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SEZNAM ZKRATEK 

 
 A  adenin 

 Arg  arginin 

 AT  antithrombin  

 C  cytosin 

CMV  Cytomegalovirus 

 DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EBV  Virus Epsteina a Barrové 

 FAM  fluorescein 

FRET přenos fluorescenční rezonanční energie (fluorescence resonance 

energy transfer)
 

 FVL  Leidenská mutace faktoru V 

 G  guanin 

 Gln  glutamin 

 GP  glykoprotein 

 HEX  hexachlorofluorescein 

HIV Human immunodeficiency virus (virus lidské imunologické 

nedostatečnosti) 

HMWK vysokomolekulární kininogen (high molecular weight kininogen) 

HŢT   hluboká ţilní trombóza 

 mRNA  mediátorová ribonukleová kyselina 

PC  protein C 

 PCR  polymerázová řetězová reakce 

PS  protein S 

PT 20210A prothrombin 20210A 

 RNA  ribonukleová kyselina 
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 Ser  serin 

SNP  jednonukleotidový polymorfizmus (single nukleotide polymorphims)
 

 SP  serinová proteáza 

 T  thymin 

TEN  tromboembolická nemoc 

 TF  tkáňový faktor 

 Tm  teplota tání (melting temperature)
 

 tRNA  transferová ribonukleová kyselina 

WT  homozygot pro nemutovanou alelu (wild type) 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Tato práce byla zaměřena na detekci trombofilních mutací screeningovou metodou. 

Byla vypracována v laboratořích firmy GENERI BIOTECH s.r.o. v Hradci Králové a 

navrhnuta jako součást validace metody in vitro diagnostiky. Cílem naší práce bylo také 

osvojení si používání technik jako (PCR, použití sond, real-time PCR, detekce mutací 

pomocí real-time PCR). 

 

Mohli bychom říci, ţe genetický screening je metoda identifikující v populaci osoby 

s určitými genotypy, o nichţ je známo, ţe jsou spojeny s genetickým onemocněním či 

predispozicí k němu. Onemocnění, které je předmětem screeningu, můţe postihovat 

vyšetřované jedince nebo jejich potomky. Screening na populační úrovni nelze zaměňovat za 

testování postiţených osob nebo nosičů v rodinách, jiţ dříve odhalených na podkladě rodinné 

anamnézy. Cílem populačního screeningu je naopak vyšetření všech příslušníků dané 

populace bez ohledu na rodinnou anamnézu. Genetický screening je významná zdravotnická 

aktivita, která se stane ještě významnější, jakmile bude k dispozici více screeningových testů 

pro genetická onemocnění. 

Venózní trombóza je běţným kardiovaskulárním onemocněním, které se v rozvinutých 

zemích vyskytuje s incidencí přibliţně 0,5 – 1,2 případů na 1000 náhodně vybraných jedinců. 

Výskyt thrombembolismu mj. úzce koreluje s výskytem thrombofilních stavů, podmíněných 

bodovými mutacemi v genech kaskády krevního sráţení nebo metabolismu folátů.  

Nejčastěji se vyskytujícími thrombofilními mutacemi jsou mutace G1691A v genu pro 

faktor V krevního sráţení (tzv. Leidenská mutace) a mutace G20210A v genu pro 

prothrombin (FII). 

Detekce thrombofilních mutací se stává rutinním screeningovým vyšetřením a je tedy 

ţádoucí vyuţít moţností metod, které dovolují rychlou, senzitivní a specifickou detekci 

bodových mutací, s minimální pracností a bez nutnosti post-PCR manipulace se vzorky.  

Analýza jednotlivých mutací zaloţená na technologii PCR s hodnocením v reálném čase, 

byly speciálně optimalizovány pro přístroj Rotor–Gene 3000 (Corbett Research). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1.   Mutace 

Při kaţdém přenosu informace v jakémkoliv informačním systému dochází v důsledku 

náhodných vlivů k určitému znehodnocování informace, k informačnímu šumu. Tomuto 

znehodnocování podléhá i kaţdý paměťový záznam, neboť ţádná paměťová struktura, 

ve které je informace uloţena, není zcela stabilní. To platí i pro paměť genetickou, uloţenou 

v DNA. Šum v genetické informaci se označuje obecně jako mutace a proces vzniku mutací 

jako mutageneze (Nečas et al., 2000). 

Mutace mohou měnit informační obsah genomu ve třech jeho organizačních úrovních 

a podle toho rozlišujeme mutace genové, chromosomové a genomové. Genová mutace mění 

informaci nesenou genem, chromosomová mutace je způsobena změnou struktury 

chromosomu (strukturní aberace chromosomů) a genomová mutace (numerická aberace) 

znamená změnu počtu chromosomů. U chromosomových a genomových mutací nemusí být 

změněna struktura genu a fenotypová změna je vyvolána poruchou koordinace tvorby 

genových produktů. Faktory, které vyvolávají mutace, se označují jako faktory mutagenní 

(mutageny) a způsobují mutace indukované. Mutace vznikající bez zjevného působení 

mutagenu, jsou mutacemi spontánními. Frekvence spontánních mutací je velmi nízká 

(Nussbaum et al. 2004). 

 

Třída mutace Mechanismus Frekvence (přibliţná) Příklad 

Genomová mutace 
Porucha segregace 

chromozomů 
10

-2
/ buněčné dělení Aneuploidie 

Chromozomová 

mutace 
Přestavba chromozomu 6x10

-4
/ buněčné dělení 

Translokace 

Delece 

Inverze 

Genová mutace Mutace páru bází 

10
-10

/ párbází/ buněčné 

dělení 

1×10
-5

-10
-6

/lokus/generace 

Bodové 

mutace 

 

Tab.1. Typy mutací a jejich odhadované frekvence (Nussbaum et al. 2004). 
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2.1.1. Genové mutace 

Mutace můţe měnit různé rozsáhlé úseky genu. Nejčastější jsou mutace bodové, kdy je 

změněn jen jeden nukleotid. Tato přeměna je nejčastěji způsobena vznikem tautomerních 

forem purinových a pyrimidinových bazí, depurinací a depyrimidinací nukleotidů v řetězci 

a deaminací cytozinu a adeninu. Ve svém důsledku to pak vede k nesprávnému zařazování 

bazí při replikaci DNA ( Alberts et al., 2002). 

Typy genových mutací 

Kaţdá genová mutace náleţí k jednomu ze tří základních typů, jimiţ jsou: substituce, 

delece a inzerce. Všechny ostatní jsou jejich variantami (Nečas et al., 2000). 

Substituce je záměna nukleotidu, resp. páru nukleotidů s jiným nukleotidem nebo párem 

nukleotidů. 

Inzerce (adice) je včlenění jednoho nebo více po sobě následujících nukleotidů nebo 

nukleotidových párů. Zvláštním případem inzerce je duplikace, tj.zdvojení nukleotidu nebo 

nukeotidového páru. 

Delece je ztráta jednoho nebo několika po sobě následujících nukleotidů 

(nukleotidových párů). Inzerce a dalece jsou často důsledkem vloţení transpozonu do 

nukleotidové sekvence (Obr. 1.) (Nečas et al., 2000). 
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Obr.1. Příklady genových mutací. První báze druhého kodonu je mutovaná substitucí, delecí 

nebo inzercí baze. Jak delece jednoho páru bazí, tak inzerce jednoho páru bazí vede 

k posunu čtecího rámce (Nussbaum et al., 2004 ). 

 

 

 

Důsledky mutací strukturních genů 

Protoţe ze struktury proteinů vyplývají všechny jejich specifické funkce, mohou genové 

mutace, měnící primární strukturu proteinů, vyvolat podstatné změny metabolických a jiných 

procesů probíhajících v buňce, event. i zánik buňky. 
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a) substituce bazí 

Mutace měnící smysl kodonu (sense): 

  DNA: CAT→ CTT 

  RNA: GUA→ GAA 

  Protein: Val→ Glu 

Mutace nesmyslná (non-sense): 

  DNA: ATG→ATC 

  RNA: UAC→UAG 

  Protein: Tyr→stop 

Tichá mutace (silent): 

  DNA: TGA→TGG 

  RNA: ACU→ACC 

  Protein: Thr→Thr 

 

b) delece nebo inzerce páru bazí 

Posunové mutace (inzerce): 

  DNA: TAC TTC AAA CTG →TAC GTT CAA ACT G  

  RNA: AUG AAG UUU GAC→AUG CAA GUU UGA C 

  Protein: Met-Lys-Phe-Asp → Met-Gln-Val-stop 

Posunové mutace (delece): 

  DNA: TAC TTC AAA CTG→TAC TCA AAC TG 

  RNA: AUG AAG UUU GAC→AUG AGU UUG AC 

  Protein: Met-Lys-Phe-Asp→Met-Ser-Leu- 

Obr.2. Důsledky mutací strukturních genů. 

 

Jiţ substituce jediného nukleotidu strukturního genu způsobí, ţe vlákno DNA a podle něj 

přepsaná mRNA ponesou jiný triplet (Obr.2). Je-li tento triplet alternativním tripletem pro 

tutéţ aminokyselinu, nedojde ve struktuře polypeptidu k ţádné změně (tichá mutace). Vznik 

kodonu pro jinou aminokyselinu však znamená, ţe bude syntetizován protein s jinou primární 

strukturou. Je-li zaměněna aminokyselina v místě nevýznamném pro biologickou funkci 

proteinu, mutace se ve fenotypu neprojeví (je to jiný typ tiché mutace). Je-li však zaměněna 

aminokyselina v aktivním či vazebném místě proteinu, pak se jeho funkce mění nebo se stane 
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protein nefunkčním. Vznikne-li mutací kodon terminační, je syntetizován polypeptid zkrácený 

a jeho funkce bude buď jen pozměněna, nebo bude afunkční (nesmyslná, non-sense mutace). 

Inzerce nebo delece jednoho či dvou po sobě následujících nukleotidů způsobuje změnu 

čtecího rámce, tzv. posunovou mutaci (Obr.2.). Důsledkem posunových mutací je vţdy 

syntéza nefunkčního proteinu. Inzerce nebo delece tří nukleotidů vede k syntéze proteinu 

o jednu aminokyselinu kratšího nebo delšího. Podobných mutací můţe v jednom genu 

vzniknout i více a tomu pak odpovídá i rozsah změny primární struktury jím kódovaného 

proteinu. Fenotypové projevy mutací strukturních genů jsou různé podle stupně změny 

genového produktu, od změněné kinetiky enzymu či vazebných schopností proteinu aţ po 

absenci určité metabolické funkce (Nečas et al., 2000). 
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2.1.2. Reverze mutací 

Gen, který je změněn bodovou mutací, můţe být mutován znovu. Je-li mutován 

substitucí, můţe novou substitucí v témţe bodě revertovat v původní standardní formu. 

Jestliţe např. podstatou mutace byla tranzice AT na GC, pak tranzice zpětná, GC→AT, 

obnovuje původní nukleotidovou sekvenci. Frekvence těchto náhodných reverzí je 

samozřejmě mnohem niţší neţ frekvence mutací původních (Nečas et al., 2000). 

Čím je rozsah poškození molekuly DNA větší, tím je pravděpodobnost její náhodné 

opravy niţší; velké defekty ve struktuře DNA se dají zpětnou mutací napravit prakticky 

s nulovou pravděpodobností. 

Existence reverzních mutací se vyuţívá při zjišťování mutagenního účinku různých 

látek. Zatím co mutaci, která vede ke ztrátě určité funkce, můţeme zjistit jen poměrně sloţitou 

procedurou, mutaci reverzní můţeme detekovat relativně snadno; stačí přenést testované 

buňky do restrikčních podmínek, které omezují nositele původní mutace, ale neomezují 

nositele mutace reverzní. V restrikčních podmínkách se mohou dělit pouze buňky se zpětnou 

mutací (Alberts et al., 2002). 

 

 

2.1.3. Reparace mutací 

Bodové mutace vznikají mnohem častěji, neţ jak ukazuje frekvence výskytu změněných 

fenotypových projevů mutovaných genů. V průběhu evoluce vznikla celá řada mechanismů, 

která porušenou nebo nesprávně replikovanou DNA opravují. Proces opravy molekul DNA 

označujeme jako reparaci DNA (reparaci mutací) a příslušné enzymové systémy jako systémy 

reparační. I kdyţ se reparační systémy nachází ve všech buňkách, jsou nejvíce prokoumány 

v buňkách prokaryontních (Alberts et al., 2002). 
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2.1.4. Vývojová hodnota mutací 

Genové (bodové) mutace byly dříve povaţovány za jediný zdroj nových alel. Dnes víme, 

ţe k novým kvalitám genů mohou vést i intragenové rekombinace, inzerce transpozonů, nové 

kombinace exonů a intronů a některých případech i inzerce méně přesně definovaných 

nukleotidových sekvencí (Nečas et al., 2000). 

Mutace strukturních genů vedou k syntéze proteinů s pozměněnou primární strukturou, 

coţ se můţe (ale nemusí vţdy) projevit ve změněné funkci proteinů nebo vzniká protein zcela 

nefunkční (ztrátové mutace). Jde-li o ţivotně nezbytný protein, pak jsou u haploidních 

organismů ztrátové mutace letální a jsou tak automaticky eliminovány. Ztrátové mutace jsou 

většinou recesivní a u diploidních organismů jsou postupně vytěsňovány z populace. Genový 

produkt mutované alely můţe však být takového charakteru, ţe znemoţňuje existenci 

soustavy (buňky, organismu). Tyto dominantní letální mutace jsou pochopitelně ihned 

vyřazovány (Alberts et al., 2002). 

Mutace slučitelná se ţivotností organismu tj. vitální mutace (většinou opět recesivní), 

mohou vést k genotypům, které nejsou pod vlivem selekčního tlaku (neutrální mutace) nebo 

jsou selektovány pozitivně (výhodné mutace) nebo negativně (nevýhodné mutace). Většina 

mutací je patrně neutrální, coţ vysvětluje existenci rozsáhlých genových polymorfismů. 

„Neutrálnost“ mutace je ovšem relativní a platí vţdy vzhledem k danému charakteru 

selekčních faktorů. Jestliţe se tyto mění, můţe se neutrální mutace projevit jako výhodná či 

nevýhodná. Genové polymorfismy jsou tedy jakousi stále připravenou evoluční zálohou 

(Nečas et al., 2000). 



 12 

2.2. Koagulační faktory 

2.2.1. Popis, struktura a funkce plazmatických koagulačních faktorů 

Koagulační faktory  

Většina koagulačních činitelů je tvořena v játrech a některé potřebují k syntéze vitamin K. 

Většina z nich, mimo faktory I a II (fibrinogen, prothrombin), se nachází v plazmě ve velmi 

nízkých koncentracích. Převáţná část faktorů, s výjimkou tkáňového faktoru, je v plazmě 

přítomna v podobě proenzymu (koenzymu) a pro svou správnou funkci vyţaduje 

proteolytické štěpení, při kterém z původního proenzymu vzniká koagulačně aktivní enzym. 

Koagulační faktory jsou v plazmě v neaktivní formě, jsou postupně aktivovány v procesu 

krevního sráţení. Jediný z faktorů, který koluje v cirkulaci v aktivní formě, ale ve velmi 

nízkých koncentracích, je faktor VIIa (Pecka, 2004). 

V případě koagulačních faktorů se jedná převáţně o glykoproteiny charakteru 

proenzymů a kofaktorů, které v procesu krevního sráţení prodělávají strukturální změny. 

Faktory II, VII, IX, X, XI, XII a prekalikrein po rozštěpení vykazují enzymatickou aktivitu 

a řadí se mezi serinové proteázy. Jejich aktivní místo obsahuje serin. Jiné koagulační faktory 

se po rozštěpení účastní tvorby koagulačně aktivních komplexů a chovají se jako kofaktory. 

Jsou to především faktory VIII, V a vysokomolekulární kininogen HMWK. 

Chromozomální lokalizace koagulačních faktorů: 

Faktor II ………..Chromozom 11p 

Faktor V………...Chromozom 1q23 

Kofaktory: 

Většinou jde o struktury sloţené ze dvou řetězců, které jsou vzájemně propojeny Ca
2+

 

můstkem. Tyto sloţky vytváří sterický blok a napomáhají natočit a udrţet proenzym 

v katalytickém místě serinové proteázy. Nachází se ve formě plazmatické (faktor V) nebo 

vázané do buněčné membrány (tkáňový faktor). TF nepotřebuje být aktivován. Plazmatické 

kofaktory jsou aktivovány. Při aktivaci nedochází ke spojení disulfidickými, či 

nekovalentními vazbami, ale kovalentní vazbou přes Ca
2+

. Faktory V a VIII jsou inaktivovány 

rozštěpením molekuly v systému proteinu C (Pecka, 2004). 
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Vznik koagulačně aktivních komplexů 

Zdvojená karboxylová skupina umoţňuje prostřednictvím vápníkových můstků 

připojení proteáz k fosfolipidovému povrchu buněčné membrány. Enzymový kofaktor 

(TF, VIII, Va) specificky váţe na vitaminu K závislou proteázu (FVIIa, FIXa, FXa). Kofaktor 

zvýší afinitu enzymu k fosfolipidovému povrchu a zvýší katalytickou rychlost enzymu. 

Kofaktory vykazují mnohem vyšší afinitu k fosolipidovým povrchům neţ enzymy. Enzym 

vzhledem ke své malé afinitě k povrchu se váţe přesně v místě navázání kofaktoru 

na fosfolipidový povrch. Při katalytické reakci se nejprve vytvoří komplex (enzym - substrát), 

v našem případě komplex [serinová proteáza - proenzym]. Za vazbu substrátu jsou odpovědné 

iontové vztahy a valence reaktivních skupin postranních řetězců. Serinová proteáza pomocí 

svého aktivního místa proteolyticky štěpí substrátovou část proenzymu, odštěpí se aktivační 

peptid a z proenzymu vzniká další serinová proteáza. V koagulačně aktivním komplexu 

dochází ke štěpení neaktivovaného faktoru za vzniku koagulačně aktivní sloţky 

(Pecka, 2004). 
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2.2.2. Koagulační kaskáda 

Model koagulační kaskády byl obrovským přínosem pro porozumění tomu, jak 

dochází ke sráţení krve - tvorbě fibrinu. Tento model byl upravován na základě 

biochemických a molekulárně genetických poznatků do dnešní podoby. Rozeznáváme vnitřní 

koagulační systém (aktivace koagulační kaskády bez přítomnosti tkáňového faktoru), kam 

patří faktor XII, XI, IX, VIII a vnější koagulační systém (vnější aktivace tkáňovým faktorem, 

tromboplastinem = lipoprotein přítomný ve většině tkání), kde je klíčovým faktor VII. Oba 

systémy směřují k aktivaci faktoru X, od něhoţ je cesta mířící k aktivaci thrombinu stejná 

(Obr.3. ) (Zima et al, 2002). 

 

 

 
 

Obr.3. Schéma koagulačních dějů - koagulační kaskáda. 
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2.2.3. Faktor V 

- MW: 330 kDa 

- Biologický poločas: 12 – 15hodin 

- Koncentrace v plazmě: 8 - 14mg/l 

Faktor V je jednořetězcový glykoprotein, který vzniká v játrech a megakaryocytech 

a váţe se poměrně snadno na povrch buněčné membrány. Nachází se v plazmě cirkulující 

krve a v α-granulích krevních destiček (asi 20%). Minimální aktivita nezbytná k zástavě 

krvácení je 10 - 15%. 

FV je podobný svým sloţením FVIII. Ionty Ca
2+

stabilizují FV a jsou nezbytné pro jeho 

aktivaci. Faktor V je aktivován limitovanou proteolýzou thrombinem nebo F Xa. FVa můţe 

být aktivován i některými dalšími působky v nízkých koncentracích: plazminem, elastázou 

neutrofilů, destičkovým kalpainem, jedem Russelovy zmije. 

 

 

Obr.4.  Struktura faktoru Va. 

 

 

Funkce: V komplexu prothrombinázy společně s Ca
2+

 a fosfolipidy urychluje F Va rychlost 

proteolytického štěpení prothrombinu faktorem Xa aţ 200 000krát (Pecka , 2004). 

A1 A2 A3 C1 C2 Ca
2+ 

těţký řetězec lehký řetězec 
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2.2.3.1. Trombofilní stavy 

V posledních letech se podařilo prokázat u celé poloviny nemocných 

s tromboembolickou nemocí vrozenou poruchu v regulaci procesu krevního sráţení, která 

způsobuje zvýšené riziko této nemoci. Tyto stavy se objevují zejména u jedinců mladšího 

věku (pod 40 let) a často mají charakter rodinného onemocnění. Trombofilie je tedy vrozená 

nebo získaná porucha hemostatického mechanismu, která je pravděpodobnou příčinu zvýšené 

tendence k trombóze (Pecka, 2004). 

Během posledních 30 let bylo zjištěno celkem 7 genetických faktorů spojovaných se 

zvýšeným rizikem venózní trombózy (Tab.2.) a právě mezi ně můţeme zařadit jednobodovou 

mutaci genu, který kóduje faktor V a také sem řadíme mutaci protrombinu (Pecka, 2004). 

Na základě prospektivních studií pacientů s ţilními trombózami se zjistilo, ţe jejich 

moţnými příčinami jsou poruchy reologických faktorů, patologie cévní stěny, defekt 

inhibitorů krevního sráţení : antithrombin, protein S, protein C, porucha koagulačních faktorů 

(zvýšená hladina fibrinogenu, faktoru VII, faktoru VIII, mutace prothrombinu, 

dysproteinemie – faktoru V a fibrinogenu), patologické protilátky (lupus antikoagulans, 

heparinem indukovaná trombocytopenie) a patologické destičkové funkce (Ribeaudeau et al., 

1999). 

V současnosti je uznáváno pět abnormalit jako prokázané vrozené rizikové faktory pro 

vznik ţilní trombózy. Jsou jimi: defekt antithrombinu, proteinu C či S, faktor V (Leiden), 

mutace prothrombinu 20210A. Ke klinickému obrazu patří ţilní trombózy před 50. rokem 

věku, opakované trombózy s nezvyklou lokalizací, ale také opakovaně předčasně ukončená 

gravidita. Patří sem i jasná rodinná anamnéza tromboembolických příhod (Vojáček, Malý et 

al., 2004 ). 
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Rizikový faktor % v populaci % u osob s TEN Riziko HŢT 

Defekt AT 0,02-0,05 1-2 50krát 

Defekt PC 0,2-0,4 3 8-10krát 

Defekt PS 0,03-0,13 1-2 5krát 

FVL mutace 3-5 20-40 5-10krát 

Mutace PT 20210A 2-5 6-18 3krát 

Hyperhomocysteinemie 0,3-15 13-18 3krát 

Tab.2. Zastoupení vrozených protrombotických defektů ve zdravé populaci a mezi pacienty 

s ţilní trombózou (Vojáček, Malý et al., 2004). 
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2.2.3.2. Rezistence na aktivovaný protein C  

V roce 1993 popsali Dahlbäck a kol. rezistenci na aktivovaný protein C (APC-R) 

(Dahlback, B.et al., 1993). Tento fenotypický nález je u většiny jedinců zapříčiněn bodovou 

mutací faktoru V(Arg506Gln), která byla nazvána FV Leiden. Následkem záměny 

aminokyseliny v místě štěpení aktivovaného faktoru V proteinem C zůstává faktor Va delší 

dobu v cirkulaci. Výsledkem je pokračující tvorba thrombinu a tím stoupající riziko trombózy 

(Bertina et al., 1994). Rezistence na aktivovaný protein C představuje nedostatečnou nebo 

vůbec ţádnou odpověď na aktivovaný protein C. Popisuje tedy odolnost koagulačního 

systému vůči inhibičnímu vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory Va a VIIIa (Poort et 

al., 1996) 

Vrozená APC - R můţe být vyvolána: 

 jednobodovou mutací genu pro koagulační faktor V 

(Leidenská mutace)      90-95% 

 postiţení dosud neznámým defektem    5-10% případů 

 

 

2.2.3.3. Leidenská mutace 

Leidenská mutace se objevila v Evropě před dvaceti aţ  třiceti tisíci lety. Prevalence 

této dominantně dědičné mutace ve zdravé populaci je u kavkazské rasy 3-15%, u ostatních se 

vyskytuje spíše výjimečně. Nalézáme ji u 20 - 40% osob postiţených trombofílií (Meer et al., 

1997). Její přítomnost zvyšuje riziko ţilní trombózy u heterozygotů 5-10krát, u homozygotů 

50-100krát, navíc výrazně zvyšuje riziko retrombózy. Relativní riziko trombózy se zvyšuje 

s věkem. Bylo prokázáno, ţe Leidenská mutace není rizikový faktor pro idiopatickou embolii 

plic ani pro arteriální trombózy (Ardissimo et al., 1996). Nositelé této mutace měli patrně 

některé výhody oproti zbytku populace: menší ztráty krve při zraněních, u ţen při 

komplikovaných porodech a vyšší odolnost proti toxinům při infekčních onemocněních 

(Topol et al., 1997). Dnes je nosičství Leidenské mutace spojováno s vyšším rizikem tvorby 

ţilních trombů. Statisticky významnější je u nosičů výskyt infarktu myokardu (Doggen et al., 

1999). Mutace postihuje gen, který je odpovědný za správnou tvorbu jednoho z řady 

bílkovinných faktorů odpovědných za proces sráţení krve a rovnováhu mezi tvorbou krevních 
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sraţenin a jejich rozpouštěním. Při jeho chybné funkci se špatně odstraňují krevní sraţeniny, 

které pak mohou doputovat krevním řečištěm do uţších ţil a ucpat je. V plicích se ucpání ţil 

můţe projevit blokádou dýchání a v mozku mozkovou mrtvicí. K největšímu ohroţení 

dochází například při porodech, dlouhotrvajících letech, dlouhodobých pobytech na lůţku 

a v dalších situacích, kdy člověk setrvává delší dobu bez pohybu (Topol et al., 1997). 

Leidenská mutace se můţe u člověka vyskytovat buď v jedné nebo ve dvou kopiích, 

protoţe člověk nese od kaţdého genu dvě kopie - jednu z nich získal od matky, druhou od 

otce. Jedna kopie Leidenské mutace zvyšuje riziko výskytu ţilních trombů asi 3x, přítomnost 

obou kopií mutace zvyšuje toto riziko 18x (Vandenbroucke et al., 2001). 

Geneticky se u postiţených nachází mutace faktoru V (Bertina, 1997).  Jde o bodovou 

mutaci v exonu 10 genu kódujícím FV, kde v pořadí nukleotidů dochází k záměně G za A (G 

1691 A).  

 

 

      FV Q 506 (Leiden)               FV 

               C A A                                                C G A 

 

          Arp – Gln – Gly                                Arp – Arg – Gly  

 

Obr.5. Vzniklý triplet kóduje v proteinu (FV) v pozici 506 místo aminokyseliny argininu 

(Arg), glutamin (Gln). 

FV                  Ser-Leu-Asp-Arg-Gly-Ile-Gln… 

FV Leiden      Ser-Leu-Asp-Gln-Gly-Ile-Gln… 
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U Leidenské mutace je sníţený inhibiční vliv aktivovaného proteinu C na aktivovaný 

koagulační systém dán výskytem patologického faktoru Va (faktor Va-Leiden). Tento faktor 

má normální prokoagulační aktivitu, ale nedá se proteolyticky štěpit aktivovaným 

proteinem C. Varianta FV, která má v pozici 506 místo aminokyseliny argininu glutamin má 

výrazně sníţenou kofaktorovou aktivitu a inaktivace faktorů Va a VIIIa v systému [APC .PS . 

Ca
2+

.Pl] je velmi pomalá (Obr.6.). 

 

 

 

Obr.6. Účinek FV a FV Leiden v systému Proteinu C. 
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Vlivem této mutace neprobíhá v systému proteinu C štěpení těţkého řetězce faktoru Va. 

Faktor zůstává ve své aktivované podobě, nedochází k jeho inaktivaci a můţe se podílet 

v komplexu prothrombinázy na zvyšování hladiny thrombinu (Obr.7.) (Pecka, 2004). 

 

 

Obr.7.  Faktor Va/Va – Leiden. 
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2.2.3.4. Hormonální kontraceptiva a ţilní trombóza 

Součástí soudobé kultury je i řízená reprodukce (plánování rodiny). Metodou, která 

v těchto otázkách ţenám v nejširší míře umoţňuje individuální rozhodování, je hormonální 

kontracepce. Odhaduje se, ţe ji uţívá více neţ 100 milionů ţen na světě. V průměru asi u 2 aţ 

6-ti ţen z jednoho milionu uţivatelek za rok dochází k úmrtí na komplikace způsobené 

trombem: tento počet je v různých částech světa různý a můţe být podstatně ovlivněn tím, 

jaká je před preskripcí kontraceptiva úroveň vyšetření na přítomnost rizikových faktorů 

(Hylcama a Rosendaal., 2003). 

První případy venózní trombózy a plicní embolie, související s uţíváním hormonálních 

kontraceptiv, byly popsány jiţ krátce po jejich zavedení počátkem 60. let. Později se objevily 

i zprávy o infarktech myokardu a cévních mozkových příhodách. Ačkoli šlo o výjimečné 

případy, staly se podnětem k provedení velkého mnoţství epidemiologických a klinických 

studií. Jedním z plodů tohoto úsilí byl vznik nových kontraceptiv se sníţeným obsahem 

estrogenu (pod 50 µg ethinylestradiolu), které byly povaţovány za bezpečnější: 

hematologická vyšetření potvrdila, ţe působení na faktory hemostázy je nepatrné, hodnoty 

většinou zůstávají v mezích normy (Vandenbroucke et al., 2001). 

Mimořádnou pozornost proto v posledních letech vyvolaly výsledky některých nových 

epidemiologických studií, které ukazovaly, ţe sníţení obsahu estrogenu riziko venózní 

trombózy nesníţilo. Naopak, při uţívání kontraceptiv třetí generace k trombotickým příhodám 

dochází častěji neţ při uţívání starších přípravků (Vandenbroucke et al., 2001). 

Dlouhou dobu vycházely všechny diskuse o vzniku venózní trombózy v souvislosti 

s uţíváním kontraceptiv pouze z poznatků epidemiologických a klinických studií. Dnes je jiţ 

k dispozici řada fakt o rizikových faktorech, které ovlivňují individuální míru rizika. 

Holandští autoři vyšetřovali členy rodin, ve kterých se vyskytovaly opakované trombotické 

příhody. Zjistili u nich normální hladinu C proteinu, ale aktivovaný C protein u nich 

nevyvolal antikoagulační efekt, obvyklý u zdravých osob. Trvalo rok, neţ byla objevena 

molekulová podstata popsané poruchy - mutace genu pro koagulační faktor V (označená jako 

faktor V Leiden), a zjištěno, ţe se vyskytuje asi u 5% bělochů (a jen vzácně u obyvatel Afriky 

a Asie) (Bloemenkamp et al., 2003). 
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Riziko vzniku trombotické komplikace je u ţen, které uţívají kontraceptiva a tuto mutaci 

nemají, asi 4x vyšší neţ u ţen, které kontraceptiva neuţívají (a nemají faktor V Leiden). 

Samotná mutace zvyšuje riziko 7x (u ţen, které neuţívají kontracepci), při souběhu mutace + 

uţívání kontraceptiva je riziko zvýšeno 35x u heterozygotů a 50x aţ l00x u homozygotů. Jiné 

protrombotické defekty se celkově vyskytují jen asi u 1-2% populace, takţe jejich potenciální 

uplatnění při vzniku trombotických komplikací je podstatně menší. Prakticky významný je 

poznatek, ţe u ţen s kterýmkoli vrozeným defektem k trombotickým příhodám dochází nejen 

častěji, ale také dříve neţ u ostatních: riziko uţivatelek hormonální kontracepce je v prvním 

roce l0x vyšší neţ u ţen, které uţívají kontraceptiva, ale sráţlivost jejich krve je normální. 

Takţe, pokud během prvního roku uţívání kontraceptiva vznikne venózní trombóza, můţe to 

být důleţitý signál o vrozené náchylnosti k zvýšené tvorbě trombů (a o potřebě podrobnějšího 

hematologického a genetického vyšetření). Jakákoliv forma tromboembolismu by měla být 

signálem k velmi důkladnému pátrání po preexistující poruše hemokoagulačního systému 

(měření hodnot antithrombinu III, proteinu C a S, fibrinogenu, plazminogenu) a v neposlední 

řadě i genetické vyšetření přítomnosti leidenské mutace faktoru V (Vandenbroucke et al., 

2001). 
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2.2.3.5. Dětská mozková obrna a Leidenská mutace 

Zprvopočátku se za rizikové faktory dětské mozkové obrny povaţovaly komplikace 

během porodu. Později se spektrum faktorů rozšířilo. Mnohé příčiny mohou působit ve 

vzájemné interakci prostřednictvím oxidativních a jiných patofyziologických kaskád. 

Jednotlivé faktory, pokud nedosáhnou rozhodujícího vlivu, však samy nemohou vyvolat 

poškození mozku. Naproti tomu souhra dvou nebo více faktorů můţe převáţit obrané 

mechanismy a vyvolat ireverzibilní mozkovou lézi. Mnohé údaje ukazují dominanci 

hemodynamických a zánětlivých faktorů při vzniku poškození mozku. Fetální nebo neonatální 

cévní mozkové příhody, výsledné cysty po trombózách mozkových ţil souvisejí s nálezy 

hemiparézy. Zjistilo se, ţe hemodynamické faktory se významně podílejí u plodu či 

novorozence na vulnerabilitě (zranitelnosti) vedoucí k iktu a následnému rozvoji dětské 

mozkové obrny. Patří k nim vrozené nebo získané trombofilie u plodu či matky, trombózy 

placenty, infekce. Také chirurgické výkony představují riziko trombózy. V devadesátých 

letech minulého století se objevila spojitost cévních příhod s antifosfolipidovými protilátkami 

a Leidenskou mutací faktoru V také u novorozenců. Antifosfolipidové protilátky jsou 

indikátorem autoimunitního procesu. Přechodně se totiţ mohou objevit po infekci. Leidenská 

mutace má spojitost s mozkovou trombózou nebo s tromboembolismem. Samotná mutace 

znamená jen malé riziko, ale v kombinaci s dalšími genetickými a získanými činiteli se riziko 

značně zvyšuje. V anamnézách dětí s dětskou mozkovou obrnou a abnormalitou koagulace se 

vyskytují mnohem častěji aborty, krvácení v graviditě, infarkty placenty, neonatální křeče 

a hypotrofie plodu (Kraus et al., 2005). 
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2.2.3.6. Idiopatická trombóza mozkových ţilních splavů a Leidenská 

mutace 

Na moţné souvislosti vzniku idiopatické trombózy mozkových ţilních splavů 

a přítomnosti G1691A mutace ve FV a G20210A mutace FII upozornila studie Martinelli I. et 

al. jiţ v roce 1998 a následně také Meinardi et al. v r.1999. Idiopatická mozková trombóza je 

akutní uzávěr mozkových ţilních splavů při absenci vyvolávajícího faktoru, jako jsou infekce 

nebo nádory. Postihuje mladé i dospělé jedince a ačkoliv je dosti vzácná (populační 

incidence <1 na 100 000), je spojena s vysokou mortalitou (5 aţ 30 %). K abnormální 

koagulabilitě hemostatického systému vedou tři faktory (2 genetické a 1 environmentální), 

které jednotlivě samy o sobě riziko také zvyšují: např. často se vyskytující mutace měnící 

smysl kodonu v genu pro faktor V, podobně častá varianta genu pro faktor sráţlivosti 

prothrombin a uţívání orální antikoncepce. Také sledovali pacientky uţívající hormonální 

antikoncepci. Zjistili, ţe uţívání orální antikoncepce riziko trombózy zvyšuje 22krát, 

nezávisle na genotypu v lokusech faktoru V a prothrombinu, zřejmě tím, ţe zvyšuje krevní 

hladiny mnoha faktorů sráţlivosti. Pouţívá-li orální antikoncepci nosička leidenské mutace 

faktoru V, má oproti jednotlivým rizikům těchto faktorů celkové riziko mírně zvýšené. 

Ovšem pokud je ţena uţívající orální antikoncepci nosička mutace v prothrombinu, její 

relativní riziko stoupá na 149 násobek! Kaţdý z těchto tří faktorů, dvou genetických a 

jednoho environmentálního, tedy sám sobě zvyšuje riziko vzniku abnormálního 

hyperkougulabilního stavu. Ovšem sejdou–li se dva nebo tři tyto faktory současně, riziko 

zničujícího onemocnění mozkového cévního systému stoupá ještě více (Nussbaum, 2004). 

Tyto alely lokusů faktoru V a prothrombinu se rovněţ jakoţto závaţné predisponující 

genetické faktory podílejí na vzniku placentární arteriální trombózy. Nosičství některé 

z těchto mutací zvyšuje riziko této závaţné porodnické komplikace oproti normální populaci 

průměrně 5krát. Výsledná dysfunkce placenty je spojená s těţkou preeklampsií, předčasným 

odloučením placenty od děloţní stěny, intrauterinní růstovou retardací a narozením mrtvého 

plodu (Nussbaum, 2004). 
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2.2.4. Prothrombin 

- MW: 72kDa  

- Biologický poločas: 48 hodin 

- Koncentrace v plazmě: 100 – 200mg/l 

 

Chemicky jde o glykoprotein, jehoţ syntéza v játrech je závislá na vitamínu K. 

K normální funkci v procesu hemostázy stačí 40% jeho normální koncentrace. Prothrombin je 

sloţený z 532 aminokyselin. Účinkem prothrombinázy se mění na thrombin (F IIa). 

Je aktivován faktorem Xa, za přítomnosti f.Va, kalciových iontů a fosfolipidu a podstata 

této aktivace spočívá ve dvoustupňovém odštěpení fragmentů s výsledným vznikem 

thrombinu s proteolytickým účinkem na fibrinogen (Pecka, 2004). 

Sníţené hladiny jsou u stavů spojených s malabsorbcí vitaminu K u jaterních chorob, při 

léčbě dikumariny. Vrozené hypoprothrombinemie jsou vzácné. Při recidivujících trombózách, 

zejména s výskytem u dalších členů rodiny, je nutné zvaţovat vrozenou mutaci prothrombinu 

(PT20210A) s vyšší hladinou prothrombinu a 3krát vyšším rizikem tromboembolické nemoci 

(Zima et al., 2002). 

 

GLA  –  oblast zahrnující γ karboxylové skupiny glatamové kyseliny 

KRI   –  „Kingle“ doména 

SP     –  serinová proteáza 

 

Obr.8. Struktura FII (Pecka, 2004). 
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2.2.4.1. Defekt G 20210 A v genu prothrombinu  

Tento vrozený (kongenitální) trombofilní stav byl poprvé popsán v roce 1996 Poortem 

et al. Jde o mutaci v 3´konci genu pro prothrombin v oblasti, která není přepisována do 

proteinu. Předpokládá se, ţe tato mutace stabilizuje mRNA a tím podporuje vznik většího 

mnoţství prothrombinu. Jedná se o mutaci v genu pro prothrombin (prothrombin 

20210G→A), která se vyskytuje asi u 6,3% nemocných s trombózou, u 18% jedinců ze 

skupiny s pozitivní rodinnou anamnézou (Obr.9.). Ve zdravé kontrolní skupině je výskyt 

udáván asi 3%. Riziko trombózy u nositelů této mutace je udáváno 2,8krát vyšší ve srovnání 

se zdravým jedincem, riziko retrombózy je 5,9krát vyšší. Riziko není závislé na věku 

a pohlaví (Kraus et al., 2005). 

 

TCCCAATAAAAGTGACTCTCAGC[G/A]AGCCTCAATGCT 

Obr.9. Defekt je spojený se záměnou G za A v pozici 20210 prothrombinového genu 

(G 20210 A) (Pecka, 2004). 

 

Mutace 20210 prothrombinového genu se vyskytuje v evropské populaci v průměru 

u 2% obyvatel. Na severu je frekvence poněkud menší (1,7%), na jihu větší (3%). 

Prothrombin je bílkovinný faktor hrající roli při tvorbě krevní sraţeniny, podobně jako FV. 

Citovaná mutace zvyšuje jeho aktivitu, coţ má za následek větší náchylnost ke tvorbě 

fibrinových vláken v krevní plasmě. Právě fibrinová vlákna tvoří prostorovou síť pro ukotvení 

krevních destiček a definitivní formování koagula (Poort et al., 1996). 
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2.3. Izolace a detekce mutací 

2.3.1. Izolace nukleových kyselin 

Izolace nukleových kyselin je většinou prvním krokem v jakékoliv další práci s DNA 

nebo RNA. Důleţité je získat nukleové kyseliny v nativním stavu, v dostatečném mnoţství 

a ve vysoké čistotě, protoţe kontaminace, např. různými proteiny, by mohla zabránit nebo 

ovlivnit PCR (Holasová et al.,2006 ).  

Existuje řada metod pro izolaci DNA nebo RNA z nejrůznějších organizmů. 

Výchozím materiálem mohou být jak orgány, tkáně nebo tělní tekutiny, tak i jednotlivé buňky 

eukaryotických i prokaryotických organizmů (Holasová et al.,2006 ). 

Principy izolace DNA vycházejí z chemických vlastností deoxyribonukleové kyseliny: 

 Fosfátové estery jsou silné kyseliny a při neutrálním pH se chovají jako aniony  

 DNA se snadno precipitine alkoholem 

 Baze jsou jen slabě basické a bez náboje 

 Vodíkové vazby mezi skupinami –NH2 a –OH jsou stabilní při pH 4 – 9 

 

Mezi velice rozšířené metody izolace nukleových kyselin patří izolace vysolováním na 

iontově výměnných kolonách, kde koncentrace solí a pH rozhoduje o vazebnosti DNA na 

kolonu nebo její eluci. Příkladem je izolace plazmidů. 

Prvním důleţitým krokem izolace je lýza buněk. K rozrušení buněčných stěn se 

mohou pouţívat jak mechanické homogenizátory, tak i enzymy (např. lysozym), detergenty 

(dodecylsulfát sodný, SDS) a jiná chemická činidla (NaOH). Detergenty rozpouští fosfolipidy 

v buněčné membráně. NaOH denaturuje jak proteiny, tak i chromozomální a plazmidovou 

DNA. Délka alkalické lýzy musí být optimalizována tak, abychom získali maximální 

mnoţství uvolněné plazmidové DNA, zatímco chromozomální zůstává vázána s proteiny 

cytoplazmatické membrány. RNA je odstraněna ze vzorku přidáním nukleázy RNazy A, která 

molekuly RNA štěpí. Alkalická lýza je ukončena neutralizací, tzv. přidáním pufru o kyselém 

pH (pH 5,5). Dojde k vysráţení (koprecipitaci) detergentu, denaturovaných proteinů, 

chromozomální DNA a zbytků buněčné sloţky, zatímco plazmidová DNA renaturuje 

a zůstává v roztoku. Klasickou metodou izolace DNA je fenolová extrakce. Fenol přidaný 

k buněčnému lyzátu způsobí denaturaci proteinů a rozpouštění tuků. Centifugací dojde 

k oddělení spodní organické fáze, mezifáze tvořené denaturovanými proteiny a horní vodné 



 29 

fáze, v níţ jsou rozpuštěny nukleové kyseliny. Po oddělení horní vodné fáze se nukleové 

kyseliny vysráţí etanolem, příp. izopropanolem. Po centrifugami se precipitovaná NK 

rozpustí ve vodě nebo vhodném pufru (Holasová et al., 2006).  

Také se ve forenzní analýze pouţívá k izolaci DNA pryskyřice Chelex 100. Jedná se 

o vhodné médium pro jednoduchou extrakci DNA z forenzního materiálu (např. izolace DNA 

z krevních skvrn atd.) pro vyšetření pomocí PCR. Ve vědeckém článku kolektivu autorů 

Walsh et al. z roku 1991 je popisováno srovnání izolace DNA pomocí uţití metodiky phenol-

chloroformové extrakce oproti izolaci pomocí chelexu. Metoda fenol-chloroformová je 

klasickou formou izolace NK, která vyuţívá denaturačních a inhibičních účinků organických 

rozpouštědel. Walsh a jeho spolupracovníci popisují metodu vyšetření DNA pomocí Chelexu 

jako efektivnější, jednoduchou, rychlou a neuţívající ţádné organické přísady. Tato metoda 

má také širší vyuţití, které zahrnuje moţnosti vyšetření různých typů vzorků, od vyšetření 

bukální sliznice po vyšetření vlasového folikulu (Walsh et al., 1991). 
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2.3.2. PCR 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) byla vyvinuta v Cetus Corporation 

v Emeryville v Kalifornii. Jedná se o enzymatickou amplifikaci DNA in vitro syntézou mnoha 

kopií vybrané sekvence DNA v cyklické reakci o třech teplotních fázích. Pro zahájení PCR je 

třeba připravit 2 syntetické primery, coţ je sekvence 15 – 20 nukleotidů, která odpovídá 

sekvencím na koncích DNA segmentu, který má být namnoţen. Další komponentou PCR je 

DNA polymeráty – např. Taq polymeráza, izolovaná z termofilní bakterie Thermus aquaticus, 

která má optimální teplotu 72ºC. (Saiki et al., 1988; Schutzbank et al., 1993; White et al., 

1992). Pro replikaci DNA musí být samozřejmě k dispozici všechny čtyři 

deoxyribonukleozidtrifosfáty. Průběh PCR reakce je uveden na obr.3. Kaţdý cyklus reakce 

začíná krátkým zahřátím směsi na 95ºC, aby se denaturovala DNA na jednořetězcové 

molekuly. Pak se roztok DNA ochladí na 50ºC, aby se mohl navázat primer na 

komplementární sekvence vzorku DNA. Potom se zvýší teplota na 72ºC, kdy začne Taq 

polymeraci od navázaného primeru, a tak vzniknou dvě kopie původního vzorku DNA. 

Reakční směs je opět zahřáta na 95ºC a cyklus se opakuje. Vzhledem k tomu, ţe teplota 95ºC 

nedenaturuje Taq polymerázu, není třeba přidávat čerstvý enzym a cykly se mohou 

mnohokrát opakovat. Ve většině případů 20 – 30 cyklů stačí, aby byl vytvořen milion či 

bilion kopií vzorku DNA. Jeden cyklus trvá asi 5 minut a poţadovaných 20 cyklů tedy trvá 

několik málo hodin. Jako výchozí materiál pro PCR stačí i jediná molekula DNA, nebo jedna 

molekula mezi miliony jiných (výběr molekuly k replikaci zajišťují specifické primery) 

(Nečas et al., 2000). 
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Obr.10. Řetězová polymerázová reakce (PCR)(Nečas et al., 2000). 

 

Analýza produktů PCR 

Produkty amplifikačních reakcí (fragmenty DNA) se dělí podle své relativní molekulové 

hmotnosti a velikosti náboje elektroforézou DNA fragmentů v gelu. Cukr - fosfátová páteř 

nukleových kyselin je příčinou rovnoměrného rozloţení negativních nábojů v molekulách 

DNA a RNA. Pohyb těchto vysoce elektronegativních molekul v elektrickém poli vede 

k jejich separaci podle molekulové hmotnosti. Analýza velikosti fragmentů je podstatou 

interpretace řady molekulárně biologických metod. Nejčastěji se pouţívá jako elektroforetické 

médium agaróza (0,8 - 3,0%), jejíţ koncentrace se volí podle velikosti (Nečas et al., 2000). 
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2.3.3. Kvantitativní PCR v reálném čase 

Kvantifikace nukleových kyselin je stěţejní metodou zejména při kvantifikaci genové 

exprese. Existuje několik různých metod pouţívaných při kvantifikaci nukleových kyselin. 

Všechny tyto metody jsou zaloţeny na polymerázové řetězové reakci (PCR). 

 

Metody pro kvantifikaci nukleových kyselin lze rozdělit do dvou skupin: 

1. tzv. end-point, tj.metody, při kterých dochází k měření aţ po provedení PCR 

2. tzv. real-time, tj.metody, při kterých dochází ke kontinuálnímu měření v průběhu 

PCR v reálném čase 

 

ad 1) end - point metody jsou zaloţeny na kvantifikaci produktu specifické délky po 

rozdělení v agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu. Většinou se provádí denzitometricky. 

 

ad 2) real-time PCR (polymerázová řetězová reakce v reálném čase) je zaloţena na 

detekci amplikonů jiţ v průběhu vlastní PCR, tj. při jejich vzniku. K detekci se většinou 

pouţívají fluorescenční barviva. Detekovaná fluorescence odráţí kinetiku reakce a díky tomu 

lze jednoduše odvodit mnoţství templátu na počátku reakce. Monitorováním a záznamem 

průběhu PCR v reálném čase lze provést srovnání s příslušným standardem v optimálním 

bodě amplifikace. Stanovení koncentrace lze provést většinou v rozsahu několika řádů ( tj. má 

široký dynamický rozsah). Tvar průběhu PCR monitorované prostřednictvím fluorescence má 

klasický sigmoidální tvar. K výpočtům při kvantifikaci se pouţívají hodnoty v exponenciální 

fázi PCR. Odečítá se tzv. Ct hodnota („treshold cycle“), tj. počet cyklů PCR, při kterém dojde 

k signifikantnímu nárůstu fluorescence a protnutí stanoveného prahu („treshold“). Například 

při absolutní kvantifikaci se pouţívá ředící řada amplikonu o známém počtu kopií 

(koncentrací) a sestrojí se lineární kalibrační křivka závislosti Ct hodnot na počtu kopií 

(resp. koncentrací). Dosazením Ct hodnot vzorku lze vypočítat (odečíst) přímo hodnotu počtu 

kopií (nebo koncentrace). Real-time PCR pobíhá v uzavřeném systému (není nutná jakákoliv 

práce s produktem PCR), reakci lze poměrně rychle optimalizovat a zejména automatizovat. 

Existují systémy schopné současně analyzovat přes 1000 reakcí. Metody detekce lze rozdělit 

na tzv. nespecifické a sekvenčně specifické (Holasová et al., 2006). 
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Obr.11. Princip real time-PCR (R = fluorochrom označován jako reportér, Q = fluorochrom 

ozn. jako quencher = zhášeč) (Bartůňková et al., 2005). 

 

 

a) nespecifické metody 

Principem tzv. nespecifických metod detekce je pouţití interkalárního barviva 

(interkalace = „vmezeření“ do dvouřetězcové DNA). Tato interkalární barviva nevydávají 

fluorescenci pokud jsou volně v roztoku (tj. nejsou interkalovány do DNA). Jejich 

fluorescence výrazně vzroste, pokud dojde k jejich interkalaci do dvouřetězcové DNA. 

Nevýhodou této metody je právě nespecifita vazby interkalárního barviva do DNA, protoţe 

dochází ke vzniku signálu i u nespecifických produktů PCR a také tzv. dimerů primerů. Tento 
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nespecifický signál je poté příčinou nepřesnosti aţ úplného znemoţnění vyhodnocení 

kvantifikace. Protoţe je většinou známá sekvence amplikonu, lze poměrně snadno vypočítat 

teplotu tání (Tm). Pro zjištění přítomnosti těchto nespecifik se většinou po provedení PCR 

ještě před vlastním vyhodnocením provede tzv. „melting profile“, tzv. zjistí se teplota/teploty 

tání PCR produktu. To se provádí většinou tak, ţe se monitoruje fluorescence v průběhu 

zvyšování teploty. Opět analogicky se spektrofotometrickým stanovením Tm se provede druhá 

derivace a zjistí se příslušná teplota tání. Pokud je u vzorků detekována jediná hodnota Tm a 

souhlasí s hodnotou Tm vypočítanou pro daný amplikon, pak je moţné provést vlastní 

vyhodnocení. Pokud jsou přítomny další hodnoty Tm, tj. jsou přítomny nespecifické produkty 

PCR nebo jsou dokonce přítomny pouze tyto Tm odlišné od vypočítané hodnoty Tm daného 

amplikonu, reakce není optimální a případná kvantifikace by byla zatíţena příliš velikou 

chybou nebo by ji nebylo vůbec moţno provést (Holasová et al., 2006).  

 

b)sekvenčně specifické metody 

Pouţití sekvenčně specifických sond zvyšuje specifitu reakce a prakticky dochází 

pouze k detekci specifického signálu, tj. signálu vzniklého amplifikací cílové sekvence. 

Protoţe existuje mnoho systémů vyuţívajících sekvenčně specifických sond, je dále popsán 

jen princip přenosu fluorescenční rezonanční energie (FRET, fluorescence resonance energy 

transfer). FRET je interakce mezi excitovanými stavy dvou molekul a závisí na vzdálenosti, 

při které je excitace přenesena z jedné molekuly (tzv. dárce, donor) na molekulu druhou 

(tzv. příjemce, akceptor) bez emise fotonů. Podmínkou pro FRET je těsná blízkost dvou 

molekul dárce a příjemce. Absorpční spektrum molekuly příjemce se musí překrývat 

s emisním spektrem molekuly dárce. Ve většině aplikací jsou molekuly dárce i příjemce 

odlišné a FRET je detekován vznikem fluorescence příjemce nebo zhášením fluorescence 

dárce. V případě pouţití stejné molekuly dárce jako příjemce je FRET detekován jako 

depolarizace vzniklé fluorescence. Výhodou pouţití nefluorescenčních molekul jako příjemců 

(tzv. zhášeče, quenchery) je zejména odstranění potenciálního problému fluorescence pozadí 

emitované molekulou příjemce bez vybuzení (tj. pokud je jako příjemce pouţito jiné 

fluorescenční barvivo, tak vydává detekovatelnou fluorescenci i v případě, ţe není v blízkosti 

molekula dárce) (Holasová et al., 2006 ). 
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Existuje mnoho různých metod vyuţívajících principu sekvenčně specifických sond, 

ale prakticky nejpouţívanější je metoda tzv. hydrolyzačních sond, které jsou také známé jako 

tzv. TaqMan sondy. 

 

Princip pouţití hydrolyzačních sond 

Tento způsob je zaloţen na 5` → 3` exonukleázové aktivitě, kterou má většina 

termostabilních polymeráz pouţívaných při PCR. Pokud DNA polymeráza při syntéze nového 

řetězce narazí na řetězec komplementární k templátovému, tak právě svou 5` → 3` 

exonukleázovou aktivitou tuto sekvenci hydrolyzuje. Pokud se tedy navrhne krátká sekvence 

v amplikonu tak, aby byla komplementární k jednomu z řetězců templátu (sekvence sondy), 

na jeden konec sekvence této sondy se umístí jedno fluorescenční barvivo a na druhý konec 

odlišné fluorescenční barvivo nebo nefluorescenční zhášeč (quencher), tak DNA polymeráza 

v průběhu PCR tuto sondu rozloţí a dojde k oddělení těchto dvou molekul (buď dvou 

odlišných fluorescenčních barviv nebo fluorescenčního barviva a quencheru). Pokud je tedy 

sonda intaktní a obě molekuly jsou v relativně těsné blízkosti (zajištěné sekvencí sondy mezi 

nimi), tak dochází k jevu FRET a není tedy detekována fluorescence dárce (donor) a je buď 

detekována fluorescence příjemce (v případě pouţití dvou různých fluorescenčních barviv) 

nebo není detekována fluorescence ţádná (v případě pouţití zhášeče, quencheru, místo 

druhého barviva) (Obr. 12.). Ačkoliv samozřejmě vzdálenost několika desítek nukleotidů 

(obvykle 20 – 35 nukleotidů) nedostačuje k efektivnímu vyuţití FRET, platí to pouze 

v případě, ţe sekvence je lineární (řetězec oligonukleotidu je „nataţený“). Prakticky však 

naprostá většina sekvencí oligonukleotidů je v roztoku přítomna v konformaci tzv. náhodného 

klubka („random coil“) a v této konformaci jsou jiţ obě molekuly v dostatečné vzdálenosti 

pro FRET. Skutečnost, ţe konformace je náhodná, resp. částečně závislá na sekvenci, je 

příčinou velmi rozdílné fluorescence pozadí u různých sond. Prakticky tedy FRET není 

efektivní a je vţdy přítomna fluorescence pozadí. Tento problém částečně odstraňuje princip 

tzv. „molecular beacon“ sond (Holasová et al., 2006 ). 
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Obr. 12. Princip hydrolyzačních sond (TaqMan). 

 

 

Princip pouţití „beacon“sond 

Sonda „beacon“ se skládá ze dvou částí. Středová část je komplementární k části 

amplikonu a na obou koncích má vzájemně komplementární krátké sekvence. Volná sonda 

existuje ve formě vlásenky s oběma konci vzájemně spojenými a v důsledku efektivního 

FRET nefluoreskuje (B). V případě, ţe je přítomen specifický amplikon, sonda v průběhu 

fáze annealingu (A) hybridizuje ke své komplementární sekvenci, dojde k oddělení obou 

značících molekul a sonda vydává po excitaci intenzivní fluorescenci (Obr. 13.) (Holasová et 

al., 2006 ).  

Tento princip je nezávislý na exonukleázové aktivitě polymerázy a je zaloţen na 

vzájemné komplementaritě obou konců sekvence sondy. Prakticky to znamená, ţe sekvence 

sondy se navrhne obdobně jako u hydrolyzačních sond, ale navíc se k této sekvenci na oba 

konce přidají krátké (5 – 8 bazí), vzájemně komplementární sekvence. 
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Tyto krátké sekvence jsou příčinou toho, ţe pokud tato sonda není navázána ke 

komplementárnímu řetězci, tak existuje ve formě vlásenky, tj. oba konce jsou navzájem 

komplementárně hybridizovány. Tím se dostanou obě molekuly fluorescenčních barviv do 

těsné blízkosti, dostatečné pro efektivní FRET. Dalším způsobem, jak k sobě dostat obě 

značící molekuly co nejblíţe, je pouţití dvou sond (Holasová et al., 2006 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Princip „beacon“ sond. 

 

 

Princip pouţití tzv. FRET sond (jednoduše značených sond) 

Obě sondy jsou navrţeny tak, aby vzdálenost mezi nimi umoţňovala efektivní FRET 

(většinou 1 - 5 bazí). K měření fluorescence dochází ve fázi annealingu (A), kdy fluoreskují 

pouze nenavázané sondy. Se zvyšujícím se mnoţstvím molekul amplikonu vzrůstá i mnoţství 

zhášených molekul flouroforu a tím sníţení detekované fluorescence. Křivka má obrácený 

(klesající signál) sigmoidální tvar. Při měření teploty tání („melting profil“) lze detekovat 

sníţení teploty tání sondy v přítomnosti odlišné sekvence (mutace) v amplikonu (B) (Obr. 14., 

15.) (Holasová et al., 2006). 

Tento princip je opět nezávislý na exonukleázové aktivitě polymerázy a vyuţívají se 

při něm dvě sondy, které hybridizují v amplikonu vedle sebe ve vzdálenosti 1 - 5 bazí. Jedna 

ze sond je označena na svém 3´ konci a druhá na svém 5´konci. Pokud dojde k hybridizaci 

k templátu, dostanou se obě fluorescenční barviva do těsné blízkosti, dostatečné pro efektivní 

FRET. Zatímco u předešlých dvou metod se ve většině případů pouţívá pro FRET jako druhá 

molekula zhášeč (quencher), u této metody se vyuţívá právě jiného fluorescenčního barviva, 
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jehoţ fluorescence (vyznačující se jinou, další vlnovou délkou oproti prvnímu 

fluorescenčnímu barvivu) se detekuje (Holasová et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14. Princip pouţití jednoduše značených sond s fluorescenční barvou a zhášečem 

(quencherem) (FRET). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Princip pouţití jednoduše značených sond s jednou fluorescenční barvou jako 

donorem energie a druhou fluorescenční barvou jako akceptorem energie (FRET) 

(Holasová et al., 2006 ). 
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Novým typem sond jsou tzv. LNA (locked nucleic acid) sondy. LNA je typ analogu 

nukleových kyselin, který obsahuje 2´O, 4´C metylenový můstek uzamčený v tzv. C3´- endo 

konformaci, coţ omezuje flexibilitu ribofuranosového kruhu a zaručuje stabilní polohu 

jednotlivých bazí. Tím je dána mimořádná specifita a stabilita hybridizace. Tm duplexu 

obsahujícího LNA monomery stoupá s kaţdým zařazeným LNA nukleotidem o několik C. 

Vlastnosti sond obsahujících LNA monomery umoţňují pouţít pro průkaz jednotlivých 

mutací při stejné teplotě podstatně kratších oligonukleotidů neţ u konvenčních DNA sond 

(Johnson et al.,2004). 

Pouţívaná fluorescenční barviva 

Jako značící fluorofory se pouţívají zejména fluorescein, hexachlorofluorescein, 

cyaninová barviva Cy3 a Cy5, rhodamin a další speciální barviva, jako je Oregon Green nebo 

LihtCycler Red. Jako zhášeče se uplatňují např. dabcyl, dabsyl, „black hole quencher“ (BHQ) 

molekuly nebo barvivo TAMRA. Pouţití různých fluorescenčních barviv lišících se emisním 

spektrem umoţňuje multiplexní reakce. Pak je moţné v jediné zkumavce amplifikovat, 

detekovat a kvantifikovat několik různých sekvencí DNA najednou, záleţí na počtu měřicích 

kanálů v detektoru termocykleru (Holasová et al., 2006 ). 

 

 

Nevýhody a výhody RT-PCR 

Nevýhodou tohoto systému je obtíţnost návrhu sond a potřeba syntézy dvou sond 

namísto jedné. Výhodou tohoto systému je však moţnost paralelní detekce autentičnosti 

sekvence komplementární k jedné ze sond. Prakticky se toho vyuţívá např. k detekci 

bodových mutací. Jedna ze sond se navrhuje těsně „před“ bod mutace a druhá ze sond se 

navrhne „přes“mutaci, která sekvenčně většinou odpovídá mutované formě. Po provedení 

PCR a případné kvantifikaci se provede, obdobně jako v případě nespecifických 

interkalárních fluorescenčních barviv, tzv.“meeting profil“. Ačkoliv těţištěm real-time PCR je 

zejména kvantifikace genové exprese, stále více se pouţívá např. právě také pro detekci 

bodových mutací. Zajímavou aplikací je také např. detekce a kvantifikace DNA plodu v krvi 

matky. (Holasová et al.,2006 ).  

Real-time PCR  je poměrně nenáročná na provedení a je vysoce reprodukovatelná. 

Další výhodou je moţnost analyzovat velké mnoţství vzorků najednou. Hlavním limitem této 

metody zatím zůstává vysoká pořizovací cena potřebných zařízení (Bartůňková  et al., 2005). 
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2.3.4. Princip a uplatnění 

 

Spektrum aplikací kvantitativní PCR v reálném čase je podobné jako pro nekvantitativní 

techniky. Velkou výhodou je informace o kvantitě detekovaného produktu. To je klíčové pro 

kvantifikaci virových náloţí u imunodeficitních pacientů s podezřením na probíhající virové 

infekce a na monitoraci efektivity nasazené léčby. Důleţité je  vyšetření u pacientů s infekcí 

virem HIV. Rozhodnutí o nasazení antivirové terapie u těchto pacientů se řídí podle 

koncentrace antivirové náloţe. Efekt léčby se hodnotí opět kvantifikací viru v krvi. 

Monitorace pacientů po transplantaci kmenových hematopoetických buněk na přítomnost 

jednotlivých patogenů (např. EBV, CMV) v jejich biologických vzorcích pomocí 

kvantitativní PCR v reálném čase je dnes jiţ standardní součástí léčebných protokolů. 

Kvantitativní detekce produktů specifických pro nádorové buňky umoţňuje definovat skupinu 

pacientů s vysokou hladinou minimální reziduální nemoci. Znalost hladiny minimální 

reziduální nemoci dovoluje pacienty řadit do rizikových skupin, lépe časovat a stratifikovat 

jejich léčbu (Bartůňková et al., 2005). 
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3. METODICKÁ ČÁST 

3.1. Přístroje a reagencie 

Pro odběr krve: 

desinfekční roztok Ajatin 50ml, Profarma-Produkt, ČR 

sterilní jehly (firmy Braun)0,70×40mm 

filtrační papír 

 

Pro izolaci DNA: 

  laminární box: Fatran (ČR) 

  stolní centrifuga  

  velká centrifuga: SIGMA 4K15 (Laboratory Centrifuges, Německo) 

  třepačka: TK3S Techno Kartell 

  termocycler PTC 200, Peltier Thermal Cycler, MJ Research (USA) 

  mikropipety a špičky: Eppendorf 

  mikrotitrační destičky  

  analytické váhy (BOECO) 

  Milli Q voda (Millipore, Francie) 

  izolační pryskyřice Chelex100 Resin 100g (BIO-RAD) 

 

PCR: 

  sterilní box AURA 2000 BS, Bio Air Instruments (Itálie) 

  laminární box: aura PCR (BIOAIR instruments) 

  stolní centrifuga: MINI MOUSE (Deville) 

  třepačka: Vortex V1 plus (BOECO) 

  mikropipety a špičky: Eppendorf 

  mikrozkumavky ( AB gene) 

  UV transluminátor UVC508, ULTRA LUM (USA) 

  termocykler: Rotor–Gene RG-3000 Corbett Research 

  pufr: 10x iTaqBuffer 1,25 ml BIO-RAD 

  nukleotidy: dNTP Mixture 1,28 ml (2,5mM each) TaKaRa, Japonsko 
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  hořčík: Magnesium Chloride sol. 1,5 ml (Conc. 25mM) AB gene 

  polymeráza: iTaqDNA Polymerase 50 l (5 units/l) 

  primery a sondy ,Generi Bitech (ČR) 

  Milli Q voda (Millipore, Francie) 

acetamid 5% 

 

Ostatní pomůcky a zařízení: 

mikropipety a pipetovací špičky 

mikrozkumavky 

podloţky pod mikrozkumavky 

nůţky 

pinzety 

latexové rukavice 

buničitá vata 

chladničky 

mrazící box 

 

 

 

 

3.2. Odběr biologického materiálu 

Vzorky byly odebírány od dobrovolných dárců za základě informovaného souhlasu 

a informací o prováděné analýze. Odběr kapilární krve byl prováděn vpichem do bříška prstu 

horní končetiny pomocí klasické laboratorní jehly. Místo vpichu bylo před odběrem řádně 

ošetřeno desinfekčním roztokem. Biologický materiál byl odebrán na filtrační papírky, na 

kterých byly vytvořeny dvě krevní skvrny. Po zaschnutí byly ústřiţky s krevními skvrnami 

skladovány v plástových sáčcích při laboratorní teplotě. Bylo získáno 150 krevních vzorků.  
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3.3. Izolace DNA z krevní skvrny  

Izolace DNA z krevních skvrn byla provedena pomocí pryskyřice Chelex 100. Jsou to 

standardních postupy zaloţené na afinitě DNA k Chelexu. Jedná se o vhodné médium pro 

jednoduchou extrakci DNA z forenzního materiálu pro vyšetření pomocí PCR.  

 

Postup izolace byl následující: 

1. Nejprve jsme pipetovaly 150µl sterilní deionizované vody do jamek v mikrotitrační 

destičce. 

2. Přidaly jsme 9 – 25 mm
2
 materiálu nasáklého krví do kaţdé jamky. 

3. Poté jsme destičku důkladně protřepaly a inkubovaly při pokojové teplotě 30 minut. 

4. Následně jsme stočily vzorky na stolní centrifuze při maximálních otáčkách (15 000g) 

2 min. 

5. Odsály jsme supernatant a ponechaly jsme 20 – 30 l sedimentu včetně zbytků 

materiálu. 

6. Přidaly jsme 100 l 5% Chelexu do kaţdé jamky. 

7. Inkubovaly jsme dalších 20 minut při 56C v termocycleru PTC 200. 

8. Poté jsme vzorky vortexovaly (protřepaly) a inkubovaly dalších 8 minut při 100C. 

9. Po zchladnutí na laboratorní teplotu jsme vzorky opět vortexovaly a nakonec stočily 

na chlazené centrifuze při maximálních otáčkách po dobu 20 minut. 
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3.4.  Real-time PCR 

Výroba sond a primerů i optimalizaci PCR reakcí provedly laboratoře GENERI 

BIOTECH s.r.o. Při vlastní analýze byly pouţity duálně značené hydrolyzační sondy. 

Fluorescenčním barvivem HEX (hexachlorofluorescein) byla vţdy označena sonda 

komplementární k mutované alele, barvivem FAM (fluorescein) potom sonda specifická pro 

alelu bez mutace. U obou typů byla jako zhášeč pouţita molekula BHQ (black hole 

quencher). Určité baze v sekvenci sond byly nahrazeny bazemi typu LNA (Johnson et al., 

2004). 

Zpracování izolované DNA bylo následující: 

Nejprve bylo nutné připravit  tzv. master mix obsahující všechny sloţky PCR směsi 

kromě DNA. Objem reagencií v master mixu odpovídal celkovému objemu reagencií 

v určitém počtu mikrozkumavek (PCR zkumavek) pouţitých v dané sérii analýz. Směs 

z master mixu byla rozpipetována  po 18 l do příslušného počtu PCR zkumavek, bylo 

přidáno 2 l izolované DNA a vzorky  byly stočeny na stolní centrifuze. Poté byly vzorky 

vloţeny do cykleru. V termocykleru Rotor–Gene RG-3000 lze najednou analyzovat 

maximálně 36 vzorků. 

Před vlastní detekcí pomocí real-time PCR je nutno provést v laminárním boxu 

namíchání tzv. master mixu. Postupovalo se podle následujících protokolů: 

Vyšetření polymorfizmu G 20210 A : 

Reagencie (konc. v reakci) Objem/l 

Voda 4,95 

Pufr 2,00 

Směs nukleotidů 1,60 

MgCl2 25 mM (4,0 mM) 3,20 

Fw pr *222 R2 (400 nM) 1,00 

Rv pr *222 R3 (400 nM) 1,00 

FAM sonda *226 D2 (300 nM) 1,00 

HEX sonda *226 D3 (300 nM) 1,00 

polymeráza 0,25 

DNA 2,00 

 

Tab. 3. Sloţení jedné reakce (20 l) při analýze FII G 20210A. 
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PCR měla tento teplotní profil: 

 úvodní denaturace 95C/4min 

 50 cyklů: 

denaturace 95C/15s 

annealing 56C/60s 

(k polymeraci dochází během přechodu teploty od annealingu 

k denaturaci) 

 

 

 

Vyšetření polymorfizmu  G1691A  

 

Reagencie (konc. v reakci) Objem/l 

Voda 4,95 

Pufr 2,00 

Směs nukleotidů 1,60 

MgCl2 25 mM (4,0 mM) 3,20 

Acetamid 5%      2,00 

Fw pr *226 E0 (400 nM) 1,00 

Rv pr *226 E1 (400 nM) 1,00 

FAM sonda *226 D0 (300 nM) 1,00 

HEX sonda *226 D1 (300 nM) 1,00 

polymeráza 0,25 

DNA 2,00 

 

Tab. 4. Sloţení jedné reakce (20 l) při analýze FV  G1691A. 

 

PCR měla tento teplotní profil: 

 úvodní denaturace 95C/3min 

 60 cyklů: denaturace 95C/15s 

annealing 58C/60s 

(k polymeraci dochází během přechodu teploty od annealingu 

k denaturaci) 
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V kaţdé sérii analýz byly pouţity  pozitivní a negativní kontroly z důvodu potvrzení 

správnosti výsledků a odhalení případné kontaminace vzorku během přípravy PCR směsi. 

Jako pozitivní kontroly slouţily vzorky DNA se známým genotypem, na kterých byla metoda 

původně optimalizována, negativní kontrolu představovala sterilní deionizovaná voda. 

Přítomnost či nepřítomnost mutace byla  vyhodnocena počítačovým programem dodaným 

výrobcem termocykleru Rotor–Gene RG-3000 na základě PCR křivek. Nejednoznačné 

vzorky byly zopakovány. 
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4. VÝSLEDKY 

Po provedené detekci byl sledován procentuální výskyt homozygotů, heterozygotů 

a zdravých jedinců v  souboru 150 dárců. 

Na přístroji Rotor–Gene RG-3000 bylo vyšetřeno 150 vzorků DNA na přítomnost 

polymorfizmu  PT G 20210A v genu pro prothrombin a FV G 1691 A genu pro FV. Vzorky 

DNA pocházely od 103 osob ţenského pohlaví a 47 osob muţského pohlaví. Během 

vyšetřování došlo pro nejednoznačnost k opakování  analýzy 1 vzorku u FV G1691A a 7 

vzorků u FII G 20210 A. 

 

 

  FV G1691A WT heterozygot homozygot 

všichni (150) 140 10 0 

ţeny (103) 96 7 0 

muţi (47) 44 3 0 

 

Tab.5. Počet jedinců s daným genotypem FV G1691A. 
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WT 93,33% 93,20% 93,62%

všichni (150) ženy (103) muži (47)

 

Graf 1. Procentuální zastoupení jednotlivých genotypů FV G1691A. 
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PT G20210A WT heterozygot homozygot 

všichni (150) 146 4 0 

ţeny (103) 100 3 0 

muţi (47) 46 1 0 

 

Tab.6. Počet jedinců s daným genotypem PT G20210A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Procentuální zastoupení jednotlivých genotypů PT G20210A. 
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Výpočet frekvence alel: 

Frekvence mutované alely: 

výpočet podle vzorce: 
 

N

BA

2

2 
 

A = počet jedinců homozygotních pro mutovanou alelu 

B = počet jedinců heterozygotních pro mutovanou alelu 

N = celkový počet jedinců (WT + heterozygoti + homozygoti) 

 

G20210A frekvence 

dohromady 0,013 

muži 0,0106 

ženy 0,0145 

 

G 1691 A frekvence 

dohromady 0,033 

muži 0,034 

ženy 0,032 

 

Tab.7. Frekvence mutované alely polymorfizmů G20210A a G1691A. 
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Ukázky záznamů: 

 

 

 

Graf 3.  Průběh PCR reakce u vzorku homozygotního pro nemutovanou alelu G20210A. 
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Graf 4. Průběh PCR reakce u vzorku heterozygotního pro mutovanou alelu G20210A. 
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Graf.5.  Ukázka vyhodnocení analýzy polymorfizmu G20210A. 

 

No. Colour Name Genotype Cycling A.FAM/Sybr Cycling A.JOE 

1 
 

67 Heterozygous Reaction Reaction 

2 
 

68 Wild Type Reaction No Reaction 

3 
 

69 Wild Type Reaction No Reaction 

4 
 

70 Wild Type Reaction No Reaction 

5 
 

71 Heterozygous Reaction Reaction 

8 
 

74 Wild Type Reaction No Reaction 

10 
 

76 Wild Type Reaction No Reaction 

12 
 

78 Wild Type Reaction No Reaction 

13 
 

79 Heterozygous Reaction Reaction 

15 
 

81 Wild Type Reaction No Reaction 

 

Tab. 8. Ukázka vyhodnocení analýzy polymorfizmu G20210A. 
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Graf 6.  Průběh PCR reakce u vzorku homozygotního pro nemutovanou alelu G 1691 A 
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Graf 7. Průběh PCR reakce u vzorku heterozygotního pro nemutovanou alelu G 1691 A. 
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No. Colour Name Genotype Cycling A.FAM/Sybr Cycling A.JOE 

6 
 

6 Heterozygous Reaction Reaction 

8 
 

8 Wild Type Reaction No Reaction 

10 
 

10 Wild Type Reaction No Reaction 

12 
 

12 Wild Type Reaction No Reaction 

14 
 

14 Wild Type Reaction No Reaction 

15 
 

15 Wild Type Reaction No Reaction 

16 
 

16 Heterozygous Reaction Reaction 

17 
 

17 Wild Type Reaction No Reaction 

18 
 

18 Wild Type Reaction No Reaction 

19 
 

19 Wild Type Reaction No Reaction 

20 
 

20 Heterozygous Reaction Reaction 

 

Tab. 9. Ukázka vyhodnocení analýzy polymorfizmu G 1691 A. 
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5. DISKUZE 

Tato studie byla zaměřena na screeningové vyšetření určitého počtu jedinců bez 

konkrétního sledování současného výskytu onemocnění. Výsledky byly porovnány 

s podobnými studiemi.  

Leidenská mutace se vyskytuje u 3 – 5 % jedinců naší populace. Mutace v genu pro 

prothrombin ve zdravé kontrolní skupině se vyskytuje od 2 % do 5 % (Vojáček, Malý et al., 

2004). Na přístroji Rotor–Gene RG-3000 bylo vyšetřeno 150 vzorků DNA na přítomnost 

polymorfizmu PT 20210A v genu pro prothrombin a F V G1691A v genu pro FV. Vzorky 

DNA pocházely od 103 osob ţenského pohlaví a 47 osob muţského pohlaví. Výsledky naší 

práce ukázaly, ţe procentuální zastoupení polymorfizmu PT 20210A v genu pro prothrombin 

je u ţen 2,91 %, u muţů 2,13 % a přítomnost polymorfismu F V G1691A v genu pro FV byl 

zjištěn u 6,8 % ţen a 6,38 % muţů. Výsledky byly porovnány s následujícími studiemi. 

Ameziane et al. v  roce 2003 provedli vyšetření přítomnosti polymorfizmu PT 20210A 

v genu pro prothrombin a F V G1691A v genu pro FV u 200 pacientů s trombózou, a také 

srovnání dvou laboratorních metod na detekci jednobodových mutací. Srovnávali detekci 

pomocí PCR s restrikčními enzymy a následné elektroforézy (RFLP) oproti detekci pomocí 

real-time PCR s uţitím FRET sond na přístroji Rotor–Gene RG-2000. Vymezovali výhody 

a nevýhody těchto metod. Došli k závěru, ţe analýza pomocí RT-PCR byla rychlejší, 

přesnější a byla zde moţnost rychlé analýzy většího počtu vzorků bez kontaminace. Také při 

pouţití této metody nenásleduje post-PCR manipulace, coţ sniţuje délku analýzy. 

U zhodnocení RFLP metodiky došli k závěru, ţe je také široce uţívanou screeningovou 

metodou, ale nenabízí takové moţnosti. Čas analýzy je delší a post-PCR manipulace se 

vzorky tedy ohroţuje metodu vyšším procentem výskytu kontaminovaných vzorků. 

Ribeaudeau et al. v roce 1999 ve své studii provedl a hodnotil vyšetření mutace u 

faktoru V v souvislosti se vznikem vředové choroby dolních končetin. Výsledky sice 

neprokázaly vysoké riziko přítomnosti FVL na vznik vředů, ale poukázaly na nutnost 

vyšetření pacientů na trombofilní mutace. Tvrdí, ţe současná imobilizace, těhotenství či 

uţívání orálních kontraceptiv má vliv na vznik hluboké ţilní trombózy. Samotná mutace tedy 

znamená jen malé riziko, ale v kombinaci s dalšími genetickými a získanými činiteli se riziko 

značně zvyšuje.  
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V roce 2000 De Stefano et al. provedl retrospektivní studii 624 pacientů, kteří jiţ byli 

alespoň jednou hospitalizováni z důvodu vzniku hluboké ţilní trombózy. Z toho bylo 341 

pacientů heterozygotů ve FV Leiden, 17 pacientů heterozygoti FV Leiden a ve FII 

prothrombinu a 283 pacientů bylo bez mutace. Procentuální výskyt u nemocných pacientů a 

zároveň heterozygotních FV Leiden byl zvýšen. Avšak nosiči obou mutací, jak polymorfizmu 

PT 20210A v genu pro prothrombin, tak FV G1691A v genu pro FV, mají mnohonásobně 

zvýšené riziko, ţe se onemocnění bude opakovat. Ve zdravé kontrolní skupině se, jak 

polymorfizmu PT 20210A v genu pro prothrombin, tak F V G1691A v genu pro FV, 

vyskytoval pouze u 5,4 % vyšetřovaných, coţ bylo v naší studii zjištěno s relativně stejným 

procentuálním výskytem.  

V roce 2003 publikovali Nizamkowska et al. studii zabývající se souvislostí vzniku 

hluboké ţilní trombózy (VTE) a tromboembolismu plic na přítomnosti FV Leiden 

a prothrombinu. Vyšetřovali 149 pacientů s hlubokou ţilní trombózou. Výsledky porovnávali 

se zdravou skupinou. Byla zjištěna zjevná asociace se vznikem VTE a FV Leiden. Upozornili 

také na související faktory, jako obezita a dlouhodobá hospitalizace. 

Jiné studie, jako např. Preston et al. (1996) a Rai et al. (1996), zkoumaly vliv genetické 

tendence k dědičné trombofilii na předčasné ukončení těhotenství. Existují právě tři společné 

genetické predispozice vedoucí k trombofílii: faktor V Leiden, mutace 

metylentetrahydrofolate reduktazy (MTHFR, C677T) a mutace v genu pro prothrombin 

(G20210). Zjistili to Arruda et al. v roce 1997 a Nelen et al. v roce 1998. V těchto studiích 

byla zjištěna přímá souvislost přítomnosti mutace polymorfizmu PT 20210A v genu pro 

prothrombin a MTHFR na vznik předčasných potratů, přičemţ F V G1691A v genu pro FV 

byl prokázán nejasný vliv na toto onemocnění.  

Na tyto poznatky navázaly další studie Martinelli et al. a Meinardi et al. v roce 1999, 

které se zabývaly moţnou souvislostí vzniku idiopatické trombózy mozkových ţilních splavů 

a přítomnosti G1691A mutace ve FV a G20210A mutace ve FII. Zjistili také, ţe tyto alely 

lokusů faktoru V a prothrombinu, se rovněţ jakoţto závaţné predisponující genetické faktory 

podílejí na vzniku placentární arteriální trombózy. Nosičství některé z těchto mutací zvyšuje 

riziko této závaţné porodnické komplikace oproti normální populaci průměrně 5 krát. 

Výsledná dysfunkce placenty je spojená s těţkou preeklampsií, předčasným odloučením 

placenty od děloţní stěny, intrauterinní růstovou retardací a narozením mrtvého plodu. V roce 
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2000 zkoumali Martinelli et al. 67 ţen, u kterých došlo k potratu ve dvacátém týdnu 

těhotenství a 232 ţen bez těhotenských komplikací. 16 % z těchto 67 ţen bylo pozitivní buď 

F V G1691A v genu pro FV nebo PT 20210A v genu pro prothrombin. Z 232 ţen v kontrolní 

skupině bylo jen 6% pozitivních na tyto trombofilní mutace. Z této studie vyplynul závěr, 

ţe spojitost zvýšeného výskytu potratů a přítomnosti mutací u těchto ţen existuje. V dalších 

letech ve výzkumu pokračoval Carp et al. (2002). Nenašel však výraznější odlišnosti 

v procentuálním zastoupení mezi pacientkami s hereditární trombofílii a bez ní. Detailnější 

výzkum provedl Jarvenpaa et al. v roce 2006 u ţen s výskytem různých komplikací 

v těhotenství. Cílem jejich výzkumu bylo zhodnotit převládání výskytu zděděné trombofilie 

u těchto ţen oproti ţenám s bezproblémovým těhotenstvím. Byl nalezen významný rozdíl 

těchto dvou skupin. FV Leiden se vyskytoval u 9,5 % ţen s problémy v těhotenství oproti 

1,8 % v kontrolní skupině. Tímto se zjistila přímá souvislost přítomnosti trombofilie 

a vznikem těhotenských komplikací, jako je preeklampsie, abrupce placenty či smrt fetu. 
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6. ZÁVĚR 

Testy byly pouţity ke screeningovému vyšetření thrombofilních mutací u 150 náhodně 

vybraných jedinců. DNA analýza z periferní krve byla provedena na základě informovaného 

souhlasu, který je v plném znění přiloţen k diplomové práci. 

Vzhledem k uţivatelské nenáročnosti (jednokroková PCR bez nutnosti post-PCR 

manipulace se vzorky), rychlosti (výsledek 36 vyšetření do 2 h) a v neposlední řadě i velmi 

příznivé ceně je tato metodika vhodná pro rutinní klinické vyuţití v laboratořích s velkým 

průtokem vzorků. 

Výsledky této práce ukazují, ţe procentuální zastoupení mutace v genu pro FII je u ţen 

2,91 % a u muţů 2,13 %. Pro FV byl zjištěn výskyt mutace v genu pro FV u 6,8 % ţen a 6,38 

% muţů. Z těchto výsledků vyplývá, ţe nebyl zjištěn vzrůstající počet jedinců s mutací v genu 

pro koagulační faktor V ani vyšší procento výskytu mutace pro koagulační faktor II.  

Pacientům s pozitivním výsledkem Leidenské mutace byl dodán podrobný popis vyšetření 

a doporučení obvodnímu lékaři a gynekologovi (viz příloha 3). Z důvodu interakce jiţ 

zmíněných genetických faktorů s uţíváním orální antikoncepce je doporučováno, aby lékaři 

ţeny vyšetřovali na přítomnost těchto predisponujících mutací ve faktoru V a prothrombinu 

před předepsáním hormonální antikoncepce.  
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Příloha č.1 
 

Laboratoře GENERI BIOTECH 

GENERI BIOTECH  s. r. o. 

Machkova 587 

500 11 Hradec Králové 11 

 

Informovaný souhlas s odběrem krve pro účel izolace, uchování a analýzy DNA 

 

Jméno a příjmení..………………………………………………………………………... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce, pokud je stanoven…………………..…………... 

Bytem v…...………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo nebo datum narození………...………………………………………………. 

 

Souhlasím s odběrem krve pro účel izolace, uchování a analýzy DNA. 

Analýza genetické informace metodami molekulární biologie se bude týkat výlučně 

následujících témat: detekce mutací v genech faktorů krevního sráţení (FV, FII), v genech 

enzymů účastnících se přenosu metylové skupiny (MTHFR, MTRR, MTR) a genu molekuly 

HLA-G. 

Jiná problematika nebude bez mého dalšího souhlasu zkoumána. 

Pokud si budu přát, budou mi výsledky analýzy sděleny ústní a / nebo písemnou formou. 

Bez mého výslovného souhlasu nebudou výsledky sdělovány jiným osobám. 

Mé jméno, jakoţ i osobní údaje včetně adresy, data narození a rodného čísla, nebudou nikde 

uváděny a to v souladu se zněním zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Po skončení studie bude vzorek DNA a krve zlikvidován. 

 

Byl / byla jsem plně informován / informována o podstatě prováděných testů a jejich 

zdravotních souvislostech. 

 

V……………………………………                         dne………………………………… 

 

Podpis…………………………………………………………………………………….. 
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Příloha č.2 

 

GENERI BIOTECH s. r. o. 

Machkova 587 

500 11 Hradec Králové 11 

tel.: 495 056 353 

odpovědný lékař: MUDr. Zdeněk Fiedler, Ph.D. 

 

vyšetřované geny: 

 

FV = faktor V 

Je to plazmatický glykoprotein účastnící se krevního sráţení (hemokoagulace). Mutace 

G1691A v jeho genu je příčinou tzv. rezistence na aktivovaný protein C. Tento protein za 

normálních okolností štěpí (inaktivuje) FV a tím brzdí hemokoagulaci. Přítomnost mutace 

brání této regulaci a následkem je náchylnost ke vzniku krevních sraţenin (trombofilie). 

 

FII = protrombin 

Taktéţ člen kaskády krevního sráţení. Mutace G20210A je příčinou zvýšené hladiny 

tohoto glykoproteinu v plazmě, coţ opět vede k trombofilii. 

 

MTHFR = methylentetrahydrofolátreduktáza 

MTR = methioninsyntáza 

MTRR = methioninsyntáza–reduktáza 

Jde o enzymy účastnící se přeměny aminokyseliny homocysteinu na methionin. 

Mutace mohou poškodit funkci těchto enzymů a tím se zvyšuje hladina homocysteinu v krvi. 

Nadbytek homocysteinu je povaţován za jeden z rizikových faktorů aterosklerózy a 

trombózy. 

 

HLA-G 

Jedna z povrchových molekul lidských buněk. Je odpovědná za regulaci imunitních reakcí 

mezi matkou a plodem a tím za udrţení těhotenství. 
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Příloha č.3 

ZPRÁVA O GENETICKÉM VYŠETŘENÍ 

 

Jméno     Příjmení    RČ 

  

popis mutací 

 

Důvody vyšetření: 

Leidenská mutace se objevila u evropských přistěhovalců před dvaceti aţ  třiceti tisíci 

lety po oddělení asijské větve indoevropské populace. Dnes se vyskytuje u 3 – 5 % jedinců 

naší populace a její výskyt po tisíciletí patrně zvýhodňoval její nositele tím, ţe zabraňoval 

nebezpečným ztrátám krve při zraněních, u ţen při komplikovaných porodech a zvyšoval 

odolnost proti toxinům při infekčních onemocněních. (Brit. J. Haemat. 111, 2000).  

Dnes je nosičství Leidenské mutace spojováno s vyšším rizikem tvorby ţilních trombů, 

statisticky významnější je u nosičů výskyt infarktu myokardu (Am. Heart J. 147(5), 2004). 

Mutace postihuje gen, který je odpovědný za správnou tvorbu jednoho z řady bílkovinných 

faktorů odpovědných za proces sráţení krve a rovnováhu mezi tvorbou krevních sraţenin a 

jejich rozpouštěním. Při jeho chybné funkci se špatně odstraňují krevní sraţeniny, které pak 

mohou doputovat krevním řečištěm do uţších ţil a ucpat je. V plicích se ucpání ţil můţe 

projevit blokádou dýchání a v mozku mozkovou mrtvicí. K největšímu ohroţení dochází 

například při porodech, dlouhotrvajících letech, dlouhodobých pobytech na lůţku a v dalších 

situacích, kdy člověk setrvává delší dobu bez pohybu. 

Specifickým problémem pro ţeny - přenašečky Leidenské mutace - je kromě porodu, v 

jehoţ případě je důleţité, aby byl porodník o přítomnosti této mutace u pacientky včas 

informován a mohl tomu přizpůsobit vedení porodu, také vhodná volba hormonální 

antikoncepce. V obou případech můţe být Leidenská mutace příčinou rizik. V případě 

antikoncepce je bezpečnější se takovému typu, který představuje riziko, jiţ předem vyhnout 

anebo nechat přísně sledovat svůj zdravotní stav.  

Leidenská mutace se můţe u člověka vyskytovat buď v jedné nebo ve dvou kopiích, 

protoţe člověk nese od kaţdého genu dvě kopie - jednu z nich získal od matky, druhou od 

otce. Jedna kopie Leidenské mutace zvyšuje riziko výskytu ţilních trombů asi 3x, přítomnost 

obou kopií mutace zvyšuje toto riziko 18x. 
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Mutace 20210 protrombinového genu se vyskytuje v evropské populaci v průměru u 

2% obyvatel. Na severu je frekvence poněkud menší (1,7%), na jihu větší (3%). 

V nekavkazských populacích se mutace prakticky nevyskytuje. Protrombin je bílkovinný 

faktor hrající roli při tvorbě krevní sraţeniny, pdobně jako faktor V (FV). 

Citovaná mutace zvyšuje jeho aktivitu, coţ má za následek větší náchylnost ke tvorbě 

fibrinových vláken v krevní plasmě. Právě fibrinová vlákna tvoří prostorovou síť pro ukotvení 

krevních destiček a definitivní formování koagula. 

Přítomnost samotné mutace 20210 v jedné kopii zvyšuje riziko tromboembolického stavu 

jen mírně, a to i v případě, ţe se vyskytuje v kombinaci s leidenskou mutací (Brit.J.Haemat 

105,1999) Je ale prověřeno, ţe tato mutace je rizikovým faktorem pro vznik a vývoj 

nedoslýchavosti (Blood 93,1999, ) a častěji se nachází u ţen, které prodělaly samovolný 

potrat v první třetině těhotenství. Ţeny nosičky této mutace mají 4x vyšš íriziko pro vznik 

srdečního infarktu, zatímco muţi nosiči mutace mají toto riziko zvýšené jen 1,5 x (Blood 90, 

1997). 

Mutace 677 a 1298 genu MTHFR nejsou v pravém slova smyslu mutace, ale varianty 

genu. Jsou rozšířeny prakticky po celém světě a např. v Evropě se varianta 677 zároveň 

v obou kopiích u jednoho člověka vyskytuje asi u 15 % obyvatel. Procento výskytu vzrůstá 

směrem od severu k jihu (Am. J. Hum. Genet,62,1998). Zkratka označuje enzym (metylen-

tetrahydrofolát-reduktáza), který je důleţitý při metabolismu aminokyseliny homocysteinu. 

Sníţená funkce tohoto enzymu, jako je tomu u mutace 677, vede k vyšším hladinám 

aminokyseliny homocysteinu v krvi, a ta můţe poškozovat cévní výstelku, zejména při 

nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové (Nature Genet,10,1995). Poškození cévní výstelky 

je prvním signálem pro soubor dějů vedoucích ke vzniku krevního trombu. 

 

MTR  2756A-G,  MTRR  66A-G 

 

Aminokyselina homocystein je v lidském organismu remetylována za vzniku nové 

aminokyseliny – metioninu. Tato reakce je umoţněna díky aktivitě enzymu 5-

metyltetrahydrofolat – homocystein S – metyltransferazy (nazýván téţ metionin yntáza). Ten 

vyuţívá přítomnosti metylkobalaminu pro práci s metylovou skupinou. Varianta genu pro 

MTR označená jako 2756A-G je spojena se zhoršenou metylací v organismu. U ţen můţe být 

tato varianta, spolu s dalšími variantami genů zprostředkujících metylaci  ( MTRR 66A-G, 

MTHFR 677, MTHFR 1298), rizikovým faktorem pro početí dítěte s rozštěpěm neurální 
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trubice (spina bifida meningokéla, encefalokéla) (Dolin at al. 2002). Se vzrůstajícím počtem 

přítomných alelických variant v genotypu roste i toto roziko. Pět a více takových alel 

v genotypu těhotné ţeny bychom mohli povaţovat za důvod k podrobnému ultrazvukovému 

vyšetření neurální trubice plodu. 

 

a) způsob provedení testu 

 

Detekce uvedených mutací byla provedena analýzou DNA po její izolaci ze zaschlého 

vzorku krve. DNA byla izolována podle standardních postupů zaloţených na afinitě DNA k 

chelexu. Následovala vlastní analýza metodou PCR (polymerázová řetězová reakce) na 

principu FRET (fluorescence resonance energy transfer) techniky, provedené v real-time 

cykléru Rotor-Gene 3000 (Corbett Research) za pomoci dvojice specifických koncově 

značených fluorescenčních sond (mono-labelled probes) specificky hybridizujících v oblasti 

mutace. Úsek DNA, ve kterém se má prokázat přítomnost mutace, se amplifikuje pomocí 

běţné PCR reakce, navíc jsou však součástí reakční směsi ještě dvě sondy, kaţdá koncově 

značená fluorescenčním barvivem. Jedno barvivo absorbuje emisi viditelného záření a přitom 

předá část přijaté energie druhému barvivu na druhé sondě (energy transfer), která reaguje 

emisí záření o jiné vlnové délce. To vše za předpokladu, ţe obě sondy a tedy molekuly obou 

barviv jsou ve velmi těsné blízkosti. Pokud jsou obě sondy navázány komplementárně k 

amplifikované DNA, dostávají se do takové molekulární vzdálenosti, ţe po ozáření vzorku 

zářením jedné vlnové délky budou emitovat záření jiné vlnové délky, jehoţ intenzita se měří. 

Pokud se ozáří vzorek, kde jsou obě sondy přítomny, ale nejsou navázány na DNA, obě 

fluorescenční barviva jsou navzájem v příliš velké vzdálenosti a po ozáření nedojde k světelné 

emisi.  

 

Pokud jsou k analyzovanému úseku DNA přidány obě sondy, budou se na DNA vázat, a 

ozařování vzorku monochromatickým světlem určité barvy se tedy projeví emisí světla jiné 

barvy. Pokud se navíc ještě bude zvyšovat teplota tohoto vzorku, sonda, která je perfektně 

komplementární k nemutovanému úseku DNA, se bude odlučovat od DNA za vyšší teploty, 

neţ pokud tato DNA nese mutaci. Odlučování (DNA melting) sondy bude následováno 

poklesem fluorescence vzorku, protoţe barviva obou sond se budou opět vzdalovat. V této 

metodě se měří závislost fluorescence vzorku na teplotě vzorku a výsledkem jsou křivky tání 

DNA (melting curves). 
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b) výsledek testu 

Výsledek vyšetření vzorku krve prokázal přítomnost Leidenské mutace na jedné 

z obou kopií genu pro sráţecí faktor V. 

Výsledek vyšetření vzorku krve neprokázal přítomnost mutace 20210 

protrombinového genu. 

Výsledek vyšetření vzorku krve prokázal přítomnost alelické varianty  MTHFR 

677, MTRR 66A-G a MTR 2756A-G vţdy  jedné kopii genu. Alelická varianta MTHFR 

1298 prokázána nebyla. 

 

Přítomnost Leidenké mutace v jedné kopii genu zvyšuje riziko výskytu tromboembolie asi 

3x (Ann Intern Med 140, 2004). Kaţdý heterozygotní nosič Leidenské mutace (tj. mutace je 

přítomna v jedné kopii) můţe tuto mutaci předat svému potomkovi s pravděpodobností 50% 

za předpokladu, ţe jeho partner není nosičem stejné mutace. Sejdou-li se dva partneři a oba 

jsou nosiči mutace, pravděpodobnost předání alespoň jedné  kopie potomkům je 75%. Bylo 

by proto vhodné, aby partner (nebo budoucí partner) také podstoupil vyšetření na Leidensku 

mutaci. 

Přítomnost alelických variant MTR 2756A-G a MTRR 66A-G zvyšuje o několik promile 

(maximálně 1 procento) výše jmenovaná rizika. 

 

Doporučení:  Doporučujeme informovat o výsledku vyšetření obvodního gynekologa pro 

úpravu 

vhodného způsobu antikoncepce (vyšší riziko tromboembolie 

v kombinaci s estrogeny). 

Doporučujeme informovat o výsledku vyšetření obvodního lékaře. 

 

V Hradci Králové dne 29.3.2006                    jméno a podpis lékaře,  razítko ZZ 

 

 


