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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dat vybraných laboratorních hematologicko-genetických 

parametrů u dárců krve a krevních složek v letech 2014–2016. Cílem bakalářské práce byla analýza 

genetických parametrů, které byly provedeny dárcům krve a krevních složek s vyšším počtem krevních 

destiček, než je obvyklé, jednalo se celkem o 118 dárců. Byla provedena analýza dvou genetických 

parametrů stanovení predispozice k ateroskleróze a stanovení trombogenních mutací. Celkem bylo 

zanalyzováno 19 genetických mutací spojených daným způsobem s trombocyty. Cílem bylo zjistit 

genetické predispozice dárců s vyšším počtem krevních destiček a spojit jejich genotyp s fenotypem. 

Zjistit k jakým dysfunkcím mají, či naopak nemají dárci predispozice.  
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Abstract 

This bachelor thesis deals with data analysis of selected laboratory hematological-genetic tests in donors 

of blood and blood components in 2014-2016. The aim was to analyze genetic tests which were carried 

out on donors of blood and blood components with higher number of platelets than usual – altogether 

118 tested subjects. An analysis of two genetic tests for determining susceptibility to atherosclerosis and 

determining thrombogenic mutations was performed. A total of 19 genetic mutations connected 

in a given way with thrombocytes was analyzed. The goal was to detect the genetic susceptibility 

of the individuals with a higher number of platelets and match their genotypes with phenotypes. To find 

out to what dysfunctions the above-mentioned donors are or are not susceptible. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

VTE Žilní tromboembolie 

DVT Hluboká žilní trombóza 

PE Plicní embolie 

APC Aktivovaný protein C 

FV Faktor V 

APC-SR Citlivost na aktivovaný protein C 

n-APC-SR Normální citlivost na aktivovaný protein C 

PCR Polymerázová řetězová reakce 

Arg Arginin 

Glu Glutamin 

APTT Aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

G Guanin 

A Adenin 

AA Homozygot 

GG Bez mutace 

AG Heterozygot 

TF Tkáňový faktor 

TFIP Inhibitor tkáňového faktoru 

NK Natural killer 

GP Glykoprotein 

ADP Adenosindifosfát 

ATP Adenosintrifosfát 

vWF von Willebrandův faktor 

Beta TG Beta tromboglubulin 

IgA Imunoglobulin A 

TXA2 Tromboxin A2 

PAF Faktor aktivující trombocyty 

PGI2 Prostacyklin 

PGD2 Prostaglandin D2 
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EDRF Endothel derived relaxing factor 

PAI Inhibitor aktivátoru plazminogenu 

TFPI Inhibitor cesty zevního faktoru 

t-PA Aktivátor tkáňového plazminogenu 

u-PA Aktivátor plazminogenu izolovaný z moči 

LDL Nízkodenzní lipoproiten 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

eNOS Endoteliální syntáza oxidu dusnatého 

NO Oxid dusnatý 

LTA Lymfotoxin alfa 

ACE Angiotenzin konvertující enzym 

RAAS Renin angiotenzin aldosteron systém 

FGB Fibrinogen 

Apo Apolipoprotein 

HPA Lidský trombocytový antigen 

MTHFR Metylentetrahydrofolátreduktáza 

EPCR Receptor pro endoteliální protein C 
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Úvod 

Trombocyty neboli krevní destičky vznikají jako fragmenty cytoplazmy megakaryocytů, nemají jádro 

a nacházejí se v krvi. Fyziologický počet krevních destiček je okolo 150–400∙109 na litr krve. V mé 

bakalářské práci se zabývám analýzou trombocytů u jedinců, s počtem větším než 250∙109 na litr krve. 

Součástí teoretické části je rešeršní práce k problematice genetických mutací, které souvisí 

s trombocyty. Další část teorie je věnována morfologii trombocytů, přesněji jejich periferní oblasti, 

oblasti solubilního gelu, oblasti organel a membránovému systému. Krevní destičky se podílejí 

na hemostáze, v první fázi hemostázy dochází k aktivaci, adhezi a agregaci krevních destiček, druhá 

část hemostázy souvisí s koagulační kaskádou, na které se podílejí koagulační faktory. Důležitým 

procesem pro rovnováhu hemokoagulačního systému je fibrinolýza.  

Praktická část se zabývá analýzou genetických trombogenních parametrů. Do studie bylo zařazeno 

celkem 118 dárců krve a krevních složek s počtem krevních destiček vyšším než 250∙109 na litr krve. 

Data do trombocytové studie byla vybrána v období let 2014–2016. Všem subjektům byly provedeny 

dva genetické testy – stanovení predispozice k ateroskleróze a stanovení trombofilních mutací. Byla 

provedena analýza všech genetických mutací z výše jmenovaných testů vždy s krátkým komentářem 

k dané mutaci.  

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat genetické predispozice subjektů s vyšším počtem 

trombocytů. V návaznosti na to ověřit, jaké typy mutací a s jakou četností se u těchto subjektů vyskytují; 

spojit genotyp s fenotypem a prokázat, jaké dysfunkce, nemoci a predispozice, se mohou u těchto 

jedinců vyskytovat statisticky signifikantněji.  
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1 Literární rešerše k zadané problematice 

1.1 WHITE, R. H. The Epidemiology of Venous Thromboembolism. Circulation. 

2003, 107(90231), 4I--8 [cit. 2018-04-25]. DOI: 10.1161/01.CIR.0000078468.11849.66. 

ISSN 0009-7322.  

Žilní tromboembolie (VTE – venous thromboembolism) nastává ročně v USA poprvé u 100 osob 

na 100 000 obyvatel a stoupá exponenciálně z 5 případů na 100 000 obyvatel osob ve věku 15 let na 500 

případů na 100 000 obyvatel osob ve věku 80 let. Přibližně u jedné třetiny subjektů se VTE projevuje 

plicní embolií (PE – pulmonary embolism), zatímco u zbylých dvou třetin subjektů se projevuje 

samotnou hlubokou žilní trombózou (DVT – deep vein thrombosis). Navzdory antikoagulační léčbě se 

objevuje recidiva VTE časně po první embolii, s 7% výskytem po šesti měsících. Smrt nastane v 6 % 

případů DVT a 12 % případů PE v průběhu prvního měsíce od diagnózy. Výskyt také ovlivňuje roční 

období, vyšší výskyt v létě oproti zimě. Jedním z hlavních rizikových faktorů pro VTE je etnická 

příslušnost, významně vyšší výskyt VTE je u kavkazských a afrických Američanů než mezi Hispánci. 

Celkově má 25 % až 50 % subjektů s primárním VTE idiopatický stav, aniž by bylo snadné určit 

rizikový faktor. Včasná mortalita po VTE je silně spojena s přítomností PE, pokročilým věkem, 

onkologickým onemocněním a kardiovaskulárními chorobami.  

VTE je jedním z nejčastějších onemocnění dnešní populace. VTE je komplexní (multifaktoriální) 

onemocnění zahrnující interakce mezi získanými nebo zděděnými predispozicemi pro trombózu 

a rizikovými faktory VTE, včetně věku pacienta, obezity, hospitalizace z důvodů chirurgické intervence, 

akutního onemocnění, probíhajícího onkologického onemocnění, traumatu nebo zlomeniny, popřípadě 

nehybnosti pacienta, parézy nohou a povrchové žilní trombózy. U žen se vyskytují navíc i rizikové 

faktory těhotenství, puerperium1, orální antikoncepce a hormonální terapie. Přestože byly zjištěny 

nezávislé rizikové faktory VTE, prediktory recidivy VTE a je k dispozici účinná primární a sekundární 

profylaxe, je výskyt VTE relativně konstantní nebo se dokonce i zvyšuje.  

Řada studií se zaměřila na epidemiologické faktory VTE. Anderson určil výskyt VTE ve Worcesteru 

a Massachusetts v průběhu 18 měsíců, v polovině osmdesátých let minulého století, a to přezkoumáním 

propouštěcích zpráv od všech subjektů s VTE, počet případů nebyl velký (405) a z 97 % se jednalo 

o bělošské pacienty. Dále Anderson analyzoval zdravotní záznamy všech obyvatel v okrese Olmsted, 

u kterých byla diagnostikovaná VTE mezi lety 1966 až 1990, počet případů byl 2218, z nichž bylo 

zjištěno velké množství PE. 

Kniffen a kolektiv použili údaje o výdajích nemocnice na léčebné účely od roku 1986 do roku 1989 

k odhadu výskytu VTE a PE mezi jednotlivci v USA starších 65 let. Studie zahrnovala recidivující VTE 

a kategorizovala případy jako například PE. Cushman zkombinoval dvě prospektivní kohortovy studie 

jednotlivců starších 45 let – studii kardiovaskulárního zdraví a studii aterosklerotického rizika. 

Identifikoval případy VTE v letech 1987 až 1989 a přezkoumal všechny záznamy úmrtí spojeného 

s VTE. Hansson a kolektiv zkoumali v průřezové studii muže v Göteborgu ve Švédsku, narozené v roce 

1913, a analyzoval výskyt VTE na základě propouštěcích zpráv a výsledků autopsií. Nordstrom 

a kolektiv identifikovali všechny pacienty s VTE v průběhu roku 1987 a přezkoumali související 

zdravotní záznamy. Byly zahrnuty případy počátečního i opakovaného VTE. White a kolektiv uvádějí 

několik studií, které používají spojení hospitalizačních záznamů s číslem sociálního pojištění obyvatel 
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Kalifornie, kteří byli hospitalizování na klinice kdekoliv v Kalifornii. V těchto studiích byla etnická 

příslušnost definována na základě záznamů z klinik, ale bez zahrnutí laboratorních nebo fyziologických 

údajů.  

Vliv Race/Ethnicity – Gore a kolektiv srovnávali prevalenci VTE při autopsii 600 případů v Bostonu 

a stejného počtu případů v Kyushu v Japonsku. Vyšší prevalence PE se objevila u bostonských případů 

(15 %), než v Kyushu (0,7 %). V Kalifornii, která má etnicky různorodou populaci, White a kolektiv 

analyzovali u osob starších 18 let idiopatické VTE, výsledky byly na 100 000 obyvatel mezi 

jednotlivými etniky následující: 23 případů mezi bělochy, 29 případů mezi Afroameričany, 14 případů 

mezi Hispánci a 6 případů u asijských obyvatel. Během roku 1996 byl výskyt primárního VTE 

na 100 000 obyvatel následující: 86 případů mezi bělochy, 93 případů mezi Afroameričany, 37 případů 

mezi Hispánci a 19 případů u asijských obyvatel. Relativně nízká incidence VTE u Asiatů a Hispánců 

nebyla objasněna, ale může souviset s nižší prevalencí genetických predispozičních faktorů k VTE 

(např. FV Leiden se v asijských populacích vyskytuje jen u 0,5 % populace, u bělochů 5 %). Rozdíly 

v incidenci VTE může u bělochů souviset s méně účinnou inaktivací koagulace aktivovaným proteinem 

C nebo nižší fibrinolytickou aktivitou. Nižší incidence VTE u Hispánců, než u Afroameričanů nemůže 

být vysvětlena nižší prevalencí FV Leiden, protože tuto genetickou mutaci má 2 % Hispánců a 1 % 

Afroameričanů.  

Vliv věku – řada publikovaných studií prokázala, že výskyt první VTE stoupá exponenciálně s věkem. 

Z méně než pěti případů na 100 000 obyvatel u dětí do 15 let, na 450 až 600 případů na 100 000 obyvatel 

ročně u dospělých nad 80 let. Anderson a kolektiv analyzovali incidienci první a opakované VTE 

u 62 případu na 100 000 obyvatel, zatímco Silvestein a kolektiv pozorovali mnohem vyšší incidenci – 

122 případů na 100 000 obyvatel u žen, a 122 případů na 100 000 obyvatel u mužů. Studie Hanssona 

a kolektivu uvádí 132 případů na 100 000 obyvatel u osob ve věku 50–59 let, a 522 případů VTE 

na 100 000 obyvatel u osob ve věku 70–79 let. Kniffin a kolektiv se zabývali i opakující VTE, která se 

podle nich vyskytuje u 442 případů na 100 000 obyvatel. Nordstometal odhaduje pravděpodobnost 

vývoje VTE na 10,7 % u švédských můžu mezi 50 až 80 lety.  

 

 

Graf 1 Roční incidence VTE u obyvatel Worcester v roce 1986 podle věku a pohlaví [1]. 
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Vliv pohlaví – i přes prokázání vlivu antikoncepce a postmenopauzální léčby na VTE v roce 2007, 

nenaznačují publikované údaje žádné výrazné rozdíly ve výskytu VTE mezi muži a ženami. Anderson 

a kolektiv objevili podobný výskyt u obou pohlaví (viz Graf 1). Silverstein a kolektiv zaznamenali mírně 

vyšší incidenci u mladších žen a starších mužů. Cushman a kolektiv uvádějí podobnou incidenci u mužů 

a žen s výjimkou dvojnásobně vyšší míry u mužů nad 75 let. Kniffin a kolektiv uvádějí vyšší riziko DVT 

a nižší riziko PE u žen starších 65 let. Nordstrom a kolektiv analyzovali pomocí kalibračního datového 

souboru California vyšší výskyt primárního VTE u žen (78 případů na 100 000 obyvatel starších 18let) 

než u mužů (63 případů na 100 000 obyvatel starších 18 let), rozdíl byl způsoben převážně vyšší 

incidencí u žen nad 80 let.  

Vliv ročního období – ačkoli některé zprávy popisují vyšší výskyt PE během zimních měsíců, 

Bounameaux a kolektiv pomocí rozsáhlého souboru případů DVT z Francie (127 318 případů) tuto 

hypotézu protazím nepotvrdili. Boulay a kolektiv vyhodnotili během roku 2005 více případů během 

zimních měsíců a o 10 % až 15 % méně během letních. Výsledek ukazuje na inverzní vztah mezi 

fyzickou aktivitou a vývojem VTE, což je zdůvodněno poklesem fyzické aktivity v průběhu zimních 

měsíců. Pro prokázání vlivu ročního období na výskyt VTE je zapotřebí dalších epidemiologických 

studií. 

Opakující se VTE – Cushman a kolektiv zjistili, že došlo k opakujícímu se výskytu VTE během prvního 

roku u 7,7 % osob, u osob s onkologickým onemocněním byla zjištěna vyšší míra recidiv VTE 

(14 % ročně). V studii u 355 pacientu s DVT recidivovala VTE v 8,6 % případů během prvních šesti 

měsíců a 30,3 % během následujících osmi let. Hansson a kolektiv uvádí 7 % recidiv VTE během 

prvního roku a 22 % během pěti let. Opakovaný výskyt může reflektovat změny diagnostických 

a terapeutických metod u VTE v průběhu 25 let, během kterých byla data shromažďována. Recidivující 

VTE je nejpravděpodobnější v týdnech po počáteční hospitalizaci pro DVT (viz Graf 2). Heit a kolektiv 

také uváděli vyšší výskyt recidiv VTE v období bezprostředně po diagnóze. Ve studii od Murina a kol. 

bylo celkem 86 % recidiv po DVT opět DVT, zatímco 66 % recidiv po PE byly PE. Kniffen a kol. 

uvádějí které z randomizovaných klinických studiích podobnou korelaci. 

 

Graf 2 Časový průběh rehospitalizace pro recidivující DVT nebo PE u subjektů zpočátku 

hospitalizovaných pro DVT nebo PE [1]. 

Úmrtnost – míru úmrtnosti případů je obtížné z retrospektivních údajů interpretovat, zejména pokud se 

jedná o údaje z autopsie. Cushman a kolektiv uvádí úmrtnost v 9,4 % případů během 28 dnů po první 

epizodě DVT a 15,1 % po první PE. Mezi pacienty s idiopatickou VTE je 5,2 % případů úmrtí po prvotní 
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VTE ve srovnání s 7,3 % úmrtí se sekundární VTE, u pacientů s onkologickým onemocněním a VTE je 

to 25,4 % úmrtí. Výsledky kohortové studie Silversteina a kol. uvádějí úmrtí v průběhu 30 dnů 

u 5,5 % osob s DVT a u 8 % s PE. Ve studiích Andersona a kol. 11,6 % osob zemřelo během 

hospitalizace, 5 % z nich na DVT a 23 % na PE. Za tři měsíce byla úmrtnost celkem 17,4 %, z toho 

45,1 % na PE. Věk 70 let prokázal statisticky signifikantní zvýšené riziko úmrtí u osob s PE. 

Závěr 

Celkový výskyt VTE v populaci je 70 až 113 případů na 100 000 obyvatel ročně. S rostoucím věkem 

roste i exponenciálně výskyt VTE. 30 případů na 100 000 obyvatel ve věku 25 až 30 let, 300 až 500 

případů na 100 000 obyvatel ve věku 70 až 79 let. Výskyt VTE dle existujících studií nezáleží 

na pohlaví. Byl prokázán výrazně nižší výskyt VTE u Asiatů a Hispánců. Vliv ročního období nebyl 

zcela prokázán, je potřeba provést více výzkumů, avšak z dosavadních zdrojů je zřejmý vyšší výskyt 

VTE během zimních měsíců. Autopsie prokázala 55 % případů PE a 45 % DVT, bez autopsie bylo 

prokázáno 33 % PE a 66 % DVT. 25 % až 50 % případů VTE se objevuje bez známé příčiny, 15 % 

až 25 % VTE souvisejí s onkologickým onemocněním. Recidiva VTE se objevuje spíše u PE. Úmrtnost 

je vyšší u PE 12 %, něž u DVT 6 %. Je prokázána závislost na věku a stavu kardiovaskulárním systému 

pacienta. 
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1.2 BERTINA, Regier M. a et al. Mutation in blood coagulation factor V associated 

with resistance to activated protein C. NATURE. 1994, 369(5), 64-67. ISSN 0028-0836. 

Aktivovaný protein C (APC) je glykoprotein o molekulové hmotnosti 62 kDa, který má po aktivaci 

výrazný antikoagulační efekt daný inaktivací kofaktorů (aktivované faktory V a VIII) za účasti proteinu 

S, fosfolipidů a Ca iontů. Gen pro syntézu proteinu C je umístěn na 2. chromozomu. Během normální 

hemostázy APC omezuje tvorbu sraženin proteolytickou inaktivací faktorů Va a VIIIa. Neaktivovaná 

forma proteinu C (proenzym, zymogen) je tvořena dvěma polypeptidovými řetězci, propojenými 

disulfidickými můstky. Aktivace na účinnou formu – aktivovaný protein C – probíhá na fosfolipidových 

površích, schopných obsahovat trombomodulin (transmembránový protein vázaný na buněčnou stěnu 

endotelií). Trombomodulin v komplexu s trombinem je schopen štěpit inaktivní protein C na jeho aktivní 

formu. Molekula aktivovaného proteinu C pak sestává ze 2 polypeptidových řetězců (těžkého 

a lehkého), které jsou navzájem propojeny disulfidickými můstky. Lehký řetězec obsahuje domény pro 

navázání k fosfolipidovému povrchu a k proteinu S. Katalytické místo pro aktivovaný faktor V je 

na těžkém řetězci. Protein C je klíčovou složkou přirozené antikoagulační cesty. Je aktivován 

na povrchu endoteliálních buněk trombinem navázaným k trombomodulinu. Aktivace probíhá štěpením, 

které odhalí aktivní efektorové domény pro kofaktory V a VIII. Vzniká tzv. aktivovaný protein C (APC). 

APC proteolyticky štěpí a tím inaktivuje na membráně navázané plazmatické faktory neenzymového 

původu (faktor Va a VIIIa), což vede k výraznému zpomalení aktivovaného koagulačního procesu. 

Účinnost štěpení je výrazně zvýšena spoluúčastí proteinu S, který lokalizuje protein C na fosfolipidové 

povrchy. V klinice jsou stavy spojené s deficitem nebo dysfunkcí proteinu C spojeny se sklonem 

k trombózám (trombofilní stavy). Deficit proteinu C může být vyvolán skutečným nedostatkem antigenu 

– proteinu C. Tento pokles může být vrozený, způsobený mutacemi genu pro protein C (popsáno cca 

160 typů mutací). Mutace vedou ke změnám v různých částech molekuly – jak v aktivních, tak 

v neaktivních, a tedy mohou být jak klinicky významné, tak klinicky nevýznamné. V zásadě se 

rozeznávají 3 typy geneticky podmíněné dysfunkce proteinu C, které můžeme odhalit paralelním 

vyšetřením hladiny antigenu proteinu C, stanovením jeho funkční a amidolytické aktivity. Pokles 

proteinu C může být i sekundární – vlivem jeho nadměrné konzumpce při septických stavech nebo při 

antikoagulační léčně kumarinovými antagonisty. 

Bylo zjištěno, že antikoagulační odpověď na APC (rezistence na APC) je v plazmě velmi slabá u 21 % 

subjektů s trombózou a přibližně u 50 % vybraných subjektů s trombózou v osobní nebo rodinné 

anamnéze. 5 % zdravých jedinců vykazovalo rezistenci na APC, což je spojeno se sedminásobným 

zvýšením rizika hluboké žilní trombózy. Fenotyp rezistence na APC je spojen s heterozygoty nebo 

homozygoty mutace genu faktoru V (v nukleotidové pozici 1,691, substitucí guaninu za adenin), která 

kóduje syntézu molekuly faktoru V (FV Q506, nebo FV Leiden), díky kterému je APC nesprávně 

inaktivován. Normální plazmatické koncentrace jsou 0,75 až 1,2 (75–120 %). Hladina potřebná pro 

koagulaci je minimálně 0,20 (20 %).  

Odolnost plazmy vůči APC se měří poměrem dvou aktivovaných parciálních tromboplastinových časů, 

jeden v přítomnosti APC a jeden v jeho nepřítomnosti. Tato citlivost APC (APC-SR) se normalizuje 

na poměr získaný z plazmy (n-APC-SR). Odolnost vůči APC je definována jako N-APC-SR <0,84. 

Analýza rodičů od 14 nesouvisejících APC-rezistentních subjektů vedla k zjištění dědičné formy 

rezistence APC (nebo nedostatek kofaktoru APC II4), ve kterém mohou být homozygoti a heterozygoti 

identifikováni na základě n-APC-SR. Následně smísili plazmu subjektu bez mutace a plazmu 
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od homozygotního pacienta (kofaktor II-deficientní, n-APC-SR 0,38). Toto spojení poskytlo n-APC-SR 

0,57, hodnota je totožná s průměrem pro plazmu od heterozygotních subjektů (průměr n-APC-SR, 0,58). 

Míchání plazmy čtyř nesouvisejících homozygotních subjektů s nedostatkem kofaktoru APC II (průměr 

n-APC-SR, 0,40) nezměnilo poměr, což naznačuje, že u všech čtyř subjektů chyběl stejný plazmatický 

protein nebo byl vadný. Zda je aktivita APC kofaktoru II funkcí jednoho ze známých krevních 

koagulačních proteinů, APC kofaktoru II byl testován v plazmě deficientní v jediném proteinu. Všechny 

plazmy obsahovaly normální hladiny APC kofaktoru II (60–155 %) kromě plazmy s deficitem faktoru 

V (<5 %). Lidský lokus pro gen faktoru V (F5) byl mapován na chromozomu l (lq21-25). Nejsou 

k dispozici žádné informace o polymorfních znacích F513, které lze zesílit polymerázovou řetězovou 

reakcí (PCR). Proto byla testována segregace markerů pro několik lokusů v Iq21-25. Výrazně pozitivní 

výsledky byly získány pouze pro lokus D1S61, který je umístěn v rámci lokusu F5. Následné nalezení 

mutací v genu Faktoru V v oblastech obsahujících předpokládané místo pro buňky APC.  

 

Graf 3 Kalibrační křivka pro stanovení aktivity APC-kofaktoru II v plazmě [2]. 

 

Graf 4 Graf závislosti deficitní plazmy na aktivitě APC [2]. 

APC kofaktor II odkazuje na hypotetický nový kofaktor APC4, který chybí nebo je defektní u jedinců 

s rezistencí APC. Byly měřeny n-APC-SR normální plazmy (100 % APC kofaktor II) a plazmy 

homozygotního pacienta s deficitem v APC kofaktoru II (0 % APC kofaktor II). Křivka je výsledkem 

devíti různých experimentů s promícháním plazmy s deficitem a bez deficitu. Klasifikovat homozygotní 

nebo heterozygotní deficit v APC kofaktoru II je na základě výsledků testů od rodičů 14 probandů s APC 

(N-APC-SR <0,84). U 2 probandů (n-APC-SR, 0,38/0,41) byli oba rodiče rezistentní na APC (průměrný 

n-APC-SR 0,55). Pro 11 probandů (průměr n-APC-SR 0,57) byl jeden z rodičů rezistentní na APC 
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(průměr n-APC-SR 0,59), zatímco druhý nebyl (průměrný n-APC-SR 0,96). Na základě výsledků studie 

je doporučeno, aby jednotlivci byli klasifikováni jako homozygoti nebo heterozygoti pro nedostatek 

APC kofaktoru II na základě jejich N-APC-SR (homozygot: průměr 0,40, n = 2, heterozygoty: průměr 

0,58, n = 26). Na Graf 4 je zobrazena závislost deficitní plazmy na APC s vrozeným deficitem 

(a, g, f, m, g, r, s, t Graf 4) nebo namixované (b, c, d, e, j, h, i, k, 1, p na Graf 4). V plazmě byl 

nedostatečný faktor II (a), faktor VII (b), faktor IX (c), faktor X (d), faktor XI (e) XII (j), faktor XIII 

(g), protein C (l), protein S (i), β2-glykoprotein (j), antitrombin (k), faktor V (l, m), faktor VIII (p, q) 

nebo von Willebrandův faktor (R, s, t). Plazma deficientního faktoru V (m) byla doplněna dvěma 

různými koncentracemi, 54 % (n) a 90 % (o) purifikovaného lidského faktoru. 

Při transkripci byl pro první skupinu použit gen faktoru V z krevních lymfocytů, syntéza 

komplementární DNA a následné zmnožení z obou oblastí s APC a místa štěpení. Byla odhalena 

posloupnost PCR fragmentů, dva subjekty, klasifikované jako homozygoti pro nedostatek APC 

kofaktoru II, byli homozygotní pro guanin k adeninu. Substituce na nukleotidu 1,691 (1,691 guanin za 

adenin). Tato mutace předpovídá nahrazení Arg 506 (CGA) Glutamin (CAA) (FV Q506 nebo FV 

Leiden). Štěpení Arg 506 nutné pro inaktivaci lidského faktoru Va pomocí APC, to znamená, že 

glutamin v poloze 506 by měl zabránit inaktivaci. Při koagulaci faktor V je nejprve aktivován faktorem 

Xa a pak zpracován trombinem. Bylo zjištěno, že nahrazení Arg 506 Glutamin zabraňuje deaktivaci 

APC faktoru Va, který vzniká po přidání faktoru Xa, ale nikoli faktoru Va vzniklého po přidání alfa 

trombinu.  

Závěr 

Studie obsahovala 301 subjektů, u kterých byla diagnostikována hluboká žilní trombóza. U 64 subjektů 

byla identifikována APC rezistence. Těchto 64 subjektů bylo testováno na nahrazení guaninu za adenin. 

Zbytek byl zařazen do kontrolní skupiny. 70 subjektů mělo n-APC-SR <0,84 (64 subjektů, 6 z kontrolní 

skupiny), z nichž 56 je nositeli mutace (53 subjektů, 3 z kontrolní skupiny), zbývající 14 APC-

rezistentních jedinců nemělo mutaci a měli pouze okrajově snížený n-APC-SR (průměrný n-APC-SR 

0,78). Tato studie ukazuje, že 80 % jedinců s n-APC-SR <0,84 a 100 % jedinců s n-APC-SR <0,70 jsou 

heterozygoti nebo homozygoti mutace genu faktoru V. Rezistence APC je rizikovým faktorem pro 

hlubokou žilní trombózu, tato rezistence APC je geneticky děděna skrz faktor V. 
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1.3 ROSENDAAL, F. R., T. KOSTER, J. P. VANDENBROUCKE a P. H. REITSMA. 

High risk of thrombosis in patients homozygous for factor V Leiden (activated protein C 

resistance). Blood. 1995, 85(6). ISSN 0006-4971. 

Rezistence na aktivovaný protein C (APC) je běžným dědičným rizikovým faktorem pro žilní trombózu, 

která je spojena s mutací koagulačního faktoru V (FV Leiden). Autoři zkoumali riziko žilní trombózy 

u homozygotních jedinců s touto abnormalitou. Genotyp FV Leiden byl zjištěn u 471 subjektů mladších 

70 let s první objektivně potvrzenou hlubokou žilní trombózou a u 474 subjektů, u kterých se DVT ještě 

neprojevila – ti byli zařazeni do kontrolní skupiny. Mezi trombotickými případy bylo nalezeno 

85 heterozygotních, 7 homozygotních a 14 heterozygotních jedinců v kontrolní skupině. Očekávaný 

počet homozygotních jedinců v kontrolní skupině byl vypočten z Hard-Weinbergova zákona a odhadnut 

na frekvenci alel 1,5 %. Relativní riziko je u heterozygotů sedmkrát vyšší, u homozygotních jedinců je 

osmdesátkrát vyšší – ti zaznamenali svou první trombózu v mnohem mladším věku (31 až 44 let). Mezi 

homozygotními jedinci byli převážně ženy, nejpravděpodobněji kvůli účinkům perorální antikoncepce. 

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy s věkem se absolutní riziko stává nejvýraznější u starších 

jedinců, a to jak u heterozygů, tak u homozygoů. Většina homozygotů pro DV Leiden bude mít během 

svého života alespoň jednou trombózu. 

Protein C je vitamin K-dependentní koagulační protein, který inhibuje koagulaci krve. Ve své 

aktivované formě (APC) vyvíjí inhibiční účinek proteolytickým štěpením prokoagulačních proteinů 

faktoru Va a faktoru VIIIa. Byla popsána mutace v místě štěpení APC faktoru V (FV Leiden), která je 

spojena s rezistencí na APC. U osob s plazmatickou rezistencí nevykazuje faktor V normální 

antikoagulační odpověď po přidání APC, což se odráží v prodloužení aktivovaného parciálního 

tromboplastinového času (APTT). Heterozygotů FV Leiden mají prodloužení APTT mírně sníženo. 

Zatímco u homozygotů existuje jen malá reakce. Je známo, že rezistence APC je běžným a významným 

rizikovým trombofilním faktorem. Rezistence je přítomna u 20 % neselektovaných po sobě jdoucích 

subjektů s hlubokou žilní trombózou a 3 % zdravých jedinců. Jedinci s rezistencí na APC mají sedmkrát 

vyšší riziko žilní trombózy. Není známo, zda homozygotní mutace sebou nese vyšší riziko než 

heterozygotní stav.  

Do studie byli zahrnuti probandi mladší 70 let, kteří byli evidování na Antikoagulační klinice Leiden, 

Amsterdamu a Rotterdamu (Nizozemsko) k ambulantnímu sledování antikoagulační léčby po první 

objektivně potvrzené hluboké žilní trombóze a současné absenci známých maligních poruch. Jedinci 

byli po akutní trombotické příhodě pozorováni nejméně 6 měsíců (6 až 19 měsíců). 90 % jedinců bylo 

ochotno se studie zúčastnit. Každý účastník studie byl požádán, aby našel svůj kontrolní subjekt podle 

těchto kritérií: stejné pohlaví, přibližně stejný věk (rozdíl méně než 5 let), žádná biologická příbuznost 

s anamnézou venózní tromboembolie, žádné užívání derivátů kumarinu po dobu nejméně 3 měsíců 

a žádné známé maligní poruchy. Do kontrolní skupiny byli zařazeni i partneři subjektů. 225 (47 %) 

z 474 kontrolních subjektů bylo partnerem jiného subjektu ze studie.  

Všichni účastníci vyplnili standardizovaný dotazník, který obsahoval otázky týkající se rizikových 

událostí – v minulosti omezených na určité období před trombotickou události. Mezi získané rizikové 

faktory byly považovány operace, hospitalizace bez chirurgické intervence nebo domácí imobilizace 

(22 týdnů) – to vše v roce, který předcházel trombotickému stavu. Krev byla odebrána z vena basilica, 

DNA s vysokou molekulovou hmotností byla izolována z leukocytů a skladována při teplotě 4 ° C. Byla 
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stanovena přítomnost genu mutantního FV Leiden (1691, G+A přechod). Studie byla zaslepená. Bylo 

analyzováno DNA od 471 subjektů a 474 vzorků z kontrolní skupiny. 

Mezi 471 pacienty bylo nalezeno 85 (18 %) heterozygotů a sedm (1,5 %) homozygotů, zatímco 

zbývajících 379 (80 %) nemělo mutaci FV Leiden. Z 474 kontrol bylo 14 (2,9 %) heterozygotních 

a zbylých 460 bylo bez nálezu, mezi kontrolami nebyli žádní homozygotní jedinci. U homozygotních 

jedinců byla zaznamenána trombózu ve výrazně mladším věku (31 let) ve srovnání s heterozygotními 

jedinci (44 let), u subjektů bez mutace byl věk průměrný věk 46 let Tabulka 1. 

Tabulka 1 Obecné charakteristiky 471 subjektů s trombózou. 

  Bez mutace heterozygot homozygot 

 n 379 85 7 

Věk Medián 46 44 31 

 Rozsah 15–69 17–69 25–55 

Pohlaví Muži/(%) 162 (43) 39 (46) 1 (14) 

 Ženy/(%) 217 (57) 46 (54) 6 (86) 

 

Šest (86 %) ze sedmi homozygotů byly ženy, ve srovnání s 46 (54 %) heterozygotními ženami a 217 

(57 %) ženami bez mutace (Tabulka 1). Šest ze sedmi homozygotních případů mělo krevní skupinu A. 

U pěti ze sedmi homozygotů se trombóza objevila spontánně, ze zbylých dvou byl jeden homozygot po 

operaci kyčle a druhý hospitalizován před porodem. U rodičů třech homozygotů nebylo možné 

diagnostikovat VTE.  

Tabulka 2 Charakteristika sedmi homozygotů [3]. 
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Tabulka 3 Závislost na věku. 

 Genotyp 

Věk Subjekty (GG/AG/AA) Kontrolní skupina (GG/AG) 

0–29 61/18/2 70/3 

30–49 176/35/4 217/6 

50+ 142/33/1 173/5 

GG bez mutace, AG heterozygot, AA homozygot 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce heterozygotů je ve věku 30–49 let, ve stejném věku se vyskytuje i nejvíce 

homozygotů.  

Závěr 

Rezistence na APC souvisí s mutací alel v genu faktoru V. Homozygotní jedince lze očekávat 

s prevalencí přibližně 2 z 10 000 narozených dětí. V této studii je ukázáno, že homozygotní jedinci mají 

vysoké riziko trombózy, oproti riziku u heterozygotních jedinců. Pozoruhodným zjištěním v této studii 

byla převaha žen mezi homozygotními jedinci. Vliv na VTE má i antikoncepce, u žen s genotypem GG 

se vyskytuje 1 až 2 úmrtí na 10 000 žen, u žen s genotyp AA (homozygoti) se vyskytuje 200 a více úmrtí 

na 10 000 žen. Pokud shrneme všechny poznatky o rezistenci APC způsobené homozygotním faktorem 

V Leiden dojdeme k vysokému riziku hluboké žilní trombózy, užívání antikoncepce toto riziko ještě 

zvyšuje.  
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1.4 High KYRLE, Paul A., Erich MINAR, Mirko HIRSCHL, et al. High Plazma 

Levels of Factor VIII and the Risk of Recurrent Venous Thromboembolism. New England 

Journal of Medicine [online]. 2000, 343(7), 457-462 DOI: 

10.1056/NEJM200008173430702. ISSN 0028-4793.  

Vysoká hladina faktoru VIII v plazmě je rizikovým faktorem pro žilní tromboembolismus. Bylo 

hodnoceno riziko recidivy trombózy po spontánní žilní tromboembolii u subjektů s vysokými hladinami 

faktoru VIII v plazmě. Bylo zkoumáno 360 subjektů po dobu 30 měsíců po první epizodě žilní 

tromboembolie. Byly vyloučeny subjekty, které měly rekurentní nebo sekundární žilní 

tromboembolismus, vrozený nedostatek antikoagulantu, lupus antikoagulant, hyperhomocysteinemii, 

rakovinu nebo dlouhodobou léčbu antitrombotickými léčivy a také gravidní. Recidivující venózní 

tromboembolismus se objevil u 38 z 360 subjektů (10,6%). Subjekty s recidivou měly vyšší hodnoty 

hladiny faktoru VIII v plazmě než subjekty bez recidivy. U subjektů s hladinou faktoru VIII nad 90 

percentil v studované populaci, byla pravděpodobnost recidivy ve dvou letech 37 % ve srovnání s 5 % 

u subjektů s nižšími hladinami. Subjekty s vysokou plazmatickou hladinou faktoru VIII mají zvýšené 

riziko rekurentní žilní tromboembolie.  

Zvýšení hladiny faktoru VIII v plazmě je spojeno se zvýšeným rizikem žilní trombózy. Spojení zvýšené 

hladina faktoru VIII a Leidenské mutace způsobuje pětinásobně větší riziko žilní trombózy. Prevalence 

zvýšené hladiny faktoru VIII v plazmě je přibližně 20 %. Mechanismus, díky kterému je hladina faktoru 

VII v plazmě zvýšená není dosud objasněno. Studie zkoumala riziko opakované žilní trombózy 

u subjektů s vysokou hladinou faktoru VII v plazmě.  

Rakouská studie o recidivě žilní tromboembolie je pokračující prospektivní studii zahrnující subjekty 

ze čtyř nemocnic ve Vídni (Rakousko). Studie byla schválena etickou komisí Vídeňské univerzitní 

nemocnice. Do studie bylo zahrnuto 1259 subjektů starších 18 let, které byly léčeny perorálními 

antikoagulanty po dobu nejméně tří měsíců po VTE. Všechny subjekty dostávaly standardní terapii 

heparinem, aby zůstal aktivovaný tromboplastinový čas. Ze studie bylo vyloučeno 873 subjektů z 1259 

bylo vyloučeno, 189 podstoupilo chirurgický zákrok, který by výsledky zkreslil a 224 bylo gravidních, 

8 subjektů mělo nedostatek proteinu C nebo proteinu S, 16 mělo přítomný lupus antikoagulant, u 89 

byla diagnostikována hyperhomocysteinemii, 159 mělo onkologické onemocnění a 190 subjektů bylo 

dlouhodobě léčeno antitrombotiky. Den ukončení perorální antikoagulační léčby byl definován jako den 

zápisu do studie. Subjekty byly pozorovány v tříměsíčních intervalech během prvního roku a následně 

každých šest měsíců. Byly jim poskytnuty podrobné informace o symptomech VTE a byli instruování, 

aby ihned navštívili lékaře, pokud se tyto symptomy objeví. Diagnóza DVT byla stanovena 

z pozitivního nálezu na venografii nebo barevné duplexní sonografii. Diagnóza PE byla stanovena 

z pozitivního nálezu při ventilačním a perfúzním skenování plic. 

Subjektům byla přes noc odebrána žilní krev. Homocystein byl stanoven z venózní krve odebraný 

v průběhu nočních hodin. Část krve byla centrifugována po dobu 20 minut, plazma byla uskladněna při 

teplotě 8°C. Dále byla izolována genomická DNA z leukocytů standardními metodami. Faktor VIII byl 

měřen jednostupňovým testem s použitím deficientního faktoru VIII. Data byla seřazena podle věku, 

pohlaví, přítomnosti nebo nepřítomnosti FV Leiden, přítomnost nebo nepřítomnost mutace protrombinu 

G20210A a trvání perorální antikoagulace. 
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Tabulka 4 Základní charakteristika 360 subjektů. [4] 

 

 

Tabulka 4 zobrazuje základní charakteristiku 360 subjektů. Po předchozí epizodě žilní tromboembolie 

subjekty dostávaly antikoagulační léčbu v průměru osm měsíců. 111 subjektů (31 %) bylo nositeli FV 

Leiden, a 32 subjektů (9 %) mělo mutaci protrombinu G20210A. Po ukončení léčby perorálními 

antikoagulanty byly subjekty sledovány v průměru 30 měsíců. 48 subjektů bylo vyřazeno, protože 

vyžadovaly antitrombotickou léčbu pro jinou než žilní trombózu (43 subjektů), nebo protože jim byla 

diagnostikováno onkologické onemocnění (5 subjektů). 35 subjektů odstoupilo samo a 3 subjekty 

zemřely.  Z 360 subjektů ve studované populaci mělo 38 rekurentní žilní tromboembolismus (10,6 %), 

24 DVT a PE 14 subjektů. Z těchto 38 subjektů bylo 27 mužů a 11 žen. 

Tabulka 5 Relativní riziko recidivy VTE podle obsahu faktoru VIII v plazmě [4]. 

 

 

Z Tabulka 5 můžeme vyčíst, že při 90‰ a více faktoru VIII v plazmě dochází k recidivě VTE častěji. 

Závěr 

Výsledky studie prokázaly, že vysoka hladina faktoru VIII v plazmě je silným rizikovým faktorem 

recidivy VTE. Riziko recidivy samozřejmě závisí na velkém počtu přítomných faktorů a jejich 

závažnosti, jako například jestli subjekty měly VTE pouze jednou nebo i víckrát, jestli trpí 

onkologickým onemocněním atd. Celková míra recidivy žilní tromboembolie z této studie je přibližně 

5 % na rok a byla podobná jako u švédské studie, ale nižší než v nedávné studii z Kanady (přibližně 20 

procent během prvního roku). Vysoké hodnoty vyžadují měření faktoru VIII během rutinního 

screeningu trombofilie.  
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1.5 MEIJERS, Joost C.M., Winnie L.H. TEKELENBURG, Bonno N. BOUMA, Rogier 

M. BERTINA a Frits R. ROSENDAAL. High Levels of Coagulation Factor XI as a Risk 

Factor for Venous Thrombosis. New England Journal of Medicine [online]. 2000, 342(10), 

696-701 [cit. 2017-06-05]. DOI: 10.1056/NEJM200003093421004. ISSN 0028-4793.  

Faktor XI, který je součástí vnitřní koagulace, přispívá k tvorbě trombinu, který se podílí jak na tvorbě 

fibrinu, tak na ochraně proti fibrinolýze. Nedostatek faktoru XI je spojen s krvácením. Byla stanovena 

hladina antigenu faktoru XI u subjektů zařazených do studie případů a kontrol (celkem 474 subjektů 

a 474 kontrol) určených k predikci genetických a získaných faktorů přispívajících k vyššímu riziku 

hluboké žilní trombózy. Ze studie byly vyřazeny subjekty, které měly známy genetické rizikové faktory 

trombózy (např. nedostatek proteinů C nebo S, antitrombinový deficit, mutace FV Leiden nebo mutaci 

protrombin G20210A). Faktor XI může být aktivován in vitro kontaktem s trombogenním povrchem. 

Aktivace faktoru XI in vivo je nejistá. Faktor XI může být aktivován trombinem. Deficit faktoru XI 

vede k mírné až středně závažné poruše fibrinolytické krvácivosti, zejména v tkáních s vysokými 

hladinami lokální fibrinolytické aktivity (například močový trakt, nos, dutina ústní, mandle). Úloha 

faktoru XI při trombóze u lidí je nejasná. Na základě studie případů a kontrol byl vyhodnocen vliv 

vysokých hodnot faktoru XI na riziko vzniku žilní trombózy.  

 

Obrázek 1 Srážení krve. [5] 

  

Koagulace je iniciována tkáňovým faktorem (TF), který se váže na faktor VIIa. Tento komplex aktivuje 

faktor IX nebo faktor X, který vede k aktivace trombinu (faktor IIa) a tvorbě fibrinu. Koagulace závislá 

na tkáňovém faktoru je rychle inhibována mechanismem inhibitoru tkáňového faktoru (TFPI). 

Koagulace se udržuje prostřednictvím aktivace faktoru XI trombinem. Vyplněná šipka na Obrázek 1 

od faktoru Xa po TFPI naznačuje, že faktor Xa musí tvořit komplex s TFPI a tento komplex pak inhibuje 

TF-VIIa.  

Do studie byly vybrány subjekty mladší 70 let, které prodělaly v letech 1988 až 1993 VTE, byly vybrány 

ze tří klinik v Nizozemsku (V Leidenu, Amsterdamu a Rotterdamu), dále byly objektivně vyšetřeny 

pomocí ultrasonografie, pletysmografie nebo venografie. Subjekty s onkologickým onemocněním byly 

ze studie vyřazeni. Studijní protokol byl schválen Leidenskou univerzitou a všichni účastníci poskytli 

informovaný souhlas.  
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Tabulka 6 Charakteristika subjektů a kontrolní skupiny [5] 

 

 
Poměr mužů k ženám byl přibližně 3: 4. V tabulce (Tabulka 6) si můžeme všimnout, že velký počet 

subjektů má Leidenskou mutaci, méně subjektů se potýká s mutací genu protrombinu G20210A. 

Tabulka 7 Výsledky studie [5]. 

 

 

 

Tabulka 8 Riziko vzniku VTE v závislosti na faktoru XI. [5] 
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Závěr 

Zvýšená přítomnost faktoru XI v krvi způsobuje pouze mírné zvýšení rizika žilní trombózy. Neexistuje 

specifický rozdíl v účinku faktoru XI na riziko vzniku žilní trombózy u mužů a u žen.  Ovšem riziko 

trombózy spojené s vyššími hodnotami faktoru XI je závislé na věku, se stoupajícím věkem lineárně 

roste z 1 případu na 10 000 obyvatel na 1 případ na 100 obyvatel, je to spojeno s nárůstem hladiny 

faktoru XI s věkem. Zvýšená hladina faktoru XI je rizikovým faktorem vzniku venózní trombózy. 

Předpokládáme, že vysoká hladina faktoru XI způsobuje trombózu prostřednictvím trvalé tvorby 

trombinu, což vede k ochraně fibrinu před proteolýzou. 
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2 Krev 

Krev plní několik zásadních funkcí transportní, regulační a obranou. Mezi transportní funkce patří 

distribuce dýchacích plynů v organismu, dodávání živin (glukóza, aminokyseliny, mastné kyseliny atd.) 

z trávící soustavy tkáním, zplodiny látkové přeměny odvádí do vylučovací soustavy a rozvádí po těle 

hormony a vitamíny. Mezi funkce regulační patří udržování stále tělesné teploty, udržování homeostázy 

a regulace objemu krve. Mezi obranné funkce patří obrana organismu proti infekci a ztrátě krve, 

obrannou funkci krve zajišťují bílé krvinky (leukocyty) [1]. 

Celkový objem krve je u lidí okolo 8 % tělesné hmotnosti, což je 4 až 6 litrů. Denně se vytvoří asi 50 ml 

nové krve. Krev je suspenze krevních elementů v krevní plazmě a skládá se z [1]: 

• Krevní plazmy je nažloutlá tekutina, která tvoří 50 % až 55 % objemu krve. Skládá se z 92 % 

vody, 7 % bílkovin a zbylé 1 % jsou další anorganické (natrium, kalium, kalcium, železo, kobalt, fosfáty, 

uhličitany) a organické (albuminy, globuliny, fibrinogen, faktory krevního srážení, cukry, lipidy, 

vitamíny, hormony) látky. Anorganické látky krevní plazmy se podílejí na jejím osmotickém tlaku a pH 

[1]. 

• Červených krvinek (erytrocytů), které tvoří 40 % až 45 % objemu krve. Jejich počet se u žen 

a mužů mírně liší, ženy mají 3,8–5,2∙109/l a muži 4,2–5,8∙109/l. Jsou to jediné buňky v těle, které nemají 

jádro. Buněčná membrána červené krvinky uzavírá roztok hemoglobinu. Hemoglobin je základní látka 

pro přenos krevních plynů. Na hem se váže kyslík, který je přepravován po těle a v daném místě uvolněn, 

a poté navázán oxid uhličitý.  Hemoglobin tedy umožňuje přenos kyslíku a oxidu uhličitého mezi 

plícemi a tkáněmi. Červené zbarvení krve je dáno barvou hemoglobinu, a tím že je velký počet 

erytrocytů v krvi [1, 4]. 

• Bílých krvinek (leukocytů), které tvoří méně jak 1 % objemu krve. Většinou se dělí na dvě 

skupiny granulocyty (polymorfonukleáry), které obsahují granulu neutrofilní, eosinofilní nebo bazofilní. 

Bazofilní leukocyty se účastní srážení krve a agregace trombocytů. A mononukleáry (agranulocyty, 

obsahují jedno jádro), které se dále dělí na monocyty a lymfocyty. Monocyty se tvoří v kostní dřeni 

a pak jsou z krve vyplavovány do tkání, kde se stávají makrofágy, které jsou prvkem mononukleárního 

fagocytárního systému podílejícího se na imunitních reakcích, odstranění poškozených a starých buněk 

a obraně proti mikroorganismům. U lymfocytů rozlišujeme NK (natural killer) buňky, které působí 

na infikované a nádorové buňky jsou zodpovědné za nespecifickou imunitu, B-lymfocyty vznikající 

v kostní dřeni, při imunitních reakcích odpovídají za specifickou protilátkovou imunitu. T lymfocyty, 

které se tvoří v thymu a zodpovídají za specifickou buněčnou imunitu. Bilé krvinky putují z kostní dřeně 

do lymfatických orgánů a pak lymfou zpět do krve [1, 4, 5]. 

• Krevních destiček (trombocytů) viz. kapitola 3.
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Obrázek 2 Vznik erytrocytů, leukocytů a trombocytů z hemacytoblastů. [3].
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3 Krevní destičky (trombocyty) 

Krevní destičky jsou nejmenší krevní částice čočkovitého tvaru o průměru 1,5–4 µm. Jejich počet je 

okolo 200 000–300 000 v 1 mm3 krve. Jsou tvořeny odštěpením z cytoplazmy megakaryocytů v kostní 

dřeni. Nejedná se tedy o skutečné buňky, nemají jádro, ale jen o fragmenty cytoplazmy megakaryocytů. 

Megakaryocyty mají tři stádia zrání megakaryoblast, promegakaryocyt, granulovaný megakaryocyt 

a zralý megakaryocyt, který je největší buňka kostní dřeně. Po odštěpení trombocytů z megakaryocytů 

začínají podléhat stárnutí. 1 až 2 dny jsou zadržovány trombocyty ve slezině (30 % trombocytů) poté 

putují do krevního oběhu (70 % trombocytů), kde přežívají 8–14 dní. Nefunkční trombocyty jsou 

odbourány mononukleárním fagocytárním systémem ve slezině, játrech a kostní dřeni. Stimulátorem 

pro tvorbu destiček je glykoprotein trombopoetin, který řídí dozrávání megakaryocytů [4]. 

3.1 Morfologie trombocytů 

Bezjaderná čočkovitá tělíska o průměru 1,5 až 4 µm, tloušťce 1 až 1,5 µm a objemu 8 až 12 fl. 

Morfologická stavba trombocytů je velmi složitá a lze ji rozdělit na čtyři hlavní části [4]: 

• Periferní oblast  

- plazmatický obal, glykokalyx, membránové a submemránové struktury 

- interakce trombocytů a extracelulárního prostředí [4] 

 

• Oblast solubilního gelu  

- viskózní matrix, fibrilární proteiny 

- obvodový pás mikrotubulů, submembránových filamentů, mikrofilamentů [4] 

 

• Oblast organel 

- denzní tělíska, alfa-granule, lysozómy, peroxizómy a mitochondrie [4] 

 

• Membránový systém 

- kanálkový systém, denzní tubulární systém [4] 

3.1.1 Plazmatický obal 

Jedná se o bariéru oddělující cytoplazmatické orgány trombocytů od okolního prostředí. Je tvořen 

albuminem, fibrinogenem, Ca2+ a dalšími koagulačními plazmatickými činiteli. Podílí se na přilnavosti 

(adhezi) trombocytů [4]. 

3.1.2 Membrána  

Membrána vytváří hluboké vychlípeniny do vnitřního prostoru destičky (otevřený kanálkový systém). 

Je složena z 57 % bílkovin, 35 % lipidů a 8 % sacharidů a tvoří ji dvojvrstva lipidů a asymetricky 

uložených fosfolipidů (fosfolipidy s negativním nábojem se nachází v klidovém stavu ve vnitřní části 

dvojvrstvy). Při aktivaci krevní destičky dochází k přetočení vnitřní a vnější části fosfolipidové 

membrány (flip-flop fenomén). Receptory na povrchu krevní destičky jsou většinou glykoproteinového 

typu. Receptory se dají rozdělit do několika skupin integrity (GPIIb/IIIa, GP Ia/IIa), glykoproteiny 
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bohaté na leucin (GP Ib/IX, podílí se na adhezi), selektiny (uvolněny po aktivaci), imunoglobuliny 

a proteiny neznáme funkce. Receptory po navázání ligandu spouští průběh daného děje [4]. 

 

Obrázek 3 Receptory na membráně krevní destičky [4]. 

3.1.3 Glykokalyx 

Tvoří vrchní vrstvu trombocytové membrány a zasahuje i do výstelky kanálkového systému, kde jsou 

kanálky navzájem propojeny a spojeny s denzním tubulárním systémem, z fyziologického hlediska 

kanálkový systém zvětšuje povrch trombocytů, a tudíž urychluje transport přes membránu. Glykokalyx 

je tvořen glykolipidy a glykoproteiny, které mají na povrchu kyselinu sialovou a ta udržuje negativní 

povrchový náboj trombocytů, a tedy nedochází k jejich slepování [4]. 

3.1.4 Kontraktilní systém trombocytů 

Cytoskelet udržující čočkovitý tvar a podílející se na změně tvaru, vytvoření pseudopodií, kontrakci 

a sekreci při aktivaci. Cytoskelet je v cytoplazmě, udržuje organely na daném místě a přeměňuje 

chemickou energii na kinetickou energii. Skládá se z mikrofilament (protein aktin, myozin, profilin, 

spektrin, gelsolin, alfa-aktin, tropomyozin, talin, kaldesmon) a mikrotubulů (protein tubulin), které tvoří 

prstenec, fixovaný aktinovými vlákny, na obvodu pod plazmatickou membránou a udržující tvar 

trombocytu. V prostoru mezi mikrotubuly a membránou se nacházejí submembránová vlákna. 

Mikrofilamenta mají schopnost kontrakce [4]. 

3.1.5 Granula trombocytů 

Granula jsou soustředěny v cytoplazmě při aktivaci se začínají seskupovat do centra, jinak jsou volně 

rozptýleny. V granulích jsou uschovány látky, které se při reakci uvolňují do prostředí [4]. 
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Tabulka 9 Rozdělení granul. 

Název Počet a velikost Obsah 

Denzní granula 6–8, 80–150 nm ADP, ATP, serotonin, Ca2+ 

Alfa-granula 10–15, 150300 nm vWF, PF4,Beta-TG,IgG, IgA, figrinogen, albumin, 

GPIIb/IIIa 

Lysozómy 175–250 nm Hydrolitické enzymy (beta-glukuronidáza, 

fosfatáza) 

peroxymózy  glutathionperoxidáza 

 

3.1.6 Mitochondrie a glykogen 

Mitochondrie jsou energetický zdroj pro trombocyty. Energie se získává z oxidační fosforylace. 

V mladých trombocytech je více mitochondrií (3 % celkového objemu trombocytu) než ve starých, 

a proto jsou mladší trombocyty více aktivní. Proteosyntézou mitochondrie vytváří proteiny (faktor IV, 

beta-TG, růstový faktor) [4]. 

3.1.7  Denzní tubulární systém 

Je podobný endoplazmatickému retikulu, ale neobsahuje ribozomy. Je tvořen sítí kanálků a v určitých 

místech se spojuje s otevřeným kanálkovým systémem. Syntetizuje se zde tromboxan A2, což je 

nejsilnější stimul, který při aktivaci destiček uvolňuje vápník, který má vliv na kontrakci a sekreci 

trombocytů [4]. 

 

 

 

Obrázek 4 Morfologie trombocytů [4]. 
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Tabulka 10 Vysvětlivky k obrázku 1.9 Morfologie trombocytů. 

Zkratka Název 

CM Cytoplazmatická membrána 

DT Denzní tělíska 

DTS Denzní tubulární systém 

G Granuly 

Gly Glykogen 

KS Kanálkový systém 

M Mitochondrie 

MT Mikrotubuly 

SMF Submembránová filamenta 

VP-G Vnější povrch, glykokalyx 

 

3.2 Funkce a fyziologie trombocytů 

3.2.1 Aktivace 

Interakce s prvky krevní plazmy nebo s porušeným endotelem vedou k aktivaci trombocytů. Dochází 

ke změně tvaru a metabolismu trombocytu. Extracelulární stimuly, které zodpovídají za aktivaci 

destičky lze rozdělit do několika skupin [4]. 

Tabulka 11 Dělení antagonistů. 

Silní antagonisté Trombin, kolagen, prostaglandíny, 

endoperoxidy, TXA2 a PAF 

Mírní antagonisté ADP, vasopresin, serotonin 

Slabí antagonisté Adrenalin 

Antagonisté PGI2, PGD2 a EDRF 

 

Krevní destičky jsou aktivovány stykem se subendoteliálními strukturami, to znamená například při 

poranění cévní stěny. Nebo mohou být trombocyty aktivovány také aktivátory, které se nacházejí 

v krevních oběhu, kolagenem a trombinem. Při aktivaci se trombocyty deformují, vytvoří pseudopodie, 

dochází k degranulaci a uvolnění prokoagulačních faktorů. Nastává deformace trombocytů a zvětšení 

jejich plochy, kde nastává interakce s faktory koagulační kaskády. Přispívá tomu i fosfolipidové 

membrána, která má negativní náboj a urychluje interakci. Aktivované destičky dále reagují například 

s leukocyty nebo endotelovými buňkami. Uvnitř trombocytů se zvyšuje počet volných Ca2+ a mění 

se membránová struktura (flip-flop). Změna tvaru, adheze, agregace a retrakce jsou morfologické 

projevy aktivace [4]. 
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3.2.2 Adheze a agregace trombocytů 

Adheze destiček je jev, kdy dochází k přilnutí destiček pomocí pseupodopidií na jiné než destičkové 

povrchy. Při adhezi je důležitá zvýšená viskozita krve, její pomalejší průtok a přítomnost kolagenu, 

fibrinogenu, Ca2+. Von Willebrandův faktor, která se tvoří v alfa granulích a v krvi se vyskytuje společně 

s faktorem VIII. Von Willebrandův faktor tvoří spojení mezi membránou trombocytů 

a subendotelovými strukturami. Trombocyty adherují pomocí komplexu GP Ib-V-IX, který se naváže 

na vWF obnažené cévní stěny. Trombocyty začnou shlukovat na jedno adherované místo a tento proces 

se nazývá agregace. Na agregaci se podílí trombin, tromboxan a PAF (faktor aktivující destičky). 

Fibrinogen vytvoří vazbu a vzniká primární trombocytová zátka, která ale nestačí k zástavě krvácení. 

Další fibrinová vlákna zátku zpevní a vytvoří se sekundární zátka, která již stačí k zástavě krvácení 

[4, 5]. 

3.2.3 Retrakce 

Smrštění fibrinových vláken zajistí ukončení tvorby zátky a obnoví se průchodnost poraněné cévy [5]. 

3.3 Koagulační faktory 

Koagulační faktory jsou proteiny, vytvořeny v játrech, které poté cirkulují v krevní plazmě v neaktivním 

stavu. K jejich aktivaci dojde při poškození cévního endotelu nebo při poškození tkáně. Aktivované 

koagulační faktory tvoří kaskádu postupně a vzájemně se aktivujících faktorů, na konci kaskády je 

protrombin, který se mění na trombin, ten působí na fibrinogen, který se mění na fibrin a nastává 

polymerizace, tvoří se fibrinová vlákna, základ pro krevní zátku. Je jich celkem dvanáct, označených 

římskou číslicí v pořadí, jakém byly objeveny. Faktor XII, XI, IX, VII, X, II jsou enzymově aktivní. 

Faktor III, VIII, V jsou kofaktory (enzymově neaktivní) [2, 6]. 
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Tabulka 12 Koagulační faktory. 

Označení Název Úloha 

Faktor I fibrinogen z fibrinogenu se tvoři 

fibrin a pak fibrinová síť 

Faktor II protrombin aktivuje faktory I, V, VII, 

VIII, XI, XIII, protein C 

a destičky 

Faktor III tromboplastin aktivace ve spojení 

s membránovým 

fosflipidem, zevní systém 

Faktor IV vápník  

Faktor V proakcelerin, labilní faktor, akcelerační globulin přeměna protrombinu na 

trombin 

Faktor VI již se nepoužívá  

Faktor VII prokonvertin, SPCA, stabilní faktor aktivuje faktor X 

Faktor VIII antihemofilický faktor (AHF), antihemofilický 

faktor A, antihemofilický globulin (AHG) 

při nedostatku hemofilie 

Faktor IX plazmatická tromboplastická komponenta (PTC), 

Christmasův faktor, antihemofilický faktor B 

Aktivace X na Xa 

Faktor X Stuartův-Prowerův faktor aktivace protrombinu 

Faktor XI plazmatický předchůdce tromboplastinu (PTA), 

antihemofilický faktor C 

 

Faktor XII Hagemanův faktor tzv. glass faktor, fáze 

kontaktu 

Faktor XIII faktor stabilizující fibrin,  

Lakiho-Lorandův faktor 

stabilizuje fibrinovou síť 

 von Willebrandův faktor adheze trombocytů 

 vysokomolekulární kininogen (HMWK),  

Fitzgeraldův faktor 

 

 prekalikrein (PKK), Fletcherův faktor aktivace XII, XI 

 kalikrein  

 destičkové fosfolipidy  
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3.4 Hemokoagulace, koagulační kaskáda 

 

Obrázek 5 Hemostáza. 

3.4.1 Primární hemostáza 

V první fázi hemostázy, nastává vazokonstrikce, následuje aktivace krevních destiček a tvorba 

primárního nestálého trombu. Pokud je poškozena cévní stěna, je uvolněn kolagen a adenozin-difosfát, 

následně dojde k adhezi trombocytů k cévní stěně, pomocí kolagenu a von Willebrandova faktoru. 

Následuje agregace trombocytů, za pomocí tromboxanu A2 a kyseliny arachidonové, uvolněné 

z membrány trombocytů. Endotel produkuje prostacyklin, ten agregaci zpomaluje a způsobuje 

vazodilataci [7]. 

3.4.2 Sekundární hemostáza – hemokoagulace 

Hemokoagulace vede ke tvorbě stabilní krevní sraženiny. Základem hemokoagulace je koagulační 

kaskáda.  Zevní cesta začíná při kontaktu krve s tromboplastinem (faktor III), který je uvolněn při 

poškození endotelu. Dochází k navázání faktoru II na faktor VII, který zároveň aktivuje. Komplex 

faktoru II a VII poté aktivuje faktor IX a faktor X. Další kroky se odehrávají na negativně nabité 

fosfolipidové membráně trombocytů (tvorba trombinu). Vnitřní cesta začíná aktivací faktoru XII při 

styku faktoru XII s negativně nabitím povrchem fosfolipidových membrán trombocytů. Již aktivovaný 
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faktor XII aktivuje faktor XI, který aktivuje faktor IX, k jehož aktivaci dochází i při zevní cestě. 

Následně se vytvoří aktivovaný komplex faktoru IX a faktoru VIII (pouze kofaktor, tzn. není sám 

enzymově aktivní), který pomáhá komplexu faktoru III a faktoru VII při aktivaci faktoru X. Zevní 

a vnitřní cesta se potkávají při aktivaci faktoru X. Vytvoří se komplex faktoru X a kofaktoru V nazývaný 

protrombináza. Protrombináza způsobuje změnu protrombinu (faktor II) na aktivní trombin. Trombin 

působí na fibrinogen a vzniká monomerní fibrin, který dále polymerizuje a vzniká fibrinová síť, 

stabilizována faktorem XIII. Hemokoagulace je v rovnováze s inhibitory hemokoagulace, fibrinolýzou 

a antitrombogenním endotelem. Rozlišujeme tři hlavní inhibitory. TFPI (inhibitor cesty zevního faktoru) 

zabraňuje nepřímé aktivaci zevní cesty, potlačením aktivity komplexu faktoru III a faktoru VII. 

Antitrombin společně s heparinem inhibují trombin a zbylé aktivované koagulační enzymy. Nedostatek 

antitrombinu způsobuje trombózu. Aktivovaný protein C (protein C, protein S kofaktor) inhibuje faktor 

V a faktor VII (kofaktory) a inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI). Aktivace proteinu C nastává při 

kontaktu s trombinem po vazbě proteinu C na povrchový endotelový protein (EPCR). Trombomodulin 

zastavuje štěpení fibrinogenu trombinem [7]. 

 

Obrázek 6 Koagulační kaskáda [3] 

3.4.3 Fibrinolýza 

V krvi stále vzniká malé množství fibrinu, které je souběžně odstraňováno fibrinolytickým procesem, 

tzn. hemokoagulační systém je tedy v rovnováze.  Jedná se o proces, kdy dochází ke štěpení fibrinu 

plazminem, vzniklým z plazminogenu. Aktivace plazminogenu nastává účinkem dvou hlavních 

aktivátorů – tkáňového (t-PA) a aktivátoru izolovaného z moči (u-PA) [7]. 
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3.5 Trombogenní, aterosklerotické a predispoziční genetické znaky 

trombocytů 

3.5.1 Ateroskleróza 

Ateroskleróza je ukládání cholesterolu, triacylglycerolů a vápenatých kationtů do cévní stěny. Dojde 

k poškození endotelu, pod který se začne ukládat LDL (špatný cholesterol). Vzniká lokální zánět, 

do místa zánětu putují makrofágy, které se snaží LDL zlikvidovat, poté makrofágy hynou, a tím se zánět 

dále rozvíjí. Na poškozený endotel dosedají i trombocyty, uvolňují růstový faktor a aterom dále roste. 

Dochází také ke kalcifikaci ateromu. V důsledku těchto procesů nastává zúžení cévní stěny a omezení 

průtoku krve, a tudíž i omezení zásobení orgánů kyslíkem. Ateroskleróza způsobuje infarkt myokardu, 

cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu srdeční. Mezi rizikoví faktory patří [8]: 

• Cholesterol 

• Kouření 

• Vysoký krevní tlak 

• Diabetes mellitus 

• Fyzická inaktivita 

• Obezita 

• Homocystein 

• Genetické predispozice:  

- eNOS (-786T>C) 

- eNOS (G894T) 

- HPA1 a/b - GPIIIa (L33P) 

- ACE (Ins/Del) 

- ApoB (R3500Q) 

- ApoE (alely: E2, E3, E4), 

- LTA (C804A) 

- FGB - β-fibrinogen (-455G>A) 
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3.5.2 Trombóza 

Vznik trombózy souvisí s narušením rovnováhy mezi hemokoagulací a fibrinolýzou, kdy převládne 

hemokoagulace. K narušení rovnováhy může dojít kvůli zpomaleni krevního proudu, poškození cévní 

stěny nebo zvýšením viskozity krve. Při převládnutí hemokoagulace vzniká krevní trombus, který v cévě 

naruší průtok krve a zásobení orgánů krví. Krev nemá kudy proudit, uniká přes cévní stěnu a způsobuje 

otok. V dalším případě se může trombus, nebo jeho část odtrhnout od cévní stěny a začne putovat tělem 

až k srdci, kde je vypuzen do plicní tepny a dojde k ucpání menší plicní tepny tzv. plicní embolie. Další 

následek trombózy jsou křečové žíly. Rizika trombózy [9]: 

• Kouření 

• Křečové žíly 

• Hormonální antikoncepce 

• Omezení hybnosti 

• Rakovina 

• Obezita 

• Antifosfolipidový syndrom 

• Gravidita 

• Porod  

• Disfunkce antitrombinu 

• Disfunkce proteinu C 

• Disfunkce proteinu S 

• Genetické mutace: 

- FV Leiden  

- MTHFR 

- Faktor II  

- Faktor V R2 

- Faktor XIII  

- PAI-1 (4G/5G) 

- EPCR    

- Gpla  

- GpIIIa  
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4 Praktická část 

Praktická část mé bakalářské práce se se skládá ze studie genetických trombogenních faktorů. Všechna 

data byla shromážděna po schvalovacím procesu na transfúzním oddělení v nemocnici Nový Jičín. 

Ve studii jsou zahrnuti subjekty, u kterých je kvantita destiček vyšší, než je obvyklé. Jedná se o hodnoty 

trombocytů 250∙109 na litr krve a výš. Z krve dárců krve a krevních složek, u kterých jsou hodnoty 

trombocytů vetší než 250∙109 na litr krve je vytvořen trombokoncentrát. Běžný počet trombocytů se 

u dárců pohybuje okolo 150∙109 na litr krve, ale u těchto subjektů pak samotný odběr trvá 

několikanásobně déle než u dárců s vyšším počtem trombocytů. Tento trombokoncentrát se používá 

například při sníženém počtu krevním destiček nebo při větší spotřebě krevních destiček. 

Úkolem analýzy bylo zjistit, které genetické parametry mají souvislost s vyšším počtem trombocytů. 

Aby poté byly testovány pouze určité genetické parametry, místo dvou celých genetických testů, které 

jsou finančně náročné. Dalším úkolem bylo zjistit jaké predispozice mají subjekty s vyšším počtem 

trombocytů, spojit genotyp s fenotypem.  

Genetické testy byly provedeny v Laboratoři forenzní genetiky v Brně. Byla provedena dvě molekulárně 

genetická vyšetření první ke stanovení predispozice k ateroskleróze metodou a druhé ke stanovení 

trombofiliích mutací metodou real-time PCR. Testy byly pouze v tištěné podobě, proto bylo nezbytné 

vyvinout databázi, pomocí programu Oracle. Oracle je databázový systém s pokročilými možnostmi 

zpracování dat. Pomocí Oracle byla vyselektována potřebná data k dalšímu zpracování. V tabulce jsou 

jednotlivé příkazy, které byly použity. 

Tabulka 13 Příkazy Oracle. 

Příkaz Význam 

SELECT LTA, POHLAVÍ FROM 

DATABAZE WHERE LTA 

LIKE('homozygot') and POHLAVÍ LIKE('ž') 

Pro zobrazení všech homozygotů, žen s 

genetickou mutací LTA.  

SELECT LTA, POHLAVÍ FROM 

DATABAZE WHERE FGB LIKE ('%') and 

POHLAVÍ LIKE('ž') 

Pro zobrazení celkového počtu žen, u kterých 

bylo provedeno vyšetření na genetickou 

mutaci LTA.  

SELECT LTA FROM DATABAZE 

WHERE FGB LIKE ('%') 

Pro zobrazení celkového počtu mužů a žen s 

genetickou mutací LTA.  

SELECT LTA FROM DATABAZE 

WHERE FGB LIKE('heterozygot') 

Pro zobrazení heterozygotů mužů i žen s 

genetickou mutaci LTA.  

 

Data byla dále zpracována pomocí programu MATLAB. MATLAB je programovací prostředí 

s vlastním programovacím jazykem, specializuje se na vědeckotechnické numerické výpočty. V této 

bakalářské práci byl použit MATLAB pro tvorbu grafů. Vybrala jsem si grafy typu bar, jelikož jsou 

jednotlivé hodnoty v procentech.  
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4.1 Analýza 

Do analýzy genetických trombogenních faktorů byla vybrána data 118 dárců, jedná se o pacienty, kteří 

mají větší množství krevních destiček, vetší než 250∙109 na litr krve.  Z toho celkem 38 mužů a 80 žen, 

všichni jedinci byli české národnosti (Tabulka 14). Z tabulky je patrné, že je téměř dvakrát více žen 

s větším počtem krevních destiček. U jednotlivých genetických mutací není počet subjektů 118, jelikož 

jednotlivé genetické testy nebyly vždy provedeny pro všechny dané genetické mutace u všech 

vybraných subjektů. Nejprve byla provedena explorační analýza, poté shluková analýza 

Tabulka 14 Údaje o subjektech studie. 

Počet dárců Počet žen Počet mužů Národnost 

118 80 38 Česká 

 

Tabulka 15 Zkratky. 

mut/mut homozygot 

mut/wt, wt/mut heterozygot 

wt/wt Nemutantní alely, bez mutace 

4G/5G,4G/4G,5G/5G heterozygot, homozygot, homozygot 

ins/ins, ins/del, del/del homozygot, heterozygot, homozygot 

a/a, b/b, /a/b homozygot, homozygot, heterozygot 

E3/E3, E3/E4, E2/E3, E3/E2 homozygot, heterozygot, heterozygot, 

heterozygot 

 

Uvnitř každého buněčného jádra se nacházejí chromozomy. Chromozomy jsou nositelem genetické 

informace. Chromozom je složen z jedné nebo dvou chromatid. Dvouchromatidový chromozom vzniká 

zdvojením jednochromatidového chromozomu před jaderným dělením a obě jeho chromatidy nesou 

zcela stejnou genetickou informaci. Chromozom se skládá z nukleohistonového vlákna (DNA 

a histony). Každá chromatida obsahuje pouze jednu molekulu DNA. [10] 

 

Obrázek 7 Karyotyp a) žena, b) muž [10]. 
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Chromozomové složení dané buňky udává karyotyp. Karyotyp člověka byl získán vyšetřením bílých 

krvinek v metafázi mitotického dělení, proto je každý chromozom tvořen dvěma chromatidami. Jádro 

lidské somatické buňky obsahuje 23 dvojic neboli 46 chromozomů. Proto mají somatické buňky 

diploidní počet chromozomů [10]. 

Gen můžeme označit jako materiálním nosičem dědičnosti. Každý den podmiňuje vytvoření daného 

znaku nebo se s jinými geny účastní na jeho tvorbě. Gen lze ztotožnit s daným úsekem chromozomu. 

Na chromozomech jsou geny uspořádány lineárně za sebou, jejich umístění je neměnné a toto umístění 

se nazývá lokus. Geny nacházející se na stejném choromozomu vytvářejí vazebnou skupinu. V genu je 

zakódovaná informace pro vytvoření daného znaku např. barva oči, krevní skupina a jiné. Soubor všech 

genů (všech molekul DNA) daného organismu se nazývá genom. U diploidních organismů, jako je 

například i člověk se gen vyskytuje v různých konkrétních formách neboli alelách. Gen podmiňuje 

určitý znak, avšak alea udává návod k vytvoření konkrétní podoby daného znaku. Pokud jsou tyto alely 

stejné je takovýto jedinec označený jako homozygot. Pokud jsou tyto alely různé označuje se tento 

jedinec jako heterozygot. Alely podmiňující normální (zdravý) fenotypový znak označujeme wt neboli 

wild type. Alely změněné mutaci se označuji mut.  K mutacím dochází náhodně při replikaci nebo 

reparaci DNA. Výskyt mutací zvyšuje působení některých chemických látek, virů fyzikálních faktorů. 

Následkem mutace dochází k poškození genu, který je pak nefunkční nebo řídí syntézu defektního 

proteinu. Mutantní alela také může vytvářet funkční enzym v menším nebo větším něž obvyklém 

množství [10]. 

 

Obrázek 8 Dědičnost. Upraveno z [11]. 
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4.2 Stanovení predispozice k ateroskleróze 

4.2.1 eNOS (-786T>C) a eNOS (G894T) 

Oxid dusnatý (NO) se syntetizuje pomocí syntázy oxidu dusnatého. Syntáza oxidu dustaného (NOS) je 

enzym jehož syntéza je řízena dvěma geny umístěnými na 7. chromozomu (endotelová, eNOS) a na 12. 

chromosomu (neuronální, nNOS). Všechny NOS mají v kardiovaskulárním systému určitý význam, 

fyziologický nebo patofyziologický. V genetických testech byl testován endoteliální NOS (eNOS). 

Endotel je důležitý orgán, jedná se o největší endokrinní orgán lidského těla. Vytváří vnitřní pokrývku 

cév, a tudíž zaujímá strategickou místo na rozhraní proudící krve a hladké svaloviny cévní stěny 

a zajišťuje tak nesmáčivý a netrombogenní povrch, kontroluje napětí cévní stěny, a tedy i průtok krve, 

ovlivňuje procesy koagulace a fibrinolýzy i reparační pochody. Endoteliální dysfunkce je funkční 

poškození endotelu, charakterizované především zvýšenou propustností cévní stěny, nerovnováhou 

mezi vazoaktivními mechanizmy, hemokoagulačními působky. Výsledkem je tedy převaha 

protrombických a aterogenních mechanizmů, které předcházejí vlastní ateroskleróze. ENOS je primárně 

zodpovědný za tvorbu NO ve vaskulárním endotelu, rozšiřuje krevní cévy a oxid dusnatý uvolněný 

směrem k cévnímu lumenu je silným inhibitorem agregace trombocytů a poté jejich adhezi k cévní stěně 

a také inhibuje adhezi leukocytů. Přilnavost leukocytů se spojena s vývojem aterosklerózy. Proto může 

genetická mutace eNOS vést k poruchám kardiovaskulárního systému [12, 13, 14, 15].   

 

Tabulka 16 eNOS (-786T>C). 

eNOS 

(-786T>C) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 51 44,74 % 35 44,87 % 16 44,44 % 

homozygot 19 16,66 % 16 20,51 % 3 8,33 % 

bez mutace 44 38,60 % 27 34,62 % 17 47,22 % 

celkem 114  78  36  
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Graf 5 eNOS (-786T>C). 

 

 

                 Graf 7 eNOS (-786T>C) ženy. 

 

 

 

 

Graf 6 eNOS (-786T>C) muži. 
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Tabulka 17 eNOS (G894T). 

eNOS 

(G894T) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 51 44,74 % 38 48,72 % 13 36,12 % 

homozygot 14 12,28 % 9 11,54 % 5 13,88 % 

bez mutace 49 42,98 % 31 39,74 % 18 50 % 

celkem 114  78  36  

 

 

Graf 8 eNOS (G894T). 

 

                   Graf 10 eNOS (G894T) ženy. Graf 9 eNOS (G894T) muži.. 
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4.2.2 LTA (C804A) 

Lymfotoxin alfa (LTA), lokalizován na chromozomu 6, je cytotoxická bílkovina, která má zánětlivou 

a imunologickou aktivitu. Zánětlivý proces je součástí vzniku aterosklerózy. LTA vytlačuje 

aterosklerotické léze, a ve spojitosti s polymorfizmem C804A v genu pro LTA dochází koronárním 

a cerebrovaskulárním příhodám.  LTA se také podílí na imunitní regulaci, může bránit růstu rakovinných 

buněk nebo tak může vývoj nádorů podpořit, závisí to na druhu orgánu a druhu rakovinných buněk 

[16, 17]. 

Tabulka 18 LTA (C840A). 

LTA 

(C840A) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 52 45,61 % 32 41,03 % 20 55,55 % 

homozygot 14 12,28 % 7 8,97 % 7 19,45 % 

bez mutace 48 42,11 % 39 50 % 9 25 % 

celkem 114  78  36  

 

 

Graf 11 LTA (C840A). 
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                      Graf 13 LTA (C840A) ženy. 

 

4.2.3 ACE 

Angiotenzin konvertující enzym (ACE), nacházející se v endoteliálních buňkách, který ovlivňuje 

rovnováhu mezi dvěma systémy regulujícími krevní tlak. Jedná se o systém renin-angiotenzin-

aldosteron (RAAS) a systém kalikrein-kinin. RAAS zadržuje vodu a Na+ v organismu, a to vede 

ke zvýšení krevního tlaku. RAAS se aktivuje při poklesu renálního prokrvení a zvýší se syntéza reninu, 

který pak katalyzuje přeměnu angiotenzin I na angiotenzin II. Angiotenzin II způsobuje zužování cév 

(vazokonstrikce) a působí při vzniku a rozvoji aterosklerózy, chronického srdečního selhání a cévní 

mozkové příhody. Inzerční (Ins)/deleční (Del) polymorfizmus v genu ACE je genetickým znakem při 

vzniku hypertenze a ischemické choroby srdeční. Větší hladina enzymu ACE je spojena s mutací 

Del/Del, Ins/Del a je zde i vetší riziko ischemické choroby srdeční [17, 18]. 

 

Tabulka 19 ACE Ins/Del. 

ACE 

Ins/Ddel 

ženy + muži ženy muži 

Ins/Ins 31 27,19 % 21 26,92 % 10 27,78 % 

Ins/Del 51 44,74 % 34 43,59 % 17 47,2 % 

Del/Del 32 28,07 % 23 29,49 % 9 25 % 

celkem 114  78  36  

 Graf 12 LTA (C840A) muži. 
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                     Graf 16 ACE Ins/Del ženy. 

 

 

 

 

 

Graf 14 ACE Ins/Del. 

Graf 15 ACE Ins/Del muži. 
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4.2.4 FGB - β-fibrinogen (-455G>A) 

Fibrinogenový beta řetězec (FGB) se nachází v krevní plazmě a v granulách krevních destiček. Protein 

kódovaný tímto genem je β složka fibrinogenu, který je potřebný k tvorbě krevní sraženiny, při 

vaskulárním poškození se fibrinogen štěpí na fibrin a dochází k zástavě krvácení. Patří mezi hlavni 

proteiny hemokoagulace, účastní se agregace destiček a ovlivňuje viskozitu plazmy. Mutace v FGB 

genu, která činní část beta řetězce nefunkční, a tudíž nedojde k sestavení proteinu fibrinogenu, který se 

skládá z α, β, γ fibrinogenového řetězce, a to může vest k nadměrné krvácivosti, kvůli nepřítomnosti 

fibrinu v krvi, a proto nedochází k tvorbě krevní sraženiny při zranění [17, 19].  

 

Tabulka 20 FGB - β-fibrinogen (-455G>A). 

FGB - β-

fibrinogen 

(-455G>A) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 51 44,74 % 34 43,59 % 27 47,22 % 

homozygot 8 7,02 % 5 6,41 % 3 8,33 % 

bez mutace 55 48,25 % 39 50 % 16 44,45 % 

celkem 114  78  36  

 

 

Graf 17 FGB - β-fibrinogen (-455G>A). 
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. 

 

Graf 19 FGB - β-fibrinogen (-455G>A) ženy. 

 

4.2.5 ApoB (R3500Q) 

Apolipoprotein B je protein, patřící do skupiny apolipoproteinů (proteiny, které váží lipidy za vzniku 

lipoproteinů), které transportují cholesterol a triglyceridy do krevního oběhu a je kódován apoB genem. 

Lipoproteinové částice obsahující apoB, obsahují také LDL cholesterol, chylomikron a VLDL, které 

přispívají k ateroskleróze. Existují dva typy apoB, jeden se tvoří ve střevech apoB-48 a druhý v játrech 

ApoB-100. Hladiny ApoB-100 jsou spojeny s koronárním srdečním onemocněním, jelikož každý 

lipoprotein pocházející z jater obsahuje právě jednu molekulu ApoB-100, na kterou se v 80 až 90 % 

případů váže LDL (známý jako špatný cholesterol), lze tedy určit koncentraci apoB, která je podobná 

koncentraci částic LDL. V genu ApoB se nachází mutace R3500Q, které mění konfiguraci ApoB-100, 

a tudíž znemožní jeho vazbu na LDL receptor. V typické heterozygotní formě jsou v krvi pacienta 

přítomny 2 subpopulace LDL částic: jedna s funkčním ApoB-100, druhá s vadným. Částice LDL 

s vadným ApoB-100 nejsou dostatečně rychle odstraňovány z krve a tím se enormně zvyšuje hladina 

LDL cholesterolu. Frekvence heterozygotů je 1:500, frekvence mutovaných homozygotů 1:1 000 000. 

Koncentrace cholesterolu u heterozygotů se pohybuje 8 až 12 mmol/l, u homozygotů je větší než 

15 mmol/l [17, 20]. 

Tabulka 21 ApoB (R3500Q). 

ApoB 

(R3500Q) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

homozygot 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

bez mutace 114 100 % 78 100 % 36 100 % 

celkem 114  78  36  

Graf 18 FGB - β-fibrinogen (-455G>A) muži. 
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                  Graf 22 ApoB (R3500Q) ženy. 

 

 

 

Graf 20 ApoB (R3500Q). 

Graf 21 ApoB (R3500Q) muži. 
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4.2.6 ApoE 

ApoE gen kóduje přípravu apolipoproteinu E, jedná se o protein, který se slučuje s lipidy v těle za vzniku 

lipoproteinu. Lipoproteiny zodpovídají za přenos lipidů, zejména cholesterolu v krevním oběhu. ApoE 

je součástí VLDL, jehož hlavní funkcí je odstraňování přebytečného cholesterolu z krve a jeho transport 

do jater k dalšímu zpracování, a proto se významnou měrou podílí na zajištění normální hladiny 

cholesterolu. Normální hladina cholesterolu je důležitá pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 

Existují tři varianty genu ApoE E2, E3, E4 kódující tři lipoproteiny ApoE2, ApoE3, ApoE4 a 6 genotypů 

E2/E2, E2/E3, E2/E4, E3/E3, E3/E4 a E4/E4. Genotyp E3/E3 je nejběžnější (60 % populace), jedinci 

mají normální hladinu cholesterolu v krvi. Varianta E2 je spojena s nízkým LDL cholesterolem, jelikož 

je metabolismus cholesterolu pomalejší, a nízkým výskytem koronárního onemocněni srdce. Varianta 

E4 je oproti tomu spjata s vysokým LDL cholesterolem, jelikož vytváří protein vyznačující se rychlým 

metabolismem cholesterolu, což je významný činitel aterosklerózy [17, 21, 22]. 

 

Tabulka 22 ApoE. 

ApoE ženy + muži ženy muži 

E3/E3 77 68,14 % 54 70,13 % 23 63,88 % 

E3/E4 17 15,04 % 11 14,29 % 6 16,67 % 

E2/E2 17 15,04 % 10 12,99 % 7 19,45 % 

E2/E2 2 1,78 % 2 2,9 % 0 0 % 

celkem 113  77  36  

 

 

Graf 23 ApoE. 
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Graf 24 ApoE muži. 

 

                            Graf 25 ApoE ženy. 

 

4.2.7 HPA1 a/b–GPIIIa (L33P) 

Lidský trombocytový antigen (HPA) je polymorfismus antigenů krevních destiček. Ty stimulují 

produkci protilátek proti antigenům příjemcům transfúzních destiček od dárců s jiným HPA. HPA-1a 

(normální alela s leucinem) a HPA-1b (mutovaná s prolinem jako alloantigen) jsou nejdůležitější alely 

genu pro GPIIIa, který je nezbytný pro agregaci trombocytů. GPIIb/IIIa s fibrinogenem umožňuje 

adhezi trombocytů k sobě navzájem i k povrchům. U jedinců, kteří mají mutovanou alelu HPA-1b, 

způsobuje tato mutace zvýšenou agregabilitu krevních destiček a snižuje antiagregační odpověď, častěji 

se u nich vyskytují tenkostěnné, vulnerabilní aterosklerotické plaky náchylné k rupturám s následnou 

masivní trombózou, mají zvýšené riziko koronární choroby a infarktu myokardu, toto riziko se 

ve spojitosti s jinými mutacemi jako například mutace v genu eNOS nebo PAI-1 zvyšuje. Homozygoti 

b/b jsou rezistentní na antitrombotické působení clopidogrelu a také můžou mít aspirinovou rezistenci. 

Polymorfismus GPIIIa je rizikovým faktorem arteriálních trombóz [17, 23]. 

 

Tabulka 23 HPA1 a/b – GPIIIa (L33P). 

HPA1 a/b – 

GPIIIa 

(L33P) 

ženy + muži ženy muži 

a/a 93 81,58 % 65 83,34 % 28 77,77 % 

a/b 20 17,54 % 12 15,28 % 8 22,23 % 

b/b 1 0,88 % 1 1,28 % 0 0 % 

celkem 114  78  36  
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Graf 26 HPA1 a/b–GPIIIA (L33P). 

 

 

 

         Graf 28 HPA1 a/b–GPIIIA (L33P) ženy. 

 

 Graf 27 HPA1 a/b–GPIIIA (L33P) muži. 
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4.3 Stanovení trombofilních mutací 

4.3.1 FV Leiden (G1691A) a Faktor V R2 (H1299R) 

Leidenská mutace genu pro faktor V (FV), který poskytuje instrukce pro vytvoření proteinu nazývaného 

koagulační faktor Při mutaci dochází k substituci nukleotidu G za A v molekule DNA a poté v proteinu 

k záměně aminokyseliny argininu za glutamin. Koagulační faktor V je součástí koagulačního systému, 

souboru chemických reakcí, při kterých dochází ke vzniku krevní sraženiny při zranění. U zdravých 

subjektů FV působí jako kofaktor, který umožňuje faktoru Xa aktivovat protrombin, vytváří se trombin, 

který štěpí fibrinogen na fibrin a vytváří se krevní sraženina. Aktivovaný protein C je antikoagulant, 

štěpící FV a zastavující vznik krevní sraženiny. Leidenská mutace genu pro FV způsobuje rezistenci 

na aktivovaný protein C. Mutace tedy zabraňuje inaktivaci FV, tudíž dochází k nadprodukci trombinu, 

přebytku fibrinu a krevních sraženin. Nadměrná srážlivost krve může způsobit hlubokou žilní trombózu 

a plicní embolii. Homozygoti mají samozřejmě mnohem větší riziko až 80krát již zmíněných chorob 

než heterozygoti, kteří mají riziko zvýšeno 3krát až 8krát. U žen heterozygotů se riziko hluboké žilní 

trombózy s užíváním hormonální antikoncepce zvedá až 35krát. Počet lidi s Leidenskou mutací se 

pohybuje okolo 3 až 5 % [24, 25, 26, 27, 28]. 

Další genetickou mutací faktoru V je haplotyp HR2 (haplotyp je jednonukleotidový polymorfismus), 

vyvolán polymorfismem, kdy dochází k záměně histidinu za arginin. Tato mutace ovlivňuje koncentraci 

faktoru V, účinky FV jsou popsány v předchozím odstavci. Při nižší koncentraci FV dochází k rezistenci 

na aktivovaný protein C. Mnoho studií se zabývalo spojitostí mezi mutací FV Leiden a polymorfismem 

HR2 pro FV. Uvádí se až 10krát větší riziko žilní trombózy, pokud se u pacienta vyskytují obě mutace 

pro FV.  U heterozygotů FV Liden a FV HR2 je průměrný první věk tromboembolické příhody o 6 let 

vyšší než u jedinců bez mutace [28, 27, 28]. 

 

Tabulka 24 FV Leiden (G1691A). 

FV Leiden 

(G1691A) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 7 6,14 % 1 1,3 % 6 16,22 % 

homozygot 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

bez mutace 107 93,86 % 76 98,7 % 31 83,78 % 

celkem 114  78  36  
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Graf 29 FV Leiden (G1691A). 

 

         Graf 31 FV Leiden (G1691A) ženy. 

 

 

 

 

 Graf 30 FV Leiden (G1691A) muži. 
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Tabulka 25 Faktor V R2 (H1299R). 

Faktor V 

R2 

(H1299R) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 24 21,05% 17 21,79% 7 19,44% 

homozygot 0 0% 0 0% 0 0% 

bez mutace 90 78,95% 61 78,21% 29 80,56% 

celkem 114  78  36  

  

 

Graf 32 Faktor V R2 (H1299R). 

 

              Graf 34 Faktor V R2 (H1299R) ženy. Graf 33 Faktor V R2 (H1299R) muži. 
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4.3.2 MTHFR (A1298C) a MTHFR (C677T) 

Metylentetrahydrofolátreduktáza (MTHFR) je enzym kódován MTHFR genem. Nejvyskytovanější 

mutace v genu pro MTHFR je substituce C za Z (C677T) a následná náhrada alaninu za valin 

v peptidickém řetězci. Další mutace genu pro MTHFR je substituce A za C (A1298c) a následná náhrada 

kyseliny glutamové za alanin v peptidickém řetězci. MTHFR enzym je důležitý při přeměně 

aminokyseliny homocysteinu na methionin, který se používá k tvorbě bílkovin a jiných důležitých 

sloučenin. Při mutace v genu pro MTHFR dochází ke snížení aktivity tohoto enzymu, a tudíž ke zvýšení 

hladiny homocysteinu v krvi a nedostatku metioninu. Přebytek homocysteinu ovlivňuje plazmatické 

bílkoviny i cévní stěnu, což přispívá k rozvoji aterosklerózy a trombózy. U heterozygotů C677T je 

aktivita enzymu 60 %, u homozygotů je aktivita enzymu 30 až 40 % oproti jedincům bez mutace. Ženy 

homozygoti C677T mají zvýšené riziko, že jejich dítě bude mít poruchu nervové trubice. Homozygoti 

mutace A1298C mají aktivitu enzymu 60 až70 % oproti zdravým jedincům. U smíšeného heterozygota 

C677T a A1298C se může vyskytnout mírně zvýšená hladina homocysteinu [27, 28, 31]. 

 

Tabulka 26 MTHFR (A1298C). 

MTHFR 

(A1298C) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 43 40,95 % 32 43,84 % 11 34,38 % 

homozygot 7 6,67 % 4 5,48 % 3 9,38 % 

bez mutace 55 52,38 % 37 50,68 % 18 56,24 % 

celkem 105  73  32  
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Graf 35 MTHFR (A1298C). 

 

 

                 Graf 37 MTHFR (A1298C) ženy. 

 

 

 

Graf 36 MTHFR (A1298C) muži. 
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Tabulka 27 MTHFR (C677T). 

MTHFR 

(C677T) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 55 52,38 % 38 52,05 % 17 53,13 % 

homozygot 8 7,62 % 6 8,22 % 2 6,25 % 

bez mutace 42 40 %  29 39,73 % 13 40,62 % 

celkem 105  73  32  

 

 

Graf 38 MTHFR (C677T). 

 

                Graf 40 MTHFR (C677T) ženy. Graf 39 MTHFR (C677T) muži. 
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4.3.3 Faktor II (G20210A) 

Mutace genu pro faktor II, nazývána také protrombinová mutace. Jedná se o mutaci, kdy dochází 

k substituci nukleotidu G za A. Protrombin se také nazývaná faktor II je to protein nacházející se v krvi 

a je nezbytný při procesu srážení krve. Krevní sraženina je složena z krevních destiček a fibrinu. Fibrin 

vzniká z fibrinogenu při působení právě protrombinu. Proto lidé, kteří mají protrombinovou mutaci, 

mají zvýšené riziko žilní trombózy, jelikož mají vyšší hladinu protrombinu, jeho koncentrace v plazmě 

je pak vetší než 130 % normy. U jedinců s touto mutací se udává až 3krát větší riziko vzniku trombózy 

než u zdravých jedinců, riziko opakovaných trombóz je zvýšeno až 6krát. Při užívání orální 

antikoncepce roste riziko vzniku trombózy 15 až 20krát. Ve spojení s dalšími mutacemi (Leidenská 

mutace, mutace v MTHFR genu) je zvýšené i riziko infarktu myokardu, mozkové mrtvice [27, 28, 32]. 

 

Tabulka 28 Faktor II (G20210A). 

Faktro II 

(G20210A) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 2 1,75 % 2 2,6 % 0 0 % 

homozygot 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

bez mutace 112 98,25 % 75 97,4 % 0 0 % 

celkem 114  77  37  

 

 

Graf 41 Faktor II (G20210A). 
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             Graf 43 Faktor II (G20210A) ženy. 

 

 

4.3.4 Faktor XIII (V34L) 

Faktor XIII je gen, který kóduje faktor XIII neboli fibrin stabilizující faktor. Nukleotidová záměna C 

za T má za následek substituci valinu za leucin v peptidickém řetězci. Faktor XIII je enzym podílející 

se na koagulaci krve, katalyzuje zasíťování fibrinu v posledních krocích koagulačního procesu. Mutace 

V34L urychluje aktivaci faktoru XIII a ovlivňuje strukturu zesíťované sraženiny. U homozygotů této 

mutace se prokázala výrazně vyšší aktivita enzymu faktor XIII oproti zdravým jedincům. Heterozygoti 

mají aktivitu enzymu faktor XIII pouze mírně zvýšenou. Zvýšená aktivita enzymu faktoru XIII 

umožňuje snadnější proces fibrinolýzy, která je důležitá pro odstranění fibrinové látky při koagulaci, 

a tudíž má pozitivní vliv proti vzniku krevní sraženiny, a tedy i žilní tromboembolie. Mutace je 

spojována s nižším rizikem žilní trombózy a infarktu myokardu [27, 28, 33, 34]. 

 

Tabulka 29 Faktor XIII (V34L). 

Faktor 

XIII 

(V34L) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 39 38,23 % 26 37,68 % 13 39,39 % 

homozygot 11 70,78 % 8 11,59 % 3 9,09 % 

bez mutace 52 50,99 % 35 50,73 % 17 54,52 % 

celkem 102  69  33  

 Graf 42 Faktor II (G20210A) muži. 
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Graf 44 Faktor XIII (V34L). 

 

                 Graf 46 Faktor XIII (V34L) ženy. 

 

 

 

 

 Graf 45 Faktor XIII (V34L) muži. 
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4.3.5 PAI-1 (4G/5G) 

PAI-1 (inhibitor aktivátoru plazminogenu) je kódován SERPINE1 genem. PAI-I inhibuje plasmogenové 

aktivátory tkáňového (tPA) a urokinázového (uPA) typu, které se podílejí na aktivaci plazminogenu na 

plazmin, a tudíž se podílejí na fibrinolýze. Aktivní krevní destičky po agregaci a adhezi uvolňují PAI-I, 

a proto jsou vyšší hodnoty PAI-I brány jako znak trombogeneze. Nejsou důležité pouze hodnoty PAI-I, 

ale také jeho polymorfismus. Jedná se o inzerční/ deleční 4G/5G polymorfismus. Alea 4G je více 

transkripčně aktivní než alela 5G, a tudíž jedinci s aleou 4G mají vyšší hodnoty PAI-I, a proto i sníženou 

fibrinolýzu.  Homozygoti 4G/4G mají hladinu PAI-I až o 25 % větší, než homozygoti 5G/5G.  Ale 4G 

společně s dalšími mutacemi (Leidenská, mutace ve faktoru II, mutace v genu MTHGT) je spojována 

se zvýšeným rizikem vzniku žilních trombóz, infarktu myokardu a pooperačních trombóz [27, 28, 35]. 

 

Tabulka 30 PAI-1 (4G/5G). 

PAI-1 

(4G/5G) 

ženy + muži ženy muži 

4G/4G 39 34,51 % 30 38,96 % 9 25 % 

5G/5G 22 19,47 % 13 16,88 % 9 25 % 

4G/5G 52 46,02 % 34 44,16 % 18 50 % 

celkem 105  77  36  

 

 

Graf 47 PAI-1 (4G/5G). 
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                    Graf 49 PAI-1 (4G/5G) ženy. 

 

4.3.6 EPCR (A4600G) a EPCR (G4678C) 

Receptor pro endoteliální protein C (EPCR) nazýván také receptor pro aktivovaný protein C (APC 

receptor) je protein kódovaný PROPCR genem. EPCR zvyšuje aktivitu proteinu C. Protein C je přírodní 

antikoagulant, štěpí plazminogenu na plazmin, což je silný antikoagulant. Vyskytují se dva druhy 

polymorfismus A4600G a G4678C. U polymorfismus A4600G, také nazývaného haplotyp A3, dochází 

k náhradě A za G v nukleotidové řetězci, a to způsobuje zvýšenou hladinu proteinu C v krvi a snižuje 

jeho účinnost, a to zvyšuje riziko trombózy. Naopak polymorfismus G4678C (haplotyp A1), kde 

dochází k náhradě G za C, je spojován s nižší hladinou proteinu C v krvi, a proto i s menší 

pravděpodobností vzniku trombózy [28, 36, 37]. 

 

Tabulka 31 EPCR (A4600G). 

EPCR 

(A4600G) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 21 20,39 % 13 18,57 % 8 24,24 % 

homozygot 1 0,97 % 1 1,43 % 0 0 %  

bez mutace 81 78,64 % 56 80 % 25 76,76 % 

celkem 103  70  33  

 

 

Graf 48 PAI-1 (4G/5G) muži. 
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Graf 50 EPCR (A4600G). 

 

 

               Graf 52 EPCR (A4600G) ženy. 

 

 

 

 

 Graf 51 EPCR (A4600G) muži. 
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Tabulka 32 EPCR (G4678C). 

EPCR 

(G4678C) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 50 50 % 36 52,94 % 14 43,74 % 

homozygot 24 24 % 15 22,06 % 9 28,13 % 

bez mutace 26 26 % 17 25 % 9 28,13 % 

celkem 100  68  32  

 

 

Graf 53 EPCR (G4678C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf 55 EPCR (G4678C) ženy. Graf 54 EPCR (G4678C) muži. 
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4.3.7 GPIa (C807T) 

Membránový (povrchový) trombocytární glykoprotein (GPIa) se nachází na povrchu krevních destiček 

a spolu s glykoproteinem GPIIa tvoří komplex GPIa/GPIIa, který se podílí na zástavě krvácení, jedná 

se o receptory, které slouží k adhezi krevních destiček ke kolagenu, a to vede ke stabilizaci krevních 

destiček. Jednonukleotidová mutace C807T je polymorfismus, kdy dochází k substituci C za T, a to 

souvisí s aktivitou receptorů na povrchu krevních destiček. Krevní destičky homozygotu a heterozygotu 

mutace GPIa (C807T) mají 2krát vyšší aktivitu komplexu GPIa/GPIIa (2krat více receptorů) na povrchu 

krevních destiček, což vede ke zvýšené adhezivitě krevních destiček ke kolagenu a zvýšení 

trombogenního potenciálu. Homozygoti a heterozygoti mutace GPIa (C807T) mají méně zvýšené riziko 

infarktu myokardu a cévní mozkové příhody [28, 38]. 

 

Tabulka 33 GpIa. 

GpIa 

(C807T) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 52 45,61 % 35 45,45 % 17 45,95 % 

homozygot 17 14,92 % 12 15,58 % 5 13,51 % 

bez mutace 45 39,47 % 30 38,97 % 15 40,54 % 

celkem 114  77   37  

Graf 56 GpIa. 
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                           Graf 58 GpIa ženy. 

 

4.3.8 GPIIIa (T1565C) 

Destičkový glykoprotein IIIa (GPIIIa) je kódován integrin beta-3 genem. GPIIIa je součástí 

destičkového membránového receptorového komplexu GPIIb/GPIIIa, který je receptor pro fibrinogen, 

von Wilebrandův faktor a podporuje aktivaci krevních destiček. Je důležitý pro agregaci krevních 

destiček a adhezi k endotelu a sobě navzájem, a to vede ke vzniku krevní sraženiny. Jednonukleotidová 

mutace T1565C, kdy dochází k záměně T za C, vede k záměně aminokyseliny leucinu za prolin 

v GPIIIa. Jedinci, kteří mají mutovanou alelu HPA-1b v genu pro GPIIIa (náhrada leucinu za prolin, 

HPA-1a je nemutovaný stav) mají zvýšenou agregabilitu trombocytů. Heterozygoti a homozygoti pro 

HPA-1b mají častěji tenkostěnné, vulnerabilní aterosklerotické plaky náchylné k rupturám s následnou 

masivní trombózou. Společně s alelou 4G v genu PAI-1 se zvyšuje riziko infarktu myokardu 

[28, 39, 40]. 

Tabulka 34 GpIIa. 

GpIIIA 

(T1565C) 

ženy + muži ženy muži 

heterozygot 21 20,39 % 12 16,66 % 9 29,03 % 

homozygot 1 0,97 % 1 1,4 % 0 0% 

bez mutace 81 78,64 % 59 81,94 % 22 70,97 % 

celkem 103  72  31  

 

Graf 57 GpIa muži. 
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Graf 59 GpIIa. 

 

                       Graf 61 GpIIa ženy. 

 

 

 

 

 

 Graf 60 GpIIa muži. 
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5 Vyhodnocení a klinická interpretace, stanovení 

klinického závěru 

V další části bylo přistoupeno ke klinické interpretaci dosažených výsledků. Vzhledem k vysoce 

odbornému tématu této práce, bylo nutné, aby klinickou interpretaci provedl odborník z klinické praxe, 

tedy primář MUDr. Lasota. První fakt, kterého jsme si všimli bylo dvojnásobné zastoupení žen (80) 

oproti mužům (38). Je tomu tak nejspíše proto, protože ženy již v pravěku potřebovaly při porodu 

zastavit krvácení, aby nevykrváceli, na zástavě krvácení se podílejí trombocyty, tudíž jich ženy mají 

vyšší počet.  

Dále jsme dle shlukové analýzy rozdělily jednotlivé genetické parametry podle počtu jedinců bez 

mutace a s mutací. Jedinci s mutací jsou myšleni heterozygoti i homozygoti. Vytvořili jsme tři skupiny. 

První skupina, kde se nachází genetické mutace, u kterých je pouze do 20 % jedinců s mutací. Tyto 

mutace jsou běžné populační riziko, tzn. že se v takovém počtu vyskytují v běžní populaci. Další skupina 

jsou genetické mutace, u kterých je 20 až 50 % jedinců s mutací. A poslední skupina genetických mutací, 

u kterých je více jak 50 % jedinců s mutací.  

Tabulka 35 Rozdělení mutací dle četnosti.  

>20 % s mutací 20–50 % s mutací <50 % s mutací 

Apo B (R3500Q) HPA1 a/b–GPIIIa (L33P) eNOS (-786T>C) 

Apo E (alely E2, E3, E4) MTHFR (A1298C) eNOS (G894T) 

FV Leiden (G1691A) Faktor XIII (V34L) LTA (C804A) 

Faktor II (G20210A) EPCR (A4600G) ACE (Ins/Del) 

Faktor V R2 (H1299R) GpIIIa (T1565C) FGB Betafibrinogen (-455G>A) 

  MTHFR (C677T) 

  PAI-1 (4G/5G) 

  EPCR (G4678C) 

  Gpla (C807T) 

 

Dle výše uvedené tabulky můžeme říct, že jedinci s vyšším počtem trombocytů v krvi by neměli trpět 

familiární hyperlipidémií, jelikož familiární hyperlipidémie je spojena s geny ApoE a ApoB. Základním 

patogetickým mechanizmem familiární hyperlipidémie je zvýšená koncentrace lipoproteinů nebo 

snížená schopnost jejich odbourávání. Familiární hyperlipidémie je spojena s ischemickou chorobou 

srdeční, která by tedy nemusela pacienty s vyšším počtem trombocytů postihnout.  

Mutace faktoru V jsou jedny z nejvyskytovanějších mutací v populaci. FV Leiden i Faktor V R2 jsou 

mutace, které jsou spojovány se srážením krve, větším počtem krevním sraženin, což vede k hluboké 

žilní trombóze. U jedinců s vyšším počtem trombocytů se tyto dvě mutace téměř nevyskytují, proto 

můžeme říct, že nejsou náchylní k hluboké žilní trombóze. Podobně je tomu i u mutace faktoru II 

(protrombinová mutace), která také souvisí se srážením krve, jedinci s mutaci faktoru II, mají zvýšenou 
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koncentraci protrombinu v krvi, dochází k nadměrné tvorbě krevních sraženin a žilní trombóze. Z těchto 

všech faktů plyne, že jedinci s vyšším počtem trombocytů by neměli mít předpoklady k hluboké žilní 

trombóze.  

Zbylé genetické parametry, které mají nad 20 % jedinců s mutací rozděleno do skupin, dle spojitosti 

jejich genotypu s fenotypem.  

1. Dysfunkce endotelu  

- eNOS (-786T>C) 

- eNOS (G894T) 

- ACE (Ins/Del) 

- MTHFR (C677T) 

- MTHFR (A1298C) 

- EPCR (G4678C) 

- EPCR (A4600G) 

Dysfunkce endotelu můžeme dále rozdělit na aterogenní a trombogenní znaky.  

Tabulka 36 Dělení na aterogenní a trombogenní mutace. 

Aterogenní Trombogenní 

eNOS (-786T>C) MTHFR (C677T) 

eNOS (G894T) MTHFR (A1298C) 

ACE (Ins/Del) EPCR (G4678C) 

 -EPCR ( EPCR (A4600G) 

U aterogenních genetických mutací nastává kornatění, céva bude náchylná k postupnému ucpávání 

aterogenním pláty, jedná se tedy o jev pomalý. Kornatění cév může vést k infarktu myokardu.  

U trombogenních genetikých mutací se jedná o jev pomerě rychlý. Vytvoří se krevní trombus, který 

ucpe danou cévu. U pacinetů s vyšším počtem trombocytů bychom se neměli setkat s hlubokou žilní 

trombózou, ale spíše s miktrotromboangiopatií, kdy dojde k poškození více drobných krevních cév, což 

vede k narušení krevního průtoku v dané oblasti.  

Vlastní skupinu, i když zde je zaražen do skupiny aterogenních činitelů, tvoří ACE, který ovlivňuje 

RAAS systém. RAAS při poklesu renálního prokrvení zvýší syntézu reninu, který pak katalyzuje 

přeměnu antiogenezinu I na antiogenezin II. Antiogenezin II zužuje cévy, proto\ je ACE zařazeno 

do aterogenních činitelů. Ale samotný polymorfismus v genu ACE je spojen s možnou hypertenzí 

a ischemickou chorobu srdeční.  

2. Dysfunkce imunokompetence 

- LTA (C804A) 

 

Genetická mutace LTA nesouvisí přímo s trombocyty, ale souvisí s nimi nepřímo. LTA má zánětlivou 

a nádorovou aktivitu. Při poškození endotelu a vzniku zánětu se na místo začnou shlukovat trombocyty, 

které zde splní svoji funkci a odumřou, takto se jich tam nahromadí velké množství a ucpou danou cévu.  
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3. Dysfunkce aktivace, adheze a agregace krevních destiček  

- GpIIIa (T1565C) 

- Gpla (C807T)  

- HPA1 a/b–GPIIIa (L33P) 

- PAI-1 (4G/5G) 

Mutace v této skupině mají společný znak zvýšenou agregaci a adhezi trombocytů, což může vést 

ke zvýšené tvorbě krevních sraženin.  

 

4. Predispozice zachování rovnovážného vztahu mezi trombogenními parametry 

a tromboembolismem  

- FGB Betafibrinogen (-455G>A) 

- Faktor XIII (V34L) 

- PAI-1 (4G/5G) 

Jednotlivé mutace v této skupině souvisí s fibrinolýzou. Při fibrinolýze dochází k odstraňování krevní 

sraženiny. Tyto mutace fibrinolýzu podporují a můžeme tedy říct, že jedinci s těmito mutacemi mají 

menší pravděpodobnost vzniku trombózy.  
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Graf 62 Postup analýzy. 

Selekce dárců s hladinou 
trombocytů > 250∙109 na litr krve

Vývoj databáze

Exploračni analýza pomocí Oracle

Vykreslení grafů pomocí SW 
Matlab

Shluková analýza

Klinická interpretace
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat trombogenní genetické parametry krve ze statisticky 

signifikantního vzorku dárců s vyšším počtem krevních destiček od 250∙109 na litr krve a zjistit 

genetické predispozice těchto dárců. Byla provedena analýza výsledků dvou genetických testů, první 

test obsahoval mutace spojené s predispozicí k ateroskleróze, druhý test obsahoval trombogenní mutace. 

Celkem bylo testováno 118 objektů z toho 80 žen a 38 mužů. Již jen z počtu žen a mužů můžeme 

konstatovat, že vyšší počet krevních destiček se častěji vyskytuje u žen. Je to dáno evolučně, jelikož už 

ženy v pravěku potřebovaly zastavit krvácení při porodu.  

Dále proběhla explorační analýza jednotlivých genetických mutací, kdy jsme vždy zjistili počet jedinců 

heterozygotů, homozygotů a bez mutace. Tyto jednotlivé zanalyzované výsledky všech mutací jsme pro 

lepší přehlednost zobrazily v grafech. Následně jsem genetické mutace rozdělily do tří skupin dle počtu 

výskytu jedinců s mutací tzn. heterozygoti, homozygoti a bez mutace. Kritická hranice pro další analýzu 

byla 20 %, mutace pod 20 % výskytu jedinců s mutací je běžné populační riziko. Z další analýzy byly 

tedy vyřazeny mutace Apo B, Apo E, FV Leiden, Faktor V R2, Faktor II. 

Mutace Apo B a Apo E jsou svázány s familiární hyperlipidémiíí, můžeme tedy konstatovat, že u jedinců 

s vyšším počtem krevních destiček by se tato chorobou spojována se zvýšenou koncentrací lipoproteinů 

neměla vyskytnout.  

Byly vyřazeny i jedny z nejčetnějších mutací v populaci, mutace Faktoru V. Leidenská mutace 

Faktoru V i mutace Faktoru V R2 souvisí s vyšším počtem krevních sraženin, a tudíž i hlubokou žilní 

trombózou. U jedinců s vyšším počtem krevních destiček se nevyskytovala ani mutace Faktoru II, která 

také souvisí s hlubokou žilní trombózou. Z těchto výsledků je možno konstatovat, že by jedinci s vyšším 

počtem krevních destiček neměli trpět hlubokou žilní trombózou.  

Následně jsme zbylé genetické mutace s výskytem jedinců s mutací nad 20 % rozdělili pomocí shlukové 

analýzy do 4 skupin, dysfunkce endotelu, dysfunkce imunokompetence, dysfunkce aktivace, adheze 

a agregace trombocytů a predispozice zachování rovnovážného vztahu mezi trombogenními parametry 

a tromboembolismem.  

Skupina dysfunkce endotelu byla rozdělena na aterogenní a trombogenní mutace. Mezi aterogenní 

mutace, které způsobují pomalé kornatění cév, patří mutace genu eNOS a ACE. Kornatění cév 

způsobuje infarkt myokardu. Mezí trombogenní mutace, způsobující tvorbu krevního trombu, který 

ucpe danou cévu, jsou zařazeny mutace MTHFT a EPCR. V souvislosti s těmito mutacemi se jedná 

spíše o trombotickou mikroangiopatii, syndrom charakterizovaný hemolytickou anémií s fragmentací 

erytrocytů v periferní krvi, trombocytopenií způsobenou zvýšenou agregací trombocytů a jejich 

konzumpcí, poruchami mikrocirkulace vyvolanými přítomností mikrotrombů. Vše poté vede k ischemii 

tkání a orgánu, nejčastěji se jedná o centrální nervovou soustavu, střeva, srdce a plíce. Zvláštní skupinu 

tvoří mutace genu ACE, jelikož je spojována s hypertenzí.  

Do skupiny dysfunkce imunokompetence je zařazena pouze genetická mutace LTA. LTA je spojováno 

s trombocyty pouze nepřímo díky jeho zánětlivé a nádorové aktivitě. Při zánětu se na místo poškození 

endotelu začnou shromažďovat krevní destičky, které zde odumírají a ucpávají tak danou cévu.  

Do třetí skupiny jsou zařazeny mutace GpIIIa, GpIa, HPA1 a PAI-1. Tyto mutace souvisí se zvýšenou 

aktivací, adhezí a agregací krevních destiček, jelikož se jedná o geny kódující přímo glykoproteinové 
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receptory na membráně krevních destiček. Tyto glykoproteinové receptory jsou součástí první fáze 

hemostázy neboli zástavy krvácení, kdy dochází k tvorbě krevní sraženiny. Tudíž tyto mutace zvyšují 

aktivitu těchto receptorů, a to vede ke zvýšení tvorbě krevních sraženin.  

Mutace FGB Betafibrinogen, Faktor XIII a PAI-1 jsou zařazeny do skupiny predispozice zachování 

rovnovážného vztahu mezi trombogenními parametry a tromboembolismem. Tyto mutace podporují 

fibrinolýzu, a proto snižují pravděpodobnost vzniku trombózy. Dali jsme do poměru genetické mutace 

s trombogenními predispozicemi s těmi, které podarují fibrinolýzu. Více jak 50 % subjektů má obě tyto 

mutace. Proto můžeme říct, že organismus se snaží sám s trombogenními predispozicemi vyrovnat.  

Závěrem můžeme tedy konstatovat, že by subjekty s vyšším počtem trombocytů neměli trpět familiární 

hyperlipedimíí a hlubokou žilní trombózou. Mají ovšem aterogenní a trombogenní predispozice. 

U trombogenních predispozic se jedná spíše o trombotickou mikroangiopatii. U jedinců s genetickou 

mutací ACE je zvýšené riziko hypertenze.  
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