredné riziko trombózy. Medzi silné provokujúce faktory radíme:  

1. Operácie - najmä veľké kostné operácie a onkologickú chirurgiu.  

2. Úrazy – najmä polytraumata, poranenie dolných končatín a panvy a 

spinálne lézie. 

3. Imobilizácie  a ďalšie faktory ako sú paréza končatín, trauma, sepse, 

malignita, srdečná či respiračná nedostatočnosť, anamnéza TECH, 

črevné zápalové ochorenia. 

4. Niektoré chemoterapeutické režimy, prevažne obsahujúce 

vysokodávkove kortikoidy a u niektorých nádorov (u myelómu).  

K ostatným provokujúcim faktorom patrí: sadrová fixácia dolných končatín, 

imobilizácia nad 72 hodín, dlhý let, dlhodobo zavedený centrálny žilný katéter, 

gravidita a šestonedelie, hormonálna antikoncepcia, estrogénna substitúcia, terapia 

antiestrogénmi a terapia kortikoidmi (Houl 2006).  

2.3.2. Prevencia tromboembolickej choroby  

Stratégia prevencie trombóz sa zameriava hlavne na elimináciu stázy krvného 

prúdu, ktorá inak v cípoch žilných chlopní zvyšuje lokálnu koncentráciu koagulačných 

plazmatických faktorov a leukocytov uvoľňujúcich zápalové cytokiny. Tie spolu 

s ischémiou ku ktorej dochádza pri stagnácii neokysličenej krvi, prispievajú 
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k protrombotickej aktivácii buniek žilnej výstelky.  Ďalej sa zameriava na zábranu  

hyperkoagulácie, ktorá môže byť vyvolaná rôznymi vplyvmi, ako je zvýšená produkcia 

koagulačných faktorov a inhibítorov fibrinolýzy v periférnej krvi.  

Cieľom primárnej prevencie je zníženie rizika provokovanej trombózy. 

Farmakologická trombofilaxia je indikovaná u všetkých pacientov so silnými 

provokujúcimi faktormi žilného tromboembolizmu. Sekundárna prevencia opakovanej 

trombotickej príhody môže byť liečba kumarinovými preparátmi alebo jej ukončenie 

a následná dôsledná trombofylaxia v rizikových situáciách. Správne rozhodnutie 

u konkrétneho pacienta musí vychádzať zo zváženia rizika opakovania príhody, 

prítomnosti či neprítomnosti trombofilie alebo iných rizikových faktorov recidívy 

trombózy a rizika krvácavých komplikácii (Houl 2006).  

2.4. Vrodené trombofílie 

Ide o vrodené hyperkoagulačné stavy charakterizované opakovanými 

tromboembolickými príhodami, tromboembolickou príhodou pred 45. rokom života či 

s trombózou v atypickej lokalizácii. 

Dysfibrinogenémia – je vyvolaná mutáciou v génoch reťazcov α, β a γ tvoriacich 

molekulu fibrinogénu. Najznámejšou je mutácia fibrinogénu β, pri ktorej dochádza 

k zvýšeniu hladiny fibrinogénu v plazme, zvýšeniu viskozity krvi a plazmy a k zvýšenej 

agregácii trombocytov (Pecka 2004). Dochádza taktiež k nestabilite fibrinovej zrazeniny 

spojenej s vyšším rizikom embolizácie alebo dysfunkciou F XIII.  

Rezistencia na aktivovaný proteín C (APC-R) – genetický defekt spojovaný 

s jednobodovou mutáciou génu, ktorý generuje faktor V. Predstavuje nedostatočnú 

alebo vôbec žiadnu odpoveď na aktivovaný PC. Popisuje odolnosť koagulačného 

systému voči inhibičnému vplyvu PC na koagulačne aktívne faktory Va a VIIIa. Vrodená 

APC-R môže byť vyvolaná jednobodovou mutáciou génu pre koagulačný faktor V 

(Lidenská mutácia, Cambridge mutácia) alebo postihnutie dnes neznámym defektom 

(Pecka 2004).  

Faktor V - Leiden – mutácia (G 1691 A), ktorá vedie k zámene aminokyseliny 

argininu v pozícii 506 polypeptidového reťazca za glutamin. Vznikla asi pred 20-30 tisíc 

rokmi, pravdepodobne už po oddelení ázijskej populácie (preto sa u ázijskej populácie 
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prakticky nevyskytuje). V európskej populácii sa vyskytuje u 3-5 % jedincov a je 

najčastejším vrodeným rizikovým faktorom trombóz. U Leidenskej mutácie je znížený 

inhibičný vplyv APC na aktivovaný koagulačný systém daný výskytom patologického 

faktoru Va. Tento faktor má normálnu prokoagulačnú aktivitu, ale nedá sa 

proteolyticky štiepiť aktivovaným PC. Faktor zostáva vo svojej aktivovanej podobe, 

nedochádza k jeho inaktivácii a môže sa podieľať v komplexe protrombinázy na 

zvyšovaní hladiny trombínu.  

Faktor V - Cambridge – ide o jednobodovú mutáciu v géne pre faktor V 

(G1091A), ktorá vedie k zámene aminokyseliny arginin za threonin v pozícii 306. 

Vplyvom APC sa zníži rýchlosť štiepenia faktoru Va a k jeho inaktivácii dochádza len 

pozvoľne. To zvyšuje stabilitu protrombinázového komplexu a môže dôjsť k rozvinutiu 

hyperkoagulačného stavu a k vzniku trombózy.  

Nedostatok  antitrombínu – autozomálne dominantná porucha u heterozygótov. 

Homozygóti nie sú známi pravdepodobne preto, že homozygótny stav je letálny in 

utero. Podľa kvantity, aktivity a schopnosti viazať heparín sa delí na 3 typy. Typ I. - 

zníženie syntézy AT, typ II. - normálne hladiny dysfunkčného proteínu a typ III. - pri 

nedostatočnej odpovedi na heparín, hladina a funkcia AT je normálna (Raušová 2005). 

Defekt sa prejavuje hlavne trombózami hlbokých žíl, väčšinou dolných končatín 

a pľúcnou embóliou. Prvé prejavy sú pozorované v puberte a u žien v období 

tehotenstva. 

Nedostatok proteínu C – prejav už v detstve ako závažná predispozícia, geneticky 

sa jedná o veľmi rôznorodé ochorenie, u ktorého poznáme viac než 160 mutácií génu 

PC. Klinickým prejavom sú žilné i tepenné trombózy. Zvláštnym syndrómom je purpura 

fulminans u novorodencov – homozygótov a tzv. kumarinové nekrózy pri zavádzaní 

liečby perorálnymi antikoagulanciami. PC je serinová proteáza závislá na vitamíne 

K, tvoriaca sa v pečeni a inhibujúcu koagulačný systém inaktiváciou faktoru Va a VIIIa. 

Táto inhibičná aktivita je mnohonásobne zvýšená pôsobením PS a neaktivovaného 

faktoru V, ktoré fungujú ako kofaktory PC. Rozlišujú sa dva typy deficitu PC a to typ I. - 

znížená hladina PC a vzácny typ II. - normálne hladiny PC a znížená funkčná aktivita 

(Raušová a kol. 2005) 
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Nedostatok proteínu S – okolo 70 mutácií génu. Je kofaktorom potrebným pre 

aktivitu PC, ale samotný má tiež antikoagulačné účinky. Inhibuje protrombinázový 

komplex [FXa.FVa.fosfolipid] (Musil 2001). Je takisto závislý na vitamíne K. 

Homozygotná forma deficitu PS je veľmi vzácna. Heterozygot s deficitom PS má trikrát 

vyššiu tendenciu k žilnej trombotizácii než jedinci s normálnou hladinou ( Urbánková 

a kol. 2002). Rozlišujeme tri typy deficitu: typ I - zníženie antigénu PS i jeho voľnej 

zložky, typ II - dysfunkčný proteín s normálnou plazmatickou hladinou a typ III - 

znížená hladina voľného PS (Raušová a kol. 2005) 

Mutácia protrombínu – faktor II – defekt vyvolaný jednobodovou mutáciou 

(G20210A) (Pecka 2004). Ide o polymorfizmus génu  pre tvorbu protrombínu spojený 

s jeho vysokou hladinou. Protrombín je prekurzorom serínovej proteázy trombínu, 

ktorý mení fibrinogen na fibrín, aktivuje faktory V, VIII, XIII a po naviazaní na 

trombomodulín i PC. Je závislý na vitamíne K (Raušová a kol. 2005).  

Homocystein – pri poruchách dochádza k hyperhomocysteinémii, 

charakterizovanej zvýšenou hladinou homocysteinu v krvi a nepriaznivo pôsobiacej na 

cievnu stenu, koagulačný systém a funkciu trombocytov. Je vyvolaná genetickou 

mutáciou niektorého enzýmu cyklu methioninu. Homocystein je metabolit  degradácie 

methioninu. Za normálnych okolností môže byť metylovaný spätne na methionin 

enzýmom methioninsyntázou (Pecka, 2004). Vrodená hyperhomocysteinémia je 

vyvolaná väčšinou prítomnosťou mutovanej termolabilnej formy 5,10- 

methylentetrahydrofolátreduktázy - MTHFR.  Boli popísané dva pomerne časté 

polymorfizmy tohto génu mierne znižujúce aktivitu MTHFR a to C677T a A1298C. 

Hyperhomocysteinémia môže byť spôsobená deficitom alebo zníženou aktivitou 

niektorých enzýmov alebo deficitom vitamínov skupiny B, ktoré sú kofaktormi týchto 

enzýmov. Jedná sa o kyselinu listovú, vitamín B6 a B12 . Je dôležité stanovenie hladiny 

týchto vitamínov z dôvodu vylúčenia hyperhomocysteinémie spôsobenej nedostatkom 

týchto vitamínov. S ťažkou hyperhomocysteinémiou sú spájané homozygótne defekty. 

U heterozygótov sa objavuje ľahká až stredne ťažká forma hyperhomocysteinémie. 

Hyperhomocysteinémia je nezávislým rizikovým faktorom cievnych chorôb a taktiež 

žilných trombóz.   
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Niektoré ďalšie polymorfizmy vedúce k arteriálnej alebo venóznej trombóze 

Polymorfizmus génu pre doštičkový receptor GP Ia  (C807T) – mutácia génu 

zvyšujúca riziko infarktu myokardu najmä u mladých jedincov.  

Polymorfizmus génu pre doštičkový receptor GP IIIa (T1565C) - mutácia génu, 

ktorá zvyšuje citlivosť k aktivácii doštičiek a znižuje antiagregačnú odpoveď na aspirín - 

tzv. aspirínová rezistencia. 

Polymorfizmus génu pre koagulační faktor XIII (G163T) - mutácia génu, ktorá má 

protektivný efekt pred vznikom tromboembolickej choroby. 

Inhibítor aktivátoru plazminogénu (PAI-1) – promotor génu obsahuje 4G/5G 

inzerčný/delečný polymorfismus. Varianta 4G zvyšuje tvorbu aterosklerotických 

plakov, a výskyt koronárnej trombózy.  

2.5. Získané trombofílie 

Získané, sekundárne trombofilné stavy sa objavujú v patobiologických situáciach, 

v tehotenstve alebo sú následkom známeho patologického procesu. 

Fyziologicky môže k zvýšenej produkcii koagulačných faktorov dochádzať v 2.-3. 

trimestri tehotenstva. Jedná sa o zvýšenie hladín F VII, F VIII, protrombínu, F X, F IX, F XI 

a fibrinogénu. Taktiež môže dôjsť k zvýšeniu inhibítorov fibrinolýzy, najmä trombínom 

aktivovaného inhibítoru fibrinolýzy - TAFI (Kvasnička 2003).  

K zvýšenej produkcii dochádza i pri zápalovej reakcii, ktorá je spojená s uvoľnením 

zápalových cytokínov. Tiež v starobe, kedy sa zvyšujú hladiny faktorov (fibrinogén, F 

VIII, F VIIa), znižujú sa hladiny (protrombínu, F X, a AT) a výskyt žilných trombóz sa 

rapídne zvyšuje. Svoj podiel má i dysfunkcia pečene, malignity, liečba estrogénmi, 

chronické črevné zápaly, obezita a fajčenie (Houl 2006). 

Zvýšenie hladiny homocysteínu pozorujeme tiež u osôb s chronickým deficitom 

vitamínu B 12, kyseliny listovej alebo vitamínu B 6 (pyridoxínu), alebo u osôb 
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s renálnou insuficienciou. K poruchám v tvorbe plazmínu a v inhibícii aktivity TFPI 

dochádza i pri nadbytku lipoproteínu (a) - LP(a). 

Antifosfolipidový syndróm (APS) – je charakterizovaný prítomnosťou žilných 

i tepenných trombóz v mikrocirkulácii, predčasne ukončených tehotenstiev a trombo-

cytopénia v prítomnosti antifosfolipidových protilátok. U APS sa vytvárajú protilátky 

proti negatívne nabitým fosfolipidovým povrchom, proteínom viazajúcim fosfolipidy 

alebo proteínom (kofaktorom) v prípade, že fosfolipidy nie sú prítomné (Pecka 2004). 

Tieto látky významne zasahujú do procesu krvného zrážania a výsledkom tohto 

pôsobenia býva trombofília. 
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3. Molekulárna diagnostika 

3.1. Polymerázová reťazová reakcia (PCR)  

Ide o biochemickú reakciu, 

enzymatickú amplifikáciu 

deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) in 

vitro (Obr.1), kde dochádza k syntéze 

mnoho kópii vybranej sekvencie DNA 

v cyklickej reakcii pozostávajúcej 

z troch teplotných fáz: 

1) denaturácia 

2) hybridizácia 

3)syntéza chýbajúceho 

komplementárneho úseku DNA.  

PCR začína tepelnou denaturáciou 

vzorku DNA na dva jednoduché 

reťazce pri teplote 95° C. Reakcia je 

založená na schopnosti dvojvláknovej 

DNA denaturovať pri vysokej teplote a opätovne renaturovať po jej znížení pri 

zachovaní pravidla komplementarity báz. 

Ďalšia fáza spočíva v ochladení vzorku na 30 až 65° C. Pri tejto teplote dochádza 

k nasadnutiu primerov na komplementárne 3´ konce cieľovej DNA. Primery, štartéry sú 

základom pre syntézu nových vláken. Ide o synteticky pripravené jednovláknové 

oligonukleotidy, ktoré majú sekvenciu komplementárnu k sekvenciám na 3´konci 

oboch vláken rozmnožovaného úseku.  

Syntézu nových vláken katalyzuje termostabilná DNA-polymeráza. Najčastejšie sa 

používa DNA-polymeráza, ktorá je izolovaná z baktérií Thermus aquaticus žijúcich 

v horúcich prameňoch. Tato DNA-polymeráza je označovaná ako Taq-polymeráza 

a predlžuje vlákna DNA smerom od oboch primerov, v smere od 5´ konce ku 3´ konci 

Obr.1 – Priebeh PCR reakcie 
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Obr.2 -  Termocykler 

pri optimálnej teplote 72°C, a ostáva aktívna i po zahriatí na 95° C, nutných 

k denaturácii. Aby bol dostatok substrátu pre syntézu nových vláken, je v PCR reakcii 

prítomné nadbytočné množstvo deoxynukleotidtrifosfátov. 

Po skončení syntézy oboch vláken dochádza opäť k zahriatiu na 95°C, aby došlo 

k denaturácii novo vytvorených DNA duplexov a celý cyklus začína znovu. 

Reakcie sa prevádzajú v zariadení nazývanom termocykler (Obr.2), kde sa teplota 

mení automaticky v naprogramovaných časových intervaloch. Tenkostenné skúmavky 

s reakčnou zmesou sú v termocykleri 

uložené v kovovom bloku a jeho teplota 

je riadená podľa užívateľom 

nastaveného programu.  Presné 

hodnoty teploty a dobu trvania 

jednotlivých krokov je nutné 

optimalizovať podľa dĺžky 

amplifikovaného úseku DNA 

a konkrétnej sekvencie primerov. 

Produkty PCR sa nazývajú amplikóny 

a sú to úseky DNA definovanej dĺžky. 

Výsledok PCR reakcie sa dá detekovať elektroforézou na agarózovom alebo 

polyakrylamidovom géle, alebo kvantitatívnym zmeraním množstva produktu PCR 

napr. meranie fluorescencie.  Ak primery nasadali len na vybrané protismerne 

umiestnené miesta, vznikli ako produkt reakcie molekuly rovnakej sekvencie a dĺžky. 

Pri delení v géle budú všetky tieto molekuly putovať rovnakou rýchlosťou a po ofarbení 

a zobrazení uvidíme iba jeden pruh, ktorého molekulová hmotnosť zodpovedá pri 

porovnaní zo štandardom predpokladanej dĺžky molekuly. Pokiaľ nie je zobrazený 

žiaden pruh tak PCR neprebehla ak je zobrazené viac pruhov, tak PCR prebehla ale 

primery nasadali na viacerých miestach, takže došlo k amplifikácii viac produktov. 

V takom prípade je nutné optimalizovať podmienky reakcie.  
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3.2. Využitie PCR 

PCR patrí v súčasnosti k často využívaným metódam. Má široké využitie vo výskume 

i v lekárskej diagnostike. Okrem základného genetického výskumu kde slúži k izolácii 

génov alebo ich častí, sekvenácii ľudského genómu a príprave značených sond, má 

využitie i v aplikovanom genetickom výskume. Tu je využívaná k detekcii mutácií 

v génoch, štúdiu polymorfizmu génov a v populačnej genetike. Ďalej v klinických 

disciplínach k detekcii patogénnych baktérií, vírusov, prvokov a hub. K typizácii 

patogénnych mikroorganizmov, identifikácii onkogénov,  typizácii nádorov, diagnostike 

genetických chorôb,  stanoveniu pohlavia, prenatálnej diagnostike  dedičných 

ochorení, ale aj v archeológii, kriminalistike a súdnictve.  

Techniky založené na PCR našli v molekulárnej biológii široké uplatnenie vďaka svojej 

jednoduchosti a vysokej citlivosti. Nahradili postupy založené na klonovaní DNA vo 

vektoroch. Pre pomnoženie určitej sekvencie stačí aj veľmi malé množstvo DNA.   

3.3. PCR v reálnom čase (Real Time) 

PCR v reálnom čase je kvantitatívna metóda. Jej princípom je rýchle a presné 

zaznamenávanie produktov bezprostredne po ich vzniku, v každom jednotlivom cykle 

PCR. K detekcii vznikajúceho produktu môžu byť použité rôzne systémy, ktoré sú 

založené na stanovení zmeny intenzity fluorescenčného žiarenia behom amplifikácie. 

Množstvo produktu vytvoreného amplifikáciou závisí v každej PCR na množstve 

templátovej DNA pridanej do reakcie. Presné určenie tohto množstva je možné 

pomocou sondy označenej fluorescenčným farbivom. Táto musí byť navrhnutá tak aby 

hybridizovala s templátovou DNA za rovnakých podmienok ako primery, a to tak že 

nasadne na templátovú DNA v mieste medzi miestami nasadnutia oboch protismerne 

orientovaných primerov. DNA-polymeráza narazí pri syntéze komplementárneho 

vlákna na nasadenú sondu. Keďže má i exonukleázovú aktivitu, odbúra nasadnutú 

sondu a uvoľní jednotlivé nukleotidy sondy označené fluorescenčným farbivom, ktoré 

nie je schopné fluorescencie dokiaľ je viazané v štruktúre sondy. V priebehu PCR 

dochádza k uvoľňovaniu ďalších a ďalších molekúl farbiva, takže rastie fluorescencia 

v reakčnej zmesi. Tento nárast je priamo úmerný množstvu vzniknutého produktu. 

Špeciálne termocykléry, určené pre kvantitatívnu PCR v reálnom čase sú schopné 

v priebehu PCR ožarovať vzorku excitačným žiarením, ktoré vybudí fluorescenciu 
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Obr.3 – Light Cycler 

uvoľneného farbiva. Túto fluorescenciu prístroj po každom cykle zmeria a predá 

riadiacemu softwaru, ktorý zobrazuje priebežne, v reálnom čase množstvo uvoľnenej 

fluorescencie. Dochádza k výraznému urýchleniu a vypusteniu zdĺhavej detekcie 

produktu na géle.  

Pre detekciu mutácii sa využíva 

použitie špecifických hybridizačných 

sond, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú 

oligonukleotidový reťazec a tým sa 

hybridizujú k PCR amplikonu. Pracujú na 

princípe FRET (fluorescenčno- 

rezonančný prenos energie) medzi 

fluorescenčným farbivom a zhášačom. 

Nárast fluorescenčnej aktivity je 

spôsobený zvýšením vzdialenosti po rozštiepení naviazanej sondy polymerázou. Táto 

PCR prebieha v špeciálnom termocyklére – LightCycler (Obr.3),  s optikou umožňujúcou 

excitáciu substrátov a následnú detekciu fluorescencie.  

3.4. PCR- RFLP (Reštrikčná analýza fragmentov DNA) 

Ďalšou metódou detekcie mutácií je metóda charakterizácie DNA pomocou jej 

štiepenia reštrikčnými endonukleázami na fragmenty (RFLP). Ich podstatou sú buď 

mutácie ktoré vedú k vytvoreniu alebo strate rozpoznávajúcich miest pre reštrikčné 

enzýmy, alebo vznikajú ako dôsledok prítomnosti rôzneho počtu repetitívnych 

sekvencií v špecifických oblastiach chromozómu. V mieste prítomnosti mutácie sa DNA 

neštiepi. Identifikácia a analýza produktov štiepenia (DNA fragmenty) sa prevádza 

elektroforetickým delením - gélovou elektroforézou na agarózovom alebo 

polyakrylamidovom géle a vyhodnocuje sa v UV svetle. Výsledkom je reštrikčná mapa.  
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4. Cieľ práce 
 

Cieľom bakalárskej práce je poukázať na : 

• Dôležitosť včasnej diagnostiky typu trombofílie, ktorou je následne možné 

zabrániť vzniku alebo opakovanému ataku trombózy 

• Prehľad rutinne vyšetrovaných trombofilných mutácii v klinických 

laboratóriach 

• Prehľad a porovnanie najčastejšie používaných molekulárne genetických 

metód pri vyšetrení mutácii v Českej republike a v zahraničí 
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Obr.4 – Laminárny box Obr. 5 – Centrifúga Mikro 200 Hettich 

Obr.6 – Vortex Biosan a mikrocentrifúga Wealtec 

5. Materiál a metodika 

5.1. Odber a uchovanie biologického materiálu. 

Materiál k molekulárne genetickému vyšetreniu na Oddelení klinickej biochémie 

(OKB) v Liberci  je prijímaný spolu s kompletne vyplnenou žiadankou. Na vyšetrenie 

trombofilných mutácii v ľudskom genóme sa používa plná nezrážavá krv odobratá do 

skúmavky typu Vacutainer s K3EDTA. Transport materiálu k vyšetreniu by mal 

nasledovať ihneď po jeho odbere. Materiál je prijatý k vyšetreniu na centrálnom príjme 

oddelenia a je zapísaný do Laboratórneho informačného systému (LIS).  Materiál 

v laboratóriu je nutné uchovávať pri 4°C. Ak nie je materiál spracovaný do 8 hodín, je 

nutné ho uchovať pri -20°C kedy je materiál stabilný niekoľko mesiacov.  

5.2. Izolácia DNA 

Izolácia ľudskej genómovej DNA z plnej nezrážavej krvi sa uskutočňuje 

v miestnosti určenej k izolácii nukleových kyselín v laminárnom boxe (Obr.4) a je 

prvým krokom k analýze DNA. Prístroje 

použité k izolácii -  Centrifúga Mikro 200 

Hettich (Obr.5), vortex Bio Vortex V1 

Biosan, mikrocentrifúga E-Centrifuge 

Wealtec (Obr.6). K pipetovaniu sú 

používané špičky s filtrom (Obr.7). 
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Obr. 7 – Špička s filtrom Obr. 8 – QIAamp kolónky a zberná skúmavka 

Obr. 9 – High Pure PCR Template Kit 

 K izolácii sa na OKB v Liberci používa High Pure PCR Template Kit (Obr.9) u ktorého 

nie je nutná separácia leukocytov. Najprv sú lyzované erytrocyty, následne je lyzát 

separovaný na QIAamp kolónkach (Obr.8). Genómová DNA je adsorbovaná                  

na membránu kolónky, niekoľkokrát premytá a potom eluovaná z membrány kolónky 

do roztoku.    

Pred vlastným zahájením práce sa pripravia zložky setu podľa pokynov výrobcu. 

Vzorky krvi je nutné vytemperovať na laboratórnu teplotu (15-25°C) a dôkladne 

premiešať.  

Postup izolácie DNA 

1. Do 1,5 ml skúmavky sa napipetuje 

200 µl plnej nezrazenej krvi, 200 µl  

Binding Buffer a 40 µl Proteinase K 

2. Po premiešaní sa 10 minút 

inkubuje v termobloku pri 70°C.   

3. Krátko (2 sekundy) sa stočí 

v mikrocentrifúge a pridá sa 100 µl 

isopropanolu. Nasleduje dôkladne 

premiešanie a krátke stočenie v mikrocentrifúge.  

4. Celý obsah skúmavky sa prepipetuje do kolónky vloženej do zbernej skúmavky 

a centrifuguje sa 1 minútu pri 9100 RPM (8000g).  
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5. Kolónka sa umiestni do novej zbernej skúmavky a pridá sa 500 µl Inhibition 

Removal buffer.  

6. Opäť sa stáča v centrifúge 1 minútu pri 9100 RPM, potom sa kolónka umiestni 

znovu do novej zbernej skúmavky a pridá sa 500 µl Wash buffer. Tento postup sa 

opakuje dvakrát. 

7. Kolónka sa umiestni do novej zbernej skúmavky a centrifuguje sa 10 sekúnd pri 

14000 RPM (20 000g), aby došlo k vysušeniu membrány v kolónke. (Vynechanie 

tejto centrifugácie pri ktorej dochádza k vysušeniu kolónky môže viesť k inhibícii 

následného testu.) 

8. Kolónka sa umiestni do eppendorfky, pridá sa 200 µl  Elution Buffer a počká sa 1 

minútu. Následne sa stočí v centrifúge 1 minútu pri 9100 RPM (8000g) 

a mikroskúmavka s eluátom je pripravená pre vlastnú analýzu. 

5.3. Detekcia a genotypizácia jednobodovej mutácie génov  

Princíp vyšetrenia je pre všetky metódy rovnaký: Fragment génu pre analyzovaný 

proteín je amplifikovaný metódou PCR za použitia špecifických primerov. Amplikony sú 

detekované pomocou fluorescencie špecifických hybridizačných sond, ktoré slúžia i ku 

genotypizácii vyhodnotením krivky topenia. Používa sa vzorka izolovanej ľudskej 

genómovej DNA, aplifikácia prebieha v termocyklére - LightCycler firmy Roche.  

Pracovný postup  

1. Príprava mastermixu -  súprava k vyšetreniu analyzovaného proteínu, kde sa na 

OKB v Liberci pre detekciu mutácie faktoru V - Leiden a protrombínu sa používa kit 

určený pre in vitro diagnostiku od firmy Roche. Súčasti súpravy sa dôkladne 

premiešajú, stočia minimálne 5 sekúnd v mikrocentrifúge a skladujú vo 

vychladenom bloku.  

Pre detekciu mutácie faktoru V - Cambridge a MTHFR sa na OKB v Liberci používa 

druhý spôsob prípravy mastermixu (FastStart DNA Master HybProbe, resp. 

FastStart DNA Master PLUS HybProbe), kde sa podľa inštrukcií výrobcu  nádobka 

1b Reaction Mix stočí v centrifúge spoločne s nádobkou 1a Enzyme, ktorá je 
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Obr. 14 – Adaptér 

Obr.11 – LightCycler kapilára 

Obr.10 – Kovový blok 

Obr.12 – Kotúč LightCycleru 

uchovávaná  pri –20°C a centrifuguje sa maximálne 5 sekúnd. Pri pipetovaní sa 

skladuje na ľade. Mastermix  sa pripraví prepipetovaním 60 µl 1b Reaction Mix do 

nádobky   1a  Enzyme a miernym premiešaním (repipetovaním).  

2. Pracovný roztok  sa pripravuje zmiešaním roztokov zo súpravy. Ide o vodu, 

primery, polymerázu a pufer. Výsledný roztok sa „repipetovaním pipetou“ opatrne 

premieša. 

3. Do vychladeného bloku (Obr.10) sa 

umiestnia LightCycler kapiláry 

(Obr.11) a do každej sa napipetuje 

15 µl master mixu. Do kapiláry 

v prvej pozícii adaptéru sa pridá 5 µl 

negatívnej kontroly, do kapiláry 

v druhej pozícii 5 µl pozitívnej 

kontroly. V tretej pozícii sa do 

kapiláry pridá 5 µl izolovanej DNA 

pacienta a kapiláry sa zazátkujú.  

4. Kapiláry sa umiestnia do 

centrifugačných adaptérov a stočia 

sa pri 800 RPM, 30 sekúnd. 

5. Následne sa kapiláry umiestnia do 

kotúča LightCycleru (Obr.12)  

6. Po zadaní katalógového čísla kitu 

do programu sa načíta makro pre 

dané vyšetrenie a spustí sa 

sprievodca experimentom, kde sa 

zadáva identifikácia vyšetrenia. 

7. Nastaví sa počet vzoriek 

a identifikácia kontrol i vzoriek a spustí sa prednastavený program.  

8. Po prebehnutí programu sa prevádza analýza krivky topenia.  
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9. Detekcia a interpretácia: Prevedie sa negatívna derivácia prvého rádu 

fluorescencie podľa teploty krivky topenia.  Templát DNA obsahuje u každého 

genotypu sú rozdielne vrcholy topenia.   

 

5.4  Kontrola kvality 

 

Každá analytická séria musí obsahovať vždy aspoň jednu  kontrolnú vzorku o 

známom genotype a to heterozygótnu prípadne homozygótnu mutáciu a 

negatívnu kontrolu.   

Negatívna kontrola- voda 

Pozitívna kontrola – umelo nasyntetizovaný plazmid nesúci vyšetrovanú mutáciu 

Základom kontroly kvality je dodržiavanie správnej laboratórnej praxe v DNA 

metodikách. Okrem internej kontroly kvality  sa laboratórium OKB v Liberci úspešne 

zúčastňuje i externej kontroly kvality práce jednotlivých laboratórií v ČR prevádzaných 

českým referenčným pracoviskom pre diagnostiku trombofilných stavov pri Národnom 

referenčnom laboratóriu kontrolovanom EMQN ( The European Molecular Genetics 

Quality Network ) a zahraničného hodnotenia kvality u spoločnosti DGKL ( Deutsche 

Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e. V. ) 
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Obr.13 – Hodnotenie mutácie FV - Leiden podľa vrcholov topenia:  
A- vrchol topenia pri 65°C - mutácia nepreukázaná 
B- vrcholy topenia pri 57°C a 65°C - heterozygót 
C- vrchol topenia pri 57°C - homozygót 

 

6. Výsledky 
Hodnotenie výsledku analýzy sa prevádza negatívnou deriváciou prvého rádu 

fluorescencie podľa teploty krivky topenia.  Templát DNA obsahuje u homozygótneho 

prirodzeného genotypu jeden vrchol topenia, u heterozygótneho genotypu 

pozorujeme dva vrcholy topenia. Homozygótny mutantný genotyp má jeden vrchol 

topenia rozdielny od homozygótneho prirodzeného genotypu. 

 

Detekcia a genotypizácia jednobodovej mutácie G1691A ľudského génu pre FV - Leiden 

Pomocou PCR amplifikujeme fragment génu pre FV o dĺžke 222 bp z DNA ľudského 

genómu za použitia špecifických primerov.  Templát DNA obsahuje u homozygótneho 

prirodzeného genotypu jeden vrchol topenia pri teplote 65°C. U heterozygótneho 

genotypu pozorujeme dva vrcholy topenia pri 57°C a 65°C. Homozygótny mutantný 

genotyp má jeden vrchol topenia pri 57°C (Obr.13). 

Detekcia a genotypizácia jednobodovej mutácie G1091A ľudského génu pre FV - 

Cambridge 

Amplifikujeme fragment génu pre F V o dĺžke 128 bp z DNA ľudského genómu za 

použitia špecifických primerov.  Templát DNA obsahuje u homozygótneho 
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prirodzeného genotypu jeden vrchol topenia pri teplote 61°C. U heterozygótneho 

genotypu pozorujeme dva vrcholy topenia pri 61°C a 53°C. Homozygótny mutantný 

genotyp má jeden vrchol topenia pri 53°C.  

Detekcia a genotypizácia jednobodovej mutácie G20210A ľudského génu pre FII - 

protrombín  

Pomocou PCR amplifikujeme fragment génu pre F II o dĺžke 165 bp z DNA ľudského 

genómu za použitia špecifických primerov.  Templát DNA obsahuje u homozygótneho 

prirodzeného genotypu jeden vrchol topenia pri teplote 59°C. U heterozygótneho 

genotypu pozorujeme dva vrcholy topenia pri 49°C a 59°C. Homozygótny mutantný 

genotyp má jeden vrchol topenia pri 49°C.  

Detekcia a genotypizácia jednobodových mutácií  C677T a A1298C ľudského génu pre 

MTHFR 

Pomocou PCR amplifikujeme fragment génu pre MTHFR. Pri detekcii C677T 

amplifikujeme fragment o dĺžke 332 bp z DNA ľudského genómu za použitia 

špecifických primerov.  Pri detekcii A1298C amplifikujeme fragment génu pre MTHFR 

o dĺžke 163 bp. Pri detekcii mutácie C677T - templát DNA obsahuje u homozygótneho 

prirodzeného genotypu jeden vrchol topenia pri teplote 63,3°C. U heterozygótneho 

genotypu pozorujeme dva vrcholy topenia pri 63,3°C a 55°C. Homozygótny mutantný 

genotyp má jeden vrchol topenia pri 55°C.  

Pri detekcii mutácie A1298C - templát DNA obsahuje u homozygótneho 

prirodzeného genotypu jeden vrchol topenia pri teplote 65°C. U heterozygótneho 

genotypu pozorujeme dva vrcholy topenia pri 59°C a 65°C. Homozygótny mutantný 

genotyp má jeden vrchol topenia pri 59°C. 

 

Diagnóza trombózy iba na základe klinických prejavov je značne nespoľahlivá. Je 

nutné prebrať podrobnú osobnú a rodinnú anamnézu a rozobrať okolnosti vedúce k 

vzniku trombózy. Ak sa neobjasní príčina trombózy  je nutné zahájiť základný 

trombofilný skríning- koagulačné vyšetrenie a molekulárne vyšetrenie faktoru V, 

vyšetrenie mutácie protrombínu G20210A a vyšetrenie mutácii v géne MTHFR. Tento 

skríning by mal byť indikovaný špecialistom (hematológ, gynekológ, neurológ, klinický 
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Tab.1 – Kazuistika 1- pacientka před nasadením HAK 

genetik, kardiológ, atď. ) ošetrujúcim pacienta, po porade s hematológom 

špecializovaným na poruchy hemostázy. Najčastejšie dôvody molekulárneho 

vyšetrenia sú pozitívna rodinná anamnéza, TECH, CMP v mladom a strednom veku, 

trombóza v neobvyklých lokalizáciách, trombóza v gravidite alebo pri užívaní 

antikoncepcie, pri opakovaných potratoch, ťažkých preeklampsiach a abrupciach 

placenty, stáze krvi v dolných končatinách ( dlhé cestovanie, imobilizácie, sádrové 

fixácie, operácie, pôrod a varixy) alebo pri opakovane zvýšenej hladine plazmatického 

homocysteínu. 

V prípade pozitívneho nálezu je vhodné vyšetriť i príbuzných 1. stupňa. 

Vyšetrovaním rodinných príslušníkov môžeme zabrániť vzniku trombózy u príbuzných v 

budúcnosti, u fertilných žien a pri poruchách v tehotenstve ( potraty, defekty nervovej 

trubice plodu u hyperhomocysteinémie ). Uvedené kazuistiky poukazujú na dôležitosť 

včasného vyšetrenia pacienta a u asymptomatických príbuzných pacienta. 

Kazuistika 1- Dvadsaťjedenročná pacientka bola odoslaná na vyšetrenie 

trombofilných markerov pred nasadením hormonálnej antikoncepcie (HAK) po 

zisťovaní rodinnej anamnézy v gynekologickej ambulancii. Genetickým vyšetrením  boli 

zistené mutácie FV- Leiden a FII- G20210A v heterozygótnej podobe. Vzhľadom k 

tomuto nálezu bola pacientke zakázaná HAK, a bola poučená o opatreniach proti 

vzniku TECH v rizikových situáciách ( operácie, úrazy, imobilizácie, tehotenstvo, dlhé 

cestovanie). Ďalej bolo doporučené genetické vyšetrenie príbuzných 1.stupňa. K 

vyšetreniu sa dostavili rodičia pacientky. U oboch bola genetickým vyšetrením 

preukázaná kombinovaná genetická vada (Tab.1). Keďže sa u nich už trombofilné 

komplikácie vyskytli sú ďalej sledovaný. 

 

 

proband-pacientka matka otec

vek 21 45 61

klinické prejavy bez vážnejších ochorení varixy 

dolných 

infarkt myokardu 

(IM) v 40. rokoch

FV-Leiden heterozygót nepreukázané homozygót

FII-G20210A heterozygót heterozygót nepreukázané

MTHFR-C677T nepreukázané nepreukázané nepreukázané  
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Tab.2 – Kazuistika 2- pacient trpiaci na varixy dolných končatín 

Tab.3 – Kazuistika 3- pacient s ischemickou chorobou srdečnou 

Kazuistika 2- Tridsaťdvaročný pacient odoslaný k vyšetreniu trombofilných stavov z 

centra asistovanej reprodukcie, trpí na varixy dolných končatín. Genetickým 

vyšetrením bola odhalená kombinovaná mutácia F V-Leiden v homozygótnej podobe a 

F II-G20210A, MTHFR-C677T a MTHFR-A1298C v heterozygótnej podobe (Tab. 2). Bolo 

indikované vyšetrenie najbližších príbuzných. K vyšetreniu sa dostavili rodičia a brat 

pacienta. U všetkých doposiaľ asymptomatických  členov rodiny sa vyskytli kombinácie 

mutácii a boli zahrnutí do programu prevencie proti TECH. 

 

 

proband-pacient brat matka otec

vek 32 33 56 56

klinické prejavy varixy bez príznakov bez príznakov bez príznakov

F V-Leiden homozygót heterozygót heterozygót hetezygót

F II-G20210A heterozygót heterozygót nepreukázané hetezygót

MTHFR C677T heterozygót nepreukázané heterozygót nepreukázané

MTHFR A1298C heterozygót heterozygót nepreukázané homozygót  

Kazuistika 3- U päťdesiatdvaročného pacienta indikované vyšetrenie trombofilných 

mutácii z dôvodu ischemickej choroby dolných končatín. Genetickým vyšetrením boli 

zistené heterozygotné mutácie F V-Leiden, F II-G20210A, MTHFR C677T a MTHFR 

A1298C (Tab.3). Bolo indikované vyšetrenie príbuzných 1.stupňa. K vyšetreniu sa 

dostavil syn a dcéra, zatiaľ bez príznakov. U oboch boli preukázané mutácie a boli 

zahrnutí do programu v prevencii proti TECH. Dcére bolo doporučené okamžité 

vynechanie HAK. 

 

 

proband-pacient syn dcéra

vek 52 25 20

klinické prejavy ischemická 

choroba dolných 
bez príznakov bez príznakov

F V- Leiden heterozygót heterozygót heterozygót

F II- G20210A heterozygót heterozygót heterozygót

MTHFR-C677T heterozygót nepreukázané heterozygót

MTHFR-A1298C heterozygót homozygót heterozygót  

Kazuistika 4- Tridsaťročný pacient odoslaný na vyšetrenie trombofilných mutácii 

kvôli trombocytopénii. Preukázané mutácie u F V-Leiden a MTHFR-A1298C v 

heterozygótnej forme, F II- G20210A a MTHFR- C677T boli nepreukázané (Tab. 4). Bolo 
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Tab.4 – Kazuistika 4- pacient s trombocytopéniou 

Tab.5 – Kazuistika 5- pacientka s žilnou trombózou 

indikované vyšetrenie najbližších príbuzných. K vyšetreniu sa dostavili rodičia a sestra 

pacienta. U otca bola preukázaná mutácia MTHFR-A1298C v heterozygótnej forme, u 

matky mutácia F V-Leiden v hetrozygótnej forme a taktiež u sestry pacienta bola 

potvrdená mutácia F V-Leiden v heterozygótnej forme. Bolo doporučené prerušenie 

užívania HAK a prevencia proti TECH.   

 

 

 

proband-pacient matka  otec sestra 1

vek 30 65 61 35

klinické prejavy trombocytopénia žilná trombóza 

po dlhej ceste

hypertenzia bez príznakov

F V-Leiden heterozygót heterozygót nepreukázané heterozygót

F II-G20210A nepreukázané nepreukázané nepreukázané nepreukázané

MTHFR-C677T nepreukázané nepreukázané nepreukázané nepreukázané

MTHFR-A1298C heterozygót nepreukázané heterozygót nepreukázané  

 

Kazuistika 5- Tridsaťosemročná pacientka odoslaná na vyšetrenie trombofilných 

mutácii F V-Leiden a F II-G20210A kvôli žilnej trombóze. Bola zistená mutácia F II-

G20210A a F V-Leiden bola nepreukázaná (Tab.5). Pacientke bolo doporučené 

vyšetrenie detí. K vyšetreniu sa dostavili dve dcéry, bez zdravotných komplikácii. U 

jednej dcéry boli mutácie nepreukázané,  druhá dcéra zdedila mutáciu F II-G20210A v 

heterozygótnej podobe a bola poučená o prevencii proti TECH a upozornená na 

zvýšené riziko TECH v prípade užívania HAK. 

 

 

proband-pacientka dcéra 1 dcéra 2

vek 38 19 16

klinické prejavy žilná trombóza bez príznakov bez príznakov

F V-Leiden nepreukázané nepreukázané nepreukázané

F II-G20210A heterozygót nepreukázané heterozygót  

 

Zo zavedením molekulárnej diagnostiky trombofilných mutácii na OKB v Liberci a jej 

prospechom pri diagnostike trombofilných stavov súvisí aj nárast počtu stanovení v 

posledných rokoch (Tab.6). 
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Tab.6 –  Štatistika nárastu stanovení na OKB v Liberci 

Tab.7 –  Prehľad metód používaných k zisťovaniu trombofilných mutácii  v ČR.  

Tab.8–  Prehľad metód používaných k zisťovaniu trombofilných mutácii  

 

 

počet vyšetrených 

pacientov 321 561 617 868

počet vyšetrených 

mutácii * 755 1420 1475 2385  

*mutácie F V- Leiden, F V- Cambridge, F II- G20210A, MTHFR- C677T a MTHFR- A1298C 

 

K prehľadu najčastejšie používaných metód k zisťovaniu trombofilných mutácií boli 

použité výsledky externého hodnotenia kvality v Českej republike (Tab.7 ) a v zahraničí 

( Tab.8 ). V Českej republike prevažuje metóda PCR-RFLP  (analýza na géle) a analýza 

mutácii pomocou PCR- Real-Time. V posledných rokoch sa upúšťa od zdĺhavej analýzy 

na géle ( 30%) a prevláda analýza pomocou PCR- Real Time (53%) a inými metódami 

(17%), ktorými je možné zistiť prítomnosť mutácii (napr. alelovo-špecifická PCR, 

analýzy pomocou DNA chipov, sekvenovanie DNA, reverzná DOT-BLOT analýza a iné ).  

Zatiaľ čo u nás je používanie metód PCR- RFLP a PCR- Real Time v 80-90 % laboratórií, v 

zahraničí tvoria tieto dve metódy len niečo cez 50 %. Ich používanie sa znižuje a sú 

využívané ďalšie metódy analýzy k zisteniu prítomnosti mutácii. 

 

 

analýza metódou 

PCR- RFLP

analýza metódou 

PCR- Real-Time

analýza inými 

metódami

počet  

laboratórií

2006 42% 43% 15% 19

2007 45% 44% 11% 21

2008 33% 43% 24% 28

2009 30% 53% 17% 28  

 

 

analýza metódou 

PCR- RFLP

analýza metódou 

PCR- Real-Time

analýza inými 

metódami

počet 

laboratórií

2006 15% 52% 33% 199

2007 15% 43% 42% 215

2008 14% 41% 45% 225

2009 11% 45% 44% 244  
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7. Diskusia 
 

Ukazuje sa, že skríning pre vrodenú formu trombofílie u pacientov s trombózou 

môže byť prínosom pre porozumie patogenézy celého ochorenia a môže tiež odhaliť 

doposiaľ asymptomatických členov rodiny probanda, ktorí majú rovnakú predispozíciu. 

U mutácie F V-Leiden , ktorá sa dedí autozomálne dominantným spôsobom je                         

v prípade heterozygótnej formy 5 až 10krát vyššie riziko hlbokej žilnej trombózy. 

Užívanie hormonálnej antikoncepcie alebo hormonálnej substitučnej liečby potom toto 

riziko zvyšuje až 35násobne oproti zdravej populácii.  U homozygótnej formy je toto 

riziko 50 až 100násobne vyššie oproti bežnej populácii. V prípade mutácie F II-G20210A 

v heterozygótnej forme je riziko žilnej trombózy 3krát vyššie, pri kombinácii 

heterozygótnej formy a užívaní HAK až 16krát vyššie. Pri mutácii MTHFR- C677T             

v homozygótnej podobe je riziko 2 až 4krát vyššie, v kombinácii s HAK, alebo mutáciou 

F V-Leiden až 20krát vyššie (Kessler, 2006).  

Podľa štatistiky z OKB v Liberci sa záujem o molekulárnu vyšetrenie trombofilných 

mutácii stále zvyšuje. Informácia zakódovaná v DNA každého človeka sa síce už nedá 

zmeniť, dá sa ale účinne využívať k prevencii alebo zmierneniu závažných zdravotných 

komplikácii v rizikových situáciách.  Takouto situáciou môže byť nielen už prebiehajúce 

trombotické ochorenie, ale tiež počiatok užívania HAK, plánované tehotenstvo, pôrod, 

hormonálna substitúcia v menopauze, príprava na umelé oplodnenie, dlhodobý let, 

imobilizácia ,operácie atď. 

Metóda PCR- Real Time s fluorescenčnou detekciou na Light-Cycleri umožnila 

výrazne skrátiť časy analýzy a urýchliť proces od príjmu vzorku po interpretáciu 

výsledku. Zároveň urýchlila i stanovenie diagnózy, prognózy a výber vhodnej liečby. Je 

najčastejšie používanou metódou k stanoveniu trombofilných mutácií u nás i                  

v zahraničí.  

Analýza pomocou metódy PCR- RFLP trvá približne 8 hodín. Po izolácii vzorky            

( cca 1 hod) nasleduje samotná PCR ( cca 2 hodiny) a detekcia mutácie pozostávajúca 

zo štiepenia DNA ( cca 2 hodiny), prípravy gélu, nanesenia vzoriek, elektroforézy            
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( cca 1,5 hodiny), UV ožiarenia a vytvorenia snímku). Analýza pomocou metódy PCR- 

Real Time trvá približne 2 hodiny. Izolácia jednej vzorky DNA trvá obdobne ako u PCR-

RFLP cca 1 hodinu, samotná PCR vďaka tenkostenným kapiláram (zahriatie a 

ochladenie behom okamžiku) okolo 30 minút a samotná detekcia (analýza krivky 

topenia) trvá maximálne 4 minúty. Takže toto urýchlenie spôsobuje že sa v ČR 

postupne upúšťa od zdĺhavej analýzy pomocou PCR- RFLP a nahrádza ju analýza PCR- 

Real Time a ďalšie metódy schopné stanoviť trombofilnú mutáciu (napr. alelovo-

špecifická PCR, analýzy pomocou DNA chipov, sekvenovanie DNA, reverzná DOT-BLOT 

analýza a iné ).  
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8. Záver 
 

Objav metódy PCR a zostrojenie termocyklerov učinilo zásadný prevrat 

v molekulárnej diagnostike. Rôzne typy prístrojov, sond a farbív umožňujú širokú škálu 

uplatnenia PCR metód v prevádzaní analýz. A aj preto nachádzajú PCR metódy stále 

širšie uplatnenie v rôznych medicínskych i ostatných vedných odboroch. Môžeme 

očakávať ďalší vývoj tejto techniky a nové možnosti jej využitia. Ďalej sa bude 

zdokonaľovať i po ekonomickej a efektívnej stránke, bude sa zvyšovať jej citlivosť 

a špecifickosť. Automatizáciou a robotizáciou sa bude na minimum obmedzovať ručná 

manipulácia zo vzorkami, aby sa čo najviac zabránilo vzniku chýb.   

Význam zistenia typu trombofílie by nemal byť podceňovaný. U získaných 

trombofilných stavov je možné pátrať po vyvolávajúcich príčinách a ich odhalením 

dostať vývoj tohto ochorenia pod kontrolu. Zo zistenia trombofilného stavu profitujú 

najmä zatiaľ asymptomatický nosiči mutácie niektorého génu, ženy užívajúce alebo 

zvažujúce užívanie HAK, tehotné ženy a ženy zvažujúce hormonálnu substitúciu 

v menopauze. 
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9. Zoznam skratiek 
 

AT   antitrombín 

APC-R   rezistencia na aktivovaný proteín C 

APS   antifosfolipidový syndróm 

CMP   cievna mozgová príhoda 

DGKL Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und 

Laboratoriumsmedizin e. V. 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová  

FDP   fibrin/fibrinogen degradačné produkty 

FRET flourescenčno-rezonančný prenos energie (Fluorescent 

Resonance Energy Transfer) 

GP   doštičkový receptor 

HAK   hormonálna antikoncepcia 

IM   infarkt myokardu 

LIS   laboratórny informačný systém 

LP(a)   lipoproteín (a) 

MTHFR  5,10-methylentetrahydrofolát-reduktáza 

NA   nukleová kyselina 

OKB   oddelenie klinickej biochémie 

PAI-1   inhibítor aktivátorov plazminogénu typu 1 

PAI-2   inhibítor aktivátorov plazminogénu typu 2 

PC   proteín C 

PCR   polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction) 

PS   proteín S 

RFLP   polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov 

TAFI   trombínom aktivovaný inhibítor fibrinolýzy 

TECH   tromboembolická choroba 
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